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LY
SÁ NAD LABEM

Výročí narození 
Jindřicha Vodáka

Město Lysá nad Labem Vás srdečně 
zve na večer z cyklu

ZEPTEJTEZEPTEJTE
SESE  

STAROSTYSTAROSTY
Přijďte se zeptat starosty města, 

pana Ing. Karla Otavy, na všechno, 
co Vás o současných problémech 

Lysé zajímá.

čtvrtek čtvrtek 
9. listopadu 20179. listopadu 2017
 od 18.00 hodin od 18.00 hodin

Velká zasedací místnost v historické části budovy 
radnice MěÚ Lysá nad Labem

8. listopadu uplyne 150 let od naroze-
ní jednoho z nejvýznamnějších lyských 
rodáků, uznávaného literárního a di-
vadelního kritika a novináře Jindřicha 
Vodáka. Jeho otec Václav byl knihařem 
a patřil mezi katolické měšťanstvo. I když 
Jindřich Vodák převážnou část svého ži-
vota v rodné Lysé nežil, místní na něj ne-
zapomněli a v 50. letech minulého století 
po něm pojmenovali divadelní přehlídku 
– Vodákův divadelní červenec.

Než se v roce 1900 přestěhoval do Prahy, kde 
žil až do své smrti, působil jako středoškolský 
kantor v Kutné Hoře, Hradci Králové a Lounech. 
V Praze pak na žižkovské reálce jako franštinář 
a němčinář. Do češtiny přeložil několik románů 
francouzských autorů včetně slavného Stendha-
lova Červený a černý. Přispíval do řady periodik, 
například do Lidových novin, Času, Českého 
slova či Rozvoje, redigoval časopisy Novina 
a týdeník Jeviště. Byl také členem redakce Ottova 
slovníku naučného, především však slavným di-
vadelním kritikem. Jeho úsudek měl vždy velkou 
váhu. Jako kritik působil v Literárních listech 
a Rozhledech. Po vzniku samostatného Česko-
slovenska byl jmenován ministerským radou Mi-
nisterstva školství a národní osvěty, kde praco-
val jako úředník. Vybrané statě Jindřicha Vodáka 
vyšly posmrtně v souborech Kapitoly o drama-
tě, Cestou Shakespeara, Tři podobizny nebo na-
příklad Eduard Vojan. František Langer o něm 
v souvislosti s divadlem napsal:

„Návštěvník divadelních premiér si zvykl 
vždy vídat nejpilnějšího ze všech vychutna-
vačů kouzla i napětí těchto večerů: Jindřicha 
Vodáka. Asi žádná premiéra dosud se neko-
nala bez něho a asi žádná překážka dosud 
nezpůsobila, aby některou vynechal … Je tak 
pilným a svědomitým účastníkem divadel-
ních večerů, že se zdá jejich náležitostí. Bez 
něho by divadlo nebylo plné. Usedl na své 
místo, teď opona se může teprve zvednout. 
Hraje se pro něho více, než pro celé řady 
křesel s návštěvníky. Je ze všech nejvěrnější 
a nejstálejší.“ 

Na Vodákův divadelní červenec, o který se 
zasloužil ochotnický divadelní spolek TYL, 

pak v roce 1979 navázal Divadelní červen. 
Přehlídku amatérského divadla řadu let spo-
lečně s místními divadelníky, kteří se později 
zformovali do úspěšného Divadla AHA!, orga-
nizovalo městské kulturní středisko.  Historii 
ochotnického divadla v Lysé n. L., oběma di-
vadelním přehlídkám i osobnosti Jindřicha 
Vodáka se věnuje výstava Divadlo je podi-
vuhodná věc…, která ve Státním okresním 
archivu se sídlem v Lysé nad Labem proběhne 
od 13. 11. 2017 do 31. 1. 2018.

Slavnostní vernisáž se bude konat v so-
botu 11. listopadu ve 14 hodin.

 redakce

Pamětní deska, foto: MVDr. J. Kořínek
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Krátce z radnice

Městský úřad

Pokračování na str. 3

Slovo starosty

Vážení spoluobčané, nové ve-
dení města, zvolené zastupitel-
stvem města 15. 6. 2016, si ve 
svém Programovém prohlášení 
stanovilo jako prioritu č. 1. „Za-
jistit pro všechny obyvatele měs-
ta včetně jeho městských částí 
dostatek kvalitní pitné vody za 
přiměřenou cenu“. Dovolte mi 
krátkou rekapitulaci. V prosinci 
2014 byla v městské pitné vodě 
zjištěna přítomnost nadlimitní-
ho množství dusičnanů. Příčinou 
bylo míchání vody ze dvou vod-
ních zdrojů – z tzv. kvarterního 
zvodnění (povrchová voda) a ce-

nomanského zvodnění (hlubinná 
voda z hloubky okolo 100 m).  Na 
základě usnesení ZM byly roz-
pracovány varianty pro zajištění 
dlouhodobě dostatečné dodávky 
pitné vody městu. Rychlým ře-
šením pro odstranění dusičnanů 
byla instalace ionexových iltrů, 
které snižují hodnoty dusičnanů 
pod limitní hodnotu. V roce 2017 
byl v prameništi proveden ceno-
manský vrt (120 m), který bude 
s využitím dotace vystrojen a napo-
jen na stávající úpravnu vody. Byl 
zadán dlouho odkládaný projekt 
na rekonstrukci a vystrojení vodo-
jemu, kde dojde ke zkapacitnění 
a odstranění problému s nízkým 
tlakem v některých částech města.

Další z variant je i zapojení vrtu 
v areálu Kovony (hlubinný vrt 
100 m) do vodovodní sítě měs-
ta. Na základě jednání s vedením 
Kovony byla navržena a následně 
v roce 2015 radou města schvá-
lena dohoda o možném využití 
vrtu mezi městem a Kovonou. Na 
jaře 2017 zpracovala společnost 
Aquion, s. r. o., studii pod názvem 

„Posouzení stávajícího stavu vodo-
vodu Lysá nad Labem a možnosti 
zásobování z vrtu Kovona“, která 
doporučila využít stávající vodní 
zdroj v Kovoně, vystavět jedno-
stupňovou úpravnu vody s akumu-
lační nádrží a čerpací stanici, která 
umožní dodávku vody přímo do 
vodovodní sítě. Dále doporučuje 
výstavbu výtlačného řadu z tohoto 
nového zdroje do stávajícího vodo-
jemu. Dalším doporučením bylo 
provedení čerpací zkoušky s od-
běrem 4 vzorků vody, které budou 
podrobně prozkoumány v akredi-
tované laboratoři. Čerpací zkouška 
byla uskutečněna na přelomu čer-
vna a července 2017. Vzorky ode-
bral zástupce laboratoře osobně. 

Shrnutí výsledků čerpací zkoušky:
1) trvalý odběr vody po dobu 
 92 hodin v množství 5 l/s
 potvrdil dostatečnou kapacitu 
 zdroje,
2) bylo dosaženo požadovaného 
 snížení hladiny až na 17 m,
3) vzorky potvrdily ustálenou 
 kvalitu vodního zdroje. 

Výsledek potvrzuje, že pře-
vzetí vodního zdroje Kovona, 
vybudování úpravny vody a za-
řazení do vodovodní sítě města 
přispěje ke zlepšení zásobování 
obyvatel města kvalitní pitnou 
vodou. Po napojení do vodoje-
mu bude možno úplně odstavit 
čerpání kvartérní vody, která ob-
sahuje dusičnany, a tím vyloučit 
i zapojení ionexových iltrů. Na 
základě výsledků byl zahájen 
proces převzetí vodního zdroje 
a získání potřebných pozemků 
na výstavbu úpravny vody od 
společnosti Kovona, a. s.

Při realizaci těchto připravova-
ných nákladných investic počítá-
me s přidělením dotací z Minister-
stva životního prostředí.

K měsíci listopadu patří sychra-
vé počasí a také Dušičky.

Přeji Vám všem, ať tento po-
chmurný čas strávíte pokud mož-
no beze smutku.    

Ing. Karel Otava
starosta města

Z 22. jednání rady města 
dne 12. 9. 2017
RM schválila:
• uzavření smlouvy na veřejnou 
 zakázku malého rozsahu „Re-
 konstrukce chodníku Sídliště,
 mezi ul. Resslova a Uzavřená“ 
 s dodavatelem AVE Kolín, s. r. o., 
 Třídvorská 1501, 280 00 Ko-
 lín V, IČO 25148117, za cenu 
 747 296,02 Kč včetně DPH,
• konání předvolebního setkání 
 KDU–ČSL na části pozemku 
 města p. č. 492/14 – na komu-
 nikaci IV. tř. – chodníku, v Parku 
 30. výročí osvobození, v termínu 
 6. 10. 2017, od cca 15.00 do 
 18.00 hodin,
• konání předvolební akce Ob-
 čanské demokratické strany, Re-
 gionálního sdružení Středo-
 českého kraje, na zpevněné plo-
 še a cestách v parku B. Hroz-
 ného, v termínu 20. 9. 2017, od 
 13.00 do 20.00 hodin,
• zařazení akce dobudování chod-
 níku kolem hřiště FK Litol 
 v rámci položky údržba chod-
 níků a se změnou rozpočtu na 
 rok 2017,
• žádost MUDr. Zdeňka Hospod-

 ky o sdílení lékařské ordinace na 
 adrese Masarykova 176, Lysá 
 nad Labem, s Domácím hospi-
 cem Nablízku, z. ú., a to na 
 2 hodiny týdně, vždy ve středu 
 od 17.00 do 19.00 hodin, tj. 
 v době, kdy MUDr. Hospodka 
 ordinaci nevyužívá, 
• změnu znění pravidel pronají-
 mání bytů v majetku města Lysá 
 nad Labem v čl. VIII., bod 13 a 14 
 – v případě, že je byt nově zre-
 konstruovaný, je žadatelům 
 nabídnut za vyšší nájemné 
 80 Kč/m2,
• dotaci na realizaci služeb Centra 
 rodinného poradenství SEMI-
 RAMIS, z. ú., ve výši 90 000 Kč 
 na rok 2017, včetně veřejno-
 právní smlouvy, z rezervního 
 fondu.
RM odvolala:
• paní Ing. Marii Mádlovou z funk-
 ce vedoucí Stavebního úřadu 
 MěÚ Lysá nad Labem s účinností 
 k 31. 8. 2017. 
RM jmenovala:
• pana Ing. Jana Hladíka vedou-
 cím Stavebního úřadu MěÚ 
 Lysá nad Labem s účinností od 
 13. 9. 2017.

RM souhlasila:
• s vydáním rozhodnutí na zvlášt-
 ní užívání komunikace a záboru 
 cest v parku na nám. B. Hrozné-
 ho, Fajn spolku z. s., Olbrachtova 
 243, 289 22 Lysá nad Labem, 
 v termínu 14. 10. 2017 od 8.00 
 do 18.00 hodin, z důvodu koná-
 ní Řemeslného jarmarku, na 
 pokladně města bude složena 
 vratná kauce ve výši 5 tis. Kč,
• s vypracováním nové koncepce 
 rozvoje zámeckého parku na 
 období 2018–2022 autorizova-
 nými architekty pro zahradní a 
 krajinářskou tvorbu, kteří bu-
 dou způsobilí a s praxí v oblasti 
 navrhování péče a rozvoje histo-
 rických zahrad v roce 2018,
• s povolením vstupu do komuni-
 kace Komenského v období od 
 1. 7. 2018 do 25. 8. 2018 za 
 účelem vybudování 111 m ka-
 nalizačního řadu k nově budo-
 vanému bytovému domu za 
 předpokladu, že budou do PD 
 doplněna a při realizaci prove-
 dena napojovací místa na tento 
 řad pro možné budoucí připo-
 jení domu č. p. 588 a ZŠ B. Hroz-
 ného, a že dojde k podepsání 

 plánovací smlouvy mezi investo-
 rem a městem Lysá nad Labem,
• s výměnou starého eternitové-
 ho hlavního vodovodního po-
 trubí průměru 300 mm v ulici 
 Komenského v délce cca 190 m 
 (od křižovatky nám. B. Hrozné-
 ho s Komenského až po křižo-
 vatku Komenského a Školní ná-
 městí), zároveň s budováním 
 výše uvedeného kanalizačního 
 řadu v rámci plánu obnovy VaK 
 na rok 2018.
RM uložila:
• odboru školství, sociálních věcí, 
 zdravotnictví a kultury zařadit 
 do návrhu rozpočtu města na 
 r. 2018 inanční příspěvek ur-
 čený na činnost OS Hyppodrom 
 a inanční příspěvek na hlavní 
 cenu jarního dostihu města Lysá 
 nad Labem (prvomájová steep-
 lechase),
• odboru správy majetku zahr-
 nout požadavek tvorby koncepce
 rozvoje zámeckého parku na 
 období 2018–2022 do návrhu 
 rozpočtu na rok 2018 s mini-
 mální částkou 100 000 Kč,
• vedoucímu technické skupiny 



3

Krátce z radnice

Městský úřad

Pokračování ze str. 2
 (TS) přepracovat zprávu o po-
 stupu založení TS ve smyslu 
 diskuse v RM a zahájit činnosti 
 malé TS s uchazeči o zaměstnání 
 pod hlavičkou města Lysá n. L.
 
Z 6. zasedání zastupitelstva 
města dne 20. 9. 2017
ZM vzalo na vědomí:
• žádost Školské rady ZŠ B. Hroz-
 ného o urgentní projednání 
 otázky využití domu č. p. 13 
 na náměstí B. Hrozného a žá-
 dost o seznámení s usnesením 
 v této věci,
• návrh postupu k využití vodního 
 vrtu a podmínky odkupu arté-
 ské studny včetně pozemku 
 v okolí studny v areálu Kovony, a. s.,
• odborné posouzení účelnosti 
 světelné signalizace na křižovat-
 ce u kina s tím, že pořízení svě-
 telné signalizace není nezbytné 

 pro zajištění bezpečnosti a ply-
 nulosti provozu v křižovatce 
 u kina.
ZM schválilo:
• pokračování v projektu na vy-
 užití domu č. p. 13 na náměstí 
 B. Hrozného, Lysá n. L., pro po-
 třeby ZŠ B. Hrozného a města dle 
 usnesení ZM č. 415 z 15. 6. 2016,
• úpravu rozpočtu města na rok 
 2017 dle předložených a projed-
 naných návrhů,
• předložený návrh aktualizace 
 statutu charitativního programu 
 města Lysá nad Labem,
• doplnění předloženého návrhu 
 změny statutu programu na čin-
 nost sportovní organizace pra-
 cující s dětmi do 18 let se sídlem 
 v Lysé nad Labem,
• změnu statutu programu na 
 činnost sportovní organizace 
 pracující s dětmi do 18 let se 
 sídlem v Lysé nad Labem. 

ZM neschválilo:
• vydání obecně závazné vyhlášky, 
 která by regulovala chov hospo-
 dářských zvířat na katastrálním 
 území města Lysá nad Labem.
ZM uložilo:
• starostovi města zajistit odstra-
 nění suchých stromů z intra-
 vilánu města dle přílohy, ter-
 mín: v době vegetačního klidu 
 r. 2017/2018.

Z 23. jednání rady města 
dne 27. 9. 2017
RM schválila:
• cenovou nabídku Ing. arch. 
 Petra Machara, Praha 5, na do-
 pracování ideového návrhu do 
 úrovně potřebné pro jednoznač-
 né zadání výběrového řízení pro 
 výběr dodavatele projekčních 
 prací pro stavbu sportovní haly 
 v Lysé n. L. v ulici Komenského 
 a nabytí autorských práv na zá-

 kladě „smlouvy o dílo a převe-
 dení autorských práv k dílu“,
• přeprojektování střechy a za-
 pracování připomínek pro vytá-
 pění a přípravu teplé užitkové 
 vody při rekonstrukci objektu 
 ZUŠ Lysá n. L., č. p. 906,
• udělení výjimky z OZV č. 2/2012 
 hudebnímu klubu Calypsso, Ma-
 sarykova ulice č. p. 582, Lysá nad 
 Labem, na dobu 3 měsíců – ří-
 jen až prosinec 2017, s provozní 
 dobou v sobotu od 01.00 do 
 05.00 hodin následujícího dne,
•  přípravu podkladů pro možný 
 vznik lesoparku mezi tratí Lysá 
 n. L. - Nymburk, budoucím ob-
 chvatem města a Borkem.

Úplné informace najdete na 
stránkách www.mestolysa.cz.

Miloš Dvořák
tajemník MěÚ Lysá n. L.

V létě 2015 připravil městský 
úřad ve spolupráci s Úřadem 
práce ČR projekt Školní dohle-
dová služba. Z řad uchazečů 
o zaměstnání bylo vybráno osm 
osob, které jsme náležitě proško-
lili, vybavili výstražnou vestou 
a zastavovacím terčem. Každý 
z nich obdržel úřední potvrzení 
podle příslušného zákona. Po 
konzultaci s ředitelkami základ-
ních škol a ředitelem městské 
policie byly určeny přechody, 
kde určené osoby budou prová-
dět dozor, tj. zajišťovat bezpečné 
přecházení především dětí ško-
lou povinných. 

Z uvedeného vyplývá, že ne-
jde postavit na přechod jen tak 
někoho a „hlídej“. Po slibném 
začátku a pochvalných reak-
cích se zvláště od ledna 2017 
začaly množit stížnosti na oso-
by ve vestách, že vykonáva-

Dopravní dozor – ano, či ne?
jí svou práci nedbale, baví se 
s kolemjdoucími, kouří, případ-
ně na místě vůbec nejsou. Ve 
spolupráci s městskou policií a 
zkušebním komisařem jsme pro-
vedli opakovaná školení s prak-
tickými ukázkami, jak si mají na 
přechodu počínat. S některými 
z nich jsme se museli rozloučit, 
ti nejlepší si naopak našli za-
městnání sami a činnost na pře-
chodech ukončili.

Obdržel jsem také několik 
e-mailů, v nichž si řidiči stěžují 
na úroveň našich zaměstnanců, 
kteří spíše vytvářejí nebezpeč-
né situace, místo aby zajistili 
bezpečnost dětí. Někteří rodiče 
se ozvali s myšlenkou, že půso-
bení dozoru na přechodech je 
kontraproduktivní, protože děti 
si nevytvářejí potřebné návyky 
chování v dopravních situacích. 
To se může vymstít ve chvíli, kdy 

dozor na přechodu není.
Rozhodující moment pro mě 

osobně nastal ve chvíli, kdy do-
šlo k dopravní nehodě u drogerie 
Teta na Husově náměstí. Uvědo-
mil jsem si, že nemohu nést svou 
osobní odpovědnost za někoho, 
kdo nedokáže svěřenou práci 
vykonávat předepsaným způso-
bem. Nedovedu si představit, že 
bych někomu měl jít oznámit, že 
se jeho dítěti stalo něco zlého a že 
na tom měl podíl (ať přímo nebo 
nepřímo) člověk, kterého jsem 
měl na výkon práce připravit. 

To, že nejsou v tomto školním 
roce na přechodech vidět žlu-
té vesty, je tedy mým osobním 
rozhodnutím. Vybrat z řad ucha-
zečů o zaměstnání osoby, které 
by byly způsobilé řídit složité 
dopravní situace, je prakticky 
nemožné. Jde o odpovědnost za 
životy a zdraví. Pokud se nevyře-
ší právní hledisko celé věci, zů-
stanou přechody bez dopravního 
dozoru, pokud zde nebude mít 
službu hlídka městské policie.

Miloš Dvořák
tajemník MěÚ Lysá n. L.

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 
zaregistrujete na adrese: mestolysa.mobilnirozhlas.cz. 

Stále se množí dotazy, kdy a 
zda vůbec bude znovu otevřena 
prodejna Jednoty na Husově ná-
městí. Obavy o prodejnu Jednoty 
mají i obyvatelé sídliště, kde se 
 v poslední době omezila provoz-
ní doba a poněkud zúžil sorti-
ment. „Otevření prodejny v Lysé 
nad Labem na náměstí po rekon-

strukci předpokládáme ve druhé 
polovině listopadu 2017. Ne-
uvažujeme s ukončením činnosti 
na našich prodejnách v Lysé nad 
Labem,“ odpověděl na náš dotaz 
Ing. Vladimír Procházka, předse-
da družstva JEDNOTA, spotřební 
družstvo v Nymburce. 

redakce

Zeptali jsme se za Vás 
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Krimi střípky

Alkohol za volantem 
Dne 3. 9. 2017 krátce po 

22. hodině při běžné hlídkové 
činnosti spatřili strážníci v ulici 
ČSA osobní motorové vozidlo, 
u kterého nebylo rozsvíceno pře-
depsané osvětlení. Na základě 
tohoto zjištění strážníci vozidlo 
zastavili a s 34letým mužem 
z Havlíčkova Brodu začali pro-
jednávat tento přestupek. Při 
jednání s řidičem vozidla stráž-
níci pojali důvodné podezření, že 
muž je pod vlivem alkoholu nebo 
jiných návykových látek. Z tohoto 
důvodu byla u řidiče provedena 
dechová zkouška na přítomnost 
alkoholu, která dopadla s pozi-
tivním výsledkem a naměřenou 
hodnotou 2,02 ‰. Na základě 
podezření ze spáchání přečinu 
dle trestního zákoníku byla na 
místo přivolána Policie ČR, která 
si věc převzala k provedení dal-
ších opatření.

Pokoušel se krást 
Dne 16. 9. 2017 v 9 hodin bylo 

přijato telefonické oznámení od 
prodavačky z prodejny na náměs-
tí B. Hrozného, že v místnosti pro 
zaměstnance přistihla neznámého 
muže, který jí prohledával obsah 
kabelky. Na dotaz „co tu dělá“ muž 
z prodejny odešel, následně ho 
viděla vejít do cukrárny. Strážníci 
33letého muže z Kutné Hory na-
lezli na toaletě zmíněné cukrárny. 
Po provedeném šetření bylo zjiš-
těno, že muž se začátkem týdne 
stejným způsobem choval i v další 
prodejně na náměstí B. Hrozného, 
kde jej prodavačka taktéž vyrušila, 
když se nacházel v místnosti pro 
zaměstnance a prohrabával osob-
ní věci. Na základě těchto zjištění 

byla osoba prověřena v součin-
nosti s Policií ČR, která si podezře-
lého následně převzala k provede-
ní dalších opatření.

Na nádraží odcizil jízdní kolo 
Dne 18. 9. 2017 v 2.45 hodin 

monitoroval strážník obsluhu-
jící MKDS muže, který se po-
hyboval po nádraží a velmi in-
tenzivně se zajímal o uzamčená 
jízdní kola, která se nacházela 
u zábradlí na I. nástupišti. Po 
chvíli strážník již sledoval krádež 
v přímém přenosu, když si muž 
po překonání bezpečnostního 
zámku odváděl jízdní kolo pryč. 
V tuto dobu již byla hlídka stráž-
níků připravena k zákroku a pře-
kvapeného 21letého muže z Lysé
n. L. i s jeho 22letým komplicem, 
taktéž z Lysé n. L., zadržela. Osoby 
byly následně předány Policii ČR, 
která byla o události vyrozuměna.

Alkohol za volantem 
Dne 23. 9. 2017 v 1.45 ho-

din před konající se diskotékou 
zpozoroval strážník obsluhující 
MKDS řidiče osobního motoro-
vého vozidla, který vykazoval 
známky požití alkoholických 
nápojů nebo jiné návykové lát-
ky. Na tuto skutečnost upozornil 
hlídku operující v terénu, která 
se 39letého řidiče ukrajinské 

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 – stáří 1 rok, drobnější postavy. Od 
počátku je přátelský, na vodítku dobře ovladatelný, milý, vnímavý, 
inteligentní a rád se mazlí. Vhodný i do rodiny s odrostlými dětmi.

národnosti rozhodla zkontrolo-
vat v ulici Čapkova na přítom-
nost požití zakázaných látek. 
Tuto zkoušku ovšem řidič od-
mítl nejen strážníkům, ale i při-
volaným policistům, kteří řidiče 
následně předvedli k podání vy-
světlení. V tomto případě řidiči 
hrozí trest ve správním řízení, 

pokuta do 50 000 Kč a zákaz 
činnosti do dvou let.

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

Bc. Luboš Zita 
zástupce ředitele 

Městské policie Lysá n. L.

Vandal z nádraží, o kterém jsme se zmínili v minulých Listech.

ilustrační foto
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Když letos dorazil k rukám pana 
starosty dopis z Krajského ředitel-
ství Policie Středočeského kraje 
v Nymburce s prosbou o propagaci 
veřejné sbírky pro pprap. Vladi-
míra Suchánka, rozhodli jsme se 
využít předvánoční  akce a spolu 
s Vámi, jejími návštěvníky, se stát 
jedním z dárců.

Je to již rok, kdy byl tento policis-
ta v rámci plnění svých pracovních 
povinností těžce zraněn, několik 
dní bojoval o svůj život a nakonec 
byl zachráněn, ale s doživotními 
následky, způsobenými úrazem 
hlavy. Bez čtyřiadvacetihodinové 
péče své rodiny se již neobejde.

V sobotu 2. prosince tedy na 
lyském náměstí společně nejenom 

Adventní sbírka
zahájíme advent, ale budeme mít 
i příležitost věnovat první letošní 
vánoční dárek člověku, který tuto 
naši pomoc potřebuje.

Na několika místech náměstí 
budou prodávány malé závěs-
né baterčičky ke klíčům a 50 % 
z jejich prodeje bude na závěr ad-
ventního programu předán rodině 
výše jmenovaného policisty.  Akce 
se zúčastní i zástupci Krajského 
ředitelství Policie Středočeského 
kraje v Nymburce.

Věříme, že i Vy se k nám přidáte 
a že se spolu s dětmi zapojíte ma-
lými světýlky těchto baterčiček do 
adventního programu na lyském 
Husově náměstí!

Dana Papáčková

Z výjimečných důvodů bude 
do chatové oblasti Řehačka 
přistaven velkoobjemový kon-
tejner na listí spadané z dubů. 
Termín přistavení bude 1.–3. 
prosince 2017, za každého po-
časí. Na místě, kde se parkují 
„přístavní kontejnery“. Kon-
tejner je určen především na 

Řehačka – kontejner na listí
spadané listí a případně pose-
kanou trávu. Listí se ukládá do 
kontejneru bez pytlů a jiných 
obalových materiálů. Do kon-
tejneru nepatří velkoobjemový 
odpad, suť, větve či pařezy a ja-
kýkoliv jiný odpad!

Ing. Veronika Rybová
OSM čistota a zeleň

Vážení spoluobčané, Šibák čili 
Spalovna, kde se nachází měst-
ská kompostárna malého roz-
sahu, není skládka všeho typu 
odpadu!!! Městu „kompostárna“ 
slouží pro účely dočasné depo-
nace biologického materiálu 
z údržby městských pozemků. 
Ukládá se tam měkká hmota, 
jako je posekaná tráva, shraba-
né listí, a dřevnatá hmota, jako 
jsou ořezané větve z údržby 
městských stromů. Oba druhy 
biomasy se ukládají na typové 
hromady. Často se dostává na 
kompostárnu biomasa v igelito-
vých pytlích. Problém je v tom, 
že igelitový pytel se nerozloží a 
znehodnocuje tak kompost.

V poslední době se stává, že 
když se občan nedostane na 
kompostárnu, tak posekanou 
trávu, listí, jablka, zeleninu 
ze zahrady, větve a bohužel i 
velkoobjemový odpad nechá 
v příkopě nebo blízkém okolí 
kompostárny. Paradox je v tom, 
že občan jedoucí na Šibák jede 
kolem městského separačního 

Šibák není černá skládka!

dvora, kde na všechny typy od-
padu mají kontejnery a odpad 
je zde k odevzdání ZDARMA!

Otevírací doba 
na separačním dvoře
PO PÁ 08.00–12.00
  13.00–17.00
SO 08.00–13.00

Zakládáním černých skládek 
se občan dopouští přestupku 
dle § 69 odst. 2 zák. 185/2001 
Sb., o odpadech, a může mu být 
uložena pokuta až 50 000 Kč.

Chceme-li mít hezké a čisté 
město a jeho okolí, tak si ne-
znehodnocujme krajinu, ve 
které žijeme. Za peníze, které 
jsou vynaloženy na likvidaci 
černých skládek, se mohly za-
ložit například nové květinové 
záhony, klidová zákoutí, re-
kreační místa, kde byste moh-
li po trávníku chodit bosi, bez 
rizika poranění. To vše stojí za 
zamyšlení nad tímto tématem.

Ing. Veronika Rybová
OSM čistota a zeleň

                          2018  
 týden den datum týden den datum
 3 úterý 16. 1. 3 čtvrtek 18. 1.
 7 úterý 13. 2. 7 čtvrtek 15. 2.
 12 úterý 20. 3. 12 čtvrtek 22. 3.
 16 úterý 17. 4. 16 čtvrtek 19. 4.
 21 úterý 22. 5. 21 čtvrtek 24. 5.
 25 úterý 19. 6. 25 čtvrtek 21. 6.
 29 úterý 17. 7. 29 čtvrtek 19. 7.
 34 úterý 21. 8. 34 čtvrtek 23. 8.
 38 úterý 18. 9. 38 čtvrtek 20. 9.
 42 úterý 23. 10. 42 čtvrtek 25. 10.
 47 úterý 20. 11. 47 čtvrtek 22. 11.
 51 úterý 18. 12. 51 čtvrtek 20. 12.
 Lokalita: Lysá, Dvorce, Byšičky         Lokalita: Litol 

Přehled svozových dnů
pytlového sběru 

separovaného odpadu 

Pytlový sběr

Žádáme občany, kteří jsou zapojeni do pytlového sběru,  aby PĚNOVÝ 
POLYSTYREN nedávali do tříděného sběru! Pěnový polystyren patří do 
žlutého kontejneru na tříděný sběr, ne do pytlového sběru.

U pytlového sběru nebude načten var. symbol 7010001513 – pytel 
obsahoval kazety (kazety  patří do žlutého kontejneru na tříděný sběr).

Romana Novotná, komunální odpad

Poslední svoz BIO odpadu proběhne dne 22. 11. 2017.
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Vážení čtenáři, v minulých Lis-
tech jsme Vám slíbili, že postupně 
představíme jednotlivé odbory 
našeho úřadu. Tentokrát to bude 
odbor vnitřních věcí, z jehož prací 
jsme se mohli setkat i při nedáv-
ných parlamentních volbách, je-
jichž přípravu a průběh má na sta-
rosti. Dalšími, pro nás důležitými 
úkony, které má ve své gesci, je ově-
řování podpisů a listin, můžeme si 
zde nechat vystavit nový občanský 
průkaz či cestovní doklad. A vlast-
ně nás provází celý život, protože 
matriční úřad eviduje naše naroze-
ní, zařídí nám uzavření manželství 
a eviduje i úmrtí občanů. Odbor 
řídí paní Irena Šťastná a kromě ní 
zde pracuje šest lidí. 

Náplň odboru:
• vydává občanské průkazy 
 a cestovní doklady,
• spravuje centrální evidenci 
 obyvatel,
• vykonává státní správu na 
 úseku matriky,
• ověřuje podpisy a listiny,
• řeší přestupky proti veřej-
 nému pořádku, občanskému 
 soužití a majetku,
• eviduje obyvatele a spravuje 
 evidenci obyvatel v rámci 
 města,
• zajišťuje chod městské 
 podatelny,
• hospodaří s inančními pro-
 středky určenými pro chod 
 a materiální vybavení úřadu, 
• organizuje a zodpovídá za 
 průběh voleb do zastupitelstva 
 města a vyšších zastupitel-
 ských sborů,
• rozesílá materiály a pozvánky 

Představujeme odbory MěÚ

 na jednání rady a zastupitelstva 
 města,
• vyhotovuje zápisy z jednání 
 rady a zastupitelstva města,
• spravuje úřední desku,
• plní další úkoly stanovené 
 zastupitelstvem a radou 
 města, starostou, místosta-
 rostou.

Pracovníci odboru:
Šťastná  Irena 
– tel. 325 510 229  –  vedoucí 
odboru, zápisy z rady a zastupi-
telstva města, volby

Dušková Iveta 
– tel. 325 510 226 –  občanské 
průkazy, pasy, centrální 
evidence obyvatel

Fialová Jana  
–  tel. 325 510 211 – evidence 
obyvatel města Lysá nad Labem 
vč. rušení trvalého pobytu

Landová Eliška 
– tel. 325 510 225 – matrikářka, 
ověřování podpisů a listin, 
svatby

Macurová Martina 
– tel. 325 510 278  – pasy, 
občanské průkazy, centrální 
evidence obyvatel

Mgr. Procházková Ludmila 
– tel. 325 510 245 – přestupky 
proti veřejnému pořádku, 
občanskému soužití a majetku, 
úřední deska

Tržická Jarmila 
– tel. 325 510 220 – podatelna

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

Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury

Kay Pollak: 
„Není promarněného času. Je jen čas, 
který byl přípravou na to, co je teď.“

80 let
Běla Široká

85 let
Miroslav Hlubuček
Alena Fahrnerová
Jaroslava Stoupová
Zora Štěrbová
Ludmila Benešová

90 let
Jarmila Černá
Věnceslava Smolíková

91 let
Vlasta Charvátová

96 let
Vilma Foj  ková

Blahopřání 
 za měsíc září 
    a část října

Vítání občánků

Dětem a rodičům přejeme hlavně hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti.

Romana Nováková
odbor kultury

Mezi občany našeho města byly dne 5. 10. 2017 
přivítány tyto děti: 

 Laura Procházková  Ondřej Zumr 
 Aneta Solčianská  Nina Hnízdová 
 Viktorie Vrátilová  Justýna Matějčková 
 So ie Bumbalová  Tobiáš Janáček 
 So ie Tichá  Maxmillian Hruška 
 Martin Juklíček
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Fotogra icky

V sobotu 23. září proběhla v Kuksu oslava 140. výročí založení 
místního Sboru dobrovolných hasičů a posvěcení nového obecního 
znaku. Za Lysou se slavnosti zúčastnil starosta města, pan Ing. Ka-
rel Otava. Slavnosti se zúčastnil i potomek hraběcího rodu Šporků, 
Mag. Stephan Sweerts-Sporck s rodinou.

Pták Rosomák, Želva, Osmý den a řada dalších „starých pecek“ za-
zněla v sobotu 14. října na lyském výstavišti v podání legendárních 
Olympic, Téměř dvouhodinový koncert, ve kterém zaznělo i několik 
novinek, si nenechalo ujít více než tisíc lidí. Kapela letos slaví pětapa-
desátiny a do našeho města zavítala po 25 letech. Narozeniny spolu
s hosty oslaví Olympic 9. prosince v O₂ Areně. 

Již podruhé posnídali naši senioři se starostou města Ing. Karlem 
Otavou na lyském výstavišti. Akci město uspořádalo společně s pečo-
vatelkami k Mezinárodnímu dni seniorů 2. října. O hudební dopro-
vod se postarala Poděbradka Oldřicha Hořáka. Kromě starosty města 
popřálo seniorům k jejich svátku i několik vzácných hostů.
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Kulturní přehled

1. 11. od 17.00  Hurvínek a kouzelné muzeum
1. 11. od 20.00  Absence blízkos   PREMIÉRA
2. 11. od 17.00  Příšerákovi PREMIÉRA
2. 11. od 20.00  Milada PREMIÉRA 
3. 11. od 20.00  BŮH MASAKRU – Lukáš Štěpánek a DS Samodiv
4. 11. od 10.00  Příšerákovi 
4. 11. od 17.00  Lajka PREMIÉRA
4. 11. od 20.00  Milada 
5. 11. od 10.00  Esa z pralesa 
5. 11. od 15.00 Příšerákovi 
5. 11. od 18.00  Milada 
7. 11. od 17.00  Bajkeři
7. 11. od 20.00 Všechno nejhorší PREMIÉRA
8. 11. od 17.00 Lajka
8. 11. od 20.00  Bajkeři
9. 11. od 17.00   Maxinožka PREMIÉRA
9. 11. od 20.00  Vražda v Orient expresu PREMIÉRA
10. 11. od 17.00 HOROKAMERA 2017
11. 11. od 10.00 Maxinožka
11. 11. od 17.00 Thor: Ragnarok
12. 11. od 10.00 Příšerákovi 
12. 11. od 15.00 Bajkeři
12. 11. od 18.00 Milada 
14. 11. od 17.00 Thor: Ragnarok
14. 11. od 20.00 Milada 
15. 11. od 17.00 Příšerákovi 
15. 11. od 20.00 Suburbicon: Temné předměs   PREMIÉRA
16. 11. od 17.00 Thor: Ragnarok
16. 11. od 20.00 Zahradnictví: Nápadník
17. 11. od 15.00 Maxinožka
17. 11. od 17.00 Bajkeři
17. 11. od 20.00 Zahradnictví: Nápadník
18. 11. od 10.00 Příšerákovi 
18. 11. od 17.00 Liga spravedlnos   PREMIÉRA
18. 11. od 20.00 Milada 
19. 11. od 10.00 Maxinožka
19. 11. od 15.00 O líném Honzovi a chytré princezně
  – Divadýlko KubaNe 
19. 11. od 18.00  Zahradnictví: Nápadník
20. 11. od 19.00  Ovčáček miláček Přímý – přenos 
  z Městského divadla Zlín
21. 11. od 17.00  Příšerákovi 
21. 11. od 20.00  Absence blízkos   
22. 11. od 17.00  Esa z pralesa AKCE KINO KLUB
22. 11. od 20.00  Milada 
23. 11. od 17.00  Thor: Ragnarok
23. 11. od 20.00  Přání smr   PREMIÉRA
24. 11. od 17.00  Bajkeři
24. 11. od 20.00  Zahradnictví: Nápadník
25. 11. od 10.00  Maxinožka
25. 11. od 17.00  Lajka 
25. 11. od 20.00  Přání smr   
26. 11. od 10.00  Příšerákovi 
26. 11. od 15.00  Thor: Ragnarok 3D PROJEKCE
26. 11. od 18.00  Milada 
28. 11. od 17.00  Maxinožka
28. 11. od 20.00  Zahradnictví: Nápadník
29. 11. od 17.00  Bajkeři
29. 11. od 20.00  Zabi   posvátného jelena
30. 11. od 17.00  Paddington 2 PREMIÉRA
30. 11. od 20.00  Kvarteto PREMIÉRA

Kino Lysá n. L.                   11/201711. listopadu 2017 
od 14.00 hodin
Vernisáž výstavy Divadlo 

 je podivuhodná věc…
bývalý augustiniánský klášter
www.soapraha.cz/nymburk

11. listopadu 2017 
od 17.30 hodin
Svatomartinský průvod
Husovo náměstí

13. listopadu 2017 
– 31. ledna 2018
Divadlo je podivuhodná věc… 

 - výstava
bývalý augustiniánský klášter
www.soapraha.cz/nymburk

13. a 27. listopadu 2017 
od 14.30 hodin
Kavárnička dříve narozených
restaurace U Bílé labutě

14. listopadu 2017 
 od 17.00 hodin

Vznik první republiky
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

19. 11. 2017 od 15.00 hodin
O líném Honzovi 
a chytré princezně
Kino Lysá n. L.
www.kinolysa.cz

21. listopadu 2017 
od 18.00 hodin
Biofeedback
městská knihovna 
www.knihovnalysa.cz

23. 11. 2017 od 18.00 hodin
Jak být na blízku v nemoci 

 i v době zármutku
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

24. listopadu 2017 
od 18.00 hodin
Drátování
městská knihovna 
– pobočka Litol
www.knihovnalysa.cz

26. listopadu 2017 
od 15.00 hodin
Zámecké prozpěvování
Domov Na Zámku Lysá n. L.
www.domovnazamku.cz

2. prosince 2017 od 14.00 hodin
Přivítání adventu 
Husovo náměstí Lysá n. L.

1. 11. – 4. 12. 2017
Hledáme ilustrátory – výstava
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

1. a 29. listopadu 
od 17.30 hodin
O našich čakrách
salonek restaurace U Bílé labutě

1., 15. a 29. listopadu 2017 
 od 16.30 hodin

Drátování
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

3. listopadu od 19.30 hodin
Bůh masakru
Kino Lysá n. L.
www.kinolysa.cz

3.– 4. listopadu 2017 
od 9.00 do 17.00 hodin
Poslední cesta
Výstaviště Lysá n. L.
www.vll.cz

4. listopadu 2017 
 od 9.00 do 12.00 hodin

Dobročinný bazárek
sídlo spolku Ladoňka
ladonka.webnode.cz

7. listopadu 2017 
od 16.30 hodin
Byzantská říše
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

8. a 22. listopadu 2017 
od 16.30 hodin
Paličkování 
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

9. listopadu 2017 
od 18.00 hodin
Zeptejte se starosty
velká zasedací místnost MěÚ
www.mestolysa.cz

10.–12. listopadu 2017 
 od 9.00 do 17.00 hodin

Kola
Výstaviště Lysá n. L.
www.vll.cz

10. listopadu 2017 
od 19.00 hodin
HOROKAMERA
Kino Lysá n. L.
www.holysa.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

Drátování – 1., 15. a 29. listopadu 2017 od 16.30 hodin
Pravidelný kurz drátování s Janou Procházkovou.

Byzantská říše – 7. listopadu 2017 od 16.30 hodin
Přednáška PaedDr. Marie Kořínkové k historii starověku. Vstup zdarma.

Paličkování – 8. a 22. listopadu 2017 od 16.30 hodin
Pravidelný kurz s Helenou Kubíkovou. 

Vznik první republiky – 14. listopadu 2017 od 17.00 hodin
Přednáška věnovaná historickým faktům a souvislostem souvisejícím se 
vznikem samostatného československého státu v roce 1918. Přednáší 
Mgr. Jitka Neradová.

Biofeedback – revoluční technologie pro zdokonalování činnosti 
mozku – 21. listopadu 2017 od 18.00 hodin 
Máte doma školáka, který má problém se soustředěním nebo je hy-
peraktivní? Máte doma školáka, který má dyslexii, dysgra ii, dysorto-
gra ii nebo dyskalkulii? Jste unavení, nemůžete spát, jste přepracovaní, 
ve stresu, nesoustředění a roztěkaní? Biofeetback je pro Vás řešením! 
S touto technologií nás seznámí Mgr. Petra Zemanová. 

Jak být na blízku v nemoci i v době zármutku 
– 23. listopadu 2017 od 18.00 hodin
Přednáška Bc. Andrey Radomské, DiS., zakladatelky mobilního hos-

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 
Jmenuji se Nikdo – RICHARDSON Matthew

Solomon Vine patřil k nejlepším špionům své 
generace. Měl před sebou zářivé vyhlídky. Pak ho 
za nevyjasněných okolností odstavili na vedlejší 
kolej. Čtvrt roku nato unesli šéfa istanbulské ex-
pozitury MI6. Nikdo neví, komu věřit. Pomoci 
by mohl dávný přítel zmizelého: Solomon Vine. 
Je mimo službu, a proto hledá pravdu na vlastní 
pěst. A brzy zjistí, že v sázce je daleko víc než jen 
život jednoho špiona…

Katova dcera a hra se smrtí – PÖTZSCH Oliver
Kat a smrtelná pašijová hra
V Oberammergau vládne krátce před svatodušními 
svátky 1670 velké vzrušení. Po zkouškách slavné 
pašijové hry je nalezen představitel Krista 
ukřižovaný. Schongauský kat Jakob Kuisl a lazeb-
ník Simon Fronwieser jsou požádáni o vysvětlení 
případu smrti, ale stojí před hradbou mlčení.

Naučná literatura 
Čechy, domov můj aneb Malá vlastivěda o místech, lidech, řeči, 
krojích, zpívání… i stravování – SKOPOVÁ Kamila

Kniha populární výtvarnice a etnogra ky Kami-
ly Skopové je poutí po zemích českých, po jejích 
etnogra ických regionech. Jednotlivé kapitoly 
přibližují vybrané oblasti a popisují krajové zvyky, 
jazyk, architekturu, stravu či odívání...

Tipy ke čtení
Příběhy mořeplavců – Češi a Slováci, kteří obepluli svět

Kdy a proč napadlo naše mořeplavce obeplout svět? 
Jak se dá v našich podmínkách postavit loď? Co vše 
během plaveb zdolali a do jakých úskalí a nebezpečí 
se dostali? Co jim plavba dala a naopak vzala? Kudy 
vede nejkratší cesta ze srdce Evropy na moře? 
Odpověď na tyto a množství dalších otázek naleznete 
v této jedinečné publikaci....

Beletrie pro děti
Pan Brambora a jeho kamarádi – HRUBEŠOVÁ Markéta
Vydejte se na plavbu s kulaťoučkým panem Brambo-
rou a jeho kumpány – panem Rajčetem, Rošťandou 
Slunečnicí, paní Kukuřicí a nerozlučnou dvojkou 
slečnou Vanilkou a Bobem Kakaovým – a dočtěte se 
o tom, odkud vlastně pocházejí plodiny, se kterými se 
běžně setkáváme na talířích. A doplují až do vašich 
bříšek, protože součástí téhle knižní plavby jsou i re-
cepty z plodin, se kterými se seznámíte. 

O vlkovi, který vypadl z knížky – ROBBERECHT Thierry
Bum! Z obrázkové knížky v přeplněné dětské 
knihovničce vypadne vlk. Je celý popletený a moc se 
bojí. Jak se zase dostane zpátky? Skáče z jedné po-
hádky do druhé, potkává v nich ovečky, princezny a 
dokonce i dinosaury… A mezitím kdesi hořce pláče 
holčička s červeným čepečkem, protože vlk z její po-
hádky se někde ztratil. Jak tenhle zmatek dopadne, to 
vám tady neprozradíme…

pice v Ostravě, věnovaná doprovázení nevyléčitelně nemocných, 
pečujících a pozůstalých. 

Hledáme ilustrátora  –  1. listopadu –  4. prosince 2017
Výstava dětských ilustrací z naší celoroční knihovní soutěže.

Pobočka Litol: 
Drátování – 24. listopadu 2017 od 18.00 hodin
Seznámení s technikou drátování. Lektorka Jana Procházková.
Angličtina pro děti – v Litoli připravujeme kroužek angličtiny. 
Bližší informace budou zveřejněny na webu knihovny.

Kreativní advent:
Vybízíme všechny kreativní děti, aby nám v knihovně pomohly vytvořit 
betlém! Přijďte si do knihovny pro papírovou hvězdičku, tu doma vystřih-
něte a vybarvěte či jinak vyzdobte a přineste nám ji zpět do knihovny. Už 
teď jsme zvědavé, kolik hvězdiček nad naším betlémem bude svítit.
Kdo by neměl chuť přispět svým výtvorem do našeho betléma, může 
nám pomoci vytvořit vánoční strom přání. V knihovně si můžete vy-
zvednout speciální kartičku, na kterou svá přání napíšete. My pak všech-
na přání zavěsíme na náš vánoční stromek. 

Připravujeme na prosinec:
2. prosince 2017 od 9.00 do 13.00 hodin – dětské tržiště spojené s vyhlášením 
výsledků našich celoročních dětských soutěží a s výrobou adventních věnců. 
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Pozvánky
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Pozvánky

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

ADVENTNÍ
KONCERT

10. 12. 2017 v 16.00 hodin v kostele 
sv. Jana Křtitele v Lysé n. L.

ÚČINKOVAT BUDOU:

TRIO LESNÍCH ROHŮ ZUŠ Brandýs n. L. 
K. Berounská, D. Matějček, K. Matlasova

DECHOVÉ TRIO Lysá nad Labem
 E. Otradovská - hoboj, J. Czech - klarinet, M. Muzikář - fagot 

MLUVENÉ SLOVO
V Šolcová
ZPĚV

Děti z Dětského domova v Milovicích 
VÝTĚŽEK KONCERTU BUDE PŘEDÁN DĚTSKÉMU DOMOVU

duchovních skladeb

Sbormistr: Petr Bajer

v neděli 26. listopadu 2017
od 15.00 hodin

Smíšený sbor sv. Cecílie
Poděbrady

Sbormistryně: Ivana Trnečková
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Pozvánka

Sobota 11. 11. 2017

 

Svatomartinský průvod 
s lampiony a malým 

ohňostrojem
  Sejdeme se v 17.30 hodin na Husově náměstí, 

vyčkáme příjezd sv. Martina. 
Následný průvod s lampiony bude zakončen 

v zámeckém parku ohňostrojem.
Přijďte s námi oslavit největší 

listopadový svátek.
V případě nepřízně počasí bude náhradní termín 12. 11. 2017.

Akce se koná za inanční podpory města Lysá nad Labem.                                
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Pozvánky / Inzerce

V rámci cyklu „Porozumění sobě i druhým“ 
Vás srdečně zveme na besedu, povídání a sdílení šíření 
pozi  vní inspirace s milou dámou, mentorkou 
Mgr. Marthou Masopustovou
 O našich čakrách 

Jejich barva, umístění na těle, funkce 
a spojitost s tělem i duší, vliv na zdraví, 
jejich harmonizace a sebeléčení, 
uzemňování, pozi  vní ladění. 

Ve středu 1. 11. a 29. 11. 2017
od 17.30 hodin 
Setkání v salonku restaurace 
U Labutě, Lysá nad Labem.  
Moc se těšíme na Vaši účast.

Vstupné: 200 Kč 

na zdraví, 
ení, 
. 

1. 2017

ADVENTNÍ
AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD  

v sobotu 9. prosince 2017
  
Spolek rodáků a přátel města Lysá nad Labem vás už tradičně zve 
na adventní zážitek. Vyjedeme k nekrásnějším cílům na Dunaji, 

do městečka Melk. Pocouráme od kláštera do městečka a k řece, 
pak pojedeme údolím Dunaje s názvem Wachau, proslaveného 

vinicemi a cyklis  ckou stezkou na celém světě. Zamíříme do 
okresního města Krems, které bylo v roce 1998 zaslouženě 

zvoleno městem evropské kultury. Na obou místech prožijeme 
intenzivně předvánoční atmosféru, nakoupíme třeba i nějaké 

vánoční dárky, ochutnáme místní speciality...

Průvodce: Míla Kolací
Odjezd:  v 6.00 hodin z parkoviště u kina
Návrat:   cca ve 21.00 – 22.00
Cena:  475 Kč

Přihlásit se můžete v Městské knihovně v Lysé nad Labem.
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Ze života škol

Volba po-
volání je jed-
ním z prv-
ních velkých 

životních rozhodnutí každého 
z nás. Rozhodnutím, jakým smě-
rem se bude ubírat naše profes-
ní orientace, ve většině případů 
ovlivníme podstatnou část svého 
života. Dovolte nám proto před-
stavit naši školu Obchodní akade-
mii v Lysé nad Labem.

Jsme škola s tradicí, která hle-
dí do budoucnosti a dynamicky 
se rozvíjí, jsme otevření, vstřícní, 
ale i nároční. Naši pedagogové se 
soustavně vzdělávají, aby mohli 
žákům poskytnout co nejkvalit-
nější výuku a zajistit jim ten nej-
lepší start do profesního života. 
Samozřejmostí jsou moderně vy-
bavené počítačové učebny a učeb-
ny jazyků, wi i připojení, interak-
tivní výuka, mnoho vzdělávacích, 
kulturních a sportovních akcí, 
v neposlední řadě také odborné 
praxe žáků v tuzemsku a ve Velké 
Británii. Při výuce podporujeme 

individualitu každého žáka, po-
skytujeme prostor pro kreativitu 
a snažíme se rozvíjet schopnosti 
tzv. kritického myšlení.

Naši absolventi ovládají dva 
cizí jazyky, účetnictví, ekonomiku, 
písemnou a elektronickou komu-
nikaci. Aby bylo jejich uplatnění 
na trhu práce a portfolio jejich 
znalostí a dovedností ještě větší, 
obnovili jsme v předmětu apliko-
vaná ekonomie tradici studentské 
irmy a v letošním školním roce 

nově vyučujeme specializaci pro-
jektové a grantové řízení. 

V předmětu aplikovaná ekono-
mie se studenti učí, jaké to je reálně 
podnikat. Založí si svoji irmu, zvolí 
oblast podnikání, prezidenta spo-
lečnosti, tiskového mluvčího a další 
zaměstnance. Opravdu účtují v da-
ňové evidenci, fakturují, nakupují, 
vyrábějí výrobky, prodávají je a učí 
se je propagovat. Mají tak možnost 
vyzkoušet si na vlastní kůži, co pod-
nikání obnáší. Loňští absolventi stu-
dentské irmy v říjnu skládali Mezi-
národní certi ikát podnikatelských 

dovedností ESP (Entrepreneurial 
Skills Pass), díky kterému budou 
mít mezi uchazeči o zaměstnání vel-
kou konkurenční výhodu.

Možnost širšího uplatnění 
v praxi dává studentům také před-
mět projektové a grantové řízení. 
Studenti se seznamují s tematikou 
projektů a grantů, naučí se, jak 
projekt zpracovat, vést, inancovat 
a zdokumentovat. V obou před-

mětech je důležitá týmová spolu-
práce a otevřená komunikace.

Vážení rodiče, milí uchazeči, 
srdečně vás zveme na dny otevře-
ných dveří 2. prosince 2017, 

15. ledna 2018 a 20. února 2018 
nebo kdykoli jindy, kdy vám naši 
školu a její kvalitní studijní obory 
rádi představíme. 

RNDr. Ivana Dvořáková
ředitelka OA Lysá nad Labem
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Proč studovat na Obchodní akademii v Lysé nad Labem?

Evropský 
den jazyků si 
formou pro-
j e k t o v é h o 

vyučování připomínáme u nás ve 
škole každý rok. Snažíme se pro 
žáky připravit pokaždé jinou akti-
vitu, aby si při práci napříč ročníky 
vyzkoušeli různé dovednosti v ja-
zycích, které u nás studují.

Tentokrát jsme žáky rozdělili do 
8 skupin. Dvě pracovaly v němec-
kém jazyce, dvě v ruském jazyce 
a čtyři v anglickém jazyce. Zadání 
projektu bylo pro všechny společ-
né: „Pozvánka do evropské země. 
Zpívejte, tančete, ukažte obrázky, 

Evropský den jazyků

výrobky, suvenýry, vyrobte slovní-
ček na cestu, připravte ochutnáv-
ku místní speciality…“

Žáci se mohli částečně připravit 
doma, ve škole potom pracovali 
společně a vytvářeli prezentaci 
vybrané země – Ruska, Francie, 
Německa a Velké Británie. Jejich 
přípravu hodnotily dvě komise, 
anglická a německo-ruská. 

A z čeho máme radost? Žáci 
různých ročníků jsou si ve skupině 
navzájem příkladem, komunikují, 
řeší společně úkoly a lépe se po-
znávají. 

PhDr. Zuzana Žantovská
vedoucí projektu
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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:

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
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Ze života škol / Inzerce

Tak jako 
vždy ani letošní 
školní rok ne-
mine naše žáky 
spousta dob-

rých akcí a vzdělávacích programů. 
Poprvé je přichystána přednáška 
Banal/Fatal pro vyšší ročníky. 
Jde o program, který žáky poučí 
o bezpečném chování a sportová-
ní. Dozvíme se zde, jak nebezpeč-
ný je parkour sport nebo skákání 
do neznámé vody. Část přednášky 
povede vozíčkář, který s tím má 
vlastní zkušenost.

Letos se opět zúčastníme pro-
gramu „Ovoce do škol“, kdy jeden 
den v týdnu dostávají žáci ovoce 
zadarmo. Doposud ho mohl mít 
pouze I. stupeň, ovšem nyní si 
pro něj chodí každé úterý i žáci 
II. stupně.

S ohledem na dnešní světovou 
situaci byl devátým ročníkům na 
14. září objednán výukový pro-
gram Migrace obyvatel. Sezna-
movali se zde s důvody migrace, 
imigrace a emigrace, s rozdíly 
mezi utečenci a migranty.

Poté v Milovicích navštívili 
přednášku sexuologa Radima 
Uzla o sexuální výchově.

Žáci 8. ročníků se zúčastnili 

velmi zajímavé besedy na téma 
Kriminalita dětí. 

Ve středu 27. září proběhl pro-
jektový den s tématem Výchova 
demokratického občana, kdy zá-
roveň proběhly volby předsedy 
Školního parlamentu. Všechny 
děti volily i přesto, že šesté roč-
níky byly na adaptačním kurzu 
a deváté ročníky v Muzeu Bedři-
cha Hrozného, kde poznávaly his-
torii Lysé od pravěku až do polo-
viny 19. století. Nedovolili jsme si 
je z voleb vynechat. Šikovní prv-
ňáčci odvolili, i když někteří psali 
počet čárek místo čísla. Ve zbytku 
vyučování se učili pravidla třídy 
a chodu společnosti. 

Kandidovaly pouze dívky. Ka-
rolína Barešová, Adéla Takačová, 
Kristýna Verzichová a Natálie Ur-
bánková. Každý žák se rozhodo-
val, jakou slečnu zvolí podle jejích 
plánů na realizaci akcí ve škole. 
Po sečtení hlasů vyhrála post 
předsedy Kristýna Verzichová 
a post místopředsedy Karolína Ba-
rešová. Ani další dvě kandidátky 
nezůstaly bez práce. Obě dvě mají 
nyní společně na starosti mediál-
ní sekci parlamentu, kterou tvoří 
informování žáků a připravovaný 
školní časopis se stránkami ŠP. 

Již zmíněný adaptační kurz 
v Českém ráji si děti z šestých 
tříd náramně užily. Třídní učite-
lé měli celé tři dny na to poznat 
své svěřence. Žáci aktivně hledali 
cashky, stříleli z luků, projeli se 
na raftech, navštívili Dům přírody 
v nedalekých Dolánkách a po ce-
lou dobu trénovali na závěrečný 
turnaj v mini biatlonu, kde mimo 
jiné zdolávali menší lezeckou stě-
nu a strefovali se laserovou puš-
kou do terčů. 

Závěrem bych ráda poděkovala 
za celý školní parlament těm žá-

kům, kteří nosí do školy hliník. 
V říjnu začaly preventivní pro-

gramy Semiramis.
Žáci 7. ročníků podnikli dě-

jepisnou exkurzi do Libice nad 
Cidlinou, kde navštívili slav-
níkovské hradiště. Získané in-
formace zpracovávali ve sku-
pinkách a celou akci završili 
prozkoumáním naučné stezky 
z Libice do Poděbrad v nostal-
gickém podzimním počasí. 

Natálie Urbánková
žákyně 9. r. ZŠ JAK Lysá

Jak se žije na ZŠ J. A. Komenského…

V září se 
žáci druhých 
ročníků naší 
školy zúčast-
nili v rámci 

projektu ,,Jsem čtenář“ prvního 
setkání v knihovně věnovaného 
tématu: Jak se slušně chovat ve 
společnosti? 

Kukuřičné bludiště
Dne 21. září 2017 se děti 

z 2. a 3. oddělení Školní druži-
ny vydaly na netradiční dob-
rodružství, které strávily na 
čerstvém vzduchu v přírod-
ním kukuřičném bludišti. Při 
příjezdu k bludišti byla pro ně 
připravena hra, ve které si pro-
cvičily svůj orientační smysl, 
orientaci a postřeh, jak správ-
ně používat mapu a odhado-
vat vzdálenost. Vyzkoušely si 
týmovou spolupráci a řešení 
hádanek. Tato hra přispěla 
k prohloubení vztahu k histo-
rii, přírodě i kultuře. Zvýšilo se 

Září u druháků
jim také povědomí o ekologii, 
v bludišti se nacházejí naučné 
tabule společnosti Ekokom, 
které dětem vysvětlily, jak 
správně třídit odpad včetně 
významu třídění.

Cílem projektu bludišť je do-
stat děti na čerstvý vzduch a při-
mět je k venkovním pohybovým 
aktivitám.

Žáci si užili kopec legrace 
při hledání správné cesty 
ven z labyrintu

Tatínek Otík připravil pro děti 
opravdovou zkoušku jejich orien-
tačního smyslu, musely si projít 
bludiště a najít cestu ven! Taťka 
Otík rád vzpomínal na své zážit-
ky z cest, a tak cestou bludištěm 
děti narazily na herní tabule se 
zajímavostmi.

Maminka Mína myslí na to, aby 
se děti dobře bavily. Vymyslela 
pro ně zajímavé hádanky.

Mgr. Jolana Rudolfová
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Podzim se svými úchvatnými 
přírodními barvami je tak sym-
bolický pro náš seniorský věk! 
Ne nadarmo se říká, že prožívá-
me „podzim života“. To se týká 
jak soužití v rodinách se svými 
nejbližšími, tak ve společenském 
dění v našem městě.

Nesmíme však zapomínat na 
„zadní kolečka“, aby nás nic zá-
važného nepřekvapilo. Proto 
jsme si do zářijové Kavárničky 
pozvali paní Janu Khýrovou, 
pracovnici České pojišťovny. 
Velice poutavě nám přiblížila, 
jak si můžeme pojistit odpověd-
nost za způsobenou škodu, při 
životním pojištění pomoc při 
úrazu, jak pojistit majetek i vo-
zidla. Doplnila výhody penzijní-
ho spoření a pro naše vnoučky 
možnosti dětského životního 
pojištění. Získala mnohé z nás 
jako své klienty. 

A byl tu 1. říjen, Mezinárodní 
den seniorů. K jeho oslavě jsme 
se sešli 2. října na výstavišti ke 
snídani s panem starostou Ing. 
Karlem Otavou. Popřát nám 
přišli i další významní hosté, 
paní senátorka Třísková, paní 
poslankyně Kovářová, Mgr. 
Kateřina Valachová a starosta 
Poděbrad pan Langr. K tanci a 
poslechu nám vyhrávala kapela 
Poděbradka.

Týž den odpoledne jsme při-
vítali v Kavárničce v Křesle pro 
hosta našeho pana starostu. Měl 
toho v dnešní den hodně, přesto 
si na nás udělal čas. Všichni jsme 
ho přivítali nadšeným potleskem
a hned mu předali slovo. Pan 
starosta nám nejdříve všem 
pogratuloval k našemu svátku 

Kavárnička s babím létem
a pak přešel k tématům, kte-
rá nás velmi zajímala. Ať už šlo 
o opravu nadjezdu, výstavbu „cy-
klověže“ u nádraží, rekonstrukci 
chodníků a jiné investice města. 
Všechno se nás to osobně dotý-
ká, vždyť toho budeme využívat 
a po nás pak naše děti a vnuci! 
Hovořil s přehledem a stručně, 
a tak jsme se někdy na něj obrá-
tili s doplňujícími dotazy, jak to 
bude třeba se stromovými po-
rosty při opravách chodníků. Je 
to složitá situace, ale pan staros-
ta řešení má. Všechno musí být 
dokonale vytvořené k dlouhodo-
bému využití.

Hned 5. října jsme se setka-
li na společenském odpoledni 
k příležitosti Mezinárodního dne 
seniorů v Milovicích. I zde nás 
přivítali významní představitelé 
– paní senátorka Třísková, sta-
rosta Milovic pan Pour, starosta 
Poděbrad pan Langr a s průvod-
ním slovem paní Bc. Věra Souč-
ková. K tanci a poslechu hrála 
Kapela ESO. Posezení bylo milé a 
rychle nám uteklo.

Zúčastnili jsme se ještě jedné 
významné akce – „Středočeských 
dožínek“, pořádaných v rámci 
47. národní výstavy zeleně, me-
chanizace, pěstitelství květin, 
ekologie a zpracování výpěstků, 
nazvané „Podzimní zemědělec“. 
Začalo to průvodem z Husova 
náměstí, vedeným mažoretkami 
z Přelouče a kolínskou dechov-
kou. Nechyběli naši baráčníci, 
kteří pak na výstavišti zatančili 
Českou besedu. Nu – a teď už se 
těšíme na naše příští sezení v Ka-
várničce. 

MVDr. Jan Kořínek   

Již několikrát jsem se s ro-
dinou a s přáteli zúčastnila 
velmi pěkných zájezdů, na kte-
ré máme všichni stále pěkné 
vzpomínky. 

Dne 23. září 2017 jsme na-
vštívili empírový zámek Kačina.

Zámek se nachází nedaleko 
od husitské Čáslavi a moderní-
ho Kolína. Ční na mírném návrší 
mezi střapatými hlavami boro-
vic. Okolí zámku a parku vtiskly 
podobu ruce zakladatelů zámku 
starobylého rodu Chotků.

Prohlédli jsme si také dří-

Poděkování Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR
ve nepřístupné prostory pro 
sloužící a poddané. V zámecké 
prádelně jsme zažili i legraci. 
Jedna účastnice zájezdu nám 
předvedla, jak správně se pralo 
prádlo na valše.

Všichni máme na co vzpomínat.
Zájezd jsme zakončili v re-

stauraci v Kersku, zde jsme se 
občerstvili a sdělovali jsme si 
své dojmy a zážitky. 

Děkujeme a těšíme se brzy na 
další krásný výlet.

Mgr. Anna Volfová
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Zámecké novinky

      

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

hledá nové zaměstnance na pracovní pozici:

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

Fyzioterapeut/ka
   • Termín nástupu – dle dohody, ihned
   • 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.

Podzim je tu, dny se krátí a pří-
roda hraje všemi barvami. V na-
šem domově se toho opět hodně 
událo. S létem jsme se rozloučili, 
jak jinak, než pořádnou „grilovač-
kou“. I když si s námi počasí po-
hrávalo a bylo deštivo, nakonec 
vše dobře dopadlo a klobásky, 
buřty a žebírka moc chutnaly. Ve 
dnech 7.–8. září 2017 bylo u nás 
v domově živěji než obvykle. Náš 
zámek se stal útočištěm ilmařů 
pro natáčení scén k novému il-
mu Jiřího Vejdělka „Tátova Volha“. 
Natáčení probíhalo v exteriérech 
i interiérech. Kromě ilmových 
hvězd, jako jsou paní Eliška Bal-
zerová, Hana Maciuchová a Táňa 
Vilhelmová, si ve ilmu zahráli 
i klienti a zaměstnanci našeho 
domova. Svých rolí se zhostili na 
výbornou, což budete moci po-
soudit i vy jako potenciální diváci. 
K podzimu patří i houbaření. I my 
jsme vyrazili do blízkých lesů do 
Milovic a Skorkova. Košíky byly 
během chvíle plné a odměnou 
byla výborná smaženice. Přijali 
jsme také pozvání do Domova 

seniorů Luxor v Poděbradech na 
každoroční klání ve hře „Člověče, 
nezlob se!“. I když se nám nepo-
dařilo zvítězit, bylo to moc pří-
jemné odpoledne ve společnosti 
milých lidí. Opět jsme začali „vy-
krmovat“ zámeckého hada z kaš-
tanů a uvidíme, jestli se nám po-
daří překonat rekord v jeho délce. 
Nejsme na to sami. Pomáhají nám 
lyské školy, školky a všichni, kteří 
se rozhodli do akce zapojit. Naše 
další putování vedlo do Domo-
va pro seniory Anna Český Brod 
na zdejší tradiční „Českobrodské 
hrátky“, které jsme si užili. Disci-
plíny byly rozmanité: pétanque, 
kolo štěstí, čichový kvíz, skládání 
puzzle atd. Atmosféra byla výbor-
ná. Děkujeme za pozvání a těšíme 
se na další ročník. Počátkem října 
proběhl také „Týden sociálních 
služeb ČR“, který vyhlašuje Aso-
ciace poskytovatelů sociálních 
služeb ČR. První říjnový den je 
vyhlášen „Dnem seniorů“ a my 
přemýšleli, jak ho společně osla-
víme a obdarujeme se. Prvním 
dárkem byl autobusový výlet 

do pražské zoologické zahrady. 
Našimi pomocníky byli dobro-
volníci z irmy Mireas s.r.o., kteří 
nám pomohli jak materiálně, tak 
doprovodem a fyzickou pomocí. 
Byl to krásný, smysluplný den, 
plný nových zážitků a generační-
ho spříznění. Dalším dárkem pro 
naše klienty byl „Lázeňský den“. 
Opět jsme přizvali pomocníky, 
a to studenty SOŠ TOS Čeláko-
vice a OHS Turnov. Naši klienti 
i zaměstnanci si dopřáli služby 
kadeřníka, manikúru, příjemnou 
masáž rukou, mohli si pomocí 
ultrazvuku nechat vyčistit brýle, 
provést drobné opravy. Nechybě-
ly ani odborné rady, jak s brýlemi 
zacházet a pečovat o ně. Součástí 
„Týdne sociálních služeb ČR“ byl 
jako každý rok ,,Den otevřených 

dveří“, který se konal v úterý 
3. října. V rámci tohoto dne získali 
zájemci základní informace o ži-
votě na zámku a měli možnost si 
prohlédnout domov s ukázkami 
aktivizační činnosti.

Závěrem Vás srdečně zveme na 
bene iční koncert „Zámecké pro-
zpěvování“ dne 26. 11. 2017 od 
15.00 hod., který organizujeme 
společně se spolkem SONUS. Tě-
šit se můžete na pestrý výběr ne-
jen duchovních skladeb v podání 
Smíšeného pěveckého sboru sv. 
Cecílie Poděbrady a Chrámového 
sboru u sv. Jan Křtitele Lysá nad 
Labem.

S přáním krásných dnů  
  Mgr. Jiří Hendrich

ředitel Domov Na Zámku 
Lysá nad Labem, p. o.

Chci touto cestou poděkovat 
Pečovatelské službě v Lysé nad 
Labem. Všem pečovatelkám 
a paní vedoucí Součkové za jejich 
všestrannou pomoc a péči nejen 
o mě, ale i ostatní postižené a po-
třebné v našem městě.

Všechny pečovatelky jsou 
ochotné, vstřícné a připravené 
vždy pomoci. Bez jejich péče by 
byl můj život mnohem těžší.  Při 
každém setkání jsou usměvavé 

Poděkování
a ochotné pomoci se vším, co 
potřebuji.

Všechna slova díků mi nestačí 
k tomu, abych jim vyjádřila svou 
vděčnost, úctu a díky za vše, s čím 
mi pomáhají, včetně pomoci pře-
konávat bolest a těžkosti života. 
Všem ještě jednou děkuji a přeji 
hodně zdraví, síly, trpělivosti a 
spokojenosti v osobním životě.

S díky a úctou
Alena Hradecká
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Napsali nám / Zdravotnictví

O blížícím se letošním 300le-
tém výročí založení Byšiček vě-
děli naši občané i turisté, kteří si 
čtou informace o založení obce 
hrabětem Františkem Antoní-
nem Šporkem v roce 1717 na 
zastávce okruhu kolem Lysé nad 
Labem. Nikdo ale nepředpoklá-
dal, že se u příležitosti kulatého 
výročí založení obce uskuteční 
akce, na kterou občané Byšiček 
a jejich nejbližšího okolí budou 
vzpomínat mnoho dalších let. 

Myšlenku na akci v duchu 
šporkovských slavností a sty-
lových vesnických oslav, kona-
ných v Rakousku, přinesli již na 
podzim roku 2016 Ing. Bohumil 
Kolací a Josef Koštíř. Po obdo-
bí diskusí, zvažování možností 
inancování a organizačního 

zajištění padlo rozhodnutí a or-
ganizační výbor složený z členů 
SDH Byšičky, zástupců města a 
zajišťovatele akce, pana Kolací-
ho, byl na světě. Zkraje nebylo 
lehké přesvědčit byšické souse-
dy k otevření dvorů, aby se do 
obce vešlo plánované množství 
návštěvníků. Postupně se však 
s vizí oslav sousedé ztotožnili a 

přicházeli s náměty na využití 
vlastních prostor. Další diskuto-
vanou záležitostí byla propagace 
celé akce. Plakáty na posvícení 
vyvěšujeme na pár míst po oko-
lí Byšiček, a teď tu byl internet, 
plakáty po celém okrese, články 
otištěné v mnoha médiích, osob-
ní pozvánky starostům spřáte-
lených obcí, internetové rádio 
Patriot, spolupráce s českým 
rozhlasem – Výlety s Dvojkou, vi-
deo agentury Manola, propagace 
prostřednictvím dostihu Cena 
Byšiček a také pomocí Výstaviš-
tě Lysá n. L. Program oslav bylo 
třeba vyvážit produkcí pro divá-
ky lákavou a na druhé straně tou, 
která je očekávána a vždy potěší, 
neboť v našem okolí působí sou-
bory, jejichž produkce na akci 
místního významu patří v první 
řadě. Maraton ladění inančního 
rozpočtu a harmonogramu rea-
lizace začal brzy zjara. Nebudu 
popisovat, co se všechno muselo 
vyřešit, ale nyní už víme, že za-
pomenout na zdravotní dozor, 
pořadatelskou službu, mobilní 
WC nebo například na průběžný 
úklid by byl velký problém.

Je na místě vyzdvihnout an-
gažovanost a vstřícný přístup 
mnoha subjektů a lidí. Nemo-
hu na tomto místě jmenovat 
všechny, takže alespoň ty nej-
důležitější. V první řadě město 
Lysá nad Labem, pana starostu 
Ing. Karla Otavu, Janu Křížovou, 
Hanu Nesměrákovou a Anetu 
Duškovou. Na tuto podporu na-
vazuje záštita Parlamentu České 
republiky, Ministerstva kultury 
ČR a Středočeského kraje. Gesto 
inanční pomoci přišlo i od jed-

notlivců – Jardy Beneše, Josefa 
Richtrmoce ml., Alžběty Matyá-
šové. Další pomoc pak poskytly 
SDH Lysá nad Labem, SDH Milo-
vice-Mladá, Domov Mladá a FCC 
Lysá nad Labem. Obrovským 
přispěním bylo bezplatné zajiš-
tění osobní přepravy organizací 
ROPID (Regionální organizátor 
Pražské integrované dopravy) 
a zajištění dopravního znače-
ní irmou SEDOZ. Květinovou 
výzdobu dodalo Montano, ob-

čerstvení pro účinkující pekař-
ství Merhaut, řeznictví Přibyl 
a irma Poděbradka. Sousedy 
z Byšiček, přátele z Řehačky, 
Labíčka a Komárova zde nelze 
všechny jmenovat, to učiní-
me na místě jiném. Děkujeme 
i manželům Kořínkovým, kteří 
připravili publikaci o historii 
Byšiček. Seznam všech, kdo po-
skytli podporu, je umístěn na 
našich internetových stránkách 
www.bysicky.cz.

Na závěr poděkování oprav-
du všem, co se kolem akce točili 
celý ten rok a ještě nepřestali. 
V neposlední řadě skvělým účin-
kujícím a Vám, mnoha milým ná-
vštěvníkům, které k nám přivedla 
krása obce před třemi sty lety 
svým půdorysem předurčena 
F. A. Šporkem, vše pak podtrženo 
krásným počasím a jedinečnou 
atmosférou.

Miloš Freiberg
jednatel SDH Byšičky

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: 

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

So 18. 11. MUDr. Matasová
Ne 19. 11. MUDr. Matasová
Po 20. 11. MUDr. Čerňanská
Út 21. 11. MUDr. Matasová
St 22. 11. MUDr. Chocholová
Čt 23. 11. MUDr. Dáňová
Pá 24. 11. MUDr. Matasová
So 25. 11. MUDr. Dáňová
Ne 26. 11. MUDr. Dáňová
Po 27. 11. MUDr. Čerňanská
Út 28. 11. MUDr. Matasová
St 29. 11. MUDr. Chocholová
Čt 30. 11. MUDr. Dáňová
Pá 1. 12. MUDr. Dáňová
So 2. 12. MUDr. Chocholová
Ne 3. 12. MUDr. Chocholová

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

INZERCE

Tak nám uplynulo pár měsíců, 
nový školní rok se rozjel, dětí sna-
žících se dostat z jedné části měs-
ta do druhé přibylo. Nevypadá to, 
že bychom se výrazně posunuli 
v řešení situace! Vlastně děkuj-
me – přechod na úrovni Tety byl 
obnoven. I když obnoven, vlastně 
nevím, dají se za obnovu počítat 
pruhy na silnici?! To, že silnice 
nebyla řádně opravena, už v kon-
textu věcí důležitějších považuji 
za drobnost. Zákon hovoří o mís-

Čekáme na první mrtvolu?

Reakce na článek: Čekáme na první mrtvolu?

tu, které je označeno příslušnou 
dopravní značkou. Jedná se tedy 
o přechod pro chodce, nebo nejed-
ná? Dopravní situaci ve městě Lysá 
nad Labem považuji za naprosto 
zoufalou. Jak dlouho se plánuje 
„řešení“ křižovatky u kina? Vím 
o dvou zraněných dětech, které byly 
v tomto místě sraženy automobi-
lem v posledních 2 letech. Každé 
ráno jsme svědky, popř. přímo zou-
falými řidiči, kteří se snaží probojo-
vat skrz, a denně vídáme ohrožené 

chodce při snaze dostat se z jedné 
strany Jedličkovy ulice na druhou. 
Opravdu nikdo nebude řešit fakt, 
že „hlavní silnici“ ve městě rozdělu-
jící 2 obytné části dělí přechody od 
sebe vzdálené cca 460 m?! (Ulice 
se dá „bezpečně“ přejít na úrovni 
náměstí a pak za benzinovou pum-
pou). Apelovat existencí rodinného 
centra Parníček, které organizuje 
volnočasové aktivity pro děti včet-
ně školky, je asi zcela zbytečné. I 
laikovi nesmyslně se jevící řešení 

na zúžení silnice a vybudování svo-
didel zřejmě vyšumělo. Kolik do-
pravních nehod se ještě musí stát?! 
Opravdu čekáme na první mrtvolu, 
nebo i ta bude málo??? Od dokon-
čení studií pracuji v soukromém 
sektoru, dámy a pánové zodpověd-
ní, a mohu Vás ujistit, že za takhle 
odváděnou práci by mě rozhodně 
nikdo nezaplatil, to že by mě záro-
veň hanba fackovala, už je jen věcí 
osobní zodpovědnosti.

Monika Kolářová

Národní potravinová sbírka se 
uskuteční v sobotu 11. listopadu 
2017 od 8.00 do 20.00 hodin ve 
vybraných prodejnách po celé 
České republice. 

V Lysé nad Labem: Penny 
Market ul. Sokolská 1679. Bo-
hužel nám Penny v ul. Jedličko-
va spolupráci odmítl, což je nám 
velice líto. 

Během celého dne budou moci 
zákazníci hypermarketů a smlu-

Národní potravinová sbírka 2017 v Lysé nad Labem

vených prodejen darovat trvan-
livé potraviny do košíků označe-
ných logem. 

Důvodem sbírky je nejen zís-
kat potraviny pro lidi v nouzi, ale 
i upozornit veřejnost na to, že 
i v České republice je chudoba 
problémem a že zde je mnoho lidí 
v těžké životní situaci, ve které si 
sami nemohou zajistit ani základ-
ní potraviny a jsou závislí na po-
moci druhých.  

Kdy mohu darovat? 
Sbírka probíhá 11. listopadu od 

8 do 20 hodin, po celou tuto dobu 
je možné darovat potraviny.  

Kde mohu potraviny darovat? 
Potraviny vybírají dobrovolníci 

za pokladnami do nákupních ko-
šíků s logem projektu.  

Nejde o to, aby hypermarket 
a obchodník více prodal!

Věříme, že společně s Vámi 
se nám podaří dobrá věc. Nikdo 
z nás neví, co bude zítra. Do těž-
ké situace se může dostat každý 
z nás. I Váš drobný dar může pro 
někoho znamenat velkou pomoc. 

11. listopadu 2017 tu budeme 
pro Vás, kteří chtějí pomoct a pro 
ty, kteří to potřebují. 

Děkujeme za Vaši pomoc!!! 
Labutová  J.  

Farní charita Lysá n. L.

Na mrtvolu rozhodně nečeká-
me a pracujeme na tom inten-
zivně, ale nespolupracuje s námi 
vlastník silnice – Středočeský 
kraj. Už jsme z toho „na prášky“ 
stejně jako Vy a mnoho dalších 
rodičů.

U RC Parníček s prvním navr-
ženým řešením souhlasila Poli-
cie ČR, ale nesouhlasila krajská 
správa silnic. Druhé řešení je 

kladně projednané s policií a 
ústně i s krajskou správou silnic, 
ale na jejich písemné stanovisko, 
bez něhož státní správa řešení 
neposvětí, marně čekáme a opa-
kovaně je urgujeme. Stejná si-
tuace je i u zlepšení 3 přechodů 
u radnice a na náměstí Bedřicha 
Hrozného. 

Pokud jde o křižovatku u kina, 
zde bude zvýšení bezpečnosti 

bohužel možné až za několik let 
během celkové rekonstrukce. 
Okamžité řešení u RC Fajn klub 
by díky přísnosti norem a poli-
cejních stanovisek znamenalo 
přechod u drogerie Teta zrušit a 
až u vjezdu k RC Fajn klub udě-
lat ostrůvek bez „zebry“, tj. bez 
přednosti chodců při přecházení, 
což rada města neshledala jako 
žádoucí řešení. Nákladné zřízení 

světelné signalizace u kina zastu-
pitelstvo 21. září 2017 na základě 
odborné studie shledalo nikoli 
nezbytným, protože by bylo vyu-
žíváno pouze pár let – od znovu-
otevření nadjezdu do výstavby 
obchvatu města.

Velice lituji, že nemohu podat 
příznivější zprávu.

Bc. Martin Robeš
člen Rady města Lysá n. L.

Nabízím práci dentální hygienistce na 1–2 dny v týdnu v samostatné ordinaci 
v Přerově nad Labem, zavedená klientela, praxe nutná. Nástup leden 2018. 

V případě zájmu nás kontaktujte na e-mail: zubni.prerovnl@seznam.cz
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Malý Tibet se nazývá oblast 
Ladak, která leží ve státě Džam-
mú a Kašmír na severu Indie. 
Zde se potkává Himálaj s Kará-
koramem a vstup sem je možný 
jen přes vysokohorská sedla. 
Právě díky této přírodní izola-
ci se zde původní buddhistická 
kultura zachovala až dodnes, na 
rozdíl od Tibetu v Číně. 

Měl jsem možnost poznat tuto 
oblast na treku, který jsem prošel 
v roce 2016 se skupinou devíti 
účastníků. Začátek byl v hlavním 
městě Ladaku  v Lehu ve výšce 
3 600 m. Sem jsme se samozřej-
mě dopravili letecky a po dvou-
denní aklimatizaci a návštěvě 
několika buddhistických klášterů 
v okolí jsme odjeli do místa, kde 
vlastní trek začínal. Šestnáct dnů 
se mělo jít v horách bez možnosti 
doplňovat zásoby, takže vše bylo 
nutné nést s sebou na zádech a 

Kouzlo a krása Malého Tibetu

v pytlích na koních. Podle délky 
etapy a převýšení se denní doba 
pochodu pohybovala mezi sedmi 
až deseti hodinami. Každý den 
bylo tedy třeba po snídani zabalit 
stan a ostatní věci a večer pak vše 
zase vybalit, uvařit večeři a spán-
kem nabrat síly na další etapu. 
Kdo někdy spal ve vyšší nadmoř-
ské výšce, tak si pamatuje, že bez 
dobré aklimatizace se moc spát 
nedá. My jsme se v průběhu treku 
pohybovali mezi třemi až pěti tisí-
ci metry nad mořem, kde už je jen 
poloviční tlak vzduchu. Celkem 
jsme přešli tři pětitisícová sedla 
a mnoho těch nižších. Možná ješ-
tě obtížnější byly etapy, kdy jsme 
šli podél horské řeky a neustále 
přecházeli brodem z jedné strany 
na druhou, popřípadě šli souvisle 
v řece, jejíž teplota byla samo-
zřejmě nižší než u nás v Pola-
bí. Ráno totiž na březích byly i 

Královský palác v Lehu

V sedle Sisir 4 760 m n. m.

16. září se uskutečnil 2. ročník 
fotbalového klání zaměstnanců 
společnosti Linde & Wiemann 
a. s., pořádaný tentokrát v part-
nerském městě Břeclav.  I přes 
z počátku ošklivé počasí se vše 
vydařilo a týmy si turnaj užily. 

Lysá vs. Břeclav

Lyská pobočka byla zastoupena 
šesti zaměstnanci, kteří skvěle 
reprezentovali a získali pohár za 
krásné 4. místo.  Dík patří i břec-
lavským pořadatelům za precizní 
organizaci. 

 Lukáš Vodička

ledové škraloupy. Na rozdíl od 
Himálaje v Nepálu je tato oblast 
ve srážkovém stínu a nepřichází 
sem tedy monzun. Vlivem toho 
je zde minimum zeleně a zdejší 
hory jsou zdánlivě pusté a suché. 
Svoji krásu však mají v barevno-
sti a podobě jednotlivých skalních 
útvarů a také zvláštností cest, 
které skrze ně vedou. Zajímavá 
byla také setkání s domorodci 
v horských vesničkách a pozná-
ní, jak se vyrovnávají s životem 
ve zdejších tvrdých podmínkách. 
Čtrnáctý den jsme došli patřičně 
vyčerpáni do základního tábora 
ve výšce 5 100 m pod horou Kang 
Yatse. Výstup na vrchol jsme za-
hájili druhý den v 5 hodin ráno. 
Nejdříve jsme stoupali po ka-
menné moréně za svitu čelovek 
až k hranici sněhu a po rozedně-
ní pak pokračovali po sněhovém 
hřebeni vzhůru. Na ostrý skal-
natý vrchol jsme dolezli už jed-
notlivě ve 12 hodin. Počasí nám 
přálo, a tak jsme si užili bezvětří 
a polojasno ve výšce 6 175 m. 
Druhý den jsme tábor zabalili a 
šli dolů, avšak ještě jedno pětitisí-
cové sedlo jsme museli překonat, 
než jsme se dostali až do civiliza-
ce k silnici. Při návratu autem do 
Lehu jsme navštívili Hemis, který 

je největším klášterem oblasti. 
Celkem jsme ušli více než 190 
km a nastoupali v součtu přes 15 
výškových kilometrů. Odváželi 
jsme si obrovské množství zážit-
ků nejrůznějšího druhu, které se 
při takové extrémní akci vryjí do 
paměti obzvlášť hluboko. Mu-
sím jen potvrdit poznatek svých 
předchůdců, že ten, kdo prošel 
tento kouzelný kraj a potkal se se 
zdejšími lidmi, jak se to podařilo 
nám, ještě dlouho v sobě nosil 
hluboké dojmy, ba dokonce se i 
podíval na svůj život z jiného po-
hledu. 

Pro vás, kteří by se rádi se 
zážitky z Malého Tibetu ale i ji-
ných světových velehor a skal 
seznámili, Horolezecký oddíl 
z Lysé nad Labem letos opět 
pořádá tradiční Horokameru 
o svých sportovních akcích ve 
formě promítání ilmů a foto-
gra ií, tentokrát k 35. výročí 
svého založení. Připraveny jsou 
prezentace také z Centrálního 
Himálaje, Alp a skalních stěn 
v tuzemsku a zahraničí. Akce se 
koná v pátek 10. listopadu 2017 
od 19 hodin v Kině Lysá n. L.

Josef Křena
Horolezecký oddíl 

Lysá nad Labem
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V sobotu 7. říj-
na 2017 pořádal 
Atletický oddíl 
T. J. Sokol Lysá 
nad Labem ve 

víceúčelovém sportovním areálu 
u ZŠ J. A. Komenského již tradiční 
závody v atletickém čtyřboji.

Akce se zúčastnilo celkem 188 
mladých atletů a atletek z roční-
ků 2003–2012 z Lysé nad Labem, 
Nymburka, Staré Boleslavi, Mi-

lovic, Kounic, Prahy, Ostré a Ka-
menného Zboží.

Závodilo se v atletickém čtyř-
boji: běh 60 m (mladší kategorie 
2011–2009, 50 m), skok daleký, 
hod kriketovým míčkem (mlad-
ší kategorie 2011–2009 teniso-
vým míčkem) a závěrečný běh na 
300 m. Závody probíhaly součas-
ně v 5 sektorech, a tak si mohli 
diváci (odhadem 150 až 200) vy-
brat, kde budou povzbuzovat. Tři 

Podzimní atletické závody 2017

Nový školní rok byl zahájen a 
pro aerobik klub TSK Dynamik, 
z. s., Lysá nad Labem, začíná nová 
tréninková sezona a příprava pro 
nadcházející závodní období.

Máme za sebou soustřední, 
které proběhlo poslední týden 
v srpnu. Děvčata po odpočinku 
aktivovala svalíky a začala si pod 
vedením svých trenérek připravo-
vat závodní sestavy. Zároveň jsme 
přivítali i nové členy a musím říci, 
že atmosféra na soustředění byla 
opravdu skvělá. „Děti se sjednotily 
jako týmy i jako klub a o to nám 
především jde, abychom byli jeden 
tým a vzájemně se podporovali a 
stáli za sebou,“ říká vedoucí sekce 
aerobiku a zároveň zakladatelka 
klubu Mgr. Lucie Koštířová.

Co je u nás nového? Náš klub 
měl původně rozšíření o zumbu 
a break dance. Tyto sekce již v klubu 
nejsou. Rozhodli jsme se specializo-
vat pouze na aerobik, a to jak závodní, 
tak i nezávodní, kdy si děti jdou zacvi-
čit jen tak pro radost z pohybu. Naše 
týmy závodí v sekcích komerční a 
ATS aerobik pod vedením Mgr. Lucie 
Koštířové, itness a sportovní aerobik 
pod vedením trenérky Gabči Hejba-
lové. Tréninky u obou sekcí probíhají 
v Lysé n. L. v RC Parníček a v ZŠ 

Nová sezona začala
B. Hrozného. V Přerově n. L. trénuje 
komerční aerobik a přípravku naše 
nejmladší trenérka Terezka Exne-
rová s Terezkou Mlchovou. Novin-
kou je u nás step aerobik a cheers 
aerobik, který povede naše nová 
trenérka Anna Petrášová. Ta v pře-
dešlých letech trénovala komerční 
aerobik a její týmy měly na závo-
dech moc dobré výsledky. Loňskou 
sezonu 2016–2017 se závodů po-
prvé účastnil i tým dospělých žen se 
sestavou Kleopatry. Jsme rádi, když 
vidíme, že i rodiče se nestydí a zapo-
jují se, a to i když cvičí pouze rekre-
ačně, chtějí zkusit závodit a jdou do 
toho. Předchozí sezona pro nás byla 
úspěšná, děvčata přivezla poháry 
i medaile, věřím, že i nadcházející 
sezona bude pro všechny stejně po-
zitivní a příjemná.

Kde trénujeme? Tělocvičny v Lysé 
jsou poměrně obsazeny, ale snažili 
jsme se vybrat místa dle možností 
hlavně v centru města, aby to bylo 
co nejvhodnější pro děti a rodiče. 
Místo pro tréninky jsme také získali 
v Milovicích ve škole T.G.M. Rozvrh, 
místa tréninků a kontakty na tre-
néry najdete na našich stránkách 
www.tskdynamikzs.com nebo na 
našem facebooku.

Vedení klubu TSK Dynamik

nejlepší v součtu všech čtyř dis-
ciplín byli odměněni medailemi 
a vítěz si odnesl pohár. Zároveň 
každý účastník obdržel medaili 
z voňavého perníku, takže případ-
ná zklamání byla kompenzována 
sladkou tečkou. Velká konkurence, 
sice aprílové, ale přeci jen dobré 
atletické počasí, a kvalitní organi-
zace závodů přispěla k zajímavým 
a hodnotným sportovním výko-
nům, pěkným osobním rekordům 
a krásným atletickým zážitkům.

Velké dík patří všem, kteří se 
podíleli na pohodovém průběhu 
atletických závodů z řad rodičů a 
dobrovolníků, a to jak v pozici roz-
hodčích v jednotlivých sektorech, 
tak v roli průvodců jednotlivých 
skupin závodníků nebo jako tech-
nický servis v zázemí závodů. 

Výsledková listina je k nahlédnu-
tí na www.sokol-lysa.cz.

Tomáš Jakubal
Atletický oddíl T. J. Sokol

Lysá nad Labem
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V neděli 8. října se uskutečnil 
ve sportovní  hale ZŠ Komenské-
ho v Lysé nad Labem již 2. ročník 
mezinárodní soutěže ve spor-
tovním tanci „Podzimní cena TK 
TJ Sokol Lysá nad Labem“. Po 
letošní „Jarní ceně TK TJ Sokol 
Lysá nad Labem“, která se usku-
tečnila v dubnu, to byla už druhá 
soutěž v tanci v Lysé nad Labem 
v tomto roce. 

Doslova od brzkého rána do 
pozdních večerních hodin probí-
haly soutěže dětí, juniorů, mládeže 
a dospělých ve standardních a la-
tinskoamerických tancích. 

Podzimní cena TK TJ Sokol Lysá nad Labem – 2. ročník 

Soutěží se zúčastnil rekordní 
počet 292 soutěžících párů, a to 
nejen z České republiky, ale také 
z Polska a Slovenska. 

Při tomto počtu soutěžících 
muselo být vše připraveno do 
posledního detailu, a rádi konsta-
tujeme, že organizátoři soutěže 
Matthias Fencak, Lucie Slouková 
a manželé Malinovští zvládli pří-
pravu a zabezpečení soutěže na-
prosto bezchybně. 

Poděkování za organizaci sou-
těže patří i všem organizátorům 
a sponzorům, protože bez jejich 
pomoci by se taková významná 

akce nemohla uskutečnit. 
Celý den byl přítomen na soutě-

ži i místostarosta města Lysá nad 
Labem, pan Jan Burian, který se 
zástupci TJ Sokol předával ceny, 
medaile a diplomy nejúspěšnějším 
tanečním párům, a i jemu za osobní 
účast na soutěži patří poděkování.

Potěšitelným zjištěním je i 
skutečnost, že velmi úspěšně se 
zúčastnily soutěže domácí páry 
z Tanečního klubu TJ Sokol Lysá 
nad Labem. Potvrzuje to dob-
rou práci trenérů a vedení klubu 
s dětmi a mládeží.

Velmi dobrou úroveň soutě-

žících tanečních párů potvrzuje 
skutečnost, že několik párů si 
díky svému umístění v soutěži 
vytančilo vyšší třídu.

Poděkování patří i divákům, 
kteří vytvořili během čtrnácti-
hodinového tanečního marato-
nu všem soutěžícím příjemnou 
atmosféru, která je zcela jistě 
motivovala k předvedení svých 
nejlepších tanečních výkonů.

Ing. Pavel Kojetín
předseda Středočeské divize 

a člen výkonné rady
Českého svazu tanečního sportu
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Společnost MCGA Czech, s.r.o.
Lysá nad Labem – Litol 
hledá vhodného kandidáta na pozici:

OBSLUHA STROJŮ 
A ZAŘÍZENÍ / SEŘIZOVAČ
Požadujeme:
- 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.

VÝKUP 
DRUHOTNÝCH 

SUROVIN
ČELÁKOVICE areál TOSu
 - výkup papíru, železa, 

kovů, autobaterií 
AUTOVÁHA na 30 t

Otvírací doba: 

PO–PÁ     7.30 – 16.30
SO            8.00 – 12.00

tel.: 702 352 151 
www.vykupcelakovice.cz

Inzerce

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


