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V tomto čísle: Co nás čeká v roce 2018

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.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018

2. 1. – 10. 1. 2018  
Po našem městě budou chodit malí  

koledníci s doprovodem a budou  
koledovat. Přispět budete moci také  

u kostela sv. Jana Křtitele v neděli  
7. 1. 2018 od 9.00 do 11.00 hodin.
Všem dobrým lidem, kteří přispějí  

na tuto sbírku, jménem potřebných
moc děkujeme. 

Za farní charitu Lysá nad Labem
Labutová J.   

Rok 2018 bude ve znamení prezident-
ských a komunálních voleb, celá Česká re-
publika se bude připravovat na 100. výročí 
vzniku samostatného československého stá-
tu. V našem městě budeme mít také důvod 
k oslavám. Tělocvičná jednota Sokol Lysá 
nad Labem si připomene 150 let od svého 
vzniku. Vedle tradičních akcí, jakými jsou 
Celorepubliková taneční soutěž, Triatlon, 
Běh zámeckou zahradou nebo například 
Silvestrovský běh, připravuje na 22. září do 
místního kina Slavnostní večer a výstavu  
v Muzeu Bedřicha Hrozného. O 10 let mlad-
ší jsou lyští dobrovolní hasiči. Ti ke svým  
140. narozeninám připravují na 5. května 
Den se složkami Integrovaného záchranného 
systému a taneční zábavu na lyském výsta-
višti. Publikací „P. Josef Vojáček – osobnost  
a dílo“ si připomeneme 60 let od úmrtí čest-

ného občana našeho města, historika, spi-
sovatele, pedagoga a skvělého muzikanta, 
pátera Josefa Vojáčka. Kromě těchto jubileí 
se můžeme těšit na desítky kulturních, spo-
lečenských a sportovních akcí, výstaviště 
nabídne na tři desítky výstav. Největší, kte-
ré pro Vás na poli kultury připravuje město, 
bude třetí ročník městských slavností Lysá 
žije. Ty opět proběhnou poslední květnový 
víkend. Naše město čekají i velké investiční 
akce, jako je celková rekonstrukce železniční-
ho nadjezdu a řada dalších. O těch se dočtete 
ve Slovu starosty na straně 2 tohoto vydání 
Listů. Osmička na konci letopočtu bývá pro 
český národ označována osudovou. Doufej-
me, že ta v roce 2018 nám všem přinese jen 
samou pohodu a radost a že rok 2018 bude 
rokem, kdy se v našem městě bude dobře žít.

redakce

Úspěšný rok 2018 
         přeje čtenářům Listů
                                redakce
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Krátce z radnice

Městský úřad

Pokračování na str. 3

Slovo starosty

Vážení spoluobčané, v říjnových 
Listech jsem Vás informoval o sta-
vu investičních akcí v našem městě. 
Nyní na konci roku přichází bilan-
cování a informace o hlavních při-
pravovaných akcích na další rok.

V letošním roce byly dokončeny 
komunikace Na Výsluní a K Borku, 
chodníky a oprava havarijní části 
ohradní zdi zámeckého parku v uli-
ci Ke Skále. Byla dokončena první 
etapa rekonstrukce chodníku na 
Sídlišti. Stavba kanalizace a vodo-
vodu do Byšiček pokračuje a bude 
dokončena v prvním pololetí 2018. 
Na akci město získalo dotaci z mi-
nisterstva zemědělství. Dotaci jsme 
získali i na kanalizaci ve Dvorcích. 
Aktuálně chystáme soutěž na do-
davatele stavebních prací. Začátek 
stavby je plánován na přelom břez-
na a dubna 2018. Ve Dvorcích bu- 

de ve spolupráci se Středočeským 
krajem rekonstruována křižovatka 
a doplněno veřejné osvětlení. 

Ve městě chystáme opravy a 
stavbu chybějících chodníků v ulici 
Stržiště, Družstevní a Husově. Cel-
kovou rekonstrukcí projde ulice 
28. října, Za Zámkem, dále část ko-
munikace U Vodárny. Pokud budou 
okolnosti příznivé, rádi bychom 
zrekonstruovali i ulici Ve Višňovce, 
V Zátiší a Za Pávem.

V letošním roce se podařilo 
postavit na nádraží cyklověž, 
na kterou město získalo dotaci  
95 %. Doufáme, že v tomto pro-
storu vyroste během příštího roku 
také parkoviště P+R pro 156 au-
tomobilů. Cyklisté se pak mohou 
ještě těšit na připravované trasy, 
které budou v následujícím roce 
zatím v projekční fázi, a to trasa 
od mostu přes Labe k budoucímu 
přístavišti pro rekreační lodě, kte-
ré se ve spolupráci s Ředitelstvím 
vodních cest snažíme vyprojekto-
vat a následně vybudovat. Jednání 
dále probíhají s Benátkami nad 
Jizerou a Milovicemi o vzájemném 
propojení cyklostezkou. Dokon-
čuje se projekt na prodloužení 
cyklotrasy v Poděbradově ulici  
až k přejezdu. Pracujeme na pro-
jektu sportovní haly v Komenské-
ho ulici.

V následujícím roce započne 
dlouho připravovaná oprava ha-
varijního stavu nadjezdu akciovou 
společností METROSTAV. Jeho 
téměř dvouleté uzavření velmi 
zkomplikuje život našim občanům. 
Je naší snahou, aby objízdné trasy, 
o kterých intenzivně jednáme, co 
nejméně narušily pohyb ve městě. 
Dobu, po kterou bude nadjezd uza-
vřen, chceme efektivně využít. Na-
stane neopakovatelná příležitost 
konečně realizovat, a to ve spolu-
práci se Středočeským krajem, 
dlouhodobě a v minulosti neúspěš-
ně připravovanou rekonstrukci 
páteřních komunikací ve městě. 
Jedná se o ulice Československé ar-
mády, Mírová, Dobrovského sady a 
Jiráskova, včetně složité křižovatky 
pod nadjezdem. O těchto investič-
ních akcích jsem Vás informoval 
detailněji v zářijových Listech a 
mohu nyní jen konstatovat, že pří-
pravné práce zdárně pokračují.

U stavebního povolení se nyní 
nacházejí i další akce, které, v pří-
padě jeho získání, bude možné  
v roce 2018 realizovat. Jedná se  
o komplexní řešení energetické 
náročnosti budovy čp. 28 v uli-
ci ČSA (bývalé PRIVUM) včetně 
výstavby výtahu, vzduchotechni-
ku v kině, rekonstrukci hasičské 
zbrojnice. Tyto akce jsou aktuálně 

odeslány s žádostí o dotaci. Dále 
je to rekonstrukce ZUŠ, spojovací 
chodby, a rekonstrukce hospo-
dářské budovy v MŠ Mašinka. Ke 
stavebnímu povolení by se měla 
brzy dostat i stavba tělocvičny  
v ZŠ TGM v Litoli. V případě získá-
ní dotace by mohlo dojít i k nástav-
bě pavilonu „C“ ZŠ Komenského, 
který využívá obchodní akademie, 
kde je záměrem navýšení kapacity 
základní školy. Bude rekonstruo-
ván bytový dům Na Františku, kde 
očekáváme částečné finanční krytí 
z dotačních prostředků.  Pokraču-
jeme v záměru stavby mateřské 
školky v Drážkách.

V zámeckém parku budou re-
konstruovány hlavní cesty a revi-
talizací projde plocha v sousedství 
kostela, kde by mělo vzniknout od-
počinkové místo. Můžete se rovněž 
těšit na dokončení a otevření kláš-
terních teras.

Co se týká pitné vody, bude dále 
připojen nový vrt HV3 v obvodu 
prameniště a budeme pokračovat 
v možném využití vrtu v Kovoně. 
Aktuálně probíhají projekční práce 
na rekonstrukci vodojemu.

Závěrem mi dovolte popřát Vám 
klidné prožití vánočních svátků a 
šťastné vykročení do nového roku.

Ing. Karel Otava
starosta města

Z 26. jednání rady města 
dne 7. 11. 2017
RM schválila:
• úpravu rozpočtu města na rok  
 2017 takto: navýšení položky –  
 oprava a údržba bytového fondu   
 Milovice celkem + 350 tis. Kč,  
 navýšení položky deratizace  
 celkem + 70 tis. Kč,
• úpravu rozpočtu města na rok  
 2017, spočívající v navýšení fi- 
 nančních prostředků na sociální  
 pomoc občanům nepřizpůsobi- 
 vým o 15 tis. Kč (35 tis. Kč) a  
 ponížení finančních prostředků  
 na charitativní program o 15 tis.  
 Kč (385 tis. Kč),
• dodatek č. 1/2017  k  dohodě  
 o užívání nebytových prostor ve  
 vlastnictví města Lysá n. L. se- 
 psaný s Klubem důchodců Litol,
• prodloužení termínu realizace  
 akce do 29. 12. 2017 „Oprava  
 části ohradní zdi zámecké za- 
 hrady III. etapa“.

RM uložila:
• panu starostovi a členovi RM,  
 panu Bc. Robešovi, informovat  
 PMS o postoji RM k demolici  
 sousedních budov v majetku  
 města a jednat s nimi o podobě  
 jejich záměru v kontextu s po- 
 třebami města při plánované  
 zástavbě v areálu bývalého auto- 
 busového parkoviště,
• panu místostarostovi města  
 prověřit možnost rozšíření ZŠ  
 T. G. Masaryka v Litoli (I. stupeň)  
 na 2 třídy v ročníku, termín: do  
 31. 3. 2018.
RM vzala na vědomí:
• stanovisko komise pro životní  
 prostředí k záměru rekonstruk- 
 ce ul. Čs. armády, ul. Mírové a  
 zástavbě vnitrobloku mezi nám.  
 B. Hrozného a Školním náměs- 
 tím společností PMS, s. r. o.,
• informativní zprávu o kontrolní  
 prohlídce budovy ZUŠ v Lysé  
 n. L., Školní náměstí č. p. 906,

• informační zprávu o stanovení  
 ceny vodného a stočného na rok  
 2018 dle smlouvy o provozová- 
 ní vodovodu a kanalizace ve mě- 
 stě Lysá n. L. a stanoví cenu vod- 
 ného a stočného pro rok 2018  
 vč. DPH na základě uzavřené  
 smlouvy o provozování vodovo- 
 du a kanalizace ve městě Lysá  
 n. L. z roku 2016 takto: vodné  
 42,57 Kč/m3, stočné 42,52 Kč/m3,  
 celkem 85,09 Kč/m3,
• zprávu o možnosti navýšení ka- 
 pacity I. stupně ZŠ T. G. Masaryka  
 v Litoli.
RM konstatovala:
• že o řešení projektů z hlediska  
 životního prostředí rozhoduje  
 příslušný orgán státní správy.

Z 27. jednání rady města 
dne 22. 11. 2017
RM schválila:
• zajištění vánočních balíčků pro  
 občany do Domova Na Zámku  

 v Lysé n. L. a Domova Rožďalo- 
 vice, kteří měli poslední trvalý  
 pobyt v Lysé n. L., a malý dárek  
 pro všechny seniory umístěné  
 v Domově Na Zámku v Lysé n. L.,
• poskytnutí dotace pro děti, které  
 mají trvalý pobyt v Lysé n. L. a 
 jsou umístěné v dětských domo- 
 vech a ústavech, celková výše  
 vánočních balíčků a dotací je do  
 maximální výše 25 550 Kč z cha- 
 ritativního fondu,
• vyplacení finančního příspěvku  
 ve výši 15 000 Kč rodině policis- 
 ty pprap. p. Suchánka, který utr- 
 pěl těžké zranění při výkonu  
 služby,
• uzavření příkazní smlouvy o zá- 
 vazku veřejné služby ve veřejné  
 linkové dopravě k zajištění  
 ostatní dopravní obslužnosti na 
 území okresu Nymburk pro rok 
 2018, kde částka na občana činí  
 180 Kč (celkem 1 702 800 Kč),  
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Krátce z radnice

Otevření cyklověže

Městský úřad

Pokračování ze str. 2
 za předpokladu schválení po- 
 třebných finančních prostředků  
 v rozpočtu města na rok 2018,
• využití Husova náměstí v Lysé  
 nad Labem na pořádání kulturní  
 akce Přivítání adventu dne 2. 12.  
 2017.

RM vzala na vědomí:
• návrh na doplnění stanov Mi- 
 kroregionu Polabí v čl. 4 Před- 
 mět činnosti – zajištění služeb  
 pověřence pro ochranu osobních 
 údajů pro členy Mikroregionu  
 Polabí a jejich zřizované organi- 
 zace.

V sobotu 2. prosince se Lysá 
přidala k dalším pěti českým 
městům, kde byla otevřena plně 
automatizované úschovna jízd-
ních kol  Bike Tower. Pojme 118 
kol a uložení jednoho jízdního 
kola pak trvá necelou půlminu-
tu. Celodenní „zaparkování“ stojí 
symbolických 5 Kč, majitelé In-
Karty si zde mohou kola ukládat 
zdarma. V provozu bude 24 ho-
din denně. 

Obrovskou výhodou tohoto 
systému je, že se ke kolu kromě 
jeho majitele nikdo jiný nedo-
stane. Takže si cyklisté na něm 
mohou nechat veškeré vybavení, 
nákup nebo například i cennosti. 
Moderní zařízení nabízí sledo-
vat ukládání kola na obrazovce 
přímo nad vstupním modulem. 
Obsluha je velmi jednoduchá, 
během ukládání kola Vás sys-

tém navede formou nápisů na 
obrazovce umístěné nad vstup-
ním modulem a také v podobě 
hlasové. Slavnostnímu otevření 
pro veřejnost předcházelo o den 
dříve představení Bike Tower zá-
stupcům Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR, Středočeského kraje, 
Českých drah, ROPID, Správy že-
lezniční dopravní cesty, staros-
tům okolních měst, regionálních 
médií a dalším hostům. První 
kolo s „plnou polní“ do cyklověže 
uložil starosta města Lysá n. L. 
Ing. Karel Otava. O den později 
pak cyklokoordinátorka  Dana 
Hančová.

Z celkových 11 550 645 Kč 
město zaplatí jen necelých 600 
tisíc, tedy 5 % , 90 % je z evrop-
ských dotací a 5 % tento projekt 
podpořil Středočeský kraj. 

Od 1. 1. 2018 budou zrušeny pohotovostní telefonické kon-
zultace praktických lékařů pro děti a dorost, které dosud po-
skytovali lékaři v Lysé nad Labem a Milovicích.

Od tohoto data bude v naléhavých případech třeba kontakto-
vat přímo dětská oddělení nemocnic.

Ing. Kamila Kuchařová
Odbor ŠSVZaK

Konec pohotovostních 
služeb praktických lékařů 

pro děti a dorost

LSPP pro děti a dorost 
PRACOVIŠTĚ ML. BOLESLAV
třída Václava Klementa 147
293 01 Mladá Boleslav
Kontakt: 326 742 706
Ordinační hodiny :
Po–Pá 17.00–22.00  
So, Ne, svátky  8.00–22.00
Přestávky 12.00–12.30
  17.30–18.00

Nemocnice Nymburk
DĚTSKÁ AMBULANCE
Boleslavská 425, 
28801 Nymburk
budova E
Kontakt: 325 505 266

Ambulance je koncipována jako dět-
ská pohotovost a funguje v pracovní 
dny od 15.30 do 7.00 hodin a o víken-
dech a svátcích nepřetržitě. Mimo 
tyto hodiny, tedy v obvyklé pracovní 
době, ošetří naléhavé případy.

RM odvolala:
• předsedu a členy komise pro  
 podporu podnikání a zaměstna- 
 nosti a tuto komisi k dnešnímu  
 dni ruší.
RM uložila:
• odboru správy majetku:
 1. zajistit prořezání křovin na  
  vjezdu z ulice Ke Střelnici do  
  ulice Sojovické,
 2. instalaci dopravního zrcadla  
  na výjezdu z ulice Ke Střelnici  
  do ulice Sojovické,
 3. umístit na konci ulice Sojo- 
  vické směrem ven z města ta- 
  buli s ukazatelem rychlosti, 
 termín: 31. 3. 2018,
• panu radnímu, Bc. Robešovi, ve 
 spolupráci s odborem správy  
 majetku konzultovat podnět se  
 všemi dotčenými orgány, při- 
 pravit a zaslat na DI Nymburk  
 žádost na snížení rychlosti z 50  
 na 30 km v centru města ve vy- 
 tipovaných 4 úsecích, termín: do  
 15. 12. 2017.
RM souhlasila:
• s vydáním rozhodnutí na zvlášt- 
 ní užívání místních komunikací  

 Na Františku, části ul. Tyršova  
 a U Braňky, z důvodu natáčení  
 seriálu Ohnivý kuře pro TV PRI- 
 MA v termínu 15. 12. 2017, od  
 5.00 do 22.00 hodin, s podmín- 
 kami: na pokladně bude slože- 
 na vratná kauce ve výši 5 tis. Kč,  
 podle skutečně zabraných me- 
 trů bude zaplacen poplatek za  
 zábor dle OZV č. 1/2016 a ža- 
 datel na své náklady zajistí od- 
 voz odpadků.
RM neschválila:
•  poskytnutí mimořádného finan- 
 čního příspěvku FK Litol, mlá- 
 dež, z. s.
RM doporučila:
• FK Litol, mládež, z. s., podat žá- 
 dost z Programu na podporu  
 činnosti sportovní organizace  
 pracující s dětmi do 18 let se  
 sídlem v Lysé n. L. na rok 2018  
 (termín podávání žádostí do  
 31. 1. 2018).

Úplné informace najdete na 
stránkách www.mestolysa.cz.

Miloš Dvořák
tajemník MěÚ Lysá n. L.

LSPP pro děti a dorost
PRACOVIŠTĚ KOLÍN
Pavilon "D" – přízemí 
dětského pavilonu, dětská 
odborná ambulance
Žižkova 146, 280 01  Kolín III
Kontakt: 321 756 641
Ordinační hodiny:
Všední den 17.00–21.00
Víkend, svátky 8.00–20.00
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Městský úřad

Krimi střípky
Za volantem bez 
řidičského průkazu

Dne 2. 11. 2017 v 2.12 hodin  
v ulici Průběžná byl strážníky 
projednáván přestupek s 38letým 
řidičem motorového vozidla, u kte-
rého kontrolou potřebných dokla-
dů pro řízení motorového vozidla 
vyšla najevo skutečnost, že řidič 
nevlastní řidičské oprávnění. Pře-
stupek bude projednávat správní 
orgán, který „neřidiči“ uloží pokutu 
v rozmezí 25 000–50 000 Kč a zá-
kaz činnosti od 1 roku do dvou let.  

Strážník dopadl 
nebezpečného pachatele

Vzhledem k probíhajícímu vy-
šetřování vás až dnes můžeme 
informovat o zadržení nebezpeč-
ného pachatele, který na území 
našeho města spáchal trestný čin 
znásilnění. Událost se stala začát-
kem srpna v nočních hodinách. 
Kriminalisté neměli na začátku 
jednoduchou úlohu, jelikož ne-
měli ani popis pachatele, který na 
oběť použil pepřový sprej, a tím 
výrazně snížil svoji identifikaci. 
Složením časové osy společně s 
vyhodnocením městského ka-
merového dohlížecího systému 
došlo k výraznému posunu ve 
vyšetřování, když byl pachatel 
na kamerách zachycen. Po osobě 
kriminalisté, policisté i strážníci 
intenzivně pátrali, ale bohužel 
bez kladného výsledku. Pátraní 
přineslo konečně kýžený efekt 
až s odstupem cca tří týdnů, když 
strážník obsluhující MKDS spatřil 
muže, který se pohyboval v Ma-
sarykově ulici a odpovídal popi-
su hledané osoby. Na místo byla 
vyslána hlídka strážníků, která 
muže na místě ztotožnila a zadr-
žela až do příjezdu kriminalistů, 

kteří si muže převzali k provede-
ní dalších opatření. Šetřením bylo 
zjištěno, že 30letý Slovák, který 
se zdržuje v Lysé n. L., krátce po 
činu odcestoval na Slovensko, od-
kud se nedávno vrátil.

Alkohol za volantem
Dne 24. 11. 2017 v 3.10 hodin 

bylo přijato telefonické oznáme-
ní, že se na čerpací stanici v Jed-
ličkově ulici nachází řidič, který 
si do vozidla natankoval benzin 
a nemá dostatečnou hotovost 
na jeho zaplacení. Strážníci na 
místě ztotožnili 18letého muže 
z Přerova n. L., který si následně 
telefonicky zajistil osobu, kte-
rá potřebnou finanční hotovost 
přivezla. Tímto mohla být celá 
událost ukončena, kdyby ovšem 
řidič před jízdou nekonzumoval 
alkoholické nápoje. Řidič bez 
dostatečného respektu nasedl 
za volant a vydal se k domovu. 
Strážníci se za vozidlem rozjeli 
a řidiče vyzvali k zastavení, ten 
na výzvy nereagoval a velmi ris-
kantní jízdou pokračoval dále. 
Cestou řidič nedokázal zabránit 
částečnému střetu se svodidly, 
a když zjistil, že se mu nepodaří 
hlídky zbavit, zastavil na okraji 
Přerova n. L. U řidiče byla pro-
vedena dechová zkouška, která 
dopadla s pozitivním výsledkem 
1,23 ‰. Na místo byla násled-
ně přivolána Policie ČR, která si 
hříšníka převzala k provedení 
dalších opatření.

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

Bc. Luboš Zita 
zástupce ředitele 

Městské policie Lysá n. L.

Nabídka pejsků a kočiček 
v psím útulku Lysá nad Labem

Foto a seznam čtyřnohých kamarádů nalezených v Lysé nad 
Labem a okolí najdete aktuálně na adrese útulku www.pejscilysa.
wz.cz a průběžně na vývěsce u Městské policie v Lysé nad Labem, 
která zajišťuje odchyt toulavých psů, vždy po odchytu pejska odveze 
do místního útulku, se sídlem ve Velazu, a. s., čp. 535, tel.: 325 551 
221 nebo na tel.: 723 342 174, paní Čápová. 

Město Lysá n. L. děkuje všem občanům, kteří projeví zájem  
o naše opuštěné pejsky a kočičky.                       

          Ing. Veronika Rybová
odbor SM

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

Přibližně 3letá kříženka malé velikosti čeká na trpělivé páníčky,  
ideálně k domku se zahrádkou.

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

Maxim Gorkij: 
„Každý život má svoji velikost.“

80 let
Jaroslava Pýchová
Jozef Pleva
Eva Bártová

Blahopřání 
 za měsíc listopad

Žádosti o dotace z Programu na činnost společenské a spor-
tovní organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad 
Labem se mohou na MěÚ podávat do konce ledna 2018.

Žádosti o dotace z Programu na podporu kultury města Lysá 
nad Labem – 2. kolo  se mohou  na MěÚ podávat do 31.05.2018.

Více informací:
https://mestolysa.cz/cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-
skolstvi-socialnich-veci-zdravotnictvi-a-kultury/formulare

Dotace na kulturu a sport
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Městský úřad

Vážení spoluobčané, od 1. 1. 
2018 je stanovena cena vodného 
a stočného na částku 85,09 Kč/m³ 
vč. DPH.

Přehled cen V+S: 
rok 2017
vodné 39,09 + stočné 40,63    
celkem 79,72 Kč/m³ vč. DPH
rok 2018
vodné 42,57 + stočné 42,52
celkem 85,09 Kč/m³ vč. DPH

Vodné a stočné 2018

Volba prezidenta ČR

Nárůst ceny V+S je o 5,37 Kč 
vyšší proti stávající ceně roku 
2017.  

Stanovení ceny V+S na rok 
2018 je výsledkem výpočtů da-
ných Koncesní smlouvou o pro-
vozování sítí VaK města Lysá nad 
Labem v návaznosti na Plány ob-
novy a investic sítí firmou Stavo-
komplet, spol. s r. o., Brandýs nad 
Labem.

Odbor správy majetku

Vážení spoluobčané, ve dnech 
12. a 13. ledna 2018 proběhne 
druhá přímá volba prezidenta 
České republiky, a proto si Vám 
dovoluji podat následující základ-
ní informace.

Právo volit má státní občan 
České republiky, který alespoň 
druhý den voleb dosáhl věku 
nejméně 18 let. Ve druhém kole 
může volit i občan, který alespoň 
druhý den konání druhého kola 
volby prezidenta dosáhl věku 
18 let. Překážkami v právu volit 
jsou zákonem stanovené ome-
zení osobní svobody z důvodu 
ochrany zdraví lidí (karanté-
na) nebo zbavení způsobilosti  
k právním úkonům.  

Hlasování v našem městě pro-
běhne ve stálých volebních okrs-
cích. Tradičně bude zřízeno 9 vo- 
lebních okrsků, do kterých jsou vo-
liči zařazeni podle místa trvalého 
bydliště.
l. OVK Hasičská zbrojnice Byšičky,
2. OVK Hasičská zbrojnice Dvorce,
3. OVK MŠ Čtyřlístek,  
 Brandlova 1590, Lysá n. L.,
4. OVK MŠ Pampeliška,  
 Sídliště 1464, Lysá n. L.,
5. OVK MŠ Pampeliška,  
 Sídliště 1464, Lysá n. L.,
6. OVK Svatební obřadní síň,  
 Husovo nám. 23, Lysá n. L.,
7. OVK Hasičská zbrojnice,  
 Pivovarská 1518, Lysá n. L.,
8. OVK Hasičská zbrojnice,  
 Pivovarská 1518, Lysá n. L.,
9. OVK ZŠ T. G. Masaryka,  
 Palackého 160, Lysá n. L.

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

Volební místnosti se otevírají  
v pátek 12. 1. 2018 ve 14.00 hodin 
a zavírají ve 22.00 hodin a v sobotu 
13. 1. 2018 se otevírají v 8.00 hodin 
a uzavírají se ve 14.00 hodin. 

Hlasovací lístky pro volbu prezi-
denta budou všem voličům dodány 
nejpozději 3 dny před dnem voleb, 
a v den voleb budou k dispozici  
i u všech okrskových komisí. 

Každý zaregistrovaný kandidát 
je uveden na samostatném hlaso-
vacím lístku označeném vylosova-
ným číslem kandidáta. U kandidáta 
bude uvedeno jeho jméno, příjme-
ní, pohlaví, věk ke druhému dni 
volby prezidenta, zaměstnání nebo 
povolání, popřípadě akademický 

nebo jiný titul, obec, kde je přihlá-
šen k trvalému pobytu, a jeho pří-
slušnost k politické straně nebo 
politickému hnutí nebo údaje, že 
kandidát je bez politické přísluš-
nosti. Dále bude uvedeno, zda jde 
o kandidáta navrženého navrhu-
jícími poslanci nebo navrhujícími 
senátory anebo navrhujícím obča-
nem. Hlasovací lístky budou vytiš-
těny písmem téhož druhu a stejné 
velikosti, na papíru téže barvy a 
jakosti a týchž rozměrů a opatřeny 
otiskem úředního razítka Minister-
stva vnitra.

Volič hlasuje osobně po prokázá-
ní své totožnosti a státního občan-
ství České republiky platným ob-
čanským průkazem nebo platným 
cestovním, diplomatickým nebo 
služebním pasem České republiky 
anebo cestovním průkazem.

Po obdržení úřední obálky, po-
případě nových sad hlasovacích 
lístků, vstoupí volič do prostoru 
určeného pro vložení hlasovacího 
lístku do úřední obálky. V tomto 
prostoru vloží do úřední obálky  
1 hlasovací lístek. Hlasovací lístek 
se nijak neupravuje.

Po opuštění prostoru určeného 
pro vložení hlasovacího lístku do 
úřední obálky vloží volič úřední 
obálku s 1 hlasovacím lístkem před 
okrskovou volební komisí do vo-
lební schránky.  

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

Pro volby prezidenta může volič, 
který nebude moci volit ve voleb-
ním okrsku, v jehož stálém sezna-
mu je zapsán, požádat o vydání 
voličského průkazu. Volit potom 
může v jakémkoliv volebním okrs-
ku, popřípadě zvláštním volebním 
okrsku v cizině. O voličský průkaz 
si volič může požádat ode dne vy-
hlášení voleb, a to v listinné podo-
bě opatřené ověřeným podpisem 
voliče, v elektronické podobě za-
slané pouze prostřednictvím dato-
vé schránky, a doručené nejpozději  
7 dnů přede dnem volby preziden-
ta na Městský úřad Lysá nad La-
bem, tj. do 5. ledna 2018 do 16.00 

hodin. Volič si také může požádat  
o vydání voličského průkazu osob-
ně, a to do uzavření stálého sezna-
mu nebo zvláštního seznamu, tj. do 
10. ledna 2018 do 16.00 hodin. Vo-
ličské průkazy lze vydávat nejdříve 
15 dnů přede dnem voleb, tzn. od 
čtvrtka 28. 12. 2017.

Prezidentem republiky bude 
zvolen ten kandidát, který získá 
nadpoloviční většinu z celkového 
počtu platných hlasů oprávněných 
voličů, kteří se voleb zúčastnili  
a odevzdali platný hlas. 

V případě, že žádný z kan-
didátů nezíská počet hlasů 
potřebný ke zvolení, bude se 
konat druhé kolo volby prezi-
denta, a to ve dnech 26. a 27. 
ledna 2018 ve výše uvedených 
volebních okrscích. Volební 
místnosti se otevřou v pátek 
26. 1.2018 ve 14.00 hodin a uza-
vřou ve 22.00 hodin a v sobotu  

27. 1. 2018 se otevřou v 8.00 ho-
din a uzavřou ve 14.00 hodin. Do 
druhého kola postupují 2 kan-
didáti, kteří obdrželi v prvním 
kole volby prezidenta nejvíce 
odevzdaných hlasů oprávněných 
voličů. Hlasovací lístky pro volbu 
prezidenta ve druhém kole volič 
obdrží po příchodu do volební 
místnosti a hlasovat bude stej-
ným způsobem jako v prvním 
kole.

Závěrem upozorňuji, že každý 
volič si může v úředních hodi-
nách na městském úřadě ověřit, 
zda je zapsán v seznamu voličů, 
může požadovat doplnění údajů 
nebo provedení oprav. Městský 
úřad je povinen do 48 hodin ža-
dateli vyhovět nebo mu v této 
lhůtě sdělit důvody, proč žádosti 
vyhovět nelze. 

Irena Šťastná
odbor vnitřních věcí

Jak se správně třídí plasty do 
PYTLOVÉHO sběru?
Do směsného plastu PYTLOVÉHO 
sběru patří jen a pouze:
- Plastové obaly
- PET lahve
- Plastové sáčky
- Fóliové obaly
- Vymyté kelímky od jogurtů,  
 krémů a tuků

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

Např.: Plastové hračky, zalévací 
konvice, PVC lišty a hadice, plasto-
vé květníky, PVC kbelíky, WC plas-
tová prkénka, obaly od CD disků a 
další výrobky z plastů.

Pytlový sběr aneb šetříme, 
třídíme, sbíráme

Jak se správně třídí papír do 
PYTLOVÉHO sběru?
Do PYTLOVÉHO sběru - papír 
patří jen a pouze:
- Knihy bez tvrdých desek
- Reklamní letáky, časopisy,  
 noviny
- Papírové obaly

Nápojové kartony (krabice od 
mléka nebo džusů) jsou tetrapaky 
a do papírového PYTLOVÉHO sbě-
ru nepatří!

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

Romana Novotná
referent SM, odpady
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Městský úřad

Návrhy na udělení vyznamená-
ní města Lysá nad Labem

Městská vyznamenání jsou 
výrazem ocenění významných 
úspěchů jednotlivců i organiza-
cí. Udělují se za významnou a 
dlouhodobou práci pro město, 
za významné úspěchy v růz-
ných oborech, za vynikající re-
prezentaci města nebo státu, za 
hrdinské činy a statečnost, za 
přínos pro rozvoj kulturního, 
společenského a sportovního 
života v Lysé nad Labem a dále 
za zásluhy o město nebo k poctě 
významné návštěvy ve městě. 
Letos se budou udělovat již po 

desáté. Navrhnout udělení vy-
znamenání může každý občan 
nebo organizace se zdůvodně-
ním. Tedy i Vy. Váš návrh může-
te předložit na přiloženém for-
muláři, případně napsat volnou 
formou se stejným obsahem. 
Formulář najdete též na webo-
vých stránkách města. Případné 
dotazy Vám zodpoví tajemník 
města, pan Ing. Miloš Dvořák, 
tel. 325 510 221. Vaše návrhy 
očekáváme do 30. 1. 2018. Ná-
vrhy odevzdávejte na podatelnu 
MěÚ Lysá nad Labem nebo za-
sílejte na e-mail milos.dvorak@
mestolysa.cz. 

Výzva pro občany

Chcete vědět ihned o odstávce vody a 
elektřiny? O uzavírkách silnic ve městě? 

V kolik začínají kulturní akce v Lysé?
Připojte se k nám i Vy zdarma na:

mestolysa.mobilnirozhlas.cz
Nebo si

stáhněte ZDARMA 
aplikaci 

Mobilní rozhlas 
do svého telefonu

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 30. 11. 2017  
přivítány tyto děti: 

 Melanie Hrušková   Izabela Tilšer  
 Tadeáš Vrtiška   David Jaroslav Hošta 
 Stela Neuholdová   Isabel Haroková 
 Ema Szotkowski  Marek Kořínek 
 Adam Berka   Nancy Prouzová  
 Nela Ficková Matěj Kopečný 

Přidejte se
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Fotograficky

V předvánoční čas v našem městě proběhla spousta krásných akcí. 
Tou první, ještě týden před samotným adventem, byl koncert v regionu 
oblíbených Lážo Plážo a pražské folk-acoustic formace Pětník v evan-
gelickém kostele.

Desetitisíce lidí i letos navštívily Polabské vánoční trhy. Ty vedle 
možnosti nákupu dárků od voňavých svíček, přes oblečení, hračky, 
obuv, jmelí až po dobroty všeho druhu nebo například zábavní pyro-
techniku přinesly i bohatý doprovodný program. Na závěr trhů uspo-
řádalo výstaviště tradiční ohňostroj.

Druhý adventní víkend praskala hala C lyského výstaviště doslova ve 
švech, konal se zde koncert Petra Kotvalda „Vánoce hrajou glórija“. Zná-
mého zpěváka doprovází hudební skupina TRIK, kterou tvoří tři ze čtyř 
hudebníků lyské skupiny ARTMOSFÉRA.  K příjemné předvánoční at-
mosféře přispěl také pěvecký sbor místní základní umělecké školy AMA 
Musica a v neposlední řadě pak po skončení koncertu autogramiáda. 

Velkou měrou nejen na předvánočních a vánočních akcích se v našem 
městě podílí farní charita. Druhou adventní neděli uspřádala v kostele 
sv. Jana Křtitele tradiční Adventní koncert, jehož výtěžek každoročně po-
máhá dětem z milovického dětského domova. Letos to bylo 12 953 Kč.
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Kulturní přehled

2. 1. od 17.00  Ferdinand
2. 1. od 20.00   Špindl
3. 1. od 17.00  Přání k mání
3. 1. od 20.00  Borg/McEnroe
4. 1. od 17.00  Čertoviny  PREMIÉRA
4. 1. od 20.00  Insidious: Poslední klíč  PREMIÉRA
5. 1. od 17.00  Přání k mání
5. 1. od 20.00  Špindl
6. 1. od 10.00   Čertoviny 
6. 1. od 15.00  Ferdinand
6. 1. od 17.00  Špindl
6. 1. od 20.00  Velká hra  PREMIÉRA
7. 1. od 10.00  Ferdinand
7. 1. od 15.00  Čertoviny 
7. 1. od 18.00  Špindl
9. 1. od 17.00  Čertoviny 
9. 1. od 20.00  Kolo zázraků  PREMÉRA
10. 1. od 17.00  Star Wars: Poslední z Jediů
10. 1. od 20.00  Velká hra 
11. 1. od 17.00  Ferdinand
11. 1. od 20.00  Motörhead: Clean Your Clock - Jeden večer sto kin
12. 1. od 17.00  Čertoviny 
12. 1. od 20.00  Nejtemnější hodina  PREMIÉRA
13. 1. od 10.00  Ferdinand
13. 1. od 15.00  Čertoviny 
13. 1. od 20.00  Krausberry  KONCERT
14. 1. od 10.00  Čertoviny 
14. 1. od 15.00  Ferdinand  3D PROJEKCE
14. 1. od 18.00   Zmenšování  PREMIÉRA
16. 1. od 17.00  Ferdinand
16. 1. od 20.00   Nejtemnější hodina 
17. 1. od 17.00   Příšerákovi  AKCE KINO KLUB
17. 1. od 20.00  Špindl
18. 1. od 17.00  Coco  PREMIÉRA
18. 1. od 20.00  Zoufalé ženy dělají zoufalé věci  PREMIÉRA
19. 1. od 17.00  Čertoviny 
19. 1. od 20.00  Tři billboardy kousek za Ebbingem  PREMIÉRA
20. 1. od 10.00  Coco 
20. 1. od 20.00  Divadlo Náplavka: Poupata odkvétají v máji  PREMIÉRA
21. 1. od 10.00  Ferdinand
21. 1. od 15.00  Coco  3D PROJEKCE
21. 1. od 18.00  Zoufalé ženy dělají zoufalé věci 
23. 1. od 17.00   Coco 
23. 1.  od 20.00  Zoufalé ženy dělají zoufalé věci 
24. 1.  od 16.00  Odpoledne pro seniory - projekce filmu  
  Nejtemnější hodina 
24. 1. od 20.00  Cizinec ve vlaku PREMIÉRA
25. 1. od 17.00  Dukátová skála PREMIÉRA
25. 1. od 20.00  Všechny prachy světa PREMIÉRA
26. 1. od 17.00  Coco 
26. 1. od 20.00  Zoufalé ženy dělají zoufalé věci 
27. 1. od 10.00  Dukátová skála
27. 1. od 20.00  Divadlo Náplavka - Poupata odkvétají v máji  
28. 1. od 10.00   Coco 
28. 1. od 15.00  Dukátová skála
28. 1. od  Špindl
30. 1. od 17.00  Dukátová skála
30. 1. od 20.00  Labyrint: Vražedná léčba PREMIÉRA
31. 1. od 17.00   Přání k mání AKCE KINO KLUB
31. 1. od 20.00  Zoufalé ženy dělají zoufalé věci 
Připravujeme:
10. 2.  Lenka Dusilová  KONCERT 

Kino Lysá n. L.                      1/2018do 8. 1. 2018
Vánoční prodejní výstava 
Domova Na Zámku
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

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

31. 12. 2018 od 9.45 hodin
Silvestrovský běh
centrum města
www.sokol-lysa.cz

1. 1. 2018 od 18.30 hodin
Novoroční ohňostroj
louka za zámeckou zdí

2. 1. 2018 od 16.30 hodin
Vikingové
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

3., 17. a 31. 1. 2018 od 16.30 hodin
Drátování
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

6. 1. 2018 od 10.00 hodin
Poutní mše svatá
Domov Na Zámku
www.domovnazamku.cz

8. 1. 2018 od 14.30 hodin
Kavárnička dříve narozených
v restauraci U Bílé labutě

9. 1. 2018 od 17.30 hodin
Méně známí sousedé aneb  

 fauna středního Polabí
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

10. a 24. 1. 2018 od 16.30 hodin
Paličkování
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

10. ledna – 5. února 2018
Farnost na dlani – výstava
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

13. 1. 2018 od 20.00 hodin
Krausberry
Kino Lysá n. L.
www.kinolysa.cz

13. 1. 2018 od 20.00 hodin
Myslivecký ples
Kulturní dům Milovice

15. 1. 2018 
od 10.00 do 16.00 hodin
Den otevřených dveří
www.oalysa.cz

18. 1. 2018 od 18.30 hodin
Toulky krajinou domova
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

19. 1. 2018 od 18.00 hodin
Výroba mýdel
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

20. a 27. 1. 2018 od 20.00 hodin
Poupata odkvétají v máji 
– DS Náplavka
Kino Lysá n. L.
www.kinolysa.cz

22. 1. 2018 od 14.30 hodin
Kavárnička dříve narozených
v restauraci U Bílé labutě

23. 1. 2018  
 od 9.00 do 10.00 hodin

PC kurz pro začátečníky
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

24. 1. 2018 od 16.00 hodin
Hudební toulky
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

25. 1. 2018 od 18.00 hodin
Bylinky na posílení imunity
Sídlo spolku Ladoňka

27. 1. od 19.30 hodin
XI. reprezentační ples TKD
Výstaviště Lysá n. L.
www.tkdlysa.estranky.cz

30. 1. 2018  
 od 9.00 do 10.00 hodin

PC kurz pro začátečníky
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

Připravujeme na únor:

2. 2. 2018 
od 8.00 do 12.00 hodin
Prázdniny s knihovnou
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

2. 2. 2018 od 20.00 hodin
Ples města
Výstaviště Lysá n. L.
www.mestolysa.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

Vikingové – 2. ledna 2018 od 16.30 hodin
Cyklus přednášek PhDr. Marie Kořínkové bude pokračovat i v novém 
roce. V lednu se budeme moci těšit na historii Vikingů. Vstup zdarma.

Drátování – 3., 17. a 31. ledna 2018 od 16.30 hodin
Pravidelný kurz drátování s Janou Procházkovou.

Méně známí sousedé aneb fauna středního Polabí 
– 9. ledna 2018 od 17.30 hodin
Přednáška představí vybrané zástupce živočichů, kteří jsou vzácní nebo 
skrytě žijící a méně známí. Některé druhy žijí v našem těsném sousedství, 
další mizí nebo přežívají v Polabí na posledních lokalitách, některé dru-
hy se naopak postupně šíří. Obrazem navštívíme některé známé i nezná-
mé lokality v okolí Lysé n. L. a představen bude i obojživelník a plaz roku 
2018. Přednáší přírodovědec Polabského muzea RNDr. Martin Šandera, 
Ph.D. Vstup volný. 

Paličkování – 10. a 24. ledna 2018 od 16.30 hodin
Pravidelný kurz s Helenou Kubíkovou. 

Proč mi nejde hubnout? – 16. ledna 2018 od 18.00 hodin
Přednáška Ing. Hanky Havlátové.

Toulky krajinou domova – 18. ledna 2018 od 18.30 hodin

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
Entomologův odkaz – MAY, Peter 
Dávný slib umírajícímu muži zavede Enza na ostrov 
u pobřeží Bretaně, kde se nachází více než dvacet let 
nedotčená pracovna zavražděného sběratele hmyzu. 
V tomto klaustrofobním prostředí musí Enzo rozluštit 
šifru, kterou muž zanechal všem na očích...

Stále ve tvém stínu – ROBERTS, Nora
Jedné horké letní noci odhalí Naomi otřesné tajem-
ství svého otce, které ji léta pronásleduje na každém 
kroku. Přestože se snaží vše pečlivě skrývat, nikdy se 
jí nepodaří stopy za sebou zamést úplně a minulost ji 
dohání nejen v nočních můrách...

Naučná pro dospělé
Prahou po stopách zednářské symboliky 
– FOFFOVÁ, Zuzana/Vurm Bohumil
Praha přitahuje miliony návštěvníků jako magnet, 
za což vděčíme stavitelům, kteří jí v různých dobách 
vtiskli nezaměnitelnou tvář i charakter. Přes velkolepé 
budování města v průběhu posledního století zůstává 
gotické jádro Prahy nezměněné a je trvalou připomín-

kou záměru tehdejších stavebníků a stavitelů...

Cestování je můj život – ŠIMÁNEK, Leoš
V této knize popisuje Leoš Šimánek své zážitky z mlá-
dí, dobrodružných cest Tichým oceánem, Severní a 
Jižní Amerikou a z prvních let strávených v kanadské 
divočině. Vyprávění doplňují z velké části doposud ne-
zveřejněné fotografie.

Společně s Peterem Čerňanským se v rámci cestopisné besedy vydáme 
po krásách Malé Fatry, Podkarpatské Rusi, Bílých Karpat, Kokořínska  
a Českého ráje. Vstup volný. 

Výroba mýdel – 19. ledna 2018 od 18.00 hodin
Kurz Andrey Říhové, která nás seznámí s technikou ruční výroby mý-
del. Bližší informace o kurzu najdete na webových stránkách knihovny.  
Na kurz je třeba se přihlásit v knihovně předem.

PC kurz pro začátečníky – 23. a 30. ledna 2018 od 9.00 do 10.00 hodin
Vzhledem k omezenému místu je nutné si účast na kurzu v knihovně 
rezervovat předem. Kurz je pro všechny zájemce zdarma.

Farnost na dlani – 10. ledna – 5. února 2018
Výstava představuje bohaté aktivity Římskokatolické farnosti Lysá n. L.

Hudební toulky – 24. ledna 2018 od 16.00 hodin, pobočka LITOL
Cyklus přednášek věnovaný dějinám evropské hudby spojený s hudeb-
ními ukázkami. Přednáškami Vás provede Mgr. Jana Bajerová. Vstup 
zdarma. Akce se uskuteční v prostorách knihovny v Litoli.

Připravujeme na únor:
2. února 2018 od 8.00 do 12.00 hodin – Prázdniny s knihovnou, akce  
pro všechny děti, které chtějí trávit pololetní prázdniny aktivně. 

Tipy ke čtení
Beletrie pro děti
Alchymistova šifra – SANDS, Kevin
„Magie, akce, pasti, šifry... Neodolatelná kombinace 
pro všechny, kdo mají rádi záhady a dobrodružství!“ 
“Nikomu neprozraď, co jsem ti dal.” Dokud Chris-
topher Rowe neobdržel toto tajemné varování, byl 
jako učedník u mistra Benedikta Blackthorna celkem  
spokojený...

Pohádka o lovcích mamutů 
– SEIFERTOVÁ Lucie
Lucie Seifertová vypráví příběh vtipnou obráz-
kovou formou s minimem textu. Kniha je urče-
na dětem od 5 do 10 let.

Gustík Smutník a strašidelný trezor 
– CASTRO Adam-Troy
Gustík a Ema svádí tuhý boj s novým nepřítelem, po-
žíračem stínů, který se lstivě převlékl za zmrzlináře. 
Jde mu o jediné – získat pro krutého lorda Obsidiána 
tajemný trezor na noční můry, aby vypustil na svět ty 
nejděsivější zlé sny.

Naučná literatura pro děti
Kronika bolševismu 
– LEŽÁK, Zdeněk/DUŠEK, Jakub
V jaké situaci se nachází Rusko v říjnu 1917? Válkou 
vyčerpaná země se zbavila carského samoděržaví, na-
dále ale bojuje proti mocnostem. Přichází bolševická 
revoluce! 
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Představujeme

V minulém vydání Listů jste 
se mohli dočíst o úspěchu lys-
kého básníka Bedřicha Steh-
na, ocenění v podobě titulu 
laureáta Ceny Františka Hru-
bína za rok 2017 za nejlepší 
knihu středočeského autora 
obdržel 9. listopadu. Dnes 
Vám přinášíme rozhovor.

Svou básnickou prvotinu Kůže 
na zip jste vydal v roce 1982. 
Doba jejího vydání byla způsobe-
na neochotou minulého režimu, 
nebo jste začal psát až téměř jako 
čtyřicátník?

První dětské říkanky jsem 
začal psát ve dvanácti letech.  
V osmnácti, to už jsem začal číst 
dobrou literaturu, jsem začal  
s básnickými pokusy. První bás-
ně mi vyšly ve vysokoškolském 
studentském časopisu Bakalář. 
Po studiích jsem psal dál. A tis-
kl časopisecky. Byl jsem k sobě 
dost náročný a do publiková-
ní jsem se moc nehrnul. Věděl 
jsem, že autorské prvotiny ne-
bývají obvykle zralé a já chtěl 
vydat dobrou knížku. Vždyť 
tehdy psali v plné tvůrčí síle ta-
koví básníci jako Seifert, Holan, 
Skácel, Mikulášek, Holub, Šik-
tanc a další. Byla to doba mimo-
řádné kulturní, nejen literární, 
exploze. Přišel však rok 1968. 
Na začátku 70. let jsem měl na 
sbírku básní, ale v tehdejší době 
jsem svou první knížku vydat 
nechtěl. Proč, to by bylo na delší 
povídání.

Co vás k psaní básní přivedlo?
Na takovou otázku se nedá 

dost dobře odpovědět. Bohumil 
Hrabal na podobné otázky od-
povídal po svém, větou, která se 
stala časem okřídlenou: Bylo to 
ve mně jak v koze. Jak to, že ně-
kdy ve svých dvanácti letech po 
znění poledních nedělních praž-
ských zvonů, kdy se ozval ze sta-
nice Praha ve vysílání Českoslo-
venského rozhlasu hlas Mistra 
Zdeňka Štěpánka recitujícího 
Nerudovu Lásku, jsem stál jako 
očarovaný a poslouchal? Jak to, 
že když ode mne odešla v se-
dmnácti letech má první láska, 
jsem nešel do hospody, ale sedl 
jsem si večer k papíru a začal 
vypisovat ten svůj první stesk 
a hledal útěchu v poezii? Jak to? 
Nevím.

Která z vašich sbírek zazname-
nala u čtenářů největší úspěch?

Těžko říci, protože čtenáři 
vám to většinou nenapíší. Ale 
vím, že ohlas měla mezi čtenáři 
i u kritiky hned má první kníž-
ka. S pochvalou přišel tehdy i 
redaktor Daniel Strož z rádia 
Svobodná Evropa v Mnichově. 
Čekal jsem svůj druhý politic-
ký malér, ale nepřišel. Za pět 
roků jsem vydal druhou knihu. 
A dostal od nakladatelství Čes-
koslovenský spisovatel cenu za 
nejlepší básnickou sbírku roku z 
edice České básně. V dalších le-
tech mé básně tu a tam pochvá-
lili přátelé, někdy i neznámí čte-
náři při náhodném setkání, také 
přátelé básníci i nakladatelé, 
kteří se rozhodli vydat mé nové 
sbírky. Kdyby se jim mé starší 
knihy nezdály, k vydání nových 
by se dneska neodhodlali. Pro-
dělat nechtějí. Ale asi nejvíc si 
cením slov pana Hrabala. Když 
jsem mu přivezl do Kerska svou 
prvotinu, zeptal se na mé jméno. 
Představil jsem se a on vyhrkl: 
Ale tebe já znám, tebe já čtu v 
přílohách novin, tak ať ti to po-
řád drásá.

Jak vidíte knihu versus elektro-
nická média?

Pro dnešní mladou genera-
ci digitální doby je třeba čtení 
ze čtečky přirozené. Osobně si 
mohu přečíst z internetu třeba i 
báseň. Ale držet v ruce čerstvě 
vytištěnou knihu dobrého auto-
ra, vonící tiskařskou černí, ilu-
strovanou dobrým výtvarníkem, 
graficky vypracovanou s pěk-
nou obálkou, „versus“ čtení ze 
čtečky, to je jako výtečná večeře  
v čistém dobře osvětleném pod-
niku „versus“ opečená klobása 
na papíru snědená o přestávce 
při fotbalovém utkání. Ta klobás-
ka, to je ta čtečka.

Vaše poslední sbírka Jadérka 
dostala Cenu Františka Hrubína 
za nejlepší knihu středočeského 
autora v roce 2017. Co pro vás 
toto ocenění znamená? 

Dostane-li se nám ocenění za 
naši práci, kterou děláme rádi a 
s láskou, pocítíme spokojenost 
a radost. Tak je to i u udělení li-
terární ceny. Je-li ale u té ceny 
jméno ryzího básníka, prozaika a 
dramatika, ale také čestného člo-

věka, jakým byl František 
Hrubín, potom při uděle-
ní takové ceny se dostaví 
pocit pocty. Přijal jsem tu 
poctu s pokorou a díkem.

Oceněnou knihu Jadér-
ka si mohou čtenáři kou-
pit v lyském knihkupectví 
Cesta a také objednat na 
internetových adresách 
řady knihkupectví.

Rodák z Prahy, po vysokoškolských studiích pracoval něko-
lik roků jako učitel. Na začátku 70. let byl z politických důvo-
dů propuštěn a živil se jako silniční dělník, kulisák a pracov-
ník střediska vrcholového sportu. V roce 1991 začal opět učit.  
Básnickou prvotinu Kůže na zip vydal v roce 1982 v naklada-
telství Československý spisovatel. Ve stejném nakladatelství 
pak vyšly jeho básnické sbírky Hořké nápoje /1987/, sbírce 
byla udělena cena nakladatelství, za tři roky poté sbírka Prs-
teny a steny. Další knihu jeho básní A střepy zase rozhoď vy-
dalo nakladatelství BALT-EAST v roce 2010 a v roce 2013 
následovala sbírka Někdo tady byl. V roce 2017 vyšly v nakla-
datelství Kmen jeho básnické miniatury pod názvem Jadérka.  
K vydání připravuje knihu povídek Láska chodí pěšky.

Bedřich Stehno
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Ze života škol

Požár nanečisto
Závěr školního roku 2016/2017

Dne 22. 6. byli žáci praktické a 
speciální školy v Lysé nad Labem 
svědky simulovaného poplachu 
požáru. Přibližně v 10 hodin do-
poledne se začal z šatny v přízemí 
modrého pavilonu ZŠ J. A. Komen-
ského valit dým a jednotlivé třídy 
byly vybídnuty panem ředitelem  
k okamžité evakuaci. Proškolení vy-
učující tedy duchapřítomně popadli 
třídní knihy a se seřazenými žáky 
se přesunuli před budovu školy do 
bezpečné vzdálenosti. Když se za 
pár okamžiků začalo ozývat houká-
ní vozu místní jednotky sboru dob-
rovolných hasičů, žáci nevěřili vlast-
ním očím. Z auta vyskakovali hasiči 
jeden po druhém a jako z učebnice 
se jali poprat s nebezpečným živlem. 
To už ovšem mnozí z druhého stup-
ně začali tušit, že se jedná pouze o 

ukázku složité a zodpovědné práce 
hasičů. Nicméně i přesto se zataje-
ným dechem sledovali profesio-
nální počínání členů sboru a práci  
s technikou. Když bylo po chvíli zdán-
livé nebezpečí zažehnáno, odvážili 
jsme se všichni vrátit zpět do bu-
dovy školy a pozorovali jsme zásah  
z bezprostřední blízkosti: přebíhá-
ní hasičů chráněných plynovými 
maskami přes nataženou proudnici, 
hledání jádra požáru, komunikace 
vysílačkami, obezřetné rozražení 
dveří, světlo baterek a spousta kou-
ře vyvolávalo pocity jako uprostřed 
akčního filmu.

Velikým fukarem se nakonec 
podařilo všechen diskotékový 
dým z chodeb vyfoukat a za půso-
bivý zážitek se aktérům několikrát 
aplaudovalo i spolu s obdivným 
pískotem.

Ve dvou učebnách jsme násled-
ně vyslechli povídaní o náplni prá-
ce dobrovolných hasičů a viděli 
jsme i autentické video z jejich 
vlastní činnosti. Přednáška byla 
nejen zajímavá, ale i věcná, pouč-
ná a obohacující!!! Celé místní jed-

notce sboru dobrovolných hasičů 
tímto moc děkujeme a vážíme si 
nejen jejich ochoty přispět k osvě-
tě žáků, ale hlavně jejich záslužné, 
pomáhající a mnohdy životnasa-
zující práce!!!

Pedagogický sbor

V pátek 1. 
prosince zaví- 
tala naše dru-
žina  na Čtení 
s čerticí do 

městské knihovny. Paní kni-
hovnice udělala dětem čertov-
ské překvapení. Převlékla se za 
čertici a trochu je postrašila. 
Po čertovském přivítání dětem 
představila nové knihy pohádek 
a říkanek o Mikuláši a čertech. 
Čtení a vyprávění bylo jako vždy 
kouzelné a dětem se moc líbilo. 
Po zábavném čtení byly děti po-
chváleny za pozornost a  dostaly 
drobné dobrůtky.

K prosinci na naší škole patří 
již dlouhá léta předvánoční jar-
mark. V sobotu 2. prosince. celá 
budova ožila pestrou škálou akcí. 
Ve třídách 1. stupně probíhaly 
většinou dílničky, kdy děti spo-
lečně se svými rodiči a prarodiči 
tvořily vánoční výrobky z materi-
álů, které si připravily společně 
s třídními učitelkami. Ve třídách 
panovala příjemná vánoční at-
mosféra podbarvená melodiemi 
koled a přerušovaná příjemným 
povídáním a přáním klidného 
prožití adventního času. Napří-
klad ve třídě 2. A děti rodičům 
přichystaly pásmo zábavných 
básní od Daniely Fischerové a 
na závěr potěšily své příbuzné  
a diváky vánoční písní Bílý slon. 
V dílničkách děti pomáhaly pří-

J. A. K. se žije na naší škole v prosinci
chozím s výrobou papírových 
vánočních ozdob pomocí bílé 
voskovky a vodovek. Malí i velcí 
návštěvníci si také mohli vyrobit 
a ozdobit papírový stromeček. 

Jarmark nabídl návštěvníkům 
nepřeberné množství krásných 
výrobků nejen dětí, ale četných 
příspěvků jejich rodinných pří-
slušníků, jimiž dětem pomohli 
při prodeji jednotlivých třídních 
krámků. K vidění byly cukrárny, 
kavárny, pochoutky pro maso-
jídky i vegetariány, šperky, kos-
metické výrobky a vše, co jen 
jméno má. Příjemně naladění 
hosté mohli zhlédnout předsta-
vení literárně-dramatického se-
mináře. Šestý ročník sehrál kla-
sický vánoční příběh o narození 
Ježíška, sedmý ročník předvedl 
napůl improvizované předsta-
vení na téma "Učitel". V suteré-
nu se pak pokračovalo divadelní 
dílnou pro první stupeň, kde si 
děti společně se svými hravý-
mi rodiči vyzkoušely hry, které 
se na semináři běžně hrají. Díl-
nu vedli žáci sedmého ročníku.  
Velký úspěch mezi zvídavými 
diváky měla technická novinka 
roku 2017 žáka 8. B Honzy Vo-
říška, který se svými spolužáky 
nabízel zájemcům zážitkovou 
jízdu ve svém autorském voze. 
Celkovou příjemnou atmosféru 
podpořilo jako každoročně vel-
ké množství žáků-absolventů, 

kteří se v tento čas vrací na svou 
„ Alma mater“ za popovídáním 
se svými  bývalými učiteli a spo-
lužáky. Pro nás učitele je velkým 

potěšením, že jejich počet kaž-
dým rokem roste.     

za celou ZŠ
Mgr. Jolana Rudolfová
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Ze života škol

V měsíci 
l i s t o p a d u 
jsme dokon-
čili organi-

zační strukturu firmy. Naše firma 
se skládá z 12 studentů. Pozice 
byly obsazeny pomocí pohovo-
rů a assessment centra (metoda 
pro výběr zaměstnanců na kon-
krétní pozice ve firmě). Začínali 
jsme volbou generálního ředi-
tele, ten byl zvolen hlasováním. 
Výběr ředitelů oddělení probíhal 
pohovorem s generálním ředite-
lem. Ostatní studenti si rozdělili 
pozice pomocí assessment cent-
ra. Generálním ředitelem se stal 
Libor Pošepný. Dalšími vyššími 
pozicemi jsou personální ředi-
tel – Richard Kovařík, finanční 
ředitelka – Renáta Trnková a 

marketingová ředitelka – Tereza 
Studeničová.

Naše studentská firma S/Cool 
– Made se zabývá především vý-
robou dekorativních předmětů – 
bomby do koupele, mýdla, lip scru-
by apod. Kromě stálých produktů 
se zaměřujeme také na sezonní 
výrobky, např. vánoční ozdoby. 
Poprvé jste naše výrobky mohli 
vidět na Vánočním jarmarku ZŠ  
J. A. Komenského Lysá nad Labem. 
V prosinci jsme se zúčastnili Veletr-
hu studentských JA firem v Hradci 
Králové. Na firemních webových 
stránkách pracujeme, aktivní jsme 
i na facebooku a instagramu.

Nikola Havěrníková
S/Cool – Made, specialista  

pro styk s veřejností  
(studentka 3. A OA Lysá n. L.)

Nová studentská firma už má ředitele i první výrobky

V říjnu, 
l i s t o p a d u 
a prosinci 
jsme pro 

naše žáky uspořádali řadu ak-
tivit. Některé zorganizovali oni 

Podzim a zima v OA

sami. Vybrané třídy navštívily 
TPCA Kolín, Dobrovický cukro-
var a Památník Terezín. Všichni 
žáci zhlédli divadelní představení  
v anglickém jazyce v Hálkově 
městském divadle v Nymburce. 

Skupina žáků, kteří si ve 3. roč-
níku zvolili předmět projektové  
a grantové řízení, připravila plaká-
ty a letáky k propagaci školy, v je-
jich režii proběhl Den otevřených 
dveří 2. prosince 2017.

Žáci 4. ročníku se pečlivě připra-
vují na maturitní zkoušky, kromě 
toho také organizují tradiční akce 
spojené s posledním rokem studia. 
V listopadu uspořádali stužkovací 

večírek, na který pozvali všechny 
učitele školy. Z rukou třídní učitelky 
obdrželi maturitní stužku, kterou 
budou nosit až do maturit v květ-
nu 2018. Maturitní ples chystají na  
2. února 2018. Proběhne opět v Če-
lákovicích, lístky budou maturanti 
nabízet prostřednictvím www.oaly-
sa.cz či školního facebooku. 

RNDr. Ivana Dvořáková
ředitelka školy

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:

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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Zajímavosti / Vzpomínka

První setkání proběhlo tak 
trochu ve smutné podzimní ná-
ladě, dva týdny po „Dušičkách“. 
Hodně nám toho leželo na srdci 
při vzpomínání na naše drahé, 
kteří nás opustili. A tak nějak v 
duši jsme cítili, že by bylo dobré 
trochu pomoci těm potřebným, 
kteří žijí v našem okolí.

O tomto tématu jsme besedo-
vali s naším milým hostem – paní 
Jaroslavou Labutovou, představi-
telkou lyské farní charity. Všichni 
si ji pamatujeme ještě jako pra-
covnici městské knihovny. Paní 
Jaroslava velice zajímavě poho-
vořila na dané téma. Přiblížila 
hlavní cíle charitativní činnosti, 
jejímž úkolem je poskytovat 
hmotnou a ideovou pomoc těm, 

Kavárnička listopadová

Antonín Dohalský odešel

co prožívají svůj komplikovaný 
život v nuzných podmínkách. 
Bylo to hodně témat, o kterých 
hovořila, ať už se to týkalo oša-
cení, bydlení, životosprávy, ale 
především přátelských vztahů. 
Připomněla sbírky ošacení a teď 
příznivě se rozvíjející uchovává-
ní nadbytků potravin z velkoob-
chodů. Doslova s dojetím jsme 
naslouchali, jak tuto náročnou 
činnost organizuje a že by ráda 
přivítala další dobrovolné po-
mocníky. Upřímná a milá slova 
paní Jarušky nám rozhodně zů-
stala v mysli a podle svých mož-
ností k této charitativní činnosti 
jistě přispějeme.

S blížící se dobou adventní nám 
přibývají starosti, jak potěšíme 

své nejbližší dárky pod stromeč-
kem. V nekonečných reklamách  
v tisku a televizi už ztrácíme ori-
entaci. Ale nabízí se nám možnost 
skvělého nákupu na tradičních 
vánočních trzích na lyském výsta-
višti. Při jejich návštěvě můžeme 
porovnat, jak šel čas vánočními 
trendy, od staročeských a retro 
Vánoc až po ty současné a možná 
nahlédneme i do těch budoucích.  
A jak samotné trhy budou probí-
hat, nám na pozvání přišla povědět 
paní Jitka Soldátová, manažerka 
výstav. A dozvěděli jsme se, že tam 
můžeme koupit vánoční dekorace, 
dárky všeho druhu, ale také třeba 
porcelán, svíčky, ozdoby, perníčky, 
vánoční cukroví a spousty dalších 
zajímavých věcí. A nejen to. Kro-
mě prodejních stánků je připraven  
i kulturní program, betlém, zvířát-
ka a tradiční občerstvení. Nebude 

chybět mikulášská nadílka a rej 
čertů na prvním vánočním trhu 
a velkolepý ohňostroj v sobotu  
o „zlatých“ trzích. Velice hezké 
bude „Polabské vánoční zpívání“ 
dětí ze základních škol, vystoupení 
Petra Kotvalda a taky soutěž „Vy-
pečené cukroví“ s Jiřím Štědroněm.

V měsíci prosinci završíme již 
čtvrtý ročník naší Kavárničky. 
Hodně jsme toho na posezeních 
prodiskutovali, v Křesle pro hos-
ta přivítali významné osobnosti 
našeho města i okolí. Výstavka  
o průběhu Kavárničky, instalova-
ná v městské knihovně, přilákala 
hodně návštěvníků a mnohým 
připomněla i ty, kteří už nejsou 
mezi námi. Zkrátka: Kavárnička 
dříve narozených je naše senior-
ská priorita. Rádi přivítáme další 
vrstevníky. Těšíme se na Vás!

MVDr. Jan Kořínek   

Tento příslušník starobylého 
šlechtického rodu je už osvobo-
zen od svých těžkých zdravot-
ních bolestí. Od 12. listopadu ne-
uslyšíme jeho charakteristický 
hlas. Plným jménem se jmenuje 
Antonín Bořek-Dohalský, zakla-
datel rodu Bořek je od 15. století 
součástí příjmení. Dohalští ve 
20. století prokázali svou odda-
nost k masarykovské republice 
a dva totalitní režimy jim jejich 
věrnost pořádně spočítaly. Žád-
ný jiný český rod nebyl tak zde-
cimován na popravištích a v kon-
centračních táborech jako oni.

Toník žil od pěti let bez otce 
vězněného deset let v urano-
vých dolech a maminka (Josefa 
Thurn-Taxisová) se měla co ohá-
nět, aby uživila čtyři syny. Tře-

tí byl právě Toník a nebylo mu 
umožněno následovat právní, fi-
lozofické a lingvistické vzdělání 
svých rodičů. Bez výchovy pojal 
svůj vzdor

svérázným, někdy až bohém-
ským způsobem. Jméno Dohal-
ský mu ale otevíralo dveře elitní 
společnosti, hlavně lékařské a 
umělecké. Docent Pavko mu ra-
santním operačním zákrokem 
prodloužil pobyt mezi námi snad 
o dvacet let. V naší nové demo-
kracii Toník vzbudil zájem his-
toriků a publicistů. Svoje vztahy 
používal v prospěch společnosti. 
Třeba nedávno pro výročí 300 let 
vzniku obce Byšičky, to on tam 
pozval přítele kardinála Duku, to 
on přes ředitele rozhlasu zařídil 
účast Václava Žmolíka s Toul-

kami s Dvojkou, to on obstaral 
cimrmanovskou desku a její od-
halení členem Divadla Járy Cimr-
mana panem Brucknerem.

S Antonínem Bořkem-Dohal-
ským jsme se rozloučili 18. listo-

padu v úplně obsazeném kostele 
sv. Jana Křtitele důstojnou mší, 
kterou celebroval opět Dominik 
Duka, arcibiskup pražský. Toní-
ku, za všechno Ti děkujeme.

Ing. Bohumil Kolací
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Zámecké novinky

      

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

hledá nové zaměstnance na pracovní pozici:

Všeobecná sestra,
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.

Napsali nám

Tak nám ten rok zase uplynul 
jako voda a stojíme na prahu roku 
nového. Jaký asi nový rok 2018 
bude? Tuto otázku si zřejmě klade 
většina z nás a bere začátek nové-
ho roku jako příležitost změnit to, 
co se nám v roce minulém nepoda-
řilo. Vyčítáme si, co jsme nezvládli, 
a přejeme si, aby ten nový rok byl 
lepší. Dáváme si tak nejrůznější 
předsevzetí, a to od zhubnutí pře-
bytečných kil až po vážná životní 
rozhodnutí. I u nás v domově jsme 
bilancovali rok 2017. Stále rozvíjí-
me poskytovanou sociální službu 
a modernizujeme naše prostory. 
Spousta věcí se nám podařila, ale 
čím více se blížil konec roku, tak 
jsme si uvědomovali, jak velký kus 
práce je stále před námi. A to je jed-
no z našich předsevzetí, že i když 
nejdou některé věci tak snadno a 
rychle jak bychom si představovali, 
tak to nevzdáme a budeme se na-

dále snažit o jejich realizaci. Život 
u nás na zámku i v předadventním 
čase plynul klidně, ale aktivně. 
Navštívili nás děti z milovické ZŠ  
T. G. Masaryka, které zapojily naše  
klienty do práce s tabletem a do 
hraní stolních her. Přijeli prodejci 
oblečení se svým zbožím, aby si 
mohli klienti v klidu před Vánocemi 
nakoupit. Hned druhý den nás na-
vštívil pěvecký soubor „Cesmína“  
z Centra seniorů Mělník. Hudebníci 
k nám přijeli s pásmem skladeb a 
písní různých žánrů, takže si každý 
našel tu svou ,,zamilovanou“. Pravi-
delná prodejní vánoční výstava na 
Krajském úřadu SK se konala v úte-
rý 28. listopadu a opět jsme se jí zú-
častnili s našimi výrobky. Stejně tak 
jsme prezentovali naše výrobky i  
v Městské knihovně Lysá nad La-
bem, kde je bylo možné zhlédnout 
a zakoupit od 8. prosince. V neděli 
26. 11. se uskutečnil tradiční be-

nefiční koncert ,,Zámecké prozpě-
vování“, který pro nás opětovně 
uspořádal spolek SONUS  Lysá 
nad Labem. Na koncertě vystoupil 
Chrámový sbor u sv. Jana Křtitele 
v Lysé nad Labem pod vedením 
Petra Bajera a Smíšený sbor sv. Ce-
cílie Poděbrady pod vedením Ivany 
Trnečkové. Na duši nás pohladily 
lidové písně, spirituály, duchovní 
hudba a další. Účinkujícím i všem, 
kteří přispěli na naši činnost, děku-
jeme. No a než jsme se nadáli, byl 
konec listopadu a pro nás dnem, 
kdy bylo splněno první přání naší 
klientce – koncert Evy a Vaška. 
Toto přání jí splnila redaktorka ČR 
Michaela van Erne v rámci projek-
tu ,,Ježíškova vnoučata“. Koncert 

měl velký ohlas a po jeho skončení 
jsme se odebrali na nádvoří, kde 
jsme rozsvítili vánoční strom. Dali 
jsme si výborný punč, zazpívali ko-
ledy a začali se těšit na Vánoce. Celý 
domov jsme si hezky vyzdobily. Na 
tuto výzdobu nám darovala nějaké 
vánoční dekorace květinová dílna 
Kytky od Elišky z Lysé nad Labem, 
za které děkujeme. O tom, jak jsme 
prožili čas adventní, Vánoce a ko-
nec roku, vás budeme informovat  
v příštím čísle.

Do nového roku přejeme hodně 
zdraví, a ať se vám daří plnit všech-
na předsevzetí.

S přáním krásných dnů
Ludmila Hlatká, fyzioterapeut

Domov Na Zámku Lysá n. L., p. o.

Pro děti potřebujeme poutavou 
školní výuku i atraktivní nabídku 
volnočasových aktivit, aby měly co 
největší šanci uspět v době tech-
nologických změn. Díky nadše-
nectví učitelů na našich školách je 
v našem městě kroužek robotiky i 
kroužek 3D tisku.

Místní KDU-ČSL přišla s my-
šlenkou tyto aktivity podpořit 
a vytvořit zvláštní položku pro 
podporu technického vzdělávání, 
díky které se daří posilovat mo-
derní vybavení pro další rozvoj 
technických kroužků. 

Našim přáním je, aby se těchto 
kroužků mohlo účastnit více dětí. 
K tomu však potřebujeme nejen 
vybavení, ale i více vedoucích, kte-
ří by tyto kroužky vedli. Řešením 
by mohlo být zapojení rodičů, ta-

Hledáme tatínky pro 
technické kroužky

tínků a maminek, kteří se těmto 
oborům věnují nebo se o ně zají-
mají a chtěli by takový kroužek 
pro své děti. Pozor, není to jen pro 
kluky, ale i pro dívky!

Proto i touto cestou vyzývám 
možné zájemce, aby se ozvali a 
mohli jsme společně promýšlet 
konkrétní řešení. Odborné pro-
školení a pomoc nabízejí stávající 
vedoucí kroužků. Aktuálně pře-
mýšlíme o kroužcích věnovaných 
konstrukci automobilů, autonom-
nímu řízení (robotika) a designu a 
konstruování s využitím 3D tisku.

Zájemci se mohou obracet na 
mne nebo na jednoho z aktivních 
tatínků Roberta Šťastného, e-mail: 
robert.stastny@seznam.cz. 

Jan Burian
místostarosta města 
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Napsali nám / Inzerce
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TIRÁŽ

Vánoce, Vánoce přicházejí…  
a další vánoční koledy zazněly  
v sobotu na Husově náměstí, 
kam i letos přišly davy lidí zahá-
jit advent v Lysé nad Labem.

Na samém začátku předal ta-
jemník městského úřadu Ing. Miloš 
Dvořák symbolické „žezlo“ mode-
rátora do rukou mladé talentované 
zpěvačky, a jak se během progra-
mu ukázalo, i šikovné moderátor-
ky – andělky Majdy Šumpíkové. 
Zároveň představil osm šikovných 
děvčat, která ve slušivých mikuláš-
ských čepičkách prodávala malé 
baterčičky, jejichž výtěžek byl pře-
dán na charitativní účely.

Profesionální pódium se svítící-
mi hvězdičkami na pozadí, barev-
nými světly a výrazným ozvučením 
podstatně vylepšily celkovou kvali-
tu kulturních vystoupení. Toto pro-
fesionální technické zázemí, stejně 
jako doplnění a „vylepšení“ osvět-
lení našeho vánočního stromu 
bylo možné pouze díky vstřícnosti 
vedení města a navýšení finanční 
dotace na tuto oblíbenou akci.

Program již tradičně zahájila lys-
ká hasičská dechovka vánočními 
koledami. Poté mažoretky paní uči-
telky Tovarové zvládly na výbor-
nou nejenom vlastní choreografii, 
ale zapojily se i s dalšími dvěma 
anděly do andělské kapely, která se 
snažila roztancovat malé děti v hle-

Zahájení adventu v Lysé

dišti a předvést své taneční umění 
Mikuláši s čerty, kteří se během vy-
stoupení objevili na pódiu.

Do programu se poprvé zapojila 
i další talentovaná zpěvačka Adé-
lka Ryšavá, která za doprovodu 
své učitelky zazpívala tři vánoční 
skladby. Již tradičně vystoupily  
v programu i děti ze ZUŠ z Lysé nad 
Labem pod vedením pí uč. Urbán-
kové a pí uč. Erbenové.

Kolem 16. hodiny se náměstí 
začalo zaplňovat, a to nejenom  
z důvodu blížícího se rozsvícení 

vánočního stromu, ale i díky tomu, 
že přišlo na řadu vystoupení našich 
vzácných hostů – téměř čtyřiceti 
malých dětí z Kühnova pěveckého 
sboru z Prahy. Ve slušivých bílých 
čepičkách a černých perelínkách 
vypadaly kouzelně.   A kouzelný byl 
i jejich zpěv.

Těsně před pátou hodinou po-
zdravil návštěvníky pan starosta, 
Ing. Karel Otava, a záhy poté od-
počítal Mikuláš s dětmi poslední 
chvíle před rozsvícením stromu. 
A vyšlo to! Strom se rozzářil spo-

lu s dalším vánočním osvětlením 
na Husově náměstí. Jednoduchý, 
elegantní, prostě krásný je ten náš 
letošní smrk ve vánočním hávu!

Finanční prostředky vybrané 
na charitativní účely pro policistu  
p. Suchánka, který se vážně zra-
nil při výkonu své profese, byly  
v podobě dvou šeků předány pří-
mo do rukou invalidního policisty 
a jeho manželky. První z nich na  
15 000 Kč věnovalo město Lysá 
nad Labem a druhý na částku  
4 500 Kč věnovali Rodáci jako výtě-
žek adventní sbírky.

Věřím, že při setkání s přáteli i 
známými, při zvuku vánočních ko-
led a při dalších vystoupeních, stej-
ně jako s hrnečkem svařáku nebo 
starostova punče v rukou, zde pro-
žili návštěvníci příjemný adventní 
podvečer.

A tak Vám, milí občané našeho 
krásného města, přejeme, aby i 
novoroční svátky byly příjemné a 
pohodové a abyste je mohli prožít 
spolu s těmi, které máte rádi ve 
zdraví a spokojenosti.

Děkujeme všem, kteří se na le-
tošním adventu podíleli, zvláště 
lyským hasičům, bez jejichž fyzické, 
odborné i pekelné pomoci bychom 
si advent nedokázali představit.

Dana Papáčková
předsedkyně Spolku 

rodáků a přátel města

Vážené a milé paní knihovnice,
ráda bych Vám poděkovala za 

Vaši práci. A to, že nejsem sama a 
za má slova by se jistě podepsalo 
i mnoho dalších pravidelných i 
méně častých návštěvníků, jsem 
si jistá. Je skvělé, že máme v na-
šem městě místo, které skýtá 
tak příjemné zázemí. Úsměv a 

ochota je pro Vás samozřejmostí 
a všechny besedy, soutěže, akce 
pro školy a děti vůbec, to jen 
podtrhují. Děkuji Vám ještě jed-
nou za pohodu, která u Vás panu-
je a za vše, co pro nás v oblasti 
knih a kultury děláte. 

Monika Kolářová

Poděkování naší knihovně
Soukromá porodní asistentka

Hana Johanka Kubaňová
PŘEDPORODNÍ, PORODNÍ 

A POPORODNÍ PÉČE
Československé armády 1480/49, tel: 776 105 373

www.JohankaKubanova.cz
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Tuto výstavu uspořádal Státní 
okresní archiv Nymburk se síd-
lem v Lysé nad Labem, Zámecká 
6/13. Slavnostní zahájení výsta-
vy se konalo v sobotu 11. listo-
padu 2017 a měl jsem tu čest a 
současně potěšení, že na zahájení 
v sídle archivu v Lysé nad Labem 
jsem byl pozván. Tohoto potěše-
ní se dostalo i dvěma rodačkám  
z Lysé nad Labem – Hance Me-
runkové, dceři známého cuk-
ráře z Lysé a význačného člena 
Sokola, pana Merunky, a známé 
divadelní herečce Růžence Me-
runkové.

Nápad uspořádat tuto výstavu 
a její uskutečnění si nezaslou-
ží nic jiného než chválu. Orga-
nizátorům výstavy se podařilo 
velmi přehledně vystavit stov-
ky fotografií, tiskovin a plakátů  
o ochotnickém divadle v Lysé, vše 
bylo úhledně uspořádáno i s pří-

padným vysvětlením. Práce s tím 
musela být enormní.

Výstavu zahájil starosta města 
pan Ing. Karel Otava, přítomné 
pozdravil ředitel místního archi-
vu pan PhDr. Michal Řezníček.

Po něm pokračovala Růženka 
Merunková, která zavzpomínala 
zejména na střední a novější éru 
ochotnického divadla v Lysé. My, 
návštěvníci, jsme se s překvape-
ním dozvěděli, že její dívčí he-
recké  začátky byly v Lysé. Já jako 
veterán a syn bývalých majitelů 
Hotelu Král s velkým divadelním 
sálem jsem zavzpomínal na éru  
nejstarší, představovanou diva-
delním spolkem Tyl. Vzpomínalo 
se na amatérského režiséra pana 
lékárníka Chleboráda. Dodatečně 
vzpomínám na velmi oblíbené a 
časté ochotnické herce pány Vilé-
ma  Nesybu a Karla Kořínka, kteří 
byli hlavní příčinou toho, že ope-

reta Na tý louce zelený měla pět 
repríz, vždy vyprodáno! 

K poslechu zahrál, nazval bych 
to komorní šraml, jménem Ná-
plavka s pěti hudebníky a pěti 
zpěvačkami. Mě zaujala informa-
ce, že členové hudební skupiny 
se do Lysé přistěhovali před 10–

Výstava Divadlo je podivuhodná věc …

15 lety. Čili Lysá roste a vzkvétá!
Výstava potrvá do 31. ledna 

2018. Moji bývalí spoluobčané a 
spoluobčanky, nenechte si ji ujít! 
Je na výše uvedené adrese, tedy 
v budově, které jsme kdysi říkali 
klášter.

JUDr. Václav Král

Dvorecké čertování

V sobotu 2. prosince u nás 
ve Dvorcích proběhlo tradiční 
čertování.

Naši koordinátoři zábavy 
připravili soutěže a hry, za 
které děti jako upomínku do-
staly dřevěnou ozdobičku. 
Zhruba po hodince zábavy se 
světla potemnila, z reproduk-
torů se ozvala tajemná hudba 
a do sálu přišla rodina čertů 
podívat se na hříšníky, které 
si mezi sebe chtěli vzít. Aby se 
ale děti nebály dlouho, přišel 
celý zástup andělů, co s sebou 
přinesli klid a světlo. Chvíli na 
to se ve dveřích objevil tolik 
očekávaný Mikuláš. Potom, co 
děti Mikulášovi slíbily nápravu 

svých špatných skutků, dostaly 
od andělů hodnotný dárek. Ná-
sledovala volná zábava dopro-
vázená hudbou. 

Máme radost z vydařené 
akce i z velké účasti. Poděko-
vání patří všem sponzorům i 
lidem, kteří se nezištně na pří-
pravě a organizaci Čertování 
podíleli.

Zároveň lidem dobré vůle 
přejeme spoustu štěstí do ce-
lého příštího roku a věříme, že 
budeme moci lidem v naší obci 
nabídnout více možností trávit 
společné chvíle při různých 
akcích.

OV Dvorce

Zimní setkání 
v zámeckém parku

Další tradiční předvánoční 
akce se konala v pátek 8. 12. na 
lyském zámku.

Budova a schodiště ozářené 
svíčkami, zvuky vánočních koled 
i jídelna s historickými freskami 
a nazdobeným stromkem dotvá-
řely romantickou atmosféru blí-
žících se Vánoc.

Pan ředitel Domova na Zámku 
Mgr. Jiří Hendrich nejprve všechny 
hosty přivítal a poté předal slovo 
Mgr. Evě Zápalkové, která ve své 
prezentaci seznámila milovníky 
lyské historie s osobou stavitele a 
architekta Emila Prücknera. Ptá-
te se proč? Důvod je prostý – jeho 
práce se dotýká klášterních teras, 
cihelny, kruhovky, nového hřbitova 
i kaple Husova sboru. Její výklad 

byl velmi poutavý a zajímavý.
Poté dostala slovo hudba. Kon-

cert Šporkova tria (Věra Vacková 
housle, Karel Novotný kytara a Jiří 
Krupička violoncello) na bývalém 
šporkovském panství nás všechny 
“zahřál“ na duši.

Po poděkování vystupujícím a 
předání malých vánočních dárků 
jsme se všichni společně přesunuli 
do zámecké kavárny, kde se podá-
val „veselý“ čaj s výbornou domácí 
vánočkou.

Akci pořádal Domov na Zámku 
spolu s vedením Města Lysá nad 
Labem a Spolkem rodáků.

Všichni návštěvníci se mohli 
přesvědčit o tom, že i v zimě má 
zámecký park své osobité kouzlo.

PaedDr. Dana Papáčková
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Spolek rodáků nezvolil tento-
krát za cíl adventního zájezdu 
pompézní trhy sousedních vel-
koměst. Vyjeli jsme do historicky 
bohatého území Wachau v Dol-
ním Rakousku a více než trhům 
jsme se věnovali dějinám a krá-
sám krajiny. Na 40 kilometrech 
dunajského proudu jsme navští-
vili nádherný klášter Melk nad 
rázovitým městem, pak prošli 
svým vězněm Richardem Lví srd-
ce proslavený Dürnstein a bohatý 

Advent v Dolním Rakousku

Krems s kláštery a obchody. Na 
cestě jsme potkávali další zříceni-
ny, kláštery a zámky, naslouchali 
činům vládnoucí dynastie Baben-
berků a také Rakušany chválené 
pětadvacetileté vlády našeho 
Přemysla Otakara II., než jej Ru-
dolf definitivně o život připravil 
a nastolil Rakousku habsburskou 
dynastii. Byl to zájezd s trhy men-
ších rozměrů, ale bohatší o po-
znání krásného kraje.

PaedDr. Dana Papáčková

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! Letos začíná první závod již  
v 11.15 hodin! 
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

Silvestrovský běh 2017

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

Fotografie z loňských závodů
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Inzerce

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

OPERÁTORY - OBSLUHA 
SVÁŘECÍHO CENTRA

OPERÁTORY, SEŘIZOVAČE CNC
ÚDRŽBÁŘ - STROJNÍ 
ELEKTROMECHANIK

Požadujeme:
- Zodpovědnost, spolehlivost, samostatnost
- Manuální zručnost
- Technické vzdělání velkou výhodou

Nabízíme:
- Motivační mzdové ohodnocení
- 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
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.

MUDr. Jana Matasová, 
praktický lékař pro děti a dorost oznamuje, 

že 31. 1. 2018 končí svou praxi.

1. 2. 2018 praxi přebírá MUDr. Jana Nývltová
Přechodné období od 1. 1. 2018 do 31. 1. 2018 

bude zajištěno zástupem

Od 2. 1. 2018 do 15.1.2018 zastupuje 

MUDr. Anna Čerňanská
Okrsek 87, Lysá nad Labem

tel.: 325 551 055, mobil: 602 830 242    

Ordinační hodiny:                                                             
Po 8.00–11.00 14.00–17.00
Út 7.30–11.00    
St 9.30–12.00 poradna 13.00–15.00 
Čt 7.30–11.00 13.00–14.00
Pá 7.30–12.00

Od 15. 1. 2018 do 31. 1. 2018 zastupuje

MUDr. Jaroslava Dáňová
Přemyslova 592, Lysá nad Labem

tel.: 325 551 988, mobil : 728 234 392

Ordinační hodiny
Po 7.30–11.30
Út 8.00–10.00 10.00 –11.30, 14.00–17.00
St  12.30–14.30              
Čt 8.00–11.00 13.00–15.00 poradna
Pá 8.00–12.00       

Od 1. 12. 2017 zahájila v Lysé nad Labem činnost SOUKROMÁ PRAXE 
SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ REHABILITACE A REEDUKACE 

Mgr. Radek Vonášek ul. ČSA 29/11, Lysá nad Labem, tel.: 773 687 118

KČT odbor Lysá n. L. je opět pořadatelem
tradičního Dětského letního tábora 

ŠUMAVA 2018
v tábořišti Radešov u Rejštejna v turnusech 
– I. běh od 30. 6. do 14. 7. 2018 – 15 dnů a 

II. běh od 14. 7. do 28. 7. 2018 – 15 dnů 
v jednotné ceně poukazu 4 000 Kč 

vč. dopravy a pojištění. 

Rekreace rodičů s dětmi a ostatní  
v termínu 29. 7. až 10. 8. 2018 v ceně  

pronájmu stanu 150 Kč/noc.

Kontaktní adresa:
Blažek František

Klicperova 553, 289 22 Lysá n. L.
Tel.: 325 553 355, 602 624 593, 721 704 500, 

e-mail: blazekfra@atlas.cz

Bližší informace vč.fotogalerie najdete  
na stránkách www.dltsumava.cz

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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Inzerce / Zajímavosti

CENY RÁMEČKOVÉ
SLOUPKOVÉ INZERCE

Formát š x v černobíle barevně
19x26 cm (celá strana) 4 800 Kč 6 000 Kč
19x13 cm (1/2 strany, na šířku) 2 400 Kč 3 000 Kč
9x13 cm (1/4 strany, na výšku) 1 200 Kč 1 500 Kč
9x10 cm 1 007 Kč 1 259 Kč
9x9 cm 908 Kč 1 135 Kč
9x8 cm 810 Kč 1 013 Kč
9x7 cm 712 Kč 890 Kč
9x6 cm 613 Kč 766 Kč
9x5 cm 515 Kč 644 Kč
9x4 cm  416 Kč 520 Kč
9x3 cm 318 Kč 398 Kč
9x2 cm 220 Kč 275 Kč
9x1 cm 120 Kč 150 Kč
9x0,5 cm (1 řádek)                                                       ZDARMA !!!
Uzávěrka je vždy 10. dne v předchozím měsíci! Text inzerátu  
zasílejte na listy@mestolysa.cz. Při platbě na fakturu uvádějte 
při objednání fakturační adresu, IČO a DIČ. Inzerci je možno 
zaplatit i v hotovosti na MěÚ Lysá nad Labem.
Ceny jsou uváděny včetně DPH.

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy  
pro školní rok 2018/2019  

na ZŠ B. Hrozného a ZŠ J. A. Komenského  
v Lysé nad Labem

Zápis se uskuteční 
na obou školách ve stejném termínu: 

v úterý 3. dubna 2018 od 13.30 do 17.00 hodin  
a ve středu 4. dubna 2018 od 13.30 do 15.00 hod. Náhradní  

termín zápisu se na obou školách bude konat v úterý  
10. dubna 2018 ve 13.00 hodin. Bližší informace 

přineseme v únorovém a březnovém vydání Listů.
   

Bližší informace o školách získáte na webových stránkách: 
ZŠ B. Hrozného – www.zsbhrozneho.cz
ZŠ J. A. Komenského – www.zsjaklysa.cz

Kontakty:
ZŠ B. Hrozného - ředitelka PaedDr. Irena Jarešová,

 tel. 325 551 088, reditel@zsbhrozneho.cz 
ZŠ J. A. Komenskéhoředitelka - Mgr. Marie Nováková,

tel. 325 551 220, reditelka@zsjaklysa.cz 

Jméno získaly podle svatého 
Silvestra I., jehož svátek slaví 
tento den katolická církev.  Naro-
dil se kolem roku 292 n. l. a byl 
33. papežem. Jeho pontifikát tr-
val od  31. ledna 314 až do jeho 
smrti 31. prosince 335. Za jeho 
pontifikátu si katolická církev 
upevnila své postavení ve světě. 
Je osmým nejdéle vládnoucím 
papežem (21 let, 11 měsíců a  
1 den). Jako první papež byl 
pohřben v chrámě v bazilice  
sv. Priscilly na Via Salaria.

Silvestr je jedním z prvních 
uctívaných světců. Stal se patro-
nem domácího zvířectva a dobré 
úrody. Je mu zasvěceno papež-
ské vyznamenání Řád svatého 
Silvestra. Bývá zobrazován v pa-
pežském ornátu s knihou a mušlí 
nebo býkem.

Silvestrovské oslavy
1. leden je první den roku po-

dle gregoriánského i juliánského 
kalendáře.

Dnem 1. ledna  začínal rok po-
dle kalendáře zavedeného Juliem 
Caesarem v Římě roku 45 př. n. l. 
Považovat 1. leden za počátek roku 
se udrželo až do pozdního středo-
věku,  a to navzdory odporu řím-
skokatolické církve. Pak byl tento 
zvyk na krátký čas potlačen, ale již 
na sklonku středověku se znovu 
objevuje a od počátku 17. století se 
začal všeobecně prosazovat. 

1. leden je počátkem roku pro 
větší část obyvatel naší planety.

Mezi nejpodivnější novoroční 
zvyky patří  např. klepání chle-
bem na zdi a dveře, aby se zahnali 
zlí duchové (Irsko), naslouchání 
zvířatům, zda promluví. Pokud 
mlčí, přináší to štěstí (Rumun-
sko), potápění se se stromem do 
zamrzlého jezera (Sibiř), obří tří-
denní bitva s vodou naplněnými 
balonky a kbelíky (Thajsko).

zdroj: internet


