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V tomto čísle:

Městská knihovna Lysá nad Labem 
pořádá v rámci cyklu

KONCERTY
PRO ZÁCHRANU

VARHAN
 

kostel Narození sv. Jana Křtitele Lysá nad Labem 

JAKUB JAN RYBA 
Česká mše vánoční
26.12.2017 v 16.00 hodin

ÚČINKUJÍ:
sbor VOX NYMBURGENSIS a hosté

orchestr souboru DYKYTA
Výtěžek z koncertů bude věnován 

na rekonstrukci vzácných místních varhan.

V rámci plánované rekonstrukce této 
hlavní přístupové komunikace do měs-
ta od Benátek a Milovic, kdy dochází ke 
zkapacitnění a výměně stávajících inže-
nýrských sítí, optimalizaci šířky a po-
vrchu komunikace, zřízení nezbytného 
množství parkovacích míst, posílení bez-
pečnosti silničního provozu umístěním 
okružní křižovatky i k významnému zvý-
šení komfortu pěších uživatelů obnovou 
a optimalizací chodníků, přechodů, zastá-
vek hromadné dopravy apod. dle aktuálně 
platných norem a standardů.

Tyto úpravy se zásadně dotknou i stávají-
cí doprovodné zeleně. Její stav byl odborně 
posouzen v plné vegetaci v létě roku 2016.  
Individuálně byly zmapovány všechny stá-
vající dřeviny a podrobně zaznamenány jed-
notlivé dendrometrické údaje, charakterizu-
jící aktuální stav, problémy i perspektivu. 

Víme, že někteří obyvatelé vnímají stá-
vající aleje jako „status quo“ a neuvědo-
mují si problémy v kvalitě, habitu, pozici 
růstu, výsadbovém sponu nebo v konfliktu 
s okolní dominantní zelení sídliště nebo 
se silniční dopravou. Přestože téměř po-
lovina jedinců dosud každé jaro obyvate-
le potěší svými květy, jedná se z více než  
50 % o neperspektivní, chřadnoucí, kon-
fliktní, opakovaně dosazované, krátkově-
ké dřeviny s nízkou ekologickou užitností 
(velmi malá listová plocha nedostatečně 
omezuje rozptyl prachových částic z ko-
munikace apod.). Postupné výsadby a do-
sadby stromořadí probíhaly bez jakékoliv 
koordinace s podzemními produktovody,  
s provozem na komunikaci i na chodnících  
a přinášejí aktuálně značné problémy.

S vědomím těchto objektivních informací 
pak nebylo příliš obtížné doporučit v rámci 
připravované rekonstrukce i komplexní ob-
novu vegetačních prvků. Tato bude spočívat 
ve velkorysém trojúrovňovém řešení vege-
tačních úprav:

Kostru bude tvořit oboustranné rozvolně-
né stromořadí perspektivních dlouhověkých 
alejových stromů, snášejících ztížené měst-

ské prostředí – středně vzrůstných, se štíh-
lejší vejčitou korunou (dosahující mimo jiné 
cca 10–15x většího objemu oproti stávajícím 
stromům). Město vybere ze čtyř doporuče-
ných kultivarů javoru, turecké lísky (na sním-
ku), jinanu nebo okrasné višně strom, který 
bude pro tuto ulici charakteristický. Celkem 
dle technických i sadovnických limitů byly vy-
tvořeny podmínky pro výsadbu a kvalitní růst 
20 ks těchto kosterních dřevin.

Střední patro pak bude tvořit plošná zá-
honová výsadba tří kultivarů soudobých 
specifických remontujících, vonných, nená-
ročných a odolných růží ze skupiny „Road-
runner“ v celkové ploše více než 2 000 m². 
V místech, kde kvůli technickým limitům 
nelze vysadit stromy, budou ještě doplněny 
skupiny vzrůstných, atraktivně kvetoucích 
ibišků.

Nejnižší patro vegetačních úprav pak  
v celkové výměře cca 800 m² budou tvořit pů-
dokryvné stálezelené keře jako náhrada tráv-
níků a jen v omezeném nezbytném rozsahu  

Jak by mohla vypadat ulice 
Československé armády

Pokračování na str. 3

Více na str. 9
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Krátce z radnice

Městský úřad

Pokračování na str. 3

Slovo starosty

Vážení spoluobčané, ve čtvrtek  
9. 11. 2017 se uskutečnilo druhé 
setkání z cyklu „Zeptejte se sta-
rosty“. Byl jsem mile překvapen 
velkým zájmem veřejnosti o dění 
v našem městě. Velká zasedací 
místnost se zaplnila do posled-
ního místa. Přestože pravidelně 
komunikuji se spoluobčany při 
různých setkáních a třeba i na 
pivě, setkání na radnici bylo vel-
mi přínosné. Diskutovali jsme  
o všem, co Vás trápí, a řešili 
jsme i věci nepříjemné. Tako-
váto setkání považuji za velmi 
důležitá a určitě v nich budeme 

pokračovat.
Jedním z témat bylo i naku-

pování v našem městě. Přestože 
jsem už mnohým z Vás tuto pro-
blematiku vysvětloval, považuji 
za nutné informovat širší veřej-
nost. Město Lysá nad Labem bo-
hužel nevlastní vhodný pozemek 
na výstavbu supermarketu. Je 
potřeba si uvědomit, že se jedná 
o soukromé aktivity, ne o obcho-
dy ve vlastnictví města. Obchodní 
řetězce se řídí svými pravidly a  
o umístění jejich obchodních 
domů se nerozhoduje u nás, ale 
bohužel v cizině. V Lysé nad La-
bem byl vybudován PLUS. Ná-
sledoval řetězec PENNY. Časem 
došlo k ukončení činnosti řetězce 
PLUS a k naší nelibosti jej koupil 
řetězec PENNY. A tak se stalo, že 
v našem městě máme dvě pro-
dejny stejného majitele, kde těž-
ko může vzniknout konkurenční 
prostředí. Mnozí mi píšou, že 
Lysá je na tom hůř než v době so-
cialismu. Rád bych připomenul, 
že v té době byly v každé městské 
části vybudovány samoobsluhy  

v docházkové vzdálenosti. Samo-
zřejmě s omezeným sortimentem 
zboží, poplatným té době.                                                                   

V ulici Československé armády 
koupil pozemky LIDL a dodnes je 
vlastní. Pro protesty obyvatel uli-
ce Resslova od projektu upustil. 
Na křižovatce směr Milovice a Be-
nátky chtěl stavět SPAR. Protože 
nedošlo k dohodě s majiteli po-
zemků, od projektu také upustil. 
V roce 2013 bylo vydáno stavební 
povolení na obchodní centrum 
TESCO za fotbalovým hřištěm. 
Projekt byl podporován městem. 
Bohužel firma TESCO přestala  
v České republice investovat. 
Měli jsme prostě smůlu. Dotyčný 
pozemek včetně projektu je stále 
v majetku TESCA a má platné sta-
vební povolení. Je na prodej. Jiný 
řetězec si ho nechce koupit, pro-
tože je prý drahý. O tomto místě 
jsem informoval zástupce BILLY  
a KAUFLANDU.  

BILLA má v Německu schválený 
soukromý pozemek na křižovatce 
směr Milovice a Benátky nad Jize-
rou. Nikam jinam nechce. Jestli se 

dohodnou s vlastníky pozemku, 
musí proběhnout změna územní-
ho plánu, která může trvat i dva 
roky. Za tři roky by tam BILLA 
mohla stát.

KAUFLAND má požadavek  
12 000 obyvatel. Snažil jsem se 
jim vysvětlit, že vhodný soukro-
mý pozemek je vedle budoucího 
obchvatu a že do města jezdí 
tisíce návštěvníků na výstaviš-
tě. Zatím se nerozhodli. Kdyby 
nebyla některými našimi spo-
luobčany zablokována výstavba 
II. etapy obchvatu, mohla být 
situace jiná.

Snad jsem Vám tímto vyvrátil 
domněnku, že město nechce ni-
koho dalšího do Lysé pustit. Na 
druhou stranu, ne každý je nad-
šen z likvidace malých obchodů, 
které nemají šanci obstát v kon-
kurenčním boji s obchodními 
řetězci.  

Závěrem mi dovolte popřát Vám 
klidný adventní čas a Vánoce plné 
radosti a pohody..    

Ing. Karel Otava
starosta města

Z 24. jednání rady města  
dne 10. 10. 2017
RM schválila:
• plán zimní údržby na rok  
 2017/2018 v předloženém  
 znění,
• uzavření smlouvy o dílo na sta- 
 vební akci – Oprava hřbitovní zdi  
 západ – s firmou Sdružení Živ- 
 nostníků Horvát-Klempár, ČSA  
 112, Lysá nad Labem, za nabíd- 
 kovou cenu díla 1 259 664 Kč  
 vč. DPH,
• uzavření nájemní smlouvy mezi  
 městem Lysá nad Labem a Mgr.  
 Radkem Vonáškem, IČO  
 06371124, v budově ČSA 29,  
 Lysá nad Labem, za roční ná- 
 jemné 16 968 Kč + příslušného  
 podílu na službách. Jedná se  
 o 1 místnost (prostor sloužící  
 k podnikání) o rozloze 18,6 m2  
 ve II. patře budovy, 
• zveřejnění záměru na změnu  
 nájemce prostoru sloužícího  
 k podnikání v objektu č. p. 176,  
 ul. Masarykova, Lysá n. L., ze  
 Šporkova lékárna, s. r. o., na Pilul- 
 ka Lékárny, a. s., se sídlem Ro- 
 sická ul. 653, Praha 9, Vinoř, a na  
 změnu výpovědní lhůty z tří  

 měsíců na 1 rok (pouze v přípa- 
 dě změny nájemce),
• dotaci z Charitativního progra- 
 mu na letní tábor a na rehabili- 
 tační pobyt pro nezl. občana  
 města v celkové výši 4 494 Kč,
• upravenou veřejnoprávní smlou- 
 vu o přistoupení ke smlouvě  
 o pověření k poskytování služby  
 obecného hospodářského zájmu  
 a o poskytnutí dotace mezi měs- 
 tem Lysá nad Labem a organiza- 
 cí Semiramis, z. ú.,
• navýšení finančních prostředků  
 Klubu důchodců Lysá n. L. na  
 činnost na rok 2017 o 10 000 Kč  
 z pol. Ostatní činnost v kultuře,
• přípravu podkladů pro možný  
 vznik plochy parkové zeleně za  
 Kovonou a pásu ochranné zele- 
 ně za ARS Altmann.
RM uložila:
• odboru SM učinit potřebné kro- 
 ky k vyklizení bytu panem P. G.,  
 s termínem předání dle zaslané  
 výzvy k vyklizení bytu ke dni  
 19. 10. 2017,
• odboru SM prověřit trvalý po- 
 byt bývalých nájemníků v domě  
 č. p. 253, Na Františku, Lysá n. L.,  
 a případně učinit potřebné kro- 

 ky k ukončení jejich trvalého  
 pobytu,
• tajemníkovi MěÚ Lysá n. L. před- 
 ložit zastupitelstvu města veřej- 
 noprávní smlouvu o poskytnutí  
 individuální účelové dotace 
 z rozpočtu Středočeského kraje  
 dne 1. 11. 2017 ke schválení,
• odboru SM doplnit seznam dot- 
 čených pozemků o výměry a  
 předložit návrh postupu do RM.

Z 25. jednání rady města  
dne 24. 10. 2017
RM schválila:
• upravené Nařízení města Lysá  
 nad Labem č. 4/2017, o place- 
 ném stání na místních komuni- 
 kacích v době výstav,
• dopracování předložené rozpra- 
 cované projektové dokumen- 
 tace Ing. arch. Petra Machara  
 jako podklad pro budoucího do- 
 davatele dalších stupňů pro- 
 jektové dokumentace určené  
 k provedení stavby sportovní  
 haly v Lysé n. L., který bude vy- 
 brán v režimu podlimitní veřej- 
 né zakázky na služby, která bude  
 zadána ve zjednodušeném pod- 
 limitním řízení. Rada upřednost- 

 ňuje variantu rozpracování vy- 
 tápění sportovní haly tepelnými  
 čerpadly,
• zahájení přípravy zadávací do- 
 kumentace na stavební práce, na  
 akci s názvem „Kanalizace Dvor- 
 ce“, v režimu podlimitní veřejné  
 zakázky na služby,
• zadání architektonické studie  
 komunikace Na Vysoké mezi a  
 geodetické zaměření,
• úpravu rozpočtu města na rok  
 2017 spočívající ve zřízení nové  
 položky s názvem „MŠ Mašinka  
 PD rekonstrukce hospodářské  
 budovy“ ve výši 400 tis. Kč,
• úpravu rozpočtu města na rok  
 2017 spočívající ve zřízení nové  
 položky s názvem „PD revitali- 
 zace části zámeckého parku“  
 s částkou 100 tis. Kč,
• dotaci z Charitativního progra- 
 mu pro Domácí hospic Nablízku,  
 z. ú., ve výši 200 000 Kč a veřej- 
 noprávní smlouvu,
• dotace z Charitativního progra- 
 mu organizacím v celkové výši  
 111 136 Kč dle návrhu odboru:  
 Oblastní charita Kutná Hora  
 5 000 Kč, Handicap centrum  
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Pokračování ze str. 2

Pokračování ze str. 1

 Srdce, o. p. s., 6 000 Kč, město  
 Kolín 5 000 Kč, město Městec  
 Králové na nákup el. polohova- 
 cího lůžka ve výši 45 136 Kč,  
 Linka bezpečí 15 000 Kč, Domov  
 Mladá Milovice 20 000 Kč, Svaz  
 postižených civilizačními choro-
 bami Lysá n. L. 15 000 Kč,
• poskytnutí finančního příspěv- 
 ku SH ČMS - Sboru dobrovol- 
 ných hasičů Byšičky v Lysé n. L.  
 na akci „Oslavy 300 let Byšiček“  
 ve výši 50 000 Kč,
• smlouvu o spolupráci mezi Čes- 
 kými drahami, a. s., a městem  
 Lysá nad Labem ve věci poskyt- 
 nutí slevy na parkování kol pro  
 držitele In Karty s účinností od  
 1. 12. 2017 na dobu neurčitou,
• úhradu části nákladů na pořádá- 
 ní adventu 2. 12. 2017 na Huso- 
 vě náměstí do výše 15 000 Kč  
 z položky 6171 5169 3288  
 partnerství.
RM vzala na vědomí:
• informaci o vývoji dluhů byto- 
 vého fondu města Lysá nad La- 
 bem od počátku roku 2017.
RM souhlasila:
• se stavebními úpravami prostor  
 určených k podnikání v budově  
 č. p. 1102, předloženými Cen- 
 trem sociálních a zdravotních  
 služeb Poděbrady, o. p. s., na vy- 
 budování denního stacionáře, za 
 předpokladu, že bude položka  
 schválena v rozpočtu města na  
 rok 2018,
• s následným vyvěšením záměru  
 na pronájem prostor určených  
 k podnikání v budově č. p. 1102  
 Centru sociálních a zdravotních  
 služeb Poděbrady, o. p. s., T. G.  
 Masaryka 1130/18, 290 01 Po- 
 děbrady, s výší nájemného  
 247 560 Kč/rok, tj. na 20 630 Kč/ 
 měs. plus příslušný podíl na  
 službách za účelem vybudování  
 a provozování denního stacio- 
 náře.
RM uložila:
• odboru správy majetku zahr- 
 nout do návrhu rozpočtu města 
 na rok 2018 předpokládanou  
 částku na rekonstrukci prostor  
 určených k podnikání v budově  
 č. p. 1102 pro vybudování den- 
 ního stacionáře ve výši 2 mil. Kč  
 včetně DPH,                                                                   
• starostovi města projednat  
 s Centrem sociálních a zdravot- 
 ních služeb Poděbrady, o. p. s.,  

 možnost kompenzace vynalože- 
 ných nákladů na stavební úpra- 
 vy prostor určených k podnikání  
 v budově č. p. 1102 pro vybudo- 
 vání denního stacionáře a o vý- 
 sledku jednání informovat radu  
 města,
• odboru MI zajistit projektovou  
 dokumentaci na výše uvedenou  
 akci vč. rekonstrukce venkovní- 
 ho zastřešení spojovacích chod- 
 níků za předpokladu schválení  
 položky v rozpočtu města.
RM souhlasila:
•  s upraveným zněním Plánu ob- 
 novy vodohospodářských sítí  
 města na rok 2017, 
• s předloženým návrhem Plánu  
 obnovy vodohospodářských sítí  
 města na rok 2018 za předpo- 
 kladu schválení finančních pro- 
 středků v rozpočtu města na  
 r. 2018.
RM vzala na vědomí:
• informativní zprávu o výsledcích  
 zápisů na školní rok 2017/2018  
 v mateřských školách a základ- 
 ních školách v Lysé n. L. a před- 
 kládá ji na vědomí ZM dne  
 1. 11. 2017.
RM přijala:
• rezignaci velitele pana Roberta  
 Bureše a členů Jednotky požár- 
 ní ochrany V Sboru dobrovol- 
 ných hasičů Dvorce ze dne 7. 10.  
 2017 s účinností k 30. 10. 2017.

Ze 7. zasedání zastupitelstva 
města dne 1. 11. 2017
ZM schválilo:
• v souladu s ustanovením § 63  
 a § 65 zákona č. 134/2016 Sb.,  
 o zadávání veřejných zakázek,  
 v návaznosti na předcházející  
 soutěž o návrh (dle § 143)  
 s názvem „Revitalizace a případ- 
 ná dostavba Husova náměstí  
 v Lysé nad Labem“, podat výzvu  
 k jednání v jednacím řízení bez  
 uveřejnění o veřejnou zakázku  
 se sdružením XTOPIX architekti,  
 s. r. o., a Ing. Martina Forejtová  
 a Ing. Martina Havlová; zastou- 
 pené Ing. arch. Pavlem Buryš- 
 kou, ČKA 4279,
• uzavření smlouvy o spolupráci 
 veřejných zadavatelů na akci  
 II/272 Litol, rekonstrukce,
• návrh na zrušení zásahové jed- 
 notky Sboru dobrovolných ha- 
 sičů Dvorce, kategorie JPO V,  
 číslo jednotky 218178,
• uzavření Smlouvy o spolupráci 

 veřejných zadavatelů na akci  
 II/272 Lysá nad Labem, průtah,  
 s doplněním předpokládaných  
 nákladů v příloze č. 1,
• dotaci  z  Charitativního  progra- 
 mu  pro  Domácí  hospic Nablíz- 
 ku, z. ú., ve  výši  200 000 Kč a  
 veřejnoprávní smlouvu,
• uzavření smlouvy o spolupráci 
 veřejných zadavatelů na akci  
 II/331 Lysá nad Labem, rekon- 
 strukce křižovatek,
• veřejnoprávní smlouvu o při- 
 stoupení ke smlouvě o pověře- 
 ní k poskytování služby obecné- 
 ho hospodářského zájmu a o po- 
 skytnutí dotace mezi městem  
 Lysá nad Labem a organizací  
 SEMIRAMIS, z. ú.,
• veřejnoprávní smlouvu o po- 
 skytnutí individuální účelové  
 dotace z rozpočtu Středočes- 
 kého kraje ve výši 500 000 Kč na  
 výstavbu parkovacího zařízení  
 na jízdní kola v Lysé n. L.,
• úpravu rozpočtu města na rok  
 2017 – 22. rozpočtové opatření  
 takto:
 1) zrušení investiční položky PD  
  Za Labem ve výši 150 tis. Kč 
  a přesunutí částky do pro- 
  vozní položky Údržba komu- 
  nikací s tím, že oprava komu- 
  nikace Za Labem bude prove- 
  dena začátkem r. 2018,
 2) zřízení nové položky s ná- 
  zvem „MŠ Mašinka PD rekon- 
  strukce hospodářské budo- 
  vy“ ve výši 400 tis. Kč a s po- 
  nížení položky „PD a realiza- 
  ce MŠ Drážky“ o 400 tis. Kč,

 3) zřízení nové položky s ná- 
  zvem „PD komunikace Prů- 
  myslová“ ve výši 340 tis. Kč  
  a ponížení pol. „Příprava pro- 
  jektů komunikace“ o 340  
  tis. Kč,
 4) zřízení nové položky s ná- 
  zvem „PD kanalizace Višňov- 
  ka“ s částkou 242 tis. Kč a po- 
  nížení pol. „Kanalizace Dvor- 
  ce“ o 242 tis. Kč,
 5) zřízení nové položky s ná- 
  zvem „PD revitalizace části  
  zámeckého parku“ s částkou  
  100 tis. Kč a ponížení položky  
  „PD a realizace MŠ Drážky“ 
  o 100 tis. Kč,
• návrh kandidatury pí Labutové 
 Jaroslavy, pí Férové Libuše, pí  
 Chloupkové Marcely a p. Jehličky  
 Pavla na přísedící Okresního  
 soudu v Nymburce pro volební  
 období 2018–2022.
ZM uložilo:
• kontrolnímu výboru prověření  
 právních náležitostí klubu TSK  
 Dynamik a oprávněnosti nároku  
 na získání dotace z Programu na  
 činnost sportovní organizace  
 pracující s dětmi do 18 let se  
 sídlem v Lysé n. L.
ZM vzalo na vědomí:
• předloženou studii na výstavbu  
 nové tělocvičny u ZŠ TGM v Litoli  
 a předpokládanou cenu.

Úplné informace najdete na 
stránkách www.mestolysa.cz.

Miloš Dvořák
tajemník MěÚ Lysá n. L.

tam, kam jiné vegetační prv-
ky nelze umístit, bude založen 
trávník.

Významným originálním es-
tetickým i architektonickým 
prvkem bude ztvárnění okružní 
křižovatky jako vstupní brány 
do města. Její centrální část bude 
upravena jako připomínka jmé-
na města, kdy zde bude reminis-
cenčním způsobem znázorněn 
za pomoci výrazně kvetoucích 
levandulí, vlnících se okrasných 
trav a česneků, i labských balva-
nů a oblázků, i pomocí solitérních 
stromů tok řeky Labe. Tyto vege-

tační prvky pak budou obkrouže-
ny i moderním soudobým prsten-
cem z cortenové oceli s laserově 
vyřezaným textem.

Vznikne tak komplexní, sku-
tečně soudobá, dlouhodobě 
plně funkční a atraktivní úpra-
va veřejného prostoru, která 
by měla být i vzorem a stan-
dardem pro následné řešení 
dalších problematických ploch 
ve městě. 

Ing. B. Eismanová Nosková
autorizovaný architekt pro 

krajinnou tvorbu 
a Ing. I. Marek, arborista

Jak by mohla vypadat ulice 
Československé armády
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Krimi střípky
Za volantem bez 
řidičského průkazu

Dne 2. 11. 2017 v 2.12 hodin  
v ulici Průběžná byl strážníky 
projednáván přestupek s 38le-
tým řidičem motorového vozidla, 
u kterého kontrolou potřebných 
dokladů pro řízení motorového 
vozidla vyšla najevo skutečnost, 
že řidič nevlastní řidičské opráv-
nění. Přestupek bude projednávat 
správní orgán, který „neřidiči“ 
uloží pokutu v rozmezí 25 000– 
50 000 Kč a zákaz činnosti od  
1 roku do dvou let.  

Poškodil automat na nádraží
Dne 11. 10. 2017 v 23.55 ho-

din zaznamenal strážník obslu-
hující MKDS muže, který ve ves-
tibulu nádraží poněkud zápasí 
s výdajovým automatem na ob-
čerstvení. Muž byl zjevně ovliv-
něn alkoholem, který mu výraz-
ně snižoval schopnost obsloužit 
tento automat standardním způ-
sobem. Po několika nezdařených 
pokusech získat požadovaný vý-
robek se muž rozlítil a úderem 
pěstí automat následně poško-
dil. Strážníci muže na základě 
pokynů od operačního strážníka 
zadrželi nedaleko místa události. 
Strážníci 34letého muže z Lysé 
nad Labem ztotožnili a seznámili 
s tím, že jeho jednání naplňuje 
skutkovou podstatu přestupku, 
který bude projednávat správní 
orgán Městského úřadu v Lysé 
nad Labem.
Alkohol za volantem

Dne 12. 10. 2017 v 1.35 hodin 
zpozoroval strážník obsluhu-
jící MKDS muže, který vychází  
z restaurace na Husově náměstí 
a nastupuje do nedaleko zapar-
kovaného vozidla. Jelikož se jed-

nalo o osobu strážníkům známou 
se sklony k řízení motorového 
vozidla pod vlivem alkoholu, vy-
rozuměl strážník hlídku v teré-
nu. Strážníci vozidlo zastavili na 
náměstí B. Hrozného a u řidiče 
provedli dechovou zkoušku, kte-
rá pro řidiče nedopadla dobře, 
jelikož přístroj ukázal hodnotu 
0,54 ‰. Na základě tohoto zjiště-
ní byla na místo přivolána hlídka 
Policie ČR, která si věc na mís-
tě převzala k provedení dalších 
opatření.

Zadržena celostátně 
hledaná osoba

Dne 27. 9. 2017 v 19.05 ho-
din bylo na služebnu městské 
policie přijato telefonické ozná-
mení od zaměstnance prodej-
ny Penny v ulici Sokolská, že  
z prodejny odešli dva muži,  
u kterých má podezření, že odci-
zili nějaké zboží. Muži byli spat-
řeni v přilehlém parku. Strážníci 
na místě již podezřelé osoby 
nezastihli, ale zajistili igelitovou 
tašku s obsahem 6 ks pracího 
prášku zn. Ariel v jednom z křo-
ví nacházejícího se v parku. Še-
třením v okolí byli zjištěni dva 
muži, kteří odpovídali popisu,  
z nichž u jednoho vyšlo najevo, 
že se nachází v databázi osob 
hledaných policií. Na základě 
této skutečnosti byla na místo 
přivolána Policie ČR, která si 
muže převzala k provedení dal-
ších 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

Přátelský kříženec, stáří přibližně 1 rok, hodí se k odrostlejším 
dětem, do bytu i domku se zahradou, má rád procházky.

Na základě ukončení smlouvy 
provozovatelem parkové služby 
v období výstav, přechází od 1. 1. 
2018 její zajištění do Technické 
skupiny města Lysá n. L.

Pro výkon dopravního dozoru 
– výběr parkovného, přijímá Tech-
nická skupina brigádníky z řad 
spoluobčanů našeho města. Čin-
nost je vhodná pro studenty i 55+. 
Předpokladem úspěchu je přimě-

Změny v parkování jsou dány 
nařízením města o placeném 
stání na místních komunikacích 
v roce 2018

řený zdravotní stav a spolupráce  
s pořádkovou službou Městské po-
licie Lysá n. L. 

Zájemci se mohou hlásit na 
Technické skupině města Lysá nad 
Labem, ulice ČSA, čp. 29, 2. patro 
(budova, kde sídlí úřad práce). Bliž-
ší informace na tel.: 325 510 206, 
nebo 604 949 944.

Tomáš Sedláček

Vážení a milí čtenáři Listů, před-
platné na rok 2018 je možné ob-
jednat elektronicky na e-mailové 
adrese: listy@mestolysa.cz nebo 
písemně na adrese: Městský úřad, 
Husovo nám. 23, 289 22 Lysá n. L.

Roční předplatné činí 220 Kč 
(náklady na poštovné). 

Částku lze uhradit převo-
dem z účtu (číslo účtu: 27-
0504268369/0800, variabilní 
symbol: 5161) nebo v hotovosti 
v pokladně Městského úřadu 

Předplatné Listů 
Lysá nad Labem, a to nejpozději 
do 29. 12. 2017.

Předplatné se týká POUZE 
“přespolních” čtenářů. Místní, te- 
dy obyvatelé Lysé nad Labem, By-
šiček, Dvorců, mají Listy včetně 
roznášky ZDARMA.

Odběr elektronické verze zpra-
vodaje je možné objednat na adre-
se: listy@mestolysa.cz (zasílání je 
zdarma).

V případě dotazů se obraťte na 
Janu Křížovou, tel. 325 510 204.
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Poplatek za svoz komunálního 
odpadu je stejný jako v roce 2017, 
tj. 540 Kč za osobu s trvalým po-
bytem ve městě, fyzická osoba 
vlastnící nemovitost bez trvale hlá-
šené osoby uhradí poplatek ve výši  

Poplatek za svoz komunálního 
odpadu na rok 2018

690 Kč (např. majitel chaty, bytu 
nebo jiné nemovitosti, kde nemá 
nikdo trvalé bydliště).

Romana Novotná
komunální odpad

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

Heine: 
„Všichni silní lidé milují život.“

80 let
Růžena Bejblová
Ing. Mojmír Štěrba
Hana Roubíčková

85 let
Jaroslav Kopřiva
Miroslav Mezenský

90 let
Jan Král

91 let
Ladislav Kavka
Josef Palouš

92 let
Lidmila Strahlová
Jan Richter

94 let
Marta Najmonová

Blahopřání 
 za měsíc říjen
    a část listopadu

Vítání občánků

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

Slavnostní atmosféru svými básničkami a písničkami vytvořily
děti z MŠ Dráček pod vedením paní učitelky Ivety Lompartové.

 Patří jim za to náš velký dík.

Jitka Petrová
Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury

Mezi občany našeho města byly dne 19. 10. 2017  
přivítány tyto děti: 

 Štěpán Angelovič Magdaléna Kaplanová
 Vojtěch Kapička Tomáš Drbohlav
 Barbora Chmelařová Karolína Kazdová
 Magdaléna Vališková Ondřej Lapka
 Václav Bílek

Město Lysá nad Labem
Vás srdečně zve na slavnostní

NOVOROČNÍ
OHŇOSTROJ
1.1.2018 
v 18.30 hodin
na louce za zámeckou zdí

„U Černých vrat“

Přijďte i Vy spolu s námi 
přivítat rok 2018.

Lidové zvyky 
v Polabí
Štědrý večer

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

Vánočky
Ve městech i na venkově, v domácnostech chudých  

i bohatých v našem kraji musely být vánočky (štědrovky, 
štědrovnice, štědrovečerky, housky). Pro každého člena 
rodiny se většinou počítalo s jednou asi z kila mouky.  
Zásoba vánoček musela být pro všechny služebné a če-
leď, pro jejich rodiče a příbuzné a hlavně pro koledníky.
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Fotograficky

28. října proběhly v našem městě tradiční oslavy vzniku samostat-
ného Československa vzpomínkovým aktem u památníku T. G. Masa-
ryka v Litoli a pomníku obětem I. světové války na nám. B. Hrozného. 
V 15 hodin se místní kino rozeznělo krásnými melodiemi v podání 
Hasičské dechové hudby. Zazněly i Masarykovy oblíbené skladby Ach 
synku, synku a Teče voda, teče, nebo například Cohenovo Halelujah.  
Po koncertu následovalo setkání představitelů veřejného a společen-
ského života s malým pohoštěním na místní radnici.

K největším lákadlům na výstavě Exotika 2017, která na lyském 
výstavišti proběhla poslední říjnový víkend, patřilo pokřtění malé 
levhartice hercem a bavičem Lukášem Pavláskem. Jméno Shira pro 
levhartí mládě pomohly vybrat přítomné děti, které spolu s dospě-
lými návštěvníky zcela zaplnily halu A2, kde křest probíhal.  Lukáš 
Pavlásek si udělal čas i na autogramiádu.

Více než třicet občanů našeho města využilo 9. listopadu možnost 
klást otázky lyskému starostovi, panu Ing. Karlu Otavovi, v rámci cyk-
lu „Zeptejte se starosty“. Nejvíce se přítomní zajímali o rekonstrukci 
ulic ČSA a Mírová nebo například o dokončení obchvatu města.

Až do konce ledna je pro veřejnost v lyském archivu otevřena vý-
stava Divadlo je podivuhodná věc…, která mapuje historii ochotnic-
kého divadla v našem městě. Vernisáže 11. listopadu se zúčastnili 
představitelé téměř všech souborů ochotnického divadla, které vý-
stava představuje – sestry Růžena a Hana Merunkovy, Ing. Bohumil 
Kolací, Miroslav Pokorný a řada dalších. 
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Kulturní přehled

1. 12. od 17.00   Příšerákovi 
1. 12. od 20.00  Kvarteto
1. 12. od 22.00  METALLICA Quebec Magnetic
2. 12. od 10.00  Paddington 2 
2. 12. od 17.00  Kvarteto
2. 12. od 20.00  Zahradnictví: Nápadník
3. 12. od 10.00  Paddington 2 
3. 12. od 16.00  Mikulášská besídka 
5. 12. od 17.00  Nepřesaditelný!
5. 12. od 20.00  Vražda v Orient expresu 
6. 12. od 17.00  Maxinožka
6. 12. od 20.00  Zabití posvátného jelena
7. 12. od 16.00   Odpoledne pro seniory - Milada 
7. 12. od 20.00  Liga spravedlnosti 
8. 12. od 17.00  Přání k mání  PREMIÉRA
8. 12. od 20.00  Kvarteto
9. 12. od 10.00  Můj život Cuketky  PREMIÉRA
9. 12. od 15.00  Přání k mání 
9. 12. od 17.00  Louskáček
9. 12. od 20.00  Kvarteto
10. 12. od 10.00  Paddington 2 
10. 12. od 15.00 Vánoční putování s anděly – Divadlo pruhované panenky
10. 12. od 18.00  Kvarteto
12. 12. od 17.00 Přání k mání 
12. 12. od 20.00 Kvarteto
13. 12. od 17.00  Paddington 2 
13. 12. od 20.00  Táta je doma 2  PREMIÉRA
14. 12. od 20.00  Star Wars: Poslední z Jediů  PREMIÉRA
15. 12. od 17.00  Přání k mání 
15. 12. od 20.00  Matky na tahu o Vánocích  PREMIÉRA
16. 12. od 10.00   Paddington 2 
16. 12. od 15.00  Přání k mání 
16. 12. od 17.00  Star Wars: Poslední z Jediů
16. 12. od 20.00  Kvarteto
17. 12. od 10.00  Maxinožka
17. 12. od 15.00  Přání k mání 
17. 12. od 18.00  Star Wars: Poslední z Jediů  3D PROJEKCE
19. 12. od 17.00  Přání k mání 
19. 12. od 20.00  Milada 
20. 12. od 17.00  Paddington 2 
20. 12. od 20.00  Star Wars: Poslední z Jediů
21. 12. od 17.00  Ferdinand  PREMIÉRA
21. 12. od 20.00  Špindl  PREMIÉRA
22. 12. od 19.00  Vánoční besídka Kina Lysá nad Labem
  QuantumTet, Jazz Orchestr ZUŠ Vítka Andršta a další
23. 12. od 10.00  Ferdinand 
23. 12. od 15.00  Čert vem anděla – A-Z Divadlo Milovice
23. 12. od 17.00  Jumanji: Vítejte v džungli!  PREMIÉRA
23. 12. od 20.00  Špindl 
27. 12. od 15.00  Ferdinand 
27. 12. od 17.00  Přání k mání 
27. 12. od 20.00  Špindl 
28. 12. od 15.00  Přání k mání 
28. 12. od 17.00  Špindl 
28. 12. od 20.00  The Greatest Showman  PREMIÉRA
29. 12. od 15.00  Ferdinand 
29. 12. od 17.00  Kvarteto
29. 12. od 20.00  Borg/McEnroe  PREMIÉRA
30. 12. od 10.00  Ferdinand 
30. 12. od 15.00  Přání k mání 
30. 12. od 17.00  Paddington 2 
30. 12. od 20.00  Špindl 

Kino Lysá n. L.                   12/20179. 12. 2017 od 15.00 hodin
Petr Kotvald - koncert
výstavistě  
www.mestolysa.cz

10. 12. 2017 od 16.00 hodin
Adventní koncert
kostel sv. Jana Křtitele

12. 12. 2017 od 17.00 hodin
Izrael a svatá místa
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

13. 12. 2017 od 16.30 hodin
Drátování
městská knihovna 
www.knihovnalysa.cz

13. 12. 2017 od 18.00 hodin
Bezpečnost dětí na internetu
městská knihovna 
www.knihovnalysa.cz

14. 12. 2017 od 18.00 hodin
Vánoční akademie
Kino Lysá n. L.
www.danceemotion.cz

17. 12. 2017 
Betlémské světlo
www.kautlysa.cz

17. 12. 2017 od 17.00 hodin
Vánoční koncert
kostel sv. Jana Křtitele

17. 12. 2017 od 14.00 hodin
Hasičská dechová hudba
Vánoční koncert
výstaviště 
www.hasdechlysa.cz

20. 12. od 16.00 hodin
Vánoční radost
ZŠ speciální Lysá n. L.

24. 12. 2017 od 9 do 13 hodin
Štědrý den v psím útulku
www.pejscilysa.wz.cz

24. 12. 2017 od 13.30 hodin
Vánoční zpívání a živý betlém
kostel sv. Jana Křtitele

26. 12. 2017 od 16.00 hodin
Vánoční koncert
kostel sv. Jana Křtitele
www.knihovnalysa.cz

31. 12. 2017 od 9.45 hodin
Silvestrovský běh
start před budovou radnice
www.sokol-lysa.cz

do 31. ledna 2018
Divadlo je podivuhodná 
věc… – výstava
bývalý augustiniánský klášter
www.soapraha.cz/nymburk

do  4. prosince 2017
Hledáme ilustrátory – výstava
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

2. 12. 2017 od 9 do 12 hodin
Výroba adventních věnců
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

2. 12. 2017 od 9 do 12 hodin
Den otevřených dveří
Obchodní akademie Lysá n. L.
www.oalysa.cz

2. 12. 2017 od 9 do 12 hodin
Předvánoční jarmark
ZŠ J. A. Komenského
zsjaklysa.cz

2. 12. 2017 od 14.00 hodin
Přivítání adventu 
Husovo náměstí Lysá n. L.

2. 12. 2017 od 15.00 hodin
Dvorecké čertování
Hostinec „U Háje“

3. 12. 2017 od 16.00 hodin
Mikulášská besídka
Kino lysá n. L.
www.rcparnicek.cz

5. 12. 2017 od 16.30 hodin
Vánoční tradice a koledy
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

6. a 20. 12. 2017 
od 16.30 hodin
Paličkování 
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

7. 12. 2017 od 18.00 hodin
Zdravé vánoční cukroví
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

8. 12. 2017 od 17.00 hodin
Zimní setkání
zámek (zámecký sál I. patro)

8. 12. 2017 – 8. 1. 2018
Vánoční prodejní výstava 
Domova Na Zámku
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz
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Městská knihovna

Městská knihovna v Lysé nad Labem
Husovo nám. 23 (budova MěÚ – přízemí)
289 22  Lysá nad Labem
tel.: 325 551 255, e-mail: info@knihovnalysa.cz,
www.knihovnalysa.cz, www.iclysa.cz

Otevírací doba v průběhu vánočních svátků:
25. 12. 2017 – 1. 1. 2018. zavřeno
Od 2. 1. 2018 otevřeno v obvyklých otevíracích hodinách.

Výroba adventních věnců a vyhlášení výsledků dětských soutěží
 – 2. prosince 2017 od 9.00 do 12.00 hodin
Dětské tržiště spojené s vyhlášením výsledků našich celoročních dět-
ských soutěží a s výrobou adventních věnců. 

Vánoční tradice a koledy – 5. prosince 2017 od 16.30 hodin
Přednáška PhDr. Marie Kořínková bude tentokrát laděna předvánočně. 
Těšit se můžete na vánoční zvyky a na koledy. Vstup zdarma.

Paličkování – 6. a 20. prosince 2017 od 16.30 hodin
Pravidelný kurz s Helenou Kubíkovou. 

Zdravé vánoční cukroví – 7. prosince 2017 od 18.00 hodin
Jaké cukroví napéct, abychom po něm nepřibrali? Kde vzít zdravé a chut-
né recepty? Nejen na tyto otázky odpoví přednáška Ing. Hany Havlátové. 
Součástí přednášky bude i ochutnávka zdravého cukroví.

Izrael a svatá místa – 12. prosince 2017 od 17.00 hodin
Společně s Vladimírem Kokoškou se vydáme do Izraele po stopách pout-
níků. Přednáška nás zavede na místa, která nás ohromují svým geniem 
loci a která lidé obdivují již stovky let. Vstup volný. 

Drátování – 13. prosince 2017 od 16.30 hodin
Pravidelný kurz drátování s Janou Procházkovou.

Bezpečnost dětí na internetu – 13. prosince 2017 od 17.30 hodin
Přednáška určená pro rodiče i pedagogy, která nám ukáže možná úskalí, 
která na naše děti na internetu čekají.  Prostor bude věnován i tomu, jak 
tato rizika rozpoznat, jak na ně reagovat a jak jim předcházet. Přednáška 
je pořádána ve spolupráci s firmou LysaFree. Vstup zdarma.

Vánoční koncert – 26. prosince 2017 od 16.00 hodin
Tradiční vánoční koncert v lyském kostele Narození sv. Jana Křtitele. Na 
koncertě se můžete těšit na Vánoční mši J. J. Ryby v podání orchestru 
souboru Dykyta a pěveckého sboru Vox Nymburgensis. Vstup na kon-
cert volný. Výtěžek z koncertu bude věnován na obnovu varhan v kostele.

Vánoční prodejní výstava Domova Na Zámku 
– 8. prosince 2017 – 8. ledna 2018
V průběhu prosince bude v prostorách knihovny probíhat prodejní výstava 
výrobků lyského domova pro seniory. Přijďte si prohlédnout, co vše dove-
dou šikovné ruce našich seniorů! Koupí těchto výrobků pak můžete udělat 
radost nejen svým blízkým, ale i podpořit aktivity Domova Na Zámku. 

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. 

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
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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
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Pozvánky
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Pozvánky

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

Předvánoční 
jarmark

 

v sobotu 2. 12. 2017
od 9.00 do 12.00 hodin

Program:
VYSTOUPENÍ DĚTÍ, DÍLNIČKY 

STÁNKY S VÁNOČNÍMI 
VÝROBKY A DEKORACEMI 

NA VÁŠ SLAVNOSTNÍ STŮL, 
DOBRÉ JÍDLO, POSEZENÍ 
V KLIDNÉ KAVÁRNIČCE…

Betlémské světlo
Skautky a skauti z Lysé nad Labem Vám  
v neděli 17. prosince předají Betlémské světlo. 
Místo a čas rozdávání světla bude upřesněn 
a zveřejněn na webových stránkách 
www.skautlysa.cz a vyvěšených plakátech. 

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

tel.: 723 342 174

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

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ  
A ŽIVÝ BETLÉM

FARNÍ CHARITA, FARNOST ŘÍMSKOKATOLICKÁ
A MĚSTO LYSÁ NAD LABEM 

VÁS ZVOU

24. 12. 2017 ve 13.30 hodin
do kostela sv. Jana Křtitele

na

Zazpívají děti PŘÍPRAVNÉHO PĚVECKÉHO SBORU 
ZUŠ F. A. ŠPORKA pod vedením J. Erbenové.

Klavírní spolupráce V. Podrazil.
Budete si moci odnést BETLÉMSKÉ SVĚTLO, 

které pro Vás budou rozdávat naši skauti. 
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Pozvánka

Město Lysá nad Labem
Domov Na Zámku Lysá nad Labem

Spolek rodáků a přátel města Lysá nad Labem
srdečně zvou

v pátek 8. 12. 2017 v 17.00 hodin
na

Zimní setkání
aneb 

Úcta k historické kráse 
Program:
17.00 – Přivítání (zámecký sál v 1. patře)
17.15 – Seznámení s osobou stavitele a architekta
              Emila Prücknera, jehož práce se dotýká
              historie klášterních teras, cihelny
              kruhovky, nového hřbitova a kaple
              Husova sboru v Lysé nad Labem
              (Mgr. Eva Zápalková – NPÚ)
17.45 – Koncert – Šporkovo trio
              (Věra Vartová – housle,
              Karel Novotný – kytara,
              Jiří Krupička – violoncello)
18.30 – Občerstvení v zámecké kavárně

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

Základní škola speciální v Lysé nad Labem zve 
všechny rodiče a přátele školy na vystoupení 

 VÁNOČNÍ RADOST
ve středu 20. 12. 2017 v 16.00 hodin 

v prostorách školy
Přijďte si s námi zazpívat, zastavit se a vychutnat 

vánoční atmosféru. Těšíme se na shledání. 
Učitelé a žáci školy    

 Dovolujeme si Vás také pozvat na prezentaci 
našich výrobků na zahájení adventu na náměstí 

2. prosince a na výstavišti v rámci Stříbrných 
vánočních trhů od 8. do 12. 12. 2017.

Mgr. Irena Dlabolová

Vánoce ve farnosti
Lysá nad Labem

Neděle 24. 12. - Vigilie Narození Páně
Lysá nad Labem, zpívání v kostele, setkání u Betléma 13.30 hodin
Kostomlaty nad Labem, vigilie pro rodiče s dětmi 15.30 hodin
Milovice, vigilie půlnoční 22.00 hodin
Lysá nad Labem, půlnoční mše svatá 24.00 hodin
Pondělí 25. 12. - Narození Páně (zasvěcený svátek)
Milovice 8.00 hodin
Lysá nad Labem 9.30 hodin
Kostomlaty nad Labem 11.00 hodin

Úterý 26. 12. - Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
Milovice 8.00 hodin
Lysá nad Labem 9.30 hodin
Kostomlaty nad Labem 11.00 hodin
Neděle 31. 12. - sv. Silvestra, papeže
Lysá nad Labem, poděkování za uplynulý rok, mše svatá 17.00 hodin
Pondělí 1. 1. 2017 - Matka Boží Panna Maria
Milovice 8.00 hodin
Lysá nad Labem 9.30 hodin

Ze srdce přeji milostiplné, pokojné a radostné Vánoce a v novém 
roce 2018 hodně milostí a darů Ducha Svatého!

Váš otec Pavel!

Farní sbor Českobratrské 
církve evangelické

3. 12. v 9.00 hodin, 1. adventní neděle 
Bohoslužby s vysluhováním večeře Páně
10. 12. v 9.00 hodin, 2. adventní neděle 
Bohoslužby
ve 14.00 hodin bohoslužby v Čelákovicích, Vašátkova ul. č.p. 288

17. 12. v 9.00 hodin, 3. adventní neděle
Dětská vánoční slavnost
24. 12. v 9.00 hodin, 4. adventní neděle
Štědrý den - bohoslužby
25. 12. v 9.00 hodin, Boží hod vánoční
bohoslužby s vysluhováním večeře Páně
ve 14.00 hod. bohoslužby v Čelákovicích s vysluhováním večeře Páně

31. 12. v 9.00 hodin
Bohoslužby s vysluhováním večeře Páně
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Pozvánky

Poslední den v roce si v Lysé tra-
dičně dávají dostaveníčko běžci, 
kterým nevadí mrazivé počasí a 
využívají akci, pořádanou Tělo-
cvičnou jednotou Sokol jako roz-
loučení se sportovní sezonou. 

Letošní ročník je navíc již 43. Závod začíná a končí před radnicí a 
vede postraními uličkami města po asfaltu a částečně dlažbě. 
Pro pravidelné účastníky upozornění – program závodů je po-
sunut o 2 hodiny dříve, takže prezence začíná v sokolovně již od  
9.45 hodin, prezentujte se včas! 
Program Čas Trať
prezence 09.45
předškoláci (2011 a mladší) 11.15 150 m na náměstí
mladší žákyně (2007–2010) 11.30 800 m – malý okruh
mladší žáci (2007–2010) 11.40 800 m – malý okruh
vyhlášení vítězů: předškoláci 11.50
starší žákyně (2003–2006) 12.05 1550 m – velký okruh
starší žáci (2003–2006) 12.15 1550 m – velký okruh
vyhlášení vítězů: mladší žactvo 12.25
dorost (1999–2002) 12.35 1550 m – velký okruh
ženy (vč. kat. nad 40 a 60 let) 12.45 3100 m – 2x v. okruh
vyhlášení vítězů: starší žactvo 13.05
muži (vč. veteránů nad 40 a 60 let) 13.15 6200 m – 4x v. okruh
vyhlášení vítězů: dorost, 
ženy, muži 14.00

Startovné
Dospělí  80 Kč | nad 60 let 50 Kč | dorost 20 Kč | žactvo 0 Kč

Zveme proto milovníky běhu k účasti (humorné doplňky 
vítány) a Vás ostatní – přijďte závodníky povzbudit! 

Silvestrovský běh 2017
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Pozvánky / Zdravotnictví

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

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

2.12.2017 od 15 do 18 hodin
PŘIVÍTÁNÍ ADVENTU

na Husově náměstí v Lysé n.L.

3.12.2017 od 16 do 19 hodin
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
- vystoupení dětí z kroužků 
  v RC Parníček
- pohádka Švec a čert
- příchod Mikuláše, Anděla  

     a čertíků + rozdávání balíčků
- promítání filmu pro děti

11.12.2017 od 17.30 hodin
přednáška s logopedkou
Mgr. Michaelou Kutilovou  

(roz. Chotěborovou) na téma:
ŘEČ U DĚTÍ

(její vývoj a poruchy)
- dozvíte se, jak je motorika 

provázaná s řečí, kdy se jedná 
o poruchu řeči, jaké hry se dají 

využít pro rozvoj řeči

7.12.2017 
od 17 do 19.30 hodin

beseda s lékařkou 
Terezou Hodycovou na téma:

JAK POSÍLIT IMUNITU 
(nejen tu tělesnou)
na které se dozvíte, jak

předcházet některým zdravotním 
problémům; zlepšovat průběh 
nemoci; urychlovat vyléčení; 

získávat lepší, ale přitom laskavou 
a respektující kontrolu nad svým 
zdravím; lépe chápat provázanost 

životního stylu a zdraví4.12.2017 
od 16.30 do 19.30 hodin
seminář s Evou Šlingovou 

na téma:
JAK MŮŽE JEMNÝ DOTEK 

POMOCI VAŠIM DĚTEM
PŘI RŮZNÝCH NEMOCÍCH
Získáte praktické zkušenosti, 
jak ulevit dětem od rýmy, kašle, 
bolesti bříška, horečky a dalších 

symptomů nemoci jemným 
dotekem rukou.

13.12.2017 od 16 do 18 hodin
BEZPLATNÁ PRÁVNÍ 

PORADNA
- poradenství poskytuje advokát

JE NUTNÉ SE OBJEDNAT

BEZPLATNÁ RODINNÁ 
PORADNA

pod vedením psycholožky 
a speciální pedagožky 

PhDr. Marie Soukupové
JE NUTNÉ SE OBJEDNAT

NABÍZENÉ AKTIVITY
Pro děti od 0 do 3 let:
* Babyklubko
* Hudební všeználek (děti 1–2 roky)
 = VŠEZNÁLKOVA HUDEBNÍ KOLÉBKA
* Hudební všeználek (děti 2–3,5 let) 
 = VŠEZNÁLKOVO HUDEBNÍ HŘIŠTĚ 
* Cvičení pro děti s rodiči (děti 1,5–3,5 let) 
Pro děti od 3 do 12 let:
* Výuka hry na flétnu (děti 4–8 let)
* Tvoříme a malujeme (děti 4–10 let)
* Hudební všeználek (děti 3–6 let) = VŠEZNÁLKOVA CESTA K PÓDIU
* NEZÁVODNÍ AEROBIK  
 pod vedením TSK Dynamik (děti 6–10 let)
* NEZÁVODNÍ AEROBIK pro začátečníky a pokročilé
 pod vedením TSK Dynamik (děti 4–12 let)
* Cvičení pro děti 3–6 let
* BREAK DANCE pro začátečníky a pokročilé (děti 6–12 let)
Pro dospělé:
* Cvičení pro ženy, těhotné (s hlídáním)
* Předporodní kurzy
* Besedy, semináře, poradny

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

Více informací na: 
www.rcparnicek.cz

Telefonické konzultace
dětských lékařů

(po ordinačních hodinách)

MUDr. Čerňanská        
tel. 602 830 242
MUDr. Dáňová            

 tel. 728 234 392

MUDr. Chocholová     
 tel. 606 840 451
MUDr. Matasová         
 tel. 607 746 211

Pro registrované pacienty těchto lékařů:  

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

Ne 17. 12. MUDr. Matasová
Po 18. 12. MUDr. Čerňanská
Út 19. 12. MUDr. Matasová
St 20. 12. MUDr. Chocholová
Čt 21. 12. MUDr. Dáňová
Pá 22. 12. MUDr. Matasová
So 23. 12. MUDr. Dáňová
Ne 24. 12. MUDr. Dáňová
Po 25. 12. MUDr. Čerňanská
Út 26. 12. MUDr. Matasová
St 27. 12. MUDr. Chocholová
Čt 28. 12. MUDr. Dáňová
Pá 29. 12. MUDr. Dáňová
So 30. 12. MUDr. Chocholová
Ne 31. 12. MUDr. Chocholová

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

Střední škola oděv-
ního a grafického de- 
signu navštívila v říj- 
nu francouzské měs-

to Dijon, bývalé vévodské sídlo 
Burgundska. Návštěva se uskuteč-
nila v rámci evropského programu 
Erasmus+ a naše škola se setkala  
s partnerskými školami z polské-

ho města Opolí a lyceem Le Castel  
v Dijonu. 

Během pobytu proběhly tři 
workshopy: fotografický, filmový a 
designerský workshop. Naši čeští 
studenti pracovali ve skupinách 
spolu se studenty francouzskými 
a polskými a společně vytvářeli 
fotografickou koláž doplňovanou 

kresbami, která vyprávěla příbě-
hy Dijonu očima mladých tvůrců, 
výsledkem filmového ateliéru byl 
krátký film o městě netradičním 
pohledem. Poslední designerský 
workshop měl za náplň práce ná-
vrh společného loga projektu, které 
spojuje města Dijon, Opolí a Prahu. 
K dalším aktivitám projektu patřila 
kresba a malba v plenéru. Na závěr 
pobytu studenti připravili expozici 
prací vytvořených během setkání, 
expozice zůstane v dijonské škole 

SŠ OGD navštívila Burgundsko a Dijon

Naše loň-
ská student-
ská firma 
O A l y m p 

ukončila činnost k 30. 6. 2017, její 
vedení a zaměstnanci – naši žáci, 
se však ještě jednou sešli v letoš-
ním školním roce, aby složili me-
zinárodní zkoušku ESP (Entrepre-
neurial Skills Pass). Tato zkouška 
prověřuje, zda mají po roce pod-
nikání potřebné znalosti a do-
vednosti, které jim usnadní vstup 
do světa byznysu. Všichni žáci 
byli úspěšní. Mohou rozšířit svůj 
profesní životopis o mezinárodní 
certifikát a tak zvýšit své šance na 
dobré pracovní uplatnění. 

V současné době vzniká v rámci 
předmětu aplikovaná ekonomie 
naše další studentská společ-
nost, tentokrát s názvem S/COOL 

- Made. Ve firmě jsou již rozdány 
funkce, rozjíždí se výroba. Dvanáct 
žáků se chystá v prosinci na mezi-
národní Veletrh studentských JA 
Firem  do Hradce Králové.  Určitě 
je také uvidíte na Vánočním jar-
marku ZŠ Komenského Lysá nad 
Labem a lyském Montmartru. Jsou 
nadšení a plni elánu, mají „tah na 
branku“ a jsou odhodlaní udě-
lat vše, aby se prosadili. Držme 
jim palce, ať jim to vydrží a jsou 
úspěšní! 

Další novinkou na naší škole 
je předmět projektové a granto-
vé řízení. Žáci se v něm seznámí  
s pojmy souvisejícími s projekto-
vou činností a získáváním gran-
tů. Na konkrétních příkladech se 
naučí rozumět životnímu cyklu 
projektu, sestavit SWOT analýzu a 
jednoduchý logický rámec projek-

tu. O tom, že tento předmět žáky 
oslovil, jistě svědčí i jejich slova: „… 
projektové a grantové řízení není 
jen o učení a biflování se definic. 
Je o kolektivní spolupráci, učení se 
hrou, kreativitě a otevřené komu-

nikaci.“ Těžištěm výuky je práce na 
vlastním projektu, proto nyní žáci 
připravují prosincový Den otevře-
ných dveří na naší škole. Přijďte se 
podívat, všichni jste srdečně zváni!

Mgr. Lenka Hrubčíková

Nová studentská firma, nový vyučovací předmět

přístupná i po odjezdu naší české a 
partnerské polské školy.  

Návštěva v Dijonu byla druhou 
partnerskou schůzkou, jež se usku-
tečnila v rámci dvouletého meziná-
rodního projektu Erasmus+.  První 
setkání proběhlo v červnu v Lysé 
nad Labem na naší Střední škole 
oděvního a grafického designu  
a na jaře nás čeká setkání v polské 
umělecké škole v Opolí. Součástí 
projektu s názvem „Portréty měst 
Opolí, Dijonu a Prahy“ je i společná 
práce na tvorbě publikace „Malý 
umělecký průvodce městy Opolí, 
Dijon a Praha“. 

Partnerské setkání v Dijonu 
zůstává krásnou vzpomínkou na 
společnou tvorbu, na malebné 
uličky města Dijon a na burgund-
ské vinice. Projekt Erasmus+ po-
skytl možnost hlouběji poznat 
francouzskou kulturu, procvičit 
komunikaci v cizím jazyce a pře-
devším navázat nová přátelství 
mezi studenty a kolegy pedagogy 
z Francie a Polska. 

Chcete-li vidět více fotografií  
z projektu, najdete je na https://
ssogd-erasmus.blogspot.cz/ a na 
stránkách školy www.ogdlysa.cz/. 

Ing. Eva Küblbeková
SŠ OGD Lysá nad Labem

Žáci při práci v nové studentské firmě
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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

Z á k l a d n í 
škola J. A. Ko-
menského opět 
ožila 24. a 25. 
10. 2017 akcí, 

kterou pořádal školní parlament 
ve spolupráci s výchovnou porad-
kyní Hanou Fabiánovou. Po dvě 
dopoledne si žáci naší školy přiblí-
žili život lidí s handicapem. Zkou-
šeli si chůzi se slepeckou hůlkou, 
snažili se orientovat v prostoru a 
reagovat na okolní zvuky stejně 
jako nevidomí. Učili se ovládat in-
validní vozík, berle a jiné pomůc-
ky lidí s pohybovými problémy. 
Oblékali se se zavázanýma očima 
a zavazovali si tkaničky jen jednou 

rukou. Zjistili, jaký je problém si 
například zapnout pásek  nebo se 
podepsat bez rukou. Vyzkoušeli si 
simulační brýle, přes které viděli 
stejně jako lidé se zrakovým posti-
žením. Seznámili se s Braillovým 
písmem a jeho použitím na věcech 
denní potřeby. A v neposlední 
řadě si hráli s míčem pro nevido-
mé nebo se snažili vyhrát slucho-
vé pexeso nad svým spolužákem. 
Tento den nebyl jen o hře, ale měl 
dětem ukázat, jak se žije lidem  
s handicapem a jak je možné jim 
pomáhat a porozumět. 

Mgr. Simona Sabáková  
koordinátorka školního 

parlamentu

Den s handicapemProjekt “Moje město”
V říjnu jsme se 

s dětmi ze 3. C za-
pojili do projektu 
„Moje město“. Cí-
lem projektu bylo 

co nejvíce poznat město, ve kte-
rém žijeme a o získané informa-
ce se podělit s ostatními dětmi.  
V rámci projektu jsme se roz-
hodli vytvořit model města for-
mou koláže.

Rozdělili jsme se do dvojic a 
paní učitelka každé dvojici při-
dělila stavbu v Lysé nad Labem, 
o které jsme měli za úkol zjistit 
co nejvíce informací a poté je 
společně zpracovat do podoby 
článku, který jsme měli dopl-
nit fotografiemi nebo vlastní 
kresbou. Toho využil Honzík 

Knobloch a Davídek Ocelák, 
kteří své povídání o výstavišti 
ozvláštnili vlastnoručně nakres-
leným logem.

A třeba Julinka Hodycová si s ce-
lou rodinou udělala výlet ke kap-
ličce sv. Václava (zvané také jako 
eremitáž u sv. Václava), aby mohla 
pořídit vlastní fotografii a památ-
ku si prohlédnout.

Většina dětí ale čerpala po-

znatky z internetu a naučných 
publikací. Ve škole jsme také 
zhlédli dokument o Lysé nad 
Labem a jejích zajímavostech. 
Prohlédli jsme si také bohatě fo-
tografiemi doplněnou publikaci 
„Lysá nad Labem, barokní perla 
Polabí“.

Ve smluvený den jsme své pre-
zentace přednesli před třídou a 
vzájemně si sdělovali, jak jsme 
informace získali. Všechny práce 
byly na jedničku a bylo znát, že 
se děti snažily zpracovat zadané 
téma co nejlépe to šlo.

Teď ještě zbývalo vytvořit mo-
del města. Texty a fotografie jsme 
nalepili na obrovský karton tak, 
aby jejich umístění odpovídalo 
skutečnosti. Načrtli jsme si plán 

města a pak už přišly ke slovu 
štětce a barvy. Děti se do malová-
ní pustily s chutí a výsledek stojí 
opravdu za to. Můžete se o tom 
přesvědčit sami a model si pro-
hlédnout v 1. patře naší školy, kde 
je vystaven.

Tímto děkuji všem žákům 3. C 
za skvělou práci!!!

A. Grymová
ZŠ B. Hrozného
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Cíl projek-
tu: upevňování 
třídních vztahů 
– práce ve sku-
pině, rozvíjení 

kreativity, tvořivá práce, uvě-
domování si důležitosti péče o 
životní prostředí, rozvíjení ko-
munikace a získávání nových 
vědomostí, propojení učiva 
různých předmětů. 

V říjnu podzim začaroval 
celou přírodu do odstínů růz-
ných barev. Všude kolem nás 
můžeme vidět žluté, červené  
a hnědé listí a na polích, v sadech  
i v lese můžeme najít spoustu 
dozrálých dobrot. Vítr vylákal 
na oblohu usměvavé i zamrače-
né draky, kteří k podzimu také 
neodmyslitelně patří. Chlapci 
a děvčata chodí sbírat žaludy 
a kaštany a radostně běhají  
po loukách s drakem na špa- 
gátku…

Barevný podzim na prvním stupni

Podzim je opravdu magické 
roční období, a proto se snažíme 
každý školní rok vytvořit krásné 
podzimní prostředí i u nás ve ško-
le. A jak? Všelijak! Podzim je v naší 
škole přítomen na každém kroku 
a téměř v každém předmětu. Jak 
tomu máte rozumět? Je to jedno-
duché… 

V českém jazyce se v hodinách 
slohu věnujeme psaní podzimních 
příběhů, básniček i receptů na 
různé dobroty. Četli jsme články 
o místních i zahraničních zvycích 
– připomněli jsme si například 
Dušičky a Halloween. V prvouce 
a v přírodovědě se seznamujeme 
s všelijakými přírodninami, které 
pak následně v rámci vycházky po-
znáváme – sbíráme listy, sušíme je, 
popisujeme je a přiřazujeme je ke 
stromům. 

Ve výtvarné výchově a pracov-
ních činnostech se snažíme od 
přírody alespoň trošku opisovat a 

Klub českých a slovenských 
spisovatelů spolu s hejtmanstvím 
Středočeského kraje udělily 9. lis-
topadu lyskému básníku Bedřichu 
Stehnovi titul laureáta Ceny Fran-
tiška Hrubína za rok 2017 za nej-
lepší knihu středočeského autora 
uplynulého roku.  Cenu převzal  
z rukou předsedy Klubu českých a 
slovenských spisovatelů, básníka 
Lubomíra Brožka.   Ocenění se do-

Básník Bedřich Stehno obdržel 
Cenu Františka Hrubína

našimi výtvory pak zdobíme třídy, 
patra, mezipatra i prostory šaten… 
Ano, podzim na vás dýchne už při 
vstupu do školy a pokud jste do-
statečně pozorní, vydrží vám ten-
to pocit po celou dobu, co ve škole 
jste. Nástěnky jsou plné krásných 
obrázků a rozhodně to nejsou 
jen draci nebo listy. Poznáváme 
a kreslíme také například dýně a 
houby. Starší děti mají referáty a 
prezentace a seznamují spolužáky 
s tím, kterou houbu mohou sníst 
a kterou v žádném případě papat 
nemohou… Aby se nám nic tako-
vého nestalo, navštívili jsme letos i 
výstavu, kterou připravili houbaři 
z Lysé nad Labem.

Podzim je součástí i svačin mno-
hých z nás. Některé třídy měly 
dokonce i pravidelné „podzimní 
svačinky“ plné podzimního ovoce 
a zeleniny. To vám byl pohled! No, 
co vám budu povídat. Pastva pro 

oko, vůně čerstvého ovoce a zdra-
vé jídlo… mňam, mňam!

Vzhledem k tomu, že nám pod-
zim nabízí nespočet nápadů na 
různé aktivity a činnosti, vybrali 
učitelé pro své třídy jen některé 
a ty další zkusí zase za rok… Na 
výzdobě školy jsme se ale podí-
leli úplně všichni – děti i učitelé. 
Myslím, že tato společná práce 
výrazně přispěla k tomu, že se 
nám ve škole, která je zahalená 
podzimním kabátem, líbí a chodí-
me do ní rádi. No ne?! Za chvíli tu 
máme konec listopadu, a to zna-
mená jediné… Podzim nad námi 
sice ještě nějakou tu chvíli bude 
držet ochrannou ruku, postupně 
mu však začne na paty šlapat paní 
zima, která s sebou ale jistě při-
nese něco krásného. Vždyť přeci 
každé roční období má své kouzlo!

 Miluše Mrázová, Jana Pítová 
a Petr Pokorný

stalo knize Jadérka, sbírce básnic-
kých miniatur, ilustrované obrazy 
Michala Černíka. 

Básník o knize řekl: Mou sna-
hou bylo napsat knihu o daru 
života, který je krásný i bolest-
ný zároveň, kterou by si mohli 
přečíst i lidé, kteří verše nečtou, 
a která by k nim přesto promlu-
vila. Proto jsou básně krátké mi-
niatury, proto nemají názvy. Tak 
si čtenář může otevřít knížku na 
kterékoliv stránce a číst. Třeba 
jen jednu miniaturu nebo dvě, 
či víc, podle nálady a času a, po-
kud se mi psaní zdařilo, pocítit 
při četbě i svůj život, svůj úděl, 
připomenout si své chvíle štěstí i 
chvíle, kdy se štěstí a radost oto-
čily zády.

Oceněnou knihu Jadérka si mo-
hou čtenáři koupit v lyském knih-
kupectví Cesta a také objednat na 
internetových adresách řady knih-
kupectví.  

Rozhovor s oceněným básní-
kem přineseme v lednovém vy-
dání Listů.

redakce

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Koupím motocykl JAWA ČZ a díly, možno i vraky. Tel.: 777 589 258.
Hledám paní na úklid bytu 3+KK (65 m²), 1x týdně. Tel.: 732 294 094.
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Tak jsme prožili skutečný pod-
zim, kdy ze stromů opadávaly 
poslední zbytky listí a pomalu 
jsme nevykročili z domova bez 
deštníků. Ten letošní podzim 
byl ale opravdu nevyzpytatelný. 
Jednou teploty pomalu letních 
hodnot, hned nato déšť, zima 
a chlad. Až jsme se obávali, zda 
se vůbec v Kavárničce budeme 
scházet.

Nenechali jsme si ujít 9. ře-
meslný jarmark na náměstí 
Bedřicha Hrozného. Vše, co tam 
probíhalo, nám připomínalo zá-
žitky z mládí. Zruční kováři, hrn-
číři, práce na kolovrátku, nabíd-
ka zdobených pochoutek, k tomu 
vystoupení uměleckých skupin. 
Moc se nám to líbilo! 

Pomalu se připravujeme na 
zimu. Na dlouhé tmavé večery 
a svítání až při odchodu dětí do 
školy. Tma a zima v bytech, to 
není nic příjemného. Když už 
nám v našem věku slábne zrak, 
potřebujeme vydatnější světlo, 
ale také nějakou výbavu na ohřá-
tí jídla a alespoň rychlovarnou 
konvici na čaj či kávu. A aby nám 
dobře poradil odborník na slo-

Kavárnička podzimní
vo vzatý, pozvali jsme do Křesla 
pro hosta pana Jaroslava Tiché-
ho, vedoucího pracovníka firmy 
Elektrocentrum Skuhrovec, kte-
rá dodává zboží elektro, elek-
troniku, kuchyňské potřeby a  
k tomu poskytuje příslušný 
servis. Poradil nám, jaké dárky 
pro své nejbližší vybrat.       

Velice nás potěšilo pozvání od 
baráčníků na jejich obecné zase-
dání. V malém, ale velice příjem-
ném prostředí, jme si to hezky 
a se zpěvem užili, jenom tanec 
nám chyběl.

Jako správní a hrdí Čechové 
jsme si nenechali ujít příležitost 
zúčastnit se oslavy státního svát-
ku 28. října. Tak, jako naši před-
kové, rodiče a prarodiče, jsme 
s úctou přihlíželi kladení věnců 
k pomníku padlých na náměstí 
Bedřicha Hrozného. Dojímavý byl 
celý průběh, od produkce hasič-
ské dechovky, vystoupení pana 
starosty i samotné pokládání 
věnců. A pak jsme se přemístili 
do lyského kina, kde byl slavnost-
ní dechovkový koncert.

Nu – a jak i v podzimním po-
časí si máme zachovat hezkou 

vizáž, nám musí poradit někdo 
povolaný. Tak jsme si do Křesla 
pro hosta pozvali milou a sym-
patickou kadeřnici – paní Ladi-
slavu Vlkovou. Ta nám nejprve 
přiblížila biologickou podstatu 
vlasového porostu  a co se v jeho 
kvalitě může projevit (vitaminy, 
výživa, vnější působení různých 
faktorů a také samozřejmě naše 
vlastní péče – pravidelné mytí, 
pročesávání). Pak zdůraznila, že 
nemáme propadat reklamním 

nabídkám na různé laky na vlasy, 
barviva a jiné „posilující“ pro-
středky, kterých je na trhu ne-
konečné množství. Když už něco 
potřebujeme, tak je třeba se na 
výběru domluvit právě se svou 
kadeřnicí. Paní Ladislava zod-
pověděla řadu dotazů, a to i od 
přítomných pánů, kteří tak často 
o vlasy nedbají. Máme tak pona-
učení pro náš „podzim života“. 

MVDr. Jan Kořínek   

Dlouholetý funkcionář ZO ČSV 
Lysá nad Labem př. Josef Ha-
velka zemřel po dlouhé nemoci 
v neděli 22. 10. 2017 ve věku 
nedožitých 81 let. Př. Havelka 
byl velmi aktivním včelařem a 
funkcionářem naší ZO (pozn. 
redakce: zkratka př. – přítel/pří-
telkyně – oslovení mezi včelaři). 
Jako neúnavnému propagátoro-
vi nových včelařských postupů 
mu vděčíme za zavedení léčení 
aerosolem v naši organizaci. Př. 

Odešel př. Josef Havelka
Havelka pracoval celý život v lese  
v okolí Staré Lysé, díky jeho 
mnohaletým zkušenostem měl 
pro své včely jedny z nejlepších 
stanovišť. Po úraze na okružní 
pile se stáhl z aktivního včelař-
ského i společenského života. 
Přesto všechno byl, pro Ty, jenž 
ho znali, velkou včelařskou osob-
ností naší organizace. 

Vzpomínáme.
Ing. Libor Opluštil - jednatel 

výbor ZO ČSV Lysá n. L.

Poděkování

Děkujeme všem dárcům Národní potravinové sbírky 11. 11. 2017. 
Děkujeme také všem dobrovolníkům, kteří se sbírkou pomáhali. 

Jaroslava Labutová
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Zima vystřídá podzim, koloběh 
ročních období se neuzavírá a 
běží dál. Blíží se konec roku a ať 
chceme nebo nechceme, budeme 
opět o rok starší. 

Sychravé počasí nás sice láká 
k odpočinku, my ale nezahálíme. 
Připravujeme se na čas adventní 
a samozřejmě na vánoční svátky. 
Nepředbíhejme však. Navštívili 
jsme lyské výstaviště, a to hned 
dvě naše oblíbené výstavy: Země-
dělec a Exotika. Pokračovali jsme 
i v našem kulinářském umění – 
„Holky v akci“, samozřejmě nejen 
holky. Tentokrát jsme se rozhodli 
pro něco sladkého. Podzimní po-
časí nás přivedlo na nápad upéct 
na zahřátí jablečný štrúdl se sko-
řicí. Sami jsme si jej upekli a také 
si na něm pochutnali. Zakončili 
jsme také kuželkářskou sezonu 
a tentokrát nám počasí přálo. 
Těšíme se na jaro, až opět oprá-
šíme kuželník. V pátek 13. října 
se konalo již VIII. setkání v rámci 
projektu „Křeslo pro hosta“. Hos-
tem byl tanečník, baletní mistr, 
choreograf, herec a zpěvák, pan 

Vlastimil Harapes. S panem Hara-
pesem jsme se však neviděli po-
prvé. V červnu letošního roku se 
stal i VIP členem poroty při volbě 
„Miss staré koleno“ na lyském vý-
stavišti. Toho dne se sál 1. patra 
našeho domova zaplnil diváky jak 
z řad našich klientů, tak i široké 
veřejnosti. Pan Harapes vyprávěl 
o svém dětství, profesním životě. 
Nechyběly videoukázky z nejob-
líbenějších baletních rolí, které 
se zájmem komentoval. Přiblížil 
divákům i své herecké zkušenos-
ti. Závěrem přišel na řadu i zpěv, 
četné dotazy diváků, autogramiá-
da a nezbytné fotografování.

Také jsme měli tu možnost 
účastnit se voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR a dě-
kujeme volební komisi, že se vol-
by mohly opět konat v prostorách 
našeho domova. Milujeme topin-
ky. Proto jsme se sešli k jejich 
výrobě. K topinkám patří česnek, 
oloupali jsme si ho a pak už si jen 
pochutnávali. 

Dne 25. 10. 2017 bylo Radou 
města Nymburk uděleno a pře-

dáno městské vyznamenání – 
„Nymburský lev II. třídy“, panu 
Oldřichu Syrovému a to za vý-
znamné zásluhy o rozvoj sportov-
ního letectví na Nymbursku. Pan 
Syrový měl z ocenění velkou ra-
dost a předávání z rukou starosty 
města Nymburk PhDr. Pavla Foj-
tíka se zhostil důstojně a s noble-
sou. V letošním roce pan Syrový 
oslavil i krásné životní jubileum. 
Gratulujeme!

Vydali jsme se také do skanze-
nu v Přerově nad Labem na vý-
stavu: „Tak se žilo před padesáti 
lety“. Všichni jsme našli něco, co 
jsme měli doma. Prošli jsme si i 
další chaloupky národopisného 
muzea. Rádi jsme si zavzpomínali 
a potrénovali mozkové závity.

A co nás čeká v následujících 

dnech? Pilně pracujeme na ad-
ventních a vánočních výrobcích 
v zámecké dílně. Připravujeme se 
tak na prodejní vánoční výstavy. 
Na programu budou vystoupení 
lyských základních a mateřských 
škol s vánoční tematikou. Možná 
přijde i Mikuláš. Připravujeme 
vánoční nadílku a oslavu závěru 
roku 2017.

Závěrem bych Vám rád za 
všechny „zámecké“ popřál krás-
ný předvánoční čas, klidné pro-
žití samotných svátků vánočních  
v kruhu blízkých a přátel a šťast-
né vykročení do nového roku, 
roku 2018.

S přáním krásných dnů  
  Mgr. Jiří Hendrich

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

Napsali nám / Inzerce

Soukromá porodní asistentka
Hana Johanka Kubaňová

PŘEDPORODNÍ, PORODNÍ 
A POPORODNÍ PÉČE

Československé armády 1480/49, tel: 776 105 373
www.JohankaKubanova.cz

Chtěli bychom touto cestou po-
děkovat provozovatelům lyské-
ho kina za bezplatné poskytnutí 
prostor a zázemí na uspořádání 
filmového festivalu Ozvěny Men-
tal Power Prague Film Festival 

Poděkování
2017, který zde proběhl 5. října. 
Jsme rádi, že mezi diváky byli i 
žáci místních škol.

Miloslav Müller 
ředitel Domova Mladá 

STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
Rádi bychom Vás oslovili s naším již tradičním vánočním projektem. 
Přání našich klientů najdete na www.domovnazamku.cz nebo 
přímo u nás v domově.

Dárky můžete přinést osobně nebo zaslat poštou. 
Ty pak budou umístěny pod vánoční stromek a předány těm, 
kteří si je přáli. Rádi bychom Vás požádali o zprávu 
na tel. číslo: 728 439 275  či info@dnz-lysa.cz, 
komu jste se případně rozhodli udělat radost. 
Seznam budeme průběžně aktualizovat.

Děkujeme
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TIRÁŽ

Letošní Mistrovství světa  
v agility se už podruhé v historii 
tohoto krásného sportu konalo 
v České republice, opět ve spor-
tovní hale v Liberci.

Naše Dita Korcová ze Psí ško-
ly Superpes, která se v roce 2015  
v Italské Bologni stala mistryní svě-
ta v družstvech, se už potřetí kva-
lifikovala do české reprezentace. 
Letos i za jednotlivce. Dita je ma-

Dita s Pepe opět zářily na Mistrovství světa v agility
minkou dvou malých synů, a proto 
její úspěch je o to obdivuhodnější.

Dita zaběhla všechny běhy s vel-
kým nasazením (videa a výsledky 
jejích běhů si můžete prohlédnout 
na FB Psí školy Superpes) a vy-
bojovala 14. místo v jednotlivcích 
a 9. místo v družstvech.

Ditě a její Pepe moc gratuluje-
me a přejeme i v dalších letech 
hodně úspěchů.

Superpsi na Mistrovství 
republiky agility 2017

Letos se Mistrovství republiky 
agility 2017 konalo v Děčíně. Sa-
motnému MR  předchází kvalifi-
kační závody – každý závodník má 
možnost zkusit své štěstí dvakrát. 
Ditě Korcové s pudličkou Pepe a 
Romaně Hanouskové s křížencem 
Františkem se povedlo splnit po-
stup na MR hned napoprvé.

Romana měla o to větší radost, 
protože František je již psí veterán 

a v postup už nedoufala. Zaběhala 
si s družstvem Haf tým, ve složení 
Petra Vyplelová s Huggem, Lenka 
Řezníčková s Amy, Romana Ha-
nousková s Františkem a Jitka Janá-
sková s Tutou.

Dita s Pepe si zaběhala s družstvem 
Repre small, které nás reprezentovalo 
na mistrovství světa v Liberci.

Dita s Pepe se umístily v kate-
gorii small jednotlivci na krásném 
čtvrtém místě. Gratulujeme.

Romana Hanousková

Akce Halloweenské cvičení
V ne-

děli 5. 11. 
2 0 1 7 
jsme se 
sešli v ko- 

stýmech ve strašidelně vyzdobe-
né tělocvičně a zacvičili si aero-
bic, zumbu i breakdance. Naučili 
jsme se společný hororový tanec a 
ochutnali spoustu halloweenských 
dobrot. Povedenou akci zakončila 
diskotéka a každý si odnesl diplom 
s malou sladkou odměnou. Děkuje-
me všem za účast a už teď se těší-
me na další společnou akci.

trenéři a pořadatelé 
Dance Emotion Lysá n. L., 

spolek
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Na svátek sv. Václava se roz-
hodla naše organizace ZKO Lysá 
nad Labem uspořádat oficiální 
závody agility. Počasí se krásně 
vydařilo, i když už kalendář uka-
zoval konec září. 

I když přípravy na závod pro-
běhly již o předchozím víkendu, 
bylo již od sedmi od rána na cvi-
čáku živo. Vše se muselo doladit 
tak, aby mohli začít přijíždět zá-
vodníci, kteří při prezenci dostali 
malou pozornost na tento závod  
v podobě játrových sušenek pro své 
čtyřnohé parťáky. Vše klapalo jako 
na drátkách a celý den tak probíhal 
bez větších prodlení a jakýkoliv pro-
blémů, za což musíme poděkovat 
všem členům a přátelům cvičáku, 
kteří se na organizaci podíleli. 

Celý závod provázela dobrá nála-
da, obzvlášť si všichni pochvalovali 
dobroty v naší kantýně a pořada-
telský servis. Někdo se zahřál do-

Dvojzkoušky agility na cvičáku v Litoli

mácí bramboračkou, jiný si raději 
dal grilovanou krkovičku a jako 
sladkou tečku si všichni dali rádi 
palačinky s domácí marmeládou.

Tento závod posuzoval pan 
rozhodčí Petr Pupík, který si 
pro závodníky připravil zají-
mavé a pro některé i trochu za-

peklité parkúry a potvrdil tím, 
že je vhodným rozhodčím pro 
posuzování Mistrovství světa 
FCI v agility, které se konalo ná-
sledující víkend v Liberci. Také 
díky tomu se na námi pořáda-
ný závod přihlásili závodníci až  
z Jihoafrické republiky. Tito za-

hraniční účastníci prokázali, že 
jsou oprávněni účastnit se mis-
trovství světa v agility, jelikož  
i u nás obsadili stupně vítězů.

Ti šťastnější, kteří se umístili 
na prvních třech místech ve své 
kategorii, si od nás odváželi ne-
jen medaile, ale také věcné dárky 
– tradiční kytička, vajíčka samo-
zřejmě nesměla chybět, ale i pro 
pejsky se v cenách něco našlo. 

Za tyto ceny musíme poděkovat 
našim sponzorům, bez kterých by 
bylo o poznání těžší dvojzkoušky 
pořádat. Těmito sponzory jsou: 
Tomizoo z Lysé nad Labem, Ani-
malia s. r. o., Montano Valtr, Lukon 
Glads, ProAgro Nymburk a Vete-
rinárí ordinace Animal. 

Ještě jednou všem děkujeme za 
pomoc a za sponzorství a doufá-
me, že budeme moci závod uspo-
řádat i příští rok!

Romana Brejchová

Letošní sezonu jsme opět tra-
dičně zakončili veslařskou „Žá-
bou“ v prostorách loděnice. Je to 

Zakončení veslařské sezony

vlastně takové „zamykání vody“. 
Program měl dvě části – sport 
a potom zábava. Závody věkově 

smíšených posádek, které se vy-
losují těsně před startem, jsou le-
titá tradice a všichni se moc těší. 
Účast byla veliká. Celkem star-
tovalo 10 posádek, což je 50 zá-
vodníků. Jezdí se na nepárových 
čtyřkách s kormidelníkem.  Jak 
by nebylo tolik závodníků. Sou-
časný počet členů klubu a těch, 
co v minulosti „veslákem“ prošli, 
je obdivuhodný. Bývalí členové 
v tento čas pravidelně rádi při-
jedou na loděnici zavzpomínat 
a také si zaveslovat. Počasí nám 
přálo, a tak se závodilo zvesela. 
Kormidelníci každé posádky si 
museli vylosovat loď, na které 
posádka pojede. Byli jsme proto 
často svědky velkých bitev o tu 
lepší loď ještě na břehu. Na výběr 
byla Raketa a Kovona. Jako odmě-
na byla pro všechny závodníky i 
všechny milé hosty připravena 
výborná grilovaná klobása, kýta 
a teplý čaj. Naši nejmenší žáčci z 
přípravky, kteří ještě nemají věk 
závodních kategorií, ukázali nád-
herný souboj na párových čtyř-
kách s kormidelníkem. Jejich lodě 
se jmenují Kraken a Arya.

Lodě jsme jako každý rok zazi-
movali v boxech a sezona se ply-
nule přehoupla do fáze zimní pří-
pravy na trenažerech, v posilovně 
nebo tělocvičně. Také běžecká 
průprava je důležitá, protože 

veslování je sport silově-vytrva-
lostní. Závodit nepřestáváme ani 
v zimě. Pouze se přesuneme pod 
střechy sportovních hal. Tradičně 
nás čeká, letos již XXIII. halový 
triatlon v Lounech. Starší katego-
rie pokračují v nominaci do SCM 
– sportovní centrum mládeže, 
kde musí splňovat limity a nomi-
nační kritéria pro zařazení. Mají 
za sebou již závod na 6 kilometrů 
na vodě a máme naději na zařa-
zení několika závodníků do SCM. 
Moc držíme palce.

Když se ohlédneme za letoš-
ním rokem, nemáme se skutečně 
za co stydět. Velký počet titulů  a 
medailí z mistrovských závodů 
je milé ocenění. Ani náš loňský 
juniorský mistr světa se neztratil 
mezi dospěláky a mohli jsme mu 
blahopřát ke skvělému umístění 
ve finále B na ME do 23 let J. na 
osmě. Členská základna se opět 
rozrostla a je skvělé, že taková 
spousta dětí má zájem o sport. 
Všem, kteří věnují svůj volný čas 
dětem, péči o loděnici a těm, co 
tvoří skvělý realizační tým, patří 
velké poděkování.

Přejeme všem občanům Lysé 
nad Labem a příznivcům veslo-
vání pohodové vánoční svátky a 
úspěšný rok 2018.

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

OPERÁTORY - 
OBSLUHA SVÁŘECÍHO CENTRA
  
OPERÁTORY, SEŘIZOVAČE CNC
Požadujeme:
- Zodpovědnost, spolehlivost, samostatnost
- Manuální zručnost
- Technické vzdělání velkou výhodou
- Pro pozici obsluha svářecího centra - platný svářečský průkaz

Nabízíme:
- Zajímavé mzdové ohodnocení (22 000 až 30 000 Kč)
- Smlouva na dobu neurčitou
- Práce v perspektivní firmě a v příjemném kolektivu
- Týden dovolené navíc, bonusový systém, 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  společnosti 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.
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