
Město Lysá nad Labem ve spolupráci 
se ZUŠ F. A . Šporka Lysá nad Labem, TJ Sokol,
Klubem důchodců – D, Klubem důchodců Litol

a Klubem přátel dechové hudby
 

zve všechny občany k oslavám

Dne vzniku 
samostatného

československého
státu

28. října 2018

14.00 hodin
Položení věnců u pomníku T. G. Masaryka  

v Litoli

14.30 hodin
Položení věnců na náměstí B. Hrozného  

u pomníku padlých lyských občanů  
v 1. světové válce

Dále bude slavnostní program pokračovat  
v Kině Lysá n. L. na Husově náměstí.

15.00 hodin
Vystoupení učitelů a žáků ZUŠ F. A. Šporka  

– slavnostní koncert hasičské dechové hudby

Lysá nad Labem a okolí

10/2018
www.mestolysa.cz  /  tel.: 325 510 211
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V tomto čísle:

Zámecký vrch s dominantami zámku a býva-
lého kláštera a související krajinnou úpravou 
představuje významné, kulturní a urbanistické 
těžiště města Lysé nad Labem, jehož počátky 
se vážou k raně středověkému sídlu s dvor-
cem, později hradem v držení českých králo-
ven. Zásadní rozkvět Lysé nad Labem nastal 
za šporkovského držení panství, a to zejména 
za hraběte Františka Antonína Šporka, který 
nákladně přestavěl zdejší renesanční zámek 
na místě původního hradu, v blízkosti zámku 
založil, respektive obnovil klášter, upravil jejich 
krajinné prostředí a náročně barokně zvelebil 
město a jeho široké okolí.

Areál čtyřkřídlé budovy bývalého klášte-
ra bosých augustiniánů v Lysé nad Labem je 
od roku 1958 chráněnou kulturní památkou, 
zapsanou v Ústředním seznamu kulturních 
památek ČR. V místě dnešních klášterních 
teras, přesněji pod jižním průčelím, které 
bylo komponováno jako hlavní vzhledem k 
jeho pohledové exponovanosti, byly původně  
ve svahu vysázeny vinice, a to po dokončení 
vrcholně barokní přestavby kláštera v letech 
1733–1741. 

Pro snazší obhospodařování a estetické 
zhodnocení daného prostoru byl svah poz-

ději upraven do tří teras pomocí kamenných 
opěrných zdí a vymezen bočními ohradními 
zdmi, sledujícími profil jednotlivých teras. 
Terasy byly propojeny středovým schodiš-
těm umístěným na střední osu. Na počátku 
20. století, za držení panství baronem Lei-
tenbergerem, byly opěrné zdi opatřeny plen-
tou z vápenopískových cihel, kterými byla 
přezděna i celá západní ohradní zeď. Baron 
Leitenberg byl majitelem lyského a kostom-
latského panství. Dle písemných pramenů 
baron založil v Lysé také cihelnu „Kruhovku“, 
kde se vyráběly a pro potřeby rekonstrukce 
klášterních teras dodávaly zmíněné vápeno-
pískové cihly, použité též na jiných objektech 
ve městě. 

V současné době prošly klášterní terasy 
náročným obnovovacím procesem, který byl 
na začátku září úspěšně dokončen. Terasy 
byly zkolaudovány a slavnostně otevřeny. Při 
opravě teras byl zachován původní ráz a pou-
žil se i stejný materiál, aby nové terasy byly co 
nejpodobnější své původní verzi. Při otevření 
proběhlo slavností přestřihnutí pásky, u které-
ho byl přítomen i pan starosta Ing. Karel Otava  
a další vzácní hosté.

redakce

Historie a obnova klášterních teras 
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Městský úřad

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
volební období je u konce a 

stejně tak i moje dvouleté půso-
bení na radnici. Dovolte mi pro-
to malé shrnutí toho, co se nám 
povedlo dokončit a připravit  
(i když to třeba nebylo v našem 
programu), a to po mém zvolení 
na pozici starosty města v červ-
nu 2016. 

DOKONČENO
Vzduchotechnika v kině 

(přidělena dotace cca 1,2 mil. 
Kč); spojovací chodba v MŠ Ma-
šinka; výstavba ulice K Borku  
v Litoli; rekonstrukce ulice 
Spojovací v Litoli; výstavba 
ulice Na Výsluní; chodník v ul. 
Ke Skále; denní stacionář pro 
dospělé; cyklostezka podél 
trati Lysá – Milovice; rekon-
strukce hasičské zbrojnice  
v Lysé (přidělena dotace cca 740 
tis. Kč); automatická parkovací 
věž pro 118 kol (uvedena do 
provozu 2017, přidělena dota-
ce ve výši cca 11 mil. Kč, peníze 
převedeny na rekonstrukci ZUŠ); 
rekonstrukce obřadní síně (té-
měř po padesáti letech se nám 
podařila zrekonstruovat obřadní 
síň v historické budově radnice, 
která slouží ke slavnostním pří-
ležitostem; rekonstrukce ZUŠ 
(stavba zahájena říjen 2018), 
sociální bydlení Na Františku 
(realizace zasmluvněna od říj-
na, přidělené dotace cca 7,5 mil. 
Kč); probíhá odkup hlubinné-
ho vrtu pitné vody v Kovoně; 
dokončení revitalizace kláš-
terních teras (kde stavba měla 
být dokončena do konce roku 
2015. Přestože některé stavební 
práce nebyly vůbec dokončeny, 
došlo k proplacení faktur, které 
podepsal bývalý starosta. Tuto 
akci nyní vyšetřuje policie ČR,  
a to hlavně z hlediska  proplace-
ní faktur za neprovedené práce. 

Na stavbě nebyl stavební do-
zor, nevedly se stavební deníky  
a stavební práce byly odvedeny 
nekvalitně.  Klášterní terasy byly 
dokončeny téměř se tříletým 
zpožděním a město za tento ne-
zodpovědný postup zaplatilo  
6 mil. Kč navíc.

ROZPRACOVÁNO
Obchvat II. etapa (čekáme na 

vydání územního rozhodnutí, 
jehož aktualizace byla vynuce-
na okolnostmi, se kterými jsme 
Vás již seznámili); rekonstruk-
ce a vystrojení vodojemu (po-
žádáno o územní rozhodnutí, 
bude žádáno o dotaci, realizace 
2019); výstavba parkoviště 
P+R na nádraží pro 160 au-
tomobilů (máme stavební po-
volení, čekáme na rozhodnutí  
o přidělení dotace ve výši cca 
40 mil., bude realizováno na 
jaře 2019); rekonstrukce ul. 
ČSA (máme územní rozhodnutí 
a kraj se chystá požádat o dota-
ci); rekonstrukce ul. Mírová 
(máme územní rozhodnutí a 
kraj již požádal o dotaci); mul-
tifunkční sportovní hala (zpra-
cováváme projekt pro územní 
rozhodnutí); rekonstrukce 
křižovatek pod nadjezdem a 
ve Dvorcích (bude realizována 
na jaře 2019, vč. rekonstrukce 
sítí); rekonstrukce ul. Stržiště 
(kanalizace a vozovka 2018) a 
nové chodníky (před vydáním 
stavebního povolení, realiza-
ce jaro 2019); rekonstrukce a 
stavba nových chodníků v ul. 
Družstevní (jsme před vydáním 
územního rozhodnutí, bude rea-
lizována na jaře 2019); ohradní 
zeď – stavba probíhá postupně 
každý rok, přidělena dotace cca  
5 mil. Kč; rekonstrukce smu- 
teční síně: po čtyřiceti letech 
jsme se pustili do vybudování 
nových dlážděných cest, re-
konstrukce sociálních zařízení, 
výměny osvětlení a do revitali-
zace zeleně; hlubinný vrt HV 
3 (dokončen v roce 2017 v pra-
meništi, probíhá napojení na 
úpravnu vody, přidělena dotace 
cca 2,4 mil. Kč); rekonstrukce 
chodníků: ul. Boženy Němco-
vé, Sídliště; zvýšení kapacity 
ZŠ JAK – nástavba patra na 
obchodní akademii vč. pří-
stavby šaten (máme stavební 

povolení, soutěžíme stavební 
firmu, přidělena dotace ve výši 
cca 18 mil. Kč, stavba bude za-
hájena nejpozději na jaře 2019); 
rekonstrukce budovy bývalé 
PRIVUM, stavba bude zahájena 
na jaře 2019 (momentálně se 
nenašla vhodná stavební firma, 
přidělena dotace cca 1,6 mil. Kč); 
rekonstrukce ul. Za Zámkem 
(máme stavební povolení, bude 
realizováno na jaře 2019); re-
konstrukce ul. 28. října (jsme 
před vydáním stavebního povo-
lení, stavba bude realizována na 
jaře 2019); rekonstrukce bu-
dovy v centru pro Městskou 
policii Lysá nad Labem a státní 
policii (máme dokumentaci pro 
stavební povolení); nová tělo-
cvična a zvýšení kapacity ZŠ  
v Litoli (jsme před podáním žá-
dosti o stavební povolení, stavba 
bude realizována na jaře 2019 
očekáváme dotační peníze); 
nová mateřská škola v ul. Na 
Zemské stezce (máme projek-
tovou dokumentaci ke stavební-
mu povolení a máme požádáno 
o dotaci, realizace 2019 i bez 
získání dotace); cyklostezka v 
ul. Poděbradova II. etapa (jsme 
před vydáním územního rozhod-
nutí, bude realizována 2019); 
nová přístavba hasičské zbroj-
nice v Lysé nad Labem (máme 
požádáno o stavební povolení); 
rekonstrukce ulice U Nové 
hospody (projektujeme, stavba 
podzim 2019); chodníky v ulici 
Husova (máme stavební povole-
ní, stavba podzim 2018); most 
přes Labe – lávka pro pěší a 
cyklisty včetně napojení na 
Polabskou cyklostezku a na 
město (realizace do léta 2019); 
přístaviště rekreačních lodí  
s napojením na město a Polab-
skou cyklostezku (je podepsaná 
smlouva s Ředitelstvím vodních 
cest, které akci zařadí do dotač-
ního řízení); rekonstrukce cest  
v zámeckém parku (I. etapa 
bude dokončena na podzim 
2018); komunikace Ve Viš-
ňovce – část (před vydáním 
stavebního povolení, stavba po 
dokončení rekonstrukce ul. Mí-
rová); Polabská cyklostezka 
(v přípravě); cyklostezka Lysá 
nad Labem - Milovice - Be-
nátky nad Jizerou (v přípra-
vě); komunikace Brandlova 

(projektujeme); komunikace 
na Na Vysoké Mezi (máme ak-
tualizovanou studii, v roce 2019 
poběží projekt).

Dvorce
Kanalizace Dvorce (stavba 

probíhá, přidělena dotace cca 
5,1 mil. Kč); rekonstrukce lesní 
cesty ve Dvorcích a k železnič-
ní zastávce (hotovo); doplnění 
veřejného osvětlení (probíhá); 
chodníky podél hlavní silnice 
(v přípravě).

Byšičky
Vodovod a kanalizace (do-

končena říjen 2018, přidělena 
dotace cca 8,4 mil. Kč); rekon-
strukce polní cesty okolo 
laguny (hotovo); hřiště na 
volejbal na Řehačce (hoto-
vo); sociální zařízení pro ha-
sičskou zbrojnici (požádáno  
o dotaci).

ZÁMĚRY
Částečná rekonstrukce par-

ku 30. výročí osvobození (park  
u Penny); rekonstrukce nevyu-
žitého půdního prostoru staré 
radnice na komorní kulturní  
a společenské akce, dále zase-
dací místnost zastupitelstva, 
turistické informační centrum 
(na místě současné městské po-
licie v přízemí radnice); rekon-
strukce bazénu pro povinné 
školní plavání v ZŠ JAK (vč. vy-
užití veřejností); aktualizace 
projektu nového domova dů-
chodců (projekt v hodnotě 150 
mil. Kč zmařili sousedé a ekolo-
gické spolky, Středočeský kraj 
do této investice půjde za před-
pokladu, že na ní získá dotaci); 
rekonstrukce ul. Jedličkova 
(ve spolupráci s krajem zahájena 
projektová příprava).  

Rádi bychom pokračovali  
v práci, kterou jsme započali.  
Ve stejném tempu chceme in-
vestice dokončit. Za pouhé dva 
roky jsme získali a rozjednali 
100 mil. Kč z dotací a dalších  
27 mil. z prodeje nádražních 
hal. A to už konečně začíná být 
ve městě vidět.

Ing. Karel Otava
starosta města
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Krátce z radnice

Městský úřad

Z 19. jednání rady města  
dne 20. 7. 2018
RM vzala na vědomí:
• informaci, že se firma KOVTEC  
 od 1. 7. 2018 stala plátcem DPH.

Z 20. jednání rady města  
dne 7. 8. 2018
RM schválila:
• znění nájemní smlouvy na kri- 
 zový byt města Lysá nad Labem  
 s tím, že její platnost je od  
 1. 9. 2018,
• cenovou nabídku firmy KVIS  
 Pardubice a.s., Pardubice, PSČ  
 533 53, na stavbu dochloračního  
 objektu pro akci „Vodovod a  
 kanalizace Byšičky“, která činí  
 2 535 450 Kč s DPH,
• uzavření dodatku č. 5 ke smlou- 
 vě o dílo na zhotovení stavby  
 „Byšičky – Kanalizace splašková  
 tlaková a vodovod“ č. 2017- 
 0236/OMI ze dne 30. 5. 2017,
• prodloužení termínu dokončení  
 díla do 31. 7. 2018 na stavbu  
 „Obnova klášterních teras a do- 
 končení“,
• dodatek č. 1 ke smlouvě „Klá- 
 šterní terasy Lysá nad Labem –  
 technický dozor stavebníka a  
 koordinátora“.

Z 5. zasedání zastupitelstva 
města dne 7. 8. 2018
ZM vzalo na vědomí:
• nařízení města Lysá nad Labem  
 č. 2/2018 o placeném stání na  
 místních komunikacích v době  
 výstav.
ZM schválilo:
• úpravu rozpočtu města na rok  
 2018 – 22. rozpočtové opatření  
 – ponížení investiční položky  

 „Rezerva na akce VaK“ o 300 000  
 Kč a navýšení položky „PD a  
 realizace MŠ Drážky“ na částku  
 727 400 Kč,
• uzavření smlouvy o koordinaci  
 postupu při realizaci stavební  
 akce „Přístaviště Lysá nad La- 
 bem“ a zařazení odpovídající  
 položky do rozpočtu 2019,
• dohodu o partnerství mezi měs- 
 ty Lysá nad Labem a Glogow  
 Malopolski, Polsko,
• předloženou veřejnoprávní smlou- 
 vu o činnosti Městské policie na  
 území obce Starý Vestec.

Z 21. jednání rady města  
dne 28. 8. 2018
RM schválila:
• zahájení poptávkového řízení na  
 veřejnou zakázku malého roz- 
 sahu s názvem: „Stavební úpravy  
 objektu zázemí FK Litol“,
• dodatek č. 1 ke smlouvě „Kanali- 
 zace a vodovod Byšičky – tech- 
 nický dozor stavebníka a koordi- 
 nátora BOZP“,
• výsledek poptávkového řízení  
 na veřejnou zakázku malého  
 rozsahu na stavební práce s ná- 
 zvem: „Revitalizace cest v zá- 
 meckém parku“, 
• uzavření smlouvy na výše uve- 
 denou veřejnou zakázku malé- 
 ho rozsahu s vybraným dodava- 
 telem ZAHRADNÍ ARCHITEKTU- 
 RA TÁBOR s.r.o., 391 37 Chotovi- 
 ny, za cenu 2 056 302,63 Kč  
 včetně DPH, 
• zahájení zadávacího řízení na  
 podlimitní veřejnou zakázku na  
 stavební práce s názvem: „Sníže- 
 ní energetické náročnosti budo- 
 vy č. ú. 28, Lysá nad Labem“.

RM uložila:
• odboru městského investora  
 prověřit navrhované alternativy  
 řešení  pro investora – Společ- 
 nost Šefl-Walfari, která má zájem  
 odkoupit nemovitost v majetku  
 paní P. v ul. Komenského, ter- 
 mín: do 4. 9. 2018,
• starostovi města svolat vlastní- 
 ky pozemků v lokalitě Na Vysoké  
 mezi, s jejichž pozemky je počí- 
 táno pro výstavbu komunikací  
 napojených na ulici Družstevní  
 a Na Vysoké mezi,
• vedoucí odboru ŠSVZaK pí  
 PaedDr. V. Bodnárové posoudit  
 publikaci manželů Kořínkových  
 o páteru Josefu Vojáčkovi a na- 
 vrhnout případnou úpravu roz- 
 počtu na její vydání, termín do  
 18. 9. 2018.
RM souhlasila:
• s vypracování revize městské  
 památkové zóny Lysá n. L.

Z 22. jednání rady města 
dne 29. 8. 2018
RM schválila:
• vybraného dodavatele elektrické  
 energie pro rok 2019 a 2020, na  
 základě ekonomicky nejvýhod- 
 nější nabídky – společnost Praž- 
 ská plynárenská, a. s., 110 00  
 Praha 1 – Nové Město.

Z 6. zasedání zastupitelstva 
města dne 5. 9. 2018
ZM požádalo:
• o zařazení do rozpočtu města  
 na rok 2019 realizaci projektu  
 „Přístavba sociálního zařízení  
 k hasičárně Byšičky“ – který řeší  
 i sociální zázemí volební míst- 
 nosti Byšičky.

ZM upravilo:
• nové znění bodu II. usnesení  
 ZM č. 90 ze dne 20. 6. 2018  
 takto: schvaluje vybudování po- 
 družných kanalizačních řadů a  
 vodovodních přípojek za hranici 
 pozemku vlastníka připojované  
 nemovitosti včetně kanalizační  
 šachty včetně čerpadla a techno- 
 logického vystrojení a vodoměr- 
 né šachty. 
ZM uložilo:
• odboru SM ve spolupráci se  
 Stavokompletem připravit ná- 
 vrh smluvní dokumentace pro  
 výstavbu podružných vodovod- 
 ních přípojek v Byšičkách, lokali- 
 ta Tři Chalupy.
ZM vzalo na vědomí:
• 19. až 23. rozpočtové opatření  
 schválené radou města.
ZM schválilo:
• 24. rozpočtové opatření – přesun  
 590 tis. Kč z rezervního fondu na  
 dokončení Denního stacionáře,
• 25. rozpočtové opatření takto:  
 ponížení investiční položky „Za- 
 teplení č. p. 28 v ČSA bývalé Pri- 
 vum“ o 1 000 000 Kč, a navýšení  
 položky „Obnova klášterních te-
 ras – dokončení realizace“ na  
 částku 6 000 000 Kč,
• 26. rozpočtové opatření takto:  
 ponížení investiční položky „Za- 
 teplení č. p. 29 v ČSA bývalé Pri- 
 vum“, a navýšení položky „Revi- 
 talizace cest v zámeckém parku“  
 o 700 000 Kč na částku  
 2 200 000 Kč.

Úplné informace najdete na 
stránkách www.mestolysa.cz.

Miloš Dvořák
tajemník MěÚ Lysá n. L.

Zastupitelstvo města schválilo dne 
5. 9. petici na podporu zúžení měst-
ské památkové zóny. Měla by být za-
dána její revize, spočívající ve zúžení 
o tzv. zónu B (dotvářející charakter)  
a zónu C (doplňující charakter). Zů-
stala by pouze zóna A – nám. Bed-
řicha Hrozného, Zámecká ulice a 
zámecký park. Petice byla vyvolána  
74 občany města. Těsný hlasovací 
výsledek 8 hlasů pro návrh a přede-
vším předcházející diskuse ukázaly, 
co si zastupitelé o zóně myslí. Stále 
přežívá názor, že zóna byla zřízena 
v roce 2003 kvůli příspěvkům na 
opravu budov. Jinak je pouze překáž-

Revize – redukce památkové zóny
kou výkonu soukromých práv.

Hlavním posláním zóny v sou- 
časné šíři je relativně slušné hmo-
tové zachování velké části histo-
rického jádra. Hmotové ve smyslu 
půdorysů, uliční sítě a proporcí 
staveb. Měšťanské domy s hlubo-
kými prozelenalými vnitrobloky  
s občasnou zástavbou hospodář-
ských objektů jsou cennou ukázkou 
venkovského městečka 2. pololoviny  
19. století. Letecký pohled na centrum 
Lysé je jeden z posledních a nejvýraz-
nějších znaků turistické i estetické 
přitažlivosti našeho města! Proto je 
hloupé uvažovat o redukci, která tuto 

jedinečnost zničí. Skutečně cenných 
historických objektů ve městě mno-
ho není, cenná je celková kompozice. 
Mimochodem byla to zóna, která za-
chránila např. budovu Jednoty, který 
vyčnívá z uliční čáry (uvnitř byl při 
rekonstrukci nalezen podstatný relikt 
vnitřního srubu ze 16. století – takový 
má asi pět objektů v celé ČR).

Zároveň musím konstatovat, že 
alespoň posledních šest let jsou pa-
mátkáři neskutečně benevolentní. 
Dovolují moderní materiály imitu-
jící staré na fasády, dovolují celkové 
odstranění stavby a zbudování nové  
v původním půdorysu, zvyšování 

střech, střešní okna, tak nehisto-
rická i jiné ústupky, které rozhodně 
nepřitakávají tupé konzervaci sta-
veb. Navíc zóna neohrožuje zájmy 
města a její redukce mu nijak ne-
pomůže (všechny městské objekty 
hodné vyššího zájmu s výjimkou 
„Knébláku“ jsou v zóně A).

Budiž, je možné zaplatit další stu-
dii a zkusit jednat na ministerstvu 
kultury, které má právo zónu změnit. 
Jen je třeba si uvědomit, že jak se jed-
nou zrušení povede, bude se jednat 
o nevratný krok, který město obere  
o jeho jedinečnost.

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

Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury

Jean Paul: 
„Vzpomínky, to je ráj, z kterého nemůžeme být vyhnáni.“ 

80 let
Strnad Jaroslav
Cidlinová Jaroslava

85 let
Sádlíková Štěpánka
Matyska Ladislav
Soukup Josef

91 let
Sosna Václav

92let
Pokorný Bohuslav

94 let
Růžková Irena

96 let
Férová Božena

97 let
Zimová Marie

Blahopřání 
za měsíc srpen

Krimi střípky

Vyhodnocení páchání 
přestupků v ulici Ke Kovoně

Zadržený pachatel krádeže 
jízdního kola

Dne 28. 8. 2018 v 23.50 hodin 
bylo na služebnu nahlášeno od-
cizení jízdního kola, které měl 
52letý muž z Brandýsa nad La-
bem odložené ve stojanu před 
restaurací na náměstí B. Hroz-
ného. Pachatel, kterého maji-
tel kola spatřil, měl ujíždět na 
odcizeném kole po hlavní silni-
ci směrem k nádraží. Strážník 
obsluhující MKDS podezřelého 
monitoroval a vyrozuměl stráž-
níky, kteří 42letého pachatele 
cizí státní příslušnosti zadrželi 
v blízkosti nádraží. Po provedení 
nezbytných úkonů k osobě byla 
věc projednána a na místě poku-
tována. Nepoškozené jízdní kolo 
bylo následně šťastnému majite-
li předáno.

Vandalové ve vestibulu ČD
Dne 24. 8. 2018 v 20.50 hodin 

zaznamenal strážník obsluhující 
MKDS osoby, které se nacházely ve 
vestibulu ČD, a jedna z nich kopan-
ci poškozovala výdejní automat. Po 
několika úderech se osoby pokusily 
z místa zmizet do podchodu. Sho-
dou okolností narazily na strážníky, 
kteří vykonávali na nádraží pochůz-
kovou činnost a byli operačním 
strážníkem o události vyrozuměni. 
Po provedeném šetření byla věc  
s 21letým mužem z Milovic projed-
nána a na místě pokutována.

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. 20. 10. 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 

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

Přehled řešených přestupků : 
237 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 

42 přestupků oznámeno 
příslušnému správnímu orgá-
nu – odbor dopravy - Zákon č. 
361/2000 Sb., o provozu na po-
zemních komunikacích - § 125c 
- Fyzická osoba - odst. 1 písm. k - 
jiným jednáním nesplnila nebo po-
rušila povinnost - vjezd - porušení 
zákazu vjezdu – jednosměrka

102 - přestupků oznámeno 

příslušnému 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 - překročení rych-
losti v obci  ( měření PČR a MP 
celkem)

7 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

cyklisté 2x – řešeno na místě 
blokově - vjíždění na železniční 
přejezd v zakázaných případech                                                                                                   

Městská policie Lysá n. L.

Přestupky 
blokově oznámeno napomenutí přejezd rychlost Kč celkem 
237 144 31 9 102 79 600

Vážení návštěvníci, z technic-
kých a bezpečnostních důvodů 
je od druhé půlky srpna uzavřen 
vchod do zámeckého parku z uli-
ce Komenského. Předpokládaný 
termín otevření, není v tuto chvíli 

Uzavřený vchod do zámeckého 
parku z ulice Komenského

jasný. Hlavní vstup do zámeckého 
parku je možný z ulice Zámecká.

Děkujeme za pochopení.
Veronika Rybová

Správa majetku
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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

Dovolujeme si Vás upozornit, že 
pro klienty úseku evidence vozidel 
a řidičů byl zaveden klientský vy-
volávací systém. V přízemí budovy 
městského úřadu si každý příchozí 
klient vytiskne pořadové číslo, po-
sadí se a vyčká ve vestibulu, než 
bude na světelné tabuli vyvolán. 
V průběhu čekání si může vyplnit 

příslušný formulář žádosti. Formu-
láře jsou k dispozici v nadepsaných 
přihrádkách rovněž na zdi ve vesti-
bulu, vzory na nástěnkách.

Věříme, že vyvolávací systém 
přispěje k pohodlí našich klientů 
– nemusí již stát desítky minut ve 
frontách. 

odbor dopravy

Informace pro klienty Odboru 
dopravy MěÚ Lysá nad Labem

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

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

VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

 letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské) 
 veškerá nepoškozená obuv (bez bláta a jiných nečistot)
 lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony 
 látky (minimálně 1m2, nedávejte odřezky a zbytky látek)
 vatované přikrývky, polštáře a deky
 domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky  
 – vše nepoškozené, čisté
 hračky – nepoškozené a kompletní

Věci, které vzít nemůžeme:
 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce,  
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky, znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
v pátek 19. října 2018 v době od 8.00 do 17.00 hodin a
v sobotu 20. října 2018 v době od 8.00 do 13.00 hodin
Místo sběru:
garáž městského úřadu, za  budovou MěÚ.

 Věci nenoste volně, ale zabalené do PEVNÝCH igelitových pytlů či  
 kartonových krabic.
 Noste věci bez plísně, děr, fleků, s funkčními zipy, s knoflíky, s patenty,  
 gumou či tkanicí v pase 
 Vše čisté, umyté, vyprané
 NENOSTE VĚCI mnoho let odložené, zpuchřelé, plesnivé. 
 S takovými věcmi zamiřte raději přímo do nového separačního dvora  
 na sídlišti (před AUTO TICHÝ), otevřeno PO až PÁ od 09.00 do 17.00  
 a v SO od 09.00 do 13.00 hodin.

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

Město Lysá nad Labem a Centrum sociálních a zdravotních služeb 
Poděbrady o.p.s, středisko Lysá nad Labem

Vás srdečně zvou na

Snídani se starostou města Lysá nad Labem,
 Ing. Karlem Otavou

pořádanou u příležitosti Mezinárodního dne seniorů,
která se uskuteční v pondělí 1. 10. 2018 v 8.00 hodin 

na Výstavišti v Lysé nad Labem ve vstupní hale, 
vchod z Čapkovy ulice   

Program: 
• úvodní slovo starosty Lysé nad Labem a přítomných hostů
• k poslechu i tanci zahraje vaše oblíbené písničky kapela ESO  
 pod vedením Miloslava Hartmana
• vystoupení ZUŠ Františka Antonína Šporka Lysá nad Labem
• pohoštění zajištěno
• ve 12.00 hodin – slavnostní otevření nového Denního  
 stacionáře v Lysé nad Labem, Masarykova ulice 1729,  
 Dům s pečovatelskou službou
• den otevřených dveří – prohlédnout si můžete nové prostory  
 Denního stacionáře, do 17.00 hodin

Na setkání s Vámi se těší

 Ing. Karel Otava Bc. Věra Součková   
  starosta města Lysá nad Labem vedoucí střediska Lysá nad Labem

       
Prosíme o potvrzení účasti, telefon: 775 760 679, 325 551 353

Město Lysá nad Labem a Centrum sociálních a zdravotních služeb
Poděbrady o.p.s, středisko Lysá nad Labem

Vás srdečně zvou na

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉHO 
DENNÍHO STACIONÁŘE V LYSÉ NAD LABEM

v pondělí 1. října 2018 od 12.00 hodin
Masarykova 1729, Lysá nad Labem 

(dům s pečovatelskou službou)
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Vážení spoluobčané, ve dnech  
5. a 6. října letošního roku proběh-
nou volby do Zastupitelstva města 
Lysá nad Labem.

Voličem je občan města za před-
pokladu, že jde o státního občana 
ČR, který nejpozději v den voleb 
(konají-li se volby ve dvou dnech, 
pak nejpozději druhý den voleb) 
dosáhl věku nejméně 18 let a je  
v den voleb v Lysé nad Labem při-
hlášen k trvalému pobytu. Voličem 
je také státní občan jiného státu, 
který v den voleb dosáhl věku nej-
méně 18 let, je v Lysé nad Labem 
přihlášen k trvalému pobytu a 
jemuž právo volit přiznává mezi-
národní úmluva, kterou je ČR vá-
zána (občan členského státu EU), a 
pokud zároveň požádal o zápis do 
dodatku stálého seznamu voličů, 
hlasovat ve volbách do Zastupitel-
stva města Lysá n. L.

Hlasování v našem městě 
proběhne v 9 stálých volebních 
okrscích, do kterých jsou voliči 
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.

Volební místnosti budou ote-
vřeny v pátek 5. 10. 2018 od 
14.00 hodin do 22.00 hodin a  
v sobotu 6. 10. 2018 od 8.00 hodin 
do 14.00 hodin.

Hlasovací lístky pro volby do 
zastupitelstva města budou všem 
voličům dodány nejpozději 3 dny 
před dnem voleb, a v den voleb i 
všem okrskovým komisím. V sou-
vislosti s dodáním hlasovacích líst-
ků žádáme občany, aby si čitelně 
označili poštovní schránky a umož-
nili přístup ke schránkám. 

V záhlaví každého hlasovacího 
lístku pro volby do zastupitelstva 

Volby do Zastupitelstva města Lysá nad Labem

K volbám

města bude uveden název obce a 
počet členů zastupitelstva obce, 
který má být zvolen (pro naše měs-
to 15). Kandidáti každé volební 
strany jsou uvedeni na společ-
ném hlasovacím lístku v pořadí 
určeném volební stranou, a to 
v samostatných zarámovaných 
sloupcích umístěných vedle sebe, 
není-li to pro počet volebních 
stran možné, pokračují sloupce  
v následující řadě. 

Volič hlasuje osobně po prokázá-
ní své totožnosti a státního občan-
ství. Občan České republiky státní 
občanství prokáže platným občan-
ským průkazem nebo platným ces-
tovním pasem České republiky. 
Občan jiného státu se prokáže prů-
kazem o povolení k pobytu. Nepro-
káže-li volič svou totožnost a státní 
občanství České republiky, popří-
padě státní občanství členského 
státu Evropské unie, nebude mu 
hlasování umožněno.

Po obdržení úřední obálky 
(šedé), případně i hlasovacího líst-
ku, vstoupí volič do prostoru urče-
ného k úpravě hlasovacích lístků, 
kde může hlasovací lístek pro vol-
by do zastupitelstva města upravit 
jedním z uvedených způsobů:
1) Označit křížkem ve čtverečku  
 v záhlaví sloupce před názvem  
 volební strany pouze jednu vo- 
 lební stranu. Tím je dán hlas  
 kandidátům této volební strany  
 v pořadí dle hlasovacího lístku  
 v počtu, kolik činí počet členů  
 zastupitelstva obce, který má  
 být v obci zvolen.
 Pokud by byla označena tímto  
 způsobem více než jedna vo- 
 lební strana, byl by takový  
 hlas neplatný.
2) Označit v rámečcích před jmé- 
 ny kandidátů křížkem toho  
 kandidáta, pro kterého hlasu- 
 je, a to z kterékoli volební  
 strany, nejvýše však tolik kan- 
 didátů, kolik členů zastupitel- 
 stva má být zvoleno. 
 Pokud by bylo označeno  
 tímto způsobem více kandi- 
 dátů, než je stanovený po- 
 čet, byl by takový hlas ne- 
 platný.
3) Kromě toho lze oba způsoby,  
 popsané v předchozích bo- 
 dech, kombinovat, a to tak, že  
 lze označit křížkem jednu vo- 
 lební stranu a dále v rámečku  

 před jménem kandidáta další  
 kandidáty, pro které hlasuje,  
 a to v libovolných samostat- 
 ných sloupcích, ve kterých  
 jsou uvedeny ostatní volební  
 strany. V tomto případě je  
 dán hlas jednotlivě označe- 
 ným kandidátům. Z označené  
 strany je dán hlas podle pořa- 
 dí na hlasovacím lístku pouze  
 tolika kandidátům, kolik zbý- 
 vá do počtu volených členů  
 zastupitelstva. Zaškrtne-li vo- 
 lič jednotlivé kandidáty z růz- 
 ných stran v rámečcích před  
 jejich jmény, obdrží každá  
 strana tolik hlasů, kolik jejích  
 kandidátů bylo označeno  
 (kandidát samotný obdrží je- 
 den, tzv. preferenční, hlas).  
 Zbytek hlasů do celkového  
 počtu  pak obdrží volební  
 strana, kterou volič dále ozna- 
 čil v rámečku u jejího názvu.  
 Pokud by byla tímto způso- 
 bem označena více než jedna  
 volební strana nebo více kan- 
 didátů, než je stanovený po- 
 čet, byl by takový hlas neplatný.

Pokud volič neoznačí na hla-
sovacím lístku ani volební stra-
nu, ani žádného kandidáta, hla-
sovací lístek nevloží do úřední 
obálky, hlasovací lístek přetrh-
ne nebo vloží do úřední obálky 
několik hlasovacích lístků do 
téhož zastupitelstva, je jeho 
hlas neplatný.

Upravený hlasovací lístek pro 
volby do zastupitelstva města 
vloží volič do šedé obálky, kte-
rou obdržel ve volební místnosti. 
Poté vloží úřední obálku s hla-
sovacím lístkem před okrsko-
vou volební komisí do volební 
schránky.  

Volič může požádat ze závaž-
ných, zejména zdravotních dů-
vodů, městský úřad a ve dnech 
voleb okrskovou volební komisi 
o to, aby mohl hlasovat mimo 
volební místnost. V takovém pří-
padě okrsková volební komise 
vyšle k voliči dva své členy s pře-
nosnou volební schránkou, úřed-
ní obálkou a hlasovacím lístkem.

Upozorňuji, že pro volby do 
zastupitelstev obcí se nevy-
dávají voličské průkazy, volič 
může hlasovat pouze ve voleb-
ním okrsku, kde je přihlášen  
k trvalému pobytu.

Závěrem dodávám, 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.

Ludmila Procházková
odbor vnitřních věcí

Vážení spoluobčané, 
navštěvuji v posledních letech 

téměř pravidelně „Kavárničku 
dříve narozených“. Pokaždé je 
tam nějaký host. 3. září tam byla 
paní Mgr. Ludmila Procházková, 
nová vedoucí odboru vnitřních 
věcí MěÚ. Beseda byla na téma: 
„volby 2018“.

Trochu mne zarazilo, že při 
těchto volbách nejsou k dispo-
zici voličské průkazy. Není to asi 
poprvé. To může do jisté míry 
diskriminovat, anebo dříve i dis-
kriminovalo naše starší, zejmé-
na nemocné občany a invalidy. 
Zvláště pak ty, kteří jsou odká-
záni na pomoc druhých, např. 
svých dětí nebo příbuzných.

Nedávno město zabezpečilo  
s vybranou firmou po výběro-

vém řízení službu „Senior taxi“. 
Veřejností je tato služba vnímá-
na velice kladně.

Navrhl jsem tedy, aby ve 
dnech 5.–6. 10. 2018, v době 
voleb, „znevýhodnění“ občané 
mohli snadno volit a využít této 
služby. Bohužel řada volebních 
místností není bezbariérová. 
Dá se to ale zařídit, aby členové 
volební komise přinesli k taxi 
přenosnou urnu. Tento podnět 
jsem podal i na městském úřa-
dě. Myšlenka zaujala také pana 
tajemníka, který přislíbil pro-
jednání na radě města a dohodu 
s vybranou firmou zajišťující 
Senior taxi.

Ing. Petr Gregor – 
– senior zastupitel
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Fotograficky

V neděli 2. 9. proběhlo slavnostní otevření klášterních teras. Došlo  
i k oficiálnímu stříhání pásky, kterého se zúčastnili (zleva): PaedDr. Jan 
Štěpánek (vedoucí Odboru městského investora), Josef Kolman (člen 
Rady města), paní Ing. Karolína Chudobová (projektová manažerka), 
starosta města Ing. Karel Otava a Ing. Milan Pour (starosta města  
Milovice). Terasy umožňují krásný výhled do širokého okolí a tvoří tak 
chloubu města Lysá nad Labem. 

Slavnostnímu otevření klášterních teras předcházel koncert ha-
sičské dechové hudby. V rámci vystoupení zazpívali: Jiřina Vlachová  
a Vladislav Jiroud. Krásné počasí i početné publikum zajistilo pohodo-
vou atmosféru akce.

 Dne 29. 8. 2018 osla-
vila paní Klára Jakubová 
100 let! Pan starosta jí 
přišel osobně popřát, 
předal kytici a dárkový 
koš. V současné době žije 
paní Jakubová v Domově 
Na Zámku v Lysé nad La-
bem. Všichni ji přejeme 
hlavně pevné zdraví! 

 
  

V evangelickém kostele proběhla v neděli 2. 9. tzv. instalace 
nového pana faráře – Mgr. Lukáše Pešouta. Ceremonie proběh-
la v rámci bohoslužby a byla doprovázena zpěvy a modlitbami.  
V kostele byla velmi milá a přátelská atmosféra. Novému panu 
faráři přejeme mnoho úspěchů v pracovním i osobním životě. 

Polský folklorní soubor Lajkonik, který vystupoval v rámci „Dnů pol-
ské kultury“ na výstavišti. 

 
Od pátku 7. 9. do neděle 9. 9. probíhaly na výstavišti „Dny polské 

kultury“ (v rámci výstavy Festival umění a Domov a teplo). Událost 
probíhala ve spolupráci s Klubem Polski z Lysé nad Labem a Velvysla-
nectvím Polské republiky. U této příležitosti proběhl i slavnostní pod-
pis partnerské smlouvy s naším městem a městem Głogow Małopolski 
(Polsko). Z Polské republiky k nám zavítal starosta města Głogow Ma-
łopolski pan Paweł Baj a z Velvyslanectví Polské republiky v Praze pan 
Jaroslaw Strejczek a paní Marzena Ewa Krajewska. 
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2. 10. od 17.00 Malá čarodějnice
2. 10. od 20.00 Beze stop PREMIÉRA

3. 10. od 17.00   Úžasňákovi 2 AKCE KINO KLUB

3. 10. od 20.00 Po čem muži touží
4. 10. od 17.00 Yeti: Ledové dobrodružství
4. 10. od 20.00 Toman PREMIÉRA

5. 10. od 17.00 Bella a Sebastian 3 PREMIÉRA

5. 10. od 20.00  Zrodila se hvězda PREMIÉRA

6. 10. od 10.00 Yeti: Ledové dobrodružství
6. 10. od17.00   Predátor: Evoluce
6. 10. od 20.00 Toman
7. 10. od 10.00 Yeti: Ledové dobrodružství
7. 10. od 15.00 Bella a Sebastian 3 
7. 10. od 18.00 Po čem muži touží
9. 10. od 17.00 Bella a Sebastian 3 

9. 10. od 20.00   Venom PREMIÉRA

10. 10. od 20.00 Čarodějky v kuchyni 
11. 10. od 18.00 OZVĚNY FILMOVÉHO FESTIVALU MPPFF 2018
12. 10. od 20.00 VLTAVA – koncert
13. 10. od 10.00   Vilík: Rychle a vesele PREMIÉRA

13. 10. od 20.00   Divadelní soubor JeLiTa: 
  KDO SE BOJÍ VIRGINE WOOLFOVÉ? 
14. 10. od 10.00   Princezna a dráček PREMIÉRA

14. 10. od 15.00   Yeti: Ledové dobrodružství
14. 10. od 18.00   První člověk PREMIÉRA

16. 10. od 17.00 Yeti: Ledové dobrodružství
16. 10. od 20.00 První člověk 
17. 10. od 17.00    Vilík: Rychle a vesele 

17. 10. od 20.00    Po čem muži touží
18. 10. od 17.00   Odpoledne pro seniory: JAN PALACH
18. 10. od 20.00 Hovory s TGM PREMIÉRA 

19. 10. od 17.00   Princezna a dráček 
19. 10. od 20.00    Jak se moří revizoři PREMIÉRA

20. 10. od 10.00   Princezna a dráček 
20. 10. od 15.00 Čarodějovy hodiny PREMIÉRA

20. 10. od 20.00   Divadlo ve věži: JEDNA A JEDNA JSOU TŘI
21. 10. od 10.00   Vilík: Rychle a vesele 

21. 10. od 15.00   Čarodějovy hodiny 

21. 10. od 18.00   Mars PREMIÉRA

23. 10. od 17.00   Princezna a dráček 

23. 10. od 20.00 Jak se moří revizoři
24. 10. od 17.00 Čarodějovy hodiny 
24. 10. od 20.00 Mars
25. 10. od 17.00 Když draka bolí hlava PREMIÉRA

25. 10. od 20.00 Zlatý podraz PREMIÉRA

26. 10. od 17.00   Johnny English znovu zasahuje PREMIÉRA

26. 10. od 20.00   Toman PREMIÉRA

27. 10. od 10.00   Když draka bolí hlava
27. 10. od 17.00 Když draka bolí hlava
27. 10. od 20.00   Zlatý podraz
28. 10. od 10.00   Když draka bolí hlava
28. 10. od 18.00 Toman
30. 10. od 17.00 Když draka bolí hlava
30. 10. od 20.00 Johnny English znovu zasahuje 

31. 10. od 17.00 Čarodějovy hodiny 
31. 10. od 20.00 Halloween

Kino Lysá n. L.                   10/20181. října od 12.00 hodin
Slavnostní otevření
Denního stacionáře
Masarykova 1729

1., 15. a 29. října 2018 
od 14.30 hodin
Kavárnička dříve narozených
v restauraci U Bílé labutě

2. října 2018 od 16.30 hodin
100. výročí vzniku republiky
beseda v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

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

3. října 2018 od 19.00 hodin
Braunschweiger Domchor
koncert v kostele sv. Jana Křtitele  

 v Lysé nad Labem

8. října 2018
Papučový den
sbírka pro domácí hospic
www.papucovyden.cz

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

10. října 2018 od 20.00 hodin
Čarodějky v kuchyni
divadelní představení v kině
www.kinolysa.cz

11. října 2018 od 17.00 hodin
Křeslo pro hosta – 
Hana Maciuchová
Domov Na Zámku

12. října 2018 od 20.00 hodin
Vltava
koncert v lyském kině
www.kinolysa.cz

13. října 2018 od 9.00 hodin
Řemeslný jarmark
nám. B. Hrozného

13. října 2018 od 17.00 hodin
Má vlast – Bedřich Smetana
koncert na lyském výstavišti
www.mestolysa.cz

13. října 2018 od 20.00 hodin
1. taneční večer
Jack Diesel bar, Stará Lysá

15. října 2018 od 18.00 hodin
Vývojové mezníky v životě  

 dítěte a člověka
beseda v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

16. října 2018 od 18.00 hodin
Králíčkova vila v Litoli  

 – její význam a obnova
přednáška v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

17. října 2018 od 16.00 hodin
Hudební toulky
městská knihovna 
– pobočka Litol
www.knihovnalysa.cz

19.–20. října 2018 od 8.00 hodin
Sbírka použitého ošacení
garáž městského úřadu

20. října 2018 od 19.00 hodin
Jedna a jedna jsou tři
divadelní představení v kině  

 na Husově náměstí
www.mestolysa.cz

21. října 2018 od 12.00 hodin
Běh pro hospic
Pod lesem 652, Milovice
www.bph-milovice.cz

23. října 2018 od 17.00 hodin
Austrálie
beseda v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

24. – 28. října 2018
Exotika
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

27. října 2018 – 18. ledna 2019
Život s písmem
výstava obrazů Karla Janouška
v budově bývalého  

 augustiniánského kláštera

27. října 2018 od 17.00 hodin
Koncert k 100. výročí  

 založení samostatného  
 československého státu

v kostele Narození sv. Jana  
 Křtitele v Lysé n. L.

28. října 2018 
Oslavy dne vzniku  

 samostatného  
 československého státu

- 14.00 hodin položení věnců  
    u pomníku T.G.M. v Litoli

- 14.30 hodin položení věnců  
    na náměstí B. Hrozného

- 15.00 vystoupení ZUŠ  
    F. A. Šporka v kině, koncert  
    hasičské dechové hudby

www.mestolysa.cz

30. října 2018 od 18.00 hodin
Osmimilimetrové vzpomínky
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

31. října 2018 od 16.30 hodin
Vykuřování města
Nám. B. Hrozného

Kulturní přehled
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Městská knihovna

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

100. výročí vzniku republiky – 2. října 2018 od 16.30 hodin
Pravidelné setkávání nad českou historií s PaedDr. Marií Kořínkovou.

Drátování – 3., 17. a 31. října 2018 od 16.30 hodin
Drátenický kurz s paní  Janou Procházkovou.

Klučičí párty – 5. – 6. října 2018
Akce pro kluky spojená s přespáním v knihovně. Na akci je nutné se při-
hlásit předem!

Paličkování – 10. a 24. října 2018 od 16.30 hodin
Pravidelné kurzy s Helenou Kubíkovou. Zájemci se mohou hlásit  
v knihovně!

Vývojové mezníky v životě dítěte a člověka 
– 15. října 2018 od 18.00 hodin
Během přednášky se společně podíváme na jednotlivé etapy a jejich 
možnosti v životě člověka. Každá z těchto etap obsahuje konkrétní vývo-
jové zákonitosti, mezníky ovlivňující kvalitu života. Jsou to vlastně výzvy 
a záleží na nás samotných, jak s nimi naložíme. Přednáší Mgr. Stanislava 
Fidlerová.

Králíčkova vila v Litoli – její význam a obnova  
–  16. října 2018 od 18.00 hodin 
Přednáška z cyklu univerzity volného času nás v říjnu znovu zavede k his-
torii kubistické vily v Litoli. Přednáší Mgr. Šárka Koukalová.

Hudební toulky – 17. října 2018 od 16.00 hodin (pobočka Litol)
Pokračování litolských hudebních besed s Mgr. Janou Bajerovou.

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

Tipy ke čtení
Beletrie pro dospělé
Kde spí lufťáci – DEVÁTÁ IVANKA
Protože luftu, přesněji čerstvého vzduchu, je ve městě 
proklatě málo, zavede vás oblíbená česká autorka na 
hory, k rybníku, k moři… A spát se bude všemožně – pod 
širákem, ve stanu, horské boudě, na chatě či chalupě, ale i 
pohodlně v hotelu a penziónu. A protože jsou chvíle, kdy 
člověk unikne z každodenního shonu, tak vzácné, pojí se 
k nim i spousta milých a úsměvných vzpomínek. 

Den, kdy jsem tě ztratila 
– KEARNEYOVÁ FIONNUALA
Jess žije se svou dcerou Annou a pětiletou vnučkou Rose. 
Zprávě, že dceru smetla při lyžování ve Francii lavina, ne-
chce vůbec věřit – odmítá se vzdát naděje, odmítá si při-
pustit, že je její dcera opravdu mrtvá. Následují nekoneč-
né týdny čekání, než se najde Annino tělo, během nichž 
je jediným světlým bodem v jejím životě vnučka Rose...

Naučná literatura pro dospělé
Britská šlechta v českých zemích 
– KOŠŤÁLOVÁ RENATA
Svědectví dob minulých, příběhy povětšinou původem 
normanských šlechtických rodů, jejichž příslušníci za-
vítali do našeho středoevropského prostoru až ze vzdá-
lených britských ostrovů...

Jezero Garda – NENZEL NANA CLAUDIA
Průvodce jezerem Garda, největším italským jezerem, 
i jeho okolím z edice pro inteligentní cestování s neob-
vyklými cestami za poznáním, nejoblíbenějšími místy a 
samostatnou cestovní mapou.

Beletrie pro děti
Atlas mýtů - THIAGO DE MORAES
Vydejte se s námi na cestu za poznáním světa – a vezme-
me to pěkně z gruntu! Atlas mýtů vám totiž přiblíží hned 
několik úžasných kultur naší planety a jejich představy  
o stvoření světa a všech existujících bytostí. 

To dáme, dědo! – ADAMEC MIROSLAV
Ať děláte s dědou cokoliv, nikdy to není zlobení. Tohle 
jsou moje neuvěřitelné příhody s bláznivým dědou! 
Ty si nesmíte nechat ujít! Děda se řídí heslem, že dítě 
má vyzkoušet všechno co nejdřív, aby se mohlo zdárně 
rozvíjet...

Naučná literatura pro děti
To kuře je T-Rex! –Mora García Román
Prehistorická zvířata, jejich zvláštní vzhled i to, co se z nich během let 
vyvinulo, je stále zajímavé téma. Děti například zjistí, jak se vyvinul sloní 
chobot, jak se u koní změnily prsty v kopyta a proč trváme na tom, že kuře 
je vlastně tyranosaurus rex...

Austrálie (Ze Sydney do Rudého středu) 
– 23. října 2018 od 17.00 hodin
Okružní cesta úžasnou východní polovinou rudého kontinentu, 
na které nás doprovodí autoři skvělých cestopisů Václav a Lenka 
Špillarovi. 

Prázdniny s knihovnou – 26., 29. + 30. října 2018
Dopolední výlety pro děti ve věku 6–10 let, které nerady tráví prázdni-
ny doma. Na program je nutné se přihlásit předem! Bližší informace  
v knihovně.

Osmimilimetrové vzpomínky – 30. října 2018 od 18.00 hodin
Projekce historických 8 a 16mm filmů věnujících se slavnostem sedmde-
sátých let minulého století. Díky filmovému archivu Václava Hlavsy na-
hlédneme do minulosti našeho města.

Fotosoutěž 2018 „Místo, které mám rád“ 
– 3. října – 5. listopadu 2018
Výstava fotografií zaslaných do naší letošní fotosoutěže.

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

Připravujeme na listopad:
PC kurzy – 6. + 13. listopadu od 9.00 hodin
Na kurz zveme všechny, kteří se chtějí dozvědět něco více o ovládání 
počítače, chtějí se naučit pracovat s textovým editorem a objevit mož-
nosti internetu.



10

Pozvánky

      

Domov Na Zámku Lysá nad Labem,
domov pro seniory, Vás  zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Datum: úterý 9. 10. 2018
Čas: 9.00–15.00 hodin

Program: 
• můžete si prohlédnout náš domov
• dovíte se základní informace 
   o “životě na zámku”
• můžete posedět v zámecké kavárně
• navštívíte aktivizační činnosti

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Domov Na Zámku Lysá nad Labem, příspěvková organizace
Zámek 1/21, 289 22 Lysá nad Labem, tel.: 325 551 087, 

e-mail: info@dnz-lysa.cz
www.domovnazamku.cz
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Pozvánky
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Pozvánky



13

Pozvánky
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Pozvánky

Zveme příznivce společenského tance na

1. TANEČNÍ VEČER
standardních a latinskoamerických 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 finanční podpory města Lysá nad Labem

LY
SÁ NAD LABEM

Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Nymburk 
se sídlem v Lysé nad Labem vás zvou na slavnostní zahájení 

výstavy obrazů

Karla Janouška

ŽIVOT S PÍSMEM
(k nedožitým 85. narozeninám autora)

v sobotu 27. října 2018 v 15 hodin
v prostorách Státního okresního archivu Nymburk se sídlem 

v Lysé nad Labem, Zámecká 6/13 – budova bývalého 
augustiniánského kláštera

                                              
výstava bude otevřena:

29. října 2018 – 18. ledna 2019
pondělí, středa    8 – 17 hod.

úterý, čtvrtek, pátek    8 – 13 hod.
 soboty:

17. listopadu a 8. prosince 2018    10 – 16 hod.
12. ledna 2019    10 – 16 hod.

zavřeno: 20. prosince 2018 – 2. ledna 2019
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Ze života škol

Adaptační kurz Obchodní akademie Lysá nad Labem 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

DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU S NOVÝM NÁZVEM ŠKOLY

STŘEDNÍ ŠKOLA DESIGNU Lysá nad Labem,
příspěvková organizace

zve všechny zájemce o studium v oborech:

GRAFICKÝ DESIGN
ODĚVNÍ DESIGN
DESIGN INTERIÉRU A BYTOVÝCH DOPLŇKŮ
PRODUKČNÍ ČINNOST V UMĚNÍ A REKLAMĚ

na dny otevřených dveří, které se budou konat ve dnech
9. 10. 2018, 8. 11. 2018 a 22. 1. 2019 vždy od 14.00 do 18.00 hodin 
a 20. 10. 2018 od 10.00 do 13.00 hodin.

Podrobné informace o studijních oborech a programu dnů otevřených 
dveří  najdete na www.ogdlysa.cz.

Naše ško-
la si je vě-
doma toho, 
že přechod 

ze základní na střední školu je 
pro většinu žáků náročnou a jis-
tě i stresovou situací. Snažíme 
se tedy žákům co nejvíce počá-
tek jejich studia usnadnit. Hned  
v úvodu školního roku prváci na-
stupují na adaptační kurz. Jeho 
úkolem je seznámení se s nový-
mi spolužáky, navázání vztahu 
mezi třídou a třídním učitelem, 
budování klimatu otevřené a 
bezpečné komunikace mezi žáky 
a v neposlední řadě také rozvoj 
sociálních dovedností. Podsta-
tou adaptačního kurzu je, že 
se noví spolužáci setkají mimo 
prostředí školy, poznají se jinak  
a více, než ve školní lavici, naučí 
se spolupracovat a lépe porozu-
mět jeden druhému.

A jak vnímali tento kurz 
samotní žáci?

Očima 1. A:
Je středa 5. září půl devá-

té ráno a my, čerství studenti 
Obchodní akademie Lysá nad 
Labem, nervózně postáváme  
v malých hloučcích a ležérně se 
opíráme o svá přeplněná zavaza-
dla, která se nám jen stěží poved-
la zavřít. Ze všech stran je cítit 
nervozita a spousta očekávání. 
Sedneme si jako kolektiv, nebo 
následující čtyři roky bude pano-
vat ve třídě negativní atmosféra?  
Po příjezdu do Zbraslavic se ani 
na okamžik nezahálelo. Ihned 
jsme se vrhli na první seznamo-

vací aktivitu, jejímž úkolem bylo 
dozvědět se o sobě víc. Poté jsme 
se přesunuli do pokojů a napjatě 
čekali na svačinu. Následně nás 
jedna hra donutila spojit síly, 
abychom dosáhli výhry. Po této 
hře se díky nepřetržitému smí-
chu atmosféra uvolnila. Čtvrtek 
byl jednoznačně nejnáročnější 
na společné aktivity, neboť jsme 
své životy museli svěřit do rukou 
spolužáků. Také jsme museli po-
stavit pevný vor, který nás měl 
všechny uvézt. No, nebudeme 
nikomu lhát, bylo to těžké, ale 
nakonec jsme to zvládli. Každo-
pádně si myslíme, že nás tyto 
aktivity stmelily v dobrý a pevný 
kolektiv, který si ve všem pomů-
že. Společně budeme ještě dlou-
ho vzpomínat na zábavu, kterou 
jsme tu prožili. 

Očima 1. B:
V dopoledních hodinách jsme 

se všichni sešli před naší školou 
a nastoupili do autobusu, který 
nás dopravil do Zbraslavic, kde 
se kurz konal. Po příjezdu jsme si 
zahráli první hru, ve které jsme 
zjistili víc o našich spolužácích. 
Potom jsme se šli porozhlédnout 
po okolí a seznámili se s progra-
mem a s pravidly pobytu. Náplň 
kurzu s veškerými aktivitami 
pro nás připravili instruktoři 
agentury Wenku – Vašek, Eliška 
a Kryštof. Nejvíc nás zaujala ak-
tivita „stavění voru“, která nás 
opravdu bavila.  Večer jsme se 
pomocí kvízových otázek do-
zvěděli víc o naší paní učitelce, 
se kterou toho máme spoustu 

společného. Druhé odpoledne 
nás čekala hra, která vyžadovala 
týmovou práci, což nás stmelilo 
dohromady. Kurz nám nabídl 
spoustu zážitků, aktivit a zábavy. 
I když jsme už od prvního dne 
byli dobrá parta, tři dny kurzu 
z nás udělaly pevný tým. Chtěli 
bychom poděkovat našim prů-
vodcům za skvělou organizaci, 
hezké zážitky a kamarádský pří-
stup.Těšíme se na další společné 
akce a výlety.

A jaké dojmy mají spolužáci  
a paní učitelka?

Páťa: ,,Bylo to tu fajn a moc 
jsem si to užil. Jsem rád, že 
mám takovou přátelskou třídu.“              
Ondra: ,,Sice nám pádlování moc 

nešlo, ale byla sranda a dali jsme 
do toho srdce.“

Jituš: ,,Bude mi to chybět… 
Opravdu jsme si kurz užili a dou-
fám, že ještě něco takového pod-
nikneme.“

Kája: ,,Okolní příroda byla 
krásná a chtěla bych se sem někdy 
znovu podívat.“

Simona Š. – třídní: „Děkuji své 
nové třídě a kolegům za příjemný 
začátek školního roku. Přeji nám 
všem, aby týmový duch a přátel-
ská atmosféra provázely třídu mi-
nimálně po celou dobu studia...“

Jitka Dvořáková a 
Karolína Josífová, 1. B
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Ze života škol

Letní prázd-
niny definitiv-
ně ustoupily 
novému škol-
nímu roku. Ten 
s sebou opět 

nese mnoho nových vědomostí, 
dovedností, poznatků a zábavy.

Letos zasedlo v našich lavicích 
bezmála šest set žáků. Mezi nimi 
i letošní prvňáčci, kteří jsou opět 
rozděleni do tří tříd. Věříme, že 
se jim bude ve škole dařit a že si 
poradí se všemi úkoly, které před 
nimi vyvstanou.

Těm ostatním můžeme už nyní 
prozradit některé z akcí, na něž 
se mohou těšit zejména v prv-
ním pololetí.

Již tradičně se na naší škole re-
alizuje dlouhodobý program pri-
mární prevence rizikového cho-
vání s názvem Semiramis. Cílem 
těchto preventivních aktivit je 
prostřednictvím zážitku působit 
proti vzniku jakýchkoliv forem 
rizikového chování. V letošním 
roce jsme obdrželi od MěÚ na-
výšenou dotaci, která nám velmi 
pomůže právě při financování 
preventivních programů pro 
naše žáky.

Také městská knihovna při-
pravila pro naše žáky spoustu 
zajímavých akcí. První takovou 
je Víš, co čteš? pro třetí třídy,  
v listopadu se vydají prvňáčci Za 
pohádkou do knihovny a v květ-
nu nebo červnu 2019 proběhne 
tradiční pasování prvňáčků na 
čtenáře – Jsem čtenář. Pro jejich 
starší spolužáky si v knihovně 
připravili např. seznámení s uvá-
děním bibliografických údajů  
v textu, tedy jak správně uvést 
citace.

Pan učitel Hajný organizuje  
i letos kromě okresních kol 
soutěží (přespolní běh, stolní 
tenis, Mc´Donalds cup) spoustu 
školních sportovních akcí – vá-
nočním turnajem ve vybíjené a 
volejbale počínaje a lyžařským 
výcvikem konče. Ani letos tak 
nebude nouze o mnoho sportov-
ního vyžití.

Školní parlament si už pomalu 
chystá hodně akcí nejen pro své 
členy, ale i pro ostatní žáky školy. 
Už tradičně připraví v prosinci 
pro čtvrťáky Tajemnou školu, 
pro dané ročníky Podzimní a Jar-
ní hrátky a pro všechny Aprílové 
dny, při nichž si užijeme vždy 

spoustu legrace.
Navíc všichni již nyní pomá-

háme při vymýšlení a tvoření 
Předvánočního jarmarku, který 
proběhne v sobotu 1. prosince 
od 9.00 do 12.00 hodin v budově 
naší školy. Můžete se těšit na díl-
ničky ve třídách I. stupně, výsta-
vu výtvarných prací, fotografií, 
stánky žáků II. stupně, na nichž 
budou prodávat výrobky vlast-
ní výroby s vánoční tematikou, 
a také stánky s občerstvením, 
které mají tradičně na starosti  

8. a 9. třídy. Vyvrcholením všeho 
bude kulturní program, který za-
tím všichni bedlivě tají.

A kdybychom měli vypočítá-
vat připravené akce našich paní 
vychovatelek pro děti v družině  
a ve školním klubu, určitě by-
chom překročili kapacitu pří-
spěvku. Je vidět, že jsme pamět-
livi díla Učitele národů, jehož 
jméno škola nosí, Schola ludus, 
tedy škola hrou. 

ZŠ J. A. Komenského

Střípky ze ZŠ JAK

V pondělí 3. 9. 
2018 přišlo do 
dvou prvních tříd 
ZŠ B. Hrozného 
celkem 48 prv-

ňáků. 
Rodiče, prarodiče a školáci za-

plnili ráno před osmou hodinou 
prostor před školou. Paní učitel-

Prvňáčci poprvé ve škole

ky si své žáčky odvedly do svých 
tříd. Když si každé z dětí našlo 
své místo v lavicích a rodiče se 
vměstnali podél stěn místnosti, 
byl slavnostně odstartován škol-
ní rok 2018/2019.

Mgr. Petra Kuželová 
a Mgr. Karolína Salačová

tř. učitelky I. A a I. B
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TIRÁŽ

Od 21. 9. od 18.30 do 20.00 hodin probíhá  
v tělocvičně Obchodní akademie JÓGA.
S sebou podložku, deku. Cena je 100 Kč. 

Přihlášky SMS na číslo 604 282 411.
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Zámecké novinky

V měsíci srpnu se naplnily 
předpovědi meteorologů – tro-
pická vedra a sucho. Jak jinak 
trávit taková horka než pod slu-
nečníkem se studenou limčou, či 
krásně oroseným pivkem v blíz-
kosti vody. Udělali jsme si výlet do 
našich oblíbených „Říčních lázní 
Jizerka“ v Novém Vestci a využili 
možnosti vykoupat se v přírodě. 
Letos ani nebyla voda moc stu-
dená a bylo to poprvé, kdy nás 
tady nezastihla žádná přeháňka. 
Na konci srpna jsme se vydali do 
ZOO Chleby, která byla založena 
v roce 1997 na místě bývalé fary. 
Patřila k nejmenším v naší repub-
lice a za dobu svého trvání za-
znamenala velké změny. Dosáhla 
i mnoha chovatelských úspěchů 
jako např. opakovaný odchov zo-
borožce nosorožčího, český pr-
voodchov satyra Temminckova, 
odchov koroptve pouštní nebo 
tetřívka kavkazského – světový 
prvoodchov. Za léta svého trvání 
si ZOO Chleby našla své příznivce, 

mezi něž patříme i my. Ve stře-
du 29. srpna se udála v našem 
domově významná věc – naše 
klientka se dožila úctyhodných 
100 let. Komorní oslava se konala  
v sobotu 1. září spolu s rodinou 
a zaměstnanci domova. Gratulu-
jeme a přejeme zejména zdraví 
a životní optimismus. Následující 
den jsme zavítali do atria augus-
tiniánského kláštera na druhý 
promenádní koncert hasičské de-
chové hudby, který se těšil velké 
účasti veřejnosti. Další z našich 
pravidelných akcí byla návštěva 
lyského výstaviště, na kterém nás 
nejvíce zaujaly „Jiřinkové slav-
nosti“ se svým bohatým aranžmá, 
ale i na „Festivale umění“ bylo na 
co se dívat. V sobotu 8. září jsme 
se poprvé vydali do Prahy na 
„Den letiště Letňany 2018“. Byl to 
již 9. ročník a letos se konal u pří-
ležitosti 100. výročí založení čes-
koslovenského letectva a 60 let 
od začátku výroby legendárního 
československého celokovového 

větroně L-13 Blaník. Tento větroň 
se stal nejznámějším a nejoblíbe-
nějším kluzákem světa. Na akci 
byla k vidění historická i součas-
ná letecká technika ve vzduchu  
i na zemi a pozemní ukázky Ar-
mády ČR, historických vojen-
ských klubů a mnoho dalšího. 
Největším lákadlem pro fanoušky 
letectví bylo vystoupení originál-
ních historických letounů nebo 
jejich věrných letuschopných re-
plik. Dále se divákům představi-
la poválečná výroba čs. letounů 
řady Zlín a mnoho dalších zají-
mavostí. Samozřejmě nechyběla 
ani letecká akrobacie. Den letiště 
se vydařil, a když to bude možné, 

pojedeme se podívat i příští rok.
Týden sociálních služeb ČR 

letos proběhne 8. 10. – 14. 10. 
2018. V rámci tohoto týdne se 
koná „Den otevřených dveří“ a 
to 9. 10. 2017 od 9.00 do 15.00 
hodin a „Křeslo pro hosta“,  
s herečkou Hanou Maciucho-
vou, které se uskuteční ve 
čtvrtek 11. 10. 2018 od 17.00 
hodin. Na obě akce jste všichni 
srdečně zváni. Přijďte se podí-
vat, jak u nás v domově žijeme.

S přáním krásných dnů! 
Ludmila Hlatká, fyzioterapeut

Domov Na Zámku 
Lysá n. L., p. o.

      

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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Kavárnička prázdninová

Skončily nám prázdniny a naše 
vnoučátka nastoupila do školy.  
V těch uplynulých dvou měsících 
nám Kavárnička tak trochu chyběla. 
Ale využili jsme každé situace, kdy 
jsme se mohli sejít k jiné příležitosti, 
než k hudbě a zpěvu. A nebylo toho 
málo! Pojďme si naše prázdninové 
setkávání tak trochu připomenout  
i s nezbytnými fotografiemi.

Začalo to koncertem hasičské 
dechové hudby v atriu kláštera. De-
chovka se svými zpěváky a sólisty je 
jedinečná a doslova nám vlévá oheň 
do žil. Prozpívali jsme s ní celé ne-
dělní odpoledne. Následující sobotu 
jsme se vydali na tradiční Dvorec-
kou pouť, kterou zahájil svátečním 
slovem jáhen u kapličky. Pak jsme se 
přesunuli na dětské hřiště, kde nás 

čekala spousta her a různých rado-
vánek pro naše vnoučky, kteří byli  
s námi. K tomu nás potěšilo vystou-
pení profesionálních muzikantů  
s vážnou i veselejší hudbou.

Další týden jsme navštívili jednu 
z nejkrásnějších výstav na lyském 
výstavišti, v pořadí již 22. celostát-
ní výstavu květin se zahradnický-
mi trhy. Nejvíce nás tam upoutala 
hudební produkce muzikantů a 
zpěváků z jižní Moravy s cimbá-
lem. Hned vedle pak byli bzenečtí 
vinaři a nabízeli nám ochutnávku 
skvělého vína. Tak jsme se alespoň 
přidali zpěvem. Celou prohlídku 
výstavy jsme ukončili společným 
snímkem s panem ředitelem vý-
staviště Mgr. Matoušem. Nu a hned 
následující den, v neděli odpoledne, 

jsme s vnoučky navštívili letní scénu  
v zámeckém parku a shlédli divadlo 
Pruhované panenky, kde poetické 
scény jsou určeny dětem i dospě-
lým. Zkrátka všem, kteří milují krásy 
starých časů, tradice a řemesla. Moc 
se nám to všem líbilo. Tentýž den 
večer, na letní scéně, jsme shlédli 
další divadelní představení – Čoch-
tan vypravuje. Herec Josef Dvořák  
v roli Čochtana byl jako vždy nepře-
konatelný a s ním i další známí herci 
a herečky. Divadlo nám připomnělo 
naše mládí a vůbec jsme se nedivili, 
že hlediště letního kina bylo zaplně-
no do posledního místečka.

Poslední srpnovou sobotu jsme 
si nemohli nechat ujít tradiční Špor-
kovy slavnosti, které jsme v letech 

minulých prožívali v lyském zá-
meckém parku a na nádvoří zámku. 
Tentokrát to bylo v Byšičkách, kam 
se slavnosti po létech vracejí. Pořa-
datelem byl Spolek rodáků ve spo-
lupráci s městem Lysá n.L. a Sborem 
dobrovolných hasičů Byšičky. Slav-
nosti připomínají 300 let aliance 
rodů Sweerts-Sporcků. Moc se nám 
líbilo vystoupení dvou hudebních 
skupin, bohatý odpolední rodinný 
program s představením pro děti  
a hlavně pak efektní představení 
na tůni s účastí tradičních herců  
a souborů.

Na příštích sezeních Kavárničky 
se budeme připravovat na letošní 
komunální volby.

 MVDr. Jan Kořínek

Již ve středověku byla rozšíře-
na praxe vykuřování obce proti 
nečistým silám. Na tuto praxi se 
trestuhodně a k všeobecné ško-
dě zapomnělo. A přece, nedá se 
říci, že by nečistých sil od středo-
věku ubylo, spíše naopak. Proto 
bylo rozhodnuto k urychlené 
nápravě. Jako nejbližší vhodné 
datum se samozřejmě jeví  
31. října. Je to den, ve kterém se 
snoubí nejrůznější staré, ba pra-
staré tradice. Na obloze prochází 
znamení Štíra do Střelce, na zemi 
skončil čas sklizně úrody a příro-
da se ukládá na zimu, přichází 
svátek Všech svatých, Dušič-
ky. Také to je gaelský Samhain.  
Tento neobyčejně zajímavý sou-
běh lidských zvyků, astronomic-
kých úkazů a přírodních cyklů 
velmi silně pomáhá pro konání 
dobra v jakékoliv podobě. 

Proto v daný den, 31. října, 
těsně před setměním, bude za-

Tersus civitatem – “Vykuřování města” 
pálen ve městě slavnostní očist-
ný oheň. U ohně se shromáždí ti, 
kteří ve svém nitru, nebo ve svém 
okolí vnímají nějakou nečistotu, 
nemoc či jinou špatnost. Oheň 
zaplane na náměstí B. Hrozné-
ho v Lysé nad Labem, před ob-
chodem Bylinka. Tento krámek, 
také dodá patřičné byliny, které 
budou použity při vykuřování. 
Samotného obřadu se zhostí 
místní čarodějka Michaela. Na 
základě svých rozsáhlých vědo-
mostí o všech bylinách, koření 
a jejích účincích bude patřičné 
bejlí dle přání zúčastněných vr-
hat na rozpálené uhlíky. Vzniklý 
kouř pak způsobí, že se choro-
by lidí a nečistoty města zcela 
v kouři rozpustí a odplynou do 
nenávratna. Tím se všem uleví 
a lépe se jim bude snášet nad-
cházející zimní období. Po tomto 
rituálním očištění města a všech 
zúčastněných bude následovat 

očištění vnitřní a to za pomoci 
léčivých čajů. Pro ty, kterým ne-
pomohou čaje, bude k dispozici 
staletími prověřená medovina. 
Vše bude doprovázeno živou 
akustickou hudbou.

Na závěr očisty bude opět pro-
vedeno vykuřování, tentokrát 
jalovcem, který s jistotou odhá-

ní všechny špatnosti za hranice 
města.

Zbývá jen zrekapitulovat, že 
akce „Vykuřování města“ se ode-
hraje před obchodem Bylinka na 
náměstí B. Hrozného dne 31. říj-
na od 16.30 hodin.

Jiří Kubec
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A nejen on, přijela s ním i jeho 
manželka Františka, Seemann a 
také jejich dcera, aby zde uzavře-
la manželství s hrabětem z rodu 
Sweertsů. Scénkou na návsi i na by-
šické tůni jsme si připomněli 300. 
výročí historického spojení těchto 
dvou významných rodů, majitelů 
lyského panství.

Ale hezky od začátku… Již vloni 

Do Byšiček opět zavítal hrabě Špork

po skončení oslav 300 od založení 
Byšiček jsme si řekli, že je tam krás-
ně, tak proč se za rok nesejít znovu 
a nenavázat na tradici šporkov-
ských slavností, které se každoroč-
ně setkávaly s velkým úspěchem.   
A tak se také stalo. 

Náročná byla zvláště technická 
příprava přímo na místě, kompli-
kovaná ještě stavebními aktivitami  

v souvislosti s budováním kanaliza-
ce v obci. Velmi složité byly i výroba, 
transport, smontování a upevnění 
„plovoucího“ podia pro pěvecký sbor, 
úprava břehů, natažení elektřiny, 
vybudování přístupu k vodě, přípra-
va 5 lodí potřebných pro scénku…
Nakonec se vše podařilo a nikdo se 
nevykoupal ani neutopil! Velký dík 
za celkovou koordinaci technické 
přípravy patří panu tajemníkovi 
Miloši Dvořákovi, který se osvědčil 
jako šikovný dřevorubec i schopný 
konstruktér a který nezaváhal a spo-
lu s dalšími dobrovolníky vyzkoušel 
teplotu byšické tůně i „chuť“ jejího 
bahýnka na vlastní kůži. Za výrobu 
plošiny děkujeme lyskému truhláři, 
panu Josefu Rambouskovi. 

Program zahájil pan starosta 
Ing. Karel Otava spolu s náměst-
kem hejtmanky Středočeského 
kraje panem Milošem Peterou. 
Mezi vzácnými hosty jsme přivíta-
li zástupce z partnerského města 
Břeclavi i Řádu svatého Huberta. 
Kromě dvou divadelních scének  
k dobré náladě i k tanci zahrály  
country kapely – Fobos a Druhej 
dech. Pro děti byla připravena 
dvě loutková představení a malá 
„dílnička“, kde bylo možné si něco 
vyrobit nebo namalovat.

Příjemné počasí přilákalo množ-
ství návštěvníků na kolech, autem 
nebo autobusem, který zdarma 
pro tuto akci zajistil pan starosta  
u Středočeského kraje.

Na závěr mi dovolte vyslovit vel-
ké poděkování všem „Byšickým“ za 

to, že nám i letos otevřeli „brány“ 
obce a mnozí z nich podali i po-
mocnou ruku, Mílovi Kolacímu za 
scénář i program, Mílovi Hlavsovi 
za zvukové nahrávky a technickou 
přípravu, Janě Erbenové a jejím 
dvěma sborům Quantum tet a Ama 
Musica za hezký kulturní zážitek, za 
občerstvení panu Dědkovi od Bílé 
labutě a paní Chotové. Celá akce 
by nebyla možná ani bez finanční 
podpory města Lysá nad Labem  
a dobré práce organizátorů – Spol-
ku rodáků.

Pokud se Vám naše akce líbila, 
zveme Vás na ty další, které 
jsme pro Vás do konce roku 
ještě připravili:

1. 12.  Rozsvícení vánočního 
stromu v Lysé nad Labem 

(Husovo náměstí)

7. 12.  Vzpomínka na 
katechetu Vojáčka a malý 

vánoční koncert 
(výstaviště – jižní vchod )

8. 12.  Předvánoční  
autobusový zájezd do  

historického Regensburgu

Bližší informace naleznete na 
našich internetových stránkách  
a ve skříňce na domu s pečovatel-
skou službou.

Dana Papáčková
předsedkyně Spolku rodáků

foto: MVDr. Jan Kořínek

K „Papučovému dni“, který proběhne  
8. října po celém území ČR v rámci Týdne pro 
mobilní hospice, se přidá také Domácí hospic 
Nablízku v Lysé nad Labem. Všichni, kdo ten 
den do práce/anebo třeba do školy přijdou  
v domácí obuvi, podpoří myšlenku domácích 
hospiců. Právě doma, obrazně řečeno «v  pa-
pučích» by ráda umřela většina Čechů. Splní 
se to ale jen malé části z nich, a to velmi často 
díky péči mobilních hospiců. Ten lyský už do-
provodil na poslední cestě šedesátku klientů. 
Myšlenku podpoří i Městská knihovna v Lysé 
nad Labem, kdy o papučovém dni zaměst-
nankyně knihovny potkáte v práci v bačkorech 
a také po celý týden tam budete mít možnost 
přispět do kasičky na podporu Domácího hos-
pice Nablízku. A co vy, přidáte se? Více infor-
mací najdete na www.papucovyden.cz.

 Kateřina Šťastná

Taky půjdete do práce v bačkorách?
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Úvodem se ještě vrátíme k našim 
aktivitám v předprázdninovém ob-
dobí v měsíci červnu. Na jednom 
z posledních posezení jsme přiví-
taly (samé důchodkyně) starostu 
města Ing. K. Otavu, Ing. K. Chu-
dobovou, projektovou manažerku 
odboru městského investora a Ing. 
P. Gregora, kteří nás seznámili s ak-
tuálními i připravovanými akcemi 
ve městě.

Nás zajímalo hlavně vše, co se 
týká části města, ve které žijeme 
– v Litoli. Z naší strany pak padlo 
několik připomínek hlavně k čis-
totě litolských ulic a údržbě parku  
u kapličky. Můžeme konstatovat, že 
některé z nich byly téměř okamžitě 
splněny.

V červnu náš klub uspořádal vý-
let lodí z Poděbrad k ústí Cidliny  
a zpět, zakončený procházkou a 
občerstvením na lázeňské koloná-
dě. I když trochu pršelo a závěrem 
byla i pěkná bouřka s deštěm, dob-
rou náladu nám to nezkazilo.

Po prázdninách se obvykle 

Klub důchodců Litol
scházíme až v září, letos jsme však 
udělaly výjimku a sešly jsme se již  
28. srpna. Chtěly jsme se poradit, 
jak se můžeme podílet na zajiště-
ní „Litolských dožínek“, které při-
pravovala skupina našich mladých 
spoluobčanů. Dohodly jsme se, že 
připravíme nějaké dobroty k ob-
čerstvení.

Dožínky se uskutečnily v sobo-
tu 1. září, škoda jen, že počasí této 
pečlivě připravené akci vůbec ne-
přálo. Ale i tak byla účast početná 
a spokojeny byly nejen děti, ale  
i všichni dospělí. Navzdory dešti  
si mnozí z přítomných i zazpívali 
při kytaře Mgr. P. Elišky. Všem, kteří 
se o zdar této akce zasloužili, patří 
veliký dík.

Od úterý 4. září se opět pravi-
delně scházíme v naší sice malé, 
ale útulné a díky pí. Procházko-
vé i krásně vyzdobené klubovně. 
Dekoraci ocenil i pan starosta 
Ing. K. Otava, který na naše prv-
ní zářijové sezení osobně přišel. 
Spolu s paní Ing. K. Chudobovou 

nás pak seznámili s pokrokem  
v plnění některých investičních 
akcí ve městě, zejména s postupem 
prací na nadjezdu i s připravovaný-

mi projekty.
Na další dny září se opět těšíme, 

čeká nás výlet, ale o tom až příště.
Klub důchodců Litol

Za uplynulé období, od 1. pro- 
ince 2017 do současnosti, se 
vyskytlo několik poznatků, kte-
ré musí uživatelé akceptovat, 
pokud má být provoz bezporu-
chový.
1) Do věže nelze ukládat dětská  
 kola, která mají průměr kol 14“.  
 Tento rozměr byl přiřazen  
 k dospělým kolům z důvodu  
 jejich používání u skládacích  
 kol. Dětské kolo je kratší a při  
 jeho uložení do vodícího žlábku  
 zajede k obvodové stěně věže.  
 Při požadavku na jeho výdaj  
 však vozík výtahu na něj nedo- 
 sáhne a kolo se musí ručně ve  
 vodícím žlábku posunout ke  
 kleštinám vozíku tak, aby jej  
 mohly uchopit.
2) Počáteční problém s ukládáním  
 elektrokol byl odstraněn výmě- 
 nou úložných žlábků za cca  
 o 20 cm delší.
3) U elektrokol s průměrem kol  
 pod 26“ a také u všech dalších,  
 nesmí nosič přesahovat prů- 
 měr zadního kola. Pokud jej  
 přesahuje, zadní kolo při ulo- 
 žení nezajede na konec úlož- 
 ného žlábku, ale přesahujícím  
 nosičem (nebo jeho částí) se  
 opře o konstrukci opláštění  

Několik poznatků k provozu cyklověže
 věže. Po uvolnění kleštin není  
 zadní kolo mezi opěrkami na  
 vodícím žlábku a hrozí jeho  
 spadnutí. Kolo se musí ručně  
 nasadit do žlábku a podržet jej  
 ve správné poloze do opětovné- 
 ho uchopení kleštinou vozíku.
4) Podobný problém je s atypic- 
 kými koly starší, až předvá- 
 lečné výroby, která mají větši- 
 nou prodloužený rám. V kraj- 
 ních případech může dojít až  
 k poškození odrazky na zad- 
 ním  blatníku.
5) Při relativně malém poškoze- 
 ní čárkového kódu na úschov- 
 ním lístku není čtečka schop- 
 na správně identifikovat pří- 
 slušný kód a kolo není vydáno.  
 Následuje obdobný postup  
 jako při jeho ztrátě. Po ověření  
 totožnosti žadatele o vydání  
 kola, příslušníky MP a jeho kon- 
 frontací s kamerovým zázna- 
 mem na centrálním velínu,  
 který potvrzuje, zda žadatel  
 o vydání kola je totožný s oso- 
 bou, která ukládala to které  
 kolo, může být kolo ručně  
 z věže  vydáno. 
6) Parkovací lístek musí být ne- 
 prodleně po jeho vytištění ode- 
 brán. V případě prodlevy se  

 automaticky ruší jeho platnost.  
 Toto opatření zajišťuje, že si na  
 zapomenutý – neodebraný  
 úschovní lístek nikdo další již  
 nemůže dříve uložené kolo vy- 
 zvednout. 
7) Z technických závad věže je  
 nutno zmínit nestabilitu napětí,  
 které přes den vypadává i ně- 
 kolikrát po sobě ve velice krát- 
 kých intervalech. To zapříčiňu- 
 je značné zatížení náhradního  
 zdroje. Konečným důsledkem  
 je zapnutí ochrany – odpojení  

 věže od náhradního zdroje i od  
 sítě jističem.

Přes veškeré obtíže se blíží po-
čet uložených kol k 20 000 kusů. 
To svědčí o oblibě tohoto způsobu 
bezpečného uložení kola i o prefe-
rování ekologického způsobu ces-
ty na nádraží a zpět domů našimi 
spoluobčany.

Závěrem přeji všem mnoho 
spokojenosti s dalším provozem 
cyklověže.

Tomáš Sedláček

Poděkování
Děkuji Pečovatelské službě  

v Lysé nad Labem pod vedením 
ředitelky Věry Součkové za po-
moc, která mi byla poskytnuta 
na výstavě „Šikovné ruce našich 
seniorů“. 

Jsem invalidní a pohybuji se 
jen pomocí chodítka. Hned při 
příchodu na výstavu mi byly 
přiděleny dvě asistentky (žáky-
ně zdravotní školy), které se o 
mne po celou dobu výstavy sta-
raly. Zajistily mi oběd i pomoc 
při hygieně. Bez jejich pomoci 
bych jen těžko mohla absolvovat 
tuto výstavu, která byla již de-

vatenáctá v pořadí a senioři zde 
opět předvedli svou zručnost  
a důvtip. Za to jim patří velký  
obdiv a dík.

Velké poděkování patří i všem 
pečovatelkám a pečovatelům, 
kteří výstavu připravili k pro-
hlídce. Všichni mají můj respekt 
a dík.

Přeji všem hodně zdraví a no-
vých tvůrčích nápadů při přípra-
vě jubilejní dvacáté výstavy „Ši-
kovné ruce našich seniorů“. 

Alena Hradecká
důchodkyně KD Lysá n. L.
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Zvládnu pečovat o nemocnou 
maminku, když mě ještě potřebují 
i mé děti? Nepřijdu o všechen čas  
s vnoučaty? Budu si vědět rady? Co 
je vlastně demence a co nás čeká  
v budoucnu? A co když přijdu  
o práci? Každý, kdo se dostane 
do situace, kdy musí zajistit péči  
o svého blízkého, stojí před řadou 
otázek a rozhodnutí. Mnohdy se 
ocitá v uličce, o níž s jistotou neví, 
zda někam vede. Často se ptáme, co 
udělat, aby to bylo správně.

Tyto otázky si nekladu jen já. 
Je nás mnoho, někdo na začátku, 
jiný už prošel celou cestu. Všichni 
jsme se museli vyrovnat s tím, že 
náš blízký trpí demencí. A právě 
Vás všechny zveme na setkání pe-
čujících, které v Lysé nad Labem 
pořádá organizace Dementia I.O.V.,  

z. ú. každý druhý čtvrtek v mě-
síci od 18.00 hodin. Scházíme se  
v prostorách rodinného centra 
Fajn Klub, na adrese: Poděbrado-
va 1707. Další setkání proběhne 
ve čtvrtek 11. 10. 2018, dozvíte se 
více na téma: Dokážu se postarat 
doma? Konkrétní informace o pro-
jektu „Neformální péče“ naleznete 
na webových stránkách naší orga-
nizace www.dementia.cz.

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

Dokážu se postarat doma?

V sobotu 1. 
září se uskuteč-
nil již 55. ročník 
Běhu zámeckou 
zahradou. V krás-

ném prostředí parku, ale dešti-
vém počasí se tentokrát sešlo 137 
závodníků od těch nejmladších 
(tříletých) předškoláků po seniory 
nad 60 roků v celkem devatenácti 
kategoriích. O pohár města Lysá 
nad Labem bojovali nejen muži, ale 
i ženy, které od minulého ročníku 
závodí na stejné trati – 8 280 me-
trů. Pohár vítěznému muži a ženě 
předal člen rady města pan Josef 

Běh zámeckou zahradou 2018

Vítězové jednotlivých kategorií:
Muži – 8 280 m Jan Flašar , Č. Budějovice 28:11,1
Muži nad 40 – 8 280 m Miloš Lambert, Bříství 31:59,6
Muži, nad 60 – 8 280 m Antonín Pavlas, Přibyslav 38:15,9
Ženy – 8 280 m Jana Lenčová, AC TJ Jičín 34:31,4
Ženy nad 40 – 8 280 m Monika Limberková, Praha 10 35:09,4
Dorostenci – 2 070 m Jakub Hejzlar, Litol 7:22,9
Dorostenky – 2 070 m Anežka Jislová, Sokol Lysá n. L. 10:36,5
Žákyně st. IV – 780 m Simona Hlaváčková, SKP Nymburk 2:58,4
Žáci st. IV – 780 m Jan Klír, SKP Nymburk 2:36,0
Žákyně st. III – 780 m Kateřina Vydrová, SKP Nymburk 2:43,4
Žáci st. III – 780 m Štěpán Klír, SKP Nymburk 2:44,3
Žákyně ml. II – 620 m Mariana Langerová, ASB St. Boleslav 2:09,8  
Žáci ml. II – 620 m  Lukáš Jelen, ŠSK Újezd nad Lesy 2:02,4
Žákyně ml. I  – 620 m Tereza Dalíková, Atletika Líbeznice 2:23,6
Žáci ml. I – 620 m Michal Mandík, Atletika Jižní Město 2:17,2
Žačky nejml. II – 120 m Josefína Šofrová, Nymburk 26,7
Žáci nejml. II – 120 m Jáchym Malich, Sokol Lysá n. L. 21,2
Žačky nejml. I – 120 m Lenka Doležalová, Lysá n. L. 24,0
Žáci nejml. I – 120 m Filip Čermák, Sokol Lysá n. L.  38,9

Pozn: tučně jsou vyznačeny traťové rekordy 
Úplné výsledky a fotogalerie najdete na www.sokol-lysa.cz

Kolman. I přes nepříznivé počasí 
byly v průběhu odpoledne vytvo-
řeny 3 nové traťové rekordy!

Organizátoři – Sokol Lysá nad 
Labem a Klub českých turistů dě-
kují také společnosti KOVONA a.s. 
Lysá nad Labem za finanční pomoc 

při zajištění této akce a také měs-
tu Lysá nad Labem, mimo jiné za 
krásné  poháry pro vítěze katego-
rie mužů a žen.

Příští, 56. ročník se uskuteč-
ní v sobotu dne 7. září 2019. 
Zveme Vás!
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Letní akce 2018

Tento rok pořádal náš klub 
DANCE EMOTION Lysá nad 
Labem poprvé taneční pří-
městský tábor, který probí-
hal v tělocvičně a venkov-
ním hřišti ZŠ T. G. Masaryka  
v Litoli. První den si 26 děvčat 
vyzdobilo trička Dance Emotion,  

v kterých se skvěle tančilo. Vy-
šlo nám krásné počasí, takže 
jsme nejen trénovaly různé 
druhy tance, hrály hry, ale vy-
razily i na celodenní výlet podél 
Labe do Botanicusu. Poslední 
den jsme si vyrobily náramky  
z korálků, rozdaly medaile a di-
plomy a připravovaly závěrečné 
vystoupení pro rodiče, které se 
moc povedlo, a děvčata s radostí 
předvedla, co všechno se zvládla 
naučit za ten úžasný týden.

Závodní tým zumby Super Gi-
rls se na červnovém finále Mis-
trovství MIA stal absolutním ví-
tězem   MIA League  a získal šek  
100 000 Kč na pobyt na MIA  
Beach Camp v Chorvatsku v Pa-
koštane, takže ještě v pátek po 
skončení příměstského tábora 
jsme večer odjely do Chorvatska 
na sportovní soustředění. Celkem 
23 účastnic si pobyt v krásném 
areálu u moře pořádně užilo. Kaž-
dé ráno jsme začaly během a roz-
cvičkou, následovaly tréninky ne-
jen naše, ale i odborné – balet, hip 
hop, tabata, aerobic, aquaerobic 

v moři. Vyzkoušely jsme kajaky, 
lukostřelbu, trampolíny. Počasí 
nám skvěle vyšlo, takže nechyběl 
každodenní relax a opalovačka  
u moře, večerní program a dis-
kotéka. Vyrazily jsme samozřej-
mě i na prohlídku nedalekého 
městečka Pakoštane. Pobyt do-
plňoval skvělý stravovací pro-
gram all inclusive, kde kromě 
běžných lahůdek měla děvčata 
možnost ochutnat nejen míst-
ní speciality, ale různé ryby a 

dary moře. I přes neuvěřitelně 
nabitý program jsme zvládly 
natrénovat novou závodní se-
stavu pro další sezónu, kterou 
budeme moci předvést již na 
podzimních soutěžích v České 
republice i v zahraničí. Připra-
vily jsme exhibiční vystoupení, 
se kterým děvčata vystoupila  
v rámci večerního programu  
v Chorvatsku, ukázala ho na 
akci města Lysá nad Labem a 
vystoupí s ním i na dalších ak-
cích. Děvčata trénovala oprav-
du intenzivně, ale mořská voda 
zaručila dokonalou regenera-
ci po všech aktivitách. Pobyt 
jsme zakončily vyhlášením  
a předáním medailí a diplomů. 

Všem účastnicím patří obrov-
ská pochvala jak za příměstský 

taneční tábor, tak za soustředění 
a zvládnutí nových sestav. Byly to 
naprosto skvělé dva týdny a už teď 
se těšíme na příští rok! Kompletní 
fotografie z obou akcí naleznete na  
www.danceemotion.rajce.net.

Děkujeme městu Lysá nad La-
bem, ZŠ T. G. Masyryka v Litoli, 
sdružení Děti fitness, bez kterých 
by se tyto akce nemohly konat. 
Poděkování dále patří všem ro-
dičům za obrovskou podporu  
a také Hedvice Hendrichové,  
Andree Jandové, Katce Trnkové 
za skvělou pomoc. Na všechna 
děvčata se moc těšíme od 10. 9. 
na našich trénincích a do nové 
sezóny přejeme hodně úspěchů 
a vše NEJ!

Eva, Karolína, Bára a Sára
www.danceemotion.cz

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

www.mestolysa.cz
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