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V tomto čísle:

Rok 1968 patří k dalším osudovým „os-
mičkám“ v historii našich národů, kdy duně-
ní tanků a střelba ze samopalů de initivně 
přehlušily naději na demokratičtější uspo-
řádání v tehdejší Československé sociali-
stické republice, o život přišlo několik set 
Čechů a Slováků. 

Původně, zásluhou politického uvolnění 
v podobě pražského jara, mohl rok 1968 
patřit k těm šťastnějším. Ale nakonec se 
úsměv na tvářích Čechoslováků proměnil 
v beznaděj a smutek. Z 20. na 21. srpna 
k nám vpadli příslušníci „bratrského“ vo-
jenského paktu Varšavské smlouvy. V tu noc 
jsme ztratili na dalších 21 let šanci na svo-
bodu. Bulharští, polští, maďarští a východo-
němečtí vojáci brzy naši zem opustili, aby 
dali prostor vojskům sovětským k „dočas-

nému pobytu“, jak tehdejší sovětská a naše 
komunistická garnitura více než dvě deseti-
letí trvající okupaci nazývala. Jedna z největ-
ších vojenských posádek a dokonce velitel-
ství Střední skupiny sovětských vojsk byly 
v blízkých Milovicích, to se také odrazilo 
v životě Lysáků. Pamětníci si určitě vzpomenou 
na onu noc, kdy na milovické letiště přistávalo 
jedno vojenské letadlo za druhým, přes naše 
město jezdily vojenské náklaďáky, na mostu 
přes Labe se tvořily kolony tanků... Přes Ly-
sou jezdil i pravidelný železniční spoj Milovi-
ce-Moskva. První dny okupace se veškerá po-
zornost soustředila na Prahu, kde se svedl boj 
o svobodný rozhlas, Václavské náměstí oblé-
haly tanky a drsnou realitu umocňovalo roz-
střílené Národní muzeum. Záhy přišla nor-
malizace v podobě komunistických čistek, 
zákazu vycestovat mimo „spřátelené“ země, 
desetitisíce emigrujících a perzekuovaných. 
Byli mezi nimi úplně obyčejní lidé, ale i řada 
vědců a umělců. Kdo by neznal osud Marty 
Kubišové nebo třeba Karla Kryla. Počáteč-
ní vzdor v podobě nápisů na zdech budov 
v českých a slovenských městech zachytily 
objektivy fotoaparátů. (Na fotogra iích z ar-
chivu rodiny Kňapových vidíme popsané kino 
a bývalý bufet na spodní části Husova nám.). 
Poslední sovětský voják opustil naši zem 
koncem června roku 1991.

redakce

Před padesáti lety začala okupace 
Československa
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Pokračování na str. 3

Slovo starosty

Vážení spoluobčané, 
konec volebního období se 

kvapem blíží, proto je na místě 
provést malou rekapitulaci po-
sledních dvou let naší činnosti 
na radnici. Nové vedení města, 
zvolené zastupitelstvem města 
15. 6. 2016, nebylo vázáno žád-
nou koaliční smlouvou. Jednalo 
se o uskupení volebních sub-
jektů, které se přihlásily k plné 
zodpovědnosti za řešení dalšího 
rozvoje kvality života v našem 
městě. Přes krátkou dobu, která 
zbývala, předložilo Programo-
vé prohlášení, které obsahovalo 
seznam základních priorit, které 
jsme chtěli připravit a případně 
dokončit do konce roku 2018. 
Jednalo se především o:                                                                                

1. Zajištění dostatku kvalitní 
pitné vody. V prameništi byl vy-
budován nový vrt, projektuje se 

zkapacitnění vodojemu, je spuš-
těn proces získání vrtu od Kovony 
a připravujeme projekt na novou 
úpravnu vody pro Litol.

2. Dokončení výkupu pozem-
ků pro výstavbu II. etapy ob-
chvatu. Naprostá většina pozem-
ků je vykoupena nebo směněna. 
Zbytek projde vyvlastňovacím 
procesem. Projekt je aktualizován 
a v nejbližší době bude vydáno 
Územní rozhodnutí. Středočeský 
kraj s realizací obchvatu počítá 
s využitím dotace.

3. Ve spolupráci se Středo-
českým krajem obnovení pří-
pravy pro výstavbu nového 
domova pro seniory. Na ob-
novení přípravy se pracuje. Ve 
spolupráci s Centrem sociálních 
a zdravotních služeb bude zpro-
vozněn denní stacionář. 

4. Ve spolupráci se Středo-
českým krajem připravit a re-
alizovat rekonstrukci ulic Mí-
rová a ČSA včetně křižovatek 
pod nadjezdem a ve Dvorcích. 
Příprava přes všechny komplika-
ce probíhá. Tyto stavby budou 
realizovány v letech 2018/19.   

5. Dokončení kanalizace ve 
Dvorcích. Po 14 letech bude do-
končeno v roce 2018.

6. Zahájení výstavby kanali-
zace a vodovodu v Byšičkách. 

Po 16 letech bude dokončeno 
v roce 2018. 

7. Dokončení projektu na vý-
stavbu městské sportovní haly. 
Probíhají práce na projektu. 

8. Dořešit situaci ve výstav-
bě areálu v bývalé Frutě. Prů-
běžně v řešení. 

9. Účinně spolupracovat se 
Středočeským krajem a Správou 
železniční dopravní cesty na  re-
konstrukci silničního nadjezdu 
z Lysé do Litole a při rozsáhlé 
rekonstrukci železniční stanice 
v Lysé nad Labem včetně trati 
Lysá nad Labem – Čelákovice.  
Rekonstrukce nadjezdu, projekto-
vá příprava na rekonstrukci želez-
niční stanice a trati Lysá–Čelákovi-
ce probíhá podle harmonogramu 
za účinné spolupráce města.

10. Na základě Koncepce roz-
voje školství zahájit práce pro 
výstavbu nové tělocvičny v Litoli 
a realizovat novou MŠ v Dráž-
kách. Na obě akce probíhá projek-
tová příprava.

11. Pokračovat ve zvyšování 
bezpečnosti nemotorové dopravy 
a v přípravě cyklostezek. Probíhá 
projektová příprava na rozšíření láv-
ky pro cyklisty na mostě přes Labe a 
napojení na Polabskou cyklostezku, 
kterou projektujeme ve spolupráci 
se Středočeským krajem.

12. Pokračovat v rozvoji ze-
leně, mobiliáře a prostor pro 
volnočasové aktivity ve městě.  
Probíhá projektová příprava na vy-
užití lokality Mršník s napojením 
na Labe. 

13. Pokračovat v rekonstrukci 
komunikací a chodníků. Realizo-
vány komunikace K Borku, Na Vý-
sluní, Spojovací a U Vodárny. Chod-
níky v ulici Boženy Němcové, Na 
Sídlišti a Stržiště. Vyprojektován je 
chodník v ulici Družstevní.  

14. Podporovat rozvoj kultury 
ve městě včetně slavností města 
Lysá žije! Počet kulturních akcí se 
zdvojnásobil. V rámci obnovy tra-
dic plánujeme Vodákův divadelní 
červen (přehlídka amatérských di-
vadelních souborů) a další. 

15. Zabezpečit zpracování no-
vého generelu odpadních vod, 
Střednědobého plánu rozvoje 
sociálních a zdravotních služeb, 
plánu mobility, revize Strate-
gického plánu rozvoje, úpravy 
Územního plánu, Koncepce roz-
voje zeleně apod. Probíhá prů-
běžně.

Závěrem bych rád popřál všem 
školákům dobrý start do nového 
školního roku.

Ing. Karel Otava
starosta města

Z 15. jednání rady města 
dne 12. 6. 2018
RM schválila:
• uzavření smlouvy o dílo – Re-
 konstrukce bytů v městských 
 domech v Milovicích s irmou 
 Marek Soóky, Libice nad Cid-
 linou, nabídková cena za rekon-
 strukci jednoho bytového jádra 
 110 365 Kč vč. DPH, lhůta plně-
 ní 21 dnů, záruka 60 měsíců,
• uzavření smlouvy na zakázku 
 „ZŠ Hrozného, výměna kotle a 
 ohřívače vody“, s dodavatelem 
 Thermoservis, Nymburk, nejvý-
 še přípustná cena je 667 920 Kč 
 včetně DPH,
• příspěvek na primární prevenci 
 pro ZŠ J. A. Komenského ve výši 
 25 000 Kč,
• uzavření smlouvy na veřejnou 
 zakázku „Rekonstrukce hasičské
 zbrojnice“ s dodavatelem: SKL 
 RECYKLOSTAV, s. r. o., Milovice, 
 za cenu 2 198 254 Kč vč. DPH,

• výběr druhého účastníka zadá-
 vacího řízení k veřejné zakázce 
 „Sportovní hala Lysá nad Labem“ 
 - Atelier 99, s.r.o., Brno, s nabíd-
 kovou cenou 3 320 240 Kč 
 včetně DPH,
• uzavření smlouvy na veřejnou 
 zakázku „Propojení pavilonů MŠ 
 Mašinka“ s dodavatelem BK 
 Služby, s. r. o., Lysá nad Labem, 
 za cenu 1 428 865,64 Kč vč. DPH.
RM uložila:
• odboru ŠSVZaK vyhlásit kon-
 kurz na ředitele/ku MŠ Mašinka, 
 Sídliště 1512, 1516, Lysá n. L.
RM souhlasila:
• s užíváním hřiště v Litoli spol-
 kem FK Litol mládež a s pokra-
 čováním rekonstrukce kabin dle 
 stávajícího projektu.
RM odvolala:
• pí Ing. Ivanu Polenovou z funkce 
 vedoucí inančního odboru a pí 
 Ing. Světlanu Daňkovou z funkce 
 vedoucí živnostenského úřadu 

 ke dni 30. 6. 2018.
RM jmenovala:
• pí Lenku Soustružníkovou ve-
 doucí Finančního odboru a p. 
 Ing. Radka Pýchu vedoucím Od-
 boru Živnostenského úřadu MěÚ 
 Lysá nad Labem s účinností od 
 1. 7. 2018.

Z 16. jednání rady města
dne 20. 6. 2018
RM schválila:
• uzavření smlouvy na zakázku 
 „Instalace vzduchotechniky 
 v Kině Lysá nad Labem, Husovo 
 náměstí 25, Lysá nad Labem“ 
 s dodavatelem PRIMAKLIMA 
 PARDUBICE, Pardubice-Polabi-
 ny, za cenu 986 798,40 Kč bez 
 DPH.

Ze 4. zasedání zastupitelstva 
města dne 20. 6. 2018
ZM  schválilo:
• vybudování kanalizačních a vo-

 dovodních přípojek v Byšičkách 
 na hranici pozemku vč. kanali-
 zační šachty, pokud to bude tech-
 nicky možné,
• poskytnutí dotace ve výši 
 200 000 Kč a Veřejnoprávní 
 smlouvu o spolupráci s Domá-
 cím hospicem Nablízku, z. ú,
• uzavření smlouvy o právu pro-
 vedení stavby dle předloženého 
 návrhu na pozemcích ve vlast-
 nictví ČD, a.s., ve prospěch města 
 Lysá nad Labem z důvodu vý-
 stavby Parkoviště P+R Lysá nad 
 Labem v okolí nádraží,
• znění kupní smlouvy na prodej 
 obecního pozemku a stavby ob-
 čanského vybavení bez čp./č. ev.  
 (vstupní objekty do podchodu 
 na lyské straně a litolské straně) 
 za celkovou kupní cenu 
 27 000 000 Kč,
• Jednací řád Zastupitelstva města 
 Lysá nad Labem s účinností od 
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 1. 7. 2018,
• návrh na výkup nebo směnu po-
 zemků v trase silničního obchva-
 tu města na základě nového zá-
 borového elaborátu z r. 2018 
 za stejných cenových podmínek, 
 tj. 250 Kč/m2 pod trasou ob-
 chvatu pro trvalý zábor a 20 Kč/
 m2 za případné zbytky pozem-
 ků. Platnost nabídky do konce 
 r. 2018. Podmínky platí i pro po-
 kračování Průmyslové ulice.
ZM uložilo:
• určeným členům ZM (p. Ing. Ota-
 va, pí Fischerová, p. Ing. Gregor, 
 p. Mgr. Fajmon a p. Bc. Robeš) 
 jednat se zástupci hejtmanky 
 Středočeského kraje pro oblast 
 dopravy a pro oblast investic 
 o podmínkách, za nichž SK od-
 koupí pozemky určené pro stav-
 bu II. etapy obchvatu, termín: 
 do 31. 7. 2018.
ZM souhlasilo:
• na základě nájemní smlouvy 
 s FK Litol s užíváním hřiště spol-
 kem FK Litol mládež.

Ze 17. jednání rady města 
dne 26. 6. 2018:
RM schválila:
• pro stavbu MŠ Pampeliška, ven-
 kovní pergola, uzavření Smlouvy 
 o dílo s Lukášem Buřvalou, za 
 max. cenu 248 900 Kč,
• restaurování 3 schodišť v zá-
 meckém parku v Lysé n. L. za 
 částku 108 445 Kč vč. DPH a 
 uzavření smlouvy o dílo s ak. 
 sochařem Vojtěchem Adamcem,
• výběr dodavatele Kovtec, Košice, 
 SK, na dodávku s názvem: „Ob-
 nova cyklostojanů v Lysé n. L.
 2018“ s cenou 392 174,50 Kč 
 bez DPH. 
RM vzala na vědomí:
• informaci o užití veřejných pro-
 stranství za účelem konání po-
 litických předvolebních akcí 
 v období září až říjen 2018 s tím, 
 že na Husově náměstí nesmí do-
 jít k omezení parkování osob-
 ních vozidel a mobilní reklamní 
 zařízení mohou být umístěna 
 pouze při vstupu do Husova ná-
 městí.
RM pověřila:

• od 1. 8. 2018 do doby jmenová-
 ní ředitelky vedením MŠ Mašin-
 ka Lysá nad Labem, pí Bc. Helenu
 Fišarovou.
RM odvolala:
• paní Irenu Šťastnou z funkce 
 vedoucí odboru vnitřních věcí 
 ke dni 31. 7. 2018.
RM jmenovala:
• paní Mgr. Ludmilu Procházko-
 vou vedoucí Odboru vnitřních 
 věcí MěÚ Lysá nad Labem s účin-
 ností od 1. 8. 2018.

Z 18. jednání rady města 
dne 17. 7. 2018
RM schválila:
• pravidla pro využití krizového 
 bytu města Lysá nad Labem 
 s platností od 1. 8. 2018,
• dotace z Charitativního progra-
 mu v celkové výši 72 280 Kč dle 
 návrhu odboru, včetně veřejno-
 právních smluv s příslušnými 
 organizacemi a žadateli: Oblast-
 ní charita Kutná Hora 4 000 Kč, 
 Handicap centrum Srdce 
 8 000 Kč,  Svaz postižených civi-
 lizačními chorobami Nymburk 

 10 000 Kč,  2x žádost matek 
 o příspěvek na letní tábor pro 
 nezletilé děti 5 280 Kč, Nemoc-
 nice Nymburk s. r. o. 45 000 Kč,
• nařízení města Lysá nad Labem 
 č. 2/2018 o placeném stání na 
 místních komunikacích v době 
 výstav,
• poskytnutí příspěvku na výstav-
 ní panely ve výši 20 000 Kč pro 
 Českomoravskou mysliveckou 
 jednotu, 
• přijetí dotace z rozpočtu Stře-
 dočeského kraje na ko inanco-
 vání akce „Rekonstrukce hasič-
 ské zbrojnice v Lysé nad Labem“ 
 ve výši 497 333 Kč.
RM souhlasila:
• s uzavřením smlouvy na zakázku 
 „Opatření proti vlhkosti č. p. 12 
 ZŠ B. Hrozného, Lysá nad L., 
 s dodavatelem Milan Horvát, 
 Lysá n. L. Nejvýše přípustná cena
 je 816 306 Kč včetně DPH.

Úplné informace najdete na 
stránkách www.mestolysa.cz.

Miloš Dvořák
tajemník MěÚ Lysá n. L.

Jak bude vypadat 
Husovo náměstí?

Oznamujeme všem zájemcům o budoucnost centra města, 
že ve středu 12. září 2018 se v městském kině 

na Husově náměs   koná od 18 hodin veřejné projednání 
dopracovaného vítězného návrhu, vzešlého z architektonické 

soutěže na řešení budoucí podoby Husova náměs  . 
Průvodní slovo budou mít architek   fi rmy XTOPIX, kteří vizuálně 

představí novou podobu náměs   a odpoví na dotazy občanů.

Miloš Dvořák, tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Volební období končí, a tak 
mi dovolte, abych se ohlédl ze 
své pozice zastupitele, radního a 

Místostarostenské ohlédnutí za volebním obdobím 2014–2018
místostarosty (od června 2016) 
na ty čtyři roky spolupráce na 
radnici. Ano, spolupráce, proto-

že zastupitelstvo i městská rada 
jsou kolektivní orgány a sám za 
sebe tam nikdo nic neprosadí. 
Vždyť, když na toto někteří ne-
brali zřetel, fungování těchto 
orgánů se zablokovalo a původní 
koalice se rozpadla. Nakonec se 
po pracných jednáních povedlo 
činnost těchto orgánů rozběh-
nout a něco se přece jen podařilo 
udělat.

Mým velkým zájmem bylo 
zvýšit kvalitu pitné vody v Lysé 
nad Labem. Tento cíl se stává re-
alitou. Podařilo se vystrojit nový 
cenomanský vrt označovaný 
HV-3. Pokračujeme v jednáních 
s Kovonou ve snaze využít i jejich 
cenomanský vrt; pracuje se také 
na projektové dokumentaci na 
zvýšení kapacity vodojemu. 

Nepřehlédnutelné cyklověži 
u nádraží mnozí prorokovali ne-
úspěch, přesto jsem od začátku 
v její smysluplnost věřil. Stáva-
jící čísla jejího využívání dávají 
nám všem, kteří jsme se za ten-
to projekt postavili, za pravdu. 
Ohlasy od uživatelů jsou dobré, 
fronty se netvoří. S tím, že se 
vždy najde někdo, kdo poničí 

zabudovanou pumpičku, se ješ-
tě bude muset něco udělat. Pro 
ty, kteří cyklověži nepřišli na 
chuť, nechybí obnovený zastře-
šený kolostav hned vedle.  

Těší mne, že v Lysé nad Labem 
vznikl a funguje domácí hospic, 
který umožňuje lidem na sa-
mém sklonku života prožít jejich 
poslední chvíle v domácím pro-
středí, s rodinou. Ohlasy na tuto 
službu jsou kladné, město hospic 
od počátku podporuje nejen po 
inanční stránce. 

V běhu jsou i práce na projek-
tu budoucí sportovní haly v Ko-
menského ulici. Mám radost, že 
se tento projekt nakonec setkal 
s podporou napříč celým zastu-
pitelstvem. 

Jsem rád, že jsem se také mohl 
podílet na zavedení „senior taxi“, 
zřízení pobočky pošty v Litoli a 
je toho samozřejmě víc.

Dobrý pocit z těchto výsledků 
mohu mít především díky za-
městnancům našeho úřadu, za 
což jim děkuji.

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

Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury

Paulo Coelho: 
„Když si něco přeješ, celý vesmír 

se spojí a pomůže  .“ 

80 let
Kovářová Jana
Moravcová Anna
Müllerová Věra
Petrus Václav

85 let
Müller Václav
Odcházelová Anna
Švondrová Anna

90 let
Řeháková Anna

91 let
Hermanová Marie

Blahopřání 
za měsíc červen a červenecnec

Krimi střípky
Alkohol za volantem 

Dne 28. 7. 2018 v 2.35 hodin 
kontrolovali strážníci v ulici Jed-
ličkova řidiče osobního motoro-
vého vozidla, který na sebe hlídku 
svojí rozmanitou jízdou upozor-
nil. Strážníci u 38letého muže 
z Frýdku-Místku provedli de-
chovou zkoušku, která dopadla 
s pozitivním výsledkem 1,6 ‰. 
Vzhledem k podezření ze spáchání 
přečinu „Ohrožení pod vlivem ná-
vykové látky“ byla na místo přivo-
lána Policie ČR, která si řidiče pře-
vzala k provedení dalších opatření.

Požár vozidla 
Dne 6. 8. 2018 v 4.21 hodin by-

lo přijato telefonické oznámení 
o hořícím vozidle, které se na-
chází v dolní části Husova ná-
městí. Přivolaným hasičům se 
podařilo požár dostat pod kon-
trolu a uchránit tak další vozidla 
před poškozením, nicméně z ho-
řícího vozidla zůstal už jen ske-
let. Pravděpodobnou příčinou 
požáru byla technická závada na 
elektroinstalaci.

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

Bc. Luboš Zita 
zástupce ředitele 

Městské policie Lysá n. L.

Velkoobjemové kontejnery se budou přistavovat 3. sobotu 
v měsíci – tj. 15. 9. 2018 – pouze na tato stanoviště: 
místo přistavení (typ kontejneru) čas rozvozu čas svozu
U Vlečky (1x BIO) 08.00 10.00
Ke Skále (1x BIO) 09.00 11.00
Brandlova (u trafa) (1x BIO) 09.30 11.30
Mlíčník (1x BIO) 10.00 12.00

Dvorce (1x TDO, 1x BIO) 08.30 10.30
Byšičky (1x TDO, 1x BIO) 09.00 11.00
Řehačka (1x TDO, 1x BIO) 09.30 11.30
U Borku (1x TDO, 1x BIO) 10.30 12.30

Kontejnery po navršení kapacity nebudou vyvezeny dříve 
než v termínu odvozu!!!

Pro občany z ostatních lokalit je k dispozici sběrný dvůr, který 
je otevřen celý rok v tyto dny: Pondělí – pátek  8.00 – 12.00, 
13.00 – 17.00, Sobota 8.00 – 13.00. Sběrný dvůr je u sídliště – 
bývalá kotelna, ulice Ke Vrutici 1738.

Vysvětlivky: TDO – velkoobjemový kontejner na domovní odpad
                       BIO – velkoobjemový kontejner na zeleň  
Podrobnější informace Vám rádi podáme na MěÚ, odbor 
správy majetku, tel.: 325 510 231. 

 Ing. Veronika Rybová
OSM čistota a zeleň

Přistavování kontejnerů 

přestupky blokově oznámeno napomenutí přejezd Kč celkem
269 214 50 31 5 75 600

Ve sledovaném období zde ne-
došlo k žádné mimořádné události.

Přehled řešených přestupků: 
214 přestupků blokově - Zá-

kon č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích - § 125c 
- Fyzická osoba - odst. 1 písm. k - 
jiným jednáním nesplnila nebo po-
rušila povinnost - vjezd - porušení 
zákazu vjezdu – jednosměrka – za 
celkovou částku 75 600 Kč

50 přestupků oznámeno 
příslušnému správnímu orgá-
nu – odbor dopravy - Zákon č. 
361/2000 Sb., o provozu na po-

Vyhodnocení páchání 
přestupků v ulici Ke Kovoně

zemních komunikacích - § 125c 
- Fyzická osoba - odst. 1 písm. k - 
jiným jednáním nesplnila nebo po-
rušila povinnost - vjezd - porušení 
zákazu vjezdu – jednosměrka

5 přestupků oznámeno pří-
slušnému správnímu orgá-
nu – odbor dopravy - Zákon 
č. 361/2000 Sb., o provozu na po-
zemních komunikacích - § 125c 
- Fyzická osoba - odst. 1 písm. f - 
při řízení vozidla - 9. vjíždění na 
železniční přejezd v zakázaných 
případech

Bc. Luděk Přibyl

Zeptejte se starosty
čtvrtek 6. září 2018 od 18.00 hodin

Vstupní objekt do podchodu z litolské strany.
Další z večerů, na kterém se starosty města Lysá n. L. 
můžete zeptat na vše, co Vás o našem městě zajímá.
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Městský úřad

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

Nalezený border teriér 
v Milovicích, bez ID.

Vážení občané, dovolujeme si Vám připomenout, že poplatek za 
svoz komunálního odpadu je stejný jako v roce 2017, tj. 540 Kč za 
osobu s trvalým pobytem ve městě, fyzická osoba vlastnící nemovi-
tost bez trvalého hlášení osoby uhradí poplatek 690 Kč (např. majitel 
chaty, bytu nebo jiné nemovitosti, kde nemá nikdo trvalé bydliště). 
Vyzýváme občany, kteří doposud nezaplatili poplatek za svoz komu-
nálního odpadu, aby tak neprodleně učinili. Město začalo občanům 
posílat výzvu k zaplacení.

Romana Novotná, SMI

Výzva – poplatek za svoz 
komunálního odpadu

V průběhu měsíce července 
2018 bylo po městě Lysá nad La-
bem a spádových oblastech (Li-
tol, Dvorce) rozmístěno 9 kontej-
nerů na oděvy, obuv a textilie od 
irmy Textil Eco a.s. Kontejnery 

budou pravidelně vyprazdňovat 
max. po 7 až 14 dnech nebo na 
výzvu.

Do těchto nádob se odkládají 
oděvy, obuv a textilie v čistém 
složeném stavu nebo spárova-
ném v případě obuvi, zabalené 
v igelitovém pytli nebo tašce.

Nepatří do nich oděvy, obuv 
a textilie ve znečištěném stavu, 
mokré či roztrhané.

Místa rozmístění jsou po Lysé 
nad Labem: Čechova ulice, Jed-
ličkovo sídliště u Penny, Podě-
bradova ulice, Sběrný dvůr, Síd-
liště – Okružní u školky. V Litoli 
u dětského hřiště u školy, U Vleč-
ky, Vichrova ulice (u dětského 
hřiště) a ve Dvorcích.

Vytříděný odpad, který je v ná-
dobách na separované komodity, 
nekončí na skládkách, ale na tří-
dicích linkách, kde je přetříděný 

Kontejnery na oděvy

dle typu a komodity, jsou znovu 
použity.

Nejlepší předcházení odpadu 
je ho nevytvářet. A když už nám 
odpad vznikne, tak je důležité ho 
správně vytřídit.

Třiďte do správných nádob. 
Má to smysl!

 Ing. Veronika Rybová
SM čistota a zeleň

Po městě Lysá nad Labem, v Lito-
li, Dvorcích, Byšičkách a  na Řehač-
ce jsou rozmístěna hnízda na sepa-
rovaný odpad. V těchto hnízdech 
se nejčastěji vyskytují kontejnery 
na papír, plast (svoz 2x týdně), sklo 
barevné a čiré (svoz 1x za měsíc). 
Přibylo dalších 11 ks kontejnerů 
na tetrapaky (svoz 1x za 14 dnů), 
od jara 2018 jsou ve vybraných 
12 hnízdech kontejnery na kovy 
(svoz dle potřeby) a od července 
2018 je rozmístěno 9 ks kontejne-
rů na oděvy, obuv a textil.

Při kontrolách separací byly 
v různých částech města zjiště-
ny špatné způsoby třídění. Jedno 
z nejhorších hnízd je v ulici Pivo-
varská. Zde se pravidelně vyskytu-
je v kontejnerech suť, netříděný od-
pad z velkého úklidu domácností či 

Kontejnery na separovaný odpad

bioodpad v pytlích. Další hnízdo, 
které stojí za zmínku, je v Čapkově 
ulici, kde někteří občané nechávají 
bioodpad a velkoobjemový odpad. 
Také dvorecká separace stojí za 
zmínku. Například v kontejneru 
na tetrapaky končí plasty a papír, 
přitom vedle stojí patřičná nádoba, 
která obsahuje komunální odpad. 
Občasným místem se špatnou se-
parací obyvatel je i místo v Litoli 
vedle dětského hřiště u ZŠ. Tam 
končí oděvy v jakémkoliv jiném 
kontejneru než na textil. Dalším 
proviněním se tam stává bioodpad 
a stavební materiál, který končí 
v těchto nádobách.

Drobné výtky by se daly najít 
v průběhu měsíce téměř ke kaž-
dému hnízdu. Ale je třeba mít po-
zitivní myšlení a pochválit alespoň 

některé lokality, jako U Vlečky, Ne-
rudova u samoobsluhy, Poděbra-
dova, Čechova ulice a Byšičky.

Občanům Litole se vyšlo vstříc 
přistavováním kontejnerů na bio 
a velkoobjemový odpad v lokali-
tách U Vlečky a K Borku v letních 
měsících.

Pro všechny obyvatele spadající 
pod Lysou nad Labem je otevře-
ný separační dvůr na adrese Ke 
Vrutici 1738, s provozní dobou 
od pondělí do pátku v čase 8–12 
a 13–17 a v sobotu v čase 8–13. 
Zde se za úplatu odevzdává suť 

1 Kč/kg, všechny ostatní materiály 
jsou zdarma.

Zajímavostí je, že při kontrole 
separací bylo nalezeno větší množ-
ství knih ve velmi dobrém stavu 
v kontejneru na papír. Takové 
knihy se mohou darovat městské 
knihovně nebo na nádraží ČD, kde 
jsou poličky s knihami na volné 
čtení.

Třiďte do správných nádob. Má 
to smysl!

Děkujeme.
Ing. Veronika Rybová

SM čistota a zeleň
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Městský úřad

Rozloučení šéfredaktorky

Rekonstrukce nadjezdu

Vážení čtenáři Listů,
posledního srpna končím na 

postu šéfredaktora městského 
měsíčníku Listy. Chtěla bych 
Vám touto cestou moc poděko-
vat za přízeň a pozornost, kte-
rou našim městským novinám 
věnujete. Všichni z redakční rady 
jsme se snažili, aby stránky Lis-
tů byly co možná nejpestřejší 
a přinášely zajímavé zprávy ze 
všech oblastí života našeho měs-
ta. Aby informovaly o úspěších 
našich malých i velkých sportov-
ců, nadějných umělců, o životě 
škol, seniorů, o činnosti spolků 

a sdružení, o novinkách na míst-
ní radnici… Chtěla jsem, bohužel 
ne vždy se mi to dařilo, aby Listy 
nebyly zahlcovány „politický-
mi půtkami“. Ráda jsem pro Vás 
psala úvodní články, každý měsíc 
připravovala rubriku „Fotogra-
icky“ a vedla rubriku „Předsta-

vujeme“.  Doufám, že i nadále 
zachováte městskému měsíčníku 
Listy přízeň a každý měsíc si jej 
rádi přečtete. 

S přáním všeho dobrého 
Jana Křížová
šéfredaktor

Rekonstrukce nadjezdu pokračuje podle harmonogramu. 
V současnosti se budují vsakovací boxy a provádí se postupné ar-
mování, bednění a betonování pilířů. Staví se podpěry, které od 
3. do 9. září 2018 umožní bezpečné provedení montáže předpjatých 
betonových nosníků. 
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Fotogra icky

V podvečer 5. července proběhla tradiční slavnost k uctění památ-
ky mistra Jana Husa, tentokrát v evangelickém kostele. Po úvodní 
promluvě Mgr. Ondřeje Koláře, Ph.D., o mistrově odkazu vystoupilo 
s hebrejskými a židovskými písněmi mezinárodní hudební uskupení 
Augenblick, jehož frontmanem a zároveň zpěvákem je Tomáš Molnár. 
Jedinečný koncert. Po skončení akce byly položeny kytice k bustě mis-
tra Jana Husa na Husově náměstí. Součástí slavnosti, která se konala za 
podpory města a za účasti starosty Ing. Karla Otavy, byla v prostorách 
areálu fary i výstava ke 100 letům Českobratrské církve evangelické.

Druhý červencový svátek patřil na lyském závodišti krásným a rych-
lým koním, kteří spolu se svými žokeji bojovali o trofeje na Memoriálu 
Evy Palyzové.

V neděli 15. července patřila velká scéna letního kina v zámeckém 
parku nesmrtelným melodiím a neodolatelnému Josefu Dvořákovi, 
který spolu se svojí divadelní společností oblažil humorem několik sto-
vek diváků slavným vodníkem Čochtanem z Divotvorného hrnce.

Jednu z nejoblíbenějších výstav letos pořadatelé „oblékli“ do stylu 
hippies a připomněli 50 let časopisu Zahrádkář. Slavnostního zahájení 
výstavy Květy se spolu se starostou města Ing. Karlem Otavou zúčast-
nily české politické špičky a chargé d‘affaires Polska, paní Ewa Marze-
na Krajewská. 
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4. 9. od 17.00  Úžasňákovi 2
4. 9. od 20.00  Chata na prodej
5. 9. od 17.00  Příběh koček
5. 9. od 20.00  Úsměvy smutných mužů
6. 9. od 17.00  Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená
6. 9. od 20.00  Alfa
7. 9. od 17.00   Úžasňákovi 2
7. 9. od 20.00  Jan Palach
8. 9. od 10.00  Příběh koček
8. 9. od 17.00  Chata na prodej 
8. 9. od 20.00  Mamma Mia! Here We Go Again
9. 9. od 10.00  Úžasňákovi 2
9. 9. od 15.00  Kryštůfek Robin
9. 9. od 18.00  Jan Palach
11. 9. od 17.00  Kubík hrdina 
11. 9. od 20.00  Jan Palach
12. 9. od 17.00  Úžasňákovi 2
12. 9. od 20.00  Všechno bude PREMIÉRA
13. 9. od 17.00  Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená
13. 9. od 20.00  Predátor: Evoluce PREMIÉRA
14. 9. od 17.00  Kubík hrdina 
14. 9. od 20.00  Chata na prodej
15. 9. od 10.00  Úžasňákovi 2
15. 9. od 17.00  Malá čarodějnice PREMIÉRA
15. 9. od 20.00  Důvěrný nepřítel 
16. 9. od 10.00  Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená
16. 9. od 15.00  Malá čarodějnice 
16. 9. od 18.00  Mamma Mia! Here We Go Again
18. 9. od 17.00  Malá čarodějnice 
18. 9. od 20.00  Predátor: Evoluce 
19. 9. od 17.00  Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená AKCE KINO KLUB
19. 9. od 20.00  Jan Palach
20. 9. od 17.00  Příběh koček
20. 9. od 20.00  Po čem muži touží PREMIÉRA
21. 9. od 17.00  Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená
21. 9. od 20.00  Po čem muži touží 
22. 9. od 10.00  Úžasňákovi 2
23. 9. od 10.00  Příběh koček
23. 9. od 15.00  Kryštůfek Robin
23. 9. od 18.00  Po čem muži touží 
25. 9. od 17.00  Příběh koček
25. 9. od 20.00  King Skate PREMIÉRA
26. 9. od 17.00  Úžasňákovi 2
26. 9. od 20.00  Po čem muži touží 
27. 9. od 17.00  Ye  : Ledové dobrodružství PREMIÉRA
27. 9. od 20.00  Odborný dohled nad výkladem snu PREMIÉRA
28. 9. od 17.00  Kubík hrdina 
28. 9. od 20.00  Domes  k PREMIÉRA
29. 9. od 10.00  Ye  : Ledové dobrodružství 
29. 9. od 17.00  Mission: Impossible – Fallout
29. 9. od 20.00  Po čem muži touží 
30. 9. od 10.00  Ye  : Ledové dobrodružství 
30. 9. od 15.00  Malá čarodějnice 
30. 9. od 18.00  Odborný dohled nad výkladem snu 
LETNÍ KINO LYSÁ NAD LABEM 
7. 9. od 20.00  Strašidelná výprava 
8. 9. od 14.00  Slavnostní ukončení letní sezony: 
14.00  - dětská diskotéka 
16.00  - dětské divadlo Paleček (Praha) 
17.00  - živá hudba – Pavel Stříbrný
20.00  - DS Náplavka – Poupata odkvétají v máji 
22.00  - A  er party živá hudba – Pavel Stříbrný 
  VSTUPNÉ ZDARMA

Letní kino Lysá n. L.           9/20181. září 2018 od 12.30 hodin
Běh zámeckou zahradou 
– 55. ročník
zámecký park
www.sokol-lysa.cz

2. září 2018 od 15.00 hodin
Koncert Hasičské 
dechové hudby
atrium kláštera
www.hasicilysa.cz

3. září 2018 od 14.30 hodin
Kavárnička dříve narozených
v restauraci U Bílé labutě

4. září 2018 od 16.30 hodin
Moravští Lucemburkové
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

5. září 2018 od 16.30 hodin
Drátování
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

5. září – 1. října 2018
RC Parníček - výstava 
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

6. září 2018 od 18.00 hodin
Zeptejte se starosty
Vstupní objekt do podchodu 

 z litolské strany
www.mestolysa.cz

7. září 2018 od 20.00
Strašidelná výprava
zámecký park
www.rcparnicek.cz

7.–9. září 2018 
od 9.00 do 17.00 hodin
Domov a teplo
Jiřinkové slavnosti
Festival umění
výstaviště
www.vll.cz

7. – 9. září 2018 
od 9.00 do 17.00 hodin
Polské dny
výstaviště
www.mestolysa.cz

8. září 218
od 10.00 do 16.00 hodin
Den sportu a 
volnočasových aktivit
sportovní areál u ZŠ 
J. A. Komenského
www.mestolysa.cz

8. září 2018 od 14.00 hodin
Slavnostní ukončení 
letní sezony 
letní kino
www.kinolysa.cz

12. a 26. září 2018 
 od 16.30 hodin

Paličkování
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

12. září 2018 od 18.00 hodin
Jak bude vypadat 
Husovo náměstí?
Kino Lysá n. L.
www.mestolysa.cz

15. září 2018 od 9.00 hodin
Ukliďme Česko
sraz Masarykova 582
www.ladonka.webnode.cz

15. září 2018 od 13.00 hodin
Seznámení s orientačním 

 během
Dvorce

17. září 2018 od 14.30 hodin
Kavárnička dříve narozených
v restauraci U Bílé labutě

19. září 2018 od 16.00 hodin
Hudební toulky
městská knihovna 
– pobočka Litol
www.knihovnalysa.cz

19. září 2018 od 16.30 hodin
Drátování
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

21.–23. září 2018 
od 9.00 do 17.00 hodin
Kůň 2018
výstaviště
www.vll.cz

22. září 2018 od 16.00 hodin
Pod křídly Sokola Lysá n. L.
Muzeum B. Hrozného a kino
www.sokol-lysa.cz/

25. září 2018 od 18.00 hodin
Osmimilimetrové 
vzpomínky
městská knihovna 
www.knihovnalysa.cz

29.–30. září 2018
Staročeské posvícení
Byšičky

Kulturní přehled
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Tipy ke čtení

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

Moravští Lucemburkové – 4. září 2018 od 16.30 hodin
Pravidelné setkávání nad českou historií s PaedDr. Marií Kořínkovou.

Drátování – 5. + 19. září 2018 od 16.30 hodin
Drátenický kurz s paní Procházkovou.

Paličkování – 12. + 26. září 2018 od 16.30 hodin
V září opět začnou pravidelné kurzy s Helenou Kubíkovou. Zájemci se mo-
hou hlásit v knihovně!

Hudební toulky – 19. září 2018 od 16.00 hodin (pobočka Litol)
Pokračování litolských hudebních besed s Mgr. Janou Bajerovou.

Osmimilimetrové vzpomínky  – 25. září 2018 od 18.00 hodin
Projekce historických 8 a 16mm ilmů mapujících historii lyské Vlastenec-
ko-dobročinné obce baráčníků. Díky ilmovému archivu Václava Hlavsy 
nahlédneme nejen do minulosti tohoto místního spolku, ale budeme mít 
možnost spatřit i historickou podobu našeho města.

Fotosoutěž 2018 – „Místo, které mám rád“
Do konce září ještě můžete odevzdávat své fotogra ie do soutěže! 

RC Parníček – 5. září  - 1. října 2018
Výstava věnovaná činnosti místního rodinného centra.

Kroužky pro děti v Litoli
Kroužek ručních prací – kroužek je určen dětem od 7 do 10 let a bude 
probíhat ve středu od 13.30 hodin. Na kroužek je nutné se přihlásit pře-
dem v knihovně! 

Balení učebnic
Připomínáme, že v knihovně si můžete celoročně nechat zabalit své knihy 
a učebnice. Cena za 1 kus je 5 Kč.

Připravujeme na říjen:
Klučičí párty (5.–6. října) – akce pro kluky spojená s přespáním 
v knihovně. Na akci je nutné se přihlásit předem!

Otevírací doba knihovny
PO   8.00 –18.00
ÚT   zavřeno
ST    8.00 –18.00
ČT    8.00 –18.00
PÁ   8.00 –15.30

Beletrie pro dospělé
Zakázané ovoce – MOYES, Jojo
Poklidné přímořské městečko Merham se ještě vzpa-
matovává z následků druhé světové války, když poklid-
né místní vody rozčeří příchod bohémské skupinky 
s nejasnými vzájemnými vztahy, která se nastěhuje do 
moderního, na tu dobu architektonicky výstředního 
domu na pobřeží. 

Koruna démonů – ROLLINS, James
Tým vědců narazí u brazilského pobřeží na děs, jakému 
není rovno – na ostrov, kde byl veškerý život zničen a 
pohlcen druhem překonávajícím nejdivočejší předsta-
vivost. Než vědci stačí svůj objev nahlásit, zaútočí na ně 
neznámí ozbrojenci a zabijí všechny členy týmu kromě 
jednoho: entomologa a odborníka na jedovaté živoči-
chy Kena Matsuiho.

Naučná literatura pro dospělé
Cesty za oponu času 5 – MOTL, Stanislav

Jak zničit s pomocí tajných služeb a spřízněných no-
vinářů slavnou ilmovou hvězdu? Kdo zastavil ame-
rickou židovskou ma ii, která připravovala atentát 
na Adolfa Hitlera? Předpověděl si Alexander Puškin 
vlastní smrt? Jak dopadla válka českého starosty 
Chicaga Antonína Čermáka s králem podsvětí Al Ca-
ponem? A čím rusínská sochařka Jelena Mandičová 
očarovala T. G. Masaryka? 

Holocaust – EMMERT, František
Masová vražda šesti milionů evropských Židů v naci-
stických vyhlazovacích táborech, pro kterou se vžilo 
pojmenování holocaust, zůstává ojedinělou historickou 
událostí, kterou nelze srovnávat s žádným jiným poli-
tickým zločinem minulosti...

Keramika pro život s přírodou 
– TYMELOVÁ, Veronika
Kde stále brát inspiraci, aby člověk nebyl jen bezdu-
chým „kopírákem“? Jak vzniká ložisko hlíny? Kde a jak 
v přírodě najít a nakopat si trochu vlastní keramické 

hmoty? Jak zjistit její vlastnosti? Jak z ní vytvořit a vypálit vlastní výrobek? 

Beletrie pro děti
Štěpán Kobliha není žádná bábovka – GECKOVÁ, Iva
Ztratili jste diamant, na kterém závisí váš život? Zavolej-
te Štěpána Koblihu! Je vaším problémem nožní smrad? 
Štěpán Kobliha váš problém vyřeší! Unesli vám rodiče a 
nevíte, co dál? Štěpán Kobliha překoná veškerá nebez-
pečí a za pár dní je máte zpátky! Máte doma zašifrovaný 
dopis a marně si lámete hlavu, co s ním? Se Štěpáno-
vým „točelkem“ zvládnete nemožné! 

Odbila dvanáctá hodina – PREUSSLER, Otfried
Otfried Preußler vybral a nově převyprávěl třikrát tři-
náct nejkrásnějších a nejzajímavějších lidových pověstí 
o pokladech a jejich strážcích, o kouzelnících a čaroděj-
nicích, o strašidlech a duších, které se tradují v němec-
kém prostředí.

Naučná literatura pro děti
Příběh života – SOVÁK, Jan
Sledovat vývoj života na naší planetě během uplynu-
lých milionů let – od nepatrných jednobuněčných orga-
nismů v prekambrických mořích přes obrovské dino-
saury až po savce a Homo sapiens – je fascinující zážitek. 

Stromy – HAAG, Holger
V této knize ti představíme více než 80 stromů a keřů, 
které se často vyskytují v přírodě, zahradě či parku. 
Poznáš, co je líska, jedle, zimostráz, střemcha, jírovec či 
liliovník? A přitom jsi je – a mnoho dalších – už určitě 
viděl! Rostou v lesích, v houštinách mezi poli, v zahra-
dách a parcích... 



10

Pozvánky

Velvyslanectví Polské republiky v Praze, 
město Lysá n. L., Klub Polski Lysá n. L.

 a Výstaviště Lysá n. L.
Vás zvou na

Polské dny
Výstaviště Lysá nad Labem 

7. – 9. září 2018
Výstava obrazů – Polš   nositelé Nobelovy ceny – Polské stopy

Koncert zpěvačky Renaty Drössler
Polská gastronomie

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

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

12. 9. od 16.30 do 18.00 hodin
BEZPLATNÁ PRÁVNÍ 

PORADNA
- poradenství poskytuje advokát
JE NUTNÉ SE OBJEDNAT

BAZÁREK
PODZIM + ZIMA

dětského oblečení, hraček, potřeb 
a těhotenského oblečení
8.10. a 9.10. příjem věcí

10.10. až 12.10. prodej věcí
vše v čase 9–12 a 14–18 hodin

Aktivity od září 2018
Pro děti od 0 do 3 let:
– Babyklubko – úterý 9.00–10.30 hodin
– Hudební všeználek (pro děti 1–2 roky) 
 = VŠEZNÁLKOVA HUDEBNÍ KOLÉBKA – středa 9.00–9.45 hodin
– Hudební všeználek (pro děti 2–3,5 let)
   = VŠEZNÁLKOVO HUDEBNÍ HŘIŠTĚ – středa 9.50–10.35 hodin
– Cvičení s rodiči (pro děti 1,5–3,5 let) – čtvrtek 9.00–10.00 hodin
Pro děti od 3 do 12 let:
– Malujeme a tvoříme (pro děti 4–8 let) – úterý 15.00–16.00 hodin
– Hudební všeználek (pro děti 3–6 let) = VŠEZNÁLKOVA CESTA 
 K PÓDIU – úterý 16.00–17.00 hodin (dvě hodiny)
– Nezávodní aerobik pro začátečníky (Pohybovky s aerobikem)
 (pro děti 4–7 let) – středa 16.15–17.00 hodin
– Cvičení (pro děti 3–6 let) – pondělí 15.45–16.45 hodin
Pro děti od 6 do 12 let:
– Malujeme a tvoříme (pro děti 4–8 let) – úterý 15.00–16.00 hodin
– Nezávodní aerobik pro začátečníky (pro děti 4–7 let) 
 – středa 16.15–17.00 hodin
– Nezávodní aerobik pro pokročilé (pro děti 7–12 let) 
 – středa 17.00–18.00 hodin
– Break dance pro začátečníky (pro děti 6–10 let) – čtvrtek odpoledne
– Break dance pro začátečníky (pro děti 8–12 let) – čtvrtek odpoledne

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ
Z MŠ A ZŠ

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

RC Parníček
CENA za převod 20 Kč

CENA za dohlídání v herně RC
25 Kč / započatou hodinu

Více informací na
www.rcparnicek.cz
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5. a 19. 9. 2018 od 16.30 hodin
VÁS SRDEČNĚ ZVEME NA KURZ

                                               Jany Procházkové 

Pozvánky

Hasičská dechová hudba
na Zámku v Lysé nad Labem

dne 2. září 2018 od 15.00 hodin 
v atriu bývalého augustiniánského kláštera

Všichni jste srdečně zváni!

V případě špatného počasí se koncerty ruší.
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Pozvánky
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Pozvánky
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Pozvánky

Zveme příznivce společenského tance na

1. TANEČNÍ VEČER
standardních a la  nskoamerických rytmů

s kapelou Fire Band Pavla Stříbrného

13. října 2018 od 20.00 hodin
Sál Jack Diesel baru, Stará Lysá 51,

osvěží zajímavá umělecká díla.

Vstupenky za 200,- Kč k dispozici
v Městské knihovně Lysá n.L. od 1.10.2018

Počet vstupenek je omezen z důvodu
rozšíření parketu na 90 m2!

Kvalitní občerstvení zajištěno.

   Pořádá neformální skupina milovníků společenského
   tance z Lysé n. L. a okolí. Přidejte se k nám!

 Dotazy na 608 214 416 nebo 604 209 856.

    Akce se koná za fi nanční podpory města Lysá nad Labem

LY
SÁ NAD LABEM
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Představujeme

Vážení čtenáři,
dnes bychom Vám rádi před-

stavili nového evangelického 
faráře Mgr. Lukáše Pešouta, 
který je farářem místního Far-
ního sboru Českobratrské círk-
ve evangelické od letošního 
června. Rodák z Prahy je absol-
ventem Evangelické teologické 
fakulty Univerzity Karlovy, má 
za sebou práci vikáře i pracovní 
pobyty ve Velké Británii. Do na-
šeho města přišel z obce Telecí 
na Svitavsku, kde 10 let působil 
jako farář. Je ženatý, s manžel-
kou má dvě krásné děti. A jak se 
vlastně k „farářování“ dostal? 
Na to nám odpověděl při nedáv-
ném rozhovoru.

Co Vás vedlo k tomu, že jste se 
stal farářem?

Postupné zrání. Stejně jako 
jsem v Boha uvěřil postupně (a 
víře se učím i nadále), postupně 
ve mně uzrávalo i rozhodnutí, že 
chci pro Boha také něco udělat, 
že mu hodně dlužím. O církvi a 
lidech jsem ovšem navzdory své-
mu tehdejšímu mládí neměl úplně 
naivní a idealistické představy, tu-
šil jsem, do čeho jdu.  Pamatuji si, 
že mne na studiích hluboce zasáhl 
ilm Zapomenuté světlo s Bolkem 

Polívkou v roli katolického kněze. 
A postava faráře z toho ilmu se 
mi stala obrazem hrdiny, ne ne-
podobného všem těm hrdinům a 
mučedníkům církevní historie.

A proč Českobratrská církev 
evangelická?

Do Českobratrské církve evan-
gelické jsem byl sice kdysi pokřtěn, 
ale vychováván jsem v církvi vůbec 
nebyl. Církev pro mě nejprve nic 
neznamenala (každou neděli jsem 
si jako kluk užíval televizní Studio 
kamarád), později se mi církev ne-

stala pouze společenstvím člověka 
s člověkem, ale především člověka 
s Bohem. V tomto smyslu toužím 
po jedné, opravdové, skryté a nevi-
ditelné církvi (to jsem nevymyslel 
já, ale Augustin), která se ukrývá 
pod povrchem všech těch církví a 
církviček viditelných a rozhodně 
všechny jejich členy automatic-
ky nezahrnuje. Chci říct, veškeré 
vnější rozdíly mezi církvemi mi 
tváří v tvář společenství s Kristem 
nepřipadají tak důležité, ba umím 
si představit, že bych sloužil kato-
lickou mši a poslouchal biskupa, 
nebo naopak spolu-vedl rozezpí-
vané bohoslužby afro-americké 
komunity na druhém konci světa. 
Ale chtěl jsem se oženit a mít děti, 
přátele jsem měl na začátku přede-
vším mezi evangelíky. Farář, který 
mne nadchnul (pominu-li Bolka 
Polívku), byl z  Českobratrské círk-
ve evangelické … tedy jsem vystu-
doval Evangelickou teologickou 
fakultu Univerzity Karlovy, absol-
voval vikariát a stal se farářem této 
církve. 

V našem městě jste od 1. červ-
na. Už jste se stačil sžít s farníky?

Já mám v tomto smyslu hrozně 
špatnou paměť na jména, působím 
proto asi stále ještě dost zmateně. 
Ale zároveň si vlastně tento počá-
teční stav nevinnosti užívám; ještě 
se neznáme, nemám žádné před-
-porozumění, předsudky, mám 
radost, kolik jich chodí do kostela, 
pozitivně mě překvapují. 

Budete jako Vaši předchůdci 
spolupracovat s místní radnicí 
a organizacemi? A budete se po-
dílet na kulturním a společen-
ském životě našeho města?

Jistě. Velmi rád. V minulém pů-
sobišti jsem připravoval ilmový 
klub, v přednáškách a prezenta-
cích seznamoval lidi s archeologií 
a historií Izraele, odhaloval krásu 
i nebezpečí biblické mytologie. 
Byl jsem vždy pro každý koncert 
povznášející hudby nejrůznějšího 
žánru. V tomto jsem v Lysé, zdá 
se, nastoupil do stejného vlaku, 
náš kostel i evangelický areál není 

a neměl by být uzavřeným mís-
tem, ale místem otevřeným veřej-
nosti. Cílem ovšem není samotné 
otevření, cílem je nabízet dobré, 
kvalitní věci. 

A nám nezbývá než novému 
evangelickému faráři popřát 
hodně spokojených farníků a 
nám všem pak podobné  kulturní 
zážitky jako na koncertu k uctění 
památky mistra Jana Husa.

redakce
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Ze života škol

Studentské projekty
V rámci výuky od-

borných předmětů 
žáci třetích ročníků 
SŠOGD Lysá nad La-

bem oboru produkční činnosti 
v umění a reklamě realizovali dva 
projekty. Prvním byla výstava a 
druhým byla jednodenní akce pro 
libovolný kolektiv. Témata si žáci, 
stejně jako skupiny, ve kterých pra-
covali, vylosovali. Rozdělili si role, 
stanovili cíle a způsoby realizace 
jednotlivých aktivit.

Na přípravě žáci pracovali celé 
pololetí a výsledné realizace byly 
velmi vydařené. Sami si vyzkoušeli 
komunikaci s institucemi, spolužá-
ky a vyučujícími. Zjistili, že podce-
nění propagace přináší svá negati-
va a že pomoc někdy naleznou tam, 
kde to nejméně čekají. Přesto si 
z projektu odnášejí pozitivní dojem 
a doufám, že i zkušenost do dalších 
realizací. 

Výstavu instalovali v dočasně 
volných soukromých prostorech 
k pronájmu na Husově náměs-
tí. Spojili zde pod názvem SEN 
práce tří studentů školy. Předsta-
vili fotogra ii, kaligra ii a oděvní 
tvorbu. Výstavu zahájili vernisá-
ží a v průběhu výstavy pořádali 
pro návštěvníky z řad dětí a žáků 
workshopové aktivity. Podle zápi-
sů v návštěvní knize byla výstava 
zajímavá a inspirativní.

Jednodenní akci druhá skupi-
na pořádala v zámeckém parku 
pro děti z MŠ Čtyřlístek. Připra-
vili si pro ně několik stanovišť, 
kde děti plnily za razítka různé 
úkoly. Závěrečnou disciplínou 
pak byla přetahovaná lanem, 
která se dětem líbila asi nejvíce. 
Pro překvapení všech zvítězila 
děvčata nad chlapci. Odměnou 
pak byl pro každé dítě diplom a 
trocha sladkostí. Paní učitelky ze 

školky nešetřily chválou na bez-
chybnou organizaci dne a děti 
zářily štěstím, když odcházely 
zpět do školky.

Děkuji všem, kteří žákům s je-
jich realizacemi pomáhali, a dou-

fám, že navázaná přátelství a spo-
lupráce vzniklá v rámci projektů 
budou přínosem do budoucna.

Ing. Eva Nováková
SŠOGD Lysá nad Labem

Konec školního 
roku a hodnocení 
celoroční práce pro-
bíhá pravidelně for-

mou výstavy prací žáků napříč 
obory i ročníky. Pečlivá příprava 
přinesla své ovoce v podobě neo-
pakovatelné atmosféry. Návštěv-
níci z řad rodičů, budoucích stu-
dentů, absolventů, zaměstnanců 
a přátel školy si prohlédli kresby, 
malby, gra ické návrhy, prostoro-
vé objekty, interiérové realizace, 
velkoformátové bannery a další 
realizace, které nesly společné 
téma „Městem posedlí“. Na cel-

Nejen městem posedlí

kovém profesionálním vzhle-
du celé realizace se podílí vždy 
všichni společně – žáci i vyučují-
cí. Odměnou pak bylo mnoho po-
chvalných slov a hrdých pohledů 
těch, kteří byli právě chváleni. 

Vyvrcholením celého odpoled-
ne byla módní přehlídka, kdy se 
modelky procházely mezi hosty 
tak, jako procházíte ulicemi měs-
ta. Originálnímu pojetí pomohly 
modely, které žáci navrhli, vy-
tvořili a někteří i sami předvedli. 
Hostem byla bývalá studentka 
Kamila Jarošová, nyní absolvent-
ka vyšší odborné školy oděvního 

návrhářství, se svými nejen ab-
solventskými modely, které naše 
děvčata bezchybně představila. 
Potlesk ve stoje při závěrečném 
de ilé pak byl krásnou tečkou za 
celým podvečerem na Výstavišti 
v Lysé nad Labem.

Děkujeme všem, kteří se na 
přípravě a celé realizaci podíleli. 
Už nyní se těšíme na další školní 
rok, který opět přinese spoustu 
výzev a úžasných výsledků. 

SŠOGD Lysá nad Labem

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne 
ve všech základních školách, středních školách, základních umě-
leckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září 2018. Vyučování 
bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. 

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukonče-
no v pátek 28. června 2019. Podzimní prázdniny připadnou na 
pondělí 29. října a úterý 30. října 2018. 

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 
a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 
3. ledna 2019. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 
2019. 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro Lysou nad 
Labem stanoveny od pondělí 18. do neděle 24. února 2019. 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019, 
pátek 19. dubna 2019 je tzv. ostatním svátkem podle zákona 
č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o vý-
znamných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do 
neděle 1. září 2019. 

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne 
v pondělí 2. září 2019.

Odbor školství, soc. věcí, zdravotnictví a kultury

Organizace školního roku 
2018/2019  
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Sportovní kurz 2018

Studium v oborech

Obchodní akademie 
Ekonomické lyceum

Zaměření a specializace

Ekonomika a podnikání
Projektové a grantové řízení

Cestovní ruch a průvodcovství
Marketing a reklama

Den otevřených dveří:

8. 10. 2018 od 10.00 do 16.00

Obchodní akademie,
Lysá nad Labem,
Komenského 1534

www.oalysa.cz
oalysa@oalysa.cz

Každý rok pořádá naše škola 
okresní kolo atletického čtyřboje 
žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami. I letos se okresní kolo 
konalo 16. 5. 2018 v naší škole. 
Nejlepší sportovci postupují do 
krajského kola. Žáci ZŠ praktic-
ké z Lysé nad Labem, ve složení 
Adam Machačný, Adam Horvát 
a Jan Horvát, se zúčastnili 28. 5. 
2018 Krajského inále Středočes-
kého kraje atletického čtyřboje ve 
Slaném, kde reprezentovali okres 
Nymburk. Byť někteří reprezento-

Sportovní úspěchy našich žáků

vali v pozici náhradníků, protože 
původně nominovaní žáci z jiných 
škol okresu se díky školám v pří-
rodě nemohli zúčastnit, jejich zá-
vodění bylo po zásluze odměněno, 
a to 1. místem v družstvech. ADAM 
MACHAČNÝ se navíc stal celko-
vým vítězem atletického čtyřboje 
a odvezl si jak ceny za 1. místo, tak 
nominaci na národní kolo. Chtěla 
bych také poděkovat paní učitelce 
Mgr. Evě Jonášové, která chlapce 
doprovázela.

Národní kolo se konalo v Kar-

Jako každý 
rok, i letos 
v červnu za-
žili naši žáci 

kromě běžné výuky i jiné aktivity. 
Patřily k nim exkurze, přednášky 
či interaktivní pořady, které zají-
mavou formou doplnily výuku od 
češtiny a dějepisu po odborné a 
přírodovědné předměty. Třeťáci si 
užili oblíbený sportovní kurz a na 
chvíli ještě zapomněli, že od září už 
inišují k maturitě. O zážitky z kur-

zu se s námi podělili.
Jak už je na naší škole zvykem, 

i letos jsme se my, žáci 3. ročníku, 
účastnili sportovního kurzu.

Ten již tradičně probíhá v pro-
storách zbraslavického rekreační-
ho střediska poblíž Kutné Hory a 
trvá pět dní.

První den patřil Kutné Hoře, 
kam jsme se dopravili vlakem. Zde 
nás čekala prohlídka města včetně 

jeho dominanty, chrámu sv. Barbo-
ry. Prohlídky se ujaly naše dvě spo-
lužačky, které si pro nás připravily 
zajímavý výklad.

Nejvíc vyčerpávajícím dnem se 
bezpochyby stalo úterý. Se svými 
silami jsme zápasili v lanovém par-
ku, kde jsme jako Tarzani ve výš-
ce zdolávali ty nejtěžší překážky. 
Nejoblíbenější částí parku se stala 
několik desítek metrů dlouhá la-
novka, která nám poskytla zážitek 
na celý život.

O zbylý čas se postaraly paint-
ball, volejbalový turnaj pořádaný 
naší aktivní spolužačkou a týmové 
sporty jako například softball, fris-
bee, badminton nebo stolní tenis. 
Během osobního volna jsme také 
hráli stolní hry.

Sportovní kurz se řadí mezi nej-
příjemnější dny studia. Odpočine-
me si od testů, kterých je na konci 
školního roku požehnaně. A hlavně 

se víc stmelujeme a užíváme si po-
slední společný třídní výlet před 
maturitou, která nás příští rok 
čeká.

Nikola Havěrníková a
Renáta Trnková

žákyně 3. A OA Lysá n. L.

lových Varech 13. až 15. 6. 2018, 
kterého se Adam, díky doprovodu 
třídní učitelky Mgr. Evě Pobor-
ské na sraz účastníků do Kolína, 
mohl zúčastnit. Zažil tak pravou 
atmosféru velkého závodění. Zde 
si opět počínal velmi úspěšně, 
vyhrál hod kriketovým míčkem i 

skok daleký, druhé místo získal ve 
sprintu na 60 m, navíc pak získal 
CELKOVÉ DRUHÉ MÍSTO ve čtyř-
boji v národním kole. ADAME, dě-
kujeme za reprezentaci naší školy 
a jsme na Tebe všichni moc pyšní. 

Mgr. Irena Dlabolová
zástupkyně ředitele
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Již od měsíce ledna se v našem 
městě zpracovává projekt ko-
munitního plánování sociálních 
služeb. Jeho cílem je poskytnout 
pomoc každému člověku, který 
se potýká s různými problémy 
(kupř. dostupnost bydlení pro 
seniory, zadlužování, projevy 
Alzheimerovy či Parkinsonovy 
choroby, důsledky tělesného či 
mentálního postižení nebo na-
příklad i problémy s pohybem po 
městě v souvislosti se stavebními 
bariérami či pocitem „ohrožení“). 
A právě k tomuto tématu jsme 
pozvali do Křesla pro hosta paní 
Petru Dobiášovou z Centra pro 
komunitní práci střední Čechy. 

S paní Dobiášovou jsme dis-
kutovali o tom, jak se nám v na-
šem městě žije, kdo, případně 

Kavárnička červnová

co nám pomáhá, co nám naopak 
schází a co nás trápí. Vyjádřili 
jsme se všichni. Diskutovali jsme 
například o potřebnosti výstav-
by nového domova pro seniory, 
který by měl být využíván prio-
ritně občany z Lysé nad Labem 
a okolí, o problematice inančně 
dostupného bydlení pro seniory, 
dále například o absenci kultur-
ního sálu, který bychom mohli 
využívat pro naše setkávání, či 
o problematice naší bezpečnosti 
při pohybu ve městě. V této sou-
vislosti byl zmíněn špatný stav 
některých chodníků, nedostatek 
laviček či absence přechodů pro 
chodce v některých místech. Na 
druhou stranu jsme ale i chvá-
lili, a to především různé formy 
pomoci, které jsou ve městě se-

niorům poskytovány. Zmiňovaná 
tak byla nejčastěji pečovatelská 
služba a služba Senior Taxi. Paní 
Petra Dobiášová byla potěšena 
naším zájmem a vše si pečlivě za-
znamenávala. Naše připomínky 
se zajisté následně do připravo-
vaného strategického dokumentu 
promítnou.

Nadešel čas jedné z nejhezčích 
výstav na lyském výstavišti – Rů-
žová zahrada, Lázeňský veletrh 
a Senior – Handicap, výstava 
pro lidi, kteří nezůstávají sedět 
doma. Byli jsme velice potěšeni, 
když nás pořadatelé požádali 
o vystoupení Kavárničky v kul-
turním programu. Přišlo nás 
zhlédnout hodně návštěvníků 
i osobností a nechyběly ani ve-

selé tanečky. Záznam můžete 
zhlédnout na městských strán-
kách – facebooku.

Na poslední předprázdninové 
setkání jsme do Křesla pro hosta 
pozvali pana Františka Blažka, 
předsedu Klubu českých turistů 
našeho města. Pohovořil o le-
tošním již 55. ročníku Dětského 
letního tábora ŠUMAVA 2018 
v tábořišti Radešov nedaleko Su-
šice a jak to tam všechno probíhá. 
I s tím, že můžeme vnoučky přijet 
navštívit a zhlédnout města Suši-
ce, Kašperské Hory a kouzelnou 
šumavskou krajinu.

Na závěr jsme si popřáli hezké 
prázdniny a dovolenou. Opět se 
sejdeme až 3. září 2018.

 MVDr. Jan Kořínek  

Dne 27. 6. 
2018 jsme 
se slavnost-
ně rozloučili 
s naší ško-
lou, kde jsme 

strávili 9 let svého života. Byla 
spousta hezkých chvilek, na 
které budeme moc rádi vzpomí-
nat. Rozloučili jsme se se svými 
kamarády, učiteli a prostředím, 
kam se moc rádi přijdeme po-
dívat znovu a znovu – totiž do 
NAŠÍ ŠKOLY. Jak už to tak bývá, 
každá třída má svůj třídní fond, 
který používá na různé třídní 
akce. Naše třída tyto peníze letos 
použila na nákup třídních triček, 
rozloučení s našimi učiteli a na 
další věci spojené se završením 
posledního školního roku na 
základní škole. V kasičce nám 
ale zbývaly pořád nějaké pení-

ze a my jsme přemýšleli, jak je 
investovat. Rozhodli jsme se, že 
bychom je chtěli věnovat na dob-
rou věc. A jelikož naše škola už 
před několika lety „adoptovala“ 
Niteshe Naika z Indie a pomáhá 
mu s náklady na školné, řekli 
jsme si, že tyto peníze poputují 
k němu, aby mohl dále studovat. 
Nitesh pochází z chudé rodiny a 
moc rád by pokračoval ve studiu, 
jenže k tomu mu chybí dostatek 
inančních prostředků. Proto mu 

věnujeme 3200 Kč, on je potře-
buje více než my. Doufáme, že 
mu pomohou a bude o krok blíž 
ke splnění svých snů. Jsme hrdí 
na to, že můžeme pomoci a takto 
se s ním a s naší základní školou 
rozloučit.                                                            

Kristýna Verzichová
9. B ZŠ J. A. Komenského

Slovo třídní učitelky
Každým rokem na naší školu 

přichází noví a noví žáčci. Pokaž-
dé s nadějí, že se jim ve škole bude 
líbit. I my učitelé doufáme v to 
samé, že budou u nás spokojeni a 
že si do života kromě vědomostí 
odnesou i důležité morální hod-
noty. Tento školní rok i pro mě 
byl výjimečný, protože jsem byla 
třídní učitelkou 9. B a připravova-

la jsem své žáky na odchod ze zá-
kladní školy a nový začátek. Když 
mě Kristýnka oslovila s tímto ná-
padem, cítila jsem, jak je skvělé, že 
zrovna já jsem měla možnost být 
u toho a pozorovat, jak se postup-
ně vyvíjí a rostou v lidi se zájmem 
pomáhat ostatním a nemyslet jen 
na sebe. Přeji jim do života hodně 
úspěchů a štěstí. 

Mgr. Simona Sabáková

Nemysleme jen na sebe…
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Zámecké novinky

Čas dovolených se chýlí ke 
konci. Letošní léto bylo štěd-
ré na slunné a hodně teplé dny, 
ale skoupé na déšť. Museli jsme 
tomu přizpůsobit naše aktivity 
a také brát  ohled na probíhající 
rekonstrukci výtahu. Jak jsme 
tedy trávili léto u nás v domově? 
Vraťme se na jeho začátek. Přijali 
jsme pozvání na sportovní klání 
do pražského domova pro se-
niory „Nová slunečnice“. Akce nám 
v mnohém připomínala náš Lys-
ký pětiboj. Možná také proto se 
naše družstvo umístilo v cel-
kovém pořadí na krásném dru-
hém místě z devíti soutěžních 
družstev. Jednou z disciplín byl 
i holandský biliár, který jsme si 
do domova i pořídili, abychom 
mohli trénovat. Tradiční výstava 
„Senior Handicap 2018“ a „Šikov-
né ruce našich seniorů“ se stala 
součástí našeho života na zámku. 
Svědomitě se připravujeme ně-
kolik měsíců dopředu, abychom 
pak mohli ukázat, co ještě doká-
žou vyrobit naše šikovné dámy a 

pánové. Letos jsme sice nezíska-
li žádné ocenění, ale i tak máme 
z našich výrobků radost. V na-
šem výstavním stánku pak, jako 
každoročně, prezentujeme naše 
služby. Letošní aranžmá bylo na 
téma: „Proměny času“.

První prázdninovou akcí byl 
tradiční promenádní koncert lys-
ké Hasičské dechové hudby, který 
organizujeme společně s měst-
skou knihovnou a okresním archi-
vem, v jehož atriu se koná.

Navštívili jsme lyské výstaviště 
i jako návštěvníci, a to na výstavě 
„Květy“. Pestrobarevná kolekce 
nejrůznějších květin byla nádher-
ná a opět nám připomněla naše 
zahrádky a pěstitelské umění. Li-
lie, fuchsie, pelargonie, denivky a 
další okrasné druhy v nádherných 
vazbách nám vykouzlily úsměv 
na tváři. Rádi jsme přijali pozvání 
na tradiční letní slavnost v CSM 
Mělník, tentokrát s názvem „Sta-
ročeská pouť“. Mohli jsme si vy-
střelit papírovou růži, vylosovat 
štěstíčko nebo si koupit perníček 

či keramický výrobek. Také jsme 
viděli žonglérské vystoupení a 
k tanci a poslechu hrála mělnická 
kapela „Lidový šraml“. Před dvě-
ma lety jsme podnikli výpravu po 
stopách Bohumila Hrabala, kterou 
jsme pro velký úspěch plánova-
li letos zopakovat. S ohledem na 
velmi parné počasí jsme nakonec 
museli celý výlet omezit jen na 
návštěvu Kerska. Zastavili jsme se 
k osvěžení u pramene sv. Josefa a 
hned následovalo další osvěžení 
v restauraci „U Pramene“. I když 
se nekonala celá výprava, výlet se 
nám líbil. Stále se snažíme o pra-
videlnost a pestrost našich akcí a 

o propojení života na zámku s ve-
řejností.

Především Vás srdečně zve-
me na Den otevřených dveří, 
a to 9. října 2018 od 9.00 do 
15.00 hodin, který se koná v rám-
ci Týdne sociálních služeb ČR, 
a na Křeslo pro hosta s hereč-
kou Hanou Maciuchovou, které 
se uskuteční ve čtvrtek 11. října 
2018 od 17.00 hodin.

Všichni jste srdečně zváni.

S přáním krásných dnů! 
Ludmila Hlatká, fyzioterapeut

Domov Na Zámku 
Lysá n. L., p. o.

Napsali nám

      

      

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

hledá nové zaměstnance na pracovní pozici:

Sociální pracovník/ce 
– vedoucí sociálního úseku

Pracovník v sociálních službách
– přímá obslužná péče

   • 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.
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Ve čtvrtek 2. srpna jsme se 
rozloučili s dlouholetým členem 
Spolku rodáků panem Bernar-
dem Knápkem. První spolková 
kronika, jím ručně psaná a vzorně 
vedená, je krásnou vzpomínkou 
na začátky naší činnosti a na prv-
ní členy, mezi něž patřil.

Nebyl to však jenom člen Spol-
ku, ale také významná osobnost 
našeho města, kterou i s fotogra-
iemi jeho dřevořezeb naleznete 

v nejnovější publikaci Lysé nad 
Labem. Velmi miloval svoji rodi-
nu, ale také své město. Podle ně-
kterých zámeckých soch vytvořil 
nejenom alegorie měsíců, ale i 
další díla, jejichž vzorem se mu 
stala sochařská výzdoba zámec-
kého parku. Tolik si přál, aby ten-
to lyský soubor město odkoupilo 
a nalezlo pro něj důstojné místo, 
kam by se na něj mohli chodit dí-
vat nejenom Lysáci, ale i návštěv-
níci z širokého okolí.

Je mně moc líto, že jsme mu 
toto přání nedokázali za jeho ži-

Již není mezi námi

vota splnit. Věřím, že se v krátké 
budoucnosti podaří tento odkaz 
naplnit a nové povolební vedení 
bude ke kulturnímu bohatství 
vstřícnější a my budeme moci ně-
kdy v budoucnu navštívit v Lysé 
nad Labem „síň Bernarda Knáp-
ka“ a obdivovat jeho dílo. Čest 
jeho památce.

Dana Papáčková
předsedkyně Spolku rodáků

Počátkem července jsme, jako 
každoročně, uspořádali tradič-
ní Dvoreckou pouť. Za pomo-
ci sponzorů, inanční podpory 
města Lysá nad Labem, ale i díky 
lidem s dobrým srdcem se nám 
opět podařilo uskutečnit krásnou 
akci pro děti i dospělé. Počínaje 
svátečním slovem pana kaplana 
Čovana u naší kapličky, jsme se 
přemístili na hřiště v lese, kde je 
v parných letních dnech příjemný 
stín. Děti zde mohly za pomoci 
rodičů splnit lehké vědomostní 
úkoly a dovědět se tak něco o naší 
historii. Za to si pak mohly odnést 
pěknou odměnu. Na příští rok 
to budou mít malinko náročněj-
ší. Celé odpoledne se děti mohly 

Dvorecká pouť

vozit na kolotoči, využít skákací 
hrad a zdarma si odnést cukro-
vou vatu a ledovou tříšť. Kolem 
čtvrté hodiny bylo připraveno 
zábavné divadélko Toy Machine 
s hrou „Pinocchio“. Pro dospělé 
pak zahrálo Hudební Duo M. Do-
ležal & P. Hercík a závěrem atmo-
sféru zpříjemnil folkový zpěvák 
Jirka Šmidt. 

Potěšila nás hojná účast a vyšlo 
i počasí, co si víc přát. Snad jen, 
aby bylo více takových lidí, jako 
jsou naši sponzoři, podporovate-
lé, přátelé a příznivci. Díky nim 
má naše činnost smysl a my tak 
můžeme pořádat krásné akce pro 
naši veřejnost.

OV Dvorce 

Občané Lysé nad Labem a dal-
ších 16 okolních obcí, stejně tak na 
celém nymburském okrese, mají 
možnost využívat Domácí zdra-
votní péči a domácí hospicovou 
péči od roku 2002. Již od roku 
1990 sociální služby – pečovatel-
skou službu, osobní asistenci, 
denní stacionář, odlehčovací 
služby pobytové nebo v domá-
cím prostředí. Kromě těchto slu-
žeb je naší činností i doprovázení 
pěstounských rodin. To vše pod 
hlavičkou jedné organizace Cent-
ra sociálních a zdravotních slu-
žeb Poděbrady o. p. s. V průběhu 
uplynulých let jsme naše služby dle 
potřeb občanů postupně rozšiřo-
vali, abychom jejich vhodnou kom-
binací pomohli prodloužit život 
v domácím prostředí a případně 
pomoci zůstat doma do konce živo-
ta. A není tomu tak všude, často se 
nám stává, že volají občané ze sou-
sedních okresů a mají zájem o naše 
služby, protože v takovém rozsahu 
nejsou u nich dostupné. 

Domácí zdravotní péči posky-
tují registrované zdravotní sestry, 
na základě ordinace praktického 
lékaře nebo ošetřujícího lékaře 
v nemocnici podle potřeby 7 dní 
v týdnu, 24 hodin denně. Pro ne-
mocné je tato služba bezplatná. Je 
hrazená zdravotními pojišťovnami, 
s nimiž máme uzavřené smlouvy.  
Půjčujeme kompenzační pomůc-
ky. Doma zajistíme např. převa-
zy různých ran, aplikaci inzulínu 
a injekcí, poskytujeme péči o sto-
mie, ošetřovatelskou rehabilitaci a 
další. V našem týmu pracují sestry 
specialistky např. stomická sestra, 
sestry s certi ikátem pro cévkování 
mužů, sestry proškolené v paliativ-
ní péči. Kvalita služeb je zajišťována 
multidisciplinárním týmem, kte-
rý tvoří koordinátorky středisek, 
sociální pracovníci, zdravotní sest-
ry, psycholog, právník, pečovatelky, 
spolupracujeme s lékaři a dalšími 
institucemi. Občanům, kteří si pře-

Chcete žít ve stáří nebo v nemoci 
doma? Hledáte podporu?

jí setrvat v domácím prostředí do 
konce svého života zajistíme do-
mácí hospicovou péči. Sociální a 
zdravotní služby jsou provázané, 
kvalitní péče je založena na týmové 
spolupráci a spolupráci s rodinou 
klienta. 

Služby jsou dostupné každému 
člověku podle jeho individuálních 
potřeb (zajistíme i několik návštěv 
v průběhu dne) bez rozdílu bydli-
ště (město, obec) v celém regionu 
okresu Nymburk, a to jak v pracov-
ní dny od 7 do 15.30 hod, tak podle 
potřeb klientů i ve večerních hodi-
nách, o víkendech a svátcích. Služ-
by poskytujeme na základě smlou-
vy s klientem, úhrady za sociální 
služby jsou dány ceníkem.

Pokud se ocitnete v tíživé situaci, 
rádi poskytneme potřebné infor-
mace při osobním jednání v domá-
cím prostředí nebo na středisku 
v Lysé nad Labem, nám. B. Hroz-
ného 1722, telefony:  325 551 353, 
775 760 777. Více informací 
na našich webových stránkách: 
www.centrum-podebrady.info.

Pro zkvalitnění života našich 
občanů pořádáme v průběhu roku 
různé kulturní akce, společná se-
tkání. V červnu 2018 jsme připra-
vili 19. ročník soutěžní výstavy 
Šikovné ruce našich seniorů pro 
radost a potěšení na Výstavišti 
v Lysé nad Labem v rámci výsta-
vy „Senior Handicap: aktivní život 
2018“. I letošní ročník byl velice 
úspěšný a obohacující. K vidění 
byly úžasné práce tisícovky senio-
rů z celé republiky a ze Slovenska.

V říjnu v rámci oslav Dne seni-
orů připravujeme společenská se-
tkání s hudbou v Lysé nad Labem a 
v Milovicích. Srdečně Vás zveme na 
prohlídku nových prostor v Domě 
s pečovatelskou službou v Masary-
kově ulici, kde bude otevřen denní 
stacionář. Bližší informace zveřej-
níme na letácích během září.       

Bc. Věra Součková
CSZS Poděbrady o. p. s.

Spolek LysaFree zve členy na oslavu 
15 let založení svého založení 

Oslava se uskuteční v neděli 9. září 2018, zvláštní vlak pro členy 
odjíždí z železniční stanice Lysá nad Labem ve 13.00 hodin

Občerstvení a zábava pro děti i dospělé zajištěna.
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Po komunálních volbách 2014 
se zastupitelstvo města rozhodlo 
zřídit nový výbor pro dostavbu 
obchvatu města (VDO). Výbor byl 
zřízen proto, aby se pomohlo re-
alizaci obchvatu. Silniční obchvat 
města je stavbou silnice II. třídy 
a tedy investicí Středočeského kra-
je. Město Lysá nad Labem však má 
na jeho vybudování zájem, a proto 
se snažilo být nápomocno. 

Prvním krokem, který navrhl 
výbor, bylo uzavření dohody mezi 
městem a krajem o spolupráci při 
vybudování obchvatu města. Tato 
dohoda stanovila, že město bude 
vykupovat a směňovat pozemky 
v trase a dále stanovila, že město 
provede aktualizaci projektové 
dokumentace stavby. Město tím na 
sebe vzalo poměrně velkou odpo-

Výbor pro obchvat: bilance 2014–2018
vědnost vyžadující inance v rozsa-
hu cca 25 milionů Kč. 

Výbor pro obchvat následně 
v roce 2015 vypracoval pravidla 
pro výkupy a směny pozemků 
v trase obchvatu. Nabídková 
cena výkupu byla stanovena na 
250 Kč/1 m² pro pozemky do tr-
valého záboru a 20 Kč/1m² pro 
pozemky pro dočasný zábor. Výbor 
rovněž sestavil seznam pozemků 
města, které byly vlastníkům na-
bídnuty ke směně. Tato pravidla 
schválilo zastupitelstvo města 
v roce 2015. Poté byla všem vlast-
níkům pozemků v trase obchvatu 
písemně zaslána takto formulova-
ná nabídka. Velká většina vlastníků 
nabídku využila. V roce 2016 byla 
zveřejněna pravidla pro dotace na 
silniční stavby z programu IROP. 

Z nich vyplynulo, že náklady na 
úpravy projektové dokumentace 
musí nést Středočeský kraj. Město 
proto přistoupilo k jednání o úpra-
vě dohody s krajem.

V roce 2017 byl výkup všech po-
zemků, které vlastníci byli ochotni 
městu prodat, dokončen a odpo-
vědnost za další postup převzal 
kraj. Pozitivní však byla skutečnost, 
že kraj uzavřel smlouvu s projekční 
irmou Pragoprojekt a. s. na aktu-

alizaci projektové dokumentace. 
Během toho byl vytvořen nový 
záborový elaborát, který obsahuje 
i některé další pozemky, které do-
sud nebyly vykoupeny. Na základě 
toho výbor v roce 2018 doporučil, 
aby se opětovně učinila nabídka 
výkupu pozemků v trase obchvatu 
podle původních podmínek. Zastu-

pitelstvo města tento návrh schvá-
lilo a v současné době vlastníci 
všech pozemků v trase dostali opět 
nabídku výkupu.

Projekční irma zároveň vede 
jednání o získání nového územ-
ního souhlasu pro tuto stavbu. 
Celkový rozsah záboru činí cca 
102 000 m². Město Lysá nad La-
bem v letech 2015−2018 vyna-
ložilo na výkupy těchto pozemků 
cca 20 milionů Kč. Věřím, že nové 
zastupitelstvo na činnost výboru 
z volebního období 2014−2018 
naváže a silniční obchvat města 
se podaří v následujících letech 
postavit. 

Hynek Fajmon
zastupitel a předseda 

výboru pro obchvat

Dětský letní tábor Šumava 
oslavil v letošním roce padesát 
pět let. Když Antonín Najmon 
v létě roku 1963  odjel s míst-
ním turistickým oddílem v počtu 
12 kluků školního věku na Šuma-
vu, aby při osadě Nového Městeč-
ka na břehu Otavy „rozbil“ první 
stanový tábor, určitě netušil, že se 
tábor „dožije“ tak vysokého věku. 
Tehdy se vařilo na ohništi zbudo-
vaném ve svahu, kde přes vykuta-
ný ohnišťový prostor byl položen 
kamnový tál a topilo se klasicky 
dřevem, standardem byly klasic-
ké latríny a koupelnou samozřej-
mě řeka. Dnes je vybavení tábora 
vylepšené o spousty nových tech-
nologických pomůcek a zařízení. 
Tábor však stále udržuje klasický 
tábornický život s řadou povin-

Šumava má pětapadesát! Burza práce v Nymburce

ností pro každého účastníka ve 
věku od sedmi do šestnácti let, 
se sportovně turistickou náplní, 
celotáborovými a oddílovými 
hrami, kinem, diskotékami, tábo-
ráky a samozřejmě koupáním. Za 
55 let prošly Dětským letním tá-
borem Šumava tisíce dětí, kterým 
se vedle vedoucích věnovaly de-
sítky nadšenců-brigádníků a týlo-
vých pracovníků. Všem za to patří 
velký dík.

A my se těšíme na oslavu dalšího 
výročí s číslem šedesát s přáním 
pěkného prožití letních  prázdni-
nových  dní při táboření na DLT 
Šumava a s přáním udržet a zacho-
vat tábornické tradice Lysáků na 
Šumavě.  

František Blažek 

Krajská hospodářská komo-
ra Střední Čechy a Úřad práce 
Nymburk si vás dovolují pozvat 
na BURZU PRÁCE v Nymbur-
ku, která se koná dne 18. září 
2018 v Obecním domě Nymburk 
(B. Smetany 55, Nymburk, bý-
valý KOKOS) od 10.00 do 16.00 
hodin.

Zaměstnavatelé převážně 
z okresů Nymburk, Kolín, Praha 
východ a Mladá Boleslav nabíd-
nou práci nezaměstnaným oso-
bám, zájemcům o novou práci, 
o brigádu a také absolventům 
škol. Nabídka práce bude pest-
rá, zaměstnavatelé mají zájem 
o profese s technickou specia-
lizací, zájem bude o řidiče ná-
kladních aut a autobusů, opra-
váře automobilů a příslušející 
obory,  skladníky, logistiky, IT 
specialisty, manažery výroby 
a kvality, operátory CNC, pra-
covníky do výroby, zámečníky, 
elektrikáře, svářeče, pracov-
níky v sociálních službách, 
v bezpečnostních a také stát-
ních službách,  v potravinář-
ství, o stavební odborníky, 
o poštovní doručovatele a dal-
ší. Uplatnění mohou najít zájemci 
o práci nevyučení, s výučním lis-
tem, středoškolským vzděláním 
a také vysokoškoláci. 

Akce nabízí možnost pohovo-
řit přímo s personalisty irem 
a domluvit se na možnostech a 
konkrétní nabídce. Akce je také 

šancí pro absolventy středních 
a vysokých škol, kteří hledají po 
absolvování školy své umístění a 
také pro návštěvníky akce, kteří 
chtějí porovnat nabídky a rozho-
dují se pro změnu zaměstnání. 
Příležitost najít práci mají také 
rodiče vracející se po rodičovské 
dovolené a handicapované osoby. 

Poradenství zajišťuje Úřad práce 
Nymburk, přičemž je možné získat 
informace o nabídce rekvali ikací 
apod. Vítána je široká veřejnost, 
vstup je bezplatný.

V případě zájmu o prezentaci ir-
my na akci kontaktujte Vladislavu 
Šizlingovou – e-mail: sizlingova@
komora.cz, tel.:  +420 702 020 489 
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Veslařům začíná podzimní sezona

Letošní krásné slunečné léto se 
s námi pomalu loučí a veslařům 
začíná podzimní sezona. Co jsme 
v létě dokázali? Nu není toho zrov-
na málo. Vrcholem první části ves-
lařské sezony jsou již tradičně dvě 
mistrovství ČR. Nejdříve o tituly 
mistrů republiky soutěžily žákov-
ské kategorie na MČR mladšího a 
staršího žactva. Celkem přivezly 
dvě stříbrné medaile. Žáci mlad-
ší Š. Dědek, H. Karamon, V. Dvo-
řák, T. Macháček na čtyřce párové 
s kormidelníkem (D. Elicer) a dru-
hou žačky starší M. Vocásková, 
N. Šípková, Š. Křížová, Ž. Kavanová 
a na kormidle D. Elicer na čtyřce 
nepárové. Z MČR dorostu, juniorů, 
seniorů B a seniorů jsme přivezli 
stříbrné medaile tři. Jan Zavadil 
z dvojskifu – ve společenství se 
Slavií Praha, čtyřka párová doros-
tenek – K. Macková a A. Zavadilo-
vá ve společenství se Slavií Praha, 

a osma dorostenek K. Macková, 
A, Zavadilová, V. Hrázská opět ve 
společenství se Slavií Praha. Všich-
ni ostatní závodníci obsadili krásná 
bodovaná místa ve inále A i B, což 
je s ohledem na počet startujících 
velmi náročné. 

Velkého úspěchu dosáhla 
A. Zavadilová, která reprezentova-
la ČR společně s N. Martincovou 
v kategorii dvojskif na mezinárod-
ní regatě v Coupe de la Jeunesse 
v irském Národním veslařském 
centru ve Farran Wood na řece 
River Lee. Tradice tohoto poháru 
sahá do roku 1985. Děvčata obsa-
dila krásné páté místo. 

Potom již následoval trénink 
a příprava na podzimní sezonu. 
Příprava vrcholí letním soustře-
děním. Pravidelně jezdíme do 
Ratmírova u Jindřichova Hradce. 
Bohužel letošní horké léto příliš 
vodním sportům nepřálo a s ohle-

dem na nedostatek vody jsme byli 
nuceni změnit místo na naše oblí-
bené Račice. Alespoň budeme mít 
natrénováno na závody družstev, 
které se zde na veslařském kanálu 

konají koncem září.
Věřím, že přivezeme opět hodně 

medailí a bodů.
 Naďa Tlamichová

Pečujete doma o blízkého člově-
ka s Alzheimerovou nemocí nebo 
některým typem demence? Pak 
právě Vás zveme na setkání pečují-
cích, které v Lysé nad Labem pořá-
dá organizace Dementia I.O.V., z. ú., 
každý 2. čtvrtek v měsíci od 18.00 
hodin. Scházíme se v prostorách 
rodinného centra Fajn Klub, na 
adrese: Poděbradova 1707. Další 
setkání proběhne ve čtvrtek 13. 9., 
dozvíte se více na téma: Jak poznat 
demenci u seniora a jaké kroky 
podniknout. Konkrétní informa-
ce o projektu "Neformální péče" 
naleznete na webových stránkách 
naší organizace www.dementia.cz.

A jak mi vlastně pomůže, když se 
zúčastním? To by nám určitě řekla 
paní Helena, která péčí o maminku 
již prošla a prožila mnoho těžkých 

Moje maminka má Alzheimerovu nemoc
dní a nocí, než se zcela vyčerpaná 
rozhodla přijít pro radu a pomoc. 
O rok později se nám svěřila, že 
kdyby se tehdy rozhodla zvládnout 
vše sama, psychicky by ji to zlomi-
lo. Podle jejích slov jí asi nejvíce 
pomohla duševní podpora, tipy, jak 
zvládat náročné situace, a neméně 
také možnost probrat starosti kaž-
dodenní péče s lidmi, kteří přesně 
ví, o čem mluví. 

Společně se dá vše zvládnout 
snadněji… Těší se na vás Petra Pe-
tříková, koordinátorka neformální 
péče (tel.: 724 076 964, e-mail: 
petra.dementiaiov@gmail.com).

EVROPSKÁ UNIE
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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V sobotu 23. 6. 2018 se konal 
4. ročník beachvolejbalového 
turnaje mixů „O pohár Solety Sig-
num“. Přestože bylo celý týden 
hezky, v sobotu beach volejbalu 
počasí nepřálo a některé dámy 
zařadily dokonce do sportovní 
výbavy rukavice a kulíšek. I přes-
to se sešla konkurence 18 hrá-
čů a hráček nejenom z Lysé, ale 
i z Nymburka, Kostomlat, Milovic 
nebo Poděbrad.

Páry se rozdělily do 2 skupin 
a šlo se na to. K vidění byly za-
jímavé a vyrovnané zápasy, na 
čemž se velkou měrou podílel 
i silný vítr, který na jedné straně 
dost pomáhal. Po menší peripe-

4. ročník beachvolejbalového turnaje smíšených dvojic
tii danou momentální slabostí 
v počtech hlavního organizátora 
byly páry na základě výsledků 
ve skupinách nasazeny do vyřa-
zovací fáze. Po prohře v hlavním 
pavouku měl každý pár možnost 
vylepšit své umístění ještě v pa-
vouku opravném a vybojovat si 
třetí místo. Finále i následný sou-
boj o třetí místo byly skutečným 
vyvrcholením turnaje se skvělý-
mi výkony na hřišti a výbornou 
diváckou podporou.

Turnaj měl své zázemí 
v Borůvce, kde bylo zajištěné 
občerstvení, limo, maso z gri-
lu a další dobroty. Vzhledem 
k problémům s pípou jsme letos 

Výsledky: 1. Kristýna Hartmannová + Vladimír Hartmann
 2. Daniela Votavová + Jáchym Křížek
 3. Karolína Žampová + Lukáš Šubrt
 4. Evička Cicová + Kautský Martin
 5. Věra Zoubková + Jakub Veselý
 6. Renča Fučíková + Pepa Dula
 7. Lucka Lazecká + Přemysl Lazecký 
 8. Katka Matějková + Petr Beran
 9. Veronika Žampová + Vítek Veselý

měli teplejší pivo, ale s ohledem 
na počasí to snad tolik nevadi-
lo. Pro všechny zúčastněné páry 
byly připraveny krásné ceny, kte-
ré do turnaje věnovali sponzoři 
turnaje Soleta Signum, Drogerie 
Matouš, Humbuk, Řeznictví Pí-
šová a město Lysá n. L., kterým 

samozřejmě moc děkujeme. 
Více o tomto pravidelném tur-

naji, stejně jako informace o ter-
mínu dalšího ročníku turnaje se 
dovíte na facebookovém pro ilu 
Solety Signum, kde najdete i tur-
najovou fotogalerii.

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

ÚDRŽBÁŘ  STROJNÍ 
ELEKTROMECHANIK

Pracovní náplň:
- Pravidelná údržba a preven  vní prohlídky strojů a zařízení
- Odstraňování závad na zařízeních
- Provádění oprav, zkoušení a seřizování elektrických strojů, 
 přístrojů a zařízení
- Zajišťování servisních činnos  , spolupráce s externími fi rmami
- Provoz skladu náhradních dílů (inventarizace)

Požadujeme:
- SOU/SŠ elektro nebo strojní obor, aspoň 2 roky praxe
 (v automo  ve výhodou)
- Zkušenost s opravami elektrických i mechanických čás   
 vstřikovacích lisů, CNC strojů, robo  ckých zařízení, pecí, apod. 
- Zkušenost s hydraulickými a pneuma  ckými systémy
- Znalost čtení technické dokumentace, průmyslové automa  zace, 
 znalost elektroinstalací, min vyhláška 50/1978 Sb., §6
- Uživatelská znalost MS Offi  ce (Outlook, Excel, Word)

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

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  společnos   MCGA Czech, s.r.o. výhradně za účelem prostředkování 
zaměstnání a to na dobu výběrového řízení, nejdéle však na 6 měsíců od jejich zaslání. Kdykoli 
můžete požádat společnost MCGA Czech, s.r.o.  o smazání nebo o opravu osobních údajů.

CENÍK RÁMEČKOVÉ
SLOUPKOVÉ INZERCE

najdete na webových stránkách:

www.mestolysa.cz

Prezence 12.30 hodin
Zahájení závodu 13.50 hodin

Běh zámeckou zahradou
– 55. ročník

Sokol Lysá nad Labem pořádá v sobotu 1. září 2018 již 
55. ročník tradičního Běhu zámeckou zahradou. V prvním 

ročníku v roce 1941 závodilo 8 běžců, ale v roce 1947 již tento 
významný závod vyhrál Emil Zátopek. Loňského – 54. ročníku 

se zúčastnilo 170 závodníků. 

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

žactvo – 0 Kč

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

prostředí zámecké zahrady v Lysé nad Labem!

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

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

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky z našeho chovu
typu Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách a Green Shell 
- typ Araukana. Stáří slepiček 14–19 týdnů, 
cena: 159–195 Kč/ks.

Prodej Lysá nad Labem – Penny u betonárky:
29. září, 28. října, 24. listopadu 2018 v 15.10 hodin

a 2. října, 5. listopadu 2018 v 10.00 hodin 

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

Power jóga, Pilates, Bodystyling, Mix Aerobik v Lysé nad Labem
Komenského 1534, v tělocvičně Obchodní akademie

tel. 721 658 766 | e-mail:houzvickova.hana@seznam.cz
www.houzvickova.wz.cz


