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V tomto čísle:

Vážení spoluobčané, ve dnech 5. a 6. října 
2018 proběhly volby do Zastupitelstva města 
Lysá nad Labem. Předkládám proto shrnutí 
alespoň základních informací o účasti voličů a 
výsledcích voleb v našem městě.

V Lysé nad Labem byla volební účast mírně 
nad celostátním průměrem, z celkového počtu 
voličů zapsaných v seznamu, tj. 7 295 přišlo 
odevzdat svůj hlas 3 608 voličů. Pokud porov-
náme procentuální účast, celostátní průměr 
dosáhl hodnoty 47,34 %, k volebním schrán-
kám v Lysé nad Labem přišlo 49,46 % všech 
oprávněných voličů.

O přízeň voličů se v Lysé nad Labem ucházelo 
11 volebních stran. Nejvíce hlasů získala ČSSD 
s podporou nezávislých, celkem 20,88 %, za ní 
následovaly strany Lysá nás baví – KDU-ČSL se 
ziskem 16,60 %, ODS se 13,09 %, „KULTURNĚ!“ 
s 10,61 %, ANO 2011 se 7,38 %, dále NAŠE LYSÁ 
se 6,63 %, KSČM se ziskem 6,57 % a Cesta města 
s 5,30 %. Tři strany (TOP 09; LYSÁ V POHYBU; 

Společně) získaly méně než 5 % z celkového 
počtu platných hlasů a do rozdělování mandátů 
nebyly v souladu se zákonem zahrnuty.

Mandáty byly rozděleny následovně:
KSČM 1
„KULTURNĚ!“  2
ČSSD s podporou nezávislých 4
ANO 2011 1
NAŠE LYSÁ 1
Cesta města 1
Lysá nás baví – KDU-ČSL 3
ODS 2

Údaje byly čerpány z dat Českého statistic-
kého úřadu dostupných na www.volby.cz, kde 
můžete získat další podrobnější informace 
(např. volební účast a výsledky za jednotlivé 
okrsky, pořadí případných náhradníků) včetně 
úplného zápisu o výsledku voleb.

Ludmila Procházková
odbor vnitřních věcí

13.15 -  odjezd autobusu od výstaviště
13.30 -  vysvěcení kapličky sv. Huberta za zvuku 
 hornistů z Konopiště
14.10 -  odjezd autobusu od kapličky k vinici
14.30 - slavnostní zahájení výsadby vinice 
 hraběte F. A. Šporka na klášterních 
 terasách, za doprovodu dechové hudby
17.15 - vytrubování před kostelem 
 Narození sv. Jana Křtitele
18.00 - Svatohubertská troubená mše 
 celebrována R. D. Pavlem A. Porochnavcem
 Velká mše B dur autorů P. Vacka 
 a J. Selementa

Trubači: Lovecké trio Praha
Sbor: Pro radost
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Zvolení zastupitelé:
 volební strana zvolený člen ZM počet hlasů
 KSČM Ing. Petr Gregor 402
 „KULTURNĚ!“ Ing. Jan Marek 484
 „KULTURNĚ!“ Ing. Petr Eliška 458
 ČSSD s podporou nezávislých Ing. Karel Otava 1020
 ČSSD s podporou nezávislých Ing. Karolína Chudobová 811
 ČSSD s podporou nezávislých MVDr. Jan Kořínek 807
 ČSSD s podporou nezávislých Ing. Martin Pípal 750
 ANO 2011 Romana Fischerová 313
 NAŠE LYSÁ Josef Kolman 412
 Cesta města Mgr. Martina Tužinská Synková 299
 Lysá nás baví – KDU-ČSL Mgr. Karel Marek 763
 Lysá nás baví – KDU-ČSL Jan Burian 687
 Lysá nás baví – KDU-ČSL Mgr. Štěpánka Vošická 682
 ODS Mgr. Jiří Havelka 554
 ODS Mgr. Hynek Fajmon 533

VÝSLEDKY VOLEB VÝSLEDKY VOLEB 
    DO ZASTUPITELSTVA     DO ZASTUPITELSTVA 
      MĚSTA LYSÁ N. L.      MĚSTA LYSÁ N. L.
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Městský úřad

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
ve dnech 5. a 6. října 2018 

proběhly volby do zastupitel-
stva města. Touto cestou bych 
Vám chtěl poděkovat za účast. 
Dali jste tím najevo, že Vám bu-
doucnost našeho města není 
lhostejná. Kandidovalo celkem 
11 volebních subjektů a z toho 
8 získalo mandáty v následují-
cím pořadí: 4 ČSSD, 3 KDU-ČSL, 
2 ODS, 2 KULTURNĚ!, 1 ANO, 
1 Naše Lysá, 1 KSČM, 1 Cesta měs-
ta. Volební účast byla 49,46 %. 

Bylo zvoleno následujících 
patnáct zastupitelů podle stran: 
ČSSD (4 zastupitelé 
- 26,67 %)                                                  
1. Ing. Karel Otava, starosta 
 města, 67 let, 1 020 hlasů,                                                           
2. Ing. Karolína Chudobová, 
 investiční technik, 43 let, 
 811 hlasů,                                          
3. MVDr. Jan Kořínek, 
 důchodce, 76 let, 807 hlasů,                                                               
4. Ing. Martin Pípal, ředitel OAD 
 Kolín, 33 let, 750 hlasů,
KDU-ČSL (3 zastupitelé 
- 20,00 %)
1. Mgr. Karel Marek, bankovní
 analytik, 41 let, 763 hlasů,                                                     
2. Jan Burian, produktový 
 manažer, místostarosta, 
 42 let, 687 hlasů,                                      
3. Mgr. Štěpánka Vošická, 
 učitelka MŠ, 43 let, 682 hlasů, 
ODS (2 zastupitelé - 13,33 %)                                                                                                  
1.  Mgr. Jiří Havelka, právník,
 43 let, 554 hlasů,                                                                      
2.  Mgr. Hynek Fajmon, 
 podnikatel, 50 let, 533 hlasů, 
KULTURNĚ! (2 zastupitelé - 
13,33 %)
1. Ing. Jan Marek, IT specialista, 
 37 let, 484 hlasů,
2.  Ing. Petr Eliška, učitel, 
 33 let, 458 hlasů,
ANO (1 zastupitel - 6,67 %)                                                                                         
1. Romana Fischerová, 
 manažerka, 49 let, 313 hlasů,

Naše Lysá (1 zastupitel - 6,67 %)                                                                                             
1.  Josef Kolman, podnikatel, 
 63 let, 412 hlasů,
KSČM (1 zastupitel - 6,67 %)
1. Ing. Petr Gregor, ekonom, 
 energetik, 72 let, 402 hlasů,
Cesta města (1 zastupitel 
- 6,67 %)
1. Mgr. Martina Tužinská 
 Synková, právnička, 44 let, 
 299 hlasů.

Tímto jste dali jasně najevo, 
koho chcete v čele města a komu 
věříte, že připravené projekty 
dokončí.

Bezprostředně po vyhláše-
ní výsledku voleb se rozběhlo 
koaliční vyjednávání. Vytvořily 
se dvě skupiny po šesti zastupi-
telích. Jedni odmítli respektovat 
výsledek voleb (KDU-ČSL, KUL-
TURNĚ! a Cesta města) a poža-
dovali funkci starosty. Nakonec 
rozhodli ti, kteří byli doposud 
v opozici (ODS a ANO). Přikloni-
li se ke spolupráci s ČSSD a Naše 
Lysá. Po týdnu byla podepsána 
koaliční dohoda o spolupráci 
a bylo vydáno následující pro-
hlášení.

Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás seznámili 

s výsledky koaličních jednání 
o budoucím uspořádání vedení 
města Lysá nad Labem pro roky 
2018–2022. Níže uvedené stra-
ny preferovaly širokou koalici 
na základě volebních výsledků. 
Toto nebylo ze strany volebního 
trojbloku (KDU-ČSL, KULTUR-
NĚ!, Cesta města) akceptováno. 
Na základě volebních výsled-
ků a hledání programové sho-
dy napříč politickým spektrem 
stran a sdružení kandidujících 
v našem městě se ukázala nejví-
ce perspektivní spolupráce těch, 
kteří mají zastoupení na Středo-
českém kraji, v Parlamentu Čes-
ké republiky a ve vládě. Na tomto 
půdorysu tedy vznikla dohoda 
o spolupráci stran ČSSD, ODS, 
ANO 2011 a Naše Lysá, které 
se rozhodly uzavřít koaliční do-
hodu na volební období 2018–
2022. 

Ustavující zastupitelstvo města 
je naplánováno na 31. 10. 2018 
od 17.00 hodin.

Ing. Karel Otava
starosta města

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

Do města Lysá nad Labem za-
vítala portugalská velvyslankyně 
– paní Manuela Franco. Důvo-
dem její návštěvy byla účast por-
tugalské školy Escola Portuguesa 
de Arte Equestre z Lisabonu na 
mezinárodní výstavě Kůň 2018, 
konané od pátku 21. 9. do neděle 
23. 9. 2018 na Výstavišti v Lysé 
nad Labem. Byl to již 25. ročník 
tradiční výstavy koní a všeho, co 
k nim patří. Tato výstava je nejen 
největší, ale zároveň i nejstarší 
výstavou koní konané v Čes-
ké republice. Stejně jako každý 
rok se vedle všeho, co ke koním 
patří, představil návštěvníkům 
pestrý kaleidoskop plemen koní, 
kterých bývá v Lysé vždy okolo 
120 jedinců. Na výstavě se kro-
mě portugalské školy předsta-
vil i největší hipologický klenot 
České republiky, Starokladrub-
ský kůň, (na výstavě vystoupilo 
6 jedinců) pro kterého je již té-
měř 500 let domovem hřebčín 
v Kladrubech nad Labem. 

Do našeho města zavítala 
portugalská velvyslankyně

Portugalská škola Escola Por-
tuguesa de Arte Equestre je jed-
nou ze čtyř prestižních jezdec-
kých škol světa, která se ve svých 
výukových programech opírá 
o prvky vysoké jezdecké školy 
a navazuje na hipologii 18. sto-
letí. Ve střední Evropě tak vy-
stoupila vůbec poprvé a předsta-
vila své lusitánské koně a to jak 
v denním programu, tak i ve 
večerní koňské galashow, kte-
rá byla dechberoucí a nabídla, 
téměř vyprodané hale vskutku 
netradiční zážitek. Lusitánských 
koní bylo možno shlédnout 
sedm spolu s jejich jezdci, kteří 
byli oblečení v tradičním oděvu. 

Samotnou galashow zahájila 
svým příjezdem právě portugal-
ská velvyslankyně. Její program 
započal slavnostním přivítáním 
na městské radnici starostou pa-
nem Karlem Otavou a následova-
la tematická projížďka kočárem 
po našem městě.

 Andrea Nováková
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Krátce z radnice

Městský úřad

Z 23. jednání rady města 
dne 12. 9. 2018
RM vzala na vědomí:
• informaci o průběhu neúspěš-
 ného poptávkového řízení a ná-
 vrh na přesunutí realizace „Pře-
 ložení chodníku Sídliště II. etapa 
 do roku 2019 (březen – duben),
• žádost o užití veřejného pro-
 stranství (cesty v parku) a místní 
 komunikace na náměstí B. Hroz-
 ného za účelem konání Řemesl-
 ného jarmarku.
RM povolila:
• s platností od 14. 9. 2018 umí-
 stění volebních materiálů na 
 Husově náměstí, kde je připra-
 vena na zábradlí vyhrazená 
 bezplatná plocha pro každou 
 z volebních stran, bezplatné 
 umístění volebních materiálů 
 pro komunální volby na slou-
 pech veřejného osvětlení a bez-
 platné umístění reklamních sto-
 janů (typu „A“) na veřejném pro-
 stranství za podmínky, že nedo-
 jde k poškození majetku města 
 a omezení pohybu občanů.
RM schválila:
• uzavření dodatku č. 1 ke smlou-
 vě o dílo č. 2018-0234/SM, kte-
 rým se navyšuje rozsah prací 
 z důvodu vynucených změn při 
 stavbě „Denní stacionář – sta-
 vební úpravy“ a navýšení celko-
 vé ceny stavby o 504 840 Kč 
 včetně DPH,
• uzavření dodatku č. 1 ke smlou-
 vě o dílo č. 2018-0293/SM, kte-
 rým se navyšuje rozsah prací 
 stavby „Opatření proti vlhkosti
 čp. 12, Základní škola Bedřicha 
 Hrozného, Lysá nad Labem“ a 
 navýšení celkové ceny stavby 
 o 114 201 Kč včetně DPH,
• dotace z charitativního progra-
 mu v celkové výši 76 550 Kč dle 
 návrhu odboru,
• uzavření dodatku č. 6 ke smlou-
 vě o dílo na zhotovení stavby 
 „Byšičky – Kanalizace splašková 
 tlaková a vodovod“ č. 2017-
 0236/OMI ze dne 30. 5. 2017,
• podání žádosti na vyhotovení 
 projektové dokumentace na vý-
 stavbu automatického parkova-
 cího zařízení na kola na pozem-
 ku p. č. 623/5 a p. č. 623/17, 
 podání žádosti o dotaci na tento 
 projekt.
RM souhlasila:
•  s uzavřením smlouvy na zakáz-
 ku s názvem: „Restaurování jižní 

 vstupní brány a části plotu (ve-
 dle vrátnice) v Lysé nad Labem“ 
 s ak. sochařem Vojtěchem Adam-
 cem, Praha 10, nejvýše přípust-
 ná cena je 1 286 677,50 Kč 
 vč. DPH,
• s výpovědí smluv o nájmu pro-
 storu sloužícího k podnikání na 
 adrese Školní náměstí v ČSAP 
 č. 29/9, Lysá nad Labem a na ná-
 městí Bedřicha Hrozného čp. 
 1745, Lysá nad Labem (stodola, 
 olejárna) s 3měsíční výpovědní 
 dobou (datum ukončení a vykli-
 zení prostor k 31. 12. 2018) 
 z důvodu plánované demolice 
 objektu.

Z 24. jednání rady města 
dne 26. 9. 2018
RM schválila:
• navrženou kupní cenu od ČD 
 a. s. ze dne 3. 9.2018 ve výši 
 2 745 000 Kč, tj. 300 Kč/m2, za 
 prodej pozemku p. č. 2126/30 
 v k. ú. Lysá nad Labem po oddě-
 lení části pozemku o výměře cca 
 320 m2 kolem vstupního objektu 
 do podchodu na litolské straně, 
 za účelem vybudování parkoviště,
• zahájení výběrového řízení ve-
 deného mimo zadávací řízení 
 vymezené dle ustanovení § 3 
 zákona na veřejnou zakázku na 
 stavební práce s názvem: „Napo-
 jení nového vrtu HV-3 na 
 úpravnu vody v Lysé n. L.“,
• zahájení přípravy projektové do-
 kumentace pro investiční záměr 
 s názvem „Rekonstrukce nevyu-
 žitých prostor historické části 
 radnice na Husově náměstí“,
• zahájení přípravy studie pro in-
 vestiční záměr s názvem „Park 
 30. výročí osvobození Lysá nad 
 Labem – rekonstrukce“.
RM vzala na vědomí:
• stanovenou cenu dle znaleckého 
 posudku č. 917-23/18 nemovi-
 tostí pozemek p. č. st. 150 s bu-
 dovou čp. 149 a pozemek p. č. 
 90/8 v k. ú. Litol, ulice Mírová 
 ve výši 7 900 000 Kč,
• informaci z jednání pana staro-
 sty dne 13. 8. 2018 s paní J. L. R. 
 z Čelákovic, která se vyjádřila, 
 že je ochotna předmětné nemo-
 vitosti prodat za cenu 8 mil. Kč,
• žádost pana Marcela Barocha, 
 Ostrá 190, 289 22 Lysá nad La-
 bem o souhlas pro výstavbu 
 10 parkovacích stání na pozem-
 ku města p. č. 2673/91 Sídliště, 

 která bude přílohou ke stavební-
 mu řízení.
RM souhlasila:
• s povolením výkopových prací 
 a s povolením zvláštního užívá-
 ní komunikace v zimním období 
 pro irmu STAVOKOMPLET spol. 
 s r. o., Brandýs nad Labem, která 
 realizuje výstavbu kanalizace a 
 vodovodního řadu v ul. Komen-
 ského na p. č. 3458/2 a nám. 
 B. Hrozného p. č. 3451/1 a vý-
 stavbu kanalizace Dvorce na 
 p. č. 3536, 3535/1, 3537/1, 
 3537/3, 3540/2 a dále irmu 
 Rekomont a. s., Praha 9, která 
 realizuje výstavbu přípojek by-
 tového domu čp. 253 na p. č. 
 3451/25, ul. Na Františku,
• s uzavřením NS k prostoru 
 sloužícímu k podnikání na adre-
 se Masarykova čp. 1102, Lysá 
 nad Labem, s výší nájemného 
 247 560 Kč/rok (20 630 Kč/
 měs.) + příslušného podílu na 
 službách za účelem vybudování 
 a provozování denního stacioná-
 ře, s Centrem sociálních a zdra-
 votních služeb Poděbrady o. p. s.
RM uložila:
• OSM upravit zadávací dokumen-
 taci (výkaz výměr) a veřejnou 
 zakázku na stavební práce s ná-
 zvem „Oprava střechy domu 
 Masarykova 176 Lysá n. L.“, vyvě-
 sit opakovaně s termínem splně
 ní ve druhém čtvrtletí 2019.
RM schválila:
• stanovení platu ředitelce MŠ Ma-
 šinka Lysá nad Labem, Sídliště 
 1512, 1516 dle návrhu odboru,
• poskytnutí individuální dotace 
 ve výši 16 000 Kč na digitalizaci
 archivních ilmových záběrů 

 z historie města a života obyvatel 
 s variantou č. 2 předání mate-
 riálů ve dvou typech včetně 
 schválení návrhu veřejnoprávní 
 smlouvy,
• umístění paní V. T., trvale bytem 
 Mánesova 752/8, Lysá n. L. do 
 volného bytu č. A – 6 v domě 
 s pečovatelskou službou,
• Římskokatolické farnosti Lysá 
 nad Labem z programu regene-
 race částku ve výši 264 000 Kč, 
 z rozpočtu města částku ve výši 
 80 000 Kč a současně schvaluje 
 návrh veřejnoprávních smluv, 
 Domovu Na Zámku v Lysé nad 
 Labem z programu regenerace 
 částku ve výši 380 000 Kč a 
 současně schvaluje návrh veřej-
 noprávní smlouvy,
• nákup vzrostlé lípy a provedení 
 slavnostní výsadby stromu ke 
 100. výročí založení ČSR dne 
 28. 10. 2018 na zvoleném místě 
 v Lysé nad Labem v rámci měst-
 ských oslav.
RM odložila:
• žádost o vybudování vodovod-
 ních přípojek a kanalizačního řa-
 du na Řehačce jako nedůvodnou.

Z 25. jednání rady města 
dne 9. 10. 2018
RM schválila:
• poskytnutí inančních prostřed-
 ků pro účely uspořádání výsta-
 vy hub v Lysé nad Labem ve výši 
 3 000 Kč včetně schválení návr-
 hu veřejnoprávní smlouvy.

Úplné informace najdete na 
stránkách www.mestolysa.cz.

Miloš Dvořák
tajemník MěÚ Lysá n. L.

Upozorňujeme občany, že od 1. listopadu 2018 se služby Czech-
Pointu přesouvají na ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD, který sídlí v 2. patře, 
čísla kanceláří 43 –45. Děkujeme za pochopení. 

Změna poskytování služeb 
CzechPointu

Poslední svoz BIOODPADU bude dne 21. 11. 2018.
Informace k pytlovému sběru
Pytlový sběr bude ukončen  dne 25. 10. 2018. 
Slevy pytlového sběru pro rok 2019 najdete na webových stránkách 
města https://www.mestolysa.cz/cz/zivotni-prostredi
Od 20. 11. 2018 bude pokračovat svoz tříděného sběru.

Romana Novotná, SMI
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Městský úřad

Krimi střípky
Nerespektování dopravního 
značení vedlo k závažné nehodě

Dne 31. 8. 2018 ve 22.48 hodin 
obdržela dozorčí služba MP hlášení, 
že došlo k dopravní nehodě – stře-
tu osobního vozidla a osobního 
vlaku na železniční trati Nymburk 
– Praha. Po upřesnění, že se jedná 
o železniční přejezd na polní cestě 
navazující na ulici K Borku v Lysé 
nad Labem-Litoli, byla na místo 
vyslána hlídka MP a složky IZS. Na 
místě bylo zjištěno, že řidička osob-
ního vozidla dvakrát nerespektova-
la dopravní značku „Zákaz vjezdu 
všech vozidel“ a vjela na železniční 
přejezd, který byl v této době v re-
konstrukci. Řidička z tohoto důvodu 
uvízla na železničním svršku, odkud 
nemohla vyjet. Z uvízlého vozidla 
vystoupila, ale již nedokázala za-
bránit střetu s osobním vlakem, 
který jel ve směru na Prahu. Při 
nehodě naštěstí nedošlo k žádné-
mu úmrtí ani zranění. Celou věc 
si na místě převzala PČR a nezod-
povědné řidičce nyní hrozí trestní 
stíhání pro trestný čin obecného 
ohrožení.  

Podnapilý řidič
Dne 19. 9. 2018 ve 23.05 hodin 

si hlídka MP při výkonu služby 
všimla v ulici Jedličkova osobní-
ho vozidla, jehož řidič svým způ-
sobem jízdy vzbudil podezření, 
že řídí pod vlivem návykové lát-
ky nebo u něj nastaly zdravotní 
problémy. Z tohoto důvodu bylo 
následně vozidlo hlídkou MP za-

staveno a u řidiče byla provedena 
orientační dechová zkouška. Pro-
vedená zkouška měla pozitivní 
výsledek a řidiči bylo naměřeno 
2,65 promile alkoholu dechu. 
Z výše uvedených důvodů hlídka 
MP řidiče vyzvala, aby setrval na 
místě do příjezdu PČR. Po příjez-
du na místo si hlídka PČR převza-
la celou událost k provedení dal-
ších opatření. 

I v Lysé nad Labem 
řádil silný vítr

Dne 21. 9. 2018 ve 20.16 ho-
din přijala dozorčí služba MP 
oznámení od občanů, že v ulici 
Přemyslova  domu čp. 925, kde 
sídlí dětská ordinace, padá vli-
vem silného větru při bouřce 
střešní krytina. Hlídka MP na 
místě zjistila, že se jedná  ple-
chové pláty, kterými byla střecha 
pokryta. Vzhledem k této situaci 
hlídka MP místo zajistila proti 
vstupu nepovolaných osob a na 
místo přivolala SDH Lysá nad 
Labem a HZS Nymburk. Hasiči 
za pomoci vysokozdvižné tech-
niky zajistili zbytek střešní kry-
tiny proti spadnutí a odkrytou 
střešní konstrukci plachtou proti 
promočení.   

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

Bc. Luboš Zita 
zástupce ředitele 

Městské policie Lysá n. L.

Požár Kovony

Možná poslední letošní teplý 
večer, v pátek 21. 9. 2018, se 
strhla neočekávaná krátká vich-
řice. Její síla způsobila, že stře-
cha budovy, patřící k Domovu 
mládeže Střední školy designu 
Lysá nad Labem, přišla o více 
jak polovinu plechové krytiny. 
Obdélníky plechu se rozlétly 
do okolí a jen zázrakem nikoho 
nezranily. Byla jsem na místo 
přivolána několik minut po té, a 
kolem budovy už pracovali ha-
siči SDH Lysá nad Labem, HZS 
Nymburk a příslušníci Městské 
policie Lysá nad Labem. Bylo 
třeba odstranit zbylou uvol-
něnou krytinu a zabezpečit 
střechu budovy. Byla tma, stále 
ještě pršelo a foukal silný vítr, 

Poděkování hasičům!
ale všichni zúčastnění se sna-
žili udělat všechno proto, aby 
nedošlo k dalším škodám. Roz-
hodně nebylo jejich povinností 
zajišťovat potřebný materiál a 
provést zakrytí střechy plach-
tami. Přesto pracovali, dokud 
nebylo vše hotovo, téměř pět 
hodin. Děkuji všem!

Přeji všem Lysákům, aby je 
nic podobného nepotkalo, ale 
kdyby náhodou ano, mohou 
se spolehnout, že je dobrovol-
ní hasiči z Lysé nenechají bez 
pomoci.

Mgr. Jarmila Žigová
 vedoucí Domova mládeže 

Střední školy designu 
Lysá nad Labem

V pondělí 15. října 2018 v 18.36 
hodin vyjela jednotka SDH Lysá 
nad Labem k požáru haly ve výrob-
ním závodě Kovona. Na místo byla 
vyslána všechna naše dostupná 
technika.

Shodou okolností nás byla vět-
šina v hasičárně na každo ponděl-
ním cvičení a prováděla údržbu na 
technice. První výjezd vyrazil již 
v první minutě a zbytek techniky 
do dvou minut.

Hasiči vyjeli s CAS 20 Tatra 815 
Terno, CAS K 25 Tatra 815, CAS 32 
Tatra 148 a AZ 30 Ifa W 50L a DA 
WV Transporter.

Již cestou na místo bylo vidět 
velká oblaka černého dýmu a také 
šlehající plameny a bylo zřejmé, na 
zásah stačit sami nebudeme.

Proto Krajské operační a infor-
mační středisko na místo povolalo 
další jednotky v prvním stupni a 
posléze i v druhém stupni požární-
ho poplachu. Na místo se dostavili 
další jednotky z širokého okolí, cel-
kem zde zasahovalo 21 jednotek a 
105 hasičů, z toho bylo 24 lysáků.

Nakonec byl vyhlášen třetí stu-
peň požárního poplachu. Naše jed-
notka jako první na místě, zajistila 
vypnutí elektrického proudu a ply-
nu do objektu. Vytvořila několik 
hadicových vedení ze dvou stran 
objektu a snažila se zabránit roz-
šíření požáru do dalších prostor 
továrny. Následně přijížděly další 
jednoty a postupně se zapojovaly 
do hasebních prací.

Podle zaměstnanců továrny měl 
být v zasaženém objektu jeden 
z pracovníků. Jednotka provedla 

„Byl jsem přítomen na místě zásahu až do ukončení III. stupně poplachu. 
Informace pro občany našeho města byly podávány pomocí mobilního 
rozhlasu – telefonicky. Pitnou vodu a stravování pro hasiče zajišťovala 
Kovona a.s. Naši hasiči si zaslouží obdiv a velké poděkování za profesionální 
zvládnutí složité situace. Opět nás přesvědčili, že je na ně spolehnutí.“ 

Ing. Karel Otava – starosta 

spolu s HZS Benátky průzkum 
uvnitř budovy, ale nikoho nenašla. 
Následně se zjistilo, že zaměstna-
nec objekt včas opustil.

Následovala náročná práce 
s hašením zasaženého objektu a 
rozebíráním poničené konstruk-
ce objektu. Bylo spotřebováno 
obrovské množství hasební 
vody, kterou cisterny kyvadlově 
dovážely z Labe, čerpacího sta-
noviště v hasičárně a závlah. 

Kolem půlnoci se začal redu-
kovat počet jednotek. To se nás 
však netýkalo, protože jako místní 
jednotka zůstáváme na místě až 
do ukončení zásahu. Ve tři hodiny 
jsem poslal část jednotky zpět na 
základnu, aby se šli trochu vyspat a 
mohli potom na střídání další den. 

Během následujícího dopole-
dne odjel zbytek jednotek a na 
místě zůstala jen naše jednotka. 
Členové se zde průběžně střídali 
až do středečního odpoledne. 

V 16.00 hodin, po téměř 46 ho-
dinách, ukončila jednotka SDH 
Lysá nad Labem dohašovací práce 
a dohled nad požářištěm.

Návratem to však ještě ne-
skočilo, bylo potřeba auta zno-
vu vyzbrojit, vyčistit a doplnit 
dýchací přístroje, opravit po-
škozené vybavení.

Do všech těchto prací a zásahu 
se zapojila téměř celá jednotka 
a kluci zde strávili mnoho svého 
času. Touto cestou jim všem za to 
děkuji a Láďovi Hruškovi obzvlášť. 

Příčina požáru se vyšetřuje. 
Miroslav Konečný

velitel  JSDH Lysá nad Labem
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Městský úřad

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

Franz Ka  a: 
„Kdo si uchová schopnost vidět krásu, nikdy nezestárne.“ 

80 let
Řepková Marta
Vítek Fran  šek
Doležálková Božena
Valtrová Jarmila
Uhlířová Miloslava
Petráčková Zdeňka

85 let
Kalistová Věra
Jůzová Dagmar

92 let
Budková Marie
Charvátová Vlasta

93 let
Procházková Marie

Blahopřání 
za měsíc září

rta
šek

a

24. 11. 2018 proběhne poslední přistavování kontejnerů 
v roce 2018 a bude pouze na BIOODPAD!
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 BIO) 08.30 10.30
Byšičky (1x BIO) 09.00 11.00
Řehačka (1x BIO) 09.30 11.30
U Borku (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 

Dne 1.10.2018 probíhaly osla-
vy Mezinárodního dne seniorů 
již od samého rána. Sešli jsme se 
na společné snídani se starostou 
Ing. Karlem Otavou na Výstavišti 
v Lysé nad Labem, o dobrou náladu 
se postarala hudba ESO pod vede-
ním Miloslava Hartmana a děti ZUŠ 
Františka Antonína Šporka, které 
zahrály krásné skladby na létny.

V poledne jsme se přemístili do 
Domu s pečovatelskou službou 
(DPS) v Masarykově ulici, kde byl 
slavnostně otevřen Denní stacio-
nář za přítomnosti mnoha hostů 
a seniorů. Byla tak zrealizována 
myšlenka efektivního využití pro-
storu v DPS pro seniory. Vzniklo 
zde krásné a příjemné zázemí pro 
tuto službu, s moderním vybave-
ním, které bude sloužit starším 
občanům z Lysé nad Labem a při-
lehlých okolních obcí. Stávající ka-
pacita denního stacionáře, které 
využívají senioři již od roku 2002 
v Milovicích, je v současné době ne-
dostačující.

Služba denní stacionář je určena 
pro ty, kteří nechtějí zůstávat celý 
den sami doma, chtějí si s někým 
popovídat, seznámit se, smyslupl-
ně a aktivně strávit volný čas. Nebo 
pro ty, kteří nemohou zůstávat 

Denní stacionář v Lysé
sami doma, např. v době, kdy jsou 
jejich blízcí v zaměstnání. V den-
ním stacionáři se můžete spřátelit 
s jinými lidmi, podělit se o své ra-
dosti i starosti. Společně s ostatní-
mi si můžete zahrát společenské 
hry, zazpívat si, zajít na procházku, 
vyluštit křížovku, společně něco 
zajímavého si přečíst, trénovat pa-
měť, naučit se nějakou rukodělnou 
techniku, či jen relaxovat. Každý si 
vybere z nabízených aktivit to, co 
ho baví a zajímá, pro každého se 
snažíme vytvořit program šitý na 
míru. Společně můžeme pracovat 
na zlepšování soběstačnosti při 
činnostech, které dělají obtíže. Po-
staráme se o vás od rána, kdy do 
našeho zařízení přijedete, až do va-
šeho odpoledního odjezdu.

Rekonstrukci prostorů v DPS za-
jistilo a inancovalo město Lysá nad 
Labem, vybavení denního stacio-
náře a ostatních prostor, které jsou 
určeny sestrám domácí zdravotní 
péče a pečovatelkám, je v režii Cen-
tra sociálních a zdravotních služeb 
Poděbrady, které je registrovaným 
poskytovatelem sociálních a zdra-
votních služeb. Velice děkujeme 
městu Lysá nad Labem, pracov-
níkům stavebního odboru a všem 
spolupracujícím irmám za vybu-

dování moderního a důstojného 
zázemí pro seniory. Vážíme si toho, 
že jsme provozovatelem nových 
prostor, které přispějí ke zlepšení 
kvality poskytovaných sociálních 
a zdravotních služeb pro občany a 
seniory z Lysé nad Labem.

Naše společnost je poskytova-
telem sociálních služeb na území 
okresu Nymburk mnoho let, zde 
v Lysé nad Labem začínala s pečo-
vatelskou službou v 80. letech mi-
nulého století. V průběhu let prošla 
různými změnami a vývojem, a po-
dle potřeb občanů své služby stále 
zkvalitňuje. Kromě denního staci-
onáře nabízí odlehčovací služby, 
osobní asistenci, poradenství, pod-
poruje pěstounské rodiny. Součas-

ně také rozšiřuje tým pracovníků. 
Sestry domácí zdravotní péče po-
máhají občanům Lysé nad Labem 
již od roku 2001. Poskytují zdra-
votní služby v domácím prostředí 
na základě ordinace praktického 
lékaře, a to včetně péče hospicové.

Děkujeme městu Lysá nad La-
bem za dlouhodobou spolupráci, 
svou podporou dává svým obča-
nům možnost volby zůstat doma, 
i když ubývají síly nebo se vyskytne 
nepříznivá životní situace.

Zveme Vás na Den otevřených 
dveří v nově vybudovaném Den-
ním stacionáři, který se bude konat 
ve čtvrtek 29.11.2018 od 15 do 18 
hodin. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Bc. Věra Součková
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Fotogra icky

Ke konci září byla na radnici přijata šestičlenná čínská delegace 
z města Hangzhou v provincii Jianggan za irmu Committee of CPPCC. 
Cílem jejich návštěvy bylo navázání styků s naším městem a rozhovor 
o možné budoucí spolupráci. 

1. října byl mezinárodní den seniorů. Senioři v Lysé nad Labem byli, 
městem Lysá a Centrem sociálních a zdravotních služeb Poděbrady 
o.p.s, středisko Lysá nad Labem, pozváni na „Snídani se starostou“. 
Setkání proběhlo na Výstavišti v Lysé nad Labem. Program byl bohatý. 
Nejprve proběhlo úvodní slovo pana starosty a k poslechu a tanci hrála 
oblíbené písničky kapela ESO pod vedením Miloslava Hartmana. Ná-
sledovalo vystoupení ZUŠ F. A. Šporka Lysá nad Labem. Během celého 
dopoledne bylo zajištěno pohoštění. Setkání to bylo velmi příjemné 
a probíhalo v přátelské atmosféře.

 
Třetí říjnový den zaplnily kostel sv. Jana Křtitele krásné hlasy 

padesátičlenného katedrálního pěveckého sboru z německého 
Braunschweigu, který do našeho města zavítal v rámci svého tur-
né po České republice. Během večera obohaceného o varhanní 
hudbu zazněly i skladby z děl současných evropských autorů. Kon-
cert spolu s městem a místní římskokatolickou farností uspořáda-
la The Prague Concert Co. a přišla na něj téměř stovka hudebních 
příznivců. Všem moc děkujeme.

 

V sobotu 6. října proběhl v našem městě dožínkový průvod. 
V jeho čele šla dechová hudba doprovázená mažoretkami, nechyběli 
baráčníci v tradičních krojích a další obyvatelé města. Průvod vyšel 
v 9.30 hodin od radnice směrem na výstaviště, kde probíhala výstava 
Zemědělec a Náš chov. 

 

 Italská delegace uctila památku padlých hrdinů z 1. sv. v. na vojen-
ském hřbitově v Milovicích. Poté se delegace přesunula do Lysé nad 
Labem k pomníku obětem 1. sv. v. na nám. B. Hrozného, kde byly po-
loženy květiny.

 
V sobotu 13. 10. proběhl na výstavišti slavnostní koncert 

Západočeského symfonického orchestru z Mariánských lázní 
k 100. výročí vzniku ČSR. Celá událost se nesla ve velmi repre-
zentativním duchu a orchestr všem přítomným zprostředkoval 
neopakovatelný zážitek. Děkujeme tak celému orchestru a panu 
dirigentovi Janu Mikolášovi.
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Kulturní přehled

1. 11. od 17.00 Louskáček a čtyři říše PREMIÉRA
1. 11. od 20.00 Bohemian Rhapsody PREMIÉRA
2. 11. od 17.00 Venom
2. 11. od 20.00 Nebezpečná laskavost
3. 11. od 10.00 Když draka bolí hlava
3. 11. od 17.00 Johnny English znovu zasahuje
3. 11. od 20.00 Bohemian Rhapsody 
4. 11. od 10.00 Vilík: Rychle a vesele
4. 11. od 15.00 Louskáček a čtyři říše 
4. 11. od 18.00 Hovory s TGM
8. 11. od 17.00 Grinch  PREMIÉRA
8. 11. od 20.00 Ten, kdo tě miloval PREMIÉRA
9. 11. od 17.00 Vilík: Rychle a vesele
9. 11. od 20.00 Ten, kdo tě miloval 
10. 11. od 10.00 Grinch  
10. 11. od 18.00 150 LET POD KŘÍDLY SOKOLA  FILM
10. 11. od 20.00 Hovory s TGM
11. 11. od 10.00 Grinch  
11. 11. od 15.00 Louskáček a čtyři říše
11. 11. od 18.00 A Plas  c Ocean
11. 11. od 20.00 Ten, kdo tě miloval 
13. 11. od 17.00 Grinch  
13. 11. od 20.00 Dívka v pavoučí sí   PREMIÉRA
14. 11. od 17.00 Ye  : Ledové dobrodružství AKCE KINO KLUB
14. 11. od 20.00 Po čem muži touží AKCE KINO KLUB
15. 11. od 17.00 Fantas  cká zvířata: Grindelwaldovy zločiny PREMIÉRA
15. 11. od 20.00 Oni a Silvio PREMIÉRA
16. 11. od 17.00 Grinch  
16. 11. od 20.00 Ten, kdo tě miloval 
17. 11. od 10.00 Když draka bolí hlava
17. 11. od 17.00 Fantas  cká zvířata: Grindelwaldovy zločiny 
17. 11. od 20.00 Hovory s TGM
18. 11. od 10.00 Grinch  
18. 11. od 15.00 A-Z  Divadlo Milovice: Ježibaby z Babína
18. 11. od 18.00 Oni a Silvio 
20. 11. od 17.00 Fantas  cká zvířata: Grindelwaldovy zločiny 
20. 11. od 20.00 Ten, kdo tě miloval 
21. 11. od 17.00 Čarodějovy hodiny AKCE KINO KLUB
21. 11. od 20.00 Toman AKCE KINO KLUB
22. 11. od 17.00 Odpoledne pro seniory: Hovory s TGM
22. 11. od 20.00 NA STOJÁKA V KINĚ 
23. 11. od 17.00 Pat a Mat: Zimní radovánky PREMIÉRA
23. 11. od 19.00 HOROKAMERA 2018
24. 11. od 10.00 Pat a Mat: Zimní radovánky
24. 11. od 17.00 Fantas  cká zvířata: Grindelwaldovy zločiny 
24. 11. od 20.00 Chvilky PREMIÉRA
25. 11. od 10.00 Grinch  
25. 11. od 15.00 Pat a Mat: Zimní radovánky
25. 11. od 18.00 Ten, kdo tě miloval 
27. 11. od 17.00 Fantas  cká zvířata: Grindelwaldovy zločiny 
27. 11. od 20.00 V Mosulu
28. 11. od 17.00 Když draka bolí hlava
28. 11. od 20.00 Mladí zabijáci PREMIÉRA
29. 11. od 17.00 Čer   brko PREMIÉRA
29. 11. od 20.00 Robin Hood PREMIÉRA
30. 11. od 17.00 Creed II
30. 11. od 20.00 Vdovy PREMIÉRA
1. 12. od 10.00 Čer   brko 
1. 12. od 15.00 Robin Hood 
1. 12. od 20.00 JIŘÍ SCHMITZER KONCERT
2. 12. od 10.00 Pat a Mat: Zimní radovánky
2. 12. od 16.00 MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA v kině 

Kino Lysá n. L.                   11/20183. listopadu od 17.00 hodin
Halloween dance party
Music club Calypsso

6., 13. listopadu od 9.00 hodin
PC kurzy pro začátečníky
v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

6. listopadu od 16.30 hodin
Jiří z Poděbrad
beseda v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

7., 21. listopadu od 16.30 hodin
Paličkování
v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

7. listopadu od 18.00 hodin
Výchova bez poražených
beseda v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

8. listopadu od 18.00 hodin
Můj život s Alzheimerem
beseda ve Fajn klubu

9. listopadu 2018
Svatohubertská 
troubená mše
www.mestolysa.cz

9.–11. listopadu 2018
Autosalon Kola
Rychlá kola
Pivní a vinné slavnosti
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

9.–11. listopadu 
od 9.00 do 17.00 hodin
Modelové kolejiště
na nádraží v Lysé n. L.

10. listopadu 
od 8.00 do18.00 hodin
Potravinová sbírka
v Penny marketu, Sokolská ul.

11. listopadu od 16.00 hodin
Koncert k 100. výročí 
založení Československa
v kostele Narození sv. Jana 
Křtitele v Lysé n. L.

11. listopadu od 17.30 hodin
Svatomartinský průvod
sraz na Husově náměstí

12., 26. listopadu od 14.30 hodin
Kavárnička dříve narozených
v restauraci U Bílé labutě

13. listopadu od 17.30 hodin
Bon Repos a první 
pozemková reforma
přednáška v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

14., 28. listopadu od 16.30 hodin
Drátování
v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

20. listopadu od 17.00 hodin
Nejde jen o prsa
přednáška v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

21. listopadu od 16.00 hodin
Hudební toulky
v městské knihovně Litol
www.knihovnalysa.cz

23. listopadu od 19.00 hodin
Horokamera 2018
v kině na Husově nám.

23.–25. listopadu 2018
Chovatel
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

24. listopadu 
od 9.00 do 11.30 hodin
Bazárek
Ladoňka a Soví doupě, 
Masarykova 582

24. listopadu 
od 9.00 do 13.00 hodin
Adventní tvoření spojené 

 s vyhlášením výsledků 
dětské soutěže
v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

27. listopadu od 18.00 hodin
Osmimilimetrové vzpomínky
beseda v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

30. listopadu – 2. prosince 2018
Polabské vánoční trhy
Mikulášské trhy
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

1. prosince 
od 9.00 do 12.00 hodin
Předvánoční jarmark
v ZŠ J. A. Komenského

1. prosince 2018 od 15.00 hodin
Přivítání adventu
na Husově náměstí



8

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

Jiří z Poděbrad – 6. listopadu 2018 od 16.30 hodin
Pravidelné setkávání nad českou historií s PaedDr. Marií Kořínkovou.

PC kurzy pro začátečníky – 6. a 13. listopadu 2018 od 9.00 hodin
Na kurz zveme všechny, kteří se chtějí naučit základní ovládání počítače a ob-
jevit možnosti internetu. Vzhledem k omezenému místu je nutné si účast na 
kurzu v knihovně rezervovat předem. Kurz je pro všechny zájemce zdarma.

Paličkování – 7. a 21. listopadu 2018 od 16.30 hodin
Pravidelné kurzy s Helenou Kubíkovou. Zájemci se mohou hlásit v knihovně.

Výchova bez poražených – 7. listopadu 2018 od 18.00 hodin
Přednáška o metodě dle Thomase Gordona, která je postavena na myš-
lence, že lze zohlednit naplňování potřeb dětí i rodičů tak, aby z nich nikdo 
nevycházel poražený. Lektorka Iveta Šťastná, organizátorka kurzů a certi-
ikovaný instruktor výchovy bez poražených.  

 
Bon Repos a první pozemková reforma – 13. 11. 2018 od 17.30 hodin
Přednáška k historii pozemkových reforem na nedalekém zámečku Bon Re-
pos. Touto problematikou nás provede Ing. Stanislav Svoboda. Vstup volný.

Drátování – 14. a 28. listopadu 2018 od 16.30 hodin
Drátenický kurz s paní Janou Procházkovou.

Nejde jen o prsa – 20. listopadu 2018 od 17.00 hodin
Přednáška seznamuje se zásadami prevence rakoviny prsu, zahrnuje te-
oretické a praktické samovyšetření prsu na fantomech. Přednáší členky 
pacientské organizace Alen – sdružení žen z. s., Praha. Vstup volný.

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

Hudební toulky – 21. listopadu 2018 od 16.00 hodin
Pokračování litolských hudebních besed s Mgr. Janou Bajerovou.

Adventní tvoření a vyhlášení výsledků dětské soutěže 
– 24. listopadu 2018 od 9.00 do 13.00 hodin
Adventní tvoření spojené s vyhlášením výsledků dětské celoroční soutěže 
„Hledáme ilustrátora“, součástí bude dětské tržiště.

Osmimilimetrové vzpomínky – 27. listopadu 2018 od 18.00 hodin
Projekce historických 8 a 16mm ilmů věnujících se Klubu mladých v Lysé 
nad Labem. Díky ilmovému archivu Václava Hlavsy nahlédneme do mi-
nulosti našeho města. 

Kreativní advent:
Vybízíme všechny kreativní děti, aby nám v knihovně pomohly vytvořit 
betlém! Přijďte si do knihovny pro papírovou sněhovou vločku, tu doma 
vystřihněte a vybarvěte či jinak vyzdobte a přineste nám ji zpět do knihov-
ny. Už teď jsme zvědavé, kolik sněhových vloček nad naším betlémem 
bude poletovat. Kdo by neměl chuť přispět svým výtvorem do našeho 
betléma, může nám pomoci vytvořit vánoční strom přání. V knihovně si 
můžete vyzvednout speciální kartičku, na kterou svá přání napíšete. My 
pak všechna přání zavěsíme na náš vánoční stromek a jedno vybrané se 
pokusíme splnit.

Připravujeme na prosinec:
Vánoční koncert – 26. prosince 2018 od 16.00 hodin
Tradiční vánoční koncert v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Lysé nad 
Labem.

Beletrie pro dospělé
Závod s časem – BOUČKOVÁ, Tereza
Tereza Boučková píše fejetony přes dvacet let. Výběr toho 
nejlepšího v knížce s výmluvným názvem Závod s časem 
tvoří fejetony z knihy Jen tak si trochu schnít a dále texty 
psané pro deník Metro a časopis Reportér.

Vadí, nevadí – PATTERSON, James
Claire je právě na stopě něčeho velkého, ale dříve než 
se jí podaří odkrýt všechny nejasnosti, přijde o život při 
ozbrojeném přepadení. Trevor nevěří na náhodu, navíc 
všechny okolnosti ukazují na promyšlený čin. Aby zjistil, 
proč musela zemřít, neváhá hodně riskovat...

Naučná literatura pro dospělé
Zlomové osmičky – EMMERT, František
Kdo se podílel na vzniku Československa v roce 1918? 
Jak probíhal Vítězný únor v roce 1948? Nebo co se dělo 
při sovětské okupaci v roce 1968? Připomeňte si letopoč-
ty s osudovou osmičkou na konci...

Ten okamžik: Můj osmašedesátý 
– BRDEČKOVÁ Tereza, TRÁVNÍČKOVÁ Zuzana
Spontánní protesty obyvatel proti vpádu cizích vojsk, 
nenásilný odpor, ale také barikády, hořící tanky, zdemo-
lované ulice, ostřelované Národní muzeum, obsazený 
Československý rozhlas a zabití civilisté...

Tipy ke čtení Beletrie pro děti
Zahrádka pod hvězdami – BRAUNOVÁ, Petra
Dávno nedávno, na místě přímo pod nebem voněla za-
hrádka. Nebyla to ledajaká zahrádka! Byla plná květin 
a štěstí. Zkrátka zahrádka jako z pohádky. Kdo ví, jestli 
nebyla pohádková. Anebo všechno, co se v ní stalo, je 
pravda pravdoucí?

Učedník : Zjevení démona – MATHARU, Taran
Život sirotka Arktura se změní v okamžiku, kdy najde 
prapodivný svitek, po jehož přečtení zjistí, že má schop-
nost vyvolávat démony, která přísluší pouze šlechticům. 
Se svým démonem Sacharisou je poslán do Vokanské 
akademie, aby se své umění naučil ovládat...

Naučná literatura pro děti
Příběh života: Evoluce – SCOTT, Katie
Najdete zde pestrou paletu živočichů, kteří zastupují 
jednotlivá období v historii Země, od řas přes archaeo-
pteryxe přes první savce až po prvního člověka...

Rok v přírodě – AHPORNSIRI, Helen
Tato kniha vhodná pro malé školáky představuje příro-
du ve všech jejích podobách v průběhu čtyř ročních ob-
dobí. Dělá to nejen zasvěcenými a současně poetickými 
texty, ale zejména půvabnými kolážemi, k nimž dodala 
materiál sama příroda...
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Pozvánky

Neděle 11. 11. 2018

 

Svatomartinský průvod 
s lampiony a malým 

ohňostrojem
  Sejdeme se v 17.30 hodin na Husově náměstí, 

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

v zámeckém parku ohňostrojem.
Přijďte s námi oslavit největší listopadový svátek.

V případě nepřízně počasí bude náhradní termín 12. 11. 2018.
Akce se koná za inanční podpory města Lysá nad Labem.                                

Spolek rodáků a přátel města Lysá nad Labem 
srdečně zve na

PŘIVÍTÁNÍ ADVENTU
v Lysé nad Labem

v sobotu 1. prosince 2018 od 15.00 hodin na Husově náměstí
velká čertovská show / od 14.00 hodin prodej ve stáncích
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Kapela Artmosféra 
připravuje vánoční koncert 

V pátek 14. prosince 2018 zveme 
příznivce dobré muziky na vánoční 
koncert do místního kina, na kterém 
spolu s Artmosférou zahraje další 
domácí kapela HUAFI a v regionu 
oblíbení Lážo Plážo. Hosty večera 
budou VJ Earl a sbor AMA Musica.

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

ADVENTNÍ
KONCERT

9. 12. 2018 v 16.00 hodin v kostele 
Narození sv. Jana Křtitele v Lysé n. L.

ÚČINKOVAT BUDOU:

TRIO CANTABILE
Dagmar Vaňáková - soprán

Václav Kunt - létna
Lidie Hartlová - harfa 

MLUVENÉ SLOVO
Václava Šolcová

ZPĚV
Děti z Dětského domova v Milovicích 

Zazní hudba: A. Vivaldiho, J. Myslivečka, J. J. Ryby

VÝTĚŽEK KONCERTU BUDE PŘEDÁN DĚTSKÉMU DOMOVU
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Ze života škol

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:

1. 12. 2018 od 9.00 do 12.00
7. 1. 2019 od 10.00 do 16.00

Obchodní akademie,
Lysá nad Labem,
Komenského 1534

www.oalysa.cz
oalysa@oalysa.cz

První měsíce 
školního roku 
jsou za námi, a 
ačkoli se může 
zdát, že se 
všichni účast-

níci vzdělávacího procesu teprve 
rozkoukali, akce, které již žáci 
absolvovali, mluví jinak. 

V posledním zářijovém týdnu 
ožila škola projektem Edison. 
Ten si klade za cíl seznámit sou-
časnou mládež s odlišnostmi 
ostatních národností a jejich 
tradic, a bořit tak hranice mezi 
státy. Naši žáci mezi sebou při-

vítali Číňanku, Gruzínku, Rusku, 
Řekyni, Jordánce a Tunisana. Vý-
měnní studenti si okamžitě zís-
kali sympatie žáků. Ti byli rádi, 
že s nimi mohou procvičit komu-
nikaci v angličtině. Krásným za-
dostiučiněním pro naše angličti-
náře byl fakt, že si žáci dokázali 
s “Edisony” popovídat.

Následující měsíce přines-
ly již tradiční exkurze a vzdě-
lávací akce. Prvňáčci se první 
říjnový čtvrtek podívali do di-
vadla Gong, aby zhlédli Příbě-
hy kocoura Modroočka. Tam se 
16. října vypravil také 2. ročník 

na pohádku Kubula a Kuba Ku-
bikula. Druháčci se podívali i do 
městské knihovny, kde se sezná-
mili s pohádkou o špačkovi kni-
homolovi s názvem Kamil neumí 
lítat, a páťáci se se svými paními 
učitelkami vypravili na exkur-
zi na Pražský hrad. Zvířátkům 
daly přednost třídní učitelky 
4. A a 3. B a vzali své žáčky do li-
berecké ZOO. Šestý ročník se díky 
paní učitelce Otradovské podíval 
do Státního okresního archivu 
Nymburk se sídlem v Lysé nad 
Labem. Zkraje října také proběhl 
první Projektový den, který ná-
sledoval po  volbách do městské-
ho zastupitelstva. Shodou okol-
ností si naši žáci volili předsedu 
Školního parlamentu, a mohli si 
tak vyzkoušet, jak volby probí-
hají. Volby na naší škole vyhrál 
Josef Švejda z 8. A. Přejeme hod-
ně úspěchů v nové funkci.

8. a především 9. ročník se 
už pomalu začíná porozhlížet 
po své vysněné střední škole. 
V říjnu se byli deváťáci podívat 
na Dnu otevřených dveří na lys-
ké OA a kvůli volbě povolání se 
podívali na Úřad práce v Nym-
burce.

Ani listopad nebyl na podobné 
akce skoupý. Hned 1. listopadu při-
pravili žáci Školního parlamentu 
pro 3. ročník Slavnost padajícího 
listí a 2. AC se vypravila do Liber-
ce do IQ Parku. Městská knihovna 
přivítala 6. 11. opět prvňáčky, kte-
ří přišli na program Za pohádkou 
do knihovny. Dne 7. 11. se 2. A 
vypravila do benáteckého Kera-
mického ateliéru. Pražské divadlo 
Gong je v naší škole velmi oblíbe-
né, a tak jeho programu využila 
3. B a 4. AC, kde zhlédla Stínadla 
se bouří.

Listopad se však nesl také 
v duchu prevence. Opět jsme 
mezi sebou přivítali členy usku-
pení Semiramis, kteří se věnova-
li 4. a 9. ročníku. 6. a 7. ročníku 
navíc školní Metodička prevence 
zajistila program “Típni to” za-
měřený na prevenci kouření.

Školní klub a Školní družina 
určitě nezůstala pozadu. Připra-
vila si pro žáky mnoho zábav-
ných aktivit, např. výtvarnou 
soutěž “Za strašidly na zámek”, 
výrobu pexes a puzzlí Putujeme 
po hradech a zámcích nebo Zá-
bavné luštění.

ZŠ J. A. Komenského

Střípky ze ZŠ JAK
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P ř i š e l 
jsem, viděl 
jsem, zvítě-
zil jsem! Na 

tento Caesarův citát si mohli 
vzpomenout ve středu 27. září 
2018 tři žáci čtvrtého ročníku 
naší školy. Tým ve složení Niko-
la Havěrníková, Libor Pošepný 
a Renáta Trnková se zúčastnil 
krajského kola soutěže „Ekono-
mický tým 2018“. 

Žáci si nejprve museli pora-
dit s hodinovým vědomostním 
testem, který se skládal z otá-
zek z ekonomiky, účetnictví 
a informačních technologií. 

V druhé části soutěže měli 
30 minut na zpracování od-
borného ekonomického té-
matu „Zaměstnanec je král“. 
Svoji práci obhajovali před 
odbornou komisí. V silné kon-
kurenci 10 týmů z obchodních 
akademií Středočeského kraje 
s přehledem zvítězili a po-
stoupili do celostátního kola, 
které se koná začátkem pro-
since v Písku. Držme jim pal-
ce, ať se jim daří!

Ing. Věra Rampová
učitelka ekonomických 

předmětů

Vynikající úspěch našich žáků!

Z a č a l 
nový škol-
ní rok a my 
vás chce-

me informovat o našich reál-
ných irmách. Loňská irma 
S/COOL-Made dodržela svůj slib 
a věnovala deset procent z celko-
vého zisku v podobě antiparazi-
tik lyskému psímu útulku. Tento 
dar předali 12. září tohoto roku.

Pro školní rok 2018/2019 
žáci založili dvě irmy. V příštích 
měsících se tedy můžete těšit na 
články od společností "GOLDEN 
HANDS" a "ApEko". Obě irmy se 
chtějí zabývat výrobou dekorač-
ních předmětů. Jejich výrobky si 
budete moci prohlédnout např. 
na Dnech otevřených dveří naší 
školy, Vánočním jarmarku při 

Reálné podnikání je nedílnou součástí naší výuky
ZŠ J. A. Komenského, na Výsta-
višti při výstavě Řemesla 2019 
a na květnových slavnostech 
města Lysá nad Labem. Rýsují se 
i další možnosti prodeje, o kte-
rých vás budou žáci informovat 
na svých webových a facebooko-
vých stránkách. 

Tak jako v uplynulých letech, 
doufám, že i letos bude předmět 
Aplikovaná ekonomie pro žáky 
přínosem a že získané znalosti 
a dovednosti jim ulehčí začátky 
jejich profesní kariéry.  Dokla-
dem může být i mezinárodní 
certi ikát podnikatelských do-
vedností ESP, který v předcho-
zích letech žáci získali. 

Mgr. Lenka Hrubčíková
učitelka odborných 

předmětů

Ve 21. sto-
letí je zna-
lost cizích

 jazyků té-
měř samozřejmostí, a tak se 
i zde, na Obchodní akademii 
v Lysé nad Labem, klade veliký 
důraz na to, aby její absolventi 
co nejlépe tuto znalost ovláda-
li a lépe tak obstáli v budoucím 
pracovním životě. Jak už řekl Jan 
Ámos Komenský, škola by měla 
být pojatá formou hry. Proto si 
pro nás učitelé každoročně při-
pravují „Den jazyků“, aby nám 
nenásilnou formou rozšířili ob-
zory v oblasti jazyků, které se na 
naší škole vyučují.

Já, jakožto čerstvý prvák, jsem 

Evropský den jazyků 2018
neměla ani tušení, co od pondě-
lí 24. září, kdy se „Den jazyků“ 
konal, očekávat. Po provalení 
informace, že se bude soutěžit 
v deseti družstvech složených 
ze studentů různých ročníků, se 
v naší třídě rozhostilo ticho a ka-
ždý se zaraženě podíval na svého 
souseda. Některým se v očích 
zrcadlilo zděšení z toho, že bu-
dou muset celý den strávit po 
boku studentů z jiných tříd, a ji-
ným zase velké očekávání.

Po rozřazení do týmů a pře-
sunu na první stanoviště mohl 
být letošní „Den jazyků“ o ici-
álně zahájen. Jako první úkol 
na nás čekalo rozluštění věty. 
Háček byl však v tom, že jsme 

nejprve museli zjistit, jakou řečí 
je napsaná. Po dlouhých minu-
tách pátrání na internetu jsme 
se dobrali k rozuzlení - daným 
jazykem byla staroslověnština. 
Jako odměnu jsme si vysloužili 
plný počet bodů, který nás po-
vzbudil k plnění dalších úkolů. 
Na časově nejnáročnějším sta-
novišti jsme měli od paní učitel-
ky zadáno předvést dvě scénky, 
zazpívat písničku a libovolným 
vtipem pobavit. Byl by to po-
měrně lehký úkol, kdybychom 
měli povoleno používat náš 
rodný jazyk, což jsme ale pocho-
pitelně neměli.  Se zklamáním 
jsme zjistili, že písnička Merry 
Christmas není nic originálního, 

neboť stejnou možnost zvolily i 
některé předchozí skupiny. Mezi 
další úkoly, které jsme měli pl-
nit, patřily například velice ob-
tížné jazykolamy, kreslení podle 
německých instrukcí, u kterého 
se prokázalo, že naše skupina 
doopravdy nepatří mezi výtvar-
ně nejzručnější, nebo třeba při-
řazování vlajek a známých spor-
tovců k jednotlivým zemím.

Jak už tomu tak bývá, vyhrá-
li ti nejlepší. Osobně bych ale 
řekla, že každý, kdo se projektu 
zúčastnil, získal takovou malou 
výhru v podobě nových poznat-
ků a zábavy, kterou jsme při pl-
nění úkolů zažili.

Zuzana Krupová, 1.A
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Zámecké novinky

Podzim nám zaklepal na dveře 
a proměnil přírodu v nádhernou 
scenérii. Všude kolem nás to hraje 
překrásnými teplými barvami a 
při procházkách se nás zmocňuje 
nostalgická nálada. Každý rok tato 
proměna přichází tiše a plynule a 
nepřestává nás fascinovat. Dny se 
krátí, ale stále nás to láká ven. Děti 
pouští draky a sbírají kaštany, 
zahrádkáři a zemědělci sklízí, co 
vypěstovali. Všichni se připravu-
jeme na zimu. I my se snažíme ješ-
tě si užít teplé a slunné dny, které 
podzim nabízí. Jedním z takových 
dnů byl čtvrtek 13. září, kdy jsme 
uspořádali IX. ročník Lyského 
pětiboje, tentokrát s podtitulem 
„Toulky po divokém západě“. Tra-
dičně se koná vždy v květnu, ale 
z důvodu rozsáhlé rekonstrukce 
výtahu jsme jej letos uspořádali až 
v září. Vše vypuklo hned po obědě, 
kdy se začali sjíždět osadníci ze 
spřátelených osad – okolních do-
movů pro seniory: Modrý kámen 

Mnichovo Hradiště, Domov se-
niorů Jenštejn, Domov U Anežky 
Luštěnice a Benátky nad Jizerou, 
Luxor Poděbrady, Centrum seni-
orů Mělník, domov pro seniory 
ANNA Český Brod, Domov pro se-
niory Nová slunečnice, Dům seni-
orů Mladá Boleslav a samozřejmě 
„domácí osadníci“. Nádvoří naší 
osady – areálu zámku se zaplni-
lo indiány a kovboji v krásných 
kostýmech i vlastnoručně vyro-
bených. Klání mohlo vypuknout. 
Osadníci si mohli vyzkoušet rýžo-
vání zlata, hod lasem na býka, na-
vštívili šamanku, procvičili paměť 
a vědomosti v kvízu s tematikou 
divokého západu a jako správní 
bojovníci si zastříleli z pistole. 
Bonusovým úkolem byla výro-
ba indiánského symbolu, např. 
totemu či lapače snů. Vzhledem 
k tomu, že zhotovení takové-
ho symbolu je časově náročné, 
tak si jej mohli osadníci vyrobit 
doma a u nás jej pak předsta-

vili i s příběhem, který byl sou-
částí úkolu. K tomu všemu se 
nádvořím nesly známé písně 
z westernovek a nechybělo ani 
dobré jídlo – výborná grilovaná 
klobása a pití. Díky našim spon-
zorům byli osadníci obdarováni 
i pěknými cenami. Poděkování 
patří také indiánu a indiánkám 
z lyské osady – sociálnímu odboru 
z lyské radnice. Na konci září jsme 
navštívili mezinárodní výstavu 
koní a připomenuli si Den české 
státnosti.  Je to státní svátek, kte-
rý připadá na 28. září. Toto datum 
je zároveň svátkem sv. Václava, 
přemyslovského knížete, patrona 
Čech a Moravy a jednoho z tra-
dičních symbolů českého státu. 

Svátek připadá na den jeho za-
vraždění asi v roce 935 za účasti 
Václavova bratra Boleslava. Někdy 
se k tomuto datu také připomíná 
rok 995, kdy byla za Boleslava II. 
dobyta Libice a vyvražděna vět-
šina Slavníkovců, což v důsledku 
vedlo k upevnění raného českého 
státu. 

V současné době již probíhají 
dokončovací práce, které souvisí 
s rekonstrukcí výtahu a v brzké 
době už nás čeká kolaudace a 
slavnostní uvedení do provozu.

S přáním krásných dnů! 
Mgr. Jiří Hendrich, ředitel

Ludmila Hlatká, fyzioterapeut                                          
Domov Na Zámku 

Lysá nad Labem, p. o.                                                                                                                                              

      

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

hledá nové zaměstnance na pracovní pozici:

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 v září

Pečlivě jsme se připravovali na 
komunální volby v našem městě. 
Do Křesla pro hosta jsme nej-
prve pozvali paní Mgr. Ludmilu 
Procházkovou, vedoucí odboru 
vnitřních věcí městského úřadu. 
Chtěli jsme si připomenout, jak 
budou volby probíhat, zda se 
něco v jejich průběhu nezměnilo 
a kde všude budou volební míst-
nosti, kam půjdeme odevzdat 
svůj hlas.

Paní magistra nás se vším se-
známila velice podrobně. Při-
nesla velký arch, na kterém jsou 
předtištěni všichni kandidáti, 
které pak v celých uskupeních 
nebo jednotlivě budeme volit. Vo-
lební listy jsme dostali do schrá-
nek před volbami a komu jsme 
dali svůj hlas, jsme si v poklid-

ném domácím prostředí zvážili. 
S vyplněným listem jsme vstou-
pili do volební místnosti a tam 
jej vložili do nové obálky a vho-
dili do urny. 

Ale – abychom byli podrobněji 
informováni, zveme si do Křesla 
pro hosta hlavní představitele 
volebních uskupení. A tak jsme 
v Křesle pro hosta přivítali sym-
patickou paní učitelku Mgr. Ště-
pánku Vošickou a pana Mgr. Kar-
la Marka z KDU-ČSL - Lysá nás 
baví. Za  hnutí Naše Lysá jsme 
přivítali pana Josefa Kolmana. 

Bylo to setkání vskutku na 
úrovni a plné nových poznatků a 
informací. I když se nám mnohé 
jevilo jako úsilí společné, prolí-
nající všemi volebními subjekty, 
jako by měly stejné cíle. Proto 

jsme k tomu vznášeli upřesňující 
dotazy. Velice důrazně to připo-
mínali volebním lídrům mnozí 
z nás – pan RSDr. Jan Šturm, pan 
Beneš a pan Pleva. Často to kon-
čilo odvoláním na nesplněné cíle 
minulých voleb a kritikou mno-
hých zastupitelů. Zkrátka – šlo 
nám o to, aby naše město jako 
barokní klenot Polabí jenom 
vzkvétalo a aby nám, seniorům, 
kterých je nás plná čtvrtina z po-
čtu obyvatel, zde byly vytvořeny 
podmínky pro aktivní a šťastné 
stárnutí. Už jenom v prostorech 
ke scházení se ke společenským 
aktivitám a v možnosti strávit 
životní podzim v novém domově 
důchodců, který by měl být co 
nejdříve vystavěn, s umístěním 
především lyských občanů.

Závěrem měsíce jsme si nene-
chali ujít oslavy 150 let Sokola 
v Lysé nad Labem. Nejprve to 
byla vernisáž velice poutavé vý-
stavy činnosti Sokola, připrave-
né v muzeu. A pak setkání všech 
členů a příznivců této sportov-
ní organizace v lyském kině se 
vzpomínkami, zpěvem, tanečky 
a ilmem a v závěru všemi účast-
níky zazpívanou hymnou.

V měsíci říjnu nás čeká hodně 
společenských akcí, ale o tom 
se zmíníme v příštích Listech. 
Skončilo léto a s nastávajícím 
podzimem budeme mít více času 
na Kavárničku. Zveme proto 
všechny naše příznivce – přijďte, 
těšíme se na Vás!

 MVDr. Jan Kořínek

Pět rodin z Lysé n. L. a dalších 
padesát osm z Nymburska již do-
stalo inanční podporu nadace 
Dobrý anděl, která pomáhá také 
rodinám, v nichž se dítě potýká 
s vážným onemocněním. Díky 
každoměsíčním příspěvkům dárců 
– Dobrých andělů – mohou všech-
ny těžkosti zvládat lépe alespoň 
po inanční stránce. Pomozte najít 
další rodiny, které tuto podporu 
potřebují! 

„Dětí s vážným onemocněním, 
jejichž rodiny by potřebovaly i-
nanční podporu, je mnohem více. 
Rodiče často neví, že u nás mohou 
o příspěvek požádat. Naší snahou 
je, aby se tato informace co nejvíce 
rozšířila,“ říká Petr Sýkora, spolu-
zakladatel nadace Dobrý anděl. 
„Některým rodinám poradí lékaři 
či sociální pracovníci přímo v ne-
mocnici, jiným pomoc doporučí 

Finanční pomoc pro rodiny s vážně nemocným dítětem

pacientské organizace. K mnohým 
z nich se ale i přesto tato informace 
nedostane,“ dodává. 

Komu nadace pomáhá? 
Dobří andělé pravidelně každý 

měsíc podporují rodiny s nezao-
patřenými dětmi, které zasáhlo 
vážné onemocnění. Typicky se 
jedná o onkologické onemocnění, 
selhání orgánů, vážné metabolic-
ké poruchy,  těžká kombinovaná 

postižení, svalovou dystro ii Du-
chenne, cystickou ibrózu, nemoc 
motýlích křídel. Mimo vyjmeno-
vaná onemocnění je možné také 
pomoci dětem, které se potýkají se 
vzácnými onemocněními a s těžký-
mi kombinovanými poruchy (men-
tálními, smyslovými, tělesnými).

Kromě dětských pacientů pod-
porují také rodiny s dětmi, v nichž 
onemocněl rakovinou jeden z ro-
dičů. Za šest let fungování nadace 

podpořili dárci více než 5 643 ro-
din z celé České republiky.

Jak můžete pomoci právě vy? 
Pokud máte ve svém okolí ro-

dinu s takto vážně nemocným dí-
tětem, neváhejte jí pomoc nadace 
doporučit. Kontakt je velmi jed-
noduchý – stačí zavolat nebo na-
psat e-mail a pracovníci již zajistí 
vše potřebné. Důležité je nebát se 
ozvat, Dobří andělé rodinám rádi 
pomohou. 

 
Staňte se i vy Dobrým andělem

Stačí krátká registrace na www.
dobryandel.cz a můžete začít při-
spívat. Vaše inanční pomoc bude 
rodinám odeslána do posledního ha-
léře. Díky svému Andělskému účtu si 
navíc můžete přečíst konkrétní pří-
běhy rodin, kterým pomáháte. 

Nadace Dobrý anděl
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V Sokole jsem nikdy nepůsobil, 
i když… můj táta byl Sokolem celý 
život, což zakončil druhým mís-
tem na mistrovství Evropy seniorů 
v atletice v německém Zittau. 
A rodina mojí ženy – tam jsou 
Sokolové snad všichni. Také to byla 
moje manželka, která mě upozor-
nila na oslavy 150 let Sokola v Lysé 
nad Labem. A udělala dobře. Byl to 
zážitek. Napřed výstava – naprosto 
vypovídající. Nebylo tam nic, co by 
scházelo nebo přebývalo.

Následovala návštěva kina, kde 
oslava pokračovala – tak to pře-
konalo očekávání. Programem 
provázela Martina Gregarová způ-
sobem v podstatě profesionálním 
– klobouk dolů. Obecenstvo nala-
dily sokolské pochody, které zazpí-
val soubor „Pro radost“ společně 
s několika členkami Sokola. Hlav-
ním bodem programu bylo sledo-
vání ilmu, který dokumentoval 
historii Sokola v Lysé a ten se sku-
tečně povedl.  Myslím, že spousta 
informací byla pro lyskou veřejnost 
opravdu novum. Například ti mlad-
ší už nevědí, že park před poštou 
byl původně letní sokolské cvičiště  

Oslavy 150 let Sokola v Lysé nad Labem
(já jsem na zrušeném „Leťáku“ vy-
rostl) nebo že na sletu v roce  1948 
v zámeckém parku cvičilo  10 800 
cvičenců – dokáže si to někdo před-
stavit – to je víc než má obyvatel 
současná Lysá n. L.!

Před vystoupením oddílu 
sportovního tance Sokola jsem 
byl trochu rozpačitý. I když jsem 
muzikant, tanec mě moc nebere. 
Naprosto zbytečné obavy. Vystou-
pení malých tanečníků bylo konci-
pováno vkusně a na hudbu Bedři-
cha Smetany, která brala za srdce, 
takže tento bod programu se hodil 
do vzniklé atmosféry výtečným 
způsobem.   

Dále bylo na programu slav-
nostní připevnění dvou stuh na 
historický sokolský prapor. První 
byla dárkem od města Lysá n. L. 
a připnul jí starosta Lysé nad La-
bem Ing Karel Otava. Druhá stuha 
byla od župy Barákovy a na prapor 
jí upevnil starosta župy.

Musíme si uvědomit, že funkci-
onáři i cvičitelé Sokola dělají svou 
práci dobrovolně bez nároků na 
honorář. Bylo určitě na místě, když 
od města Lysá nad Labem obdrželi 

tubus s diplomem a tekutým podě-
kováním.

A opět přišly na řadu sokolské 
melodie v podání již jmenovaného 
sdružení zpěváků a zpěvaček a úpl-
ně na konci zazněla česká hymna, 
kterou zpívali nejen zpěváci na po-
diu, ale i v hledišti.

Celý program měl v režii staros-
ta Sokola Jarda Denemark. Proto-
že ten na většině bodů programu 
spolupracoval, výstavu také orga-
nizoval, zaslouží opravdu zvláštní 

poděkování. Ostatně jako za svou 
fantastickou práci v Sokole a tím 
pádem svým podílem na zdraví 
obyvatel Lysé n. L., hlavně dětí.

Jardo, přejeme ti, ať slouží dob-
ré zdraví, abys mohl ve své funkci 
v pohodě vydržet co nejdéle a pak, 
abys našel vhodného následov-
níka. A Sokolu Lysá nad Labem 
přejeme dalších minimálně 150 
úspěšných let.

 J. Fišer s rodinou

Dopravní spojení je k nám 
do Lysé nad Labem opět trochu 
dostupnější. V říjnu, konkrétně 
8. 10. 2018 projelo v Sojovicích 
po starém (téměř stoletém) 
mostě poslední auto. Starý most, 
jehož stav byl jeden z nejhorších 
v celém kraji, nahradil zcela nový 
most. 

Starý most, který spojoval oba 
břehy Jizery, nebyl již nějaký ten 
čas v ideálním stavu, ale z hle-
diska bezpečnosti byl jeho stav 
daleko horší. Bezpečnost se netý-
kala pouze cyklistů, ale především 

motoristů. Na most se totiž vešlo 
pouze jedno vozidlo v jednom 
směru. Směrem do Sojovic byla 
sice přednost v jízdě, nicméně kdo 
zde jezdil častěji, tak ví, že zde pla-
tilo spíše nepsané pravidlo silnější 
pravé nohy. 

Tohle vše je již historie. Starý 
most totiž na začátku října na-
hradil zbrusu nový. Nový most je 
umístěn asi 100 metrů od mos-
tu starého. Samotný most má 
87 metrů. Součástí stavby jsou i dva 
tzv. „záplavové mosty“, které mají 
38 metrů.  Dle místních se na stav-

Nový most přes Jizeru v Sojovicích otevřen
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bě pracovalo „ve dne v noci“. Nutno 
podotknout, že ač jde o relativně 
velkou a komplikovanou stavbu, 
proběhla její realizace velmi rychle 
a pokud nepočítáme zatopení stav-
by během zvýšení hladiny na jaře, 
tak byla realizace bezproblémová. 

Místní jsou dle diskusí za most 
velmi vděčni. Nicméně každá min-
ce má dvě strany. Dle některých 
názorů bude přes Sojovice více 
proudit nákladní doprava. Starý 
most totiž byl se svojí nosností 
dosti omezen. Nový most má nos-
nost daleko vyšší. Vše by měl vyře-

šit budoucí obchvat Sojovic, který 
je nyní ve fázi plánování. Náklady 
na stavbu se vyšplhaly na 157 mi-
lionů korun. Z toho 131 milionů 
pak poskytla EU.

Cesta nejen do Lysé nad La-
bem je tedy od mladoboleslavské 
dálnice D10 o mnoho snazší. Při 
absenci železničního nadjezdu a 
chystané uzavírce na příjezdu od 
hradecké dálnice D11 je to dobrá 
zpráva nejen pro obyvatele naše-
ho města, ale i pro jeho četné ná-
vštěvníky. 

Tomáš Vožeh
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Sedím bezvládně v čekárně, 
v ruce verdikt od doktora a abso-
lutně netuším, co mám dělat. Pa-
cienti s Parkinsonovou chorobou 
chodí kolem mě na kapačky a já se 
pomalu probouzím ze snu. I v té-
hle situaci mě zaráží fakt, že tu ko-
lem nejsou jen lidé staří, ale dost 
často mnohem mladší než jsem já. 
Hlavou mi probíhá spousta myš-
lenek, mezi nimi i ta, kterou si po-
loží snad každý – proč právě moje 
máma? Sleduju tu svoji maminku, 
drobnou, hodnou, milou osobu 
a je mi do breku. Nemůžu před ní 
ale brečet. Chtěla jsem „to“ mít po-
tvrzené? Chtěla. Teď to tedy mám 
černé na bílém. Je to sice kruté, ale 
postupně si uvědomuji, že není 
nic horšího než nejistota – to rad-
ši jistota, ať je sebehorší. Jedině 

Můj život s Alzheimerem…
tak jí totiž můžu pomoci. A tak se 
učím novému přístupu. Učím se 
tomu, že vše, co máma zmateně 
říká a dělá, to vše není proto, že by 
byla zlá. To za ni dělá „ten Němec“. 
(Vzpomínky paní J., jejíž maminka 
má Alzheimerovu nemoc.)

Vyrovnat se s tím, že můj part-
ner, moje máma nebo můj táta trpí 
demencí, není vůbec jednoduché. 
A nejhorší na tom je, že v tu chvíli 
netuším, co mám vlastně dělat. Co 
zařídit, k jakému jít lékaři, nebo 
kdo mi poví, co nás teď čeká? 
A právě Vás všechny, kteří jste se 
v minulosti nebo nedávno ocitli 
na této životní křižovatce, zveme 
na setkání pečujících, které v Lysé 
nad Labem pořádá organizace De-
mentia I.O.V., z. ú. každý 2. čtvrtek 
v měsíci od 18.00 hodin. Scházíme 

EVROPSKÁ UNIE
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

se v prostorách rodinného centra 
Fajn Klub, na adrese: Poděbrado-
va 1707. Další setkání proběhne 
ve čtvrtek 8.11., dozvíte se více na 
téma: Můj život s Alzheimerem… 

Konkrétní informace o projektu 
"Neformální péče" naleznete na 
webových stránkách naší organi-
zace www.dementia.cz.

Společně se dá vše zvládnout 
snadněji… 

Těší se na vás Petra Petříková, 
koordinátorka neformální péče 
(tel.: 724 076 964, e-mail: petra.
dementiaiov@gmail.com).

Září je měsíc, ve kterém po 
prázdninové přestávce začíná 
opět naše pravidelná činnost. 
První schůzka se nesla ve vzpo-
mínkovém duchu, seznamovaly 
a informovaly jsme se s událost-
mi minulých dvou měsíců. Další 
naše sezení bylo docela pestré. 
Nejen, že jsme oslavily svátky 
Marií a Ludmil, ale přivítaly jsme 
i dva zástupce volebního sdru-
žení KDU-ČSL – Lysá nás baví. 
Pan Mgr. Karel Marek a paní 
Mgr. Štěpánka Vošická nás přišli 
seznámit se svým volebním pro-

Měsíc září v Klubu důchodců Litol

gramem a zároveň zjistit, jaké 
priority máme my, důchodkyně 
v Litoli.

Naší nejdůležitější akcí v září 
byl výlet na dva krásné středo-
české zámky – Konopiště a Jem-
niště. První zastávkou naší cesty 
bylo náměstí v Benešově, odkud 
jsme měli pokračovat vláčkem 
k zámku Konopiště. Cesta do Be-
nešova byla celkem pohodová, 
ale dojet na benešovské náměs-
tí musel být pro našeho řidiče 
určitě trochu horor. Stejně jako 
mnoho našich měst, je i Benešov 

značně rozkopaný a značení ob-
jížděk není nejlepší. Nakonec se 
vše podařilo, vláček nás provezl 
zámeckou zahradou. V zámec-
kém příkopu jsme okukovali 
medvěda a pak absolvovali jed-
nu z několika možných prohlíd-
kových tras. Zaujalo nás nejen 
vybavení dobovým mobiliářem, 
ale také množství loveckých 
trofejí, které jsou výsledkem lo-
vecké vášně Ferdinanda d´Este. 
Po obědě jsme pokračovali na 
nedaleký zámek Jemniště, který 

je ve vlastnictví rodiny Šternber-
ků. Vedle zdařile restaurovaných 
interiérů se nám velmi líbila i 
úprava vstupního parku a růžové 
zahrady. Při zpáteční cestě nás 
již tradičně provázel déšť.

Na dalších zářijových sezeních 
jsme se seznamovaly s akcemi 
pořádanými ve městě k stému 
výročí vzniku naší republiky 
a přípravou našich budoucích 
vlastních aktivit.

Klub důchodců Litol

Milí Lysáci, vzhledem k pří-
růstku do rodiny jsem se letos 
nechal zapsat na «nevolitelné» 
(statisticky téměř vyloučená 
možnost dle mého kolegy Jana 
Marka) poslední místo na kan-
didátce Kulturně!, abych pod-
pořil fajn schopné lidi, kteří 
by naše město uměli posunout 
dál (a kterým jsem tak s omlu-
vou ani nepomáhal s kampa-
ní). Předpokládal jsem tak, že 
po volbách budu v klidu doma 
pomáhat a chránit svou ženu 
s čerstvým Přemyslem. Vzhle-
dem k počtu obdržených kříž-
ků a z toho plynoucí důvěry od 

vás jsem ale nucen postavit se 
k výsledku čelem a pokusím se 
funkci zastupitele města sklou-
bit s funkcí řádného otce a man-
žela. Pokud by ale tato kombi-
nace dlouhodobě nefungovala, 
předem Vám oznamuji, že bych 
Vaši důvěru složil do rukou Ma-
těje Kodeše, který je mým ná-
hradníkem a který je poctivým, 
rozumným a férovým chlapem. 
Ještě jednou děkuji za Vaši dů-
věru, je to obrovský (i když také 
hřejivý) závazek! 

Petr Eliška
zastupitel města Lysá n. L.

Kulturně!

Poděkování
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Národní potravinová sbírka 
se uskuteční v sobotu 10. lis-
topadu 2018 od 8.00 do 18.00 
hodin ve vybraných prodejnách 
po celé České republice. V Lysé 
nad Labem: Penny Market ul. 
Sokolská 1679. Bohužel nám 
Penny v ul. Jedličkova spoluprá-
ci odmítl, což je nám velice líto. 

Národní potravinová sbírka 2018 v Lysé nad Labem

Během celého dne budou moci 
zákazníci hypermarketů a smlu-
vených prodejen darovat trvan-
livé potraviny do košíků ozna-
čených logem. Důvodem sbírky 
je nejen získat potraviny pro lidi 
v nouzi, ale i upozornit veřejnost 
na to, že i v České republice je 
chudoba problémem a že zde je 

mnoho lidí v těžké životní situaci, 
ve které si sami nemohou zajistit 
ani základní potraviny a jsou zá-
vislí na pomoci druhých.

Kdy mohu darovat?
Sbírka probíhá 10. listopadu 

2018 od 8.00 do 18.00 hodin, po 
celou tuto dobu je možné darovat 
potraviny.

Kde mohu potraviny darovat?
Potraviny vybírají dobrovolníci 

za pokladnami do nákupních koší-
ků s logem projektu v Penny Mar-
ket, Sokolská 1679, Lysá n. L.

Nejde o to, aby hypermarket 
a obchodník více prodal! 

Věříme, že společně s Vámi 
se nám podaří dobrá věc. Nikdo 
z nás neví, co bude zítra. Do těž-
ké situace se může dostat každý 
z nás. I Váš drobný dar může pro 
někoho znamenat velkou pomoc. 
10. listopadu tu budeme pro Vás, 
kteří chtějí pomoct a pro ty, kteří 
to potřebují.

Děkujeme za Vaši pomoc!!!
J. Labutová

Farní charita Lysá n. L.

Tak jak je již tradicí po mnoha 
let, proběhlo na sv. Václava Staro-
české posvícení v Byšičkách.

V sobotním odpoledni vyrazil na 
svoji pouť traktor Svoboda, řízený 
Václavem Řehákem s přívěsem 
osazeným hudebníky, po vesnici 
s pozváním na posvícení a s písnič-
kou za koláči.

Večer, v naší opravené kůlně, se 
rozproudila posvícenská taneční 
zábava s country kapelou Koltíci, 
řízenou panem Víťou Vyplelem.

V neděli v poledne zazněl zvon 
na kapličce na návsi, následně Mgr. 
Alois Zoubek sloužil mši svatou za 

Posvícení v Byšičkách

doprovodu pěveckého sboru Pro 
Radost. Po té se pokračovalo hu-
dební a taneční zábavou na návsi, 
kde nám vyhrával Pavel Stříbrný 
s kapelou. Náves byla zaplněná po-
sluchači, kteří si užívali muziky až 
do podvečerních hodin. Letošní po-
svícení se, díky krásnému sluneč-
nému počasí, obzvláště vydařilo.

Děkuji našim občanům a ha-
sičům, kteří přiložili ruce k dílu, 
sponzorům a městu Lysá n. L. a 
všem ostatním, kteří pomáhají naši 
tradici posvícení udržovat.

Josef Koštíř
starosta SDH Byšičky

Jaké byly volby do Zastupi-
telstva města (ZM) v Lysé, ve 
Dvorcích a v Byšičkách? Není 
jednoznačná odpověď. Jedni jsou 
spokojení, jiní ne. Rozhodující 
je, jak rozhodli voliči, kdo used-
ne do ZM. Voliči rozdali karty, je 
jen na škodu, že jich přišla k vo-
lebním urnám necelá polovina 
(49,46 %). Komunální politika 
nemusí být každého šálek kávy, 
ale týká se každého občana, 
protože zde žijeme.

O přízeň voličů se ucházelo 
11 politických stran a uskupení, 
uspělo osm. Do ZM se dostalo 
10 zastupitelů, kteří minimál-
ně již jedno volební období tuto 
funkci vykonávali. V minulém 
volebním období to bylo obráce-
ně, nováčků bylo 9.

Předvolební kampaň ve městě 
probíhala bez rušivých jevů, až 
na jeden incident, kdy při před-
volební besedě Ing. Petru Grego-
rovi na Husově náměstí někdo 
propíchl u auta pneumatiku.

Kdyby se naplnily všechny 
sliby a hesla, tak by naše město 
muselo za 4 roky rozkvést do 
krásy.

Voliči rozhodli, že umožní 
pokračovat v práci ČSSD, která 
s dalšími politickými subjekty 
začala od června 2016. Tato ví-
tězná strana má možnost spo-
lupracovat s KDU-ČSL, ODS, 
Kulturně!, ANO, KSČM a Cestou 
města.

Pozastavím se konkrétně u hes-
la lídra KDU-ČSL a kandidáta na 
starostu: “CHCETE ZMĚNU?“

Několik poznámek 
ke komunálním volbám

Nevím, zda chce jako začáteč-
ník na postu starosty vystřídat 
zkušeného komunálního politi-
ka Ing. Otavu nebo zapomněl, že 
zástupce za KDU-ČSL se na změ-
nách řízení města ve funkci mís-
tostarosty, již od června 2016 
podílel. S panem radním Kolma-
nem jsme se zúčastnili besedy 
s občany, kde kandidát na sta-
rostu za KDU-ČSL vystupoval, 
museli jsme na jeho výroky re-
agovat a připomenout mu čin-
nost některých nezkušených 
zastupitelů, kteří v minulém 
volebním období v ZM způsobili 
chaos.

Mé poznámky k výsledkům 
voleb píši 10. 10. 2018, kdy 
probíhá povolební vyjednávání 
o spolupráci několika politic-
kých subjektů.

Chci věřit tomu, že se zvolení 
zastupitelé poučili z minulého 
chaotického období, že na prv-
ním místě bude zájem spravovat 
věci veřejné zodpovědně a ne 
vlastní ego, moc a peníze. Lysá 
si nezaslouží absolvovat opět 
boj o moc na radnici. Ve měs-
tě, ve Dvorcích a v Byšičkách je 
spousta problémů, které je třeba 
řešit a nezabývat se sami sebou, 
proto potřebujeme soudržnou 
spolupráci všech, kteří se do ZM 
dostali.

V době vydání Listů 11/2018, 
již jistě budeme znát výsledek 
dohody, kdo bude naše město 
spravovat do roku 2022. Nebo se 
mýlím?

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

Se zájmem jsem si přečetla člá-
nek pana Řezníčka o zúžení pa-
mátkové zóny v Lysé nad Labem, 
resp. odsouhlasení vypracování 
její revize. Nezastírám, že jsem 
byla velmi překvapena. Nikoli snad 
argumentací pana Řezníčka, kte-
ré nelze nic vytknout, ale prapo-
divným způsobem, jak celou věc 
pojali původci petice a většinové 
zastupitelstvo. Jen ve zkratce – 
snad se dá říct, že snahou autorů 
petic bývá rozšířit své požadavky 
co nejvíce mezi veřejnost. Ten-
to bod zde kupodivu chybí a ani 
elektronická stopa nám toho moc 
neřekne. Ale nešť, na to mají auto-
ři právo, i když se nám může jejich 
jednání zdát trochu nelogické. Pak 
se ale dostáváme k dalšímu kroku, 
pro který lze sotva nalézt omluvu. 

Ještě ke článku pana Řezníčka 
(Listy 10/2018) 

Zastupitelstvo města (resp. jeho 
většina) totiž požadavky oné petice 
promptně schválilo, aniž by takový 
krok předložilo veřejnosti k debatě. 
Jen dodávám, že tu máme zdarma 
šířené Listy, které snad byly zřízeny 
za účelem co největší transparent-
nosti a informovanosti občanů (pro 
upřesnění – to není výtka na adresu 
redakce, uveřejnění nebylo možné 
ani teoreticky, petice byla předlože-
na 16. 8., zastupitelstvem odsouhla-
sena 5. 9.). Co tedy zbývá – hlavně 
poněkud kyselá zkušenost, ale také 
obezřetná všímavost k tomu, jak se 
bude dál zacházet s lyskými stavba-
mi v plánovaně rušené zóně, resp. 
zónách, například s velmi kvalitní 
architekturou Knéblova domu v lo-
kalitě Na Františku. 

 Zdeňka Bláhová

K volbám

Poděkování

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám podě-

koval jménem svým, jménem ne-
straníka i za vedení KSČM v Lysé 
nad Labem za důvěru, kterou jste 
nám při volbách dali. KSČM měla 
v podstatně základní, jednodu-
chou kampaň, žádné okázalosti, 
žádné velké akce, žádné výkři-
ky do tmy. Přesto jsme získali 
1 mandát a nechybělo mnoho a 
mohly být i dva. Ten jeden jsme 
obětovali na oltář občanů města 
s cílem zachovat pokud možno 
dosavadní vedení města, dosa-
vadní nastoupený trend, s cílem 
dokončit hlavně zásadní velké 
investiční akce ve městě a jeho 
nejbližším okolí a zabezpečit 
postupně další služby pro Vás, 
občany. Rozhodně jsme se nepři-
kláněli až k dosti agresivním a 
lživým kampaním na facebooku 
nebo ke kampaním, které ne-
mohly splnit to, co si předsevzaly. 
Při podrobném studiu některých 
volebních programů jsme se ne-
stačili divit, jaké zásluhy si někte-
ré volební subjekty přivlastňo-
valy, aniž se na něčem takovém 
podílely.  Přesto na to řada obča-
nů slyšela, pravděpodobně bez 
velkého přemýšlení.

Momentálně probíhají povo-
lební jednání, která nejsou jed-
noduchá, i když jednoduché řeše-
ní se zcela s ohledem na výsledky 
voleb nabízí. Ambice některých 
jedinců jsou neskutečné a rozum 
normálních lidí to nebere. Ale 
uvidíme. Snad nám nehrozí zcela 
patová situace a opakování voleb.

Byl jsem překvapen, že výsled-
ky voleb ukázaly, že patřím k těm 
nejúspěšnějším zastupitelům a 
získal jsem od Vás fakticky při 
relativním srovnání největší po-
čet preferenčních hlasů, čehož 
si velmi vážím a je jen škoda, že 
volba starostů neprobíhá jiným 
způsobem.

Můžu Vás ubezpečit, ať povo-
lební hokynaření dopadne jak-
koliv, budu určitě podporovat 
dokončení všech významných 
investic, ale nečekejte, že budu 
komukoliv poklonkovat a pod-
porovat zcela nesmyslné a řádně 
neodůvodněné investice. Tolik 
inančních prostředků vč. dota-

cí město rozhodně mít nebude. 
Přejme si společně, ať se roz-
pracované dílo v dalších 4 letech 
podaří.

Ing. Petr Gregor
zastupitel

Chceme poděkovat všem, kteří 
přišli k volbám a volili své zastu-
pitele. Zvlášť pak děkujeme vám, 
kteří jste nám svými hlasy vyjád-
řili podporu. Celkem jste volební 
straně Lysá nás baví – KDU-ČSL 
dali 8450 hlasů (16,6 %), to je 
více než stoprocentní nárůst 
oproti minulým volbám, kdy jsme 
zaznamenali 70% nárůst hlasů. 
Přestože jsme skončili druzí a 
utvořili jsme povolební koalici s 
názorově blízkými subjekty Kul-

turně a Cesta města (dohromady 
16 543 hlasů = 6 madnátů), takže 
jsme reprezentovali nejsilnější 
skupinu voličů, ČSSD si zřejmě 
našla programovou a názorovou 
shodu s ODS, ANO a Naše Lysá. 
Na nás pak zbyla role opozice. Po-
vzbuzeni vaší důvěrou využijeme 
všechny možnosti, které vyplý-
vají ze získaných zastupitelských 
mandátů, abychom uskutečňovali 
náš volební program. 

Lysá nás baví – KDU-ČSL

Na Výstavišti v Lysé nad Labem 
proběhnou ve dnech od 7. do 9. 
prosince 2018 Stříbrné vánoční 
trhy. Součástí výstavy bude i Po-
labský knižní veletrh, který na-
bídne široký sortiment předních 
českých nakladatelství, autorská 
čtení řady osobností a workshopy 
pro děti. Mezi knihkupci a nakla-
dateli se objeví mimo jiné irmy 
Albatros, Euromedia, Kanzelsber-
ger, Blug, Grada a další. Právě 
u stánku Grada bude hostem Iva 
Gecková, lyská spisovatelka. Ro-
dačka z jihočeského Písku, ab-
solventka obchodní akademie a 

matka tří dětí. Před rokem si zača-
la plnit jeden ze svých snů – psát 
a vydávat knihy pro dětské čte-
náře. Ve dnech 7.–9. prosince se 
s touto úspěšnou spisovatelkou 
můžete osobně setkat a seznámit 
se s její tvorbou. Představí zde své 
knihy „Florentýna a kouzelná kni-
ha“, „Čertí babička“, „Jak to chodí 
v psí školce“, Štěpán Kobliha není 
žádná bábovka“, „Bonifác zase řádí 
v psí školce“ a „Strýček Vendelín, 
chlupatý meloun“. Knihy bude 
možné nejen zakoupit, ale i získat 
autogram či věnování.

redakce

Pozvánka
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Původně jsme chtěli vylézt další 
šestitisícovku, ale nakonec to do-
padlo úplně jinak. Se synem Mar-
tinem jsme si pro rok 2017 vybrali 
expedici do oblasti mezi Ťan-šanem 
a Pamírem ležící v Kyrgyzstánu. 
Tento region je málo navštěvován, 
protože většina horolezců zde míří 
na blízkou sedmitisícovku Pik Leni-
na a ty nižší byť mnohdy krásnější 
vrcholy zůstávají opomíjeny. Výcho-
diskem na zdejší hory je město Oš, 
odkud jsme vyrazili auty k začátku 
doliny Gezart a dále pak už jen pěš-
ky. Po dvou dnech pochodu pustou 
dolinou jsme podle řeky dorazili 
až pod ledovec, který se také jme-
nuje Gezart rovněž jako nejvyšší 
vrchol tohoto regionu s výškou 
4 935 m, jenž je součástí hřebene 
Kičik Alaj. Tady ve výšce 3 430 m 
pod čelní morénou ledovce staví-
me náš základní tábor. Ještě ten 
večer si dáme aklimatizační výstup 

Nečekaný prvovýstup

do 3900 m dolinou nad táborem. 
Jedině Vašek zvolil zcela jiný směr 
a vystoupal svahem přímo nad tá-
borem na průzkum k výraznému 
štítu, který je údajně dosud nevyle-
zený. Hlavní plán výpravy na druhý 
den je po ledovci dolinou vystoupat 

až na Pik Gezart. Pouze Vašek sem 
přijel s jasným cílem – pokusit se 
o zdolání nějakého panenského 
vrcholu a teď hledá, kdo s ním pů-
jde. Martin hlásí, že je nachlazený 
a zítřek vynechává. Po delší rozvaze 
se přidávám k Vaškovi.

Moc jsem se nevyspal. Nikoli 
však z důvodu výšky, ale spíše kvů-
li měnícímu se plánu a nejistoty 
z neznámého a neprostoupeného 
terénu. Velká skupina na Gezart 
odchází ve 4 hodiny a my dva star-
tujeme v 5 hodin. Hned od stanů 
jdeme poměrně prudce po kame-
nitém svahu vzhůru. Po hodině 
odkládáme čelovky. Užíváme si 
východ slunce i tepla, jež přináší.  
Přibližně po 2 hodinách se dostá-
váme pod ledovec, kde už musíme 
do maček, abychom se dostali přes 
zamrzlý odtok z ledovce.  Vašek je 
o dost mladší a taky rychlejší. Ná-
hoda nás zde svedla do dvojice, 
přičemž se vlastně vůbec nezná-
me. Do sedla, které leží ve výšce 
4 400 m, přicházíme v 10 hodin. Čaj 
a energetické tyčinky dodávají sílu 
i odhodlání a pouštíme se do prud-
kého ledového hřebenu s třemi 

Základní tábor v dolině Gezart

Dovolte mi, abych touto cestou 
vyjádřil poděkování k úspěšné re-
prezentaci Tanečního a sportovní-
ho klubu Dynamik, z. s., Lysá nad 
Labem a města Lysá nad Labem 
v uplynulé sezoně 2017–2018. 
Všechny týmy, ať se jedná o závod-
ní Cheer, Aerobic nebo Step, včet-
ně přípravek, zaslouží si uznání za 
úsilí, které věnovaly přípravě na 
soutěže, jichž se zúčastnily a náš 
tým reprezentovaly. Jejich snaha 
byla odměněna četnými ocenění-
mi (medailemi, poháry) a děvčata 
končila na stupních vítězů.

Věřím, že úspěchy uplynulé se-
zony podpoří jejich aktivitu a další 
úspěchy na sebe nenechají dlouho 
čekat. Věřím také, že děvčata v pří-
pravce budou své starší kolegyně 
jednou následovat.

Poděkování patří také těm, kte-
ří tuto činnost děvčat podporují, 
sponzorují, věnují jim nemálo času 
zejména trenérce aerobiku Lucii 
Koštířové, Gabriele Hejbalové, 
Anně Petrášové, Tereze Exnerové 
i Tereze Mlchové. Děkuji za přízeň 
a podporu rodičům, příznivcům 
a přátelům našeho spolku. Všem 
moc děkuji a jen tak dále. Držím 
palce do sezony 2018–2019.

Nová sezóna
Nový školní rok (sezonu) jsme 

zahájili soustředěním a násled-

Reprezentace TSK Dynamik

ným vystoupením na akci pro děti 
a veřejnost města Lysá nad Labem 
a na výroční akci Sokolů v Přerově 
nad Labem.

Soustředění, které proběhlo 
předposlední týden v srpnu ve 
sportovním a rekreačním centru 
Zbraslavice, máme za sebou. Děv-
čata po prázdninovém odpočinku 
aktivovala svalíky a začala si pod 
vedením svých trenérek připra-
vovat závodní sestavy.  Musím 
říci, že atmosféra na soustředění 
byla opravdu skvělá. Program byl 
díky trenérkám a asistentkám 
pestrý. Rozcvičky, tréninky, spor-
tovní klání v beach volejbalu či 
překážkové dráhy, orientační běh 
lesem a okolím areálu, táborák, 
jiné sportovní aktivity i s jinými 
spolky v areálu atd. Dle prvních 

reakcí se děti nejen že učily nové 
sestavy, nenudily se, ale také si 
vyzkoušely jiné sportovní aktivi-
ty, které areál Zbraslavic nabízel. 
Během týdne panovala skvělá ná-
lada a o to nám všem jde.

Reprezentace klubu na akcích 
v září proběhla hned 8. 9. 2018, 
kde se TSK Dynamik, z. s.,  podí-
lel na pořádání sportovního dne 
v Lysé nad Labem, během kterého 
děvčata z klubu dvakrát vystupo-
vala s exhibičním vystoupením. 
Hned po ukončení akce děvčata 
přejela do Přerova nad Labem, 
kde se účastnila oslav 120. výro-
čí Sokola v Přerově nad Labem. 
Novou sezónu jsme tedy zahájili 
aktivně a všem za účast děkujeme. 
Dále se těšíme na nové tváře, které 
se s námi vydají na soutěžní nebo 

jen tak rekreační aerobikovou 
tour rokem 2018/2019.

Kde trénujeme v sezoně 2018–
19? Tělocvičny v Lysé nad La-
bem jsou poměrně obsazeny, ale 
snažili jsme se vybrat místa dle 
možností hlavně v centru Lysé 
nad Labem (Rodinné centrum 
Parníček, ZŠ B. Hrozného, Fajn 
klub a ZŠ J. A. Komenského), aby 
to bylo co nejvhodnější pro děti 
a rodiče. Místo pro tréninky jsme 
také získali v Milovické sokolov-
ně a v prostorách ZŠ a MŠ Přerov 
nad Labem. Rozvrh, místa trénin-
ků a kontakty na trenéry najdete 
na našich webových stránkách 
www.tskdynamik.com, nebo na 
našich facebookových stránkách 
TSK Dynamik.

Ing. Luboš Kloud

Pokračování na str. 21
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Poslední kroky pod vrcholem

V sobotu 7. 9. 2018 proběhl ve 
sportovním areálu u ZŠ JAK první 
ročník akce, nazvané „Den sportu 
a volnočasových aktivit“. Účelem 
této akce bylo představit veřejnos-
ti a zejména dětem volnočasové a 
pohybové aktivity, které jsou v Lysé 
nad Labem a v Litoli dostupné. 

Předně mi dovolte poděkovat 
všem organizacím, které se akce 
zúčastnily, jmenovitě: Dance Emo-
tion, ŠK Joly, FK Litol, Soví Doupě, 
Klub dobré zprávy, Sabom, RC 
Parníček, Falcon Floorbal, VK Lysá, 
TJ Sokol – basketbal, Slovan Lysá – 
fotbal, TJ Sokol – tanec, Lucie Koští-
řová a v neposlední řadě p. Bodná-
rové z MÚ Lysá, odbor školství a 
kultury, za podporu při organizaci 
akce.

Celý program byl zahájen 
v 10.00 hodin a po vystoupení 
klubu Dance Emotion se dostal ke 
slovu pan starosta, který představil 
plánované investice města v oblas-
ti sportu. Studie sportovní haly pak 
byla pro zájemce po celou dobu 
akce představena na dvou infor-
mačních tabulích u vchodu.

Den sportu a volnočasových 
aktivit v Lysé nad Labem

Součástí bohatého programu 
byly vzorové tréninky fotbalistů, 
prezentace taekwonda a taneční-
ků ze Sokola, soutěžní vystoupení 
zumby a aerobiku. Zároveň jsme 
připravili i hru pro menší děti se 
sladkou odměnou sponzorovanou 
naší radnicí. Děti dostaly kartičku a 
po návštěvách jednotlivých spolků 
zaznamenaných do této karty ob-
držely na stánku RC Parníček slad-
kou odměnu.

Celkem se této hry zúčastnilo 
113 dětí, které nejčastěji navštívily 
prezentaci veslařského klubu, ori-
entační běh pod hlavičkou Klubu 
dobré zprávy a šachisty z ŠK Joly. 
Mezi sporty, které dětem v Lysé 
chybí, bylo nejčastěji uváděno pla-
vání, hokej a volejbal pro kluky.

I díky nádhernému slunečnému 
počasí byla po celý den akce hojně 
navštěvována a všichni, kteří se 
rozhodli tento víkend strávit v Lysé, 
mohli přejít přes ulici a pokračovat 
v zámeckém parku na slavnostním 
ukončení sezóny letního kina až do 
večera.

Petr Zoubek, organizátor akce

Nečekaný prvovýstup

skalními útvary. Ty nebylo možné 
obejít, takže jsme museli lézt přes 
ně. Úsek nad poslední skálou byl už 
téměř čistý led a my museli stoupat 
jen na předních hrotech maček. Blí-
žící bouřka se nám naštěstí vyhnu-
la a po osmihodinovém výstupu si 
užíváme radost z vrcholu. Naměřili 
jsme výšku 4 912 metrů. Cestou ani 
tady nahoře jsme nenašli žádnou 
stopu po nějakých předchůdcích, 

takže snad jsme zde opravdu první. 
Ani jeden z nás toto dosud nezažil, 
na dojetí však není čas. Rychle sta-
víme malou kamennou pyramidu 
a pak už spěcháme dolů, protože 
nás čeká několik slanění. Od domo-
rodců se později dovídáme, že „na-
šemu“ vrcholu říkají Korly Too, což 
je v místním jazyce Sněhová hora. 
Tento  název  ponecháváme  proto 
i pro o iciální registraci prvovýstu-
pu. Ty jsou celosvětově evidovány 
v databázi American Alpine Club, 
a pro nás bude poctou tam mít sa-
mostatný odstavec. 

Pro vás, kteří by se rádi se zá-
žitky ze světových velehor a skal 
blíže seznámili, Horolezecký oddíl 
z Lysé nad Labem letos opět pořá-
dá tradiční Horokameru o svých 
sportovních akcích ve formě pro-
mítání ilmů a fotogra ií. Připrave-
ny jsou prezentace jednak z vele-
hor Kyrgyzstánu, jihoamerických 
And ale také z pískovcových věží 
v tuzemsku. Akce se koná v pátek 
23. listopadu 2018 od 19 hodin 
v Kině Lysá nad Labem.

Josef Křena
Horolezecký oddíl Lysá n. L.

Pokračování na str. 20

Dobrý den, zveme Vás na šachová utkání

1. kola české šachové Extraligy
mezi družstvy

Výstaviště Lysá nad Labem
x

Beskydská šachová škola
v sobotu 3. 11. 2018

2. kola české šachové Extraligy
mezi družstvy

Slavoj Český Těšín
x

Výstaviště Lysá nad Labem
v neděli 4. 11. 2018

Obě utkání se uskuteční od 10.00 hodin 
ve firmě Misan s. r. o.

Všichni jste srdečně zváni na tato důležitá utkání.
Klub: ŠK  JOLY Lysá nad Labem, Sojovická 268/3, Lysá nad Labem, 289 22,

e-mail: sachylysa@gmail.com, tel.: 702 054 805 
- kontaktní osoba pro mládež Bořivoj Kolář

Sponzoři: Výstaviště Lysá nad Labem, spol. s r. o.; Misan s. r. o.;
ELEKTROCENTRUM Skuhrovec s. r. o. a město Lysá nad Labem

ŠK JOLY Lysá nad Labem
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Ve dnech 24. 8. – 26. 8. 2018 pro-
běhl na písníku Mršník zde v Lysé 
nad Labem – Litoli, první ročník 
závodu 2 členných juniorských 
teamů v lovu ryb, pořádaný Rybář-
ským klubem Lysá nad Labem z.s.. 
Do hodnocení závodu se počítala 
každá ulovená ryba, jejíž hmotnost 
překročila 3 kilogramy. Závodilo 
celkem 11 týmů z celé republiky. 
Jeden z účastníků dorazil až ze sou-
sedního Německa. 

V pátek kolem 15 hodiny se 
začali sjíždět první závodníci. Po 
registraci a losování míst se zá-
vodníci rozešli na svá místa. V 18 
hodin byl závod odstartován. Prv-
ní bodovaný úlovek na sebe ne-
nechal dlouho čekat a již v 19.20 
hodin se první závodník radoval 
z úspěchu. Poté se během noci na-
chytala spousta dalších ryb. Pořa-
dí se přelévalo z jednoho teamu na 
druhý. Při ranní kontrole výsled-
ků byl v čele Big Carp Bait Team 
s průběžným úlovkem 23 kg ryb. 
Během dne se chytalo stále dost 
ryb a ve večerních hodinách se do 
vedení dostal LESSKETTNER Ju-

nior Team s průběžným úlovkem 
48 kg. Tento team již do konce zá-
vodu před sebe nikoho nepustil. 
O další příčky se však ještě tvrdě 
bojovalo. V neděli ráno byl rozdíl 
mezi druhým a čtvrtým místem 
pouhých 14 kg. Během dopoledne 
se situace ještě více zdramatizo-
vala. Rozdíl mezi druhým a třetím 
místem se ztenčil na pouhých 800 
g. Závodníci využili veškeré své 
znalosti a zkušenosti k tomu, aby 
své pořadí udrželi nebo naopak 
o příčku postoupili. 

V neděli ve 14 hodin byl závod 
ukončen. Vítězem závodu se stal 
LESSKETTNER Junior Team s cel-
kovým úlovkem 105,37 kg, druhé 
místo obsadil Big Carp Baits Team 
s úlovkem 34,01 kg a třetí místo vy-
bojoval CT Junior Letínský rybník 
s úlovkem 33,28 kg. 

Cenu a pohár za největší rybu si 
odnesl závodník z teamu BigCarp-
Bait za kapra vážícího 13,10 kg. 
Cenu a pohár za první rybu si pře-
vzal závodník z teamu LESSKETT-
NER Junior Team za kapra vážícího 

3,5 kg. První tři teamy obdrželi po-
háry, medaile a věcné ceny. Ostatní 
účastníci závodů byli odměněni 
medailí a věcnou cenou.

Závěrem je třeba poděkovat 
všem sponzorům za věcné a peně-
žité dary. Pizzerii Pat-Mat z Milo-
vic za skvělý catering pro všechny 
závodníky a pořadatele závodu. 
Velké díky patří všem rozhodčím 
a pořadatelům, kteří část svého 
volného času věnovali mládeži. 

Alois Kaplan, Rybářský klub 
Lysá nad Labem z. s. 

Mršník Junior Cup 2018 – rybářské závody pro děti a mládež

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

OPERÁTORY  OBSLUHA SVÁŘECÍHO 
CENTRA, LAKOVACÍ LINKY, 

OBSLUHA CNC, SEŘIZOVAČE CNC
Požadujeme:
- zodpovědnost, spolehlivost, samostatnost
- manuální zručnost
- technické vzdělání velkou výhodou

Nabízíme:
- mo  vační mzdové ohodnocení 
- smlouva na dobu neurčitou,
- práce v perspek  vní fi rmě a v příjemném kolek  vu,
- týden dovolené navíc, bonusový systém, příspěvek 
 na stravování

Datum nástupu – IHNED
V případě zájmu zašlete e-mailem životopis zaměstnavateli:
Jana Bláhová
e-mail: jblahova@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.

REHABILITACE
FYZIOTERAPIE
Lysá nad Labem

• Bolesti zad, chronická přetížení, 
 akutní ústřely
• Blokády krční, hrudní 
 a bederní páteře
• Bolesti kloubů
• Výhřezy plotének
• Poúrazových a pooperačních stavů
•  Neurologických nemocí
•  Úponových bolestí svalů
•  Funkční poruchy (tenisový loket, 
 karpální tunel)

Clairš Max Beauty, Poděbradova 2089, Lysá nad Labem

Tel.: 774 711 949
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CENÍK RÁMEČKOVÉ
SLOUPKOVÉ INZERCE

www.mestolysa.cz
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