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V tomto čísle:

Přípravy oslav 300. narozenin Byšiček 
vstupují do inále. V sobotu 9. září vystoupí v 
obci na dvou pódiích několik stovek účinku-
jících, některé dvory se pak promění v hos-
půdky. Pomyslný kulturní „výkop“ proběhne 
už o deváté ranní. Celodenní program nabíd-
ne pestrou směsici folkloru, folku, dechovky, 
jazzu nebo například pop-rocku. Hudebními 
hvězdami bezesporu budou legendární Plav-
ci a skupina Přímá linka excelentního hráče 
na foukací harmoniku Tomáše Linky. Pořa-
datelé do programu nezapomněli zařadit vy-
stoupení místních a regionálních těles, jako 
je například Ama Musica, Chrámový sbor So-
nus, semický dětský folklorní soubor Šáteček 
nebo v regionu oblíbené kapely Crossband a 
Lážo Plážo. Kdo si přivstane a bude chtít „být 
u toho“ už od samotného rána, může se po 
deváté přidat k mažoretkám a lyské hasičské 

dechovce a zapojit se do pochodu přes obec. 
Pozvání k dopolednímu vystoupení přijal 
i folklorní soubor Old Stars z partnerského 
města Břeclav. Ve 14.00 hodin projde obcí 
velkolepý slavnostní průvod vedený hrabě-
tem Šporkem a jeho družinou, čítající několik 
desítek mysliveckých trubačů, členy Řádu sv. 
Huberta, folklorní soubory a další účinkující. 
Večer slavnosti uzavře taneční zábava s kape-
lou Druhej dech a ohňová show. Vstup na celé 
oslavy je volný, bude zde však platit zákaz 
vjezdu všem motorovým vozidlům. Pořada-
telé připravují kyvadlovou dopravu z Lysé 
nad Labem a také od závodiště, kde bude 
placené parkoviště. Celý program oslav 
naleznete na straně 8 těchto Listů a spolu 
s bližšími informaci na www.bysicky.cz.

redakce

Sbor dobrovolných hasičů Byšičky 
a město Lysá nad Labem 

Vás zvou na oslavy

PŘES 200 ÚČINKUJÍCÍCH
BOHATÝ PROGRAM NA 2 PÓDIÍCH
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Krátce z radnice

Městský úřad

Pokračování na str. 3

Slovo starosty

Vážení spoluobčané, v minu-
lém vydání Listů jsem Vám slíbil 
malou rekapitulaci téměř dvace-
tiletého úsilí o výstavbu nového 
domova důchodců. Přestože se po 
celý svůj život snažím hledět do-
předu, považuji za důležité poučit 
se z chyb minulosti a připomenout 
si, kdo to myslí s rozvojem města 
dobře a kdo naopak škodí.

Vzhledem k nestandardnímu 
a nevyhovujícímu prostředí v Do-
mově Na Zámku jak pro klienty (na 
pokojích více osob), tak i obsluhu-
jící personál, přikročilo město na 
konci 90. let k vytipování vhodných 
lokalit. Už v roce 1997 se uvažovalo 
s výstavbou v Litoli „U Borku“. Tato 
varianta byla zamítnuta s tím, že 
by důchodci byli odsunuti na okraj 
města mimo společenské dění.

V roce 2002 byl vybrán jediný 
volný pozemek požadované ve-
likosti, mezi základními školami 
B. Hrozného a J. A. Komenského  
v centru města v blízkosti zámec-
kého parku. Město vyhlásilo soutěž 
na studii. Zvítězil systém s několika 
objekty, propojenými spojovacími 
chodbami spolu s rekonstrukcí ne-
movitosti čp. 13 na náměstí B. Hroz-
ného (Jedličkův dům). Tato studie 
však nebyla Krajským úřadem Stře-
dočeského kraje akceptována, ze-
jména z důvodu značné provozně-
-ekonomické náročnosti. Kraj jako 
investor měl podmínku, že město 
na něj převede potřebné pozemky 
a zabezpečí veškeré potřebné sítě. 
Poté nechal vypracovat projektovou 
dokumentaci irmou Obermeyer. 

Dne 26. 11. 2007 podal Středo-
český kraj žádost na vydání územ-
ního rozhodnutí.

Dne 11. 4. 2008 vydal Stavební 
úřad MěÚ Lysá n. L. územní roz-
hodnutí o umístění stavby. Proti 
tomuto rozhodnutí podali odvolá-
ní majitelé tří sousedních nemovi-
tostí a lyská iniciativa Lysin.

Dne 18. 12. 2008 podal Středo-
český kraj žádost o vydání staveb-
ního povolení.

Dne 5. 10. 2009 odvolací orgán 
– Krajský úřad Středočeského 

kraje, Odbor regionálního rozvo-
je, výše uvedené odvolání zamítl a 
územní rozhodnutí potvrdil. 

Odvolatelé se obrátili na soud. 
Městský soud v Praze rozsudkem 
ze dne 4. 11. 2010 potvrdil roz-
hodnutí odvolacího orgánu.

Odvolatelé podali kasační stíž-
nost k Nejvyššímu správnímu 
soudu v Brně, který svým roz-
sudkem ze dne 22. 3. 2013 zru-
šil rozsudek Městského soudu 
v Praze, rozhodnutí odvolacího 
orgánu (Středočeský kraj) a roz-
hodnutí Stavebního úřadu v Lysé 
nad Labem. Důvodem byla tzv. 
„podjatost“, kdy investor i odvo-
lací orgán byl Krajský úřad Stře-
dočeského kraje. Vše skončilo 
bohužel na formalitách a kličkách 
v zákonech.

Nový domov důchodců měl 
stát 153 mil. Kč, z toho 100 mil. 
Kč byla dotace Ministerstva prá-
ce a sociálních věcí ČR určená 
přímo pro Lysou nad Labem. 
Musela být ale vyčerpána do 
konce roku 2011.

Dne 16. 10. 2013 vzal navrho-
vatel – KÚ Středočeského kraje, 
žádost o vydání územního roz-
hodnutí zpět.

Dne 13. 11. 2013 stavební úřad 
územní rozhodnutí zastavil. 

Po dvouleté nečinnosti se inicia-
tivy ujal zastupitel Petr Gregor a 
Tomáš Sedláček a do zastupitel-
stva města předložili návrh dalšího 
postupu. Ten byl zastupitelstvem 
až napodruhé schválen a starosta 
dostal úkol písemně požádat Stře-
dočeský kraj o opětovné zahájení 
procesů vedoucích k výstavbě no-
vého domova důchodců.

Po nástupu do funkce staros-
ty intenzivně pracuji na oživení 
projektu, který zajistí důstojný 
život našim seniorům. Reakce 
Středočeského kraje jsou zvláště 
po nástupu nového vedení rozpa-
čité. Vždyť dlouho připravovaný 
projekt zmařilo několik spoluob-
čanů, kteří tím připravili město 
o tolik potřebnou investici v hod-
notě 153 mil. Kč.

Nezbývá než doufat ve vítězství 
zdravého rozumu a věřit, že se po-
daří nový domov důchodců posta-
vit v místě, které je podle odbor-
níků dokonalé tím, že se zde bude 
potkávat mládí se stářím v centru 
města v sousedství krásného zá-
meckého parku.

Na závěr bych chtěl popřát 
všem školákům dobrý start do no-
vého školního roku.     

Ing. Karel Otava
starosta města

Ze 17. jednání rady města 
dne 13. 6. 2017 
RM uložila:
• vedoucímu odboru správy ma-
 jetku (SM) předložit informaci 
 o stavu přípravy založení tech-
 nické skupiny města,
• odboru městského investora 
 (MI) zahájit práce na odstraně-
 ní vad a nedodělků na Zámec-
 kých terasách tak, aby bylo mož-
 né dokončit celé dílo v roce 
 2018, práce budou probíhat 
 ve spolupráci s odborem SM.
RM schválila:
• inanční příspěvky následujícím 
 žadatelům v částkách: Martinu 
 Blažkovi z programu na podpo-
 ru kultury na křest nového klipu 
 6 000 Kč, Obci baráčníků z pro-
 gramu na podporu kultury na 
 oslavu 115 let župy 8 000 Kč, 
 Janě Černohorské z programu 
 na podporu kultury na Vánoční 
 koncert 24 000 Kč, Václavu Fran-
 tišku Reňákovi z programu na 

 podporu kultury na odkaz F. A. 
 Šporka 5 000 Kč,
• upravenou veřejnoprávní 
 smlouvu na pořízení motoro-
 vého člunu vybaveného elektro-
 nikou pro vedení veslařské po-
 sádky při tréninku,
• rozdělení inančních prostředků 
 na zájmovou činnost seniorů: 
 Klub důchodců Lysá nad Labem 
 částka 71 500 Kč, Klub důchod-
 ců Litol částka 61 500 Kč, Se-
 nioři v DPS částka 15 000 Kč, 
 provoz 42 000 Kč,
• zahájení zadávacího řízení na 
 veřejnou zakázku s názvem 
 „Parkovací zařízení na jízdní 
 kola Lysá n. L.“., základním hod-
 noticím kritériem je nejnižší 
 nabídková cena v Kč bez DPH,
• zapojení města do projektu 
 „Aktualizace Strategického plá-
 nu města Lysá nad Labem“,
• úpravu rozpočtu města na rok 
 2017 spočívající v navýšení pří-
 jmové i výdajové části rozpočtu 

 o 300 000 Kč, zvýší se příjem 
 z vybírání pokut o částku 
 300 000 Kč a navýší se výdajová 
 položka na nákup služeb o část-
 ku 300 tis. Kč na znalecké po-
 sudky na prokázání požití drog 
 či jiných návykových látek při 
 řízení motorového vozidla,
• uzavření smlouvy o dílo na ve-
 řejnou zakázku malého rozsahu
 na stavební práce s názvem: 
 „Instalace datových rozvodů MÚ 
 Lysá nad Labem“ s uchazečem 
 HQS Net, s. r. o., Líbeznice, za 
 cenu 2 539 705,00 Kč vč. DPH,
• zahájení poptávkového řízení na 
 veřejnou zakázku malého rozsa-
 hu na služby s názvem: „Projek-
 tová dokumentace (PD) – Rekon-
 strukce a zkapacitnění vodoje-
 mu Lysá nad Labem“,
• zahájení poptávkového řízení na 
 veřejnou zakázku malého rozsa-
 hu na služby s názvem: „PD 
 aktualizace – parkoviště P+R ČD, 
 Lysá nad Labem“,

• uzavření smlouvy o dílo na ve-
 řejnou zakázku „Oprava části 
 ohradní zdi zámecké zahrady III. 
 etapa“ s dodavatelem Loučka 
 Pardubice, s. r. o., Pardubice, za 
 cenu 5 411 438,87 Kč vč. DPH,
• uzavření smlouvy na veřejnou 
 zakázku malého rozsahu „Re-
 konstrukce komunikace K Bor-
 ku“ s dodavatelem STAVOKOM-
 PLET, spol. s r. o., Zápy, za cenu 
 5 887 885 Kč včetně DPH,
• uzavření smlouvy na veřejnou za-
 kázku malého rozsahu „PD chod-
 níky Družstevní“ s dodavatelem 
 M – PROJEKCE, s. r. o., Hradec 
 Král., za cenu 499 730 Kč vč. DPH,
• navýšení 1 místa na odboru MI 
 na dobu neurčitou z důvodu 
 dlouhodobé nemoci pracovnice 
 odboru.
RM doporučila:
• schválit zahájení přípravy zadá-
 vací dokumentace na projekto-
 vou dokumentaci na akci s ná-
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Pokračování ze str. 2
 zvem „Sportovní hala Lysá nad 
 Labem“ v režimu podlimitní ve-
 řejné zakázky na služby.

Ze 4. zasedání zastupitelstva 
města dne 21. 6. 2017 
ZM schválilo:
• zahájení přípravy zadávací do-
 kumentace k zadání a realizaci 
 stavby s názvem „Sportovní hala 
 Lysá nad Labem“, podmínkou 
 je zachování skateparku a pump 
 tracku v okolí haly, zadávací do-
 kumentace bude předložena ZM 
 ke schválení,
• úpravu rozpočtu města na rok 
 2017 – 6. rozpočtové opatření 
 spočívající ve snížení položky 
 „PD a realizace MŠ Drážky“ 
 o 1 500 tis. Kč a ve vytvoření 
 položky „Klimatizace v kině“ ve 
 výši 1 500 tis. Kč,
• obecně závaznou vyhlášku měs-
 ta Lysá nad Labem č. 3/2017, 
 o stanovení míst, na kterých mo-
 hou být provozovány hazardní 
 hry s úpravou dle návrhu (doba 
 provozu od 14.00 do 02.00 ho-
 din, nezařazení provozovny
 v Tyršově ul. č. p. 220),
• úpravu rozpočtu města na rok 
 2017 – 7. rozpočtové opatření,
• Římskokatolické farnosti Lysá 
 nad Labem příspěvek z progra-
 mu regenerace částku ve výši 
 140 000 Kč,
• Spolku rodáků a přátel města 
 z programu na podporu kultury 
 příspěvek na akci Advent 2017 
 ve výši 40 000 Kč,
• veřejnoprávní smlouvu na za-
 koupený motorový člun vybave-
 ný elektronikou pro vedení ves-
 lařské posádky při tréninku pro 
 Veslařský klub Lysá n. L., z. s.
ZM vzalo na vědomí:
• vyhodnocení plánu odpadového
 hospodářství za období 2016 
 a návrh postupu pro roky 2017 
 až 2018.

Z 18. jednání rady města 
dne 27. 6. 2017
RM vzala na vědomí:
• informaci FK Litol, z. s., ze dne 
 21. 6. 2017, o aktuálním stavu 
 spolku,
• stav rozpracovanosti analýzy 
 výhodnosti zřízení malé tech-
 nické skupiny,
• informaci o rozpracovávání dal-
 ších stupňů PD s názvem „Pří-

 stavba a nástavba hasičské zbroj-
 nice v Lysé nad Labem“.
RM schválila:
• zahájení poptávkového řízení na 
 veřejnou zakázku malého rozsa-
 hu na služby s názvem: „PD – 
 Bezbariérová trasa a cyklotrasa 
 Litol–Labe“, základní hodnoticí 
 kritérium pro zadání veřejné 
 zakázky je nejnižší nabídková 
 cena uvedená v Kč včetně DPH,
• zahájení poptávkového řízení na 
 veřejnou zakázku malého rozsa-
 hu na služby s názvem: „PD –
 Mateřská škola (MŠ) Drážky“, 
 základní hodnoticí kritérium pro
 zadání veřejné zakázky je nej-
 nižší nabídková cena uvedená 
 v Kč včetně DPH,
• uzavření smlouvy na veřejnou 
 zakázku malého rozsahu „PD ak-
 tualizace – parkoviště P+R ČD, 
 Lysá nad Labem“ s dodavatelem 
 All Plan Projekt, s. r. o., Neratovi-
 ce, za cenu 496 100 Kč vč. DPH,
• uzavření smlouvy na veřejnou 
 zakázku malého rozsahu „PD – 
 rekonstrukce kanalizace v ul. 
 Mírová vč. čerpací stanice od-
 padních vod“ s dodavatelem 
 AQUION, s. r. o., Praha 7, za cenu 
 1 403 116 Kč včetně DPH,
• zahájení poptávkového řízení na 
 veřejnou zakázku malého rozsa-
 hu na služby s názvem: „ZŠ Hroz-
 ného – oprava kotelny“, kritéria 
 pro tuto zakázku jsou: nabídko-
 vá cena 60 %, záruka na dílo 
 30 %, termín provedení 10 %,
• realizaci plesu města v roce 
 2018 dne 2. 2. 2018,
• návrh smlouvy o spolupráci při 
 prodeji vstupenek prostřednic-
 tvím portálu Ticketstream, s. r. o.,
 na Olympic tour 2017.
RM souhlasila:
• s uzavřením dodatku č. 2 smlou-
 vy o dílo na projekt „Oprava vo-
 zidla T815 8x8“ s irmou Požár-
 ní technika Komet, s. r. o., Peč-
 ky, za celkovou cenu 988 564 Kč
 vč. DPH, termín plnění a místo 
 plnění se mění tak, že termín do-
 končení díla je stanoven nejpoz-
 ději do 20. 8. 2017, ostatní ujedná-
 ní smlouvy zůstávají beze změny.
RM uložila:
• odboru ŠSVZaK vypracovat ná-
 vrh samostatné dohody (smlou-
 vy) o způsobu a podmínkách 
 zapůjčování zvukové aparatury 
 městu Lysá n. L. od Klubu přátel 
 dechové hudby Lysá n. L.

Z 19. jednání rady města 
dne 18. 7. 2017
RM schválila:
• uzavření smlouvy o dílo na rea-
 lizaci stavby „Výměna oken 
 v městských domech v Lysé nad
 Labem a Milovicích“, s irmou 
 OknoStyl Group, s. r. o., Kuřim, 
 za cenu 2 308 427 Kč vč. DPH, 
 doba zhotovení 52 dní,
• poskytnutí inančního příspěvku
 Domovu Na Zámku v Lysé n. L.
 na údržbové práce objektu zám-
 ku (nátěr kapličky a oplechování 
 střechy kaple zámku, čištění žla-
 bů) č. p. 1 v Lysé nad Labem ve 
 výši 16 600 Kč,
• zřízení služby mobilní rozhlas a 
 ukládá odboru IT smlouvu se 
 společností Neogenia, s. r. o., 
 projednat s městským právní-
 kem a uzavřít ji do 28. 7. 2017,
• uzavření smlouvy na veřejnou 
 zakázku malého rozsahu „PD –
 Rekonstrukce a zkapacitnění vo-
 dojemu Lysá n. L.“, s dodava-
 telem Project ISA, s. r. o., Praha, 
 za cenu 1 560 014 Kč vč. DPH,
• uzavření smlouvy na veřejnou 
 zakázku malého rozsahu „PD – 
 MŠ Drážky“ s dodavatelem 
 Atelier M.A.A.T., s. r. o., Tábor, za 
 cenu 484 000 Kč včetně DPH.
RM uložila:
• odboru SM aktualizovat kon-
 cepci rozvoje a údržby zámecké-
 ho parku na další období.

Z 5. zasedání zastupitelstva 
města dne 19. 7. 2017
ZM schválilo:
• úpravu rozpočtu města na rok 
 2017 – 11. rozpočtové opatření 
 spočívající ve vytvoření nové 
 položky FK Litol – správa a údrž-
 ba areálu v částce 200 tis. Kč pře-
 sunem z položky Údržba spor-
 tovních areálů, dětských hřišť, 
 platy (1 400 tis. Kč).

Z 20. jednání rady města 
dne 1. 8. 2017:
RM schválila:
• nákup nákladního automobilu 
 do 3,5 t s dvojkabinou, valníko-
 vým prostorem a tažným zaří-
 zením pro 6–7 osob, limitní cena 
 je 200 tis. Kč včetně DPH, nákup 
 bude podložen průzkumem trhu,
• přípravu projektové dokumen-
 tace na dokončení ul. Průmyslo-
 vá za účelem napojení komuni-
 kace na obchvat města Lysá n. L.,

• zahájení poptávkového řízení na 
 veřejnou zakázku malého roz-
 sahu s názvem: „Rekonstrukce 
 chodníku Průběžná“, hodnoticí-
 mi kritérii jsou: nabídková cena 
 70 %, záruka na dílo 20 %, lhůta 
 plnění 10 %,
• uzavření smlouvy na veřejnou 
 zakázku malého rozsahu „ZŠ 
 Hrozného – oprava kotelny“ 
 s vybraným dodavatelem Milan 
 Sporiš, Kostomlaty n. L., za ce-
 nu 399 191,74 Kč bez DPH a 
 483 022 Kč včetně DPH,
• úhradu změny ovládání plošino-
 vé desky v budově čp. 1032 na 
 Husově nám. z manuální na 
 automatické ve výši 50 000 Kč 
 vč. DPH ze sociálního investiční-
 ho programu,
• upravenou smlouvu o výpůjčce 
 věci movité o bezplatném zapůj-
 čování ozvučovací aparatury,
• uzavření smlouvy na veřejnou 
 zakázku: „Parkovací zařízení na 
 jízdní kola Lysá nad Labem“ 
 s dodavatelem SYSTEMATICA, 
 s. r. o., Pardubice za cenu díla 
 11 913 645 Kč včetně DPH.
RM konstatovala:
• že město Lysá n. L. má zájem na 
 propojení vodárenských soustav 
 (VaK Mladá Boleslav, VaK Nym-
 burk) s tím, že podmínky vzá-
 jemné spolupráce budou zpra-
 covány v podrobnějším doku-
 mentu (investiční záměr pro-
 pojení oblasti Milovice, Lysá n. L., 
 Benátecká Vrutice – posílení 
 zásobování pitnou vodou),
• že pořízení světelné signalizace 
 na Husově nám. není nezbytné 
 pro zajištění bezpečnosti a ply-
 nulosti provozu v křižovatce 
 u kina.
RM vzala na vědomí:
• studii „Posouzení účelnosti svě-
 telné signalizace podle TP 81 na 
 křižovatce Husovo náměstí – Po-
 děbradova – Československé ar-
 mády, Lysá n. L.“ zpracovanou 
 irmou Eltodo, a. s., v 7/2017.
RM souhlasila:
• s pokračováním prací na opat-
 řeních, která by vedla ke zvýšení 
 bezpečnosti přecházení přes 
 silnici II/272 v centru města.

Úplné informace najdete na 
stránkách www.mestolysa.cz.

Miloš Dvořák
tajemník MěÚ Lysá n. L.
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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, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury

H. Ch. Andersen: „Nejsou krásnější pohádky než ty, 
které píše sám život“

80 let
Jiří Rytina
Anna Panošová
František Luňáček
Marie Jirovská
Jaroslav Urban
Jarmila Procházková
Anna Králová

85 let
Květoslava Elicerová
Marta Samoláková
Květoslava Vodková
Radislava Jeníková

Hana Burdová
Václav Hlavsa
Ludmila Konvalinková

90 let
Marie Hermanová

91 let
Božena Šmídová

92 let
Zdenka Novohradská

Blahopřání 
 za měsíc červen, 
 červenec a část srpna

Krimi střípky
Šťastný majitel

Dne 20. 6. 2017 v 16.50 bylo 
přijato telefonické oznámení 
o nálezu věcí v ulici Vichrova. 
Strážník na místě převzal na-
lezené věci (ultrabook Lenovo 
s příslušenstvím, 2 mobilní te-
lefony a kalkulačku), které byly 
následně zaevidovány jako ná-
lez. Ve večerních hodinách se na 
služebnu dostavil 29letý muž 
z Rynoltic, který přišel nahlásit 
ztrátu výše zmíněných věcí. Po 
provedení nezbytných úkonů se 
věci šťastnému majiteli vrátily 
zpět k užívání.

Muž měl zdravotní potíže
Dne 26. 6. 2017 v 10.20 pro-

váděl strážník v ulici Sokolská 
pochůzkovou činnost, když byl 
na ulici osloven 87letým mužem 
z Poděbrad o pomoc z důvo-
du náhlých zdravotních obtíží. 
Strážník se nestačil ani zeptat 
na projevy nevolnosti, když muž 
náhle upadl na zem. Strážník 

muži poskytnul první pomoc 
a vyrozuměl záchrannou služ-
bu, která na místo vzápětí do-
razila a převezla dotyčného 
k vyšetření do zdravotnického 
zařízení. Později bylo zjištěno, 
že muž je diabetik a prodělal 
glykemický šok.

Alkohol za volantem
Dne 2. 7. 2017 v 1.35 prováděli 

strážníci hlídkovou činnost v ulici 
Jedličkova, kde spatřili motorové 
vozidlo, u kterého nesvítilo pře-
depsané osvětlení. Strážníci vo-
zidlo zastavili a 49letého řidiče 
na závadu upozornili. Při projed-
návání přestupku strážníci pojali 
důvodné podezření, že řidič před 
jízdou konzumoval alkoholické 
nápoje, z tohoto důvodu byla u ři-
diče provedena dechová zkouška 
s pozitivním výsledkem 0,56 ‰. 
Na základě tohoto zjištění byla na 
místo přivolána Policie ČR, která 
si věc následně převzala k prove-
dení dalších opatření.  

Volně pobíhající pes ubližoval
Dne 1. 7. 2017 v 10.20 vy-

jížděli strážníci na oznámení 
ublížení na zdraví volně pobí-
hajícím psem v ulici Za Zám-
kem. Strážníci na místě zjistili 
poškozeného 35letého muže 
z Lysé nad Labem, kterého na 
ulici pokousal volně pobíhají-
cí pes 72letého majitele, tak-
též z Lysé nad Labem. Zranění 
bylo natolik vážné, že na místo 
byla přivolána zdravotnická 
záchranná služba, která poško-
zeného převezla do zdravotnic-
kého zařízení s podezřením na 
vážné poškození koneční čás-
ti článku prstu. Na místo byla 
přivolána i Policie ČR z důvodu 
podezření ze spáchání přečinu 
ublížení na zdraví dle trestního 
zákoníku.

Alkohol za volantem
Dne 23. 7. 2017 v 1.45 v ulici 

Mírová strážníci projednávali 
dopravní přestupek s řidičem 

dodávky, který neměl v pořádku 
předepsané osvětlení. Při kont-
role totožnosti řidiče vyšla na-
jevo skutečnost, že řidič vzhle-
dem k věku nemůže vlastnit 
řidičské oprávnění, což se také 
následným dotazem do registru 
řidičů potvrdilo. Jelikož strážní-
ci během projednávání nabyli 
i důvodného podezření, že řidič 
je pod vlivem alkoholu, přistou-
pili k provedení dechové zkouš-
ky, která dopadla pozitivně 
s naměřenou hodnotou 1,45 ‰. 
Z důvodu podezření ze spáchání 
přečinu dle trestního zákoníku 
byla na místo přivolána Poli-
cie ČR, která si řidiče převzala 
k provedení dalších opatření.

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

Bc. Luboš Zita 
zástupce ředitele 

Městské policie Lysá n. L.

V průběhu září a října 2017 bude 
probíhat ve městě Lysá nad Labem 
zdravotní a udržovací řez vybra-
ných stromořadí a jednotlivých 
dřevin. Jde o pokračování v odbor-
ném ošetření dalších stromů v na-
šem městě. Z tohoto důvodu může 
místy dojít ke snížení průjezd-

Údržba stromořadí ve městě
nosti některými ulicemi, ale vždy 
se bude jednat maximálně o jeden 
až dva dny. Vybraná alej je například 
v Jedličkově ulici, východní strana – 
stromořadí jasanů.

Ing. Veronika Rybová
referent odboru SM, 

čistota a zeleň 

Mobilní rozhlas

Vážení spoluobčané, od 1. srpna je ve městě zavedena nová služba 
@Mobilní rozhlas. ZDARMA můžete dostávat SMS zprávy, hlasové zprá-
vy, e-maily a zprávy do aplikace o důležitých aktualitách. Stačí, když se 
zaregistrujte na adrese: mestolysa.mobilnirozhlas.cz. 
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Městský úřad

Na základě předchozích vlast-
ních rozborů a po konzultacích 
zkušeností v okolních městech, 
přistoupila rada města svým 
usnesením č. 471 ze dne 1. 8. 
2017 k ustavení technické sku-
piny. Ta by měla postupně pře-
bírat větší díl v zajištění čisto-
ty a úklidu města včetně péče 
o veřejnou zeleň a údržby měst-
ského mobiliáře. 

Tyto činnosti byly ve městě do 
roku 1997, kdy byly technické 
služby zrušeny a jejich technika 
zprivatizována. Zaměstnanci byli 
převedeni do stavu městského 
úřadu.  Se soukromým právním 
subjektem byla uzavřena nevypo-
věditelná smlouva. Ani následují-
cí snaha o zlepšení životního pro-
středí ve městě neměla úspěch 
a získaná malá technologie byla 
opět zcela zprivatizována. Pra-
covní skupina – PROLYS – ukon-
čila činnost a stala se soukromým 

Práce za rohem
subjektem. Od té doby jsou služ-
by ve městě zajišťovány formou 
outsourcingu. 

Outsourcing má smysl v přípa-
dě, že celkové náklady na nákup 
služeb nebo výsledku činnosti 
u externího dodavatele jsou nižší 
než náklady dosahované v přípa-
dě vlastní činnosti. Kromě toho 
je zde určité riziko, že se město 
stane závislé na pracích externí 
irmy, bez možnosti jejich výkon 

v operativnosti, čase a cenové po-
litice jakkoliv ovlivnit. 

Okolní města Benátky nad 
Jizerou, Čelákovice, Nymburk, 
Český Brod, Brandýs nad Labem 
a mnohá další si své technické 
služby ponechala. Město dle zá-
kona nemusí vytvářet zisk, ale 
je povinno uspokojovat potřeby 
svých obyvatel. Naproti tomu 
podnikatelský subjekt vytváří 
přiměřený oprávněný zisk, který 
se pohybuje od cca 15 do 30 %. 

Ten se vypočítá z nákladů zahr-
nujících krom jiného odpisy ne-
movitostí, technologie, mzdové 
náklady, náklady na bankovní 
operace (úvěry, leasing) atp. Ná-
klady na technické vybavení jsou 
u města i soukromé irmy shod-
né. Oba právní subjekty musí mít 
profesionální provedení. Rovněž 
mzdové náklady musí být v pod-
statě shodné. Jak je výše patrné, 
město za stejný objem prací by 
mělo platit méně, minimálně 
o takzvaný oprávněný zisk, nebo 
za stejné inanční náklady udělat 
větší objem prací. 

Město může zaměstnat místní 
obyvatele a nabídnout jim práci 
na hlavní pracovní poměr, ve-
dlejší pracovní poměr, dohodu 
o pracovní činnosti nebo dohodu 
o provedení práce, krátkodobou 
či delší brigádu, ve smyslu zá-
koníku práce. Většina prací spo-
jených s péčí o veřejnou zeleň, 

čistotu města a údržbu měst-
ského mobiliáře nevyžaduje 
vysokoškolské či vyšší odborné 
vzdělání. Spíše se jedná o přimě-
řený zdravý stav a selský rozum 
s trochou manuální zručnosti. 
Vítaný je řidičský průkaz „B“ pro 
vozidla do celkové hmotnosti 
3 500 kg. Jedinou podmínkou je 
bezúhonnost žadatele. Práce ve 
městě, v místě bydliště má své 
nepopiratelné výhody. Je vhodná 
i pro spoluobčany 55+. 

Zájemci se mohou informovat 
v úředních hodinách u tajemní-
ka MěÚ Ing. Dvořáka, vedoucího 
technické skupiny p. Sedláčka, pří-
padně na Úřadu práce v ulici ČSA, 
budova Privum. Město se nebrání 
ani zaměstnání cizích státních 
příslušníků, kteří mají pracovní 
povolení. 

 Tomáš Sedláček

Ve dnech 9. až 13. července 
byla na vlakovém nádraží veřej-
nosti přístupná replika legionář-
ského vlaku. Slavnostní otevření 
pro veřejnost zde proběhlo 9. 
července za poměrně velkého 
zájmu místních i přespolních. 
Replika legionářského vlaku je 
připomenutím československých 
legionářů, včetně jejich šest tisíc 
km dlouhé cesty, a také 100. vý-
ročí bitvy u Zborova. Dopoledne, 
které bylo důstojnou vzpomín-
kou i na 72 místních legionářů, 
svými vystoupeními zpříjemnili 
českou besedou baráčníci z Lysé 
a Křenku a domácí Hasičská de-

chová hudba. Ta si pro tuto příle-
žitost připravila i píseň „Chlapci 
od Zborova“. Slavnostní průvod 
hojnou účastí podpořili sokolo-
vé, přišli i zástupci skautů. Všem 
moc děkujeme.  Legiovlak je spo-
lečným projektem Českých drah 
a Československé obce legionář-
ské. Atraktivním byl určitě pro 
malé i velké kluky a také pro mi-
lovníky historie. 

Pokud hledáte své před-
ky legionáře, navštivte nový 
seznam, který je umístěn na 
stránkách projektu Legie 100: 
www.legie100.com.

Legiovlak se na své dlouhé cestě zastavil i v Lysé
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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.                       

          Ing. Veronika Rybová
odbor SM

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

Kříženec německého ovčáka – pes, stáří cca 6 let, 
je dobrý hlídač, ideální ke starším lidem.

Vážení občané, dne 22. 6. 2017 nám dorazila platba za svoz ko-
munálního odpadu. Tato platba není zaúčtována z důvodu chybné-
ho var. symbolu. Jelikož není na výpisu uvedeno číslo účtu občana, 
který tuto chybnou úhradu zaslal, nemůžeme platbu zaslat zpět.

Prosíme tedy dotyčného občana, aby se dostavil na MěÚ, 
2. patro dveře č. 50 – p. Novotná.  

Opis z výpisu účtu
127838126/0300   124   22. 6. 2 017   363   998   odpovídající 

položka nenalezena 1 800 Kč.
Romana Novotná, referent odboru SM, odpady

Městský úřad

U pytlového sběru nebudou na-
čteny tyto variabilní symboly:

Var.  symbol 7010000274 – py-
tel plný tetrapaků, které do pytlo-
vého sběru nepatří,

Var. symbol 7010005847 – 
štítek nalepen na bazén, ten do 
směsného plastu nepatří,

Var. symbol 7010005723 – 
znečištěné nádoby od barev,

Var. symbol 70100021061 – 
plastové lišty, do směsného plas-
tu nepatří. 

Naučíme se konečně 
správně třídit?

Další hříšník při svozu třídě-
ného sběru od domu (ulici a číslo 
popisné nebudeme zveřejňovat) 
odevzdal 19. 6. s největší prav-
děpodobností zcela cíleně odpad, 
který patří na sběrný dvůr. Takto 
si ušetřil práci odvozu, kterou za 
něj udělala svozová irma. Po-
kud se takovéto prohřešky bu-
dou opakovat, přistoupí město 
k inančním postihům, ev. vyřadí 
neukázněné občany ze systému 
tříděného sběru. 

Naučíme se být k pracovníkům 
sběrného dvora ohleduplnými?

Několikrát jsme také upozor-
ňovali občany na nutnost dodr-
žování 10kg hmotnosti krabic 
s papírem, které vozí na sběrný 
dvůr. Je třeba si uvědomit, že 
obsluha (většinou žena) musí 
krabici či balík vzít několikrát do 
rukou (převzít, přenést na váhu, 
přenést do kontejneru na papír).  
Proto opakovaně žádáme občany, 
aby nedávali do krabic více jak 
10 kg papíru. Předem děkujeme.

Romana Novotná   
referentka odboru SM,

komunální odpad

Nadjezd  (II/272, Lysá nad 
Labem – most přes trať Ko-
lín–Všetaty).  Dne 4. 8. 2017 
bylo vydáno stavební povolení.
V případě, že se nikdo neodvo-
lá, nabyde začátkem září právní 
moci. Odbor krajského investo-
ra soutěží zhotovitele stavby, 
který by měl být vybrán v září. 
Bude následovat zřízení stave-
niště a vybudování obslužné 
komunikace pro stavbu okolo 
KOVONY. Až poté dojde k uza-

vření nadjezdu. Přesný termín 
není zatím znám. 

Křižovatka pod nadjezdem 
a ve Dvorcích (II/331). Odbor 
krajského investora soutěží 
zhotovitele stavby.

Silnice II/272 obchvat LYSÁ 
nad Labem, II. etapa. Odbor 
krajského investora vysoutěžil 
irmu PRAGOPROJEKT, která 

provede aktualizaci stávající 
dokumentace pro územní roz-
hodnutí, vyhotoví dokumentaci 

Velké investiční akce připravované společně se Středočeským krajem
pro stavební povolení a zajistí 
komplexní inženýring. 

II/272 Litol (Mírová uli-
ce). Investor Středočeský kraj 
spolu s městem pokračuje in-
tenzivně na přípravě projektu, 
který je nutné realizovat v době 
uzavření nadjezdu. Město bude 
inancovat splaškovou kanaliza-

ci, vodovod, chodníky a osvětle-
ní. Stavba se dotkne i městské 
okrasné zeleně.

II/272 Lysá nad Labem, 

průtah (ulice ČSL. armády). 
Investor Středočeský kraj spolu 
s městem pokračuje intenzivně 
na přípravě projektu, který je 
nutné realizovat v době uza-
vření nadjezdu. Město bude i-
nancovat splaškovou kanalizaci, 
vodovod, chodníky a osvětle-
ní. Stavba se dotkne i městské 
okrasné zeleně.

 Ing. Karel Otava                                                                                                                     
 starosta města
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Velkoobjemové kontejnery se budou přistavovat 3. sobotu 
v měsíci – tj. 16. 9. 2017 – pouze na tato stanoviště: 

místo přistavení (typ kontejneru) čas rozvozu čas svozu
U Vlečky (BIO) 08.30 10.30
Ke Skále (BIO) 09.00 11.00
Brandlova – u trafa (BIO) 09.30 11.30
Mlíčník (BIO) 10.00  12.00

Dvorce (1x TDO, 1x BIO) 08.30 10.30
Byšičky (1x TDO, 1x BIO) 09.00 11.00
Řehačka (1x TDO, 1x BIO) 09.30 11.30
U Borku (1x TDO, 1x BIO) 10.00 12.00
Vysvětlivky: TDO – velkoobjemový kontejner na domovní odpad
                       BIO – velkoobjemový kontejner na zeleň  
Pro občany z ostatních lokalit je k dispozici  sběrný dvůr, 
který je otevřen celý rok v tyto dny:
Pondělí–pátek 08.00–12.00 13.00–17.00
Sobota 08.00–13.00
Sběrný dvůr je u sídliště – bývalá kotelna, ulice Ke Vrutici 1738.

Podrobnější informace Vám rádi podáme na MěÚ, odbor 
správy majetku, tel.: 325 510 231. 

 Ing. Veronika Rybová, odbor SM

Přistavování kontejnerů 
v měsíci září 2017

Jak se správně třídí plasty do 
PYTLOVÉHO sběru?

Do směsného plastu pytlového 
sběru patří jen a pouze:
• Plastové obaly
• PET lahve
• Plastové sáčky
• Foliové obaly
• Vymyté kelímky od jogurtů, 
 krémů a tuků

Jakékoliv jiné plastové produk-
ty, které nejsou výše uvedeny, pa-
tří do žlutých kontejnerů.

Např.: plastové hračky, zalévací 
konvice, PVC lišty a hadice, plas-
tové květníky, PVC kbelíky, WC 
plastová prkénka, obaly od CD 
disků a další výrobky z plastů.

Jak se správně třídí papír do 
PYTLOVÉHO sběru?

Do pytlového sběru – papír pa-
tří jen a pouze:
• Knihy bez tvrdých desek
• Reklamní letáky, časopisy, noviny
• Papírové obaly

Pytlový sběr aneb šetříme, 
třídíme, sbíráme

Nápojové kartony (krabice od 
mléka nebo džusů) jsou tetrapa-
ky a do papírového PYTLOVÉHO 
sběru nepatří!!!

Tyto obaly patří do samostat-
ných kontejnerů na tetrapaky, 
(černé kontejnery s oranžovým 
víkem).

Romana Novotná
referent odboru SM, odpady

Při kontrole kontejnerů na tří-
děný odpad dne 26. 7. 2017 bylo 
v Litoli u dětského hřiště u školy 
nalezeno v kontejneru na plas-
ty „překvapení“ v podobě pytle 
s bioodpadem, který rozhodně do 
plastů nepatří. Dále ve stejném 
kontejneru byly vysypány krabi-
ce od nápojových kartonů, které 
patří do kontejneru na tetrapaky, 

jenž je v tomto hnízdě také umís-
těn. Kontejner na tetrapaky je 
v našem městě černý s oranžo-
vým víkem.

Ing. Veronika Rybová
referent odboru SM, 

čistota a zeleň
Romana Novotná

referent odboru SM, odpady

Do žlutých popelnic bioodpad 
a tetrapaky nepatří!

Městský úřad
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300 let obce Byšičky

Sbor dobrovolných hasičů Byšičky a město Lysá nad Labem Vás srdečně
zvou na celodenní program, vstupné zdarma.

Velká scéna
(moderuje Petra Doležalová z TV Prima) 
9.15 Lyská hasičská dechovka s mažoretkami Ště   
 – pokračování
10.15 Chrámový sbor Sonus – smíšený pěvecký sbor
11.00 Břeclavš   Old Stars – moravský folklor
11.45 Trampstejk – folk, country
12.45 Šáteček – dětský folklorní soubor
13.30 Vlčí jáma – šansony
14.15 Pokračování z návsi a Mysliveč   trubači
15.30 Tomáš Linka se skupinou Přímá linka 
17.15 Miloš Kejř a J.J.Jazzmen – dixieland
18.15 Raspu  n – pánský crazy tanec
18.30 Crossband – rock
19.30 Plavci s Honzou Vančurou
 – legendární folková a country skupina
20.30 Ilusias – ohnivá show
20.45 Předpokládaný konec

Malá scéna – náves
(moderuje Tomáš Březina) 
9.00 Lyská hasičská dechovka s mažoretkami Ště   
 – pochod na velkou scénu
10.00 Zkouška nástupů přivítací scény
10.30 Veřejná generální zkouška přivítací scény
11.15 Dykyta – folklor
12.00 Pro radost – pěvecký sbor
12.45 Ama Musica – dětský pěvecký sbor
14.00 Ofi ciální zahájení a průvod na velkou scénu
15.30 Feferon – pop
16.30 Quantumtet - ženský swingový pěvecký sbor 
17.45 Raspu  n – pánský crazy tanec
18.15 Blue Dust – dívčí swingové trio 30. let
19.00 Lážo plážo – folk
20.00 Druhej dech – taneční zábava
23.00 Předpokládaný konec

Program ve dvorech a po celé obci: kouzelník Paul Merild, Táborš   pouličníci
Během odpoledne navš  ví Byšičky kardinál Dominik Duka
Změna programu vyhrazena

Folklorní soubor Šáteček

Tomáš Linka se skupinou Přímá linka
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Fotogra icky

Poslední červnový víkend patřilo lyské výstaviště výstavám Rů-
žová zahrada, Lázeňský veletrh, Senior a Šikovné ruce našich seni-
orů. Na výstavě Růžová zahrada jsme mohli potkat i slavnou českou 
herečku, paní Jiřinu Bohdalovou, která zde natáčela pro svůj pořad 
Hobby naší doby.

Ve dnech 13. až 16. července ovládly lyské výstaviště květiny, věd-
my a trocha magie a astrologie. Proběhla zde 21. celostátní výstava 
květin, zahradnické trhy a festival věštění. Slavnostního zahájení se 
spolu se starostou města Ing. Otavou zúčastnili poslanci Parlamentu 
ČR, předseda Českého zahrádkářského svazu a řada dalších hostů. 

Tradiční slavnost k uctění památky Mistra Jana Husa se  6. červen-
ce uskutečnila v areálu místního farního sboru Českobratrské církve 
evangelické. O Husovi a jeho následovníku Martinu Lutherovi poho-
vořil evangelický farář Gerhard Frey-Reininghaus. V hudební části 
slavnosti zavedla kapela Svatopluk spolu s českým písničkářem a 
evangelickým duchovním Sváťou Karáskem přítomné do doby před-
listopadového undergroundu. Slavnost byla ukončena položením ky-
tic k Husově památníku na náměstí nesoucí jeho jméno.

První prázdninový den uspořádala Hasičská dechová hudba dal-
ší ze svých úspěšných koncertů v atriu bývalého augustiniánského 
kláštera. Hasičskou dechovku podpořilo početné publikum a kon-
certu přálo i počasí.
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Kulturní přehled

1. 7. od 20.00 La La Land
5. 9. od 17.00 Hurvínek a kouzelné muzeum
5. 9. od 20.00 Svět podle Daliborka
6. 9. od 17.00 Auta 3
6. 9. od 20.00 Po strniš   bos
7. 9. od 17.00 Le  me
7. 9. od 20.00 Temná věž
8. 9. od 17.00 Hurvínek a kouzelné muzeum
8. 9. od 20.00 Dunkerk
9. 9. od 10.00 Emoji ve fi lmu
9. 9. od 17.00 Hurvínek a kouzelné muzeum
9. 9. od 20.00 Po strniš   bos
10. 9. od 10.00 Velká oříšková loupež 2
10. 9. od 15.00 Já, padouch 3 3D PROJEKCE
10. 9. od 18.00 Po strniš   bos
12. 9. od 17.00 Emoji ve fi lmu
12. 9. od 20.00 Temná věž
13. 9. od 17.00 Já, padouch 3
13. 9. od 20.00 Loganovi parťáci
14. 9. od 16.00 ODPOLEDNE PRO SENIORY: projekce fi lmu Křižáček 
14. 9. od 20.00 Po strniš   bos
15. 9. od 17.00 Auta 3
15. 9. od 20.00 Který je ten pravý?
16. 9. od 10.00 Já, padouch 3
16. 9. od 17.00 Spider-Man: Homecoming
16. 9. od 20.00 Americký zabiják
17. 9. od 10.00 Hurvínek a kouzelné muzeum
17. 9. od 15.00 Hurvínek a kouzelné muzeum  3D PROJEKCE
17. 9. od 18.00 Temná věž
19. 9. od 17.00 Auta 3
19. 9. od 20.00 Cesta času
20. 9. od 17.00 Emoji ve fi lmu
20. 9. od 20.00 Barry Seal: Nebeský gauner
21. 9. od 17.00 LEGO® Ninjago® fi lm
21. 9. od 20.00 Který je ten pravý?
22. 9. od 17.00 Velká oříšková loupež 2
22. 9. od 20.00 Americký zabiják
23. 9. od 10.00 LEGO® Ninjago® fi lm
23. 9. od 17.00 Hurvínek a kouzelné muzeum
23. 9. od 20.00 Po strniš   bos
24. 9. od 10.00 Hurvínek a kouzelné muzeum
24. 9. od 15.00 LEGO® Ninjago® fi lm 3D PROJEKCE 
24. 9. od 18.00 Který je ten pravý?
26. 9.  Le  me
26. 9. od 20.00 Kingsman: Zlatý kruh
27. 9. od 17.00 Já, padouch 3 AKCE KINO KLUB
27. 9. od 20.00 Dobrý časy
28. 9. od 17.00 LEGO® Ninjago® fi lm
28. 9. od 20.00 Zahradnictví: Dezertér
29. 9. od 17.00 Emoji ve fi lmu
29. 9. od 20.00 Kingsman: Zlatý kruh
30. 9. od 10.00 Velká oříšková loupež 2
30. 9. od 17.00 Po strniš   bos
30. 9. od 20.00 Zahradnictví: Dezertér
1. 10. od 10.00 LEGO® Ninjago® fi lm
1. 10. od 15.00 Emoji ve fi lmu 3D PROJEKCE
1. 10. od 18.00 Zahradnictví: Dezertér
Program Letního Kina Září 2017
2. 9. od 16.00 Ukončení Letní Sezony vstupné Zdarma 
8. 9. od 19.00 NORBAND (zábavová kapela)
23. 9. od 18.00 SakRafest 2017 (hardcore – punk fes  val)

Kino Lysá n. L.                      9/201712. září 2017 od 18.00 hodin
Bon Repos – od šporkovských 

 festivit k novodobé účelovosti 
 (2. část)

městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

13. září 2017 od 16.30 hodin
Paličkování 
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

14. září 2017 od 18.00 hodin
Čchi-kung
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

15. až 17. září 2017 
od 9.00 hodin
Kůň
Výstaviště Lysá n. L.
www.vll.cz

16. září 2017 od 13.00 hodin
Seznámení s orientačním 

 během
Dvorce 
www.klub.aclysa.cz

18. září 2017 od 14.30 hodin 
Kavárnička dříve narozených
v restauraci U Bílé labutě

19. září 2017 od 18.00 hodin
Cornwall a Devon
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

20. září 2017 od 16.30 hodin
Drátování 
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

23. září 2017 od 9.00 hodin
Ukliďme svět - 
Ukliďme Česko
www.ladonka.cz

14. října 2017 od 19.00 hodin
Olympic tour 2017
Výstaviště Lysá n. L.
www.mestolysa.cz

2. září 2017 od 12.30 hodin
Běh zámeckou zahradou
zámecká zahrada v Lysé n. L.
www.sokol-lysa.cz 

4. září 2017 od 14.30 hodin 
Kavárnička dříve narozených
v restauraci U Bílé labutě

4. září – 2. října 2017
Kavárnička dříve narozených 

 - výstava
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

5. září 2017 od 16.30 hodin
Principát – krize říše 

 ve 3. století - přednáška
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

6. září 2017 od 16.30 hodin
Drátování 
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

7. září 2017 od 17.00 hodin
Odkaz hraběte Sporcka 
- výstava
Státní okresní archiv Lysá n. L.
www.soapraha.cz/nymburk
(výstava potrvá do 23. září)

8. – 9. září 2017 
 od 9.00 do 17.00 hodin

Celostátní trh 
drobných zvířat
Výstaviště Lysá n. L.
www.vll.cz

8. září 2017 od 19.00 hodin
Taneční zábava
Zámecký park

8. září 2017 od 20.00 hodin
Strašidelná výprava
Zámecký park 
www.rcparnicek.cz

9. září 2017 od 9.00 hodin
Oslavy 300 let obce Byšičky
www.bysicky.cz

Srdečně zvu všechny nadšence, kteří rádi cvičí venku, každou 
sobotu od 8 hod do zámeckého parku. Sraz u brány v Komenského 
ulici. Vstup je zdarma. Každý cvičí sám za sebe, nikdo nepředcvi-
čuje. Přijďte se protáhnout a společně sdílet nádherné prostředí 
a radost z pohybu. 

Martina Grzesíková

Cvičení v zámeckém parku
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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

Principát – krize říše ve 3. století – 5. září 2017 od 16.30 hodin
Přednáška PaedDr. Marie Kořínkové k historii starověku. Vstup zdarma.

Drátování – 6. a 20. září 2017 od 16.30 hodin
Od září se opět můžete těšit na drátování s Janou Procházkovou.

Bon Repos - od šporkovských festivit k novodobé účelovosti 
(2. část) – 12. září 2017 od 18.00 hodin
Přednáška bude mapovat kulturní život a slavnosti na jednom z barok-
ních skvostů našeho kraje – zámku Bon Repos.  Přednáší Ing. Stanislav 
Svoboda.

Paličkování – 13. a 27. září 2017 od 16.30 hodin
V září opět začnou pravidelné kurzy s Helenou Kubíkovou. Zájemci se 
mohou hlásit v knihovně!

Čchi-kung – 14. září 2017 od 18.00 hodin
 Seminář o tom, jak využít jednoduché starověké techniky čínských 
mistrů pro podporu zdraví a psychiky. Toto zdravotní cvičení je vhod-
né pro každého bez ohledu na věk, konstituci i kondici. Seminář pove-
de Ing. Hana Sobotová, PhD.

Cornwall a Devon – 19. září 2017 od 18.00 hodin
Cestopisná přednáška přiblíží jižní Anglii, její pirátskou a pašerác-
kou historii se známou hospodou Jamaica Inn, místa, kde pobíhal pes 
baskervillský, kde se vyrábí sýr cheddar, zámky, na kterých straší, i pra-
vé „anglické“ počasí. Přednáší Vladimír Kokoška.

Fotosoutěž 2017 – „Kouzlo úsměvu“
Do konce září ještě můžete odevzdávat své fotogra ie do soutěže! 

Kavárnička dříve narozených – 4. září  – 2. října 2017
Výstava věnovaná činnosti a setkávání místních seniorů.

Kroužky pro děti v Litoli:
Od září bude opět v provozu Litoláček – knihovní klub pro děti a 
kroužky ručních prací a zdravovědy. Aktuální informace ke kroužkům 
najdete na webu knihovny. 

Otevírací doba knihovny
PO   8.00 –18.00
ÚT   zavřeno
ST    8.00 –18.00
ČT    8.00 –18.00
PÁ   8.00 –18.00

Tipy ke čtení
Beletrie pro dospělé

Smrt budějovického hejtmana – STERNECK Tomáš
Na konci června 1618 oblehne vojevůdce vzbouřených 
českých stavů Jindřich Matyáš Thurn České Budějovi-
ce. Vystrašení konšelé jsou připraveni otevřít rebe-
lům brány. Připojení města ke stavovskému povstání 
však zabrání politický převrat zosnovaný hejtmanem 
budějovických císařských žoldnéřů Janem Aulnerem 
z Birkenfelsu… 

Smrtelná rána – ENGER Thomas
Henning Juul sedí v loďce, klouzající po vodní hladině 
temného lesního jezírka. Naproti němu sedí ozbrojený 
muž a na dně loďky leží černý igelitový pytel s mrtvo-
lou, kterou muž zanedlouho svrhne do vody. Henning 
ví, že ho brzy potká stejný osud, a snaží se vnitřně při-
jmout svůj úděl...

Dobré duše – OBERMANNOVÁ Irena
Do bývalého sklářského městečka Vlčí Úpice přijíždí 
mladá geniální šachistka Alice, aby tu sehrála provinč-
ní simultánní partii se členy místního šachistického 
kroužku Vlček. Krátce po příjezdu však doslova zakop-
ne o mrtvolu místní starostky. Během ukázkové hry 
Alice vztekle smete igurky z šachovnice a připraví se 
tím o velkou příležitost, ale ona už hraje jinou partii... 

Navzdory svému trenérovi Jonášovi, policii i všem obyvatelům měs-
tečka se snaží vypátrat, co se stalo a proč umírají další lidé. Vrah je na 
tahu. Dá mat, nebo ho Alice zastaví? 

Lhostejné srdce – CORNWELLOVÁ Patricia
Doktorka Kay Scarpettova pracuje na místě činu, kde 
došlo ke smrti dcery ilmové magnátky, když se jí 
v mobilu objeví podivný starý videozáznam. Další vi-
dea, která mohou ohrozit kariéru Kayiny neteře Lucy, 
na sebe nenechají dlouho čekat...

  
Naučná literatura pro dospělé
Ze starého nové – DVOŘÁKOVÁ –LIBERDOVÁ Lucie
Nebojte se dát předmětům určeným k likvidaci dru-
hou šanci. Nechte se inspirovat, nadchněte se pro recy 
věci a vtiskněte svému domovu nevšední atmosféru. 

Nové putování po československém opevnění 
1935–1989 – DUBÁNEK Martin a kol.
Zcela nová podoba beznadějně vyprodaného, originál-
ně koncipovaného průvodce, který čtenáře seznamuje 
s opevněním a dalšími vojenskými stavbami na území 
někdejšího Československa nejen z druhé poloviny 
30. let minulého století, ale i z období německé okupace 
a studené války.

Beletrie pro děti 
Velké myší spiknutí – DAHL Roald
Paní Pratchettovou nemá nikdo rád. Jediné, co je na 
ní dobré, je její cukrárna! Každý den chodí malý chla-
pec kolem cukrárny s výlohou zaplněnou všelijakými 
úžasnými dobrotami – sklenicemi s velkými kara-
melkami a sladkými sirupy. Je to nejlepší cukrárna ve 
městě, až na to, že její majitelkou je paní Pratchettová 

– malá kostnatá babizna s knírkem na horním rtu a s pusou kyselou 
jako nezralý angrešt! 

Naučná literatura pro děti
Nečekaná přátelství aneb Jak si zvířata a rostliny 
pomáhají – HANÁČKOVÁ Pavla
Antilopa a pavián. Co je to za nesourodý pár? Nenech 
se zmýlit, je to sehraná dvojka! Vzájemně na sebe dá-
vají pozor, aby se ubránili před nepřáteli. Podobně 
jako tito dva ilutové, i další zvířata přišla na to, že 
je dobré mít k sobě parťáka. Zebra si dobře rozumí 
s malým ptáčkem, rybka klaun spokojeně bydlí v sasan-
ce a žraloci jsou obklopeni početnou čistící družinou rybek. Nejen zvířa-
ta, ale i rostliny si mohou vzájemně pomáhat. Vydej se s námi na cestu 
přírodou, na které se dozvíš, že přátelství můžeš najít úplně kdekoliv!

Městská knihovna
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Pozvánky

KOUZLO
ÚSMĚVU

Pro milovníky fotografování 
jsme připravili

již tradiční fotosoutěž,
 tentokrát na téma:

ročník 
fotogra ické 
soutěže

21. 

Soutěže se může zúčastnit každý s max. počtem 
5 fotogra ií min. formátu 13x18 cm v barevném 
nebo černobílém provedení.
Fotogra ie odevzdejte do 30. září 2017 
v Městské knihovně Lysá nad Labem.

Podrobná pravidla soutěže najdete 
na www.knihovnalysa.cz
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Pozvánky

TANEČNÍ ZÁBAVA 
Hudební skupina Norband 

Vás v pátek 8. září 2017 zve na 
taneční zábavu do zámeckého parku.

ZAČÁTEK V 19.00 HODIN
VSTUPNÉ 80 KČ
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Pozvánka

Komenda středočeská řádu svatého Huberta v Lysé n. L.
a Hospitální nadace Fran  ška Antonína hr. Sporcka v Kuksu

 u příležitos   320 výročí založení Řádu svatého Huberta
a 300 let od znovuobnovení osady Byšičky v Lysé nad Labem

hrabětem Fran  škem Antonínem Sporckem srdečně zvou

na panelovou výstavu

ODKAZ HRABĚTE SPORCKA
v prostorách Státního okresního archivu Nymburk se sídlem 

v Lysé n. L., Zámecká 6/13, Lysá nad Labem

Slavnostní vernisáž se koná ve čtvrtek 7. září 2017 v 17.00
 

v měsíci září ve dnech:
Pondělí a středa      8.00 – 17.00

Úterý, čtvrtek a pátek     8.00 – 13.00
Soboty 16. září a 23. září     10.00  – 16.00

Výstava je připravena ve spolupráci se Státním okresním archivem 
Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem
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Pozvánky
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Ze života škol

Září je měsíc, 
na který se nej-
více těší školáci. 
Tedy alespoň ti 
mířící do škol-

ních lavic úplně poprvé. Každý 
ví, že než nastoupí děti do zá-
kladní školy, chodí nejprve do 
školy mateřské. Zde poslední 
rok docházky stráví v předškolní 
třídě – proto jim říkáme před-
školáci. 

Září je měsíc … ale pěkně po-
pořádku.

Vraťme se nyní o rok zpět do 
Mateřské školy Čtyřlístek, kde 
třídy Modrá a Zelená pastel-
ka právě uvítaly 50 předškol-
ních dětí. Nemusí se navzájem 
představovat, protože většina 
z nich navštěvuje školku spo-
lečně již třetím rokem. Nový je 
pro všechny v předškolní třídě 
denní režim a systém běžných 
činností, který posiluje osobní 
samostatnost. Děti s paními uči-

Rozloučení s předškoláky

telkami pravidelně cvičí venku i 
v tělocvičně, chodí na vycházky a 
pěší výlety, jezdí na školu v pří-
rodě do Krkonoš a učí se plavat 
v bazénu v Čelákovicích. Během 
dne si samozřejmě hrají, ale 
také objevují nové věci. Pracují 
s interaktivní tabulí, procviču-
jí myšlení a řeč, trénují paměť, 
malují obrázky a tvoří úžasné 
výrobky v keramické dílně. Celý 
rok se účastní řady projektů, 
vystoupení, divadel a kroužků. 
A díky všem těmto činnostem 
nenápadně zdokonalují schop-
nosti a dovednosti, které jim pak 
ve škole pomáhají se psaním, 
čtením a počítáním. Deset mě-
síců uteče jako voda a než de i-
nitivně opustí mateřskou školu, 
je na jejich počest připravena 
zahradní slavnost „Rozloučení 
s předškoláky“.  

Ne jinak tomu bylo i 13. čer-
vna 2017. Na vyzdobeném pó-
diu, pod pergolou MŠ, vystoupily 

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

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

20. 9. 2017 od 16.30 do 18.00
BEZPLATNÁ PRÁVNÍ 

PORADNA
poradenství poskytuje advokát

JE NUTNÉ SE OBJEDNAT

BAZÁREK
PODZIM + ZIMA

dětského oblečení, hraček, 
potřeb a těhotenského oblečení

9.10. a 10.10. příjem věcí
11.10. až 13.10. prodej věcí
vše v čase 9-12 a 14-18 hodin

2.– 3. 10. 2017 
od 17.00 do 19.00

PŘEDPORODNÍ KURZ
pro budoucí rodiče

PRACOVNÍ NABÍDKA
žena / muž na pozici: 

PŘEVODY a HLÍDÁNÍ DĚTÍ
rozsah: 20 hodin za týden

NÁSTUP IHNED

VYZVÉDÁVÁNÍ DĚTÍ
z MŠ a ZŠ

a jejich doprovod na kroužky,
do ZUŠ, Sokola či do herny 

RC Parníček
CENA za převod 15 Kč,

CENA za dohlídání v herně RC 
25 Kč / započatou hodinu

AKTIVITY OD ZÁŘÍ

Pro děti od 0 do 3 let:
* Babyklubko – úterý 9.00–10.30 hodin
* Hudební všeználek (děti 1–2 roky) = VŠEZNÁLKOVA HUDEBNÍ 
 KOLÉBKA – středa 9.00–9.45 hodin
* Hudební všeználek (děti 2–3,5 let) = VŠEZNÁLKOVO HUDEBNÍ 
 HŘIŠTĚ – středa 9.5–10.35 hodin
* Cvičení pro děti s rodiči (1,5–3,5 let) – čtvrtek 9.00–10.00 hodin

Pro děti od 3 do 6 let:
* Výuka hry na fl étnu (děti 4–6 let) – úterý 16.00–18.00 hodin
* Tvoříme a malujeme (děti 4–6 let) – úterý 15.00–16.00 hodin
* Hudební všeználek (děti 3–6 let) = VŠEZNÁLKOVA CESTA K PÓDIU
 – úterý 16.00–16.45 hodin
* POHYBOVKY s AEROBIKEM (děti 4–6 let) – středa 15.30–16.15 hodin
* Cvičení pro děti 3–6 let – čtvrtek 16.00–17.00 hodin

Pro děti od 6–12 let:
* Tvořivé dílny (děti 6–10 let) – čtvrtek 15.15–16.15 hodin
* Výuka hry na fl étnu (děti 6–8 let) – úterý 16.00–18.00 hodin
* NEZÁVODNÍ AEROBIK pro začátečníky (děti 6–10 let) 
 – středa 16.15–17.15
* NEZÁVODNÍ AEROBIK pro pokročilé (děti 7–12 let) 
 – středa 17.15–18.15 hodin
* BREAK DANCE pro začátečníky (děti 6–10 let) 
 – úterý 17.00–18.00 hodin
* BREAK DANCE pro pokročilé (děti 8–12 let) – úterý 18.00–19.00 hodin

HERNA
PO–ČT   9.00–12.00 
  14.00–18.00
PÁ    9.00–12.00

Více informací na: 
www.rcparnicek.cz

s písničkou, básničkou či taneč-
kem postupně všechny třídy ma-
teřské školy. Pak se nachystaly 
kulisy v podobě Zlaté školičkové 
brány a každý předškolák dostal 
příležitost naposledy touto bra-
nou projít. Za ní již čekala paní 
ředitelka se šerpou a paní zá-
stupkyně se symbolickou pastel-
kou, kterou pasovala předškolá-
ky na malé školáky. Na konec na 
předškoláky čekalo ještě jedno 
milé překvapení. Alegorický vůz, 
ověnčený barevnými pastelkami 

a obří zelenou a modrou školní 
taškou, odvezl děti do přilehlého 
areálu, kde si mohly vesele zado-
vádět v nekonečném množství 
hasičské pěny. A tak se ten den 
k rozzářené obloze ještě přidalo 
několik desítek rozzářených dět-
ských očí.  

Září je měsíc … kdy už naši 
„předškoláci“ sedí ve školních 
lavicích a nám nezbývá než jim 
popřát hodně štěstí.

Jitka Churáčková, DiS.
MŠ Čtyřlístek
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Ze života škol

Dobrý den, chtěla bych se s
 Vámi podělit o zážitek z Evrop-
ských her handicapované mlá-
deže. Když se mi koncem ledna 
letošního roku dostala od Nadač-
ního fondu Emil zajímavá nabíd-
ka pro naše žáky od 10. do 26. let, 
kteří mají jakýkoliv druh zdravot-
ního postižení, aby se zúčastnili  
na již 6. Evropských hrách han-
dicapované mládeže Emil Open 
2017, nabídka mne zaujala. Kole-
gyně byly touto nabídkou nadše-
né a hned řekly „jedeme“. Tak se 
také stalo.

6. ročník Emil Open 2017 se 
konal od 7. 6. od 11. 6. 2017 
v Brně. Odjelo 9 žáků a 4 kole-
gyně jako pedagogický dozor. 
Musím podotknout, že celá tato 
akce byla pro žáky i učitele zcela 
zdarma. Předcházela tomu dost 

náročná komunikace s organizá-
tory, přesný počet dětí, věková 
kategorie, ubytování, přihlášení 
se do sportovních disciplín, za-
bezpečení jízdenek podle speci-
álních kódů, velikosti žáků, pro-
tože dostávali jednotná trička. 
To vše muselo být dohodnuto 
předem. Tuto administrativu za-
jistila kolegyně Maru Poborská, 
které moc děkuji.

K samotným hrám, závodilo se 
v atletice, plavání, golfu, stolním 
tenise a boccii. Kategorie Open, 
ve které naši žáci závodili, pod-
poruje a motivuje začátečníky 
bez zkušeností. Mladým handi-
capovaným lidem dává stejnou 
šanci, jako mají všichni ostatní. 
Jen tak pochopí, že opravdová 
snaha a odhodlání mají smysl.
Díky hrám dostali možnost 

sportovat, najít si nové přátele a 
společně přispěli k odstraňová-
ní zbytečných předsudků a vzá-
jemného ostychu. Mohli ukázat 
to nejlepší, co v nich je, vyvolat 
slzy radosti a vlnu pýchy, získat a 
posílit sebevědomí a pocit vlast-
ní důležitosti.

Výsledky našich sportovců:
Petr Smutnický získal 1. mís-

to ve skoku dalekém a 4. místo 
v běhu na 100 m. Dita Hájková a 
Ondra Benda získali 2. místo v bo-
ccii. Honza Rezek získal 1. místo 
v běhu na 100 m a 4. místo v 
hodu míčkem. Zdeněk Procházka 
získal 3. místo ve stolním tenise. 
Terka Tomanová získala 3. místo 
v běhu na 50 m a 3. místo ve sko-
ku dalekém. Maky Králová získala 
6.  místo ve skoku dalekém a 4. mís-
to v běhu na 100 m. Monča Bařino-
vá získala 3. místo v běhu na 50 m 
a 3. místo ve skoku z místa. Jirka 

Evropské hry

Zikán získal 3. místo v běhu na 
50 m a 4. místo ve skoku z místa. 
Nejen, že sportovali, ale měli mož-
nost vidět doprovodné programy, 
jako např. vystoupení hudební 
skupiny The Tap Tap.

Já jsem se s dětmi nezúčastnila, 
ale vše jsem sledovala na strán-
kách Facebook.com, které vysílaly 
živě z dění v Brně. Díky tomu, že 
naši žáci měli stejné svítivé čepi-
ce, snadno jsem je rozpoznávala 
v davu. Často mi šel mráz po zá-
dech. Měla jsem obrovskou radost. 
Jsem na Vás všechny pyšná.

Na závěr bych také chtěla 
moc poděkovat kolegyním, kte-
ré žáky doprovázely a staraly se 
o ně. Jmenovitě děkuji Janě Be-
nešové, Jitce Brantové, Evě Joná-
šové a Saše Švarcové.

Irena Dlabolová
zástupkyně ředitele

ZŠ Speciální
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Studium v oborech

Obchodní akademie 
Ekonomické lyceum

Zaměření a specializace

Ekonomika a podnikání
Projektové a grantové řízení

Cestovní ruch a průvodcovství
Marketing a reklama

Dny otevřených dveří:

9. 10. 2017 od 10.00 do 16.00
2. 12. 2017 od 9.00 do 12.00
15. 1. 2018 od 10.00 do 16.00
20. 2. 2018 od 10.00 do 16.00

Obchodní akademie,
Lysá nad Labem,
Komenského 1534

www.oalysa.cz
oalysa@oalysa.cz

Ze života škol / Zajímavosti

Od roku 
2003 spolu-
pracuje naše 
škola s dív-

čím bamberským Maria - Ward 
– Gymnáziem v Německu. Za 
dlouhých čtrnáct let jsme usku-
tečnili řadu výměnných pobytů, 
kdy skupina německých studen-
tek trávila týden v českých rodi-
nách a naši studenti měli mož-
nost pobývat v rodinách svých 
německých přátel. Kromě toho 
jsme se každoročně setkávali a 
dodnes setkáváme v nedalekém 
Lichtenfelsu na simulační hře o 

300 let partnerské školy

Evropské unii. 
Bamberské gymnázium má 

dlouholetou tradici. V letošním 
roce jsme obdrželi pozvání na 
oslavu neuvěřitelných 300 let 
jeho trvání. Protože oslava výročí 
připadla na 14. července, kdy už u 
nás běží letní prázdniny, vyjeli do 
Německa zástupci z řad učitelů.

Chceme touto cestou popřát 
naší partnerské škole v Bamber-
ku mnoho pilných a nadaných 
studentek a též hodně nadšených 
a obětavých učitelů.

Mgr. Alena Langová
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Jako každý 
školní rok 
nás i v tomto 
nastupujícím 

čeká řada aktivit. Na jejich podpo-
ru jsme získali stejně jako v minu-
lých letech inanční prostředky ze 
zahraničních zdrojů.

Od 1. 9. 2017 zahajujeme projekt 
podpořený grantem z  Evropské-
ho sociálního fondu (jedná se již 
o čtvrtý realizovaný projekt z pěti 
podaných) a státního rozpočtu ČR 
č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0
005426 s názvem „Vzdělávání je 
naše priorita“, jehož cílem je posílit 
rozvoj naší školy jako centra celoži-
votního učení a prohloubit znalosti 
a dovednosti pedagogických pra-
covníků, mimo jiné i v oblasti in-
kluzivního vzdělávání. Proběhnou 
setkání u kulatých stolů s regio-
nálními zaměstnavateli, worksho-
py pro žáky s odborníky z praxe, 
v předmětu „Projektové a grantové 
řízení“ dojde k tandemové výuce 
a v neposlední řadě se zaměříme 
na žáky ohrožené školním neúspě-

Nové projekty s podporou grantů
chem. Součástí projektu je i sdílení 
zkušeností pedagogů z různých 
škol. Naší partnerskou školou se 
pro tuto aktivitu stalo Gymnázium 
J. S. Machara Brandýs nad Labem 
- Stará Boleslav. Celkový přiznaný 
grant činí 323 444 Kč.

Projekt č. 2017-1-CZ01-
-KA102-034478, který začneme 
v tomto školním roce také reali-
zovat, nese název „Z českých škol-
ních lavic do kanceláří v Anglii“ 
a je součástí programu Erasmus+. 
Bude probíhat v období od 1. 12. 
2017 do 30. 6. 2019. Během této 
doby vyjede 12 našich žáků na 
zahraniční praxi do Anglie, kde 
máme se zajištěním praxe bohaté 
zkušenosti. Žáci naší školy ji zde 
vykonávají již od roku 2004. Cel-
kový přiznaný grant tohoto pro-
jektu činí 23 218 eur. 

Máme radost, že jsme v získává-
ní grantů úspěšní. Díky poskytnuté 
inanční podpoře se nám daří neu-

stále zlepšovat podmínky vzdělá-
vání studentů i učitelů.

Mgr. Lenka Hrubčíková

Kdo by neznal ta jména a 
názvy tolikrát uváděné v sou-
vislosti s válečnými událostmi 
I. světové války – Českoslo-
venské legie, bitva u Zborova,
Bachmač, transsibiřská ma-
gistrála, Vladivostok, sibiřská
anabáze… Jenomže každá do-
ba vykládala tehdejší události 
po svém a bylo těžké si před-
stavit, co se na sklonku války 
a po jejím ukončení v jižním 
Rusku odehrávalo. Proč ně-
mečtí, rakouští a maďarští za-
jatci se mohli přímou cestou 
vrátit domů, zatímco čeští a 
slovenští dobrovolníci, původ-
ně bojující s ruskou armádou, 
museli ustupovat na východ, 
aby teprve po dvou letech se 
z dalekého Vladivostoku vra-
celi loděmi kolem Asie nebo 
přes Ameriku. Proč ta cesta 
kolem světa – že by už tenkrát 
to byla nám málo čitelná hra 

velmocí? Jak se stalo, že se celá 
železniční magistrála od Vol-
hy až po Tichý oceán po třech 
měsících bojů ocitla nadlouho 
pod správou čs. armádního 
sboru? V jakých podmínkách 
naši legionáři žili a jak se vy-
rovnávali s tvrdými sibiřskými 
podmínkami?

Vlastně máme štěstí – řadu 
otázek nám může zodpovědět 
významný projekt Čs. obce le-
gionářské – replika vojenského 
ešalonu z  let 1918–1920, která 
pod názvem Legiovlak projíždí 
republikou. Devátého července 
přijel do Lysé nad Labem a ba-
ráčníci byli při tom. Ale nepřed-
bíhejme.

Na poradě u starosty měs-
ta bylo domluveno se zá-
stupci místních spolků slav-
nostní uvítání. Určitě je to 
mimořádná událost, když přes-

Vlaky jely na východ

Pokračování na str. 19
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Zajímavosti

Kavárnička letní

V čase jahod, raných třešní, 
sešli jsme se vesele. A bylo to 
v Kavárničce, přátelé!

V Křesle pro hosta jsme při-
vítali paní Moniku Krejčí, ve-
doucí irmy M-inzert – tiskárny 
v našem městě. Všichni dobře 
známe jejich inzertní noviny 
„M-inzert“, vycházející každý 
měsíc. Věděli jsme, že tiskár-
na má ještě celou řadu dalších 
provozních možností, a právě 
o tom paní Monika hovořila. Vů-
bec jsme třeba netušili, že vyrá-
bějí také nástěnné kalendáře, 
kde mohou být motivem naše 
vnoučátka! Názorně nám to uká-
zala na nástěnném kalendáři ve-
likosti A3. Předvedla nám i jiné 
výrobky – třeba pohlednice, ná-
pojový lístek, svatební oznámení 
a celou řadu dalších, které nám 
nabídla domů ukázat rodině. 

Koncem června se nám dosta-
lo zvláštní nabídky: uspořádat 
Kavárničku na lyském výstaviš-
ti v rámci výstavy Senior – Han-
dicap: aktivní život 2017, a to 
se všemi pravidelnými návštěv-
níky Kavárničky. Naše vystou-
pení se tedy uskutečnilo na celé 
dvě hodiny s hojnou účastí. Za-
hájil je pan starosta Ing. Otava 
a krátce po něm nás pozdravi-
la naše milá senátorka – paní 
Emilie Třísková. 

Naši z Kavárničky se hned za-
pojili zpěvem i tancem. Veselé 
prostředí lákalo i jiné návštěvní-
ky výstavy, kteří zpívali s námi. 
Vystoupila i paní Boženka Ná-
dvorníková se sólem na harmo-
niku. A velice všechny zaujalo i 
promítání záběrů z Kavárničky 
v podání lyské městské televize 
a listování v kronikách.

Na dalším posezení jsme 
přivítali ředitele lyského vý-
staviště – pana Mgr. Ondřeje 
Matouše. Velmi poutavě poho-
vořil o akcích na výstavišti do 
konce letošního roku, na co se 
můžeme těšit a kdy si může-
me nakoupit dárečky pro naše 
vnoučky a přátele na vánočních 
trzích. K tomu nám rozdal „Vý-
stavní noviny“, kde je všechno 
podrobně zachyceno.

Přátelská posezení nám 
utekla jako voda. Nezapomněli 
jsme popřát jubilantkám paní 
Zdeničce Kilbergerové a paní 
Alence Moravcové, i s tradič-
ním tanečkem.

Společně jsme se také sešli 

ně po sto letech od bojů u Zborova 
(2. července 1917) si můžeme 
prohlédnout tehdejší vybave-
ní železničních vagonů, které 
sehrály svou dějinnou úlo-
hu. Právě v nich, ve stovkách 
a stovkách vlaků, za dlouhé 
měsíce putování a vojenských 
střetů, z dobrovolníků a legi-
onářů postupně vznikal díky 
disciplíně a vlastenectví záro-
dek československé armády, 
který uspíšil uznání naší ná-
rodní samostatnosti.

Toho slunného nedělního 
dopoledne se na nákladovém 
nádraží řadil průvod sokolů, 
baráčníků a veřejnosti. Před 

letitým dřevěným skladem 
s rampou, které dříve patřily 
k vybavení každého pořád-
ného nádraží, přivítala po-
chodující Hasičská dechov-
ka. A po několika skladbách 
zazněla i dojemná Hašlerova 
píseň Hoši od Zborova klidně 
v zemi spíte, vy se nikdy domů 
nevrátíte…

Sokolové vzdali čest a sta-
rosta četl jména všech občanů 
z Lysé nad Labem, kteří pad-
li ve Velké válce. Vůně dehtu 
z pražců prosycovala vzduch 
a nádražní rozhlas oznamoval 
příjezdy osobních vlaků.

Dvě kolony baráčníků z Lysé 
a Křenku zatančily na vyšla-

na koncertě hasičské dechovky 
v atriu kláštera a přidávali se 
zpěvem k našim oblíbeným pís-
ním. Velice nás zaujal Legiovlak 
našich legionářů, vystavený na 
nádraží. Naši z Kavárničky se 
přidávali k baráčníkům a so-
kolům a při prohlížení výstavy 
zavzpomínali na naše legionáře, 
dědečky a pradědečky.

S Kavárničkou prožíváme již 
čtvrtý rok společenské činnosti. 
Naše setkávání máme podrobně 
zdokumentovaná a v měsíci září 
je představíme veřejnosti na vý-
stavce v knihovně. Všechny zve-
me k jejímu zhlédnutí. Těšíme 
se na Vás!

MVDr. Jan Kořínek

paném dláždění s lehkostí a 
nadšením Českou besedu. Ješ-
tě krátké projevy, přestřižení 
pásky a první zvídaví stoupali 
na rampu, vstupovali do vago-
nů a poslouchali podrobný vý-
klad. Protože to už nebyly jen 
obyčejné vagony, ale zdravotní 
s operačním lůžkem, velitelský 
s kanceláří velitele a poboční-
ka, opravářský se šlapacím sou-
struhem, poštovní, krejčovský, 
kovářský, ubytovací „těpluška“ 
s dvojitými stěnami a samo-
zřejmě ten bojový s lehkým ka-
nonem a legendárními Maximy 
v protilehlých střílnách. Schá-
zeli jsme po provizorních 
schůdcích, obcházeli hroma-

Vlaky jely na východ
Pokračování ze str. 18 dy železničního nepořádku, 

který na nákladových nádra-
žích bývá, a snažili se vstřebat 
všechny ty nové a podrobné 
informace.

I nedělní dopoledne mohou 
být zajímavá. To druhé červen-
cové, kterého se také účastnili 
i baráčníci z Brandýsa nad La-
bem, z Křenku, z Lázní Toušeně, 
samozřejmě z Lysé nad Labem 
a zástupci z I. župy na lyském 
nádraží, bylo zcela mimořádné.

 Jiří Kučera
rychtář Odboru kultury a 

tisku Veleobce sdružených 
obcí baráčníků Praha
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Zámecké novinky

      

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

hledá nové zaměstnance na pracovní pozici:

Pracovník v sociálních službách – 
přímá obslužná péče (pečovatel),

Fyzioterapeut
   • Termín nástupu – dle dohody, evidence na ÚP výhodou, 
 není podmínkou
   • 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.

Tak jako v minulých letech jsme 
se i letos zúčastnili výstavy „Se-
nior – Handicap: Aktivní život 
2017“. Prezentovali jsme náš do-
mov prostřednictvím výstavního 
stánku a opět jsme se zapojili do 
doprovodného programu, a to 
ve spolupráci s irmou ABENA. 
Konala se volba „Miss staré kole-
no“. Soutěžilo pět dam z našeho 
domova a v porotě zasedli: Mgr. 
Jiří Hendrich, ředitel Domova Na 
Zámku, p. o., Ing. Jaroslava Něm-
cová, MBA, radní Středočeského 
kraje pro oblast sociálních věcí, 
doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc., ve-
doucí lékař kliniky Esthé, a VIP 
hosté – baletní mistr Vlastimil 
Harapes a režisér Tomáš Mag-
nusek. Dámy to opravdu neměly 
lehké – vždyť kdo z vás by měl 
odvahu nechat posuzovat své vy-
stupování a projev ilmovým re-
žisérem, baletním mistrem a vy-
hlášeným plastickým chirurgem? 
V rámci prvního kola soutěžící 
předvedly nejen eleganci a ob-
divuhodnou vitalitu, ale i nadání 
v oblasti recitační, pěvecké a do-
konce i pohybové, neboť akce pro-
bíhala v rytmu samby. Hosté pak 
„dali k dobru“ zajímavé historky 
i povzbudivá slova. Nakonec na-
stalo slavnostní vyhlášení – fanfá-
ry, obálky se jmény vítězek, květi-
ny a dárky od irmy ABENA. Dárky 
a květiny obdržela každá soutěží-

cí, neboť v očích publika zvítězi-
ly všechny. Šerpu vítězce předal 
pan Vlastimil Harapes, který si 
s ní i zatančil. Na prvním místě se 
umístila paní Jana Goebeltová, na 
druhém paní Eva Hemrlová a na 
třetím pak paní Františka Jelínko-
vá. Obdiv si samozřejmě zaslouží 
i další soutěžící – paní Květuše 
Štemberová a paní Věra Švejdová. 
Jak konstatovala na závěr Ing. Ja-
roslava Němcová i ředitel Domo-
va Na Zámku Mgr. Jiří Hendrich, 
bylo to příjemné odpoledne, kte-
ré významně zpestřilo život oby-
vatel domova. V soutěži „Šikovné 
ruce našich seniorů“ získala oce-
nění za nádherné obrazy malova-
né olejovými barvami paní Jaro-
slava Šindlerová.

Dne 29. 6. 2017 jsme vyrazili 
na výlet do Kutné Hory. Navštívili 
jsme katedrálu Nanebevzetí Pan-
ny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci 
u Kutné Hory, kde nás provedl pan 
Koubský, který stál u její rekon-

strukce. Počasí nám neumožnilo 
navštívit blízkou kostnici, a tak 
jsme se vydali do sociálně tera-
peutické dílny Oblastní charity 
v Kutné Hoře, kde jsme našli úkryt 
před deštěm a zázemí k obědu. 
Děkujeme pracovnicím charity 
a jejím klientům za milé přivítání 
a pohoštění. Poslední zastávkou 
byl chrám sv. Barbory. Poděkování 
patří zejména dobrovolnici paní 
Daniele Ehrhardtové za organiza-
ci výletu.

Ve středu 19. 7. jsme přijali po-
zvání na každoroční slavnost v CS 
Mělník, tentokrát s podtitulem 
„Námořnická“. Skvělá atmosféra 
a program. Ještě během léta jsme 
v našem domově uspořádali Spor-
tovní hry. Připomněli jsme si tak 
letošní tradiční „Lyský pětiboj“.

S přáním krásných dnů.  
  Mgr. Jiří Hendrich 

 ředitel Domov Na Zámku 
Lysá nad Labem, p. o.
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Poděkování
Vážený pane učiteli Bäumel-

te, jestli čtete tyto řádky, tak už 
jsme se všichni dávno rozlou-
čili, ale přesto nepřestávejte 
číst, protože tohle je speciální 
poděkování pro Vás. Snažili 
jsme se vymyslet něco, co by 
dávalo alespoň trochu smysl, 
vyjádřilo náš dík a přitom to 
neznělo blbě. Chtěli bychom 
Vám poděkovat za ty společ-
ně strávené čtyři roky. Víme, 
že to s námi nebylo lehké, že 
jsme byli užvanění, na větši-
nu věcí jsme kašlali a nic moc 
jsme neřešili, ale přísaháme, 
nebylo to schválně. Měli jsme 
školu rádi kvůli kamarádům a 
ne kvůli učení, takže proto. Dě-
kujeme, že jste nebyl naštvaný, 
když jsme třeba něco pokazili 
nebo nám něco zrovna moc 

nešlo. My se vážně snažili, ale 
někdy je lenost silnější než my. 
Děkujeme za výlety na Sněžku, 
sice jsme nadávali, že nás bolí 
nohy, přesto jsme si to celé 
stejně užili. Být 3x za sebou 
na stejném místě by mohlo 
někomu připadat nudné a jed-
notvárné, ale nikdy to nebylo 
stejné (až na ty kopce, ty byly 
pořád stejně strašný). Děku-
jeme za dobré základy, které 
jste nám pomohl postavit pro 
střední školy a pro celý život. 
Děkujeme, že jste to s námi 
vydržel a nezbláznil se z nás, i 
když k tomu občas moc nechy-
bělo. Určitě se za vámi stavíme 
někdy podívat.

Naposledy, s velkým díky.
(J)Elita 9. C

Stejně jako roky předchozí, tak 
i letos se náš Osadní výbor s pl-
ným nasazením pustil do příprav 
a organizace Dvorecké pouti. I 
přes malou nepřízeň počasí se 
akce velmi vydařila.

Zahájení pouti bylo u naší kap-
ličky zasvěcené Srdci Páně. Poté 
se hlavní dění přesunulo na hři-
ště v lese, kde si přítomní mohli 
poslechnout vystoupení kapely 
Paella.

Děti zde měly možnost svézt 
se na koníkovi, zasoutěžit si a 
vyhrát pěkné i hodnotné ceny, 
zhlédnout divadélko Kvak a 
Žbluňk a zároveň pro ně byl 
připraven skákací hrad, kolo-
toč a houpačky. Díky stánkům s 
vynikajícím občerstvením byla 

Dvorecká pouť

spousta dobrot. Velké poděko-
vání si zaslouží jeden z našich 
sousedů, který pro děti zajistil 
cukrovou vatu jako sponzorský 
dar. Je hezké vědět, že je tu mezi 
námi pořád někdo, kdo má zájem 
i o blaho druhých, a my si velmi 
vážíme jakékoli pomocné ruky.

Návštěvníků byl opravdu hoj-
ný počet, a proto jsme se rozchá-
zeli až ve večerních hodinách.

Díky všem, kteří mají pocho-
pení a uznání toho, čemu se vě-
nujeme ve svém volném čase. 
Každé slovo díky nás zahřeje a 
pohladí po duši.

Těšíme na další příležitost užít 
si pohodové odpoledne věnova-
né nejen dětem.

OV Dvorce

Ráda jezdím na kole po okolí 
Lysé n. L. a mezi mé oblíbené trasy 
patří cesta do Čelákovic nebo do 
Staré Boleslavi se zastávkou u sv. 
Václava. Většinou si tam krátce od-
počinu a občerstvím se. Pokud mi 
při této činnosti vzniknou odpad-
ky, uložím je do batůžku a odvezu. 
Někdy se zděsím, kolik nepořádku 
tam nadělali turisté přede mnou.

Proto mě zaujal článek z čísla 
6 Listů, který napsal pan RNDr. 
A. Ždimera. Je to úžasné, že exis-
tuje takový člověk, který se zcela 
dobrovolně stará o čistotu tohoto 
památného místa. Chtěla bych mu 
touto cestou poděkovat a zároveň 
požádat moje kolegy cyklisty a 
další návštěvníky této lokality – 
prosím Vás, udržujte čistotu tohoto 
krásného kousku země, ať pan Ždi-
mera má co nejméně práce. Co se 

vám stane, když tu PET láhev nebo 
obal od čokolády odvezete zpátky 
z lesa?

Jana Fišerová

Poděkování a výzva Nová socha

V Lysé, na výjezdu z města směrem na Byšičky, je krásná nová so-
cha. Jejím autorem je člen rodiny Brynychových, které tato zajímavá 
skulptura patří.  

Foto: RNDr. Alexej Ždimera
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Raná péče Diakonie je organi-
zace, která od roku 1994 posky-
tuje sociální službu raná péče. 
Sídlíme sice v Praze, mimo ni 
však působíme i v Ústeckém, Pl-

Raná péče Diakonie v Lysé nad Labem
zeňském a Středočeském kraji. 
Službu tudíž nabízíme také rodi-
nám v Lysé nad Labem a okolních 
obcích.

 
Co je raná péče?

Raná péče je terénní sociál-
ní služba, která je určena rodi-
nám pečujícím o dítě se zdra-
votním znevýhodněním do 
sedmi let. Službu vymezuje zákon 
108/2006 sb. o sociálních služ-
bách, rodinám je poskytována 
zdarma.

 
Na jaký typ zdravotního 
znevýhodnění se zaměřujeme?

Raná péče Diakonie poskytuje 
službu rodinám, v nichž se na-
rodilo děťátko, které se nevyvíjí 
běžným způsobem: má opoždění 
nebo postižení v oblasti pohybo-

vé, mentální nebo poruchu auti-
stického spektra. Krátce lze říci, 
že se na nás může obrátit rodina 
s dítětem s neběžným vývojem, 
jehož převažující obtíží není po-
rucha sluchu nebo zraku.  

 
Co raná péče rodinám nabízí?

Raná péče je soubor slu-
žeb, které si každá rodina volí 
v průběhu jejího využívání tak, 
jak potřebuje. Součástí rané 
péče je poradenství týkající se 
vývoje dítěte, poradkyně navr-
hují aktivity podporující jeho 
vhodný rozvoj. Máme velkou 
půjčovnu pomůcek a hraček, 
poskytujeme sociálně právní 
poradenství s ohledem na mož-
nosti podpory ze strany státu i 
nestátních organizací (nadací 
apod.); předáváme užitečné 

kontakty (lékaři, další rodiny); 
pomáháme při hledání vhodné 
školky nebo školy. Poradkyně 
rané péče pracují přímo v rodi-
nách – tam, kde se i dítě cítí nej-
lépe. Za službou není zapotřebí 
nikam dojíždět. 

 
Jak mohou rodiny z Lysé n. L. 
a okolí o službu požádat?

Rodiče mohou kontaktovat 
naše pracoviště telefonicky (tel. 
235 518 392, v pracovní dny od 
9.00 do 16.00 hodin) či e-mailem: 
info@rana-pece.cz se žádostí 
o službu. Poradkyně po domlu-
vě přijede do rodiny a službu 
představí. 

Alena Kunová a
Kateřina Štinglová

Raná péče Diakonie

Na sobotu 20. května byly hlá-
šeny přeháňky. Než se začal řadit 
průvod, s obavami jsme vzhlíželi 
k obloze. Pár kapek už spadlo, jen 
aby nepřišlo nic většího, s prapo-
ry a v krojích se za deště pocho-
dovat nedá. 

Pár minut před čtrnáctou mraky 
zesvětlaly a skrývaný optimismus 
postávajících tetiček a sousedů zví-
tězil. Po krátkém zmatku při řazení 
(hlavně dodržujte rozestupy!) byl 
průvod sestaven, přiřadila se Hasič-
ská dechovka v modrých stejnokro-
jích a majáček na policejním voze 
udal směr. Začala odpolední část 
oslav 115. výročí I. župy v Lysé n. L.

Vpředu česká vlajka, prapor Ve-
leobce, další praporečníky obklo-
pily tetičky v nažehlených krojích, 
zvučná dechovka přilákala zvědav-
ce z okolních ulic. S župními před-
staviteli šel v průvodu pan starosta, 
doprovázen rychtáři obcí, hosté 
z dalších žup a účastníci dopoled-
ního zasedání. Krátké zastavení, 
na náměstí byla podle baráčnické 
tradice položena kytice k pomníku 
obětem válek. Kapela zahrála hym-
nu, průvod zatočil kolem školy a 
vracel se nazpět. „Teď už to dojde-
me,“ oddechly si tetičky.

Také dopolední zasedání začalo 
hymnou, před nastoupenými pra-
pory ji zazpívala tetička z toušeň-
ské obce, ostatní se přidali. Pan 
starosta si nasadil primátorský 
řetěz, župní rychtář přivítal zá-

Dobré počasí v Lysé vydrželo

stupce obcí i návštěvy z pražských 
žup. Ze vzdálené Soběslavi přijely 
tetičky a hned se převlékly do pů-
vabných blatských krojů. Považte 
– vyjely už o půl šesté, aby stihly 
začátek! Syndik provedl poslucha-
če historií nejstarší župy (I. župa je 
samozřejmě nejstarší) a sdělil po-
vzbudivý údaj – máme o 44 členů 
víc než před rokem! Dvě desítky 
čestných uznání byly i s květinami 
předány, starosta ocenil i předsta-
vitele župy, přidal propagační dár-
ky a také kazety s originální medo-
vinou od lyských včelařů.

Výdej obědů pro sedm desítek 
účastníků netrval dlouho. Pohoto-
vá rychtářka z Lysé si navlékla bílou 
zástěru a sázela na talíře knedlíky, 
jako by to dělala odjakživa, a to je, 

prosím, poštovní doručovatelkou!
Poslední dějství se konalo na 

prostranství před školní jídelnou. 
Svižná hasičská dechovka zahrá-
la několik promenádních skladeb 
a slavnostní nálada gradovala. 
V patřičných rozestupech obsadily 
prostor tři kolony, do zesilovače 
vklouzlo cédéčko, svéráz i lidové 
kroje se rozvlnily:  „Páni, dámy, be-
seda začíná.“

„To jsem chtěl vidět, na to jsem 
se těšil,“ přiznal se pan starosta 
Otava, který s námi strávil s pře-
stávkami celý den. A nebyl sám. 
Školní náměstí se zaplnilo diváky a  
a Českou besedu si s radostí zatan-
čil i starosta z Křenku.

Je sobotní podvečer, velký sál 
školní jídelny je uklizen, zbylá vý-

zdoba odvezena, květiny rozdány. 
Teprve teď si s úlevou může rych-
tářka z Lysé Zdeňka Štolovská 
oddechnout. Měsíční maraton 
obíhání úřadů, shánění povolení, 
zařizování všech těch potřebných 
maličkostí až po pečení koláčů 
je u konce. Sice i další ze župy 
pomáhali, ale znáte to – zodpo-
vědnost zůstává na domácích. 
A dobře to dopadlo!

Tečkou za slavným dnem byla 
do konce června pro veřejnost  
otevřená výstava v přednáškovém 
sále muzea Bedřicha Hrozného, 
kterou se díky nevšednímu zájmu 
jeho pracovníků podařilo v krátké 
době připravit. 

Jiří Kučera, I. župa 
polabských baráčníků
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Vážení spoluobčané, neozý-
vám se často na dění ve městě 
nebo na radnici, jen zcela výji-
mečně. Vážím si toho, že již více 
než rok spolupracuje ve vedení 
města několik volebních sub-
jektů, bez uzavřené koalice, ale 
s vědomím, že je potřeba pro 
město a občany také něco udělat. 
Nic nefunguje perfektně, ani při 
činnosti tohoto volného uskupe-
ní nelze říci, že by nebyly žádné 
problémy. Vážím si pana staros-
ty, že i přes výměnu vedení kra-
je se snaží akce, které jsou pro 
město a občany důležité, dotaho-

K některým akcím ve městě
vat do konečného řešení. Vím, že 
nastává období voleb parlament-
ních a příští rok komunálních a 
každý subjekt se snaží již v této 
fázi bodovat a na sebe upozorňo-
vat. Někdo vhodně, někdo méně 
vhodně, tak jak to vždy bývá.

Co se mi však opravdu nelí-
bí, pokud se někdo spíše chlubí 
cizím peřím nebo říká jen polo-
viční pravdu. Čtu všechny články 
v Listech i úvodní slova pana sta-
rosty. Nechci polemizovat se vše-
mi. Vadí mi, že se v Listech např. 
prezentuje o akci obchvat všech-
no možné, ale nikdo se neodváží 

Pietního aktu – kladení věnců 
k oslavě konce II. světové války 
– jsem se nezúčastnil, přesto si 
dovoluji reagovat na článek, který 
se objevil v minulém čísle Listů, 
a zároveň bych se tím chtěl zastat 
pořadatelů. 

Jaké místo by měla mít 
v programu při kladení věnců 
naše hymna

Hymna by, podle mě, měla být 
vyvrcholením celého aktu, to zna-
mená, že by se měla uvádět na zá-
věr, až když jsou položeny věnce. 

Obhajoba pořadatelů pietního aktu

Někdy po ní následuje ještě jedna 
(nebo více) skladba na rozchod 
účastníků. Za svůj muzikantský 
život jsem se s jiným protokolem 
nesetkal, nebo si nepamatuji. Ale 
myslím, že pokud mají pořadatelé 
vážný důvod, mohou si zařazení 
hymny v programu upravit. 

Dramaturgie písní 
Chrámového sboru

Domnívám se, že výběr židov-
ských písní na oslavě konce války 
nebyl od věci v souvislosti s tím, 
jaké ztráty utrpěli Židé v II. světové 

válce.  Určitě existovaly i jiné mož-
nosti výběru písní, ale vedoucí sbo-
ru zvolil tento program a nelze mu 
to v žádném případě vytýkat.

Co je smutné? Vyberete nějaké 
tematické skladby, pracně je na-
cvičíte, na určité datum seženete 
zpěváky (paradoxně určitě někdo 
onemocní) a nakonec dostanete 
vynadáno…

Byl konec války 8. května 
nebo 9. května?

Rozhodnutí o tom, jestli osla-
vovat o iciální svátek 8. nebo 

9. května by mělo vycházet ze 
zákona. Vím, že se o tom svého 
času vedla velká diskuze ve sně-
movně, dokonce i mezi historiky. 
Nakonec zvítězil 8. květen. Proč? 
Toto datum se odvozuje od dne 
podepsání kapitulace Německa. 
V pozdních hodinách 8. května 
1945 se sešli zástupci SSSR, USA, 
Francie, Velké Británie a trojice 
důstojníků za poražené Němec-
ko k podepsání kapitulačního 
dokumentu. Dokument byl po-
depsán těsně před půlnocí, takže 
v západní a střední Evropě ješ-
tě dozníval 8. květen, zatímco 
v Moskvě díky časovému posunu 
už začínal 9. květen. Proto také 
v Rusku na toto datum připadá 
Den vítězství a tam je to naprosto 
v pořádku.

Pozn.: je fakt, že Praha byla 
osvobozena kolem 9. května a že 
na našem území se bojovalo ještě 
11. května. V Asii pokračovaly vá-
lečné střety ještě několik měsíců. 

Závěr – nemyslím si, že by se 
v uvedených bodech pořadatelé 
akce dopustili pochybení.

 Ing Jiří Fišer
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TIRÁŽ

sdělit: O obchvat a jeho předpo-
kládané řešení se postaral člen 
zastupitelstva pan Ing. Gregor, 
později mu pomáhal i pan zastu-
pitel Ing. Kváč. Nebýt jejich inici-
ativ, zejména od roku 2014, tlaku 
v zastupitelstvu pana Gregora již 
dříve, ale i na Středočeském kraji 
za spolupráce pana Sedláčka, tak 
jsme neměli v roce 2017 v ru-
kách vůbec nic. Většina ostatních 
subjektů se v otázce projektové-
ho procesu nijak neangažovala a 
projekt výrazně nepodporovala 
a byli i tací, kteří jej v určité fázi 
a v určité míře bojkotovali. Ani 

nové subjekty ve vedení kraje 
se příliš do dokončení akce ne-
hrnou.

Obdobně je tomu např. u vý-
stavby nového domova důchod-
ců. Nebýt Ing. Gregora, tak tento 
projekt již zcela usnul. Z jeho 
iniciativy se intenzivně pracuje 
mimo jiné na tom, aby se bývalé 
prostory lékárny Dr. Max přemě-
nily na další služby pro seniory 
– Centrum sociálních a zdravot-
ních služeb Poděbrady ve spo-
lupráci s městem zde připravuje 
projekt denního stacionáře.

Stanislav Ježek
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Léto už nám pomalu mává 
a veslaři vstupují do druhé po-
loviny závodnické sezony. Co se 
přes léto událo? Nu není toho 
zrovna málo. Vrcholem byla dvě 
mistrovství ČR. Sbírku medailí 
jsme přivezli vskutku bohatou. 
Bronz získala na MČR žactva 
K. Macková skif žkys 14 let. Skvě-

Veslařům začíná druhá polovina sezony

lá umístění získali téměř všichni 
žáčci. Seznam žáků čítá více jak 
35 veslařů, nejde ocenit všech-
ny jmenovitě. Proto pro žákov-
ské závodníky platí: jste skvělí, 
protože v tom obrovském počtu 
lodí je start i v „béčkovém iná-
le“ úspěch. Do dalších závodů 
vám držíme palce, a když bu-

dete pilně trénovat, medaile na 
sebe nenechají dlouho čekat. 
MČR dorostu, juniorů, U23 a 
seniorů znamenalo zisk několi-
ka mistrovských titulů: Dovolte 
mi pogratulovat: A. Zavadilové, 
A. Šoukalové, D. Bízkové k získání 
titulu mistryně ČR a zlaté medai-
li na 8+dky, stříbrné medaili na 
4x-, M. Uvírovi, T. Mrázovi k zís-
kání titulu mistr ČR a zlaté me-
daili na 4+ jři a bronzové medaili 
na 4-jři, N. Hamerovi k bronzové 
medaili na 4+dci, J. Zavadilovi 
k titulu mistr ČR a zlaté medaili 
na 8+m. Jan Zavadil poté pokra-
čoval v náročných testech pro 
výběr do reprezentační posádky. 
Změnou ústředního trenéra do-
šlo ke změně výběru a přípravě 
reprezentantů. Honza prošel 
náročnou přípravou a dostalo se 
mu cti vést osmu na Mistrovství 
světa U23 (závodníků do 23 let). 
Osma je pro každý stát prestižní 
záležitost a závod je mimořádně 
náročný. V této kategorii se proti 
našim reprezentantům postavili 
zkušení borci i o 5 let starší, kteří 
již nasbírali spoustu zkušenos-
tí. Proto umístění na 2. místě ve 
inále B, celkem tedy osmé mís-

to pro ČR, je velkým úspěchem. 
Jsme moc rádi, když se můžeme 
pochlubit úspěchy závodníků. 
Práce s dětmi nás moc baví a že 
se u nás v klubu dětem líbí, je 
vidět na stále rostoucí členské 

základně. Byli jsme potěšeni, že 
úspěchy veslařů nezůstaly bez 
povšimnutí představitelů města. 
Když loni získal Honza Zavadil 
titul mistra Evropy a světa, po-
žádali jsme pana starostu Ing. 
Karla Otavu a zastupitele města 
o podporu pro zlepšení podmí-
nek tréninku. Především jsme 
nutně potřebovali motorový 
člun, který zajistí trenérům lep-
ší kontakt se svěřenci na vodě. 
A také znamená při stále vět-
ším počtu dětí bezpečnost při 
tréninku. Představitelé města 
nám vyšli vstříc a klubu byl za-
koupen lehký motorový člun. 
Na Slavnosti Labe pan starosta 
osobně přijel nový člun předat 
a pokřtít. A jakým jiným jmé-
nem než ZAVČA. Pan starosta se 
stal společně s panem Jiřím Ka-
pičkou kmotrem nového člunu. 
J. Kapička kdysi pomohl získat 
klubu již dosluhující motorák 
a panu starostovi moc děkuje-
me za ten nový. Závěrem kmotři 
„Zavčovi“ popřáli, ať vydrží také 
50 let jezdit a nic nebránilo tomu 
člun vyzkoušet na vodě. Velice si 
vážíme osobního přístupu pana 
starosty. Děkujeme zastupitelům 
města za důvěru, kterou činnos-
ti našeho klubu projevili tím, že 
člun pro klub z prostředků měs-
ta umožnili zakoupit.  

Naďa Tlamichová
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26. Sokolský triatlon za námi

V neděli 11. června proběhl již 
26. ročník tradičního Sokolské-
ho triatlonu v Lysé nad Labem. 
Triatlon se i letos odehrál na 
tratích v blízkém okolí našeho 
města. Plavání (0,6–1 km) - je-
zero Ostrá, Cyklistika - silnice 
(35 km) – Ostrá, Lysá n. L., Sojo-
vice, Předměřice, Čihadla, Stará 
Lysá, Lysá n. L. Běh (7 km) – Lysá 

n. L. – Hrabanovská černava – 
Lysá n. L. Počasí závodu přálo, 
příjemných 25 °C a voda v jeze-
ře Ostrá měla 20 °C. Na start se 
postavilo celkem 79 závodníků, 
63 mužů, 12 žen a 4 děti. Stejně 
jako loni byla v rámci závodu vy-
psána podkategorie pro závod-
níky s příslušností do Lysé nad 
Labem o titul ŽELEZNÝ LYSÁK.

Nejrychlejším borcem dne 
byl závodník Jaroslav Brynda
(LABE TRI CLUB) s časem 
1:30:27, nejrychlejší ženou pak 
byla Jana Lenčová (Cyklokros 
Milovice) s časem 1:49:30. Ti-
tul ŽELEZNÝ LYSÁK těsně získal 
Martin Král s časem 1:50:37. 
Za pořadatele posíláme velké díky 
SDH Lysá nad Labem za jejich 
velkou pomoc při plavecké části 
závodu, městu Lysá nad Labem 
za pomoc s uzavřením náměstí 
Bedřicha Hrozného a inancování 
poháru pro vítěze, městské poli-
cii za dopravní opatření a řízení 

dopravy, společnosti SEDOZ DZ 
s. r. o. za dopravní značení, ir-
mě SPORT ARSENAL za věcné 
ceny pro nejrychlejší závodní-
ky, a především velký dík patří 
všem dobrovolníkům z TJ SO-
KOL Lysá nad Labem, kteří již po 
26. uspořádali tak kvalitní Sokol-
ský triatlon. Další, již 27. ročník, 
proběhne opět ve druhé polovi-
ně června 2018. Všem přejeme 
hodně pohody a sil do tréninku 
na další ročník a hezké babí léto. 
Celkové výsledky i fotogra ie na-
leznete na www.sokol-lysa.cz.

 Štěpán Svačina

Prezentace 12.30 hodin
Zahájení závodu 13.50 hodin
Předškoláci (120 m) 13.55 hodin
Žákyně mladší (680 m) 14.00 hodin
Žáci mladší (680 m) 14.10 hodin
Žákyně starší (800 m) 14.20 hodin
Žáci starší (800 m) 14.30 hodin
Dorostenci a dorostenky (2 070 m) 14.40 hodin
Ženy (8 280 m) 14.50 hodin
Vyhlášení výsledků uvedených závodů  15.45 hodin
Muži, vytrvalci - hlavní závod (8 280 m) 16.00 hodin

Běh zámeckou zahradou
– 54. ročník

Sokol Lysá nad Labem pořádá v sobotu 2. září 2017 již 
54. ročník tradičního Běhu zámeckou zahradou. V prvním 

ročníku v roce 1941 závodilo 8 běžců, ale v roce 1947 již tento 
významný závod vyhrál Emil Zátopek. Loňského – 53. ročníku 

se zúčastnilo 123 závodníků. 

Věcné ceny pro 1. – 3. místo včetně seniorských kategorií, 
ženy nad 40 a muži nad 40 a nad 60 let. 

Pohár města Lysá nad Labem pro vítěze hlavního závodu.

Startovné:
dospělí – 100 Kč, senioři nad 60 let – 50 Kč, dorost – 20 Kč, 

žactvo – 0 Kč

Zveme tímto všechny velké i malé borce k účasti a vás 
ostatní – přátele lehké atletiky, přijďte se podívat na závody 

v krásném prostředí zámecké zahrady v Lysé nad Labem!

TJ Sokol Lysá nad Labem
denemark.jaroslav@seznam.cz, tel.: 736 677 261

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: 

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

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

 Všední dny: 17.00 – 22.00 hodin
 Sobota, neděle a svátek: 8.00 – 20.00 hodin
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Pronajmu 2x halu pro skladování nebo drobnou výrobu 
v uzavřeném oploceném areálu v Lysé nad Labem. 
Výměry 340 m2 a 380 m2, možno i v celku, kanceláře 
a sociální zařízení k dispozici. Přístup do areálu z veřejné 
asfaltové komunikace. 

Telefon 602 315 346.

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu 
Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách z našeho chovu! 
Stáří slepiček 14–19 týdnů, cena: 149–180 Kč/ks.

Prodej Lysá nad Labem – Penny u betonárky:
7. září 2017 a 9. října 2017 v 10.00 hodin, 2. října 2017 ve 13.55 hodin,

9. září 2017 a 7. října 2017 v 15.10 hodin 

Informace PO–PÁ od 9.00 do 16.00 hodin na tel.: 601 576 270, 728 605 840
Při prodeji slepiček - VÝKUP KRÁLIČÍCH KOŽEK 

- cena dle poptávky

Jsme česká fi rma se sídlem v Mochově zabývající se návrhem, výrobou 
a montáží typizovaného i zcela atypického nábytku a doplňků bytové
 architektury s třinác  letou tradicí. Do našeho kolek  vu přijmeme: 

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

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

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

LAKÝRNÍK
Požadujeme: 
• Pečlivost, fl exibilitu, pracovitost
•  Chuť učit
•  Předchozí zkušenos   z odborné pozice vítány, nikoliv však 
 podmínkou – zaškolíme

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

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

Bližší informace: www.vestavstyl.cz

Chtěli bychom vás informovat, 
že týmy zumby, breakdance a 
část aerobiku se oddělily od klu-

Nový sportovní klub
v Lysé nad Labem

bu TSK Dynamik a založily nový 
klub DANCE EMOTION Lysá nad 
Labem. Děkujeme všem za vel-
kou podporu a budeme se těšit 
na setkání s vámi v našem klubu, 
který bude hlavně pro děti.

Veškeré informace (rozvrh 
hodin) naleznete na www.dan-
ceemotion.cz nebo na facebooku 
Dance Emotion.

Zakladatelé klubu

Organizace pracující s dětmi a mládeží, 
Klub dobré zprávy, Vás zve na:

SEZNÁMENÍ
S ORIENTAČNÍM
BĚHEM
v sobotu 16. 9. 2017 od 13 hodin
ve Dvorcích u Lysé nad Labem

Přihlášky do 13. 9. 2017 na tel. čísle 
739 524 779 nebo e-mailu kdz@aclysa.cz
Prezentace na místě u restaurace ve Dvorcích 
od 12. do 12.30 hodin
Startovné 40 Kč, vyhlášení výsledků kolem 
17.00 hodin

KATEGORIE
1. FÁBORKOVANÁ TRAŤ asi 4 km:

Dě   předškolní s rodiči
Dě  první stupeň zš s rdiči

Dě   bez rodičů do 12 let včetně

KATEGORIE
2. KLASICKÁ TRAŤ (bez fáborků)

asi 5 km:
Dě   bez rodičů - dívky

Dě   bez rodičů - chlapci

Ostatní zájemci nad 18 let 
se mohou zúčastnit mimo soutěž.
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Společnost MCGA Czech, s.r.o.
Lysá nad Labem – Litol 
hledá vhodného kandidáta na pozici:

ÚDRŽBÁŘ 
Pracovní náplň:
- Pravidelná údržba a preven  vní prohlídky strojů a zařízení
- Odstraňování závad na zařízeních
- Provádění oprav strojů a zařízení

Požadujeme:
- SOU/SŠ elektro nebo strojní obor, alespoň 2 roky praxe
 (v automo  ve výhodou)
- Zkušenost s opravami elektrických i mechanických čás   
 vstřikovacích lisů, CNC strojů, robo  ckých zařízení, pecí, apod.
- Zkušenost s hydraulickými a pneuma  ckými systémy výhodou

Nabízíme:
- Práci na hlavní pracovní poměr, na dobu neurčitou
- Odpovídající mzdové ohodnocení
- Zaměstnanecké výhody (příspěvek na závodní stravování, 
 1 týden dovolené navíc, 13. plat, jazykové kurzy)
- Možnost odborného růstu

Datum nástupu –IHNED
Eva Mikluščáková
e-mail: emikluscakova@mcgauto.com
tel.: 325 514 425
mob.: 733 734 422
Tyto údaje jsou poskytovány  společnos   MCGA Czech, s.r.o. výhradně za účelem prostředkování 
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.

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

OBSLUHA STROJŮ 
A ZAŘÍZENÍ  OPERÁTOR / SEŘIZOVAČ
Požadujeme:
- Práce v třísměnném provozu
- Zodpovědnost, spolehlivost, snaha učit se novým věcem
- Manuální zručnost
- Technické vzdělání velkou výhodou

Nabízíme:
- Zajímavé mzdové ohodnocení 
- Smlouva na dobu neurčitou
- Práce v perspek  vní fi rmě a v příjemném kolek  vu
- Týden dovolené navíc, 13. plat, příspěvek na stravování

Datum nástupu –IHNED
V případě zájmu zašlete e-mailem životopis zaměstnavateli:
Eva Mikluščáková
e-mail: emikluscakova@mcgauto.com
tel.: 325 514 425
mob.: 733 734 422
Tyto údaje jsou poskytovány  společnos   MCGA Czech, s.r.o. výhradně za účelem prostředkování 
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.

Pronajmu parkovací místa pro dodávky a nákladní 
automobily v oploceném uzavřeném areálu v Lysé n. L., 
přístup z veřejné asfaltové komunikace. 

Telefon 602 315 346.

Z
www.zdrapohorackova.cz, info@zdrapohorackova.cz

nad Labem
Po - Pá 8:30 - 17:30, So 8:30 - 11:30, tel.: 606 098 111

AKCE
INKONTINENCE

3+1 ZDARMA
TAKÉ NA POUKAZ

OPERÁTOR SKLADNÍK
•
• Praxe výhodou

MECHANIK ELEKTRO 
•
•

REFERENT ANALÝZ KVALITY
•

•
•
•

VOLNÉ POZICE

HL
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ÁM
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800 44 66 55

 
www.magnabohemia.cz
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Inzerce

CENY RÁMEČKOVÉ
SLOUPKOVÉ INZERCE

Formát š x v černobíle barevně
19x26 cm (celá strana) 4 800 Kč 6 000 Kč
19x13 cm (1/2 strany, na šířku) 2 400 Kč 3 000 Kč
9x13 cm (1/4 strany, na výšku) 1 200 Kč 1 500 Kč
9x10 cm 1 007 Kč 1 259 Kč
9x9 cm 908 Kč 1 135 Kč
9x8 cm 810 Kč 1 013 Kč
9x7 cm 712 Kč 890 Kč
9x6 cm 613 Kč 766 Kč
9x5 cm 515 Kč 644 Kč
9x4 cm  416 Kč 520 Kč
9x3 cm 318 Kč 398 Kč
9x2 cm 220 Kč 275 Kč
9x1 cm 120 Kč 150 Kč
9x0,5 cm (1 řádek)                                                       ZDARMA !!!

Uzávěrka je vždy 10. dne v předchozím měsíci! Text inzerátu 
zasílejte na listy@mestolysa.cz. Při platbě na fakturu uvádějte 
při objednání fakturační adresu, IČO a DIČ. Inzerci je možno 
zaplatit i v hotovosti na MěÚ Lysá nad Labem.
Ceny jsou uváděny včetně DPH.

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.
Hledám garáž k pronájmu, tel.: 736 173 102.
Doučování matematika, fyzika, 1., 2. st. ZŠ, přijímačky. ucitel.lysa@icloud.com


