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V dnešním čísle: Advent a Vánoce v Polabí

Kostel Narození sv. Jana Křtitele, Lysá nad Labem

KONCERTY
PRO ZÁCHRANU

VARHAN

 

ADVENTNÍ KONCERT – RORÁTY
10.12.2016 v 18.00 hodin

Vox Nymburgensis a Michael Pospíšil

VÁNOČNÍ KONCERT
26. 12. 2016 v 16.00 hodin

Pražské žesťové kvinteto

Výtěžek z koncertů bude věnován 
na rekonstrukci vzácných místních varhan.

V sobotu 26. listopadu rozsvícením vá-
nočního stromu na Husově náměstí začal 
v našem městě advent. Čas spojený s pří-
pravami na nejkrásnější svátky v roce, na 
Vánoce.  Čas pečení cukroví a shánění nej-
krásnějšího stromečku. Čas nákupu dár-
ků pro naše nejbližší, čas dětských přání a 
úsměvů. Čas stolů plných dobrot. Čas od-
puštění a vzpomínání na ty, kteří již nejsou 
mezi námi. Čas plný krásných tradičních 
zvyků, které nám odkázali naši předci. A 
jak předvánoční čas a samotné vánoční 
svátky naši předci prožívali? Dlouho míva-
ly Vánoce odlišnou podobu ve městech a 
na vesnici. Vánoční stromeček se ve měs-
tech začal objevovat na konci 19. století. 
Do venkovských domácností se dostal až 
po I. světové válce, především do statkář-
ských a majetnějších rodin. Podobně to bylo 
i s cukrovím. V městských domácnostech a 
na statcích se známé druhy pekly od druhé 
poloviny 19. století, v chudých, pokud se 
peklo, tak jednoduché kousky pro koledníky 
z řepného sirobu nebo medu. Pečení cukroví 
v dnes známé podobě se rozšířilo až po 
druhé světové válce. „O bohatém středním 
Polabí lze říci, že se tu žilo lépe než v chu-
dých horských a podhorských oblastech a 
že starobylé zvyky a obyčeje, které známe 

z literatury, se tu v tak velké míře nepro-
vozovaly. V některých rodinách se po štěd-
rovečerní večeři pro zábavu prováděly ty 
nejznámější obyčeje, jako například roz-
krajování jablek nebo lití olova,“ vysvětluje 
podobu vánočních tradic na Nymbursku 
PhDr. Jana Hrabětová, vedoucí etnogra ka 
Polabského muzea Poděbrady. Podle sta-
ré tradice se na štědrovečerním stole mělo 
objevit devatero jídel, většinou takových, 
která symbolizovala plodnost a hojnost 
– z obilných zrn kroupy a krupky, dále luš-
těniny, mák, houby a pro zdraví nesměl chy-
bět česnek a med. Nezbytnými byly vánočka 
a bochník chleba. Vánočka je všeobecným 
vánočním pokrmem už od středověku a po 
celý čas svátků stále ležela jedna na stole, 
z níž se krájelo všem hostům na přivítanou. 
Po večeři se na stůl dala mísa s ovocem, su-
šenými švestkami, křížalami a ořechy. Ryba 
s bramborovým salátem se stala běžnou až 
ve druhé polovině 20. století. S receptem na 
„sladkou muziku“ a některými dalšími zvyky 
našich předků se můžete, milí čtenáři, sezná-
mit na stránce číslo 9 tohoto vydání Listů. 

Prožijte příjemný adventní čas a štědré vá-
noční svátky.

Vaše redakce
Foto: Stanislav Svoboda

í
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Krátce z radnice

Městský úřad

Z 12. jednání rady města 
dne 11. 10. 2016
RM schválila:
• návrh dodatku č. 1 ke smlouvě 
 o spolupráci veřejných zadavate-
 lů mezi městem a krajem za úče-
 lem realizace dostavby obchvatu 
 města,
• realizaci charitativní akce Coca-
 Cola X-mas Truck 2016 v prosinci 
 2016 na Husově náměstí,
• předložený plán zimní údržby 
 2016–2017 doplněný o ulice dle 
 diskuse,
• zveřejnění záměru na pronájem 
 prostor sloužících k podnikání na 
 adrese čp. 265, Sojovická ul., Lysá 
 n. L., pro Polabské muzeum, pří-
 spěvkovou organizaci Středočes-
 kého kraje, za nájemné v celkové 
 výši 1 Kč ročně,
• dohodu o spolupráci při nasazení 
 a užívání systému prvků aktivní-
 ho monitoringu ve Středočeském 
 kraji mezi městem Lysá n. L. a 
 Středočeským krajem.
RM projednala:
• podněty a stížnosti týkající se čin-
 nosti ředitelky MŠ Mašinka a tyto 
 podněty a stížnosti s ředitelkou 
 MŠ projednala.
RM uložila:
• odboru SMI prověřit rozsah 

 zpracované PD a porovnat obsah 
 a rozsah s plánem údržby zeleně, 
 předložit nabídky k projednání 
 komisi stavební a komisi ŽP a 
 předložit zprávu o stavu.
PD na jednání RM 
dne 15. 11. 2016
• odboru SMI prověřit vlastnictví 
 kanálových vpustí v úseku ulice 
 Na Zemské stezce, který je silnicí 
 II/331; v případě vlastnictví měs-
 tem ve spolupráci s FO zařadit 
 opravu do rozpočtu na rok 2017 
 a opravu provést ve II.–III. čtvrt-
 letí 2017; v případě vlastnictví 
 Středočeského kraje a správy 
 SÚS Mochov požádá vlastník
 o opravu vpustí v době uza-
 vírky nadjezdu před železniční 
 stanicí Lysá nad Labem,
• předsedovi komise dopravy, bez-
 pečnosti dopravy předběžně pro-
 jednat potřeby města na zabez-
 pečení přecházení přes hlavní 
 silnice II/272 a II/331 a úpra-
 vy dopravního značení s DI PČR 
 Nymburk a podle výsledků pro-
 jednání určit návrh řešení., ter-
 mín: 30. 11. 2016,
• starostovi města jednat se zá-
 stupcem akciové společnosti 
 České dráhy o kupní ceně po-
 zemku o výměře 141 m2 pro vý-

 stavbu parkovacího domu na kola,
• ředitelkám mateřských škol pro-
 jednat s rodiči dětí uzavření MŠ 
 během vánočních prázdnin a do-
 ložit souhlas rodičů.
RM souhlasila:
• s realizací projektu z Operačního 
 programu Výzkum, vývoj a vzdě-
 lávání „Šablony pro – ZŠ Lysá nad 
 Labem“ v ZŠ B. Hrozného, Lysá 
 nad Labem.

Z 11. zasedání zastupitelstva 
města dne 12. 10. 2016
ZM schválilo:
• dohodu o partnerství na zpra-
 cování dílčích aktivit ve vazbě 
 ke komunitnímu plánu Mikrore-
 gionu Polabí pod záštitou ORP 
 Lysá nad Labem,
• dohodu o partnerství při přípravě 
 a realizaci komunitního plánu 
 Mikroregionu Polabí pod záštitou 
 ORP Lysá nad Labem,
• koncepci školství města Lysá nad 
 Labem zaměřenou na kapacitu 
 škol a školských zařízení z hle-
 diska demogra ického vývoje do-
 plněnou o stanovisko Ing. arch. 
 Jana Rittera ml., urbanisty města, 
 stanovisko stavební komise, sta-
 novisko komise pro dopravu, 
 bezpečnost v dopravě, stanovisko 

 komise pro rodinu, školství, kul-
 turu a stanovisko Mgr. Petra Tom-
 ka, ředitele ZŠ Komenského 1534, 
 Lysá nad Labem, 
• priority a příslušné varianty ře-
 šení nedostatečných kapacit 
 v oblasti mateřských škol zřizo-
 vaných městem následovně – po-
 stupovat dle varianty č. II, tzn. 
 vybudování nové MŠ v lokalitě 
 Drážky II na pozemcích města 
 o kapacitě 56 míst, tj. 2 třídy,
• priority a příslušné varianty ře-
 šení nedostatečných kapacit 
 v oblasti základních škol násle-
 dovně – řešit ZŠ J. A. Komenské-
 ho, požádat architekta o zpraco-
 vání studie proveditelnosti na 
 nástavbu pavilonu A,
• priority a příslušné varianty řeše-
 ní nedostatečných kapacit v ob-
 lasti školní jídelny dle varianty 
 č. I a č. II,
• priority a příslušné varianty ře-
 šení nedostatečných kapacit 
 v oblasti volnočasových aktivit 
 dle varianty č. IV,
• předložený návrh „Dohody o 
 úpravě vzájemných práv a povin-
 ností vlastníků provozně souvise-
 jících vodovodů a kanalizací“ 
 mezi městem Lysá nad Labem a 

Pokračování na str. 3

Slovo starosty

Vážení spoluobčané, nové vede-
ní města, zvolené zastupitelstvem 
města 15. 6. 2016, není vázáno žád-
nou koaliční smlouvou. Jedná se 
o uskupení volebních subjektů, 
které se přihlásily k plné zodpo-
vědnosti za řešení dalšího rozvoje 
kvality života v našem městě. 

Přes krátkou dobu, která zbývá 
do konce tohoto volebního období, 
tj. do podzimu roku 2018, v souvis-
losti s návrhem rozpočtu města na 
rok 2017 a plánovaným rozvojem 
města, předkládáme programové 

prohlášení, obsahující seznam zá-
kladních priorit, na kterých chce-
me pracovat a případně je dokončit 
do konce roku 2018. 
 Zajistit pro všechny obyvatele 
 města včetně jeho městských 
 částí za přiměřenou cenu dosta-
 tek kvalitní pitné vody.
 Dokončit výkupy potřebných 
 pozemků pro výstavbu II. etapy 
 obchvatu – severovýchodní část. 
 Nadále účinně spolupracovat se 
 Středočeským krajem na zahá-
 jení výstavby v co možná nej-
 kratším termínu.
 Obnovit ve spolupráci se Stře-
 dočeským krajem přípravu pro 
 výstavbu nového domova pro 
 seniory včetně denního stacioná-
 ře, odlehčovacího centra, pří-
 padně dalších služeb. 
 Ve spolupráci se Středočeským 
 krajem připravit a realizovat re-
 konstrukci ulic Mírová a ČSA 
 včetně křižovatek pod nadjez-
 dem a ve Dvorcích.
 Dokončit kanalizaci ve Dvorcích 

 za podmínky získání dotace.
 Zahájit výstavbu kanalizace a 
 vodovodu v Byšičkách za pod-
 mínky získání dotace.
 Dokončit zpracování projektu a 
 zahájit výstavbu městské spor-
 tovní haly.
 Dořešit do konce roku 2016 si-
 tuaci ve výstavbě areálu v bývalé 
 Frutě. 
 Účinně spolupracovat se Středo-
 českým krajem a Správou že-
 lezniční dopravní cesty na re-
 konstrukci silničního nadjezdu 
 z Lysé do Litole a při rozsáhlé 
 rekonstrukci železniční stanice 
 v Lysé nad Labem včetně trati 
 Lysá nad Labem – Čelákovice. 
 Na základě závěrů schválené 
 koncepce rozvoje školství zahá-
 jit práce pro výstavbu nové tělo-
 cvičny u ZŠ v Litoli a realizovat 
 novou MŠ o třech třídách v Dráž-
 kách s možností dalšího rozšíření.
 Pokračovat ve zvyšování bez-
 pečnosti zejména nemotorové 
 dopravy a v přípravě cyklostezek.

 Pokračovat v rozvoji zeleně, mo-
 biliáře a prostor pro volnočaso-
 vé aktivity ve městě.  
 Pokračovat v rekonstrukci ko-
 munikací a chodníků.
 Podporovat rozvoj kultury ve 
 městě, včetně slavností města 
 Lysá žije!
 Zabezpečit zpracování nového 
 generelu odpadních vod, Střed-
 nědobého plánu rozvoje sociál-
 ních a zdravotních služeb, plánu 
 mobility, revize Strategického 
 plánu rozvoje, úpravy Územní-
 ho plánu, koncepce rozvoje zele-
 ně apod. 

Moc bych si přál Vám toto všech-
no darovat pod vánoční stromeček. 
Nežijeme však v pohádce. Přesto 
Vám mohu slíbit, že alespoň část 
základních priorit se nám během 
příštích dvou let podaří splnit. 

Přeji Vám všem klidný advent-
ní čas a krásné prožití vánočních 
svátků.

Ing. Karel Otava
starosta města
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Krátce z radnice

Městský úřad

 SeV real estate, s. r. o.,
• úpravu rozpočtu na rok 2016 – 
 9. rozpočtové opatření,
• výkupy pozemků pro výstavbu 
 II. etapy obchvatu dle návrhů.
ZM uložilo:
• panu místostarostovi a p. Ing. 
 T. Najmonovi dopracovat textaci 
 obou dohod v duchu připomínek 
 z diskuse, termín do 31. 10. 2016,
• tajemníkovi MěÚ informovat 
 pana Lomparta o řešení a projed-
 nání petice – nesouhlas s kvalitou 
 opravy ulice Palackého., termín 
 14. 11. 2016,
• tajemníkovi MěÚ zajistit potřeb-
 né dokumenty včetně kolaudace 
 a do 3 měsíců od zkolaudování 
 podat návrh na zapsání nově vy-
 budovaného objektu šaten a WC 
 na školním hřišti do katastru 
 nemovitostí jako vlastnictví měs-
 ta Lysá nad Labem,
• radě města, aby u ukládacích 
 bodů vždy uváděla termín plně-
 ní a odpovědnou osobu za splně-
 ní bodu, termín: ihned,
• vedení města, aby učinilo dotaz 
 na Odbor dozoru a kontroly 
 MV ČR, jak postupovat v obdob-
 ných případech jako je tento 
 (SEMIRAMIS), termín do ZM 
 v 12/2016, odpovídá: tajemník 
 MěÚ.
ZM souhlasilo:
• s návrhem dodatku č. 1 ke smlou-
 vě o spolupráci veřejných zada-
 vatelů (Středočeského kraje a 
 města Lysá nad Labem) č. 1563/
 DOP/2011, ze dne 16.09.2011, na 
 akci „II/272 Litol – Lysá nad La-
 bem, 2. stavba“, vč. obsahu příloh 
 č. 1 a č. 2,

Z 13. jednání rady města 
dne 14. 10. 2016
RM schválila:
• zveřejnění záměru na udělení 
 souhlasu s právem stavby „Re-
 konstrukce žst. Lysá nad Labem“ 
 na pozemcích ve vlastnictví měs-
 ta Lysá nad Labem  a vydání sou-
 hlasu se stavbou ve prospěch sta-
 vebníka, kterým je Správa želez-
 niční dopravní cesty,
• zveřejnění záměru na udělení 
 souhlasu s právem stavby „Opra-
 va mostu ev. č. 272-006-Most přes 
 trať ČD a MK v Lysé nad Labem“ 
 na pozemcích ve vlastnictví měs-
 ta Lysá nad Labem a vydání sou-
 hlasu se stavbou ve prospěch sta-

 vebníka, kterým je Krajská správa 
 a údržba silnic Středočeského 
 kraje. 

Z 14. jednání rady města 
dne 25. 10. 2016 
RM schválila:
• konání adventu na ploše Husova 
 náměstí dne 26. 11. 2016 od 8.00 
 do 20.00 hodin, pořádaným Spol-
 kem rodáků a přátel města Lysá 
 nad Labem,  a souhlasí s vydáním 
 rozhodnutí na zvláštní užívání 
 plochy Husova náměstí, za pod-
 mínek uvedených v rozhodnutí, 
 které bude vydáno odborem 
 správy majetku a investic,
• úpravu rozpočtu města na rok 
 2016 – 10. rozpočtové opatření,
• „Plán péče o veřejnou zeleň měs-
 ta Lysá nad Labem“ upravený ve 
 smyslu diskuse,
• umístění dvou kusů reklamních 
 samolepek „PROFI - TAXI MILO-
 VICE – LYSÁ a okolí“ s kontaktní-
 mi údaji (tel. č. a odkaz na inter-
 netové stránky) o rozměrech 
 50x60 cm nad dveřmi výtahu 
 v nádražní budově žadateli. Cena 
 za umístění reklamy je stanovena 
 na 2 000 Kč za jeden kalendářní 
 rok. Žadatel uzavře smlouvu 
 o nájmu reklamní plochy.  
• Přijetí dotace z rozpočtu Středo-
 českého kraje a uzavření veřejno-
 právní smlouvy o poskytnutí do-
 tace na projekt „Úprava vstupní 
 haly v objektu C na Výstavišti 
 v Lysé nad Labem“ ve výši 
 100 000 Kč,
• návrh smlouvy o výpůjčce expo-
 nátů pro účely interiérové insta-
 lace v objektu C na Výstavišti 
 v Lysé n. L. (ve vstupní hale),
• dotace na primární prevenci pro 
 ZŠ J. A. Komenského a ZŠ B. Hroz-
 ného ve výši 15 000 Kč pro kaž-
 dou školu,
• povolení výjimky z počtu dětí 
 podle § 23 odst. 4 školského zá-
 kona pro školní rok 2016/2017 
 u ZŠ J. A. Komenského na méně 
 než 17 žáků ve třídě,
• inancování realizace dětského 
 multifunkčního hřiště z provoz-
 ních prostředků MŠ Pampeliška 
 pro rok 2016, 
• užívání loga města Lysá nad La-
 bem v rámci prezentace v knize 
 Almanach výtvarníků Nymbur-
 ska, Poděbradska a Lysé n. L.,
• 2) veřejnoprávní smlouvu s ža-
 datelem dotace p. Jiřím Černým 

 na projekt Almanach výtvarníků 
 Nymburska, Poděbradska a Lysé 
 nad Labem.
• vyřazení zastaralých projektů 
 z nedokončených nehmotných 
 investic evidovaných na účtu 041 
 do nákladů na základě inventari-
 zace,
• metodický návod k postupu za-
 dávání veřejných zakázek malého 
 rozsahu vypracovaný v říjnu 
 2016 Ing. Josefem Bártou jako 
 doporučený postup při zadávání 
 veřejných zakázek malého rozsa-
 hu pracovníky Městského úřadu 
 v Lysé nad Labem,
• uzavření smlouvy o dílo na pro-
 jekt „Oprava vozidla T815 8x8“ 
 s irmou Požární technika KO-
 MET, s. r. o., Petra Bezruče 1031, 
 289 11 Pečky, za celkovou cenu 
 988 564 Kč vč. DPH, s termínem 
 dodání do 31. 5. 2017, zárukou 
 24 měsíců na materiál a práci a 
 36 měsíců na nádrž,
• jako dodavatele „Zhotovení studie 
 proveditelnosti a podání žádosti 
 o poskytnutí dotace“ na moder-
 nizaci výpočetní techniky MěÚ
 společnost EQUICA, a. s., IČ 
 26490951, sídlem Rubeška 
 215/1, 190 00 Praha 9, za cenu 
 235 tis. Kč bez DPH.
RM souhlasila:
• s předloženým plánem obnovy 
 vodohospodářských sítí města 
 s tím, že do rozpočtu roku 2017 
 budou zařazeny plánované nein-
 vestiční akce a navrhované akce 
 investiční dle rozpočtových mož-
 ností a celkové strategie plánu 
 rozvoje města.
RM nesouhlasila:
• s opravou asfaltovým recyklá-
 tem v rozsahu cca 400 m2, v ul. 
 Ke Střelnici, od křižovatky s ul. 
 Sojovická – po druhou část ko-
 munikace ul. Ke Střelnici, která je 
 v soukromém vlastnictví, a zařa-

 zením do návrhu rozpočtu pro 
 r. 2017, z důvodu stále probíha-
 jících stavebních prací a průjezdu 
 těžké stavební techniky.
RM neschválila:
• umístění reklamního nalepova-
 cího plakátu „TAXI Lysá nad La-
 bem – Milovice“, protože žadatel-
 ka není podle předloženého iden-
 ti ikačního čísla provozovatelem 
 této živnosti. 
RM uložila:
• odboru SMI vyspravit výtluky na 
 místní komunikaci v ulici Ke 
 Střelnici ve vlastnictví města štěr-
 kem, termín 15. 11. 2016,
• odboru SMI doplnit do plánovací 
 smlouvy úpravu vzájemných 
 práv a povinností vlastníků pro-
 vozně souvisejících kanalizací 
 v ul. Hrabanov,  termín 22. 11. 2016,
• starostovi města svolat pracov-
 ní jednání RM dne 2. 11. 2016 
 od 15.00 hodin a pracovní schůz-
 ku ZM dne 16. 11. 2016 od 17.00 
 hodin k přípravě rozpočtu města 
 na rok 2017,
• tajemníkovi MěÚ zorganizovat 
 školení a seznámení určených 
 zaměstnanců s Metodickým ná-
 vodem, termín do 30. 11. 2016,
• právníkovi města ve spolupráci 
 se společností Czech Radar, a. s., 
 připravit kupní smlouvu na od-
 koupení stacionárního radaru a 
 předložit ji do RM a ZM ke schvá-
 lení, termín do ZM 12/2016,
• inančnímu odboru zapracovat 
 do 11. rozpočtového opatření 
 novou výdajovou položku odkou-
 pení stacionárního radaru ve vý-
 ši 61 tis. Kč z rezervního fondu, 
 termín do ZM 12/2016.

Úplné informace najdete na 
stránkách www.mestolysa.cz.

Miloš Dvořák
tajemník MěÚ Lysá n. L.

Pokračování ze str. 2

Jak by mohlo vypadat Husovo 
náměstí v Lysé nad Labem

Výstava 11 architektonických návrhů se uskuteční v rámci 
předvánočních trhů v atriu u vchodu JIH na lyském výstavišti.

Slavnostní vernisáž proběhne v sobotu 3. 12. 2016 ve 14.00 hodin 
za přítomnosti zástupců města, předsedy poroty a oceněných 

týmů, které představí své návrhy veřejnosti. Součástí bude 
i diskuse nad oceněnými návrhy.

Veřejnou architektonickou soutěž vyhlásilo město Lysá n. L. 
letos v červenci. Celkem bylo přihlášeno 11 návrhů. 

Výsledky soutěže jsou uveřejněny na www.lysa-soutez.cz.
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Městský úřad

Krimi střípky
Krádež v Penny

Dne 14. 10. 2016 ve 14 hodin 
bylo na služebnu telefonicky ozná-
meno, že v prodejně Penny v ulici 
Sokolská ostraha zadržela muže, 
který se z prodejny pokusil odcizit 
zboží. Strážníci na místě ztotožnili 
49letého muže z Milovic, kterému 
po provedení veškerých úkonů 
k osobě pachatele udělili blokovou 
pokutu na místě. Vzhledem k tomu, 
že od 1. 10. 2016 vstoupila v plat-
nost novela zákona o přestupcích, 
bylo jeho jednání oznámeno do re-
gistru přestupků.

Dopravní nehoda
Dne 27. 10. 2016 v 12.45 hodin 

bylo přijato telefonické oznámení, 
že v ulici Mírová došlo k poškození 
zaparkovaného osobního automo-
bilu jiným projíždějícím vozidlem 
a řidič vozidla z místa nehody ujel. 
Řidiče se následně podařilo ztotož-
nit díky záznamu z MKDS, který je 
v ulici instalován. Záznam byl pře-
dán Policii ČR.

Alkohol za volantem
Dne 29. 10. 2016 v nočních a 

ranních hodinách zadrželi strážní-
ci dva řidiče, kteří řídili stejné mo-
torové vozidlo. V prvním případě 
zaznamenal strážník obsluhující 
MKDS pohyb osob na Husově ná-
městí, které se pohybují kolem 
stojícího osobního automobilu 
tovární značky BMW. Podle jejich 
chování strážník usoudil, že oba 
muži mohou být pod vlivem al-
koholu a s vozidlem se pokusí 
odjet. Jelikož se následně 21letý 
muž z Lysé n. L. posadil na místo 
řidiče a s vozidlem se rozjel po 
náměstí, vyrozuměl operátor hlíd-

ku, ta řidiče následně zastavila a 
provedla u dotyčného dechovou 
zkoušku, která dopadla pozitivně 
s naměřenou hodnotou 0,9 ‰. 
Při následných úkonech k osobě 
řidiče a vozidla bylo zjištěno, že 
vozidlo nemá na silnici co dělat, 
jelikož bylo vyřazeno z evidence 
motorových vozidel. Na místo byla 
přivolána Policie ČR, která si řidi-
če převzala k provedení dalších 
opatření. Kuriózní bylo, když hlíd-
ka výše zmíněné vozidlo spatřila 
krátce před 6. hodinou ranní, je-
hož řidič směřuje z náměstí do uli-
ce Sojovická. Strážníci se rozhodli 
vozidlo zastavit, ale řidič na výzvy 
k zastavení vůbec nereagoval, na-
opak se pokusil strážníkům ujet 
i za cenu, že se pokusí strážníky 
vytlačit ze silnice. Řidičovo pirát-
ské chování nakonec skončilo ná-
razem do zaparkovaných vozidel. 
52letý řidič z Lysé n. L. při nárazu 
utrpěl pouze lehké zranění, kte-
ré si stejně vyžádalo ošetření ve 
zdravotnickém zařízení. Dechová 
zkouška u řidiče odhalila přítom-
nost alkoholu ve výši 2,2 ‰. Na 
místo byly přivolány složky Policie 
ČR i SDN Policie ČR, které si věc na 
místě převzaly k dalšímu šetření. 
Řidiči hrozí obvinění z přečinu dle 
trestního zákoníku „Ohrožení pod 
vlivem návykové látky“. Násled-
ným šetřením vyšla najevo skuteč-
nost, že vozidlo se ten večer stalo 
předmětem jeho prodeje.

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

Bc. Luboš Zita
zástupce ředitele 

Městské policie Lysá n. L.

Městský úřad Lysá nad Labem, odbor životního prostředí, upo-
zorňuje, že od 1. 1. 2017 dochází ke změnám povinností na straně 
provozovatelů kotlů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příko-
nu 10 až 300 kW včetně, které slouží jako zdroj tepla pro teplovod-
ní soustavu ústředního vytápění. Provozovatelé těchto spalovacích 
zdrojů na pevná paliva mají povinnost zajistit provedení první kont-
roly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou 
(osoba proškolená výrobcem spalovacího zdroje s udělením opráv-
nění k jeho instalaci, provozu a údržbě) nejpozději do 31. 12. 2016 
a následně pak jednou za 2 kalendářní roky. Tato povinnost vyplývá 
z § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochra-
ně ovzduší. Dále upozorňujeme, že provozovatel spalovacího zdroje 
je povinen na vyžádání předložit obecnímu úřadu obce s rozšířenou 
působností doklad o provedení této kontroly. 

Podrobné informace o povinných kontrolách spalovacích zdrojů 
na pevná paliva lze získat na webových stránkách http://www.
mzp.cz/cz/spalovaci_stacionarni_zdroje_300kW_sdeleni. 

Bc. Andrea Rousková, odbor životního prostředí

Povinné kontroly kotlů, 
upozornění odboru 
životního prostředí 

Distribuce Listů
Vážení a milí čtenáři Listů, na 

základě telefonických či písemných 
upozornění některých z Vás víme, 
že distribuce Listů do Vašich schrá-
nek není vždy stoprocentní, což 
nás jako vydavatele samozřejmě 
velice mrzí.

Město Lysá nad Labem má od 
března 2016 na distribuci Listů 
uzavřenu smlouvu s Českou poš-
tou, a. s. Ke spolupráci s ní se vrá-
tilo po špatných zkušenostech se 
společností Česká distribuční Ost-
rava. S tou město uzavřelo smlou-
vu v dobré víře, že bude plnit svoje 

závazky a také kvůli snaze ulehčit 
městské kase, jelikož její služby byly 
mnohem levnější než služby České 
pošty. Bohužel ani u České pošty 
se nemůžeme spolehnout, že Listy 
budou každý měsíc vhazovány do 
všech schránek. Pokud nenajdete 
Listy ve své schránce, můžete si je 
vyzvednout na podatelně městské-
ho úřadu, v kanceláři úřadu nebo 
v městské knihovně. Na nedostat-
ky v roznosu Listů Českou poštu 
opakovaně upozorňujeme. Doufej-
me tedy, že se distribuce zlepší.

redakce

Upozornění pro občany, 
kteří se zapojili do systému 
pytlového sběru 

Upozorňujeme občany, kteří se 
zapojili do pytlového sběru, že tří-
dit je možné pouze do výše stano-
veného ročního poplatku za komu-
nální odpad. 

Slevy nad výši stanoveného roč-
ního poplatku nelze uplatnit, ani je 
nelze převést na nikoho jiného.

Na stránkách města lze zjistit – 
podle var. symbolu – aktuální výši 
slevy.

 Variabilní symbol  je  uveden na 
štítcích, které Vám jsou vydávány 
na MěÚ.

 Var. symbol  tvoří prvních 10 čí-
sel začínajících číslem 701...

Přehled svozových dnů najdete 
na stránkách města  nebo si může-
te vyzvednout letáček s přehledem 
svozových dnů  ve druhém patře 
MěÚ, dveře č. 50, p. Novotná.

Co bude v programu tříděného 
sběru nového? 

Všechny papírové kartony a 
krabice musí být v průhledných 
pytlích. Už nebude možné papírové 
krabice a kartony svázat, označit 
příslušným štítkem a odevzdat na 
sběrný dvůr.

SMI Novotná Romana
  

Svozové dny v roce 2017 
týden den datum
4 středa 25. 1.
8 středa 22. 2.
12 středa 22. 3.
16 středa 19. 4.
21 středa 24. 5.
25 středa 21. 6.
29 středa 19. 7.
34 středa 23. 8.
38 středa 20. 9.
42 středa 18. 10
47 středa 22. 11.
51 středa 20. 12.

Stejně jako každý rok, i od letošní 
poloviny prosince bude platit nový 
železniční jízdní řád. Přínosem 
ve všední dny budou nové vlaky 
v 5.09 a ve 14.40 přes Prahu hl. n. do 
Strančic. V opačném směru pojedou 
nové vlaky z Prahy hl. n. ve 13.44 a 
v 18.44. Denně pojede nový vlak ve 
22.51 z Masarykova nádraží.

Je třeba si dát pozor na minu-
tové posuny mnoha dalších vla-
ků. Vlaky do Nymburka pojedou 
o 2 minuty dříve, rychlíky do Kolí-
na dokonce o 7 minut dříve. Z Pra-
hy Masarykova nádraží se bude 
jezdit o 4 minuty dříve, rychlíky 
z hlavního o 2 minuty dříve.

Změny vlaků od 11. prosince

Upozornění
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Městský úřad

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

Morley: „Když se v myšlenkách vracíte do minulosti, zjistíte, 
že ani tak nezáleží na tom, co se doopravdy odehrálo, 

jak na tom, jaký obraz to ve vás zanechalo.“

80 let
Blanka Brantová
Jaroslava Čmejlová
Vladimír Havlík
Jana Šubrtová
85 let
Alena Podivínská
Eva Štochlová
Luděk Motyčka
Bohumil Kochta
Jaroslav Votava

90 let
Josef Palouš
91 let
Lidmila Strahlová
Jan Richter
93 let
Marta Najmonová
95 let
Markéta Ajmová

Blahopřání 
    za měsíc říjen

Vítání občánků

Výše uvedeným dětem i jejich rodičům přejeme 
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Romana Nováková
Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury

Nabídka pejsků a kočiček 
v psím útulku Lysá nad Labem

Foto a seznam čtyřnohých kamarádů nalezených v Lysé nad 
Labem a okolí najdete aktuálně na adrese útulku www.pejscilysa.
wz.cz a průběžně na vývěsce u Městské policie v Lysé nad Labem, 
která zajišťuje odchyt toulavých psů, vždy po odchytu pejska odveze 
do místního 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

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

Město Lysá nad Labem
Vás srdečně zve na slavnostní

NOVOROČNÍ
OHŇOSTROJ
1.1.2017 
v 18.30 hodin
na louce za zámeckou zdí

„U Černých vrat“

Přijďte i Vy spolu s námi přivítat rok 2017.

Město Lysá nad Labem
Domov Na Zámku Lysá nad Labem

Spolek rodáků a přátel města Lysá nad Labem
srdečně zvou

v pátek 9. 12. 2016 v 17.00 hodin
na

Zimní setkání
aneb 

Úcta k historické kráse
Program:
17.00 – Přivítání (zámecký sál v 1. patře)
17.15 – Postup prací na rekonstrukci zámečku 
              Bon Repos (Mgr. Eva Zápalková – NPÚ,
              Ak. mal. Petr Kadlec – restaurátor)
17.45 – Koncert ženského pěveckého sboru
              Quantum tet, pod taktovkou 
              Jany Erbenové 
18.30 – Občerstvení v zámecké kavárně

Za organizátory:
Ing. Karel Otava – Město Lysá n. L.
Mgr. Jiří Hendrich – Domov Na Zámku           
PhDr. Dana Papáčková – Spolek rodáků a přátel města

Mezi občany našeho města 
byly dne 3.11. 2016 
přivítány tyto děti: 
Vojtěch Prouza, 
Agáta Pechová, 

Adéla Hrobníková, 
Viktorie Jelínková, 

Matěj Veselský, 
Aneta Stiborská, 

Mikuláš Stiborský, 
Ella Švambergová, 
Jana Chotěnovská, 

Milan Pavlík, 
Nela Slezáková, 

Jan Fiala, 
Anna Magdalena Jirásková, 

Sophia Beer Velké poděkování za pomoc při 
akci „Národní potravinová sbír-
ka“, která v našem městě proběhla 
12. 11. 2016.  

Vybralo se 452 kg potravin 
v ceně 17 000 Kč. Děkuji paní Mar-
tině Havelkové, která celou akci 

Poděkování
organizovala, a děkuji dobrovolní-
kům, kteří pomáhali vybírat: Vero-
nika Scheffel, Terezka Havelková, 
Terezka Vítková, Míša Horčíková, 
Kačenka Havelková. 

J. Labutová
Farní charita Lysá n. L.
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Fotogra icky

Po sedmé se na náměstí Bedřicha Hrozného uskutečnil v sobotu 
15. října dobročinný řemeslný jarmark s bohatým doprovodným 
programem. Kromě nákupu českých originálních ručně vyrábě-
ných výrobků si návštěvníci sami mohli jejich výrobu vyzkoušet. 
Jarmark za podpory města pořádá místní Fajn Spolek. 

Ve středu 26. října byla na lyském výstavišti otevřena Exotika, 
největší evropská výstava papoušků, bažantů, kachniček, plazů a 
akvarijních rybiček. Ač se slavnostního zahájení zúčastnila řada vý-
znamných hostů a samotná výstava byla velmi zajímavá, profesionál-
ně připravená a vkusně uspořádaná, největší pozornosti od malých 
i velkých se dostalo roztomilému mláděti lva pustinného. 

28. října uspořádalo město ve spolupráci s TJ Sokol, Klubem dů-
chodců - D, Klubem důchodců Litol a Klubem přátel dechové hudby 
oslavy 98. výročí vzniku samostatného Československa. Od 15 hodin 
proběhl v kině za velkého zájmu veřejnosti koncert Hasičské decho-
vé hudby, kterému předcházel pietní akt položení věnců u pomníku 
T. G. Masaryka v Litoli a u pomníku padlých v první světové válce 
na náměstí Bedřicha Hrozného, kde si přítomní v podání hasičské 
dechovky mohli vyslechnout i českou hymnu. Závěr svátečního dne 
patřil setkání představitelů veřejného a společenského života se sta-
rostou Ing. Karlem Otavou na lyské radnici.

2. listopadu pokřtila  lyská art-rocková kapela Artmosphere v praž-
ském klubu La Loca své druhé CD. Sešly se zde ty nejlepší konstelace 
– skvělá muzika, úžasné publikum a slavní hudební kmotři. Večer byl 
vskutku velkolepý.  Na konci února spolu s hosty Artmosphere zahrají 
i na domácí půdě – v Kině Lysá nad Labem.
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Kulturní přehled

1. 12. od 17.00 Anděl páně 2 PREMIÉRA
1. 12. od 20.00 Santa je pořád úchyl PREMIÉRA
2. 12. od 17.00 Lichožrou  
2. 12. od 20.00 Bezva ženská na krku
3. 12. od 10.00 Červená želva PREMIÉRA
3. 12. od ????   Mikulášská
4. 12. od 10.00 Lichožrou  
4. 12. od 15.00 Anděl páně 2
4. 12. od 18.00 Pohádky pro Emu
6. 12. od 17.00 Lichožrou  
6. 12. od 20.00 Příchozí
7. 12. od 17.00 Anděl páně 2
7. 12. od 20.00 Noční zvířata 
8. 12. od 17.00 Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa
9. 12. od 17.00 Trollové
9. 12. od 20.00 Underworld: Krvavé války PREMIÉRA
10. 12. od 10.00 Lichožrou  
10. 12. od 20.00 Šansonový večírek – Ester Kočičková 
  & Luboš Nohavica
11. 12. od 10.00 Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa
11. 12. od 15.00 Trollové
11. 12. od 18.00 Anděl páně 2
13. 12. od 17.00 Lichožrou  
13. 12. od 20.00 Underworld: Krvavé války 
14. 12. od 17.00 Anděl páně 2
14. 12. od 20.00 Instalatér z Tuchlovic AKCE KINO KLUB
15. 12. od 17.00 Rogue One: Star Wars Story PREMIÉRA
15. 12. od 20.00 Rogue One: Star Wars Story 3D PROJEKCE PREMIÉRA
16. 12. od 17.00 Rogue One: Star Wars Story 
16. 12. od 20.00 Pařba o Vánocích PREMIÉRA
17. 12. od 10.00 Anděl páně 2
17. 12. od 16.00  „Nešahej mi na voči!“ divadelní soubor Náplavka
                 a 20.00 uvádí soaré avantgardních textů a tónů
18. 12. od 10.00 Lichožrou  
18. 12. od 15.00 Anděl páně 2
18. 12. od 18.00 Rogue One: Star Wars Story   3D PROJEKCE 
20. 12. od 17.00 Anděl páně 2
20. 12. od 20.00 Rogue One: Star Wars Story 
21. 12. od 17.00 Trollové   AKCE KINO KLUB
21. 12. od 20.00 Bezva ženská na krku   AKCE KINO KLUB
22. 12. od 17.00 Vánoční besídka Kina Lysá nad Labem:
              od 17.00 A-Z divadlo Milovice: pohádka Královna k sežrání
              od 18.00 Quantum Tet
              od 19.00 Viktorie & Fran  šek šansonové duo
              od 20.00 Jazzový orchestr ZUŠ F. A. Šporka
23. 12. od 17.00 Anděl páně 2
23. 12. od 20.00 Manžel na hodinu PREMIÉRA
26. 12. od 15.00 Anděl páně 2
26. 12. od 17.00 Manžel na hodinu 
26. 12. od 20.00 Manžel na hodinu 
27. 12. od 15.00 Lichožrou  
27. 12. od 17.00 Zpívej PREMIÉRA
27. 12. od 20.00 Manžel na hodinu 
28. 12. od 15.00 Anděl páně 2
28. 12. od 17.00 Rogue One: Star Wars Story 
28. 12. od 20.00 Manžel na hodinu 
29. 12. od 15.00 Lichožrou   AKCE KINO KLUB
29. 12. od 17.00 Zpívej 
29. 12. od 20.00 Manžel na hodinu 
30. 12. od 17.00 Anděl páně 2
30. 12. od 20.00 Manžel na hodinu 

Kino Lysá n. L.                   12/201610. 12. 2016 od 20.00 hodin
Ester Kočičková
Kino Lysá n. L.
www.kinolysa.cz

12. 12. 2016 od 14.30 hodin
Kavárnička dříve narozených
v restauraci U Bílé labutě

11. 12. 2016 od 16.00 hodin
Coca-Cola vánoční kamion
Husovo náměstí

13. 12. 2016 od 17.00 hodin
Dopravní výchova
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

15. 12. 2016 od 17.00 hodin
Paličkování
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

17. 12. 2016 od 14.00 hodin
Vánoční disco mazec
Školní jídelna Scolarest

17. 12. 2016 od 20.00 hodin
Nešahej mi na voči
Kino Lysá n. L.
www.kinolysa.cz

18. 12. 2016 od 14.00 hodin
Vánoční koncert 

 hasičské dechovky
Výstaviště Lysá n. L.

23. 12. 2016
od 8.00 do 12.00 hodin
Prázdniny s knihovnou 
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

24. 12. 2016 
 od 9.00 do 13.00 hodin

Štědrý den v psím útulku
Psí útulek Lysá n. L.
www.pejscilysa.wz.cz

24. 12. 2016 od 13.30 hodin
Vánoční zpívání a živý betlém
kostel sv. Jana Křtitele

26. 12. 2016 od 16.00 hodin
Vánoční koncert
kostel sv. Jana Křtitele
www.knihovnalysa.cz

1. 1. 2017 od 18.30 hodin
Novoroční ohňostroj
louka za zámeckou zdí
www.mestolysa.cz

do 30. 12. 2016
Lidové Vánoce v Polabí
Skanzen Přerov n. L.
www.polabskemuzeum.cz

2. 12. 2016 od 18.00 hodin
Modelování z FIMO hmoty
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

3. 12. 2016
Adventní autobusový 

 zájezd do Vratislavi
odjezd v 6.30 hodin 

 z parkoviště na Husově nám.
www.spolekrodakulysa.cz

3. 12. 2016 
 od 9.00 do 12.00 hodin 

Předvánoční jarmark
ZŠ J. A. Komenského
www.zsjaklysa.cz

3. 12. 2016 od 16.00 hodin
Mikulášská besídka 

 pro děti
Kino Lysá n. L.
www.mcparnicek.cz

4. 12. 2016 od 14.00 hodin
Zámecké prozpěvování
Domov Na Zámku Lysá n. L.
www.domovnazamku.cz

4. 12. 2016 od 16.00 hodin
Adventní koncert
kostel sv. Jana Křtitele

4. 12. 2016 od 16.00 hodin
Dvorecké čertování
Sál hostince U Háje Dvorce

5. 12. 2016  – 9. 1. 2017
Vánoční prodejní výstava 
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

6. 12. 2016 od 16.30 hodin
Toulky minulostí
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

9. 12. 2016 od 17.00 hodin
Zimní setkání aneb úcta 

 k historické kráse
Domov Na Zámku

10. 12. 2016 od 18.00 hodin
Adventní koncert
kostel sv. Jana Křtitele
www.knihovnalysa.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

Otevírací doba v průběhu vánočních svátků:
24.–27. 12. 2016  - zavřeno
28. 12. 2016  - 8.00–18.00
29. 12. 2016 – 1. 1. 2017  - zavřeno
Od 2. 1. 2017 otevřeno v obvyklých otevíracích hodinách.

FIMO – 2. prosince 2016 od 18.00 hodin
Kurz Jany Svobodové, která nás seznámí s prací s FIMO hmotou. Tentokrát 
se zaměříme na polymery a barvy. Cena kurzu včetně spotřebovaného 
materiálu je 290 Kč. Vzhledem k omezené kapacitě je nutné se na kurz 
přihlásit předem. Kurz je určen pro dospělé (případně studenty).

Toulky minulostí – 6. prosince 2016 od 16.30 hodin 
Na závěr roku se budeme s paní PaedDr. Marií Kořínkovou opět tou-
lat po starověkém Řecku. Vstup volný.

Dopravní výchova názorně a prakticky 
– 13. prosince 2016 od 17.00 hodin
Praktický seminář k rizikovým situacím v silničním provozu a spor-
tovním aktivitám (in-line brusle, koloběžky, skateboardy…). Součástí 
semináře bude i prezentace ochranných pomůcek (helmy, chrániče) 
a projekce crashtestů. Seminář povede Martina Vítů.

Paličkování – 15. prosince 2016 od 17.00 hodin
Seznámení s technikou výroby paličkované krajky. Povídání je určeno pro 
všechny, kteří by se tuto techniku rádi naučili. Na tuto lekci bude v případě 
zájmu navazovat dlouhodobý kurz paličkování pod vedením zkušené lek-
torky Heleny Kubíkové. Helena Kubíková má na svém kontě řadu úspěchů 
v krajkářských soutěžích a její výrobky jsou oceněny certi ikátem regio-
nálního produktu Polabí.
 
Prázdniny s knihovnou – 23. prosince 2016 od 8.00 do 12.00 hodin
Dopolední program pro děti ve věku 6–11 let, které nerady tráví 
prázdninový čas doma.

Vánoční koncert – 26. prosince 2015 od 16.00 hodin
Tradiční vánoční koncert v lyském kostele Narození sv. Jana Křtitele. Na kon-
certě se lyskému publiku představí Pražské žesťové kvinteto. Vstup na kon-
cert volný. Výtěžek z koncertu bude věnován na obnovu varhan v kostele.

Vánoční prodejní výstava Domova Na Zámku – do 9. ledna 2017
V průběhu prosince bude v prostorách knihovny probíhat prodejní výstava 
výrobků lyského domova pro seniory. Přijďte si prohlédnout, co vše dove-
dou šikovné ruce našich seniorů! Koupí těchto výrobků pak můžete udělat 
radost nejen svým blízkým, ale i podpořit aktivity Domova Na Zámku. 

POBOČKA LITOL:
Litoláček – knihovní klub pro děti 
– každý čtvrtek od 13.00 do 16.00 hodin
Přijďte si do knihovny zahrát nové hry, či vyrobit něco pěkného. Vstup je 
volný v průběhu celého odpoledne. Místa nejsou třeba rezervovat předem. 
Klub nebude fungovat v průběhu vánočních prázdnin – tj. 29. 12. 2016.

Na 2. pololetí tohoto školního roku (tj. od února 2017) připravujeme 
do litolské knihovny nové kroužky pro děti: 
Kroužek první pomoci – pro děti ve věku 7–10 let. Děti se budou na 
kroužku seznamovat se základními zdravotními pomůckami a zákla-
dy první pomoci. 

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

Kroužek ručních prací – pro děti ve věku 8–11 let. Během společných 
setkávání se naučíme základům háčkování, pletení, šití a vyšívání. Po-
čet míst v kroužcích je omezený, místo v kroužku je třeba rezervovat 
v knihovně na celé pololetí předem. 

Připravujeme na leden: 
KURZ ANGLIČTINY PRO ZAČÁTEČNÍKY 
– 10. 1. – 6. 6. 2017 vždy v úterý od 10.30 do 11.30 hodin
Jazykový kurz angličtiny ve spolupráci s Jazykovou školou Milischool. 
Cena za 22 lekcí – 900 Kč. Lektorka kurzu Mgr. Veronika Vaňáčková. 
Kurz se bude konat v prostorách lyské knihovny. Přihlášky, prosíme, 
zasílejte na adresu: kurzy@milischool.cz do 20. 12. 2016.
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Pozvánky

Psí útulek Lysá n. L.
www.pejscilysa.wz.cz 

tel.: 723 342 174

ŠTĚDRÝ DEN V PSÍM ÚTULKU
Na Štědrý den je útulek v Lysé nad Labem
otevřen od 9.00 do 13.00 hodin.
Vaší návštěvou a dárkem v podobě krmiva tak 
můžete pomoci opuštěným pejskům, zpříjemnit 
jim tak i dlouhé čekání na nový domov.
Krmivo je možné zakoupit na místě
v prodejním stánku.
Přivítáme Vás malým občerstvením 
a pravou vánoční atmosférou.
Předem děkujeme za Vaši pomoc
a přejeme Vám krásné prožití 
vánočních svátků.

Vánoce ve farnos  
Lysá nad Labem

18. 12. 2016 od 9.00 BOHOSLUŽBY 
 S DIVADLEM PRO DĚTI
24. 12. 2016 od 13.30 POMODLÍME SE 
 A ZAZPÍVÁME SI
25. 12. 2016 od 9.00 BOHOSLUŽBY S VEČEŘÍ PÁNĚ
26. 12. 2016 od 9.00 BOHOSLUŽBY
1. 1. 2017 od 9.00 BOHOSLUŽBY S VEČEŘÍ PÁNĚ

Vánoce  
v evangelickém 
kostele

Sobota 24. 12. - Vigilie Narození Páně
Lysá nad Labem, zpívání v kostele, setkání u Betléma 13.30 hodin
Kostomlaty n. L., vigilie pro rodiče s dětmi 15.30 hodin
Milovice 22.00 hodin
Lysá nad Labem půlnoční
Neděle 25. 12. - Slavnost Narození Páně
Milovice 8.00 hodin
Lysá nad Labem 9.30 hodin
Kostomlaty nad Labem 11.00 hodin
Sobota 31. 12. - sv. Silvestra, papeže
Lysá nad Labem, poděkování za uplynulý rok, mše svatá 17.00 hodin
Neděle 1. 1. 2017 - Matka Boží Panna Maria
Milovice 8.00 hodin
Lysá nad Labem 9.30 hodin
V sobotu 7. ledna 2017 od 10.00 hodin v zámecké kapli Tří králů 
oslavíme poutní slavnost slavením Eucharis  e (mše svatá).
Ze srdce přeji milos  plné, pokojné a radostné Vánoce a v novém 
roce 2017 hodně milos   a darů Ducha Svatého!

Váš otec Pavel!

VV

b

Muzika – recept
Sušené švestky, jablka, hrušky, popř. meruňky se rozvaří s kouskem 
celé skořice, badyánu, několika hřebíčky, kouskem vanilky a 
proužkem citronové kůry. Pak se uvařená směs prolisuje, přidá se 
lžíce švestkových povidel, rozinky, nastrouhané ořechy, loupané 
mandle a strouhaný perník, všeho podle chuti. Za stálého míchaní 
se vše ještě chvíli vaří, nakonec osladí cukrem nebo medem a přidá 
trochu rumu. 

Ve městech i na venkově, v domác-
nostech chudých i bohatých v našem 
kraji musely být vánočky (štědrovky, 
štědrovnice, štědrovečerky, housky). 
Pro každého člena rodiny se většinou 
počítalo s jednou asi z kila mouky. Zá-
soba vánoček musela být pro všechny 
služebné a čeleď, pro jejich rodiče a 
příbuzné a hlavně pro koledníky. 

Jakmile skončila štědrovečerní večeře, 
bývalo zvykem všechny drobečky 
pečlivě smést, vynést a zakopat pod ovocné stromy, aby byla lepší 
úroda ovoce. Rybí kosti patřily ohni, aby neškodil (zavazoval se 
poslušností). Na stole se objevila mísa 
s ovocem, sušenými švestkami, křížalami a ořechy. Pak přišel 
na řadu štrúdl, peciválky, perníky, později drobné cukroví. 
Když přišli koledníci nebo sousedé na kus řeči, všichni se rádi 
napili na zahřátí.  Někde si na tento večer připravili  domácí 
víno svařené s hřebíčkem, pro ostatní tu byla 
přichystaná muzika, někde si pochutnali 
na opečených jablkách. 

Redakce děkuje PhDr. Janě Hrabětové, vedoucí 
etnografce Polabského muzea Poděbrady, 
za poskytnuté materiály a fotogra ie.
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Pozvánky

FARNÍ CHARITA A FARNOST ŘÍMSKOKATOLICKÁ 
A MĚSTO LYSÁ NAD LABEM 

VÁS ZVE

24. 12. 2016 ve 13.30 hodin
DO KOSTELA SV. JANA KŘTITELE NA

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
a ŽIVÝ BETLÉM

Vystoupí děti ZŠ v LITOLI pod vedením manželů Eliškových. 
Zazpívají děti PŘÍPRAVNÉHO PĚVECKÉHOSBORU 

ZUŠ F. A. ŠPORKA pod vedením J. Erbenové.
Klavírní spolupráce V. Podrazil.

Červený Coca-Cola kamion 
v rámci tradičního vánočního 
turné po České republice zavítá 
11. prosince 2016 v 16 hodin i 
do našeho města. Na malé i velké 
čeká bohatý program plný her a 
zábavy. Děti se naučí speciální vá-
noční tanec a budou moci navští-
vit Santu Clause v jeho svátečně 
vyzdobeném kamionu. Celé odpo-
ledne potom bude probíhat pro-
dej vánočních suvenýrů a výtěžek 
z něj bude věnován na podporu 
dobročinných aktivit vybraných 
rodin z Lysé nad Labem. Symbolic-
ký šek si zástupci vybraných rodin 
převezmou na závěr celé akce. 

Přijďte si společně užít stříbr-
nou neděli a zároveň přispět na 
dobrou věc. Můžete se těšit na 
stánky s dobrým jídlem, pitím i 
vánoční tematikou, které budete 
moci navštívit v průběhu dne na 
Husově náměstí.

 Aneta Dušková
 referent kultury

Coca-Cola vánoční kamion 
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Pozvánky

duchovních skladeb

Sbormistr: Petr Bajer

v neděli 4. prosince 2016
od 14.00 hodin

Smíšený pěvecký sbor Máta Praha
Sbormistryně: Helena Velická

17. 11. – 30. 12.  

2016

POLABSKÉ  
NÁRODOPISNÉ MUZEUM
PŘEROV NAD LABEM

Lidové Vánoce v Polabí
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVA V CELÉM AREÁLU 
SKANZENU S BOHATÝM DOPROVODNÝM PROGRAMEM

www.polabskemuzeum.cz

OTEVŘENO OD 17. 11. DO 30. 12. 2016
Pro veřejnost otevřeno pátek – neděle od 9.00 do 16.00 hodin 
(poslední vstup v 15.00 hodin).
Na Štědrý den, 24. 12. – zavřeno. Od 25. prosince otevřeno denně.
Pro objednané zájezdy a školní výpravy otevřeno denně mimo pondělí
na základě předchozí objednávky na tel. č.: 325 565 272, nebo 733 715 342 
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Pozvánky

 Vážení a milí, blíží se Vánoce a my bychom rádi udělali radost 
našim obyvatelům. Bohužel ne všechna přání můžeme splnit.

Udělat někomu radost, potěšit ho, 
povzbudit, motivovat… 
To je to, co dělá člověka šťastným.
Pomozte nám a rozdávejte radost.

Na našich webových stránkách 
www.domovnazamku.cz nebo přímo 
u nás v domově můžete vybrat z přání 
našich obyvatel, co by je potěšilo, jaký 
vánoční dárek by jim udělal radost.

Dárek pak můžete předat 
jakémukoliv zaměstnanci našeho 
domova. Ty pak budou umístě-
ny pod vánoční stromek a na 
Štědrý den předány těm, kteří si 
je přáli.

Děkujeme.

Strom splněných přání

ěšit ho,

.
t.

o
ání 
ký 

FARNÍ CHARITA LYSÁ NAD LABEM 
FARNOST ŘÍMSKOKATOLICKÁ
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM
VÁS ZVOU NA 

ADVENTNÍ
KONCERT

4. 12. 2016 v 16.00 hodin v kostele 
sv. Jana Křtitele v Lysé n. L.

ÚČINKOVAT BUDOU:
Martin Kubát - varhany / Jana Bajerová - zpěv

Václava Šolcová - mluvené slovo
DĚTI Z DĚTSKÉHO DOMOVA 

V MILOVICÍCH - koledy                             
VÝTĚŽEK KONCERTU BUDE PŘEDÁN DĚTSKÉMU DOMOVU
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Zámecké novinky

Zámecké novinky
K příležitosti ukončení letošní-

ho „Týdne sociálních služeb ČR“, 
vyhlášeného APSS ČR a MPSV 
ČR, uspořádal náš domov 9. 10. 
2016 „Podzimní koncert“. Zájem 
posluchačů byl obrovský. V krás-
ných prostorách zámeckého sálu 
se našim klientům i veřejnosti 
představil přípravný dětský sbor 
„FILIORUM MUSICA“ pod taktov-
kou Bc. Jany Erbenové, za kla-
vírního doprovodu p. Vítězslava 
Podrazila a smíšený pěvecký sbor 
„P. S. PRO RADOST“, vedený 
BcA. Marií Sommerovou. Na zá-
věr koncertu byly oba sbory od-
měněny zaslouženým bouřlivým 
potleskem.

Rádi jsme přijali pozvání k za-
jímavé spolupráci. Oslovila nás 
paní Marie Stará, zakladatelka a 
designerka značky Rodná Hrouda. 
Rodná Hrouda již čtvrtým rokem 
vytváří národní kostým pro Čes-
kou Miss. V letošním roce pro Čes-
kou Miss Earth Kristýnu Kubíčko-
vou, která náš domov i navštívila. 
Do samotné realizace se zapojily 
klientky našeho domova, které 
svou ruční prací přispěly k celému 
dílu. Některé upletly vrchní část 
šatů – pletený top a jiné vytvoři-
ly dekorativní výšivku. Uplatnily 
tak svou trpělivost a zručnost i 
navzdory svému věku. Národní 
kostým se nese v duchu jihový-
chodní Moravy a byl inspirován 
ornamentem, který se ve vyšívané 
formě vyskytoval na lidovém kroji 
z okolí Moravských Kopanic. Pů-
vodní oděv byl velmi prostý, avšak 
zdoben křížovými výšivkami. 
Právě ty zdobí i poloprůsvitnou 
sukni šatů. Model je doplněn pes-
trobarevným věnečkem, který je 
vytvořen z rozmanitých druhů su-
chých květů a rostlin. Celý projekt 
má i charitativní účel. Šaty budou 
po světové soutěži Miss Earth vy-
draženy a výtěžek bude použit pro 
potřeby našeho domova.

Letošní druhé přátelské setkání 
v rámci projektu „Křeslo pro hos-
ta“ se uskutečnilo 14. 10. 2016, 
jako takový dozvuk „Týdne so-
ciálních služeb ČR“. Hostem byla 
divadelní a ilmová herečka paní 
Evelyna Steimarová. Dozvěděli 
jsme se spoustu informací nejen 
z bohatého hereckého života, ale 
i soukromého. Na další setkání se 
můžete těšit na jaře příštího roku.

V pondělí 17. 10. 2016 jsme 

v domově měli velmi příjemnou 
návštěvu. Přijeli k nám žáci a uči-
telé ze ZŠ T. G. Masaryka Milovi-
ce. Akci jsme nazvali „Drakiáda“, 
i když nám počasí nepřálo a 
s draky se nakonec nelétalo. Žáci 
s námi vyráběli papírové květy, 
hráli jsme společně hry, včetně 
interaktivních. Tyto hry za pomoci 
sweetboxu pro nás byly novinkou. 
Také jsme si společně zazpívali 
a vyrobili papírové dráčky, kteří 
nám teď zdobí domov. Děkujeme 
a těšíme se na další setkání.

A co nás čeká v následujících 
dnech? Pilně pracujeme na ad-
ventních a vánočních výrobcích 
v zámecké dílně. Připravujeme se 
tak na prodejní vánoční výstavy. 
Výstavy budou probíhat 30. 11. 
2016 na Krajském úřadě Středo-
českého kraje v Praze a v Městské 
knihovně v Lysé ve dnech od 5. 12. 
2016 do 9. 1. 2017. Na programu 
budou vystoupení lyských základ-
ních a mateřských škol s vánoční 
tematikou. Možná přijde i Mikuláš. 
Připravujeme vánoční nadílku a 
oslavu závěru roku 2016.

Můžete také udělat radost 
našim klientům, potěšit je, po-
vzbudit, motivovat… Pod každý 
vánoční stromek patří dárky. 

V našem domově bude opět 
„Strom splněných přání“. Na na-
šich webových stránkách www.
domovnazamku.cz nebo přímo 
u nás v domově můžete vybrat 
z přání našich obyvatel, co by je 
potěšilo, jaký vánoční dárek by jim 
udělal radost. Dárek pak můžete 
předat jakémukoliv zaměstnanci 
našeho domova. Ty pak budou 

umístěny pod vánoční stromek a 
na Štědrý den předány těm, kteří 
si je přáli.

Adventní a vánoční čas je ča-
sem, kdy mají lidé k sobě blíž a 
pomáhají si. Proto se na Vás, jako 
každoročně, obracím s prosbou 
o jakoukoli inanční či materiální 
pomoc, která by nám pomohla 
při realizaci našich plánů. I my 
budeme jednou staří. Nezapomí-
nejme na to.

Pokud se rozhodnete pomoci, 
kontaktujte prosím, vedení domo-
va k získání bližších informací. Za 
Vaši podporu předem děkuji. 

Závěrem bych Vám rád, za 
všechny „zámecké“, popřál krás-
ný předvánoční čas, klidné pro-
žití samotných svátků vánoč-
ních v kruhu blízkých a přátel 
a šťastné vykročení do nového 
roku, roku 2017.

Mgr. Jiří Hendrich
ředitel Domov Na Zámku 

Lysá nad Labem, p. o.

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

hledá nové zaměstnance na pracovní pozici:

Pracovník v sociálních službách 
– přímá obslužná péče

   • 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.

Přijďte se k nám podívat. Těšíme se na vás.
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Jak jsme 
slíbili v lis-
topadovém 
vydání Lis-

tů, přinášíme další zprávu o irmě, 
kterou jsme založili v rámci před-
mětu aplikovaná ekonomie v Ob-
chodní akademii Lysá n. L.

Na začátku měsíce října se ko-
naly pohovory na dvě důležité 
pozice ve irmě, a to konkrétně 
na inančního a marketingového 
ředitele. Díky tomu jsme si vy-
zkoušeli, jak napsat svůj vlastní 
životopis a motivační dopis. Také 
jsme přemýšleli nad názvem 
společnosti, kterým se nakonec 
stal „O(A)lymp, studentská spo-
lečnost“ podle řeckého pohoří 
Olymp a zkratky naší školy – OA. 
Mezitím byly výše zmíněné po-
zice obsazeny a my pokračovali 
v organizaci irmy. Stanovili jsme 
tři základní oddělení – inance, 
marketing a propagace (repre-

A to je teprve začátek! 

zentace). Následně jsme v kaž-
dém z nich pojmenovali pozice, 
které je třeba také obsadit, a vy-
tvořili na ně inzeráty.

Asi v polovině října se prezi-

dentka naší irmy Tereza Plecitá 
a PR ředitelka Tereza Lejsalová 
(ředitelka pro styk s veřejností) 
zúčastnily tréninku prezidentů 
v Praze, který se konal v rámci 

programu JA Firma. Zde se dozvě-
děly, jak nejlépe vést irmu, jak 
motivovat zaměstnance k lepším 
výsledkům, a dostaly pár dobrých 
tipů do začátku podnikání. S ob-
sahem kurzu nás seznámily.

Ke konci měsíce jsme se opět vě-
novali obsazení pozic ve irmě. Měli 
jsme možnost vyzkoušet si první ze 
dvou sebehodnotících dotazníků 
ESP (Entrepreneurial Skills Pass), 
který má vyhodnotit náš pokrok 
v podnikatelských dovednostech. 
Také jsme se seznámili s assess-
ment centrem (AC) a dozvěděli se, 
co nás čeká a na co si dávat pozor, 
protože se studenti v rámci irmy 
jednoho AC účastní.

No a jak naše AC dopadlo? 
O tom napíšeme zase za měsíc!

Martina Zárubová
studentka 3. roč. OA Lysá n. L., 

asistentka PR ředitelky 
studentské irmy „O(A)lymp, 

studentská společnost“

LYSÁ nad LABEM
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Čtyři desítky 

gra iků Střední 
školy oděvního a 
gra ického designu 
z Lysé nad Labem 

se vydaly v nevlídných říjnových 
dnech hledat inspiraci, nápady i 
umělecké skvosty. Jednou za 2 roky 
se koná v Brně Bienále, které je 
svátkem všech evropských gra iků.  
Studenti z Lysé pravidelně Bienále 
navštěvují, ale tentokrát se spojilo 
zážitků více než jindy. Cestou do 
Brna jsme se zastavili v Litomyšli 
a Olomouci. Obě města igurují na 
seznamu evropského kulturního 
dědictví UNESCO. 

Litomyšl se na seznam dosta-
la díky renesančnímu zámku, 
který je jednou z nejkrásnějších 
renesančních staveb střední Ev-
ropy. Zde jsme však navštívili 
ještě jednu zajímavou instituci 
– Fakultu restaurování Univer-
zity Pardubice. Svými vzděláva-
cími, vědeckými a uměleckými 
aktivitami v oblasti konzervace 
a restaurování památek a zapo-
jením do projektů zaměřených 
na záchranu kulturního fondu 
České republiky i projektů mezi-
národních, navazuje na činnosti 
pěstované v Litomyšli od roku 
1993. Absolventi jsou odborně 
připraveni na náročnou dráhu 

Jak se hledá inspirace
samostatného restaurátora a 
konzervátora výtvarných – umě-
leckých a uměleckořemeslných 
děl. A právě toto směřování je 
zajímavé i pro některé naše stu-
denty. Při inspirativní a velice za-
jímavé prohlídce dílen a zázemí 
fakulty se mohli tudíž zamyslet 
nad svými dalšími plány. 

Další cesta vedla do Olomouce, 
kde jsme prošli historické jádro 
a obdivovali neuvěřitelný ba-
rokní skvost – sloup Nejsvětější 
Trojice. Olomoucký čestný sloup 
Nejsvětější Trojice je vůbec nej-
větším seskupením barokních 
soch v rámci jedné skulptury ve 
střední Evropě.  

Z Olomouce jsme se pak už vy-
dali do Brna, kde jsme kromě Bie-
nále navštívili i další památku ze 
seznamu UNESCO – vilu Tugend-
hat. Vila manželů Grety a Fritze 
Tugendhatových z let 1929–1930, 
navržená architektem Ludwigem 
Miesem van der Rohe, je instalo-
vanou památkou moderní archi-
tektury. Exkluzivita a futuristický 
moderní výraz vily Tugendhat 
přinesl celosvětový ohlas a uzná-
ní zahraničních periodik. Zájem 
o tuto památku se odráží i ve 
faktu, že vstupné je vyprodáno 
v mnohaměsíčním předstihu.

Samotné brněnské Biená-

le bylo další skvělou inspirací 
pro mladé gra iky. Navštívili tři 
objekty, ve kterých tato akce 
probíhala, a viděli přední díla 
nejlepších současných gra iků. 
Mezinárodní bienále gra ického 
designu Brno již více než pade-
sát let re lektuje dění a proměny 
vizuální kultury. Řadí se mezi 
nejstarší a nejvýznamnější akce 
tohoto druhu na světě.

Ve dvou dnech tedy mohli stu-
denti gra ického designu z Lysé 
vidět ohromné množství skvě-
lých, historických i inspirativních 
artefaktů. Nezbývá než popřát, 
aby jim inspirace i zážitky vydr-
žely co nejdéle.

Monika Fandáková
učitelka SŠOGD Lysá n. L.
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B ě h e m 
podzimních 
p r á z d n i n 
se žáci naší 
školy zú-

častnili výjezdu do Evropského 
parlamentu ve Štrasburku.

Tento výjezd se uskutečnil mimo 
jiné proto, aby žáci mohli prezento-
vat výsledky dvouletého projektu 
Comenius s názvem Rozdíly nás 
spojují. Projekt se zabýval hledá-
ním multikulturní společnosti, 
která je založena na vzájemném 
respektu různých kultur, sociálních 
skupin, etnik a národů. Zapojily se 
do něj další čtyři partnerské ško-
ly, a to ze Slovenska, Kypru, Litvy 
a Turecka. 

Po příjezdu do Štrasburku se 
žáci během plavby po řece Rýn 
seznámili s historií města a po-
dívali se do známé katedrály 

Z lavic na skok do Evropského parlamentu

LYSÁ nad LABEM
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Notre-Dame. Zde je čekala výzva  
− 330 schodů na věž, ze které se 
mohli podívat na centrum města. 
Rovnou odtud se vydali na vinici, 
kde ochutnali víno z malého vi-
nařství a dozvěděli se zajímavé 
informace o pěstování a výrobě 
vína ve Francii. Další den navští-
vili Evropský parlament, kde dis-
kutovali s europoslancem panem 
Janem Zahradilem o aktuálních 
otázkách, které se týkají Evropy; 
poté prezentovali výsledky pro-
jektu Comenius. 

Všem žákům se výjezd moc líbil 
a přijeli zpět domů nadšeni. Získali 
mnoho dalších zkušeností a také 
znalostí nejen o chodu Evropské-
ho parlamentu, ale také například 
o kultuře a historii Štrasburku. 

Anna Bezuchová
studentka 4. ročníku 

OA Lysá n. L.

Zápis do 1. tříd 
Zápis do 1. tříd školního roku 

2017/18 je zákonem posunut 
z přelomu ledna a února až na du-
ben. Podrobnější informace nalez-
nete v březnovém čísle Listů.

vedení ZŠ J. A. Komenského

Aktuálně ze ZŠ J. A. Komenského
Volby na ZŠ J. A. Komenského

Dne 30. 9. 2016 na naší škole 
proběhly další volby předsedy a 
místopředsedy školního parla-
mentu. Účast byla hojná. Voleb 
se zúčastnilo 85 % žáků naší 
školy. Do pomyslného křesla 
v roli předsedy školního par-
lamentu letos usedne žákyně 
9. B Natálie Erbenová. Jejím zá-
stupcem a pravou rukou se stal 
tentokrát chlapec, Pavel Hanuš 
z 9. A. Oběma blahopřejeme 
k úspěchu a přejeme jim hodně 
síly a dobrých nápadů ve škol-
ním roce 2016/2017. 

Mgr. Simona Sabáková
koordinátor šk. parlamentu

Klub mladého diváka 
Již tradičně 

naše škola or-
ganizuje cesty 
dětí na diva-
delní předsta-
vení s Klubem 

mladého diváka. Letos pro velký 
zájem navštěvujeme pražská di-
vadla dokonce ve dvou skupinách. 
Klub mladého diváka nabízí dětem 
možnost čtyřikrát ročně navštívit 
představení některého z pražských 
divadel   ̶  činohru, operu či muzikál. 
V říjnu jsme byli okouzleni divadel-
ní skupinou The Loser(s), která 

Divadlo na ZŠ J. A. Komenského
se věnuje tzv. novému cirkusu. 
Ve čtvrtek 1. prosince navštívíme 
Image Black light Theatre na Ná-
rodní. Čeká nás představení Afrika-
nia. Vypráví o setkání manželského 
páru na jejich exotické dovolené a 
poštovního doručovatele, který se 
nečekaně ocitne v pozici recepč-
ního opuštěného hotelu. Příběh se 
prolíná s působivými obrazy kraji-
ny Afrikanie, plné rozmanitých zví-
řecích druhů, jimž vdechnou život 
nejnovější černodivadelní techni-
ka, netradiční kostýmy i profesi-
onální taneční výkony. Vzhledem 
k tomu, že s dětmi navštěvujeme 

Člověk v tísni
Naše škola už léta využívá 

ve výuce nabídku vzdělávacích 
programů společnosti Člověk 
v tísni. Účastnili jsme se výtvar-
né soutěže, která navazovala na 
festival dokumentárních ilmů 
o lidských právech Jeden svět, jehož 
18. ročníku se děti zúčastnily na 
jaře 2016. Letos jsme se poprvé 
rozhodli zapojit do projektu Příbě-
hy bezpráví – Měsíc ilmu na ško-
lách. Tento projekt přináší do škol 
téma moderních československých 
dějin formou projekce ilmů o naší 
novodobé historii. Spolu s žáky 
se promítaných událostí účastní 
pamětníci, se kterými pak mají 

studenti možnost debatovat. Le-
tošním tématem jsou příběhy lidí 
z Československa, kteří v průběhu 
minulého století z různých důvo-
dů opustili své domovy. Naši ško-
lu, především žáky 8. a 9. ročníku, 
navštívila dne 14. listopadu Jája 
Dvořáková (vl. jménem Jarmila), 
která svůj život nedobrovolně za 
hranicemi naší republiky už začala. 
Narodila se totiž roku 1943 v ber-
línském vězení. Její maminku sem 
odvezli poté, co si nacistická tajná 
policie přečetla dopis určený do 
Švýcarska, v němž popisovala po-
měry v protektorátu.  

Zuzana Burdová,
Hana Otradovská

večerní představení a dodržujeme 
etiketu, předáváme jim nenásilně 
kulturní hodnoty.

  
Anglické divadlo 
pro nejmenší

Koncem listopadu navštívila 
1. a 2. ročník zvířátka z ang-
lického divadla „What´s on? 
Theatre!“. Divadlo vzniklo při 
jazykové škole Milischool v Mi-
lovicích, se kterou naše škola 

úzce spolupracuje. Představení 
„In the Zoo“, při němž opice, tygr 
a tučňák společně prožívají svůj 
den v zoo, bylo propojeno jed-
noduchými písničkami s texty, 
procvičujícími hravou formou 
základní slovní zásobu. Děti se 
do představení zapojovaly a na 
závěr si se zvířátky zahrály i 
krátkou hru. 

Zuzana Burdová, 
Tereza Říhová

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Koupím motocykl JAWA ČZ a díly, možno i vraky. Tel. 777 589 258.
Zákl. kynolog. org. Mochov přijímá nové členy. Tel. 607 855 650, 775 360 266.
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Telefonické konzultace
dětských lékařů

(po ordinačních hodinách)

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

MUDr. Chocholová    
 tel. 606 840 451

MUDr. Matasová        
 tel. 607 746 211

Pro registrované pacienty těchto lékařů: 

Čt 1. 12. MUDr. Dáňová
Pá 2. 12. MUDr. Čerňanská
So 3. 12. MUDr. Matasová
Ne 4. 12. MUDr. Matasová
Po 5. 12. MUDr. Čerňanská
Út 6. 12. MUDr. Matasová
St 7. 12. MUDr. Chocholová
Čt 8. 12. MUDr. Dáňová
Pá 9. 12. MUDr. Matasová
So 10. 12. MUDr. Dáňová
Ne 11. 12. MUDr. Dáňová
Po 12. 12. MUDr. Čerňanská
Út 13. 12. MUDr. Matasová
St 14. 12. MUDr. Chocholová
Čt 15. 12. MUDr. Dáňová
Pá 16. 12. MUDr. Dáňová
So 17. 12. MUDr. Chocholová

Ne 18. 12. MUDr. Chocholová
Po 19. 12. MUDr. Čerňanská
Út 20. 12. MUDr. Matasová
St 21. 12. MUDr. Chocholová
Čt 22. 12. MUDr. Dáňová
Pá 23. 12. MUDr. Chocholová
So 24. 12. MUDr. Čerňanská
Ne 25. 12. MUDr. Čerňanská
Po 26. 12. MUDr. Čerňanská
Út 27. 12. MUDr. Matasová
St 28. 12. MUDr. Chocholová
Čt 29. 12. MUDr. Dáňová
Pá 30. 12. MUDr. Čerňanská
So 31. 12. MUDr. Matasová
LEDEN 2017
Ne 1. 1. MUDr. Matasová

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

V pondělí 
3. 10. 2016 se 
naši  malí žáč-
ci 1. B a 1. C 
vydali na vel-
kou výpravu 

do Zoologické zahrady Chleby. 
Tato zahrada chová ohrožené 
druhy zvířat, pořádá výchovně-
-vzdělávací a vědecké činnosti a 
působí jako záchranné centrum 

pro živočichy. Průvodcem nám 
byl sám ředitel, pan René Franěk. 
Jeho poutavé vyprávění bylo pro 
děti fascinující. Děti se dozvě-
děly spoustu zajímavých věcí 
o místních zvířatech, jejich živo-
tu a zvyklostech ve volné příro-
dě. Rádi bychom mu touto foto-
gra ií poděkovali.

Mgr. Petra Hakenová
Mgr. Romana Baümeltová

Exkurze Zoo Chleby ZŠ J. A. Komenského 
Lysá nad Labem
si Vás dovoluje pozvat na

Předvánoční
jarmark 
V SOBOTU
3. 12. 2016
OD 9.00 
DO 12.00
PROGRAM:
vystoupení dě  , dílničky, 
stánky s vánočními výrobky 
a dekoracemi na Váš 
slavnostní stůl, dobré jídlo, 
posezení v klidné kavárničce

ÚČINKUJÍ:
žáci naší školy se svými učiteli

Studium v oborech

Ekonomické lyceum
Obchodní akademie

Zaměření a specializace

Ekonomika a podnikání
Projektové a grantové řízení

Cestovní ruch a průvodcovství
Marketing a reklama

Dny otevřených dveří

10. 12. 2016 od 9.00 do 12.00 hodin
9. 1. 2017 od 10.00 do 16.00 hodin

Obchodní akademie,
Lysá nad Labem,
Komenského 1534

www.oalysa.cz
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Zápis dětí do 1. ročníku 
základní školy 

pro školní rok 2017/2018
na ZŠ Bedřicha Hrozného 

a ZŠ J. A. Komenského 
v Lysé nad Labem

Zápis se uskuteční na obou školách v úterý 4. dubna 
2017 od 13.30 hodin do 17.00 hodin a ve středu 
5. dubna 2017 od 13.30 hodin do 15.00 hodin.

Náhradní termín zápisu je na obou školách  stanoven 
na středu 11. dubna 2017 ve 13.00 hodin.
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Zajímavosti

Vážení čtenáři, rád bych Vás in-
formoval o stavu projektu městské 
sportovní haly v našem městě. 
Když jsem se před dvěma lety stal 
nakrátko místostarostou, výstavba 
haly byl jedním z prioritních pro-
jektů, které jsem chtěl posouvat 
k realizaci. Na úřadě však existo-
val více než deset let starý náčrtek 
sportovní haly, který současným 
potřebám již neodpovídá. Nový 
projekt jsme ihned začali řešit 
s projektovou manažerkou města 
a k řešení jsme přizvali i Ing. Štěpá-
na Svačinu, stavebního inženýra a 
místního sokola, který projektoval 
i dozoroval rekonstrukci sokolov-
ny. Společně jsme vydiskutovali 
správný postup přípravy k realizaci 
haly, ve které by bylo možné uspo-
řádat i ples a její provoz nemuselo 

Městská sportovní hala
město dotovat. Prvním krokem 
byla on-line anketa sportovním 
organizacím a školám (zjišťovala 
se potřeba velikosti herní plochy, 
výška stropu, zázemí pro pomůc-
ky, atd.). Druhým krokem potom 
bylo zpracování studie proveditel-
nosti, která by sloužila jako hlavní 
podklad pro stavební program. 
Studie byla okomentována přísluš-
nými komisemi města a před ina-
lizací stavebního programu byly 
vytipovány sportovní haly, které 
byly postaveny v nedávné době. 
V halách jsme kromě pozitiv a ne-
gativ běžného provozu (zkušenosti 
s povrchem nebo osvětlením, čistá 
x špinavá chodba, přepažování na 
tři menší hřiště, akustika, atd.)  zjiš-
ťovali především ekonomiku pro-
vozu – formu provozu, obsazenost, 

topení, chlazení, ohřev vody nebo 
další nájemní prostory (v městské 
hale myslíme kromě bufetu na 
prostory pro masáže i saunu). Zá-
sadním pozitivním zjištěním bylo, 
že všechny navštívené haly jsou 
od září do června celodenně vytí-
žené a jejich provoz není ztrátový! 
V listopadu jsem odstoupil z funk-
ce místostarosty a připravovaný 
projekt byl vůlí tehdejšího vedení 
města zastaven. Po politických 
změnách v létě 2016 jsme se sešli 
s architekty a popsali jim, co přes-
ně od návrhu městské haly oče-
káváme. Architekti byli nadšeni, 
s jakou péčí a způsobem je pro-
jekt připravován, a potvrdili nám, 
že naše cesta ke kvalitní městské 
sportovní hale je správná! Násle-
dovala soutěž o návrh, která byla 

v říjnu vyhodnocena. Z velmi kva-
litních byl vybrán návrh Ateliéru 
Machar, s. r. o. Ten samotný návrh 
zpracuje do dalšího stupně doku-
mentace. Velkým úkolem do příš-
tího roku bude pokusit se sehnat 
inance pro výstavbu haly i z jiných 

zdrojů než z městského rozpočtu 
a vyjasnit si, jakou formou bude 
město halu provozovat. O dalších 
podrobnostech ohledně soutěže i 
realizace haly a jejích parametrech 
se dočtete v dalším článku v těch-
to Listech. Městské sportovní hale 
naše město nikdy nemělo blíže! 

Závěrem bych Vám rád popřál 
klidné prožití vánočních svátků 
s Vašimi nejbližšími.

Ing. Petr Eliška
zastupitel za Kulturně!

Městská sportovní hala svými 
funkčními a dispozičními para-
metry má za úkol doplnit paletu 
sportovišť ve městě Lysá nad La-
bem o polyfunkční objekt, který 
bude schopný sloužit pro výuku 
tělovýchovy a sportu na základ-
ních i středních školách a zároveň 
podpoří rozvoj sportovních klu-
bů a spolků ve městě. S ohledem 
na absenci většího společenské-
ho prostoru v Lysé nad Labem 
se předpokládá částečné využití 
městské sportovní haly pro spo-
lečenské akce. Hala bude vytvářet 
zázemí pro celý sportovní areál 
atletického stadionu a sportov-
ních ploch, stane se přirozeným 
těžištěm celé lokality. 

Předpokládá se celoroční vyu-
žití pro sálové sporty, hala bude 
v dopoledních hodinách využí-
vána školami, v odpoledních a 
večerních pak sportovními orga-
nizacemi a spolky. Předpokládá se 
plné zaplnění rozvrhu haly, o ví-
kendech budou probíhat soutěžní 
utkání a turnaje v kombinaci ná-
jemních hodin pro veřejnost. Hala 
bude svou dispozicí uzpůsobena 
pro souběžné hodiny tělocviku 
pro dvě školní třídy. 

Sporty: aerobik, basketbal, 
lorbal, futsal, společenský tanec, 

volejbal.
Hlavní sportovní hala: celková 

plocha 45x30 m, světlá výška haly 
9 m, tribuna při soutěžních utká-
ních 200 diváků.

Podélné uspořádání pro sou-
těžní utkání: plocha 44x22 m 
+ tribuna 200 diváků.

Příčné tréninkové uspořádání 
(zasunutá tribuna): na 3 oddělené 
plochy velikosti volejbalového hři-
ště a 3 kurty pro badminton. Hala 
bude v třetinách vybavena dvojicí 
navinovacích sítí.

Společenské uspořádání pro 
akce: mobilní pódium, dobrý pří-
stup veřejnosti, dobrá návaznost 
na WC a sociální zázemí haly při 
tomto druhu jejího využití. Bufet 
kapacitně uspořádán pro obslou-
žení společenské akce. 

Pohybový sál: Minimální roz-
měr 16x16 m, světlá výška min. 
4 m. Pohybový sál bude sloužit 
především pro tréninky tance, 
aerobiku a kondičního cvičení. 
Bude vybaven ozvučením, zrcad-
lovou stěnou a příručním skladem 
pro uložení základního náčiní a po-
můcek. Zrcadlová stěna bude osa-
zena na dveřích průběžné vesta-
vené skříně, která umožní uložení 
všech drobných pomůcek.

Zázemí haly
Šatny: Budou společné pro hlav-

ní halu i pohybový sál, 2 “průcho-
zí“, každá s kapacitou 40 skříněk,
2 šatny soutěžní s kapacitou 25 
míst a jedna rozhodčích. Šatny bu-
dou umožňovat využití i pro uživa-
tele atletického oválu.

Sociální zázemí: WC dle celkové 
kapacity haly a potřeb jednotlivých 
provozů – minimální normová va-
rianta. Sprchy jsou přímo přístup-
né z jednotlivých šaten.

Regenerace: Ošetřovna, sauna, 
masáže, rehabilitace, bufet. 

Prostory správy objektu: Dílna 
pro drobné opravy na vybavení, 

sklad techniky a nářadí pro údržbu 
sportovního areálu včetně zahrad-
ní techniky, kancelář správy objek-
tu, zasedací místnost pro organi-
zační schůzky klubů a spolků.

V návrhu koncepce je potřeba 
zohlednit 3 základní faktory pro 
provoz objektu: 1/ Minimalizovat 
ixní náklady provozovatele. 2/ Za-

jistit hospodárný a dobře regulo-
vatelný systém osvětlení sportovní 
plochy jak s ohledem na dělení 
plochy, tak na požadavky intenzity 
osvětlení pro jednotlivé sporty. 3/ 
Tepelná pohoda v zimním i letním 
období, v návrhu fasády uvažo-
vat již se systémem venkovního 
zastínění.

Časový harmonogram realizace: 
2015/ Anketa ke zjištění potřeb 
sportovních organizací, studie 
proveditelnosti, exkurze po spor-
tovních halách, stavební program. 
2016/ Vyhodnocení soutěže, před-
stavení návrhu veřejnosti, inaliza-
ce požadavků. 2017/ Zpracování 
DUR, stavební povolení, fundrai-
sing 2018/ Začátek stavby – jaro. 

Pořadí soutěže: 1. Ateliér Ma-
char s. r. o., 2. PROSTOR 008 s. r. o., 
2. Sportprojekta Praha s. r. o., 
3. Schindler Seko Architekti s. r. o., 
Agora s. r. o. – odstoupila. 

Předpokládaný rozpočet: 79 
mil. Kč.

Více informací k hale nalezne-
te na: https://www.mestolysa.
cz/cz/kultura-a-sport nebo na 
Facebooku @MSHLysa.

V hale by se mohly konat i společenské akce
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Zajímavosti 

Kavárnička říjnová
Přes smutný podzimní čas se 

moc těšíme na každé posezení 
v Kavárničce a hosty v křesle. 
A měli jsme právě v říjnu těch 
akcí víc, i mimo Kavárničku.

Jako první jsme v Křesle pro 
hosta přivítali starostku z Jiřic 
– paní Miroslavu Mičkovou (sní-
mek 1 vpravo) a odbornou peda-
gogickou pracovnici – paní Mgr. 
Stanislavu Fidlerovou (snímek 1 
vlevo). Obě dámy nám pohovoři-
ly velice poutavě a zajímavě o své 
práci. 

Paní starostka uvedla, jak míst-
ní zastupitelstvo pečuje o obec Ji-
řice. Velmi nás zaujalo, jaké mož-
nosti má obec právě díky tomu, že 
v Jiřicích sídlí nápravné zařízení 
(věznice), odkud klienti ochotně 
a rádi chodí na brigády. Díky jim 
se podařilo upravit veřejné pro-
story a zeleň a plánují se další 
akce, které Jiřice přiblíží k získání 
titulu o nejhezčí obec. 

Paní magistra Fidlerová poho-
vořila o svém studiu a rozvíjení 
schopností v pedagogice. Prožila 
nemálo času v různých evrop-
ských státech a studovala tam, jak 

je třeba zdokonalovat osobnost 
člověka. Získala bohaté znalosti a 
zkušenosti, které je třeba cestou 
pedagogů a rodičů předkládat 
dětem v předškolním a školním 
věku.  K tomu má záměr vybudo-
vat školicí středisko pro přípravu 
pedagogů. Moc jí držíme palce, ať 
se jí to povede.

Pár dnů nato jsme byli pozváni 
na Sousedské sedění naší Obce 
baráčnické, a to s občerstvením, 
muzikou, zpěvem a tancem. Bylo 
nám s nimi velice dobře. A po-
těšilo, že naše stálá návštěvnice 
– paní Mgr. Volfová – po složení 
slibu se přidružila do jejich řad.

A už tu byl Den vzniku samo-
statného československého státu 
– 28. říjen, náš nejvýznamnější 
státní svátek. Sešli jsme se na 
náměstí B. Hrozného u pomníku 
padlých lyských občanů v 1. svě-
tové válce, tiše zavzpomínali a 
položili kytičky (snímek 2). Pak 
jsme zasedli do lyského kina na 
slavnostní koncert Hasičské de-
chové hudby. A když to šlo, přidá-
vali jsme se zpěvem ke známým 
skladbám.       

Ve dnech 18. a 19. října probě-
hl pod záštitou hejtmana Stře-
dočeského kraje, ministryně 
MMR Karly Šlechtové a starosty 
města Brandýs n. L. – Stará Bo-
leslav Vlastimila Picka v histo-
rických prostorách brandýské-
ho zámku VII. ročník konference 
„Labská cyklotrasa od pramene 
k moři napříč Evropou bez ba-
riér“. Akci, kterou navštívilo 

65 hostů a přednášejících 
z měst a obcí na Labi, zorganizo-
vali představitelé města Bran-
dýs n. L. – Stará Boleslav a MAS 
Střední Polabí ve spolupráci 
s Labskou stezkou, o. p. s.  

Konferenci zahájili a účastní-
ky přivítali Ing. Arch. Jan Ritter 
z Labské stezky, o.p.s., starostové 
měst Brandýsa n. L. – Staré Bo-
leslavi Ing. Vlastimil Picek, Nym-

burka PhDr. Pavel Fojtík a Lysé 
nad Labem Ing. Karel Otava. 

Přednášející ve svých prezen-
tacích zmínili témata o parkova-
cích systémech pro kola, o novin-
kách v dotačních nabídkách SFDI 
pro stavbu cyklostezek a bezpeč-
nostních opatřeních pro cyklis-
tickou dopravu. Zástupci krajů 
Královéhradeckého a Ústeckého 
poinformovali o stavu a dalším 

rozvoji výstavby cyklostezek ko-
lem Labe. Stejně tak z kraje Stře-
dočeského, a nutno podotknout, 
že tento kraj v rozvoji výstavby 
cyklostezek trochu, ve srovnání 
s jinými kraji, pokulhává. Věříme, 
že s novým úkolem – výstavbou 
Labské cyklostezky mezi Nym-
burkem a Čelákovicemi – dožene 
i kraje ostatní. 

Posledního října jsme v Kavár-
ničce přivítali paní Petru Pospíši-
lovou, vedoucí prodejny POMPO 
na náměstí Bedřicha Hrozného. 
Velice zajímavě se rozpovídala, 
co všechno její obchod může na-
bídnout a k tomu poskytla našim 
lidem vánoční katalog s nabídkou 
hraček a různých her (snímek 3). 
Nyní přesně víme, kam budeme 
chodit nakupovat dárečky našim 
nejdražším.

Čas utíkal, a i když nás bylo 
trochu méně než obvykle (hodně 
nemocných, návštěvy příbuzných 
v rámci svátku dušiček), hezky 
jsme si zatančili a zazpívali. A 
pak už zbývalo jenom nezbytné 
rozloučení s milým pozváním na 
příští setkání.

MVDr. Jan Kořínek

Pokračování na str. 19

Konference o Labské cyklotrase a městech na Labi

1
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Zajímavosti / Názory občanů 

Tak se nám zase párkrát sešlo za-
stupitelstvo, a to se dějí divy, že by 
člověk nevěřil. Například na říjno-
vém zastupitelstvu města nám rada 
v čele se starostou zcela neohroženě 
sdělí, že už letos nic nepostaví, při-
tom určitě pár investic se dalo bez 
problému realizovat nebo je pone-
chat v rozpočtu a realizovat je příští 
rok. Konkrétně se jednalo například 
o komunikace K Borku, V Zátiší a 
Ve Višňovce, chodník na Stržišti, 
kanalizace v ulicích Za Pávem a Za 
Zámkem a další drobnější investice, 
uvidíme, jestli se realizace uskuteční 
v příštím roce. Zarážející je ale sku-
tečnost, že rada navrhla z rozpočtu 
vyjmout i schválené prostředky na 
projektové dokumentace jako na-
příklad PD Družstevní, PD Škréto-
va či PD na schodiště u mostu přes 
Labe. Bohužel v tuto chvíli nelze 
na tyto projekty vypsat výběrové 
řízení na zhotovitele, a tudíž se 
projektová příprava a realizace 
odkládají na neurčito. 

Krátce ze zastupitelstva
Dalším zajímavým bodem bylo 

schválení prodeje několika pozem-
ků. To většinou bývá rutinní bod, 
ale i zde dokázala rada města pře-
kvapit.  Na vyvěšený záměr na pro-
dej pozemků přišly dvě nabídky. 
Rada k mému překvapení doporu-
čila zastupitelstvu ke schválení tu 
nižší. K mému zděšení tento návrh 
díky podpoře radních a části za-
stupitelů za Kulturně! a KSČM pro-
šel. Město tak bezdůvodně přišlo 
o 92 700 Kč. V přehledu zajíma-
vých návrhů přišla další perla pod 
vznešeným názvem vize mobility 
města. Její předkladatel pan radní 
Robeš se rozhodl mimo jiné navrh-
nout celoplošné zavedení omezení 
rychlosti na 30 km/h vyjma kraj-
ských silnic. V celém dokumen-
tu, kterým by se město v případě 
schválení mělo řídit, není zmínky 
o výstavbě obchvatu či výstavbě 
přístaviště na Labi a jiných důleži-
tých dopravních projektech. Tento 
bod se zatím naštěstí podařilo od-

ložit, nicméně nebezpečí stále trvá.
Ještě před tím jsme zažili zajíma-

vý kotrmelec ze strany KDU-ČSL. 
Pokud si dobře pamatujete, tak 
KDU-ČSL měla ve svém volebním 
programu na rozdíl od ODS zá-
kaz hazardu ve městě. Přesto pan 
místostarosta Burian hlasoval pro 
změkčení stávající vyhlášky. Zřej-
mě to tedy s tím hazardem ve měs-
tě nebude tak vážné. 

Na závěr připomenu ještě jeden 
bod, který mě velmi překvapil, a to 
návrh rady města na přehodnocení 
přesunu městské a státní policie 
do budovy Privum (čp. 28 a 29 
v ulici ČSA). Zdůvodnění bylo, že 
je to velká investice, na kterou ne-
jdou sehnat dotační prostředky. 
A to i přesto, že se na využití prázd-
ných domů shodlo zastupitelstvo 
po projednání ve výborech a ko-
misích, konzultacích se školami a 
dalšími institucemi zhruba před 
rokem a dotační programy alespoň 
na část stavebních prací existují. 

Zeptal jsem se tedy, jaké využití pro 
dům rada města navrhuje. Bylo mi 
sděleno, že tam přesune úřad prá-
ce. Zde už velká investice do budo-
vy, tak aby se tam úřad práce mohl 
nastěhovat, nevadila. Pikantní na 
celé záležitosti je skutečnost, že 
tento návrh je v rozporu se schvá-
leným strategickým plánem města. 
Ale o tom v materiálech jaksi neby-
la zmínka, a tak to opět prošlo. 

Nebudeme si ale kazit předvá-
noční čas malichernostmi, opět po 
roce se rozzářil vánoční strom na 
náměstí.  Děti už nedočkavě vyhlí-
žejí Štědrý den. Rád bych Vám tedy 
popřál jménem místního sdružení 
Občanské demokratické strany 
úspěšné zvládnutí předvánoční-
ho shonu, klidné prožití vánoč-
ních svátků a dobré vykročení do 
nového roku. 

S úctou a poděkováním za Vaši 
podporu.

Jiří Havelka
zastupitel

Protože článek v Listech 
11/2016 byl redakčně krácen, 
údajně z důvodu ochrany osobních 
údajů, považuji za nutné zveřejnit 
informaci, jak jsem došel k datům 
o dosud nevykoupených pozem-
cích pro obchvat.

Zpracovaný a zveřejněný projekt 
výstavby obchvatu z konce deva-
desátých let uváděl rovněž kata-
strální čísla pozemků, na kterých 
obchvat leží. S jejich majiteli bylo 
cca v roce 2008 jednáno o odkupu. 
Tato jednání byla později pro mě 
z neznámých důvodů přerušena. 
Seznam vykoupených pozemků je 
pravidelně zveřejňován (ze záko-
na o obcích) v zápisech z jednání 
zastupitelstva města. Z katastru 
nemovitostí podle katastrálních 
čísel dosud nevykoupených po-

zemků ležících v trase obchvatu dle 
původního projektu se jedná o cca 
2,0 ha. Jsou to zejména pozemky: 
parcelní číslo PK 2816;  PK 2817 
Lysá n. L.; PK 3427/2; PK 3426/3; 
PK 552 Lysá n. L.; PK 549/1 Lysá 
n. L.; PK 2679 Lysá n. L.; PK  33/25 
Litol; PK 40/11 Litol; PK 40/14 
Litol; tedy vše Lysá nad Labem 
nebo Litol. Jména vlastníků těchto 
pozemků si kdokoliv může na-
lézt na internetu po zadání www.
nahlizenidokatastrunemovitosti.cz 
a uvedení příslušného parcelního 
čísla. Nepředpokládám, že by tito 
spoluobčané – vlastníci pozemků, 
chtěli blokovat jakýmkoliv způso-
bem dokončení II. etapy výstavby 
obchvatu. Zbytek nad 1,9214 ha – 
cca 800 m2, se týká pozemků stát-
ních organizací (SŽDC, NPÚ, atp.), 

kde je vydán předběžný souhlas se 
stavbou.

Vzhledem k tomu, že rada kraje 
dne 7. 11. 2016 schválila dodatek 
č.: 1 k původní smlouvě o obchva-
tu (jehož součástí je i příloha č. 2, 
ve které jsou uvedeni majitelé po-
zemků, kteří dosud s městem ne-
uzavřeli smlouvu o odkupu), bude 
s těmito majiteli již jednat dále jen 
Sředočeský kraj, a to pravděpo-
dobně prostřednictvím některé 
advokátní kanceláře. Jelikož jde dle 
zákona o liniovou stavbu, jedná se 
o nucený odkup zemědělské půdy 
za odhadní cenu.

Zde je nutné rovněž upozornit 
na skutečnost, že od 1. 5. 2016 
v této oblasti platí zákon o vyvlast-
nění č.: 184/2016 Sb., a náhradách 
dle novely zákona z 1. 6. 2016. Tyto 

v § 10 v odstavci 4) uvádějí náhra-
dy ve výši obvyklé ceny pozemku 
(dle zák.: 151/97 Sb. v platném 
znění), tedy předpisu o ocenění. 
Cena se určí vždy dle skutečného 
stavu pozemku a způsobu jeho 
využití ke dni podání. Nelze tedy 
ani v nejlepším případě předpoklá-
dat vyšší cenu než nabízelo město 
svým spoluobčanům. Okolnost 
s postupem vyvlastnění by již ne-
měla mít vliv na dalším pokračo-
vání stavby výše citovaných zákon-
ných předpisů. Pokud jsou některé 
informace nepřesné, omlouvám se 
čtenářům, neboť čerpám pouze 
z veřejně dostupných prostředků. 
Všem čtenářům přeji příjemné vá-
noční svátky.

         Tomáš Sedláček

Obchvat  II. v Lysé nad Labem

Pokračování ze str. 18
Konference o Labské cyklotrase a městech na Labi

O tom, jak se rozpohybova-
ly záměry o rozvoj cyklistické 
infrastruktury a aktivního re-
kreačního života u Labe v Lysé 
n. L, informovali přítomné sta-
rosta Ing. Karel Otava a cyklo-
koordinátorka Dana Hančová. 
Patří k nim výstavba cyklostez-
ky kolem železniční trati do 

Milovic, která by měla sloužit 
pro bezpečnou nemotorovou 
dopravu mezi obcemi s mož-
ností využití dotací ze SFDI, a 
cyklostezka mezi Benátkami 
n. J., Milovicemi a Lysou n. L. ve-
dená krajinou bývalého vojen-
ského prostoru. K  infrastruk-
tuře nepatří jen cyklostezky 
v okolí, ale zajištění bezpečných 

tras i přímo ve městě. Lysá je his-
toricky městem cyklistů, a proto 
by se zde lidé na kole měli cítit 
bezpečně a s vědomím, že kolo 
je v tomto městě samozřejmostí. 

Zmíněn byl také záměr o vy-
užití pozemků v lokalitě přímo 
u řeky Labe, kde by mohla vznik-
nout rozsáhlá rekreační zóna 
s místy pro koupání, rekreační 

přístaviště lodí a možnost celo-
ročního trávení volného času. 
Zmíněnými záměry se chce měs-
to Lysá n. L. integrovat do Lab-
ské mezinárodní cyklotrasy a 
poskytnout našim i zahraničním 
turistům komfortní cestování 
kolem Labe a okolí tak, jak je to 
v Evropě běžné.     

Dana Hančová
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Vážení čtenáři, spoluobčané, 
dovolím si výjimečně reagovat, a 
to na článek v Listech 10/2016 
od pana místostarosty Buriana.

V současné době jsme se do-
čkali odhlasování dalšího zdraže-
ní již dnes tak drahé služby svozu 
komunálního odpadu. Služba je 
poskytována jedenkrát za 14 dní. 
V našem okolí jsou však obce, kde 
je tato služba za obdobou cenu 
poskytována týdně. Bohužel, ne-
šťastné je konejšení ve smyslu, 
že „každý si službu může zlevnit“.  
Není to tak. Jak snížit cenu, když 
ten odpad „nevyrobím“?

Separovat odpad je pro mne již 
dlouhá léta automatickou činnos-
tí. I když se mi od samého začátku 
nelíbil systém „pytlového sběru“, 
zapojila jsem se. V té době jsem 
měla přísun papíru, PET lah-
ve a směsný plast jsem odmítla 
skladovat. Důvod? Odmítám si 
dělat doma smetiště, stejně jako 
spousta dalších lidí. Marně jsem 
také přemýšlela, kde má starý 
člověk brát sběr v podobě papíru 
nebo PET lahví. Tím, že si objed-

ná drahé předplatné tisku nebo 
potáhne za sebou tašku na ko-
lečkách napěchovanou drahými 
limonádami nebo minerálkami, 
a pak vše vzorně vytřídí s pou-
žitím slov klasika „nechci slevu 
zadarmo“, získá úžasnou slevu…? 
Nějak nevím, jak praktikují sběr 
lidé v bytovkách, zda si odpad 
skladují v bytě nebo po chodbách 
domu (v rozporu se zákonem) či 
ve sklepě.

Možná i z těchto důvodů je 
nízká účast lidí zapojených do to-
hoto systému, a proto se zřejmě 
město snaží represí (zvýšením 
poplatku za svoz komunálního 
odpadu) donutit obyvatele měs-
ta, aby odpad vytvářeli uměle. 
V roce 2013 „vytvořil“ každý 
obyvatel našeho státu v průměru 
308 kg, v roce 2015 již 317 kg, 
tj. o 2 % více než v roce 2014. My-
slím, že je to velmi špatná cesta. 
Na druhou stranu se stačí projít 
po městě a nahlédnout do kon-
tejnerů na tříděný odpad a každý 
zjistí, že lidé, kteří třídit chtějí, tak 
třídí. Co to asi říká?

V nedávné době v předvečer 
dne vývozu popelnic mne zauja-
lo v části naší ulice, že do tří  po-
pelnic  na směsný odpad byl po 
úklidu zahrádek vhozen i BIO od-
pad, který patří do BIO popelnic. 
V Lysé za tuto službu občané za-
platí nemalou částku 600 Kč. Při-
tom služba svozu BIO odpadu, dle 
dostupné informace, je občanům 
v okolních obcích poskytována 
zdarma. Nebylo by moudřejší se 
dát touto cestou, místo nesmy-
slného a nedůstojného schraňo-
vání odpadků? Vždyť i systém 
„pytlového sběru“ stojí nemalé 
peníze.

Růžena Slámová

Bylo mi redakcí umožněno zare-
agovat na článek p. Slámové, ve kte-
rém vyjadřuje svůj názor ohledně 
zvýšení ceny za svoz komunálního 
odpadu ve vztahu k pytlovému 
sběru tříděného odpadu.

Ano, pytlový sběr nemusí být 
vhodný úplně pro každého, jak 
pisatelka poukazuje, ale pro řadu 
lidí je to přínosné řešení.
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TIRÁŽ

Jsem přesvědčen, že je dobré 
podpořit nějakými nástroji to, 
aby lidé nevytvářeli velké množ-
ství směsného odpadu odváže-
ného na skládky, aby odpad tří-
dili na druhotné suroviny. Ty se 
mohou dále využít, čímž se šetří 
životní prostředí – a pytlový sběr 
odměňovaný bonusy k tomu má 
pomoci, má motivovat. Cílem 
rozhodně není podpořit umělé 
generování odpadu – to přeci ni-
komu prospět nemůže.

Jistě existují i jiná řešení, ale 
v Lysé nad Labem se zastupitelé 
rozhodli právě pro tento model. 
Je na každém z nás, jak se k této 
možnosti postaví, zda ji využije, 
nebo ne.

Nicméně město postupně 
shromažďuje data o množství 
takto vybraného odpadu, aby 
mohlo vyhodnocovat ekonomic-
ký a ekologický efekt pytlového 
sběru pro město i pro životní 
prostředí a posoudit jeho výho-
dy a slabiny.

Jan Burian
místostarosta města

K článku o zvýšení ceny komunálního odpadu

Celkem jednoduchá otázka a 
měla by být i jednoduchá odpo-
věď. V Lysé nad Labem – Husovo 
náměstí to asi je jinak. Dokud jako 
majitel přilehlé nemovitosti uklí-
zím a čistím chodník jak v létě, 
tak i v zimě – je to v pořádku. Bez 
nároku na odměnu, vlastním koš-
tětem… Asi je chodník můj.  Pokud 
mi ale nákladní auto přiveze písek, 

Koho jsou chodníky a kdo je uklízí?

který zde vyklopí – je chodník měs-
ta. Nebo ihned komise přeměří 
velikost lešení a zaplatíte za zábor 
městského chodníku, když potře-
bujete opravit fasádu. Když si udě-
láte tzv. „posezení“ pro občerstvení 
na chodníku před bufetem – opět je 
to prostor města – zaplať. Kdo ale 
bude uklízet chodník, který je zne-
čištěný od výkalů a peří holubů? Po 

diskusi s některými zaměstnanci 
radnice pár odpovědí: „Ani jsem si 
nevšiml, že tu máme tolik holubů… 
Vy jste chovatel… To nejsou naši 
holubi… To nejsou naše budovy… 
Zaměstnanci úklidu mají nařízeno 
sbírat pouze papírky… Na takovou 
práci nemáme speciální vybavení, 
je to nebezpečí nákazy, nebo ne-
moci… Toto je nebezpečný odpad, 
sežeňte si specializovanou irmu… 
Naše irma to uklidí, ale zaplaťte 
předem fakturu… Proč mám platit 
fakturu za úklid chodníku, který 
není můj… Město ale nedalo poža-
davek k úklidu, takže to nemůžeme 
uklidit… To by bylo asi drahé… Ve 
městě M odchytili několik holubů 
a to stálo 30 000 Kč… Stejně se ho-
lubi budou stále vracet… Dáme to 

do rozpočtu na rok 2017… Klidně 
si na to pozvěte televizi, vezmu si 
kravatu… (že by ta TV to uklidila?). 
Každý z nejmenovaných si může 
najít svoji odpověď. Je tu ještě jed-
no řešení: počkáme ještě nějaký 
týden, poprosíme sv. Martina, aby 
přivezl něco sněhu. Posypeme bí-
lým snížkem pokálený chodník a 
bude to hned hezčí...

       Jiří Zub
Husovo náměstí, Lysá n. L.

(Autor neuvedl, že mu město 
Lysá n. L. nabídlo pomoc při insta-
laci pásů proti ptactvu, které by 
byly umístěny na římse domu, kde 
holubi nacházejí útočiště.  Po této 
instalaci se město nebrání tomu, 
aby chodník pravidelně uklízelo 
(pozn. redakce).
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Letošní sezonu jsme tradičně 
zakončili veslařskou „Žábou“ 
v prostorách loděnice. Program 
se opět nesl v duchu sportov-
ním – závody smíšených posá-
dek, které se losují těsně před 
startem. Účast byla veliká. Jak by 
také ne, když se naše členská zá-
kladna utěšeně rozrůstá. A také 
bývalí členové v tento čas rádi 
přijedou na loděnici zavzpomí-
nat a také si zaveslovat. Počasí 
nebylo úplně ideální, v polovině 
závodů začalo pršet. Ale všichni 
závodníci prokázali, že vesla-
ři nejsou z cukru a nějaký ten 
deštík je neodradí. Jako odměna 
byla připravena výborná grilova-
ná klobása, kýta a teplý čaj. Opět 
naši trenéři zpestřili program 
o závody mrňousků z přípravky 
na dvojskifech. Jejich první závod 
byl oceněn velkým potleskem.

Zakončení letní sezony

Lodě jsme zase zazimovali 
v boxech a sezona tak plynule 
přešla do fáze zimní přípravy na 
trenažérech, v posilovně nebo 
tělocvičně. Závody totiž nekončí 
ani v zimě, jen se přesuneme pod 
střechy sportovních hal. Tradič-
ně nás čeká letos již XXII. halový 
triatlon v Lounech, Pardubické 
vánoční trenažery. Starší katego-
rie pokračují v nominaci do SCM 
– sportovní centrum mládeže, 
kde musí splňovat limity a nomi-
nační kritéria pro zařazení.

Když se ohlédneme za letoš-
ním rokem, nemáme se věru za 
co stydět. Velký počet titulů a 
medailí z mistrovských závodů, 
účast závodníků na ME a MS ju-
niorů a především zisk titulu mi-
stra světa nám dává velkou na-
ději, že i v příštím roce budeme 
sklízet úspěchy na poli sportov-

ním. Rozrostla se nám přípravka 
– děti, které ještě nejsou v závod-
ních kategoriích. Základnu tedy 
máme a věřte, že to je opravdu 
velká radost vidět tu spoustu 
sportujících dětí v areálu lodě-
nice. Myslím, že to je tím největ-
ším oceněním práce všech, kteří 
se na chodu klubu podílejí. Do 
práce s mládeží se zapojila řada 
mladých začínajících trenérů 

z řad našich úspěšných závod-
níků a doplnila tak řady našich 
zkušených trenérů. Všem, kteří 
dětem a klubu věnují ty nikdy 
nekončící hodiny svého volného 
času, patří velký dík.

Přejeme všem občanům v Lysé 
nad Labem a příznivcům veslo-
vání pohodové vánoční svátky a 
úspěšný rok 2017.

Naďa Tlamichová

Vážení čtenáři Listů, nevím, kdo 
z Vás četl článek paní Jínové uve-
řejněný v Nymburském deníku 
dne 2. 11. 2016 s názvem: „Firma 
nedokončila opravu teras, nyní je 
v konkurzu“. Kromě základních 
informací zde současný pan sta-
rosta Ing. Otava popisuje velmi 
nepříjemnou situaci pro město, 
kdy irma odešla, práce nasmlou-
vané nedodělala, práce provedené 
jsou nekvalitní a přitom dostala již 
koncem roku 2015 vše proplaceno. 
Dokončovací práce přijdou město 
pravděpodobně na cca dva mil. Kč. 
Stavba nebyla doposud městu pře-
dána ke kolaudaci. K této stavbě se 
vyjadřuje i pan Mgr. Havelka, sta-
rosta do 6/2016. 

Podle něho město spolupraco-
valo s dodavatelskou irmou čtyři 

Potrefená husa kejhá, nebo mlčeti je zlato? 
až pět let a žádné problémy neby-
ly. „Dohled nad stavbou měl odbor 
školství a kultury, projektová ma-
nažerka. Během stavby se provádě-
ly kontrolní dny, kterých se účastnil 
také Národní památkový ústav. 
Vždy se dělal soupis skutečně pro-
vedených prací a na základě toho 
jsme propláceli faktury,” vysvětlil 
inancování stavby na terasách po-

dle svého pohledu. Pan Mgr. Havel-
ka také poslední fakturu dodavateli 
podepsal.

Domnívám se, že bývalý pan sta-
rosta neříká úplnou pravdu, a zdá 
se mi nesolidní svalovat vše na pří-
slušný odbor anebo projektovou 
manažerku. Pokud je mi známo, 
tak samotnou stavbu od samého 
počátku provázely problémy, část 
již postavené zdi se musela bourat, 

nasazení irmy nebylo adekvátní 
postupu a nutné kvalitě prací. Na 
stavbě nebyl asi nikdy autorizo-
vaný dozor, nevím, co se stalo se 
stavebním deníkem, nevím, kde 
jsou protokoly z kontrol. Zástupce  
Národního památkového ústavu 
na stavbě jistě byl, ale ten neprová-
děl dozor nad kvalitou a rozsahem 
prací, ale pouze sledoval, zda jsou 
prováděny práce tak, aby nedošlo 
k narušení celkového rázu stavby 
z památkového hlediska, určitě to 
nebyl autorizovaný dozor stavby. 

Podle jakého soupisu provede-
ných prací se fakturovalo, je mi 
záhadou, když soupis nedokon-
čených prací a reklamací se blíží 
částce 2 miliony Kč? Stačí se pře-
svědčit na místě, jaký pomník zde 
byl zanechán. 

Bohužel těchto staveb je 
z minulého období v Lysé asi více, 
kdy bude muset město vynaložit 
dodatečné inanční prostředky, aby 
se stavba dala vůbec řádně pro-
vozovat. Nebylo by od věci, kdyby 
současné vedení města zajistilo 
audit rozhodujících staveb, tak jak 
učinila celá řada obcí po výměně 
vedení radnic. Jen tak asi získáme 
pravdivé informace. Pokud je mi 
známo, tak současnému vedení 
města nebylo nic protokolárně pře-
dáno, nebyl popsán stav před 15. 6. 
2016, ani nebyly předány některé 
odpovídající dokumenty. 

Domnívám se, že k této situaci by 
se měli vyjádřit především přímo 
zainteresovaní. 

Ing. Petr Gregor

NIKOLA DUŠKOVÁ
Instruktor fi tness

Osobní tréninky a vedení skupinových lekcí
Redukční, silové i zdravotní cvičení

Kineziotaping
Web: www.n-gym.cz

e-mail: nikola.duskova@n-gym.cz
Tel.: 721 614 424
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VÝROBNÍ OPERÁTOR, BEZPRAŠNÉ PROSTŘEDÍ 
MZDA AŽ 22 000 Kč/měsíčně

MÁME 
PRO VÁS
PRÁCI 

SEŘIZOVAČ VÝROBNÍ LINKY
MZDA AŽ 30 000 Kč/měsíčně

JEDNÁ SE O: 
· Obsluha výrobní linky
· Manuální práce ve výrobě
· Kontrola kvality
· Práce od pondělí do pátku
· 3směnný provoz 6.00–14.00, 14.00–22.00 hodin a 22.00–6.00 hodin

POŽADAVKY: 
· Zkušenost s prací ve výrobě
· Manuální zručnost
· Pracovitost
· Spolehlivost

NABÍZÍME: 

· Mzda až 22 000 Kč/měs.
· 10 % bonus po zkušební době
· Cena obědů/večeří 30 Kč
·  Příplatek za práci ve směnném provozu ve výši 500 Kč–1 500 Kč 

dle odpracovaných směn
·  Po 12 odpracovaných měsících nárok na fi remní program ve výši 10 000 Kč/rok
· 25 dnů dovolené v rámci kalendářního roku

JEDNÁ SE O: 
· Montáž a demontáž zařízení a strojů
· Příprava a nastavení výrobní linky na spuštění
· Vedení evidence o preventivních údržbách a opravách
· Obsluha výrobní linky
· 3směnný provoz 6.00–14.00, 14.00–22.00 hodin a 22.00–6.00 hodin

POŽADAVKY: 
· Minimálně střední odborné vzdělání technického zaměření
· Praxe na obdobné pozici nutností
· Manuální zručnost
· Spolehlivost a pracovistost

NABÍZÍME: 

· Mzda až 30 000 Kč/měs.
· 10 % bonus po zkušební době
· Cena obědů/večeří 30 Kč 
·  Příplatek za práci ve směnném provozu ve výši 500 Kč–1 500 Kč 

dle odpracovaných směn
·  Po 12 odpracovaných měsících nárok na fi remní program ve výši 10 000 Kč/rok
· 25 dnů dovolené v rámci kalendářního roku

Pokud Vás tato nabídka zaujala, kontaktujte nás! Michaela Švorcová, telefon: 602 216 027, e-mail: michaela.svorcova@grafton.cz

Prsa kuřecí čerstvá
– 102,90 Kč
Čtvrtky kuřecí 
čerstvé – 39,90 Kč
Křídla gril čerstvá
– 39,90 Kč
Stehenní řízky čerstvé
– 89,90 Kč
Panenka vepřová
– 159,90 Kč
Falešná svíčková hovězí
– 159,- Kč

HAMIPE Čerstvá drůbež
Lysá nad Labem, Masarykova 587
Nová prodejna u náměstí, dříve XXL
Prodejní doba: 
PO 10–17.30, ÚT až PÁ 7–17.30, SO 7.30–12.30
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KOTLÍKOVÉ 
DOTACE

Na Váš nový kotel nebo tepelné čerpadlo
dotace až 127 500 Kč

Na solární systém dotace až 100 000 Kč

Návštěva technika u Vás doma 
a cenová nabídka ZDARMA.

Povinné kontroly kotlů na pevná paliva 
do 300 kW dle zákona.

Volejte na +420 777 770 992
Pište na dotace@propuls.cz

Navštivte náš SHOWROOM v Heřmanově Městci.

Naši technici mají osvědčení z profesní kvalifi kace dle zákona 
č. 406/2000 Sb. na montáž kotlů, tepelných čerpadel 

a solárních systémů pro dotace!

PROJEKT VÁM ZAJISTÍME

PROPULS SOLAR s.r.o.

Výroba, dodávka, montáž

www.propuls.cz

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

Obsluha strojů a zařízení – operátor
Dělník/-ce do výroby
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 a příjeném kolek  vu, 
- týden dovolené navíc,
- 13. plat,
- závodní stravování

Datum nástupu - IHNED
V případě zájmu kontaktujte zaměstnavatele:
Eva Mikluščáková
e-mail: emikluscakova@mcgauto.com
tel.: 325 514 425, mob.: 733 734 422

 Tyto údaje jsou poskytövány  společnos   MCGA Czech, s.r.o. výhradně za 
účelem zprostředkování zaměstnání a to na dobu výběrového řízení, nejdéle 
však na 6 měsíců od jejich zaslání. Kdykoli můžete požádat společnost MCGA 

Czech, s.r.o. o smazání nebo o opravu osobních údajů.
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Inzerce

Náš provoněný 
obchod plný 

vánoční pohody 
a atmosféry 
najdete na 

Kvě  ny 
Roman  c, 

Masarykova 210, 
Lysá nad Labem.

Otevírací doba:
Po–Út 8.00–18.00
So 8.00–12.00
v prosinci:
So 8.00–15.00
Ne 9.00–15.00

Chcete být letos krea  vní a 
vyrobit si vánoční dekorace 
sami? Zveme Vás do našeho 
kvě  nářství, kde najdete vše, 
co potřebujete na výzdobu 
Vašeho domova v období 
adventu a Vánoc. Nabízíme 
velký sor  ment přízdob na 
věnce a svícny, širokou barevnou
paletu stuh a adventních 
svíček, drobné dárky, 
biokosme  ku, kvalitní čaje, 
sladkos   a další nezbytnos  .

tel.: 602 493 117
www.kve  ny-roman  c.cz
facebook: Kvě  ny Roman  c

Společnost JOKEY PRAHA CZ, s.r.o. je výrobcem plastových obalů s tradicí od roku 
1968. Na českém trhu má 80% podíl v dodeji plastových obalů. Sídlo společnos   
a výrobní závod, ve kterém pracuje více než 110 zaměstnanců, naleznete u obce 
Mochov. Hledáme do týmu nové zaměstnance a to na pozici:

Asistent/ka kvality
Požadujeme:      
- vzdělání: střední s maturitou (technického směru)
- praxe 2 roky
- komunika  vní znalost německého jazyka podmínkou 
   – každodenní využi  
Náplň práce:
- opatření pro zajištění kvality 
- kvartální provádění kontroly kvality výrobků (QS-check)   
- dokumentace úseku kvality a hygieny
- evidence a zpracování reklamací
- evidence a vyhodnocování interních chyb ve vstřikovně
- zajištění nápravných opatření formou školení kvality
- informování vedoucího 
- uvolnění zablokovaných výrobků
- uvolnění nových výrobků ve spolupráci s vedoucími
  jednotlivých oddělení
- účast při cer  fi kaci ISO 9001 a BRC/IoP o odchylkách
Nabízíme:
- zajímavé fi nanční ohodnocení, 13. mzdu
- odměnu za plnou docházku 10 000 Kč
- zajímavou a tvořivou práci 
- možnost dalšího vzdělávání, jazykové kurzy na pracoviš  
- kompletní zaškolení   
- 5 týdnů dovolené
- dotované stravování
- poukazy na masáže, balíčky pro zaměstnance

Kontakt: JOKEY PRAHA CZ, s.r.o. - Personální oddělení
Tel.: 326 999 901, 702 150 145 nebo 

e-mail: jana.liskova@jokey.com


