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V tomto čísle:

Krásné počasí, celodenní 
program pro všechny gene-
race, velkolepý průvod, oh-
ňová show, taneční zábava na 
návsi, řada vzácných hostů, 

skvěle fungující kyvadlová doprava, dob-
ré zázemí pro návštěvníky i účinkující, 
příjemné posezení ve dvorech Byšických. 
Tak by se daly ve zkratce charakterizovat 
300. narozeniny obce Byšičky, kterou v den 
oslav, v soboru 9. září, navštívily na dvě ti-
sícovky lidí. Ti se při folkloru, folku, jazzu, 
swingu, dechovce nebo třeba pop-rocku 
mohli bavit až do pozdních nočních hodin. 
Nejpočetnější publikum pak měli Jan Van-
čura & Plavci. Nechybělo ani divadlo v po-
době scénky, která s humorem přiblížila, jak 
že Byšičky pan hrabě Špork vlastně založil, 
a velkolepý průvod obcí. Průvodu vévodil 
kočár s hraběcím párem, následovaný sta-
rostou Lysé Karel Otavou, byšickým rych-
tářem Josefem Koštířem, hosty, členy Řádu 
sv. Huberta, folklorními soubory a dalšími 
účinkujícími. Odpoledne přijel Byšičkám 
požehnat sám kardinál Dominik Duka, kte-
rý svojí vřelostí potěšil nejen věřící. Navští-
vil i místní krásně opravenou kapličku a 
byl přítomen odhalení pamětního kamene 
Járy Cimrmana, který vtipným cimrmanov-
ským slovem doprovodil herec Petr Brukner. 

Neméně vzácným hostem byla paní Mari-
na Werba (na druhém snímku), potomek 
hraběcího rodu Šporků. Oslav se zúčastnili 
i politici a starostové okolních měst a obcí 
včetně našich partnerských měst Břeclavi 
a Kuksu. Akci zaštítil a také osobně navštívil 
předseda Poslanecké sněmovny Parlamen-
tu ČR Jan Hamáček. Na přípravě a hladkém 
průběhu oslav se podílela řada lidí, spolků, 
sponzorů, institucí. Ale o těch až v příštích 
Listech.

redakce

Byšičky oslavily 300. výročí
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Pokračování na str. 3

Slovo starosty

Vážení spoluobčané, dovolte mi,
abych Vás informoval, že Středo-
český kraj konečně vybral pro-
jekční irmu PRAGOPROJEKT 
na akci „II/272 Litol - Lysá nad 
Labem, 2. stavba“ (Dokončení ob-
chvatu Lysé nad Labem). Ta má 
do tří měsíců aktualizovat pro-
jektovou dokumentaci pro územ-
ní rozhodnutí a zajistit současně 
inženýrskou činnost i autorský 
dozor. Tím byly zahájeny práce na 
dokončení tolik potřebného ob-
chvatu našeho města. Protože dva 
z obyvatel našeho města odmítají 
potřebné pozemky prodat nebo 
směnit za stejných podmínek jako 

jejich spoluobčané, hrozí tak znač-
ná časová ztráta, neboť na získání 
těchto pozemků by musel být po-
užit vyvlastňovací proces. Je po-
třeba připomenout, že první etapa 
o délce 800 metrů byla po překo-
nání sporů s ekologickým sdru-
žením a s výkupy potřebných po-
zemků uvedena do provozu 16. 
června 2006 a stála 50 milionů 
korun.                                                                   

Stavební sezona je v plném 
proudu. Během prázdnin byly 
provedeny nákladné rekonstruk-
ce v některých školách a v našich 
bytových domech v Milovicích.  
Nový chodník byl vybudován 
v ulici Boženy Němcové.  Do pro-
vozu bylo uvedeno 48 nových 
parkovacích míst u vstupu do 
podchodu na litolské straně ná-
draží. Po odstranění podstatných 
nedostatků v připravovaných pro-
jektech se podařilo zahájit stavbu 
vodovodu a kanalizace do Byšiček, 
opravu havarijního stavu zámecké 
zdi u vchodu do letního kina, uli-
ce Na Výsluní, chodníku v ulici Ke 
Skále a ulice K Borku. Po více než 
rok trvajícím schvalovacím pro-

cesu zahajujeme výstavbu auto-
matického parkovacího domu pro 
118 jízdních kol (BIKE TOWER) 
na nádraží. Byl aktualizován pro-
jekt na parkoviště P+R na nádraží 
pro 156 aut. V září budeme žádat 
o dotaci s tím, že by realizace pro-
běhla v roce 2018. Dále nám byla 
přidělena dotace na dostavbu ka-
nalizace ve Dvorcích. Toto pozi-
tivní rozhodnutí jsme obdrželi až 
v letním období, což ovlivnilo sta-
vební plány a se stavbou se tedy 
s konečnou platností započne na 
jaře roku 2018.

Kromě projektů, které probíha-
jí ve spolupráci se Středočeským 
krajem, a o kterých jsem Vás infor-
moval v minulých Listech, zdárně 
pokračují i projekční práce na ulici 
28. října, na chodníky v ulici Str-
žiště a Družstevní a na dokončení 
cyklostezky se smíšeným provo-
zem v ulici Poděbradova. Zaháje-
ny byly projekční práce k napojení 
města na Labe cyklostezkou včet-
ně rozšíření lávky na mostě přes 
Labe a napojení přístaviště pro 
rekreační lodě. Zadán byl projekt 
na zvýšení kapacity vodojemu. 

V plném proudu běží i další velké 
projektové práce na tělocvičnu 
v Litoli, novou mateřskou školu 
v Drážkách, ale i menší, například 
projekt na vzduchotechniku kina. 
Rovněž se připravuje soutěž na 
zhotovitele projektové dokumen-
tace městské sportovní haly. Do 
konce roku bude zadán projekt 
na rekonstrukci ulic Brandlova a 
Na Vysoké mezi. Stavební řízení, 
která probíhají nebo proběhnou 
v brzké době, budou u akcí, jako 
je kanalizace ulice Za Pávem nebo 
Za zámkem, rekonstrukce ZUŠ, 
veřejné osvětlení ve Dvorcích, 
spojovací chodba v MŠ Mašinka 
nebo velmi důležité napojení ce-
nomanského vrtu. Tento výčet 
není úplný. Věřím, že bilancování 
na koci letošního roku bude ještě 
příznivější.

Závěrem bych rád popřál všem 
našim starším spoluobčanům 
hodně zdraví a pohody k Meziná-
rodnímu dni seniorů a Vám všem 
příjemné podzimní dny.     

Ing. Karel Otava
starosta města

Z 21. jednání rady města 
dne 22. 8. 2017
RM schválila:
• právo provést stavbu „ Optimali-
 zace traťového úseku Lysá nad
 Labem (mimo) - Čelákovice (mi-
 mo)“ dle návrhu akciové spo-
 lečnosti Metroprojekt Praha, se 
 sídlem I. P. Pavlova 1786/2, 
 120 00 Praha 2, IČO 45271895. 
 Jedná se o trvalý zábor části 
 obecního pozemku p. č. 3528/3, 
 o výměře cca 213 m2, k. ú. Lysá 
 n. L., přejezd ČD u sv. Václava, 
 z důvodu posunutí situování 
 přejezdu v km 5,105 o cca 11 m 
 směrem k Lysé nad Labem, aby 
 došlo ke zlepšení jízdního kom-
 fortu, životnosti, nároků na údrž-
 bu, zlepšení rozhledových po-
 měrů atd.,
• zveřejnění upraveného zámě-
 ru pronájmu části I. PP vstup-
 ního objektu A – nádraží, (stavba 
 bez č. p./č. ev., stavba občanské-
 ho vybavení) na pozemku st. 
 3005 a pozemku st. p. 3006, k. ú. 
 Lysá n. L., o výměře 252,5 m2, 
 společnosti České dráhy, a. s., 
 za účelem provozování ČD cen-

 tra Lysá n. L., za cenu 498 000 Kč
 ročně, s měsíčními platbami 
 41 500 Kč. Přílohou záměru 
 bude vyobrazení pronajíma-
 ných prostor,
• smlouvu s Výstavištěm Lysá nad 
 Labem, s. r. o., o výpůjčce expo-
 nátů pro účely interiérové insta-
 lace v objektu C na Výstavišti 
 v Lysé nad Labem (ve vstupní 
 hale),
• převzetí artéské studny včetně 
 pozemku v okolí studny o roz-
 měru 9 m2 v areálu Kovony, a. s., 
 na základě kupní smlouvy 
 v hodnotě 1 Kč,
• užití znaku města v pamětním 
 sborníku a různých nekomerč-
 ních tiskovinách  Sboru dobro-
 volných hasičů Lysá nad Labem, 
 se sídlem Pivovarská 1518, 
 289 22 Lysá nad Labem,
• objednání zpracování PD na akci 
 s názvem: „II/272 Litol, aktuali-
 zace PD chodníky“ irmě PRA-
 GOPROJEKT, a. s., 147 54 Pra-
 ha 4, K Ryšánce 1668/16, IČO 
 452723874, za cenu 215 000 Kč 
 bez DPH, tj. 260 150 Kč s DPH,
• úpravu rozpočtu města na rok 

 2017 – 14. rozpočtové opatření 
 spočívající v navýšení položky 
 s názvem „PD Mírová chodník, 
 aktualizace“ (původně částka 
 200 000 Kč) na částku 261 000 Kč 
 a ponížení položky s názvem 
 „Příprava projektů komunikace“ 
 o 61 000 Kč,
• objednání zpracování PD na akci 
 s názvem: „Bezbariérová trasa 
 a cyklotrasa Litol – Labe“ irmě 
 PONTEX, s. r. o., Bezová 1658, 
 147 14 Praha 4, za cenu 
 1 071 000 Kč bez DPH, tj. 
 1 295 910 Kč s DPH.
RM doporučila:
• založení Technické skupiny, s. r. o.,
 Lysá nad Labem“ jediným za-
 kladatelem – městem Lysá nad
 Labem, ve smyslu zákona 
 č. 90/2012 o obchodních korpo-
 racích, v platném znění, a záko-
 na č. 128/2000 Sb., o obcích, 
 v platném znění,
• úpravu rozpočtu města na rok 
 2017 ve vedlejší hospodářské 
 činnosti spočívající v přesunu 
 inančních prostředků ve výši 
 150 tis. Kč z položky Oprava bal-
 konů 2. etapa čp. 551 (původně 

 2 000 tis. Kč) na položku Výmě-
 na oken č. p. 176, 1102, 869 (pů-
 vodně 400 tis. Kč).
• úpravu rozpočtu města pro rok 
 2017 takto:
 1) vytvoření nové položky v od-
  díle Kultura a tělovýchova
  – oprava promítací kabiny
  letního kina ve výši 1500 tis. Kč,
 2) vytvoření nové položky v od-
  díle Vodní hospodářství,
  a) oprava kanalizačního řa-
   du lokality Stržiště dle ka-
   merové revize (doplnění 
   Plánu obnovy KS) ve výši 
   1 000 tis. Kč,
  b) oprava vodovodního řa-
   du ul. Škrétova (doplnění 
   Plánu obnovy KS) ve výši
   400 tis. Kč,
  c) oprava kanalizačního řa-
   du ul. Družstevní (dopl-
   nění nákladů Plánu ob-
   novy KS) ve výši 750 tis. Kč,
  d) výměna 3 ks čerpadel 
   ve výši 200 tis. Kč (1x
   čerpadlo ČS Dvorce –
   50 tis. Kč, 1x čerpadlo 
   ČS Litol – 100 tis. Kč, 1x
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   čerpadlo úpr. vody – 50 
   tisíc Kč),
 3) navýšení položky v oddíle
  Vodní hospodářství – opravy
  šoupat vodovodní sítě měs-
  ta, pol. 2321-5171-5078 
  (rozpočet 1 000 tis. Kč) 
  o 1 000 tis. Kč,
 4) vytvoření nové položky 
  v oddíle Požární ochrana –
  oprava a zateplení západ-
  ní stěny objektu hasičské
  zbrojnice ve výši 300 tis. Kč,
 5)  navýšení položky v oddíle 
  Bydlení a komunální služby
  – oprava hřbitovní zdi, zá-
  padní strana, pol. 3632-
  5171-5057 (rozpočet 400 
  tis. Kč) o 1 000 tis. Kč,
• úpravu rozpočtu města na rok 
 2017 v rámci odd. par. Za-
 chování a obnova kulturních 
 památek spočívající v navýšení 
 provozní položky Obnova pa-
 mátek (rozpočet 200 tis. Kč) 

 o 180 tis. Kč, a ponížení inves-
 tiční položky, příspěvek fyzic-
 kým a právnickým osobách 
 o 180 tis. Kč.
RM vzala na vědomí:
• právní rozbor možnosti zadává-
 ní veřejných zakázek souvise-
 jících s vodovody a kanalizacemi  
 města Lysá nad Labem, zpraco-
 vaný advokátní kanceláří JUSTI-
 TIA LEGAL PARTNERS, s. r. o.,
• žádost paní Remišové o vydání 
 OZV, která by regulovala chov 
 hospodářských zvířat a před-
 kládá žádost paní Remišové 
 o vydání OZV, která by regulova-
 la chov hospodářských zvířat, 
 ZM dne 20. 9. 2017 k projed-
 nání, rada města nedoporučuje 
 přijetí další OZV,
• zprávu o činnosti Domácího 
 hospice  Nablízku, z. ú., za rok 
 2016 a I. pololetí roku 2017.
RM souhlasila:
• se zadáváním sektorových zaká-
 zek týkajících se obnovy VaK 

 města Lysá n. L. napřímo pří-
 slušnému provozovateli VaK.
RM uložila:
• kanceláři městského úřadu ve 
 spolupráci s JUDr. Drábkem vy-
 pracování všech potřebných do-
 kumentů k založení Technické 
 skupiny, s. r. o., termín: 12. 9. 
 2017,
• tajemníkovi úřadu, aby zajistil 
 úpravu Metodického návodu 
 postupu pro zadávání VZMR 
 města Lysá nad Labem z října 
 2016 zpracovaného Ing. Josefem 
 Bártou, ve smyslu výše uvede-
 ného právního rozboru, termín: 
 ihned,
•  odboru správy majetku a odbo-
 ru městského investora ve spo-
 lupráci s inančním odborem 
 navrhnout přesun požadované 
 částky ve výši 4 800 tis. Kč z roz-
 počtových položek, které se le-
 tos nebudou čerpat nebo se ne-
 vyčerpají zcela, RM nesouhlasí 
 s použitím rezervního fondu, 

 termín: do 31. 8. 2017,
• inančnímu odboru předložit 
 úpravu rozpočtu k projednání 
 inančnímu výboru a ke schválení.
• panu místostarostovi: 
 1) ve spolupráci s právníkem 
  města připravit návrh kupní 
  smlouvy dle výše uvedených 
  podmínek, termín: do 8. 9. 
  2017,
 2) kupní smlouvu předložit ZM 
  dne 20. 9. 2017 ke schvá-
  lení,   
 3) ve spolupráci se společnostmi 
  Aquion, s. r. o., a Stavokom-
  plet, s. r. o., zpracovat studii 
  na zapojení vrtu Kovona do 
  městské sítě a následně za-
  dat projektovou dokumen-
  taci, termín: do 31. 10. 2017.

Úplné informace najdete na 
stránkách www.mestolysa.cz.

Miloš Dvořák
tajemník MěÚ Lysá n. L.

6. září byla na lyské radnici 
podepsána smlouva o dílo s par-
dubickou společností  Systema-
tica na realizaci veřejné zakázky 
s názvem „Parkovací zařízení 
na jízdní kola Lysá nad Labem“. 
Moderní úschovna, takzvaná 
cyklověž, bude postavena v blíz-
kosti nádražní budovy a pojme 
až 118 jízdních kol. Celková 
cena díla činí 11 550 645 Kč. 
Z této částky pak město zaplatí 
pouze 5 %, tedy přibližně 600 

Cyklověž bude otevřena
ještě v letošním roce

tisíc korun. Ostatní náklady bu-
dou pokryty z evropských fondů 
a Středočeského kraje. 

Stavební práce byly na cyklo-
věži zahájeny už v měsíci září, 
dílo pak bude dokončeno ještě 
v letošním roce.

Za město smlouvu podepsal 
starosta, pan Ing. Karel Otava, 
a za Systematicu její jednatel, 
pan Rudolf Bernart. 

redakce

Ortopedická ambulance
Vážení spoluobčané, město 

Lysá nad Labem v poslední době 
zaznamenalo několik stížností 
a reakcí na odchod a uzavření ordi-
nace MB – Ortopedie, s. r. o.,  zast. 
MUDr. J. Mitlenerem s tím, že se 
jej město tzv. „zbavilo“. Jelikož ne-
chceme, aby se městem šířily ne-
pravdivé informace, pro upřesnění 
uvádíme, že MB – Ortopedii, s. r. o.,  
zast. MUDr. J. Mitlenerem, neby-

la prodloužena nájemní smlouva 
z důvodu dlouhodobého hrubého 
porušování podmínek vyplývají-
cích z nájemní smlouvy. 

Město Lysá nad Labem si ab-
senci takové ordinace uvědo-
muje, proto se v současné době 
snaží najít našemu městu nové-
ho lékaře – ortopeda.  

Barbora Šošková
odbor správy majetku

Nenačteny tyto variabilní symboly:
Var. symbol 7010008650 – odevzdán polystyren, který do tříděného 
sběru nepatří!!!
Var. symbol  7010008055 – odevzdán polystyren, který do tříděného 
sběru nepatří!!!

Romana Novotná, komunální odpad

Tříděný sběr
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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

Marie von Ebner - Eschenbachová: 
„To, co se v mládí naučíme, ve stáří pochopíme.“

80 let
Antonie Procházková
Jindřiška Netopilíková 
Hana Luňáčková
Marie Kubálková

85 let
Dagmar Kolínská

90 let
Marie Březinová
Václav Sosna

 92 let
Božena Rozová

95 let
Božena Férová

Blahopřání 
 za měsíc srpen

á

Krimi střípky Omluva čtenářům
Poškodili pneumatiky 
u osobních vozidel

Dne 5. 8. 2017 ve 3.35 hodin 
byli strážníci požádáni Policií 
ČR o součinnost u zadržených 
osob rumunské národnosti, kte-
ré jsou podezřelé z poškození 
cca 11 ks pneumatik u osobních 
vozidel, která byla zaparkovaná 
v ulici Čapkova na parkovišti 
před ČD. Podezřelé osoby byly 
zadrženy nedaleko od místa, 
kde k poškození došlo, nicméně 
se k činu odmítaly přiznat. Zapí-
rání však nebylo nic platné, je-
likož jejich řádění zaznamenaly 
kamery MKDS (městský kame-
rový dohlížecí systém). 

 
Zadržení celostátně 
hledané osoby

Dne 7. 8. 2017 v 7.20 hodin byl 
cestou MKDS spatřen muž, který 
odpovídá popisu hledané osoby 
a směřuje do budovy městského 
úřadu. Strážníci 38letého muže 
z Lysé nad Labem následně zto-
tožnili a po provedených úko-
nech k osobě tuto předali poli-
cistům z obvodního oddělení, 
kteří si muže převzali k provede-
ní dalších opatření.

Rozbil skleněnou výplň
Dne 27. 8. 2017 ve 3.45 hodin 

zaznamenal strážník obsluhují-
cí MKDS osoby nacházející se 
ve vestibulu ČD, z nichž jedna 
následně kopnutím způsobi-
la poškození skleněné výplně 
výlohy. Na místo byla vyslá-
na hlídka, která na místě za-
držela a následně ztotožnila 
37letého muže z Třebestovic, 
který svoje jednání obhajoval 
roztržkou se svojí přítelkyní. 
Dalším šetřením na místě byla 
zjištěna rozbitá skleněná vý-
plň vstupních dveří ve ves-
tibulu ČD, které se nacházejí 
při vstupu na nástupiště. Muž 
se přiznal i k této způsobené 
škodě. Jelikož způsobená ško-
da přesáhla částku 5 000 Kč, 
byla na místo přivolána Poli-
cie ČR, která si muže 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.

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

Bárny – bígl stáří 5 let, pejsek vhodný k domku, 
je společenský, nic neničí, má rád procházky.

Vážení čtenáři, velmi nás mrzí, 
že k řadě z Vás se nedostalo zá-
řijové, k některým i další, vydání 
Listů, především pak v městské 
části Litol. Roznos Listů v našem 
městě zajišťuje na základě smlou-
vy Česká pošta. „Distribuci Listů 
v Litoli zajišťoval nový brigádník, 
který se bohužel projevil jako vel-

mi nespolehlivý, a proto pro Čes-
kou poštu už nebude pracovat,“ 
sdělila vedoucí doručovatelek 
pro Lysou a Milovice paní Jitka 
Říhová. Doufáme tedy, že roznos 
dalších vydání měsíčníku Listy už 
bude bezproblémový.

Jana Křížová
odpovědný redaktor
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Městský úřad

Vážení spoluobčané, ve dnech 
20. a 21. října letošního roku 
proběhnou volby do Poslanec-
ké sněmovny Parlamentu České 
republiky, a proto si Vám dovo-
luji podat následující základní 
informace.

Voličem do Poslanecké sně-
movny je pouze státní občan 
České republiky, který alespoň 
druhý den voleb dosáhl věku 
nejméně 18 let. 

Hlasování v našem městě 
proběhne ve stálých volebních 
okrscích (dále jen „OVK“). Tra-
dičně bude zřízeno 9 volebních 
okrsků:
l.  OVK Hasičská zbrojnice 
 Byšičky,
2. OVK Hasičská zbrojnice 
 Dvorce,
3. OVK MŠ Čtyřlístek, 
 Brandlova 1590, Lysá n. L.,
4. OVK MŠ Pampeliška, 
 Sídliště 1464, Lysá n. L.,
5. OVK MŠ Pampeliška, 
 Sídliště 1464, Lysá n. L.,
6. OVK Svatební obřadní síň, 
 Husovo nám. 23, Lysá n. L.,
7. OVK Hasičská zbrojnice, 
 Pivovarská 1518, Lysá n. L.,
8. OVK Hasičská zbrojnice, 
 Pivovarská 1518, Lysá n. L.,
9. OVK Základní škola T. G. 
 Masaryka, Palackého 160, 
 Lysá n. L.

Do nich jsou voliči zařazeni 
podle místa trvalého bydliště. 
Své číslo OVK a adresu voleb-
ní místnosti budou mít občané 
uvedené na doručovací (modré) 
obálce, ve které obdrží hlasova-
cí lístky. Touto adresou se voli-
či musí řídit.

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

Volební místnosti se otevírají 
v pátek 20. 10. 2017 ve 14.00 
hodin a zavírají ve 22.00 hodin 
a v sobotu 21. 10. 2017 se ote-
vírají v 8.00 hodin a uzavírají se 
ve 14.00 hodin. 

Hlasovací lístky pro volby do 
Poslanecké sněmovny budou 
všem voličům dodány nejpoz-
ději 18. října 2017 a v den voleb 
budou k dispozici i u všech okr-
skových komisí. 

Pro volby do Poslanecké sně-
movny se tiskne hlasovací lístek 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
samostatně pro každou poli-
tickou stranu, politické hnutí a 
koalici. Na každém hlasovacím 
lístku musí být uveden název 
kraje, vylosované číslo, nezkrá-
cený název politické strany, 
politického hnutí nebo koalice, 
jméno, příjmení, věk, povolání, 
obec trvalého pobytu kandidá-
tů, jejich pořadí označené arab-
skými číslicemi a příslušnost 
k určité politické straně nebo 
politickému hnutí nebo skuteč-
nost, že kandidát je bez politic-
ké příslušnosti. 

Volič po příchodu do voleb-
ní místnosti prokáže okrskové 
volební komisi svou totožnost 
a státní občanství ČR platným 
občanským průkazem nebo 
platným cestovním, diplomatic-
kým nebo služebním pasem ČR 
nebo cestovním průkazem. Vo-
liči, který tak neučiní, nebude 
hlasování umožněno. Je tedy 
nezbytné, aby volič měl u sebe 
potřebné doklady. 

Po obdržení úřední obálky 
(šedé), popřípadě nových sad hla-
sovacích lístků, vstoupí volič do 
prostoru určeného k úpravě hla-
sovacích lístků. V tomto prostoru 
vloží do úřední obálky l hlasovací 
lístek té politické strany, politické-
ho hnutí či koalice, pro níž se roz-
hodl hlasovat. Tím volič dává hlas 
ve prospěch vybrané polické stra-
ny, politického hnutí nebo koalice. 
Zároveň může volič na hlasovacím 
lístku vybrané politické strany, po-
litického hnutí, koalice zakrouž-
kováním pořadového čísla nejvýše 
u 4 kandidátů uvedených na té-
mže hlasovacím lístku vyznačit, 
kterému z kandidátů dává před-
nost. Jiné písemné úpravy hlasova-
cího lístku nemají na posuzování 
hlasovacího lístku vliv.

Po opuštění prostoru určeného 
k úpravě hlasovacích lístků vloží 
volič úřední obálku s 1 hlasovacím 
lístkem před okrskovou volební 
komisí do volební schránky.  

Volič může požádat ze závaž-
ných, zejména zdravotních, důvo-
dů městský úřad a ve dnech voleb 
okrskovou volební komisi o to, 
aby mohl hlasovat mimo volební 
místnost. V takovém případě okrs-
ková volební komise vyšle k voliči 
dva své členy s přenosnou volební 
schránkou, úřední obálkou a hla-
sovacími lístky.         

Pro volby do Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR může vo-
lič, který nebude moci volit ve 
volebním okrsku, v jehož stálém 
seznamu je zapsán, požádat o 
vydání voličského průkazu. Volit 
potom může v jakémkoliv voleb-
ním okrsku, popřípadě zvláštním 
volebním okrsku vytvořeném při 
zastupitelském nebo konzulárním 
úřadě ČR v zahraničí. O voličský 
průkaz si volič může požádat ode 
dne vyhlášení voleb, a to podáním 
v listinné podobě opatřené úřed-
ně ověřeným podpisem voliče 
nebo v elektronické podobě za-
slané prostřednictvím datové 
schránky, doručeným nejpozději 
7 dnů přede dnem voleb na Měst-

ský úřad Lysá nad Labem, tj. do 
13. 10. 2017, nebo osobně do 
uzavření stálého seznamu, tj. do 
18. 10. 2017 do 16.00 hodin. Volič-
ské průkazy lze vydávat nejdříve 
15 dnů přede dnem voleb, tzn. od 
čtvrtka 5. 10. 2017.  

Závěrem upozorňuji, že každý 
volič si může v úředních hodinách 
na městském úřadě ověřit, zda je 
zapsán v seznamu voličů, může 
požadovat doplnění údajů nebo 
provedení oprav. Městský úřad je 
povinen do 48 hodin žadateli vy-
hovět nebo mu v této lhůtě sdě-
lit důvody, proč žádosti vyhovět 
nelze. 

Irena Štastná
odbor vnitřních věcí

Velkoobjemové kontejnery se budou přistavovat 3. sobotu 
v měsíci – tj. 21. 10. 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 říjnu 2017
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Městský úřad

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, 
která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti 

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

VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

 ošacení – dámské, pánské, dětské – zimní i letní 
 neobnošená, nepoškozená, čistá obuv
 lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, závěsy 
 látky (minimálně 1m², nedávejte odřezky a zbytky látek), vlny a příze
 vatované a péřové (i samotné peří) přikrývky, polštáře a deky
 nepoškozené spací pytle
 školní a sportovní potřeby, hračky – nepoškozené, kompletní
 čisté nádobí skleněné, porcelánové, kovové  

Sbírka se uskuteční:
v pátek 6. října 2017 v době od 8.00 do 17.00 hodin a
v sobotu 7. října 2017 v době od 8.00 do 13.00 hodin

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

 Stále platí, abyste nenosili věci mnoho let odložené, zpuchřelé, plesnivé 
 anebo s moly! S takovými věcmi zamiřte přímo do separačního dvora na 
 sídlišti (nalevo před AUTO TICHÝ, směr Ben. Vrutice), otevřeno PO až 
 PÁ od 09.00 do 17.00 h. a v So od 09.00 do 13.00 h. 
 Častým nešvarem je odevzdávání opravdu hodně obnošených kabelek staršího 
 data výroby anebo „výzdoby“ kuchyní (laciné obrázky, sošky, plastové či jiné 
 dekorace, drobný porcelán, keramika…) – takové věci nebudou přijímány!
 Věci nenoste volně, ale zabalené do PEVNÝCH igelitových pytlů či 
 kartonových krabic.
 Věci funkční, čisté, umyté, vyprané, bez děr, fl eků, s funkčními zipy, s knofl íky 
 či patenty, gumou anebo tkanicí v pase.

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

Vážení čtenáři, rádi bychom 
Vám postupně představili jed-
notlivé odbory našeho úřadu. 
Tím prvním je odbor správy ma-
jetku města, kde pracuje celkem 
11 lidí včetně vedoucího pana 
Ing. Vladimíra Kopeckého. 

Náplň odboru:
• evidence a správa veškerého 
 majetku s výjimkou nehmot-
 ných a inančních  produktů,
• plnění rozpočtové kapitoly 
 spadající do jeho kompetence,
• vyřizování běžné administra-
 tivy a korespondence,
• opravy a údržba nemovitého 
 majetku města,
• opravy a rozmísťování 
 dopravních značek, zajišťování 
 dopravní obslužnosti,
• vede mapy inženýrských sítí 
 a vozovek a průběžně je 
 aktualizuje,
• spravuje bytový fond v majetku 
 města v souladu s platnou 
 vyhláškou o bytech,
• spravuje nebytové prostory 
 města v souladu s platnou 
 vyhláškou,
• eviduje pohledávky města na 
 nájemném z nemovitého 
 majetku města,
• předává inančnímu odboru 
 pohledávky k vymáhání,
• eviduje, spravuje pozemkový 
 fond města,
• udržuje čistotu a pořádek ve městě,
• zajišťuje provoz a údržbu 
 veřejného osvětlení,
• vysazuje a udržuje veřejnou zeleň,
• administruje a organizuje svoz 
 komunálního a ostatního odpadu,
• zajišťuje výběr poplatků 
 určených obecně závaznou 
 vyhláškou,
• umísťuje ve spolupráci s měst-
 skou policií psy do útulku,
• zpracovává koncepce města 
 a zajišťuje jejich plnění v oblasti 
 životního prostředí a zeměděl-
 ství podle pokynů rady města,
• spravuje městský hřbitov, 
 zajišťuje jeho údržbu a služby 
 podle zákona o pohřebnictví,
• vydává rozhodnutí o zvláštním 
 užívání komunikací,
• zajišťuje investiční výstavbu 
 v katastrálním území města 
 Lysá nad Labem,
• připravuje podklady pro 
 investiční výstavbu,
• zajišťuje výběrová řízení 

Představujeme odbory MěÚ
 na investiční akce,
• zpracovává a aktualizuje 
 koncepci rozvoje města podle 
 pokynů rady města.

 
Pracovníci odboru:
Ing. Kopecký Vladimír 
– tel.: 325 510 244 – vedoucí 
odboru

Balík Ota
– tel.: 325 510 238 – věcná břeme-
na právnických osob, opravy v ZŠ 
a MŠ, opravy dalšího nemovitého 
majetku

Blažek František  
– tel.: 325 510 266 – vodní hospo-
dářství, Vak, opravy nemovitostí

Javorčíková Jana 
– tel.: 325 510 236 – městské po-
zemky, evidence, uzavírání smluv 
k prodeji a nákupu pozemků, ná-
jemní a pachtovní smlouvy, věcná 
břemena fyz. osob, hřbitov

Novotná Romana
– tel.: 325 510 235 – komunální 
odpad, tříděný odpad, kontrola a 
evidence plateb za svoz odpadu, 
pytlový sběr

Pilař Tomáš
tel.: 325 510 237 – správa map a 
energií, veřejné osvětlení, opravy 
nemovitostí

Rousek Jaroslav 
– správa objektů DPS a zdravotní-
ho střediska 

Ing. Rybová Veronika
– tel.: 325 510 231 – údržba a 
výsadba městské zeleně, čistota 
města, útulek pro opuštěné psy, 
přistavování velkoobjemových 
kontejnerů, lesy

Šošková Barbora
– tel.: 325 510 246 – městské 
byty, nebytové prostory, evidence 
žádostí, plateb, podklady pro ná-
jemní smlouvy, vymáhání plateb

Vrbová Lenka
– tel.: 325 510 247 – údržba a 
opravy místních komunikací, do-
pravní značení, údržba městského 
mobiliáře, vydávání rozhodnutí

Jindřich Ziegelheim
– údržba mobiliáře
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Fotogra icky

Poslední prázdninovou neděli zněla v atriu bývalého augustinián-
ského kláštera dechovka v podání místní Hasičské dechové hudby. 
Na programu byly i známé melodie, a tak není divu, že se v publiku 
nejen tančilo, ale i zpívalo.

Rekordních 45 družstev se 1. září mezi sebou utkalo na lyské 
střelnici ve střelbě na 21. ročníku memoriálu štábního strážmistra 
Miloslava Klicpery. Týmy nesoucí Šporkovo jméno skončily z míst-
ních nejlépe: Sporck III skončil na bronzové příčce a Sporck II obsadil 
krásné 12. místo (na snímku). Ceny za město předával místostarosta 
Jan Burian.

Byšičky za sebou mají zdařilé oslavy 300 let. Na slavnost kromě 
téměř dvou tisícovek návštěvníků dorazili i vzácní hosté včetně kar-
dinála Dominika Duky a paní Mariny Werby z rodu Šporků.
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Kulturní přehled

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
3. 10. od 17.00  LEGO® Ninjago® fi lm
3. 10. od 20.00  David Gilmour v Pompejích  
4. 10. od 17.00  Emoji ve fi lmu AKCE KINO KLUB
4. 10. od 20.00   Zahradnictví: Dezertér
5. 10. od 17.00  OZVĚNY MPPFF - XI. ročník mezinárodního fi lmového 
  fes  valu (ne)herců s mentálním a kombinovaným 
  pos  žením, zahraje skupina Authen  c. Vstupné dobrovolné
6. 10. od 17.00  Esa z pralesa PREMIÉRA
6. 10. od 20.00   Blade Runner 2049 PREMIÉRA
7. 10. od 10.00  Hurvínek a kouzelné muzeum
7. 10. od 17.00   LEGO® Ninjago® fi lm
7. 10. od 20.00  Zahradnictví: Dezertér
 8. 10. od 10.00 Esa z pralesa 
8. 10. od 15.00  Hurvínek a kouzelné muzeum 3D PROJEKCE 
8. 10. od 18.00  Po strniš   bos
10. 10. od 17.00  OKHWAN‘S MISSION IMPOSSIBLE
10. 10. od 20.00  Blade Runner 2049
11. 10. od 17.00  Le  me AKCE KINO KLUB
11. 10. od 20.00  Hora mezi námi PREMIÉRA
12. 10. od 17.00  Esa z pralesa 
12. 10. od 20.00  Wind River 
13. 10. od 17.00  LEGO® Ninjago® fi lm
13. 10. od 20.00  Po strniš   bos
14. 10. od 10.00  My Li  le Pony Film PREMIÉRA
14. 10. od 17.00   Blade Runner 2049
14. 10. od 20.00   Sněhulák PREMIÉRA
15. 10. od 10.00  Velká oříšková loupež 2
15. 10. od 15.00  LEGO® Ninjago® fi lm 3D PROJEKCE
15. 10. od 18.00  Wind River 
17. 10. od 17.00  Esa z pralesa 
17. 10. od 20.00  8 hlav šílenství
18. 10. od 20.00  KYTAROVÁ NOC V KINĚ NO. 10
19. 10. od 16.00 ODPOLEDNE PRO SENIORY
  Projekce fi lmu Po strniš   bos
19. 10. od 20.00  Bajkeři PREMIÉRA
20. 10. od 17.00  LEGO® Ninjago® fi lm
20. 10. od 20.00  Bajkeři
21. 10. od 10.00  Esa z pralesa 
21. 10. od 15.00  Divadlo Pruhované panenky: O zlaté rybě
21. 10. od 17.00  Bajkeři
21. 10. od 20.00  Geostorm: Globální nebezpečí PREMIÉRA
22. 10. od 10.00  Esa z pralesa 
22. 10. od 15.00  My Li  le Pony Film 
22. 10. od 18.00  Bajkeři
24. 10. od 17.00  Esa z pralesa 
24. 10. od 20.00  Sněhulák 
25. 10. od 17.00  Hurvínek a kouzelné muzeum AKCE KINO KLUB
25. 10. od 20.00  Geostorm: Globální nebezpečí 
26. 10. od 17.00  Bajkeři
26. 10. od 20.00  Čára PREMIÉRA
27. 10. od 20.00  ŠTĚPÁN MARKOVIČ TRIO koncert
28. 10. od 10.00   Esa z pralesa 
28. 10. od 15.00  Slavnostní koncert Hasičské dechové hudby
28. 10. od 19.00  SNOW FILM FEST 2017
29. 10. od 10.00  Hurvínek a kouzelné muzeum 
29. 10. od 15.00  Thor: Ragnarok PREMIÉRA
29. 10. od 18.00  Zahradnictví: Dezertér
31. 10. od 17.00  Esa z pralesa 
31. 10. od 20.00  Earth: Den na zázračné planetě

Kino Lysá n. L.                   10/201714. října 2017 
od 9.00 do 17.00 hodin
9. řemeslný jarmark
nám. B. Hrozného
www. ler.cz/clonka

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

18. října 2017 od 20.00 hodin
Kytarová noc v kině No. 10
Kino Lysá n. L.
www.kinolysa.cz

20. října 2017 od 18.00 hodin
Indiánský lapač snů
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

21. října 2017 od 15.00 hodin
O zlaté rybě – pohádka
Kino Lysá n. L.
www.kinolysa.cz

22. října od 13.00 hodin
Běh pro hospic
Milovice
www.hospic-lysa.cz

25. – 29. října 2017 
od 9.00 do 17.00 hodin
Exotika
Výstaviště Lysá n. L.
www.vll.cz

26. a 27. října 2017 
od 8.00 do 12.00 hodin
Prázdniny s knihovnou
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

27. října 2017 od 20.00 hodin
Štěpán Markovič trio
Kino Lysá n. L.
www.kinolysa.cz

28. října 2017 od 14.00 hodin
Den vzniku samostatného 

 Československa

29. října 2017 od 15.00 hodin
Halloweenská stopovačka
www.rcparnicek.cz

31. října 2017 od 18.00 hodin
Kouzlo a síla 
akumulačních kamen
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

2., 16. a 30. října 2017 
 od 14.30 hodin

Kavárnička dříve narozených
v restauraci U Bílé labutě

3. října 2017 
od 9.00 do 15.00 hodin
Den otevřených dveří
Domov Na Zámku
www.domovnazamku.cz

3. října 2017 od 16.30 hodin
Toulky minulostí
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

od 4. do 30. října 2017
Kouzlo úsměvu - výstava
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

4. + 18. října 2017 
od 16.30 hodin
Drátování
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

5. – 8. října 2017 
od 9.00 do 17.00 hodin
Zemědělec
Výstaviště Lysá n. L.
www.vll.cz

5. října 2017 od 18.00 hodin
Živly v těle
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

6. a 7. října 2017
Klučičí párty
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

6. a 7. října 2017 od 8.00 hodin
Sbírka použitého ošacení
garáž MěÚ

10. října 2017 od 18.00 hodin
Od šporkovských festivit 

 k novodobé účelovosti 
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

11. + 25. října 2017 
od 16.30 hodin
Paličkování 
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

13. října 2017 od 17.00 hodin
Křeslo pro hosta 
Domov Na Zámku
www.domovnazamku.cz
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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

Římská věda a umění – 3. října 2017 od 16.30 hodin
Přednáška PaedDr. Marie Kořínkové k historii starověku. Vstup zdarma.

Drátování – 4. a 18. října 2017 od 16.30 hodin
Pravidelný kurz drátování s Janou Procházkovou.

Živly v těle  – 5. října 2017 od 18.00 hodin
Voda, dřevo, oheň, země, kov - denně nás ovlivňují, na jejich rov-
nováze záleží naše spokojenost. Nevěříte? Přijďte se dozvědět více 
o propojení živlů s našimi orgány, emocemi, prožíváním. Přijďte na-
čerpat inspiraci pro zlepšení svého běžného života. Nebude chybět 
ani jednoduché cvičení čchi-kung na harmonizaci živlů v těle. Semi-
nář povede Ing. Hana Sobotová, PhD.

Klučičí párty – 6.–7. října 2017
Tradiční knihovní akce pro kluky spojená s přespáním v knihovně. 
Tentokrát se společně vydáme po stopách zločinu s detektivem Vrťap-
kou. Akce je určená pro kluky ve věku 8–11 let. Přihlášky na akci jsou 
k dispozici v knihovně.  

Bon Repos – od šporkovských festivit k novodobé účelovosti 
(3. část) – 10. října 2017 od 18.00 hodin
Závěrečná část přednášky k historii zámku Bon Repos. Přednáší 
Ing. Stanislav Svoboda.

Paličkování – 11. a 25. října 2017 od 16.30 hodin
Pravidelný kurz s Helenou Kubíkovou. 

Indiánské lapače snů – 20. října 2017 od 18.00 hodin
Kurz Andrey Říhové, na kterém si vyrobíte indiánský lapač snů. Naučí-
te se, jak vyplést kruh, navázat šňůrky a korálky a jak doplnit peříčky. 
Veškerý materiál a pomůcky v ceně. Cena kurzovného – 300 Kč/os. 
Na kurz je třeba se přihlásit v knihovně předem.

Prázdniny s knihovnou – 26. + 27. října 2017od 8.00 do 12.00 hodin
Dopolední programy pro děti ve věku 6–11 let, které nerady tráví 
prázdninový čas doma.

Kouzlo a síla akumulačních kamen 
– 31. října 2017 od 18.00 hodin
Postavte si doma akumulační sálavá kamna. Přednáší kamnář a pří-
rodní stavitel Ing. Jan Hrabec.
 
Kouzlo úsměvu – 4.–30. října 2017
Výstava soutěžních fotogra ií z letošního ročníku naší fotosoutěže.

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

Městská knihovna

Beletrie pro dospělé 
Slibuji ti, Anabelle – McKinley Tamara
Přehnaná otcova přísnost donutí mladičkou An-
nabelle utéct z domova do Paříže. Tady prožívá 
nádherně bezstarostný čas, bohémská atmosféra 
města jí učaruje a navíc zde potká osudovou lásku, 
charismatického malíře Henriho.  Do jejich životů 
krutě zasáhne válka. Henri odjede na frontu, Anna-
belle nemá peníze na vlastní obživu a ještě k tomu 
čeká dítě…

Tipy ke čtení

Ztracený slib – Morton Kate
Je červen 1933 a Loeanneth, venkovské sídlo Edeva-
nových, se připravuje na tradiční oslavu letního sluno-
vratu. Šestnáctiletá Alice Edevanová je jako na trní: ne-
jenže vymyslela dokonalou zápletku pro svou detek-
tivku, ale je také až po uši zamilovaná. Jenže než udeří 
půlnoc a noční oblohu rozzáří ohňostroj, utrpí Edeva-
novi bolestnou ztrátu, po níž opustí Loeanneth nadobro.

Vzpoura goliardů – Vondruška Vlastimil
Píše se rok 1261. Přemysl II. Otakar podpoří v boji o 
trůn římského krále proti Alfonsi Kastilskému jeho 
konkurenta Richarda Cornwallského a za to má slíben 
majestát, propůjčující mu rakouské a štýrské léno.

Naučná pro dospělé
Kompost  snadno a ekologicky – Pears Pauline
Přehledná příručka o organickém kompostování uvádí 
historii kompostování a podrobně rozebírá jednot-
livé kroky různých metod: od vysvětlení základních 
procesů, které v kompostu probíhají, přes výběr nádob, 
výrobu vlastního kompostiště, přípravy a zpracování 
materiálu až po volbu nejvhodnějších zahradních a 

kuchyňských rostlinných zbytků. 

Mít vše hotovo – Allen David
Nestíháte? Přetéká vám kalendář odsouvanými úkoly? 
Přemýšlíte v noci, na co jste kde zapomněli? Povalují 
se vám po stole hromádky nevyřízených písemností? 
Pokud jste na předchozí otázky odpověděli spíše 
kladně, tato kniha pro vás bude užitečná. 

Beletrie pro děti
Kocour Josef – Rožnovská Lenka
Zdá se, že Josefovi není co závidět. No uznejte. 
Ztratit se své mámě kočce, a ještě kvůli dvěma 
vrabčákům posměváčkům přijít o jedno oko, to 
není nejlepší start do kočičího života...

Trosečníci v čase: Poslání  – Haddix Margaret
Alex, Karlos, Jonáš a jeho sestra Katka se propadli 
v čase do středověké Anglie. Brzy se ukáže, že Karlos 
je ve skutečnosti král Eduard V. a Alex zas jeho mladší 
bratr Richard, vévoda z Yorku. Opojení z královského 
postavení ale trvá jen do okamžiku, kdy si uvědomí, že 
jsou v londýnském Toweru vězněni. Podaří se dětem 
opravit čas a vrátit se do současnosti? A jak vyřeší 
skutečnost, že podle známé historie byli Richard a Eduard zavražděni?

Naučná literatura pro děti
Oceloví giganti – Kirkwood Joh
Obrazová publikace velkého formátu nabízí průřezy 
obrovskými stroji – pomocníky člověka. Můžete tak 
nahlédnout do nitra obří sklápěčky, parní lokomotivy, 
atomové ponorky, kombajnu, obrněného tanku nebo 
legendární létající pevnosti – bombardéru B-17. 
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Pozvánky
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Ze života škol

V červnu přiví-
tala Střední škola 
oděvního a gra-
ického designu 

v Lysé nad Labem ve svých 
oděvních a gra ických ate-
liérech partnerské školy z Fran-
cie a Polska. SŠ OGD spolupra-
cuje v rámci mezinárodního 
programu Erasmus+ se střední 
uměleckou školou v polském 
městě Opolí a s lyceem ve fran-
couzském městě Dijon. 

První setkání v České republi-
ce je součástí projektu s názvem 
„Portréty měst Opolí, Dijonu 
a Prahy“ a během projektu ško-
ly společně vytvářejí publikaci 
„Malý umělecký průvodce měs-
ty Opolí, Dijon a Praha“. V prů-
běhu uplynulého školního roku 
se uskutečnila videokonference 
s účastí studentů všech tří škol 
a virtuální setkání bylo příle-
žitostí k prvnímu vzájemnému 
seznámení žáků. 

Během červnového deseti-
denního setkání v České repub-
lice byly realizovány workshopy 
v módních a gra ických ateliérech 
Střední školy oděvního a gra ic-
kého designu v Lysé nad Labem.  

V gra ických dílnách studenti pra-
covali na linorytech zachycují-
cích domovní znamení a okna 
historické Prahy, v oděvních 
ateliérech vytvářeli modely in-
spirované architekturou Prahy 
a českým folklorem.  Součás-

SŠ OGD přivítala partnerské školy z Francie a Polska

tí programu setkání byla také 
návštěva Prahy s procházkou 
historickým centrem a prohlíd-
kou muzea Kupky a Muchy. Ve 
Valdštejnské zahradě studenti 
strávili čas kresbou pohledů 
na Prahu, tyto kresby spolu 
s linoryty vytvořenými v gra ic-
kých dílnách a s modely z oděv-
ních ateliérů se staly součástí 
expozice na závěrečné projekto-
vé výstavě. Ta proběhla v před-
poslední den návštěvy v prosto-

rách ateliéru školy a jejím cílem 
bylo představit dosavadní práci 
projektu.  

První společné setkání s fran-
couzskými a polskými studenty 
a učiteli bylo příležitostí nejen 
k procvičení komunikačních do-
vedností v cizím jazyce, ale i k po-
znání jiných kultur a navázání no-
vých přátelství. 

Ing. Eva Küblbeková
SŠ OGD Lysá nad Labem

Adaptační 
kurz 1. A a 
1. B Obchod-
ní akademie 

v Lysé nad Labem proběhl v tom-
to školním roce trochu netradič-
ně. Poprvé ho pro nás zajišťovala 
agentura WENKU, která měla na 

starost program. Jiné bylo i místo 
konání kurzu, tentokrát jsme zvo-
lili ubytovací zařízení ve Lhotce 
u Mělníka. Náplň kurzu byla 
zaměřena k tomu, abychom se 
navzájem poznali mimo školní 
prostředí, dozvěděli se o svých 
zálibách i o tom, odkud pochází-
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Adaptační kurz netradičně

me a proč jsme si ke studiu vy-
brali právě Obchodní akademii 
v Lysé nad Labem. Vyvrchole-
ním našich aktivit na kurzu byla 
společná stavba voru, na kterém 
jsme symbolicky převezli naše 
paní třídní učitelky do nového 
školního roku.

Adaptační kurz nás dobře při-
pravil pro vstup na střední ško-
lu a všichni doufáme, že vztahy, 
které jsme během tří dnů navá-
zali, budeme dále prohlubovat a 
rozvíjet.

Studenti 1. A a 1. B 
OA Lysá nad Labem
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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

Z d r a v í m e 
všechny, co za-
vítali na tuto 
stránku Listů, 
ať jste pravi-
delní čtenáři 

nebo jste jen krátce nahlédli. 
Pro žáky celé republiky byl 

školní rok zahájen v pondělí 
4. září. Prvňáčci se stále rozkou-
kávají, ale už za sebou mají první 
výlet, čekal na ně zámek a mu-
zeum hraček v Benátkách nad 
Jizerou. My starší jsme už stihli 
vybrat zástupce tříd do školního 
parlamentu a začínáme bojovat 
o dobré známky. Všichni se 
z pohodové prázdninové nála-
dy dostáváme zpět do zajetých 
školních kolejí, to ovšem nemusí 
nutně znamenat samou nudu, ko-
neckonců se u nás řídíme Komen-

Střípky ze života ZŠ J. A. Komenského

ského heslem “Škola hrou”.
Nevyhneme se ani Podzimním 

hrátkám, které jsou již každoroč-
ní záležitostí. První stupeň se zde 
letos hravě naučí druhy stromů či 
jak správně třídit odpad. 

Minulý rok byl také bohatý na 
sportovní akce a soutěže. Pod 
vedením pana učitele Hajného 
se uskutečnila Vánoční laťka pro 
II. stupeň, Vánoční vybíjená pro 
6. se 7. třídami a volejbal pro 
8. s 9. ročníky. Nezapomněli jsme 
samozřejmě ani na menší žáč-
ky. Ti měli závod v běhu na 100 
metrů. Velké díky patří všem 
sportovcům, kteří nás reprezen-
tovali na okresních soutěžích, 
sklidili hojný počet úspěchů. Na 
přespolním běhu získaly dívky 
3. místo, ve stolním tenise 2. mís-
to. Na regionálním kole v šachu 

smíšených družstev ZŠ získalo 
naše družstvo 2. místo. 1. místo 
pro nás ve volejbalu získali chlap-
ci a dívky druhé. V minivolejbalu 
se nižší ročníky umístily na 8. až 
12. místě. Na beach volejbale jsme 
zabrali místo třetí. V malé kopané 

MC Donald´s CUP jsme skončili 
na 2. místě. Štafetový pohár pro 
I. stupeň ZŠ jsme vyhráli. V kraj-
ském kole jsme byli čtvrtí. Dívky 
6.–7. ročníku obsadily 3. místo 
v atletice Poháru rozhlasu. Vel-
kou cenu Lysé nad Labem s pře-
hledem vyhrály.

Závěr roku nám doprovázelo 
malování podchodu na nádraží 
v Lysé. Na zdobení se podíleli vy-
braní zástupci tříd II. stupně, jed-
né 5. a jedné 1. třídy. Předělávali 
jsme konkrétně litolskou stranu. 
Vše probíhalo pod vedením paní 
učitelky Fabianové a pana uči-
tele Máchy. Až tamtudy budete 
procházet, můžete narazit např. 
na Michaela Jacksona nebo na 
Malého prince. Snad se vám při 
chůzi podchodem naše témata 
Voda, Louka, Les a Vzduch líbí a 
vždy si tam najdete nějakou kon-
krétní drobnost, kterou jste do té 
doby nevnímali.

Natálie Urbánková
žákyně 9. r. ZŠ JAK Lysá
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Zajímavosti

Scházíme se v prvním poprázd-
ninovém termínu, plni dojmů a 
hezkých vzpomínek na zážitky 
z letošního parného léta. Tak si 
o tom hodně povídáme a přiklá-
dáme k tomu z mobilů snímky 
našich vnoučků. A nezapomíná-
me ani na naše společné prázd-
ninové akce, jako byla kupř. účast 
na koncertě hasičské dechovky 
v atriu kláštera. To jsme si opravdu 
užívali, protože v končícím měsíci 
srpnu nám počasí přálo, nepražilo 
ani sluníčko, ani nehrozil déšť. Při 
muzice jsme si zazpívali naše ob-
líbené písničky a chválili přednes 
známých zpěváků – paní Alenky 
Mravcové a pana Miroslava Rado-
cha. Nakonec nám to nedalo, oslo-
vili jsme milé zpěváky a pořídili 
s nimi společné fotogra ie. Máme 
je uložené v naší kronice. 

Koncem měsíce srpna jsme při-
pravili pro veřejnost malé překva-
pení. Pod záštitou vedení městské 
knihovny jsme připravili v knihov-
ních prostorách malou výstavku 
z naší čtyřleté společenské čin-
nosti. Na velkých fotogra iích vidí-
me „zakládající“ členy Kavárničky, 

jak jsme se tehdy nazývali „Klubu 
přátel zpěvu a tance“. I když mno-
zí z nich už nejsou mezi námi, 
vzpomínky na ně nám v srdcích 
navždy zůstanou. Výstavka končí 
2. října 2017. 

V prvním zářijovém termínu 
jsme v Křesle pro hosta přivítali 
pana Ing. Evžena Šulce, představi-
tele cestovní agentury EVENtour, 
sídlící na Masarykově ulici. Po-
hovořil o možnostech, které jeho 
agentura nabízí. A nebylo toho 
málo. Zájezdy, rekreační pobyty, 
vstupenky na významné akce, ale 
i prodej valut ve výhodných kur-
zech. Všechno dokládal bohatým 
propagačním materiálem, který 
nám nabídnul k prostudování. 
Využili jsme toho, že si jej může-
me odnést domů pro naše rodiny, 
kde se společně dohodneme, co 
z toho využijeme a kam vyjede-
me. K tomu nám agentura EVEN-
tour poskytne další podrobné 
informace.

Vystoupení pana Ing. Šulce 
jsme zakončili společnou foto-
gra ií a samozřejmě tanečkem 
s našimi dámami. Pan inženýr 

byl trochu nesvůj, vzpomínal, že 
na tanečním parketu byl napo-
sledy před mnoha lety. Ale naše 
dámy si s tím dobře poradily a 
náš host tančil, jako kdyby se 
právě vrátil z tanečních.

Přestože jsme měli prázdnino-
vou pauzu, jubilanti červencoví, 
srpnoví a z první poloviny září 
nemohli přijít o gratulaci! Vždyť 
to byli přátelé zrození ve zname-
ní Býka, Lva a Panny! Připravili 

jsme pro ně veršované přáníčko, 
doplněné jejich fotogra ií a za po-
tlesku přítomných jsme přáníčka 
předali. Bylo to paní Dáše Prů-
chové, paní Mgr. Anně Volfové, 
panu Milanu Jaškovi a paní Marii 
Hojkové. Gratulace i s fotogra ií se 
všem moc líbila. 

Posezení nám uteklo jako 
voda a připravujeme se na další 
setkání. Těšíme se na Vás!

MVDr. Jan Kořínek

Kavárnička po prázdninách
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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.

Možná by někoho mohlo na-
padnout, že když je léto, tak že 
i naše aktivity mají „prázdniny“, 
ale u nás v domově tomu tak není. 
Jak trávíme léto? Pravidelnými 
akcemi jako je vaření, posezení 
u kytary, hraní binga a domina, 
šití, pletení, čtení a spousta dal-
ších činností. Sluníčko nás táhne 
ven, a tak si chodíme číst pod 
platan, hrajeme kuželky na ná-
dvoří, procházíme se parkem, za-
jdeme si na zmrzlinu. K létu také 
patří koupání, výlety, grilování. 
My jsme grilovali hned dvakrát. 
Prvním grilováním jsme přiví-
tali prázdniny a stejně jsme se 
i s prázdninami rozloučili. Na 
koupání jsme se opět vydali do 
Říčních lázní Jizerka v Novém 
Vestci a stejně jako v loňském 
roce nám začalo pršet. Příští rok 
to určitě zkusíme znovu a snad 
nám počasí už bude konečně 
přát. Léto nám zpestřili tři výlety. 
Dvakrát jsme byli v  Poděbradech, 
ve kterých jsme si prošli koloná-
du a potom následovala návště-
va cukrárny s kávou, zákusky, 
zmrzlinou. Loni jsme se vydali 
po stopách Bohumila Hrabala a 
letos jsme uskutečnili další výlet 
za významným Čechem. Vydali 
jsme se do Mladé Boleslavi do 
Leteckého muzea Metoděje Vla-
cha. Dozvěděli jsme se spoustu 
zajímavostí. Například, že Meto-

děj Vlach se vznesl se svým jed-
noplošníkem v roce 1912 a byl to 
první Čech, který sestrojil letadlo 
vlastní konstrukce, poháněné au-
tomobilovým motorem, a sám na 
něm vzlétl. Samozřejmě jsme si 
nemohli nechat ujít návštěvu au-
tomobilky ŠKODA s historickým 
výkladem. Muzeum automobilky 
čítá zhruba 340 exponátů, mezi 
nimiž převažují osobní vozy sé-
riové výroby, závodní speciály 
a další. Určitě je se na co dívat. 
Poslední srpnovou akcí byl dru-
hý promenádní koncert Hasičské 
dechové hudby, který se konal 
v atriu bývalého augustiniánské-
ho kláštera. Začátkem září jsme 
se šli podívat na lyské výstaviště 
na „Jiřinkové slavnosti 2017“ a 
přijali jsme pozvání na „Anežské 

posvícení“ do Benátek nad Ji-
zerou, do Domova u Anežky. Na 
podzim chystáme ještě mnoho 
dalších akcí – vyrazíme na houby, 
pojedeme do zoo i s našimi dob-
rovolníky.

Především Vás srdečně zveme 
na „Den otevřených dveří“, a to 
3. 10. 2017 od 9.00 do 15.00 ho-
din, který se koná v rámci Týdne 
sociálních služeb ČR, a na tradič-
ní – ,,Křeslo pro hosta“, tentokrát 

s panem  Vlastimilem Harapesem, 
které se uskuteční v pátek 13. 10. 
2017 od 17.00 hodin.

Bližší informace naleznete na 
našich webových stránkách www.
domovnazamku.cz.

Všichni jste srdečné zváni.
S přáním krásných dnů.  

  Ludmila Hlatká
fyzioterapeutka

      Domov Na Zámku 
Lysá nad Labem, p. o.
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1. Pokud jde o plošinu pro 
invalidy u schodů k ambulan-
cím pana MUDr. Aleše Omáčky 
a pana MUDr. Petra Zemana na 
adrese Husovo nám. 1032, tak 
byla již konečně rekonstruová-
na. Výrobce Manus Prostějov ji 
dovybavil dálkovým ovladačem 
a takto funguje od 5. 9. 2017.

2. Pokračují práce na zpro-
voznění denního stacionáře CP 
Poděbrady. Město je se společ-
ností v úzkém kontaktu, konzul-
tuje se projekt, v předstihu se 
řeší výměna oken. Je naděje, že 
by zařízení pro naše starší ob-
čany mělo být zprovozněno od 
30. 6. 2018. Jde sice o lákavou 
komerční lokalitu na hlavní Ma-
sarykově ulici, ale město nemá 
povinnost generovat pouze zisk, 
ale zejména zabezpečovat kva-
litní služby pro občany. Tento 
prostor po lékárně Dr. Max je 
pro budoucího provozovatele 

velice vyhovující. Bude záležet 
ještě na rozhodnutí rady města, 
resp. zastupitelstvu města.

3. Pokud jde o výstavbu nových 
přechodů nebo jejich úpravu, je 
známa pouze jedna z řešených 
lokalit. Zmíním se tedy zejména 
o předpokládaném provizorním 
přechodu na křižovatce ulic Jed-
ličkova a Pivovarská z důvodu 
provozu centra pro děti Parní-
ček. Bohužel se velmi dlouho 
čeká na vyjádření příslušných 
orgánů, některé z nich mají i do-
plňující, byť řešitelné požadav-
ky. Doufám, že to časově orgány, 
jako je Krajská správa a údržba 
silnic Středočeského kraje, Do-
pravní inspektorát, naši hasiči 
apod. zvládnou ve velmi krátkém 
čase. Až poté bude možno jednat 
o inancování akce. Dobrou zprá-
vou je, že se obnovil přechod od 
drogerie k Husovu náměstí, byť 
nejde o velmi bezpečné místo.

4. Zpracování komunitního 
plánu se hodně protahuje, za ur-
čitých okolností se mohly spustit 
práce skupin již před rokem. Dob-
rou zprávou je, že byla pro region 
získána dotace a práce skupin by 
mohla začít snad od 1. 1. 2018. 
5. října 2017 by měla přijet na 
město sjednat další pokračování 
zpracování KP pí. Macurová, ve-
doucí celého projektu.

5. Vyhodnocení plnění plánu 
investic na rok 2017 bude spolu 
se základní představou o zařa-
zení investičních akcí do roku 
2018 předloženo pravděpodob-
ně na zasedání zastupitelstva 
města dne 1. 11. 2017 jako jeden 
z hlavních podkladů pro se-
stavení rozpočtu města na rok 
2018.

Obdržel jsem ještě dotazy 
k dopravě v centru, k výstav-
bě obchvatu, k případné vý-
stavbě domova pro seniory, 

k opatřením ke zkvalitnění 
vody, k výstavbě sportovní haly,  
k rekonstrukci ulic ČSA, Mírová 
a 28. října, k výstavbě nového 
nadjezdu a rekonstrukci želez-
niční stanice. Předpokládám, že 
k těmto dotazům zaujmou sta-
novisko jednotliví zodpovědní 
radní, pan starosta, odbor měst-
ského investora, odbor správy 
majetku, příp. jiné útvary měst-
ského úřadu. Mohu pouze kon-
statovat, že všechny akce jsou 
v řešení a postupně se na jejich 
realizaci pracuje ve spolupráci 
s krajem, projektanty a přísluš-
nými orgány nebo společnostmi.

Ing. Petr Gregor
zastupitel, člen Výboru pro 

výstavbu obchvatu, dokončení 
pozemkových úprav a majetek 
města, člen Finančního výboru

zmocněnec pro výstavbu DD

Stručné odpovědi na časté dotazy občanů:

Rádi běháte, jezdíte na kole nebo 
se trochu projdete? A rádi byste 
k tomu ještě podpořili dobrou věc? 
Přijďte v neděli 22. října 2017 do 
Milovic na Běh pro hospic. Jedná 
se o dobročinnou akci na podporu 
Domácího hospice Nablízku (www.
hospic-lysa.cz). Cílem je seznámit 
s prací hospice a vybrat peníze na 
jeho provoz. V současné době do-
mácí hospicová péče není hrazena 
ze zdravotního pojištění. Přesto 
existuje skupina nadšenců, která se 
snaží hospic provozovat a dotovat 
ho vlastní dobrovolnou prací. Tým 
složený z lékaře, zdravotních ses-

Běh pro hospic

PROGRAM BĚHU
13.00 start běžci na 20 km
13.15 start cyklisté na 55 km
14.00 start běžci (chodci) na 10,5 km
14.15 start cyklisté na 20 km
15.00 start běžci (chodci) na 3,2 km
16.00 vyhlášení výsledků a následný program

ter, sociálního pracovníka a dalších 
odborníků zajišťuje svým klientům 
službu sedm dní v týdnu a 24 hodin 
denně. Chceme jim pomoct, a pro-
to vznikla tato akce. V roce 2016 
při nultém ročníku se podařilo ze 
vstupného a sponzorských darů 
získat 13 000 Kč, které byly předá-
ny hospici. Věříme, že letos to bude 
díky vám ještě více.

Čekají na vás různě dlouhé a 
různě náročné tratě. Kratší zvlád-
nou rodiče s dětmi v kočárku, 
delší uspokojí i aktivní sportovce. 
Po běhu každý běžec, cyklista či 
chodec dostane medaili speciálně 

vyrobenou pro tuto akci, pro vítě-
ze bude připravena odměna. Dále 
můžete posedět a popovídat si na 
zahradě nebo uvnitř domu u zapá-
leného krbu, poslechnout si kon-
cert skupiny Utřifous Trio (www.
facebook.com/U3fousTrio), dozvě-
dět se něco víc o práci v hospici, dát 
si guláš, dýňovou polévka či něco 
dobrého ke kávě nebo čaji.

Start a cíl běhu najdete v areálu
Církve bratrské v Milovicích, 
ulice Pod Lesem 652. 

Registrovat se můžete na strán-
kách www.bph-milovice.cz, kde 
naleznete i všechny aktuální infor-
mace. Dostavte se, prosím, 1 hodi-
nu před začátkem startu vaší tratě.

Budeme se na vás těšit na star-
tovní čáře!

Kontakt:
Michal Misler, tel.: 774 481 073
michal.misler@gmail.com

Tým organizátorů 
Běhu pro hospic
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Vážení občané, Policie České 
republiky zaznamenala na okre-
se Nymburk v poslední době ně-
kolik případů, kdy se pachatelé 
snaží podvodně vylákat ze seni-
orů inanční prostředky.

Pachatel začíná vždy telefoná-
tem, ve kterém se vydává za vnuka 
seniora, a obratnou slovní mani-
pulací dotyčného přesvědčí, že se 
skutečně jedná o jeho příbuzného, 
který potřebuje půjčit peníze za 

Výzva seniorům
různým účelem (rodinné překva-
pení, porouchané auto, výhodná 
koupě čehokoliv...). Během roz-
hovoru nenápadně zjišťuje, jak 
velkou částku by senior mohl 
poskytnout a pokud je úspěšný, 
tak začíná jednat o okamžitém 
předání částky. Tu požaduje pře-
dat kamarádovi, který je shodou 
okolností blízko bydliště poten-
cionální oběti.

Jedná se o velice nebezpečnou 

trestnou činnost, jejíž pachatelé 
až hyenisticky zneužívají důvěry 
a ochoty seniorů pomoci svým 
blízkým.

Pokud ve svém okolí máte 
někoho, kdo by mohl být poten-
ciální obětí obdobného trest-
ného činu, prosím, upozorněte 
ho na možné riziko, případně 
přijměte opatření, která by 
snížila možnost „stát se obětí“, 
takovým opatřením může být 

převod inančních prostředků 
do banky. 

V případě, že by ve Vašem oko-
lí došlo k podobnému jednání, 
oznamte, pokud možno nepro-
dleně, tuto skutečnost na linku 
158. Každá informace (i ta o ne-
úspěšném útoku) je pro policisty 
velmi cenná a může vést k dopa-
dení pachatelů.

plk. Mgr. Marek Šmíd
zástupce vedoucího odboru

Opět se sešel rok s rokem, už je 
tu opět konec prázdnin a jak jinak 
udělat dětem alespoň na chvilku 
radost z krásně prožitých dvou 
bezstarostných měsíců. Jako kaž-
dý rok, na konci prázdnin, pořádá 
osada Řehačka Dětský den, kte-
rý se letos konal dne 26. 8. 2017, 
v době od 13.00 do 18.00 hodin, 
v prostoru na dětském hřišti u je-
zera vedle restaurace Na Řehačce. 
Dětského dne se zúčastnilo celkem 
66 dětí ve věku od 2 do 16 let. 

Soutěž probíhala v těchto disci-
plínách: překážková dráha, která 
se skládala z přeskakování nata-
žených provazů, prolézání myší dí-

Dětský den na Řehačce
rou, dále chůze po laně, střelba ze 
vzduchovky, hod míčkem na přes-
nost, jízda na koni (zajišťoval pan 
Fencl). Dále pro ty starší byl dvou-
kilometrový běh Řehačka, který 
byl udělán jako biatlonový závod. 
Mezi jednotlivými soutěžemi ha-
siči z Byšiček zajišťovali projížďku 
motorovým člunem po jezeře. Na 
závěr Dětského dne byla největším 
zážitkem dětí soutěž, nazvaná Se-
střel svého dospěláka. Jednalo se 
o to, že jeden z rodičů dal svojí hla-
vu do kulatého otevřeného prosto-
ru a dítě na něj házelo šlehačkové 
zákusky. Tato soutěž měla mezi 
dětmi velký úspěch, protože kaž- dý z rodičů odcházel s obličejem 

plném šlehačky. Dětem to udělalo 
velkou radost, jak každý z rodičů 
vypadal, případně došlo i v někte-
rých případech k ochutnání šlehač-
ky, která zůstala rodiči na obličeji. 
Na závěr celého Dětského dne bylo 
hudební disco, které zajistil pan 
Zoubek a které bylo spojené s vy-
hodnocením nejlepší masky. Všem 
se uvedený Dětský den moc líbil, 
všichni odcházeli velice spokoje-
ní a už se těší na další Dětský den 
v příštím roce. 

Na závěr patří velké poděko-
vání všem sponzorům, bez je-
jichž pomoci by Dětský den ne-
bylo možno uskutečnit. Jedná se 
o sponzory: město Lysá nad La-
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TIRÁŽ

bem, restaurace Na Řehačce, Cy-
klosport Kopejtko, Kino Lysá nad 
Labem, restaurace Gurmán Lysá 
nad Labem. Také bychom chtěli 
poděkovat ČRS Čelákovice, kteří 
na uvedenou dobu, v uvedeném 
prostoru jezera, kde jezdil hasič-
ský motorový člun, zajistili ome-
zení lovu ryb. Současně také děku-
jeme místním hasičům z Byšiček 
za poskytnutí motorového člunu. 
Dále bychom chtěli poděkovat 
všem dobrovolníkům a lidem, kte-
ří přispěli na zajištění a organizaci 
tohoto Dětského dne. Bez jejich 
pomoci by toto nebylo možné.

K večernímu poslechu a tanci 
hrála skupina H&B BEAT.

Osadní výbor Řehačka
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V úterý 29. srpna se v  hospůd-
ce U Kolína uskutečnila zajímavá 
hudební akce Bluegrass Jam Se-
ssion. Na místo se sjeli muzikanti 
z různých koutů Středočeského 
kraje a lokálem se rozezněla živá 
hudba. Jen tak pro zábavu, bez 
mikrofonů. Členové náhodného 
uskupení muzikantů se střídali 
ve vedení jednotlivých skladeb 
v rytmu bluegrassu a country. 
Hlavním cílem setkání bylo dát 
všem možnost zahrát si oblíbe-
né písně, vyzkoušet si sóla nebo 
nějaké ty improvizace. Největším 
úspěchem bylo, že se podařilo 

Bluegrass Jam v Lysé nad Labem

propojit začínající a pokročilé 
hráče a všichni se bavili. V prů-
běhu večera zaznělo v různých 
obměnách 5 kytar, 2 banja, 1 kon-
trabas, 3 mandolíny, 2 housle a 
1 foukací harmonika. Vzhledem 
k úspěchu celé akce jsou napláno-
vány další jamy vždy na poslední 
úterky v měsíci: 26. 9., 31. 10. a 
28. 11. Chceš-li si společně za-
hrát, jsi vítán/a. Více informací 
najdeš na facebookové stránce 
Bluegrass Jam Lysá nad Labem 
nebo na webových stránkách 
www.janbobek.cz/bgjam/.

Jaromír Šalek
Zdeněk Hataš

propojit začínající a po
h áč š h b l

V příštím roce to bude již 
60 let od úmrtí čestného občana 
našeho města, historika a spiso-
vatele, pedagoga a skvělého mu-
zikanta, pátera Josefa Vojáčka, 
který patří mezi nejvýznamnější 
osobnosti našeho města. 

Jeho práce čítají nesčíslný po-
čet stran a povětšině jsou ulože-
ny v archivním fondu Státního 
okresního archivu Nymburk 
se sídlem v Lysé nad Labem. 
O jeho životě se však z archivních 
fondů dovídáme jen velmi málo. 
Proto jsme se rozhodli o tomto 
čestném občanovi našeho města 
shromáždit co nejvíce informací, 
abychom mohli zpracovat a vy-
dat publikaci „P. JOSEF VOJÁČEK 
– OSOBNOST A DÍLO“. K tomu 
se obracíme na všechny čtenáře 
Listů s prosbou o pomoc. Máte-
-li vlastní (popř. Vašich rodičů) 
vzpomínky na P. Vojáčka, jeho 
činnost jako učitele či vedoucího 
školního orchestru, fotogra ie a 

jiné památky; prosíme, poskyt-
něte nám je k využití. Po jejich 
okopírování je vrátíme. Nechá-
vejte je v městské knihovně 
s přiloženým lístečkem, kde 
uveďte Vaše jméno a adresu.

Marie a Jan Kořínkovi
manželé

Vzpomínky na katechetu
P. Josefa Vojáčka

Kytarová noc
Vážení milovníci kytary, je mi 

ctí a radostí pozvat vás na již de-
sátou Kytarovou noc. Děkuji za 
přízeň, kterou této sérii koncertů 
věnujete, bez ní by nebylo mož-
né zvát zajímavé hosty, kteří se 
k nám rádi vracejí. Hlavním hos-
tem říjnové "Kytarovky" bude 
klíčová osobnost české klasické 
kytary Vladislav Bláha. Jako je-
diný český kytarista vystoupil se 
sólovým recitálem ve slavné Car-
negie Hall, více jak dvacet skla-
datelů ze čtrnácti zemí mu věno-
valo své skladby, z nichž mnohé 
se staly páteří kytarového reper-
toáru 20. století. Svou premié-
ru v Lysé nad Labem bude mít 
mladý písničkář Jiří Marek, autor 
osobité melancholie. Duo kytara 
– djembe s názvem Tapa de Deux 
jsme již s Kateřinou Ferlesovou 
na Kytarové noci představili 
a pro tentokrát jsme ke spolu-
práci přizvali fenomenální lét-

nistku a improvizátorku Lenku 
Kozderkovou. Úplně první Kyta-
rovou noc pomáhal organizovat 
vzácný přítel a skvělý kytarista 
Adam Pavlíček. Kdo jiný má de-
sáté setkání 18. října v kině Lysá 
nad Labem od 20.00 hodin zaha-
jovat? Těším se na vaši návštěvu! 

Lukáš Sommer

Základní školy v Lysé nad La-
bem se od září 2017 zapojily 
do projektu Dopravní výchova 
názorně a prakticky zapamato-
vat si navždycky 2. Projekt již 
druhým rokem realizuje Rodin-
né centrum Milovice za podpo-
ry ŠKODA AUTO a. s. v regionu 
Nymburk a Mladá Boleslav.

Každý den nás čeká cesta do 
školy, na kroužky, tréninky či za 
zábavou – pěšky, autem nebo 
na kole. A to za každého počasí, 
v zimě ráno i večer za tmy… Co 
dělat, abychom se domů vrátili 
v pořádku a nezranili se nejen 
cestou, ale i při našich oblíbe-

ných sportech? A jak si poradit 
nebo jak pomoci druhým, když 
se něco stane?

Na tyto a jiné otázky dětem 
z 1. stupně odpoví lektorky pri-
mární prevence dětských úrazů 
Ing. M. Vítů a Mgr. H. Torresová, 
které pro děti připravily origi-
nální interaktivní semináře, kde 
si budou moci ověřit a doplnit 
své znalosti a vyzkoušet rozličné 
pomůcky pro svou bezpečnost. 

Nestačí se jen připoutat v autě 
nebo vzít si cyklistickou helmu, 
je třeba udělat to správně!

Mgr. Ludmila Šimková
ředitelka RC Milovice

Nestačí se jen připoutat v autě



22

Sport 

V sobotu 2. zá-
ří se uskutečnil 
již 54. ročník Bě-
hu zámeckou za-
hradou. V krás-

ném prostředí parku se tentokrát 
sešlo 170 závodníků (nejvíce 
v celé historii) od těch nejmlad-
ších (tříletých) předškoláků po 
seniory nad 60 roků v celkem 
devatenácti kategoriích. Na roz-
díl od minulých ročníků byla trať 

Běh zámeckou zahradou 2017

žen prodloužena na 8 280 metrů 
(shodná s muži), a to na žádost 
většiny závodnic z minulého 
roku. Tradiční hlavní závod mužů 
se běžel jako každoročně o Pohár 
města Lysá nad Labem. Ten ví-
tězi Matyáši Pokornému předal 
tentokrát člen městské rady, pan 
Jan Krumpholc. V průběhu odpo-
ledne bylo vytvořeno 9 nových 
traťových rekordů! 

Organizátoři – Sokol Lysá nad 
Labem a Klub českých turistů, 
děkují také společnosti KOVONA 
a. s. Lysá nad Labem za inanč-
ní pomoc při zajištění této akce 
a také městu Lysá nad Labem, 
mimo jiné za krásný pohár pro 
vítěze hlavní kategorie. 

Vítězové jednotlivých kategorií:
Muži – 8 280 m Matyáš Pokorný BBK Benešov 28:55,6
Muži nad 40 – 8 280 m Norbert Klvaň SKC Pečky 31:52,1
Muži, nad 60 – 8 280 m Pavel Jirmus  Sokol Ovčáry 44:36,5
Ženy – 8 280 m Daniela Havránková   KERTEAM 31:55,8  
Ženy nad 40 – 8 280m Jana Škorpilová SC Jičín 37:14,7
Dorostenci – 2 070 m Václav Jisl  Atletika Ml.Boleslav 6:33,2
Dorostenky – 2 070 m Eliška Tesařová (10 let)   SKP Nymburk 9:28,0
Žákyně st. (2003–2004) – 780 m Kristýna Fliegerová ŠSK Újezd nad Lesy 2:35,0
Žáci st. (2003–2004) – 780 m Ondřej Sadílek  Lysá n. L.-Litol 2:27,4
Žákyně st. (2005–2006) – 780 m Magdalena Teplá ŠSK Újezd nad Lesy 2:46,0
Žáci st. (2005–2006) – 780 m Martin Šípek Sokol Lysá n. L. 2:46,7
Žákyně ml. (2007–2008) – 620 m Daniela Mandíková Atletika Jižní Město 2:00,6  
Žáci ml. (2007–2008) – 620 m  Oto Šubr SKP Nymburk 2:11,0
Žákyně ml. (2009–2010) – 620 m Radka Jílková   Sokol  Lysá n. L. 2:21,0
Žáci ml. (2009–2010) – 620 m Herbert Fajmon Sokol  Lysá n. L. 2:19,5
Žačky nejmladší  (2011–2012) – 120 m Ella Pischnothová Líbeznice 19,4
Žáci nejmladší (2011–2012) – 120 m  Ondrej Fic Sokol  Lysá n. L. 20,3
Žačky nejmladší (2013 a ml.) – 120 m Viktorie Míková Hýskov 22,3
Žáci nejmladší (2013 a ml.) – 120 m Jáchym Vorlík Sokol  Lysá n. L. 27,9
Pozn: tučně jsou vyznačeny traťové rekordy (že jich bylo). 

Tento rok pořádal náš klub 
DANCE EMOTION Lysá nad 
Labem sportovní soustředění 
pro všechny závodní týmy v re-
kreačním areálu LITES neda-
leko Mnichova Hradiště. Pobyt 
se letos nesl v tématu “Amazing 
Race” a zúčastnilo se ho 31 děv-
čat ze závodních týmů zumby,  
aerobiku a dance. Děvčata tré-
novala opravdu intenzivně a 
s velkou chutí se pustila do no-

Letní sportovní soustředění 
vých závodních sestav i nácviku 
exhibičního vystoupení, se kte-
rým vystoupila již 9. září na akci 
v Brandýse nad Labem. Nové zá-
vodní sestavy budou moci před-
vést již na podzimních soutěžích 
v České republice i v zahraničí. 
K relaxaci po náročných tré-
nincích děvčata ocenila vnitřní 
bazén. V nabitém programu sa-
mozřejmě nechyběly hry, večer-
ní programy a mnoho dalšího. 
Počasí nám přálo, takže jsme ke 
cvičení využily nejen tělocvičnu, 
ale i venkovní prostory. Všech-
ny jsme si pobyt opravdu užily 
a zakončily jsme ho vyhlášením 
cen, exhibicí všech klubů, které 
tam s námi byly, oslavou a samo-

zřejmě společnou diskotékou. 
Všem účastnicím patří obrovská 
pochvala za celé soustředění a 
zvládnutí nových sestav. Týden 
byl naprosto skvělý a už teď se 
těšíme na další! Všem děvčatům 
moc děkujeme a do nové závodní 

sezony přejeme hodně úspěchů 
a vše nej! Kompletní fotogalerii 
z pobytu naleznete na webových 
stránkách www.danceemotion.
rajce.net.

Eva, Andrea a Karolína
www.danceemotion.cz

Příští, jubilejní 55. ročník, se 
uskuteční v sobotu dne 1. září 
2018. Zveme Vás!

Úplné výsledky a fotogalerii 
najdete na www.sokol-lysa.cz.
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Telefonické konzultace
dětských lékařů

(po ordinačních hodinách)

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

MUDr. Chocholová    
 tel. 606 840 451

MUDr. Matasová        
 tel. 607 746 211

Pro registrované pacienty těchto lékařů: 

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

St 18. 10. MUDr. Chocholová
Čt 19. 10. MUDr. Dáňová
Pá 20. 10. MUDr. Čerňanská
So 21. 10. MUDr. Matasová
Ne 22. 10. MUDr. Matasová
Po 23. 10. MUDr. Čerňanská
Út 24. 10. MUDr. Matasová
St 25. 10. MUDr. Chocholová
Čt 26. 10. MUDr. Dáňová
Pá 27. 10. MUDr. Matasová
So 28. 10. MUDr. Dáňová
Ne 29. 10. MUDr. Dáňová
Po 30. 10. MUDr. Čerňanská
Út 31. 10. MUDr. Matasová
St 1. 11. MUDr. Chocholová
Čt 2. 11. MUDr. Dáňová
Pá 3. 11. MUDr. Dáňová

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

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 

Zdravotnictví / Inzerce

Starožitnos   Rybáček Poděbrady
Ing. Zdeněk Rybáček - cer  fi kovaný starožitník

pro podzimní Veletrh starožitnos   v Novoměstské radnici v Praze vykoupí či zprostředkuje prodej Vašich 
kvalitních výtvarných děl (obrazů i plas  k), starožitnos   (sklo, porcelán), sběratelských předmětů (mince, 
vyznamenání, zbraně), drahých kovů (zlato, stříbro). Odborné poradenství, ohodnocení Vašich předmětů.                    

tel. 603 466 788, www.r-an  k.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.

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

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.

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.


