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Programové prohlášení
Rady města Lysá n. L. str. 2-4
Revitalizace parku 
30. výročí osvobození 
u Penny marketu str. 5
Pozvánky str. 12
Přivítání adventu str. 13
Ze života škol  str. 17
Silvestrovský běh  str. 24

V tomto čísle:

Myslivost a její tradice jsme 9. 11. 2018 
přiblížili široké veřejnosti v Lysé nad Labem, 
kdy ve 13.30 hodin páter Pavel Porochnavec 
vysvětil novou kapličku svatého Huberta. Ve-
dle kapličky hosté z řad poslanecké sněmov-
ny, senátu, velmistři řádu svatého Huberta a 
pan starosta Lysé nad Labem zasadili lípu. 
Tuto slavnostní událost pomohli umocnit 
Benešovští trubači se svými lesnicemi. 

Druhou akcí tohoto slavnostního páteč-
ního dne byla výsadba vinice hraběte F. A. 
Šporka na zámeckých terasách, které Lysá 
opravdu nádherně zrekonstruovala. Také 
zde měli vzácní hosté a pan starosta při zvu-
ku lesnic možnost ukázat, že se umějí ohá-
nět nejen slovem, ale také rýčem a zasadili si 
svou hlavu vinné révy. 

Vrcholem celého dne pro mne osobně 
však byla v 18.00 hodin slavnostní troube-
ná svatohubertská mše, celebrována páte-
rem Pavlem Porochnavcem. Pořádaná OMS 
Nymburk, za inanční podpory města Lysá 
nad Labem a Středočeského kraje v krásném 
kostele sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem.

Za světel hořících loučí, začali v 17.15 ho-

Den myslivosti 
v Lysé nad Labem

din žáci trubačské školy z Milovic zvát účast-
níky mše. Zazněly lovecké signály troubené 
i zpívané. To vše pod vedením pana Petra 
Dudy, který svým osobitým stylem předsta-
vil nejen hudební nástroje, ale i signály, které 
hrají. V kostele zazněla velká mše B Dur au-
torů Petra Vacka a Josefa Selementa v podá-
ní Loveckého tria Praha pod vedením Petra 
Vacka, doprovázena pěveckým sborem Pro 
Radost z Lysé nad Labem.  V čele průvodu šli 
zástupci řádu svatého Huberta středočeské 
komendy se svým velmistrem. Dary k oltáři 
donesly členky kroužků mladých myslivců 
MS Záhornice a MS Mladí z Podlesí Loučeň.

Dovoluji si poděkovat kynologům OMS 
Nymburk, kteří svou přítomností před kos-
telem pomohli se svými čtyřnohými kama-
rády vytvořit slavnostní atmosféru této akce 
a všem, kteří se na tomto krásném dni a 
podpoře myslivosti podíleli. Městu Lysá nad 
Labem za podporu, kterou myslivosti dlou-
hodobě poskytuje a trubačům, kteří dodají 
každé myslivecké akci noblesu.

Petr Motejl
předseda KPK OMS Nymburk

Městská knihovna Lysá nad Labem 
pořádá v rámci cyklu

KONCERTY
PRO ZÁCHRANU

VARHAN
 

VÁNOČNÍ 
KONCERT

26.12.2018 v 16.00 hodin
kostel Narození sv. Jana Křtitele Lysá nad Labem  

ÚČINKUJÍ:
Jana Jehličková – soprán, 

Daniel Klán – tenor
Alena Žáková – housle,

Vítězslav Podrazil – klavír
Výtěžek z koncertů bude věnován na rekonstrukci 

vzácných místních varhan.
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Městský úřad

Pokračování na str. 3

Vážení spoluobčané,                                                                                                                   
dne 31. 10. 2018 proběhlo 

ustavující zastupitelstvo města, 
kde si 15 nově zvolených zastu-
pitelů zvolilo vedení v tomto slo-
žení: starosta – Ing. Karel Otava 
(ČSSD), I. místostarosta (neuvol-
něný) – Mgr. Jiří Havelka (ODS), 
II.místostarostka (neuvolněná) 
Romana Fischerová (ANO 2011), 
radní (uvolněná) – Ing. Karolína 
Chudobová (ČSSD) a radní Josef 
Kolman (Naše Lysá). Byly zříze-
ny tři výbory, které jsou poradní-
mi orgány zastupitelstva města: 
Kontrolní výbor, Finanční výbor, 
Výbor pro dostavbu obchvatu a 
správu majetku města. Dále byly 
zřízeny: Osadní výbor Byšičky, 
Osadní výbor Dvorce a Osadní 
výbor Řehačka. 

Rada města 13. 10. 2018 
schválila a zastupitelstvu města 
předložila následující dokument.

Programové prohlášení Rady 
města Lysá nad Labem na vo-
lební období 2018–2022 přija-
té na základě Koaliční dohody 
uzavřené dne 14. 10. 2018 mezi 
ČSSD, ODS, ANO 2011 a Naší Ly-
sou na základě čl. II., odst. 3.

Čl. I.
Preambule

My, koaliční partneři – zá-
stupci ČSSD, ODS, ANO 2011 
a Naší Lysé – vyjadřujeme tímto 
prohlášením společnou a pev-
nou vůli dosáhnout při správě 
města Lysá nad Labem jeho 
všestranného rozvoje s cílem 
zachovat životní úroveň obča-
nů města a vytvářet podmínky 
pro harmonický rozvoj obyvatel 
všech generací. Toto prohlášení 
představuje základní politický 
a strategický dokument, který 
respektuje zásady odpovědnos-
ti, otevřenosti, informovanosti 
a spolupráce. Jsou v něm shrnu-

ty postoje, cíle a priority rady 
města, které budeme uplatňovat 
v souladu se zákonem č. 128/
200 S., o obcích.

Čl. II.
Základní principy fungování 

rady města
Rada města se bude ve voleb-

ním období 2018–2022 řídit tě-
mito zásadami a principy:
a)  zásada otevřenosti
b) zásada informovanosti
c)  zásada vzájemné důvěry
d) zásada spolupráce všech 
 stran založená na dialogu 
 a vzájemném respektu

Čl. III.
Komise a výbory

a) výbory
Budou zřízeny následující výbo-
ry, které budou mít max. 
7 členů:
• kontrolní výbor
• inanční výbor
• výbor pro dostavbu obchvatu 
 a správu majetku města
• osadní výbor Byšičky
• osadní výbor Dvorce
• osadní výbor Řehačka 

ČSSD má právo nominovat 
předsedu inančního výboru.

ODS má právo nominovat před-
sedu výboru pro dostavbu ob-
chvatu a správu majetku města.

Nominace předsedy kontrol-
ního výboru bude svěřena nej-
silnější opoziční straně KDU-ČSL 
nebo jiné opoziční straně.

b) komise
Budou zřízeny následující komi-
se, které budou mít max. 
7 členů:
• komise pro rodinu a školství
• komise pro dopravu 
 a bezpečnost
• komise pro sport
• komise pro kulturu 
 a cestovní ruch
• komise stavební
• komise bytová
• komise pro životní prostředí
• komise pro sociální věci 
 a zdravotnictví
• komise pro aktivní a šťastný 
 život seniorů

Čl. IV.
Program

Základem programu je navázá-
ní na rozpracované body v rozpoč-

tu 2018 ke dni 31. 10. 2018, které 
převedeme do rozpočtu 2019.

Čl. V.
Otevřená a transparentní 

radnice
• Radnice v Lysé potřebuje mo-
 dernizovat. Chceme jedno ob-
 služné místo, kde si občané vyří-
 dí vše potřebné. Pro občany 
 chceme zavést elektronickou 
 úřední desku a další moderní 
 elektronické nástroje pro komu-
 nikaci mezi občany a úřadem.
• Důležitým cílem je personální 
 stabilizace městského úřadu. Do
 výkonu nestranné státní správy
 nebude zasahováno. Chceme ta-
 ké zlepšit pracovní prostředí pro 
 úředníky a prostředí pro občany. 

Čl. VI.
Město pro důstojný život 

všech generací
Lepší voda pro občany
• Zprovozníme druhý „ceno-
 manský“ vrt. Zároveň budeme 
 usilovat o propojení městské-
 ho vodovodu s mladoboleslav-
 skou vodárenskou soustavou, 
 která disponuje několika vy-
 datnými prameništi kvalitní 
 pitné vody.
• Budeme pokračovat v obnově 
 městské vodárenské infra-
 struktury. Vybudujeme nový 
 vodojem s dostatečnou kapa-
 citou a zrekonstruujeme při-
 vaděč vody z prameniště.
• Chceme na kanalizaci a vodo-
 vod napojit průmyslovou zónu 
 ve východní části města a do-
 končit je ve zbývajících ulicích.
• Získáme do vlastnictví vrt v Ko-
 voně a prověříme možnosti jeho 
 využití (vodovod, koupaliště).

Revitalizace nového sídliště
• Radnice připraví ve spolupráci 
 s architekty návrh revitalizace 
 tzv. nového sídliště. Naším cílem 
 je jeho komplexní obnova. Úze-
 mí potřebuje vyřešit komunika-
 ce, chodníky, parkovací místa, 
 zeleň, cyklotrasy, místa pro sběr 
 odpadů a zalévání zeleně z re-
 tenčních nádrží.

Rozšíření sociálních služeb
• Priority v sociální oblasti do 
 značné míry popíše připravova-
 ný komunitní plán určený pro 
 naše město i okolní obce. 

• Potřebám sociálního bydlení 
 chceme poskytnout zrekon-
 struovaný městský objekt Na 
 Františku („Knéblák“). 
• Prosadíme výstavbu „kondiční-
 ho“ hřiště pro seniory. 
• Založíme poradenské centrum 
 (sociálně právní poradna), které 
 bude pomáhat občanům v ob-
 tížné situaci při jednání s úřady 
 a dalšími institucemi nebo těm, 
 kteří čelí nekalým obchodním 
 praktikám (podomní prodej, 
 prodej po telefonu atp.). 
• Širšímu spektru městem nabíze-
 ných nebo podporovaných slu-
 žeb přizpůsobíme organizační 
 strukturu.
• V prostorách, kde je nyní měst-
 ská policie, zřídíme informační 
 a kulturní centrum. 
• Nevyužitý půdní prostor staré 
 radnice proměníme v zasedací 
 místnost.
• Budeme dále usilovat o výstavbu 
 nového domova pro seniory. 

Lepší bezpečnost 
a zdravotnictví ve městě
• Budeme usilovat o návrat obvod-
 ního oddělení Policie ČR do 
 města. Budeme podporovat čin-
 nost Městské policie a zajistíme 
 odpovídající prostory pro její 
 činnost ve společné budově. 
• Podpoříme vznik nové hasičské 
 zbrojnice v Pivovarské ulici 1518 
 a obnovu hasičské zásahové 
 techniky.
• Prosadíme modernizaci všech 
 městských objektů, které slouží 
 zdravotní péči. Ve Vichrově vile 
 je nutné provést výměnu oken 
 a u zdravotního střediska u rad-
 nice je potřeba zcela nová fasáda 
 a lepší čekárny. 
• Zaměříme se na jednání se zdra-
 votními pojišťovnami tak, aby 
 byl v Lysé nad Labem dostatek 
 lékařů ve všech klíčových obo-
 rech.
• Vybudujeme nové sociální zá-
 zemí v hasičské zbrojnici v By-
 šičkách.

Pozemkové úpravy a výsadba 
liniové zeleně
• I nadále budeme prosazovat zá-
 měr na provedení pozemkových 
 úprav v celém katastru Lysé nad 
 Labem i Litole. Budeme usilovat 
 o to, abychom získali poslední 

Slovo starosty
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Městský úřad

Pokračování na str. 4

Pokračování ze str. 2
 potřebné souhlasy vlastníků po-
 zemků tak, aby pozemkové 
 úpravy mohly být dle zákona 
 zahájeny.
• Na pozemcích města v extravilá-
 nu hodláme zahájit výsadbu li-
 niové zeleně. Budeme však pro-
 sazovat také výsadbu nové zele-
 ně ve městě a obnovu stromořa-
 dí včetně topolové aleje v Ko-
 menského ulici. 
• V souladu s územním plánem 
 chceme také založit městský 
 park na nezastavěném pozemku 
 mezi novými bytovkami Na 
 Zemské stezce. 
• Zrevitalizujeme park u Penny 
 marketu v Masarykově ulici.
• Zajistíme „zahradní architekto-
 nickou koncepci města“ a bu-
 deme prosazovat zajištění od-
 borné irmy na údržbu veřejné 
 zeleně. 

Kvalitnější školy a školky
• Budeme usilovat o to, aby bylo 
 v našem městě vždy dostatek 
 kapacit ve školách a školkách 
 pro všechny děti od 3 let věku. 
• Zajistíme výstavbu nové mateř-
 ské školky v Litoli. 
• Budeme prosazovat zvýšení ka-
 pacity současné ZUŠ a rekon-
 strukci její fasády i vnitřních 
 prostor. 
• Hodláme zvýšit kapacitu základ-
 ní školy v Litoli vč. výstavby no-
 vé tělocvičny a modernizovat 
 základní školy v Lysé n. L.                        
• Pro potřeby ZŠ Bedřicha Hroz-
 ného chceme zrekonstruovat 
 čp. 13 (rodný dům R. Jedličky), 
 které by mohlo z části sloužit 
 i jako komunitní centrum.
• Hodláme postupně ve školách 
 a školkách instalovat klimati-
 zaci. 
• Chceme rovněž zřídit nový měst-
 ský fond na inancování školních 
 kroužků (včetně mezd) vede-
 ných učiteli a jinými zájemci. 
• Hodláme nově využít charita-
 tivní fond tak, aby z něj byly 
 inancovány mimo jiné školní 
 obědy pro děti ze sociálně sla-
 bých rodin.
• Chceme zřídit mimoškolní klub.
• Budeme usilovat o zřízení denní-
 ho stacionáře pro děti.
• Prověříme možnosti umístění 
 zařízení pro povinné školní 
 plavání.

Čl. VII.
Ekonomicky odpovědná 

správa města a městského 
úřadu včetně příspěvkových 

organizací
Ekonomicky odpovědná
správa města
• Koalice se zavazuje předkládat 
 vyrovnané rozpočty.

Prodej městských bytů v Milovicích
• Připravíme rozdělení bytových 
 domů v Milovicích na bytové 
 jednotky a jejich následný pro-
 dej. Veškerý výtěžek z prodeje 
 využijeme na výstavbu nebo re-
 konstrukci objektů občanské 
 vybavenosti a bytů v Lysé nad-
 Labem. 

Nízké daně a poplatky 
• Nezvýšíme daň z nemovitých 
 věcí. 
• Přehodnotíme systém likvidace
 odpadů ve městě včetně sazby 
 poplatků s motivační slevou pro 
 ty, kteří třídí odpad. Nabídneme 
 využívat popelnice na bioodpad 
 bez dodatečné platby.
• Nepřipustíme rovněž růst ceny 
 vodného a stočného nad úro-
 veň  platné koncesní smlouvy. 
 Pokud dojde ke snížení sazby 
 DPH u vodného a stočného, 
 promítneme toto snížení do 
 celkové ceny.
• Nové přípojky vody a kanalizace 
 k již existujícím číslům popis-
 ným se budou nadále stavět 
 bezúplatně až na hranici pozem-
 ků, v případě nové zástavby po-
 dle plánovacích smluv.

Energetické úspory ve městě
• Rekonstrukce školních budov i 
 radnice a bytových domů ve 
 vlastnictví města budou reali-
 zovány s požadavkem snížení 
 energetické náročnosti. 
• Budeme zvažovat instalaci solár-
 ních systémů na ohřev vody 
 a solárních elektrických panelů. 
• Rovněž budeme prosazovat mo-
 dernizaci veřejného osvětlení.
• Zahájíme jednání s ČEZ Distri-
 buce a. s. na téma stability elek-
 trorozvodné sítě ve městě.

Čl. VIII.
Podpora volnočasových 

aktivit
Výstavba sportovní haly v ulici 
Komenského

• Prosadíme výstavbu sportovní 
 haly v Komenského ulici. Spor-
 tovní halu postavíme i v případě, 
 že na ni dotaci nezískáme. Spo-
 lečně s halou budeme prosazo-
 vat i úpravu prostor okolo haly 
 tak, aby zde vznikl kvalitní měst-
 ský sportovní areál.

 
Koupaliště pro Lysou nad Labem
• Chceme získat státní pozemek 
 v Čechově ulici (bývalý pionýr-
 ský areál) do vlastnictví města.
 Následně připravíme projekt 
 výstavby městského koupaliště 
 a rekreačního a sportovního 
 areálu, ideálně včetně zimního 
 kluziště.

Výstavba kulturního 
a obchodního centra 
ve Slunéčkově zahradě
• Ve Slunéčkově zahradě nám jde 
 především o víceúčelový objekt, 
 který obsahuje společenský sál, 
 obchodní pasáž a supermarket. 
 Chceme zahájit jeho výstavbu za 
 inanční účasti města. Rozšíříme 
 jej o městskou knihovnu.
• Budeme podporovat inančně 
 i organizačně sport, kulturu i 
 spolkový život ve městě. Chceme 
 vybudovat nové sportovní hřiště 
 v lokalitě Řehačka a v lokalitě 
 Nové sídliště.
• Budeme pokračovat v obnově 
 dětských hřišť ve městě.
• Prosadíme rozvoj lokality u Labe 
 v Litoli a úprav na Mršníku.
• Usilujeme o vykoupení pozem-
 ku pod městským objektem čp. 
 268 v Sojovické ulici od státu a 
 následnou adaptaci domu na 
 moderní spolkový dům, který 
 kromě šachistů či chovatelů 
 bude sloužit i dalším sdružením 
 a spolkům.
• Obnovíme městské kulturní tra-
 dice, a to „Vodákův divadelní 
 červen“ (přehlídka amatérských 
 divadelních souborů), „Prvomá-
 jová steeplechase“ (cena města 
 Lysá nad Labem a další rozšíření 
 zahájené spolupráce s dostiho-
 vým závodištěm). 
• Pro návštěvníky města chceme 
 vytvořit informační mobilní apli-
 kaci a instalovat informační 
 systém.
• Budeme pokračovat v revitali-
 zaci zámeckého parku dle schvá-
 lené koncepce.
• Ve spolupráci s Ředitelstvím 

 vodních cest vybudujeme přísta-
 viště osobní lodní dopravy. 

Čl. IX.
Doprava ve městě

Výstavba silničního
obchvatu města
• Budeme usilovat o to, aby tato 
 krajská stavba byla zahájena 
 během volebního období do 
 roku 2022. 
• Budeme rovněž jednat o tom, 
 aby městské pozemky nakou-
 pené v trase obchvatu byly kraji 
 prodány za cenu, za kterou je 
 město vykoupilo.

Rekonstrukce a výstavba
komunikací
• V rámci tohoto volebního ob-
 dobí chceme rekonstruovat 
 následující komunikace: Škré
 tova, 28. října, Za Zámkem, 
 Ve Višňovce (část), Za Koncem,
 V Zátiší, U Nové hospody, Na 
 Zemské stezce, Brandlova, ko-
 munikaci spojující Jedličkovu 
 ulici s průmyslovou zónou po-
 dél stadionu TJ Slovan, propo-
 jovací komunikaci v nové zá-
 stavbě mezi ulicemi Na Vysoké 
 mezi a Družstevní.
• V rámci tohoto volebního období 
 chceme rekonstruovat následu-
 jící chodníky v ulicích: Stržiště, 
 Družstevní, Čechova, Riegrova,
 Poděbradova, Smetanova a ve 
 Dvorcích.
• Připravíme projektově rekon-
 strukce komunikací v lokalitě 
 Na Mlíčníku a Na Vysoké mezi.
• Chceme dořešit trasu a realizaci 
 „Polabské cyklostezky“, připra-
 vit a realizovat cyklotrasu přes
 Hrabalův most (lávka) k budou-
 címu přístavišti a směrem do 
 města.
• Vybudujeme cyklostezku z Lysé 
 nad Labem do Čelákovic kolem 
 sv. Václava s propojením do 
 Dvorců a Byšiček.
• Podpoříme rovněž rekonstrukci 
 krajských komunikací ve městě, 
 a to především v ulicích Mírová, 
 ČSA a Jedličkova. 
• Prosadíme výstavbu nového 
 parkoviště v Čapkově ulici na 
 městském pozemku. Budeme 
 spolupracovat s ČD a. s. a SŽDC 
 s. o. na výstavbě velkého parko-
 viště podél Čapkovy ulice.

Programové prohlášení rady města
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Čl. X. 
Územní plán

Hodláme aktualizovat ÚP dle
aktuálních potřeb
• V rámci ÚP chceme lépe využít
 potenciál rekreační osady Ře-
 hačka a zpřesnit účel areálu 
 v Čechově ulici. 
• Vymezíme lokalitu pro bytovou
 výstavbu a prověříme silniční 
 napojení areálu ARS Altmann. 
• Vstoupíme v jednání o zahájení 
 výstavby v lokalitě Hrabanov.

• Dobudujeme infrastrukturu v lo-
 kalitě Hrabanov (od Černých 
 vrat k Velazu).

Nezbývá, než městu popřát po-
litickou stabilitu a novému vedení 
hodně sil a energie při plnění ná-
ročných úkolů, které si vytýčilo pro 
volební období 2018–2022.

Závěrem mi dovolte popřát 
Vám klidný adventní čas a Váno-
ce plné radosti a pohody.

Ing. Karel Otava
starosta města

Programové prohlášení 
rady města
Pokračování ze str. 3

Městský úřad

Vydávání parkovacích známek 
bude zahájeno od 1. 1. 2019 a 
bude probíhat v nepřetržitém pro-
vozu na služebně Městské policie 
v Lysé nad Labem.

Platnost starých parkovacích 
karet je do konce ledna 2019. Tím-
to je dána možnost dostatečného 
času na zakoupení nové parkovací 
známky, která se vydává od ledna 
2019. 

Možnost zakoupení karty mají:
1. fyzická osoba, která má trvalý 
 pobyt v Lysé nad Labem dle 
 občanského průkazu:
 a) pro vozidlo, u kterého je 
  v osvědčení o registraci vo-
  zidla zapsána jako vlastník 
  nebo provozovatel, nebo kte-
  ré užívá provozovatel na zá-
  kladě plné moci od majitele 
  vozidla;

Parkovací karty pro rok 2019
 b) pro služební vozidlo, které 
  užívá k soukromým účelům, 
  pokud při placení ceny před-
  loží vlastníkem nebo provo-
  zovatelem vozidla ( irmou) 
  potvrzený formulář, že vozi-
  dlo smí užívat pro soukromé 
  účely;
2. fyzická osoba bez trvalého po-
 bytu v Lysé nad Labem, která je 
 vlastníkem bytu nebo rodin-
 ného domu v Lysé nad Labem 
 ve vymezených oblastech města 
 podle přílohy č. 2 tohoto naříze-
 ní na základě LV;
3. irma se sídlem nebo provo-
 zovnou ve vymezených oblas-
 tech města podle přílohy č. 2 
 tohoto nařízení.

Ceník parkovacích karet je naří-
zením města Lysá nad Labem sta-
noven takto:

Parkovací známky nepřenosné s platností 
od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 
Kategorie 1. vozidlo 2. a každé další
Fyzické osoby s trvalým pobytem 
v Lysé nad Labem dle čl. II. odst. 1 
písm. a), Fyzické osoby bez trvalého
pobytu v Lysé nad Labem, které jsou 
vlastníkem bytu nebo rodinného 
domu v Lysé nad Labem ve 
vymezených oblastech města podle 
přílohy č. 2 tohoto nařízení na 
základě LV dle čl. II odst. 1 písm. b), 100,00 Kč 500,00 Kč
Držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P 
s trvalým pobytem v Lysé nad Labem 
dle čl. II. odst. 1 písm. a) zdarma ---------
Firmy se sídlem nebo provozovnou 
ve vymezených oblastech města dle 
čl. II. odst. 1 písm. c) 500,00 Kč 1000,00 Kč

O pozoruhodné koalici 
v Lysé nad Labem

Proč máme v Lysé nad Labem 
koalici ČSSD, ODS, ANO, Naše 
Lysá a KSČM? A proč není v koa-
lici Lysá nás baví KDU-ČSL, přes-
tože obsadila ve volbách druhé 
místo?

Je to snad proto, že jsme aro-
gantně požadovali post starosty? 
Protože jsme „mladí a nezkuše-
ní“? Protože jsme odmítli jednat? 
Protože jsme porušili svoje sliby 
voličům?

Nebo proto, že se urychleně 
spojily strany, které jsou – i přes 
všechny silné vzájemné nega-
tivní proklamace – naladěny na 
mnohem bližší vlnovou frekven-
ci, než jsme všichni čekali? Jak se 
mohlo stát, že už po osmi dnech 
vyjednávání vznikla taková po-
zoruhodná koalice?

Nejdříve jsme ustanovili spo-
lečnou koalici pro vyjednávání 
Lysá nás baví KDU-ČSL, Kulturně 
a Cesta města o síle 6 zastupite-
lů.

První jednání jsme měli s ČSSD 
a Naše Lysá, kteří disponují silou 
5 zastupitelů. Na programu jsme 
se celkem shodli, protože ČSSD 
v poklidu opustila kontroverz-
ní projekt školního bazénu, ale 
neshodli jsme se na personál-
ním uspořádání radnice. Dostali 
jsme nabídku, kdy slabší ČSSD 
s Naše Lysá (5 zastupitelů) po-
žadovala  starostu, místostaros-
tu pro investice a většinu v radě 
města, ale našich 6 zastupitelů 
by obdrželo místostarostu pro 
školství a sociální věci a jedno-
ho radního. Nabídli jsme ČSSD 
a Naše Lysá uspořádání obrá-
cené ve prospěch naší silnější 
koalice. S ČSSD jsme se rozešli 
s tím, že se o nabídkách poradí-
me ve svých stranách a poté se 
opět setkáme. 

Druhé jednání jsme uskuteč-
nili s ODS a ANO, kteří disponu-
jí silou 3 zastupitelů. Na tomto 
setkání jsme narazili na mnohé 
programové neshody. ODS by 
například ráda privatizovala 
naše městské byty v Milovicích 
a za tyto peníze postavila ob-
čanskou vybavenost ve Slunéč-
kově zahradě, kterou však měl 
dle dřívějších slibů ODS postavit 
současný developer (viz např. 
Listy 2/2008). V personální 

oblasti jsme navrhli uspořádá-
ní, kdy naše koalice bude mít 
starostu, místostarostu a větši-
nu v radě, ODS neuvolněného 
místostarostu a ANO radního. 
Opět jsme se rozešli s tím, že se 
o nabídkách poradíme ve svých 
stranách. V našem případě bylo 
velkou otázkou, zda je možné 
spolupracovat i přes významné 
programové neshody.

Naše třetí setkání – již pouze 
o programových shodách – jsme 
uskutečnili s KSČM. Tím pro nás 
skončilo první kolo vyjednávání, 
jejichž cílem bylo poznat vzá-
jemná očekávání. 

Bylo tedy domluveno druhé 
kolo: nejprve schůzka s ČSSD 
v neděli večer, v pondělí ráno 
s Naše Lysá a v pondělí večer 
s ODS a ANO. K těmto setkáním 
však již nedošlo.

Zdá se, že představitelé ČSSD, 
ODS, ANO i Naše Lysá chtěli tak 
moc „být u toho“, že během ví-
kendu odhodili své programové 
neshody a vzájemnou osobní ne-
důvěru, zapomněli na doby, kdy 
na sebe podávali trestní ozná-
mení, a urychleně se domluvili. 
Z jejich vzájemného jednání 
vzešel model, kdy máme poprvé 
v historii města 4 placené funk-
cionáře: starostu, dva místosta-
rosty a uvolněného radního – za 
celé volební období nás tento 
model vyjde na jejich platech té-
měř na 12 milionů korun.

A jak se ocitla v koalici i KSČM? 
Je to s podivem, ale KSČM vzorně 
hlasuje s radniční koalicí ČSSD, 
ODS, ANO a Naše Lysá. Společně 
na zastupitelstvu města odhla-
sovali vytvoření výše uvedených 
postů, a to přesto, že nikdo z rad-
niční koalice nedokázal vysvětlit, 
proč naše město potřebuje tolik 
placených funkcionářů a jaké bu-
dou jejich pracovní náplně. 

Za Lysá nás baví KDU-ČSL 
říkáme, že spolu s Kulturně a 
s Cestou města chceme být sil-
nou a konstruktivní opozicí, 
která bude kontrolovat radnič-
ní koalici a bude prosazovat co 
nejvíce dobrých věcí pro život 
v našem městě.

Karel Marek, Štěpánka Vošická 
a Jan Burian – zastupitelé za 

Lysá nás baví, KDU-ČSLMěstská policie Lysá n. L.
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Zastupitelstvo města 31. 10. 
2018 záměr schválilo a uložilo radě 
města zjistit názory veřejnosti na 
využití tohoto prostranství. Našim 
cílem je navrátit do centra města 
vodní prvek, po kterém se léta volá 
a který by v parných létech příjem-
ně osvěžil prostor. Pamětníci vědí, 
že zde v minulosti vodní nádrž s vo-
dotryskem byla. Pro inspiraci před-
stavujeme jedno z možných řešení. 
Podle Vašich návrhů a připomínek, 
které zasílejte do 31. 12. 2018 na 
Městský úřad, Husovo nám. 23, se-
kretariát starosty nebo na e-mail: 
andrea.novakova@mestolysa.cz   
zadáme variantní řešení. 

Současný stav
Park se nachází v centru města 

Lysá nad Labem, na křižovatkách 
ulice Masarykova s ulicemi Sokol-
ská a Legionářská. V širším kon-
ceptu města je park v blízkosti his-
torického srdce Lysé nad Labem. 
Pěšky lze pohodlně dojít k zámku, 
augustiniánskému klášteru, Huso-
vu náměstí nebo jižním směrem 
k výstavišti. Součástí parku je kva-
litní vzrostlá zeleň, která je v zasta-
věném centru výjimkou a je velice 
cenná. V severovýchodní části to-
hoto urbanistického celku je umís-
těno dětské hřiště s velkým písko-
vištěm, houpačkami a skluzavkou. 
Další dětská hřiště se v blízkém 
okolí nenachází, a plní tedy funkci 
dětského vyžití pro široké okolí. 

Stávajícímu vzhledu vévodí ob-
chodní dům s potravinami bez 
jakékoliv architektonické kvality 
a bohužel přispívá k neutěšené-
mu stavu celého veřejného pro-
stranství. Také vybavení parku jeví 
známky značného opotřebení.

Popis ideového řešení prostoru
Návrh nabízí řešení několika 

problémových míst ve veřejném 
prostoru parku a zároveň samot-
nému místu dává šanci k oživení 
funkce samotného parku jako mís-
ta k setkávání.

Ústředním motivem návrhu se 
stává voda, hra a aktivní trávení 
volného času. Zároveň potlačení 
západní fasády obchodního domu. 
Návrh poskytuje návštěvníkům dů-
vod se v parku zdržovat a trávit zde 
volný čas. 

Středem široké promenády je 
veden potok, jehož hladina se po-
hybuje v úrovni nášlapné vrstvy 

chodníku. V cestě od ulice Ma-
sarykova až k vyústění před ob-
chodním domem se vodní potok 
několikrát změní – pohybuje se 
pod povrchem, viditelně v úrov-
ni chodníku, je protkán vodními 
hrátkami (stavidly, hrázemi, drob-
nými vodotrysky). Hloubka vody 
nikde nepřekročí max. 5 cm. Voda 
je určena pro interaktivní hru dětí 
i dospělých. Na konci pramen vy-
věrá velkým vodotryskem v úrovni 
chodníku.

Východní část parku je určena 
pro aktivní odpočinek – na severu 
street itness pro věk 12+, na jihu 
hřiště pro děti 5–12let. Oba prosto-
ry určené pro aktivity jsou zastíně-
ny plachtami.

Východní konec parku je od 
obchodního domu oddělen pro-
storovou příhradovou konstrukcí 
(v barvě kovářská čerň) porostlou 
a prorostlou okrasnou zelení. Je 
hlavním prvkem, který oddělí nově 
vzniklé příjemné prostranství od 
dobové hmoty bývalého obchod-
ního domu Bílá labuť. Dále návrh 
počítá s odstraněním keřů po ob-
vodu parku a zpřístupnění celé ze-
lené plochy trávníku ze všech stran. 
V ploše jsou navrženy dvě osvětle-
né lavičkové sestavy.

Celá promenáda je oproti stáva-
jícímu stavu zúžena o cca 80 cm 
z každé strany a tím zvětšuje plo-
chu zeleně a užitného prostoru.

Ideový koncept veřejného pro-
storu nabízí oživení a kvalitní pro-
středí pro trávení volného času.

Revitalizace Parku 30. výročí osvobození u Penny marketu

Městský úřad
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Krátce z radnice
Z 26. jednání rady města 
dne 22. 10. 2018
RM schválila:
• výběr nového dodavatele den-
 ního úklidu v č. p. 214, kterým je 
 Úklidový servis Marcel Oubrecht, 
 Milovice, 
• poskytnutí inančních prostřed-
 ků pro účely uspořádání propa-
 gační akce o činnosti horolezec-
 kého oddílu pro širokou veřej-
 nost v Lysé nad Labem ve výši 
 3 000 Kč včetně schválení návr-
 hu veřejnoprávní smlouvy,
• vydání publikace „P. Josef Vojá-
 ček - osobnost a dílo“ od autorů 
 manželů Kořínkových v nákladu 
 200 ks za částku do 60 000 Kč 
 vč. DPH,
• vyplacení odměn ředitelům MŠ, 
 ZŠ a ZUŠ v Lysé nad Labem za 
 školní rok 2017/2018,
• 1) jednání s vlastníkem provo-
 zovny s názvem „Calypsso Music 
 Club Lysá nad Labem“ ve věci 
 jejího získání do vlastnictví 
 města,
 2) zadání cenového posudku na 
 uvedenou nemovitost,
• vítěze výběrového řízení veřej-
 né zakázky na stavební práce 
 s názvem: „Napojení nového 
 vrtu HV-3 na úpravnu vody 
 v Lysé nad Labem“, irmu STA-
 VOKOMPLET s. r. o., Zápy, na 
 základě výběru hodnotící komi-
 se dne 18. 10. 2018 za cenu 
 3 195 944,36 Kč vč. DPH,
• termín svolání ustavujícího za-
 sedání ZM na 31. 10.2018.
RM souhlasila:
• s uzavřením NS k prostoru slou-
 žícímu k podnikání na adrese 
 Masarykova č. p. 214, Lysá n. L.,
 s výší nájemného 90 552 Kč/rok 
 (7 546/měs.) + příslušného po-
 dílu na službách se společností 
 Rehamil, s. r. o.
RM odvolala:
• předsedy a členy komisí Rady 
 města Lysá nad Labem pro vo-
 lební období 2014–2018 a tyto 
 komise k dnešnímu dni ruší.

Z 27. jednání rady města 
dne 23. 10. 2018
RM souhlasila:
• s uzavřením smlouvy na veřej-
 nou zakázku malého rozsahu na 
 stavební práce s názvem: „Sta-
 vební úpravy objektu zázemí FK 
 Litol“ s vybraným dodavatelem: 
 Realitní a stavební společnost 

 s. r. o., Brno. Cena provedeného 
 díla bude uhrazena na základě 
 položkového rozpočtu skutečně 
 dodaného materiálu a provede-
 ných prací s oceněním prací 
 a materiálu. Nejvýše přípustná 
 cena je 2 503 061 Kč vč. DPH. 

Z ustavujícího jednání 
zastupitelstva města 
dne 31. 10. 2018
ZM zvolilo do funkce:
a) starosty města p. Ing. Karla 
 Otavu,
b) neuvolněného I. místostarosty 
 města p. Mgr. Jiřího Havelku,
c) neuvolněné II. místostarostky 
 města pí Romanu Fischerovou,
d) uvolněného člena rady města pí 
 Ing. Karolínu Chudobovou,
e) neuvolněného člena rady města 
 p. Josefa Kolmana.
ZM zřídilo následující výbory:
a) inanční výbor,
b) kontrolní výbor,
c) výbor pro dostavbu obchvatu 
 a správu majetku města,
d) osadní výbory Byšičky, Dvorce, 
 Řehačka.
ZM jmenovalo následující
předsedy:
a) předsedou kontrolního výboru
 p. Mgr. Karla Marka,
b) předsedou výboru pro dostav-
 bu obchvatu a správu majetku
 města p. Mgr. Hynka Fajmona,
c) předsedou inančního výboru 
 p. Ing. Petra Gregora,
d) předsedou osadního výboru 
 Byšičky p. Josefa Koštíře,
e) předsedou osadního výboru 
 Řehačka p. Martina Koukala.
ZM schválilo:
• 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 parko-
 viště.
ZM vzalo na vědomí:
• informační zprávu o provozu 
 a výsledcích činnosti technické 
 skupiny za období leden–srpen 
 roku 2018. 
ZM uložilo:
• radě města ve spolupráci s ar-
 chitektem města předložit ale-
 spoň 3 variantní návrhy řešení 
 na rekonstrukci historické části 

 radnice na Husově náměstí,
• radě města 
 1) ve spolupráci s architektem 
  města předložit alespoň 3 va-
  riantní návrhy řešení na re-
  konstrukci Parku 30. výročí 
  osvobození Lysá nad Labem, 
  termín: do 31. 3. 2019
 2) připravit anketu ke zjištění 
  názorů veřejnosti na využití 
  tohoto prostranství a k posou-
  zení navržených variant.

Z 28. jednání rady města 
dne 1. 11. 2018
RM zřídila následující komise:
• komise pro rodinu a školství,
• komise pro dopravu 
 a bezpečnost,
• komise pro sport,
• komise pro kulturu 
 a cestovní ruch,
• komise stavební,
• komise bytová,
• komise pro životní prostředí,
• komise pro sociální věci 
 a zdravotnictví,

• komise pro aktivní a šťastný 
 život seniorů.
RM uložila:
• starostovi města požádat voleb-
 ní subjekty o návrhy členů do 
 výše uvedených komisí, po jed-
 nom členu za každý volební 
 subjekt.

Z 28. jednání rady města 
dne 1. 11. 2018
RM schválila:
• rozdělení kompetencí uvolněné-
 ho starosty p. Ing. Karla Otavy, 
 neuvolněného místostarosty 
 p. Mgr. Jiřího Havelky, neuvol-
 něné místostarostky pí Romany 
 Fischerové, uvolněné radní měs-
 ta pí Ing. Karolíny Chudobové 
 a neuvolněného radního města 
 p. Josefa Kolmana.

Úplné informace najdete na 
stránkách www.mestolysa.cz.

Miloš Dvořák
tajemník MěÚ Lysá n. L.

Krimi střípky
Vandal ve vestibulu ČD

Dne 20. 10. 2018 v 4.15 ho-
din projednávali strážníci pře-
stupek proti majetku s 22letým 
mužem z Lysé nad Labem. Muž 
posilněn alkoholem převracel 
a kopal do odpadkových košů, 
které jsou umístěny v podchodu 
na místním nádraží. Při bližším 
šetřením na místě byla zjištěna 
i rozbitá skleněná výplň vstup-
ních dveří do vestibulu na litol-
ské straně. Jakoukoliv spojitost 
s rozbitím skla muž striktně od-
mítal. Následně vyhodnocené 
kamerové záznamy ovšem potvr-

dili opak. Na základě zjištěných 
skutečností byl muž seznámen 
s tím, že věc bude projednávat 
správní orgán. Vandalovi hrozí 
ve správním řízení pokuta do 
50 000 Kč a samozřejmě i náhra-
da škody.   

Alkohol za volantem
Dne 3. 11. 2018 v 22.36 ho-

din v ulici Čapkova v Lysé nad 
Labem projednávali strážníci 
dopravní přestupek s 34letou 
řidičkou motorového vozidla, 
která projížděla jednosměrnou 
ulicí v protisměru. Při projed-
návání dopravního přestupku 
strážníci pojali důvodné po-
dezření, že řidička před jízdou 
konzumovala alkoholické nápo-
je. Provedená dechová zkouš-
ka toto potvrdila s výsledkem 
1,84‰. Z důvodu podezření ze 
spáchání trestného činu byla na 
místo přivolána Policie ČR, kte-
rá si věc převzala.

  
Sledujte naše webové stránky na 

adrese www.mplysa.cz, kde najde-
te další informace.

Bc. Luboš Zita 
zástupce ředitele 

Městské policie Lysá n. L.
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Vítání občánků

Dětem a rodičům přejeme hlavně hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti.

Romana Nováková
Odbor kultury

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

Slavnostní atmosféru svými básničkami a písničkami 
vytvořily děti z MŠ Čtyřlístek pod vedením paní učitelky 

Jany Stankieviczové. Patří jim za to náš velký dík.

Jitka Petrová
Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury

Mezi občany našeho města byly dne 18. 10. 2018 
přivítány tyto děti: 

 Patrik Baláž  Tomáš Kotalík 
 Hana Procházková  Vojtěch Káš 
 Nela Rakušanová  Šimon Prokop 
 Laura Čaníková  Tobiáš Stejskal 
 Stela Konvalinová  Martin Bělica 
 Šimon Král  Bruno Procházka
 Anna Kaslová 

Mezi občany našeho města byly dne 15. 11. 2018 
přivítány tyto děti: 

 Janek Vondráček Alžběta Kolářová
 Tobiáš Dolejš Viktorie Nesporá
 Jonáš Sedmihorský Benjamín Tauchman
 Františka Vrbová Jáchym Prouza
 Vojtěch Svoboda Klára Knittelová
 Stella Jonášová František Červák

Město Lysá nad Labem
Vás srdečně zve na slavnostní

NOVOROČNÍ
OHŇOSTROJ
1.1.2019 
v 18.30 hodin
na louce za zámeckou zdí

„U Černých vrat“

Přijďte i Vy spolu s námi 
přivítat rok 2019.

Vážení a milí čtenáři Listů, 
předplatné se týká pouze „přes-
polních“ čtenářů. Místní, tedy oby-
vatelé Lysé nad Labem, Byšiček 
a Dvorců, mají Listy včetně roz-
nášky ZDARMA.

Předplatné na rok 2019 je 
možné objednat elektronicky na 
e-mailové adrese: listy@mesto-
lysa.cz nebo písemně na adrese: 
Městský úřad, Husovo nám. 23, 
289 22 Lysá nad Labem. 

Předplatné Listů
Roční předplatné činí 220 Kč 

(náklady na poštovné). Částku 
lze uhradit převodem na účet: 
27–0504268369/0800, variabilní 
symbol: 5161 nebo v hotovosti na 
pokladně Městského úřadu Lysá 
nad Labem, a to nejpozději do 
28. prosince 2018. 

V případě dotazů se obraťte na 
paní Novákovou, tel.: 325 510 204.

redakce

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

Boleslav Kumor: 
„Dělejme všechno proto, aby umění žít patřilo 

ke krásným uměním.“ 

80 let
Petrová Jaroslava
Rajská Hana

85 let
Machovcová Slavomíra

93 let
Richter Jan

95 let
Najmonová Marta

Blahopřání 
za měsíc říjen

va
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Městský úřad

Poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2019 bude 
540 Kč za osobu a 690 Kč za rodinný dům nebo byt, bez trvale 
hlášené fyzické osoby. Cena poplatku zůstala stejná jako v roce 2018.

Romana Novotná, odbor SMI

Poplatky za komunální 
odpad na rok 2019

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

Kříženec – pes
stáří 4 roky

Sheldon k nám byl převezen 
z útulku v Nymburce, kde mar-
ně čekal na domov. Zpočátku 
nás strašil štěkotem, ale brzy 
jsme poznali, že za jeho vý-
hrůžkami je jen velká nejistota 
a strach. Při seznamování 
s cizími lidmi je již nejistota 
minimální a brzy se u něho 
projeví náklonnost. Sheldon je 
přátelský pes a chce se člově-
ku zavděčit a chová se k němu 
podřízeně. Na procházce páníč-

ka následuje na volno. Dobře reaguje na přivolání, umí základní 
povely, které stačí jen osvěžit. V útulku dobře hlídá. Sheldon hledá 
pána, který mu vynahradí to, čím si prošel. Hledá pána s domkem 
a se zahradou, ale nevylučujeme při dostatku času ani byt. 
Lepší do rodiny bez dětí. Více informací dostanete na tel. čísle 
605 316 755 nebo na www.pejscilysa.wz.cz.

Psí útulek v Lysé nad Labem zve všechny lidi dobré vůle na 
Štědrý den (24. 12. 2018 od 9 do 13 hodin) na „Nadělování 
pejskům pod vánoční strom“. Přivítáme krmivo v podobě 
granulí, které bude možno zakoupit na místě. Dále konzervy, 
pamlsky, antiparazitika, dezinfekční a úklidové potřeby. Pro ná-
vštěvníky je připraveno vánoční občerstvení a živá hudba.

Sheldon hledá domov!

Přehled svozových dnů 
pytlového sběru

       2019
týden den datum den datum
3. úterý 15.  1. čtvrtek 17. 1.
7. úterý 12.  2. čtvrtek 14. 2.
11. úterý 12.  3. čtvrtek 14. 3.
16. úterý 16.  4. čtvrtek 18. 4.
20. úterý 14.  5.  čtvrtek 16. 5.
24. úterý 11.  6. čtvrtek 13. 6.
29. úterý 16.  7. čtvrtek 18. 7.
33. úterý 13.  8. čtvrtek 15. 8.
37. úterý 10.  9. čtvrtek 12. 9.
42. úterý 15.  10. čtvrtek 17. 10.
46. úterý 12.  11. čtvrtek 14. 11.
50. úterý 10.  12. čtvrtek 12. 12.
Lokalita Lysá, Dvorce, Byšičky Litol

Změna úředních hodin

Od 1. prosince 2018 platí nové 
úřední hodiny pro pracoviště 
Úřad práce ČR – pracoviště Lysá 
nad Labem, Československé ar-
mády 29/11, Lysá nad Labem.

V případě nutnosti se prosím 
obracejte na DP Milovice – náměstí 
30. června 508, 289 23 Milovice.

Pondělí 08.00 – 12.00
  13.00 – 17.00
Úterý ZAVŘENO
Středa 08.00 – 12.00
  13.00 – 17.00
Čtvrtek  ZAVŘENO
Pátek ZAVŘENO

Vážení spoluobčané,
vím, že spoustu z Vás trápí čas-

té výpadky elektrického proudu 
v různých částech města. Rád 
bych na toto téma otevřel jednání 
se zástupci ČEZ. Nicméně aby toto 
jednání mělo alespoň nějakou 
naději na úspěch, potřebuji zjis-
tit, ve kterých ulicích konkrétně 

proud vypadává. Proto jsem Vás 
chtěl požádat nahlášení výpad-
ků proudu na mailovou adresu
jiri.havelka@mestolysa.cz ve for-
mátu ulice, čp., datum a čas. Dě-
kuji moc za Vaši pomoc.

Mgr. Jiří Havelka
místostarosta města 

Lysá nad Labem

Výpadky elektřiny

Že odpady, které skončí v čer-
ných popelnicích na komunální 
odpad, se víc netřídí a končí na 
skládkách?

Že se sklo dá recyklovat stále 
dokola a nesníží se jeho vlastnos-
ti ani kvalita?

Že plata od vajíček nebo rulič-
ky od toaletního papíru do kon-
tejneru na papír nepatří, protože 
celulózová vlákna se při recyklaci 
lámou a zkracují? A už nejdou 
znovu použít?

Že v Lysé nad Labem je rozmís-
těno 21 kontejnerů na tetrapaky? 
Jejich barva je černá s oranžovým 
víkem?

Že v Lysé nad Labem probíhá 
pytlový sběr, ve kterém se třídí 
papír, PET lahve a směsný plast?

Že v pytlovém sběru je zapo-
jeno přes 730 obyvatel a každý 

Věděli jste...
měsíc se v našem městě naplní 
kolem 2 tisíc pytlů?

Že v popelnicích na komunální 
odpad končí 28 až 33 % biood-
padu?

Že bioodpad se dá recyklovat 
v komunitních zahradách, odvá-
žet na separační dvůr do kontej-
neru na Bio a v Lysé probíhá při-
stavování kontejnerů od dubna 
do listopadu každou třetí sobotu 
v měsíci na určená stanoviště, 
kam se přistavují kontejnery na 
Bio a velkoobjemový odpad?

Že z recyklovaných tetrapaků 
se dá postavit dům?

Že baterie do odpadkového 
koše nepatří? Všechny typy ba-
terek a baterií se dají recyklovat!

Že třídění odpadů má smysl?
Ing. Veronika Rybová

referent OSM čistota a zeleň

Redakce přeje všem svým čtenářům 
krásné a klidné prožití času vánočního.
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Fotogra icky

V neděli 28. října jsme oslavili Den vzniku samostatného českoslo-
venského státu. Představitelé města, zástupci spolků a široká veřejnost 
se zúčastnila položení věnců u pomníku T. G. Masaryka v Litoli, násled-
ně u pomníku padlých lyských občanů v 1. světové válce na náměstí 
B. Hrozného. Poté proběhlo vysazení „Lípy republiky“ v zámeckém 
parku k 100. výročí vzniku republiky. Nechybělo vystoupení ZUŠ F. A. 
Šporka a koncert Hasičské dechové hudby v místním kině.  Na závěr 
proběhlo předávání plaket a pamětních listů vybraným spolkům za 
jejich přínos a dlouholetou činnost pro město.

 

Ve dnech 6. a 7. listopadu ZUŠ F.A.Šporka uvedla v lyském kině re-
prízu jednoho ze svých nejúspěšnějších představení. Muzikál Sindibád 
autora Lukáše Sommera divákům představil sedmdesáti členný sou-
bor herců, tanečníků a živý orchestr složený z učitelů ZUŠ. 

 

V našem městě proběhly 9. listopadu Svatohubertské slavnos-
ti. Nejprve proběhlo vysvěcení kapličky sv. Huberta v Lysé nad 
Labem farářem Pavlem A. Porochnavcem za přítomnosti pana 
starosty, místostarostů a dalších zástupců města. Z významných 
hostů nás poctili svou návštěvou senátoři Emilie Třísková a Ing. 
Tomáš Czernin, poslanci Ing. et Ing. Jan Skopeček a Ing. Milan 
Pour. Dále se slavnostního programu účastnili i zástupci Řádu sva-
tého Huberta a hornisté z Konopiště. Účastníci se poté přesunuli 
ke klášterním terasám, kde proběhla slavnostní výsadba vinice 
hraběte F. A. Šporka. V podvečer se pak konala Svatohubertská 
troubená mše.

 
V neděli 11. listopadu proběhl v kostele Narození sv. Jana Křtitele 

poslední koncert v sérii k 100. výročí od založení Československa. 
Účinkovaly Spojené smíšené pěvecké sbory se sólisty a Kolínská 
ilharmonie.

 
11. listopad jsme ve městě oslavili příjezdem sv. Martina na bílém 

koni a následným lampionovým průvodem, který byl zakončen ohňo-
strojem v zámeckém parku. 



10

Kulturní přehled

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 
4. 12. od 17.00 Čer   brko 
4. 12. od 20.00 Bohemian Rhapsody
5. 12. od 17.00 Grinch  AKCE KINO KLUB
5. 12. od 20.00 Coldplay: A Head Full of Dreams
6. 12. od 17.00 Mimi & Líza: Záhada vánočního světla  PREMIÉRA
6. 12. od 20.00  Doktor Mar  n: Záhada v Beskydech PREMIÉRA
7. 12. od 17.00  Gordon a Paddy  PREMIÉRA
7. 12. od 19.00 SNOW FILM FEST
8. 12. od 10.00 Mimi & Líza: Záhada vánočního světla 
8. 12. od 17.00 Čer   brko 
8. 12. od 20.00 Ten, kdo tě miloval 
9. 12. od 10.00 Čer   brko 
9. 12. od 15.00 Fantas  cká zvířata: Grindelwaldovy zločiny 
9. 12. od 18.00 Bohemian Rhapsody
11. 12. od 18.00 Vánoční koncert pěveckých sborů 
12. 12. od 19.00 Vánoční koncert pěveckých sborů
13. 12. od 17.00 Spider-Man: Paralelní světy  PREMIÉRA
13. 12. od 20.00 Ten, kdo tě miloval 
14. 12. od 19.30 VÁNOČNÍ ARTOVÁNÍ - ARTMOSFÉRA, 
  HUAFI a LÁŽO PLÁŽO
15. 12. od 10.00 Čer   brko 
15. 12. od 17.00 Vánoce a spol.  PREMIÉRA
15. 12. od 20.00 Aquaman  PREMIÉRA
16. 12. od 10.00 Mimi & Líza: Záhada vánočního světla 
16. 12. od 15.00 Spider-Man: Paralelní světy 
16. 12. od 18.00 Vánoce a spol.
17. 12. od 18.00 Vánoční koncert ZUŠ F. A. Šporka Lysá nad Labem
18. 12. od 17.00 Aquaman 
18. 12. od 20.00 Smrtelné stroje
19. 12. od 17.00 Vánoce a spol.
19. 12. od 20.00 Bohemian Rhapsody
20. 12. od 17.00 Asterix a tajemství kouzelného lektvaru  PREMIÉRA
20. 12. od 20.00 Bumblebee  PREMIÉRA
21. 12. od 17.00 Mary Poppins se vrací  PREMIÉRA
21. 12. od 20.00 Black Sabbath: The End of The End
22. 12. od 10.00 Asterix a tajemství kouzelného lektvaru
22. 12. od 16.00 Vánoční besídka Kina Lysá nad Labem
23. 12. od 10.00 Asterix a tajemství kouzelného lektvaru
23. 12. od 15.00 Mary Poppins se vrací 
23. 12. od 18.00 Bumblebee 
27. 12. od 15.00 Asterix a tajemství kouzelného lektvaru
27. 12. od 17.00 Bumblebee 
27. 12. od 20.00 Znovu ve hře  PREMIÉRA
28. 12. od 15.00 Čer   brko 
28. 12. od 17.00 Spider-Man: Paralelní světy 
28. 12. od 20.00 Bumblebee 
29. 12. od 10.00 Asterix a tajemství kouzelného lektvaru
29. 12. od 15.00 Spider-Man: Paralelní světy 
29. 12. od 18.00 Znovu ve hře 
30. 12. od 10.00 Sněhová královna v zemi zrcadel  PREMIÉRA
30. 12. od 15.00 Spider-Man: Paralelní světy 
30. 12. od 18.00 Mary Poppins se vrací 

Kino Lysá n. L.                   12/2018do 2. prosince 2018
Polabské vánoční trhy
Mikulášské trhy
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

1. 12. 2018 od 9 do 12 hodin
Předvánoční jarmark
v ZŠ J. A. Komenského

1. 12. 2018 od 15.00 hodin
Přivítání adventu
na Husově náměstí

1. 12. 2018 od 9 do 11 hodin
Vánoční výstava prací 

 žáků 1. stupně
budova 1. stupně ZŠ B. Hrozného

1. 12. 2018 od 20.00 hodin
Jiří Schmitzer
koncert v kině na Husově nám.

2. 12. 2018 od 16.00 hodin
Mikulášská besídka 

 RC Parníček
v kině na Husově náměstí

3. 12. od 18.00 hodin
Poučení z nehody –

 autem do (ne)pohody 
přednáška v městské knihovně

4. 12. 2018 od 16.30 hodin
Jiří z Poděbrad – husitský král
beseda v městské knihovně

4. a 11. 12. 2018 od 9.00 hodin
PC kurz pro začátečníky 

 – MS WORD
v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

5. a 19. 12. 2018 od 16.30 hodin
Paličkování
v městské knihovně

5. 12. 2018 – 2. 1. 2019
Vánoční prodejní výstava 

 Domova Na Zámku
v městské knihovně

7. 12. 2018 od 17.00 hodin
Zimní setkání aneb 
Úcta k historické kráse
v prostorách Státního okresního 

 archivu v Lysé n. L.

7.–9. 12. 2018
Stříbrné vánoční trhy
Výstaviště Lysá nad Labem

8. 12. 2018 od 5.45 hodin
Adventní zájezd rodáků
odjezd z parkoviště u kina

8. 12. 2018 od 10.00 hodin
Vánoční vystoupení 

 TSK Dynamik
areál Výstaviště Lysá nad Labem

9. 12. 2018 od 16.00 hodin
Adventní koncert
kostel Narození sv. Jana Křtitele

10. 12. 2018 od 14.30 hodin
Kavárnička dříve narozených
v restauraci U Bílé labutě

11. 12. 2018 od 16.30 hodin
Dekorace ze starých knih
kurz v městské knihovně

11. 12. 2018 od 18.00 hodin
Vánoční koncert pěveckých 

 sborů Filiorum musica 
a Voice boys
v kině na Husově náměstí

12. 12. 2018 od 16.30 hodin
Drátování
V městské knihovně

12. 12. 2018 od 18.00 hodin
Šachy pro seniory
v městské knihovně

12. 12. 2018 od 19.00 hodin
Vánoční koncert pěveckých 

 sborů Amma musica 
 a QuantumTet

v kině na Husově nám.

14.–16. 12. 2018
Zlaté vánoční trhy
Výstaviště Lysá nad Labem

14. 12. 2018 od 19.30 hodin
Vánoční Artování
koncert v kině na Husově nám.

15. 12. 2018 od 16.00 hodin
Vánoční koncert P. Černocké 

 a J. Pracného
areál Výstaviště Lysá nad Labem

16. 12. 2018 od 13.30 hodin
Vánoční koncert Hasičské 

 dechové hudby Lysá n.L.
areál Výstaviště Lysá nad Labem

17. 12. 2018 od 18.00 hodin
Vánoční koncert ZUŠ 

 F. A. Šporka Lysá n.L.
v kině na Husově nám.

18. 12. 2018 od 18.00 hodin
Deštivým Norskem 

 improvizovaně
přednáška v městské knihovně

18. 12. 2018 od 18.00 hodin
Vánoční akademie 

 Dance Emotion Lysá n. L.
Divadlo Nymburk

19. 12. 2018 od 16.00 hodin
Hudební toulky
Městská knihovna – Litol

22. 12. 2018 od 16.00 hodin
Vánoční besídka Kina Lysá n. L.
v kině na Husově nám.

24. 12. 2018 od 9 do 13 hodin
Štědrý den v psím útulku
Psí útulek Lysá nad Labem

24. 12. 2018 od 13.30 hodin
Vánoční zpívání a živý betlém
kostel Narození sv. Jana Křtitele

26. 12. 2018 od 16.00 hodin
Vánoční koncert
kostel Narození sv. Jana Křtitele

30. 12. 2018 od 18.00 hodin
Karel Mužátko & Matěj Bok
koncert v Evangelickém kostele

31. 12. 2018 
Silvestrovský běh
prezentace v sokolovně
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Beletrie pro dospělé
Momentky – NESVADBOVÁ Barbora
Povídky známé české spisovatelky a novinářky. 
Momentky zachycují chvíle, kdy se náš život láme; 
jsou to okamžiky hlubokého štěstí i bolestných 
ztrát nebo fatálních rozhodnutí. 

Naučná literatura pro dospělé
Jan Werich za oponou 
– JANOUŠEK, Jiří
Kniha Jan Werich za oponou přináší na tři stovky 
unikátních fotografií z rodinného archivu. Mapují 
jeho život od narození až do smrti a objevují 
Werichovy málo známé tváře...

Beletrie pro děti
Rok na venkově – KOZIEL-NOWAK Magdalena
Jak vypadá život na statku na jaře, v létě, na podzim 
a v zimě? Život na statku Lístkových se řídí podle 
ročních období. 

Tajemství pod Duhovákem 
– HANKA Zdeněk
Pod kopcem Duhovákem je vesnička Bezestín 
a v ní žijí skřítci Mánek, Puki, Frolík a Malvínka. 
Občas jsou trochu popletení, ale nechybí jim odvaha. 
A tak se jejich cesta kolem světa balonem brzy mění 
v jedno velké bláznivé dobrodružství. 

Naučná literatura pro děti 
Rokovy výlety do historie – ŠPAČEK Ladislav
Kniha Rokovy výlety do historie je zajímavou 
kombinací současnosti a minulosti. Jednou linií jsou 
kouzelné výlety hlavního hrdiny Roka do různých 
historických epoch...

Městská knihovna

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

Otevírací doba knihovny o Vánocích:
od 24. 12. 2018 do 1. 1. 2019 bude knihovna pro veřejnost uzavřena.
Od 2. 1. 2019 otevřeno v obvyklých otevíracích hodinách.

Poučení z nehody – autem do (ne)pohody 
– 3. prosince 2018 od 18.00 hodin
Praktický seminář k rizikovým situacím v silničním provozu. Součástí 
semináře bude i prezentace ochranných pomůcek (dětské autosedačky, 
cyklohelmy), ukázka viditelnosti, instruktážní křeslo. Seminář povede 
Martina Vítů. Vstup volný.

Jiří z Poděbrad – husitský král – 4. prosince 2018 od 16.30 hodin
Pravidelné setkávání nad českou historií s PaedDr. Marií Kořínkovou.

PC kurz pro začátečníky - MS WORD 
– 4. + 11. prosince 2018 od 9.00 do 10.00 hodin
Kurz je určen pro všechny, kteří s prací v aplikaci MS Word začínají nebo 
jej v základní formě používají a mají zájem své dovednosti zlepšit a rozší-
řit. Na kurz je nutné se přihlásit v knihovně předem. Kurz je pro všechny 
pořádán zdarma. 

Paličkování – 5. + 19. prosince 2018 od 16.30 hodin
Pravidelné kurzy s Helenou Kubíkovou. Zájemci se mohou hlásit v knihovně!

Dekorace ze starých knih – 11. prosince 2018 od 16.30 hodin 
Kurz pro všechny, kteří si chtějí vánoční slavnostní stůl ozdobit originální 
dekorací ze staré knihy. Na kurz je nutné se v knihovně přihlásit předem. 
Cena kurzu 50 Kč. 

Drátování – 12. prosince 2018 od 16.30 hodin
Drátenický kurz s paní Janou Procházkovou.

Šachy pro seniory – 12. prosince 2018 od 18.00 hodin
Šachové setkání seniorů v prostorách městské knihovny. Zájemci si mo-
hou zahrát mezi sebou nebo se členy šachového klubu. Vstup volný.
 
Deštivým Norskem improvizovaně 
– 18. prosince 2018 od 18.00 hodin
Stalo se vám někdy, že dovolená nevyšla přesně podle vašich původních 
plánů? Jak se dá Norskem cestovat v nepříznivém počasí bez jasného cíle 
a vymýšlet trasu za pochodu? Přijďte se podívat na putování po krásné 
rozmanité skandinávské přírodě. Přednáší Štěpán Hladík, Jakub Kvasnič-
ka, Ondřej Šmíd.

Hudební toulky – 19. prosince 2018 od 16.00 hodin (pobočka Litol)
Pokračování litolských hudebních besed s Mgr. Janou Bajerovou.
 
Vánoční koncert – 26. prosince 2018 od 16.00 hodin
Tradiční Vánoční koncert v kostele Narození sv. Jana Křtitele, na kterém 
se nám letos představí sopranistka Jana Jehličková, tenorista Daniel Klán, 
houslistka Alena Žáková a klavírista Vítězslav Podrazil. V rámci koncertu 
budete moci přispět na obnovu místních varhan.

Vánoční prodejní výstava Domova Na Zámku 
– 5. prosince 2018 – 2. ledna 2019
V průběhu prosince bude v prostorách knihovny probíhat prodejní 
výstava výrobků lyského domova pro seniory. Přijďte si prohlédnout, 
co vše dovedou šikovné ruce našich seniorů! Koupí těchto výrobků 

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

pak můžete udělat radost nejen svým blízkým, ale i podpořit aktivity 
Domova Na Zámku. 

Kreativní Advent:
Vybízíme všechny kreativní děti, aby nám v knihovně pomohly vytvořit 
betlém! Přijďte si do knihovny pro papírovou vločku, tu doma vystřihněte 
a vybarvěte či jinak vyzdobte a přineste nám ji zpět do knihovny. Už teď 
jsme zvědavé, kolik 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 následně pak jedno vybereme a po-
kusíme se jej splnit. 

Připravujeme:
Od nového pololetí (únor–červen 2019) připravujeme pro děti ve věku 
7–8 let kurz angličtiny v knihovně. Kurz bude probíhat v knihovně 
v úterý od 13.00 do 14.00 hodin, cena kurzu za pololetí 1000 Kč. Při-
hlášky v knihovně, počet míst omezen!

Tipy ke čtení
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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

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

tel.: 723 342 174

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

Vánoční výstava prací žáků 1. stupně
Srdečně Vás zveme na výstavu prací žáků 1. – 5. tříd. 

Přijďte s námi přivítat vánoční čas a nasát opravdovou 
vánoční atmosféru.

v sobotu 1. prosince 2018
od 9.00 do 11.00 hodin
v budově 1. stupně 

Těšíme se na Vás!

žáci a vyučující 
ZŠ B. Hrozného

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ  
A ŽIVÝ BETLÉM

FARNÍ CHARITA, FARNOST ŘÍMSKOKATOLICKÁ
A MĚSTO LYSÁ NAD LABEM 

VÁS ZVOU

24. 12. 2018 ve 13.30 hodin
do kostela Narození sv. Jana Křtitele

na

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

pěvecký sbor QUANTUMTET.
Budete si moci odnést BETLÉMSKÉ SVĚTLO, 

které pro Vás budou rozdávat naši skauti. 
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Ne 23. 12. od 9.00 hodin
Dětská vánoční slavnost spojená 
s nadílkou pro dě  .
Po 24. 12. od 16.00 hodin
Zpívání koled a čtení evangelia s vánočním 
punčem na závěr. 
Krom sváteční atmosféry je možné si 
ke štědrovečerním stolům odnést 
i Betlémské světlo, které k nám doputuje 
až z Izraele. 

Út 25. 12. od 9.00 hodin
Bohoslužby s vysluhováním večeře Páně.
Út 25. 12. od 14.00 hodin
Bohoslužby s vysluhováním večeře Páně 
v Čelákovicích (modlitebna CB).
St 26. 12. od 10.00 hodin
Bohoslužby s vysluhováním večeře Páně
v Domově Na Zámku (2. p)
Ne 30. 12. od 18.00 hodin
Koncert pro trubku a varhany

Vánoce v evangelickém 
sboru v Lysé nad Labem

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

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

BEZPLATNÁ RODINNÁ 
PORADNA

pod vedením psycholožky
a speciální pedagožky

PhDr. Marie Soukupové
JE NUTNÉ SE OBJEDNAT

3. 12. – 4. 12. 2018
od 17.00 do 19.30 hodin
PŘEDPORODNÍ KURZ

pro budoucí rodiče
- dvoudenní kurz pod vedením 

porodní asistentky Evy Šlingové
z pražské nemocnice v Podolí

Dopolední školička
BENJAMÍNEK
pro děti 1,5 – 3,5 let

MÁME VOLNÁ MÍSTA 
V PONDĚLÍ A VE STŘEDU

Aktivity od září 2018
Pro děti od 0 do 3 let:
* Babyklubko
* Hudební všeználek (děti 1-2 roky) = Všeználkova hudební kolébka
* Hudební všeználek (děti 2-3,5 let) = Všeználkovo hudební hřiště
* Cvičení pro děti s rodiči (1,5-3,5 let)
Pro děti 3–6 let:
* Malujeme a tvoříme (děti 4-8 let)
* Hudební všeználek (děti 3-6 let) = Všeználkova cesta k pódiu
* Nezávodní aerobik pro předškoláky (děti 4-7 let)
* Cvičení pro předškolní děti (3-6 let)
Pro děti 6–12 let:
* Malujeme a tvoříme (děti 4-8 let)
* Nezávodní aerobik pro školáky
   (děti 10-14 let)
* Break dance (pro děti 6-12 let)

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ
Z MŠ A ZŠ

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

RC Parníček
CENA za převod 20 Kč

CENA za dohlídání v herně RC
25 Kč / započatou hodinu

Více informací na
www.rcparnicek.cz
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28. října 2018 
jsme oslavili 100. 
výročí vzniku 
Československa. 
Vzhledem k tomu, 

že tento významný státní svátek 
připadl na neděli, připomínali 
jsme si na ZŠ B. Hrozného udá-
losti, které se staly před sto lety, 
v průběhu celého předchozího 
týdne. Ve středu 22. října 2018 
se pak konala akce „Oblékně-
me (si) republiku“, do níž se za-
pojili dobrovolníci z celé školy 
tím, že do školy přišli oblečeni 
v barvách české trikolory, tedy 
v barvách červené, modré a bílé, 
díky čemuž se nám podařilo vy-
tvořit ve škole příjemnou „čes-
kou“ atmosféru.

Dě ti z 6. roč ní ku mě ly př ed se-
bou ješ tě  jeden velký ú kol. Den v 
ná rodní ch barvá ch jsme plá no-
vali završ it fotografová ní m „ž ivé “ 
vlajky. Kaž dá  tř í da si zvolila jednu 
barvu. Společ ný m „puzzle“ mě l 
vzniknout obraz naš eho stá tní ho 

Oblékli jsme (si) republiku
symbolu. Zvolit mí sto k fotografo-
vá ní  bylo pomě rně  slož ité . Nako-
nec jsme zvolili vnitř ní  dvů r Mu-
zea Bedř icha Hrozné ho. Velikost 
prostoru zcela odpoví dá  naš im 
potř ebám. Jednolitý  povrch z dla-
ž by je jednak fotogenický  a č tver-
cová  dlaž ba také  dobř e poslouž í  
pro snadné  rozmě ř ení  dé lek stran 
v pomě ru 3:2, což  odpoví dá  č eské  
vlajce. 

Poslední  hodinu se vš echny 
tř i š estky v doprovodu tř í dní ch 
uč itelů , p. uč . Pokorné ho a paní  
asistentek vydaly do muzea. 
Chvilku to sice na ploše vypadalo 
jak v mraveništi, nakonec se ale 
podařilo všechny modré, červe-
né a bílé mravenečky usadit na 
předkreslený obrys vlajky. Pozor, 
fotíme! Chvilku vydržte, setrvej-
te pěkně v podřepu co nejvíce 
„zabalení“. Ještě jeden snímek… 
Hotovo! Z muzejního balkonku 
vidíme krásnou živou vlajku jako 
na dlani. Výsledek je podle naše-
ho názoru povedený. 

Protože venku dost zafukovalo, 
poslední tajný plán dnešního dne 
čekal na realizaci uvnitř muzea ve 
výstavní síni. Společně si zazpí-
váme. A jakou jinou písničku než 
krásnou lidovku Ach synku, synku 
s hudebním doprovodem kláves a 
kytary. Nejsme sice žádní profesio-
nálové, ovšem o to víc byl náš spo-
lečný zpěv autentický a srdečný. 

Obrovské poděkování patří 
všem, kteří se na přípravě akce 
podíleli – ať těm malým, bez 
nichž by tříbarevný den nemohl 
proběhnout, tak těm velkým, je-
jich podpora byla neméně cenná 
a potěšující. Děkujeme!

Olga Gruhnová 
a Petr Pokorný
ZŠ B. Hrozného

Listí na 
stromech se 
zbarvilo pod-
zimními bar-
vami a žákům 
naší školy tak 

připomnělo, že byl ukrojen další 
pomyslný dílek školního roku. 
Listopad s sebou do naší školy 
přinesl programy zaměřené na 
prevenci vůči rizikovému chová-
ní. Nedílnou součástí naší školy 
je právě program Semiramis, 
který se rozjel hned zkraje lis-
topadu. Šestý ročník přivítal ve 
svém kruhu slečny preventistky 
hned v pátek 2. 11. Následující 
úterý proběhl ve třídě 4. C a 5. C. 
V pátek 9. 11. mohli sebe sama 
poznávat žáci 5. A. Tentýž den 
se obě třídy sedmého ročníku 
zúčastnily programu prevence 
kouření s názvem “Típni to”. Ten-
týž program v úterý 13. 11. ab-
solvovali také žáci 6. ročníku. Po 
celý následující zbytek listopadu 
si užili Semiramis žáci téměř 
všech ročníků.

Třídy 2. A a 2. C měly možnost 
vyjet ve čtvrtek 1. 11. do IQ Par-
ku Liberec. Ten se jim opravdu 
zamlouval, všichni si tuto akci 
užili. Stejně tak si v současnosti 

Střípky z naší školy

užívají 4. a 5. třídy. Již v listopa-
du začali žáci tříd, které mají po-
vinné plavání, jezdit do bazénu 
v Nymburce. Ani jejich star-
ší spolužáci z II. stupně nebyli 
o trochu sportu ochuzeni – pon-
dělí 19. 11. se s paní učitelkou 
Vydrovou zúčastnili projektu 
Česko vesluje. Jednalo se o Škol-
ní ligu indoor veslování na trena-
žérech. 

Již je známo, že se snažíme své 
žáky vést také kulturně. 6. 11. se 
první ročník vydal Za pohádkou 
do knihovny. To vybrané třídy se 
vypravily v pondělí 6. 11. a úte-

rý 7. 11. do kina, aby podpořili 
své spolužáky u vystoupení ZUŠ 
s názvem Sindibád. Kino Lysá 
nad Labem přivítalo naše žáky 
hned v pátek 16. 11., když šly 
vybrané třídy na pohádku Když 
draka bolí hlava. Další kulturní 
zážitek si vychutnali žáci 3. B, 4. 
A a 4. C v divadle Gong v Praze, 
protože Stínadla se bouřila. 

Žáci osmého a devátého roční-
ku, kteří si zvolili jako volitelný 
předmět literárně-dramatický 
seminář, navštívili v půlce listo-
padu se svou vyučující Národní 
divadlo. Sobotní odpoledne pro-

žili v jeho zákulisí, kde měli mož-
nost hravou formou nahlédnout 
do divadelního provozu a připra-
vit se na představení, které je če-
kalo večer. Následně zasedli do 
hlediště a zhlédli Shakespearův 
Sen čarovné noci. Představení 
plné kouzel, zápletek a tajemství. 
Národní divadlo se v poslední 
době zaměřuje na přímý kontakt 
s diváky a ve svém programu 
ND+ nabízí besedy či dílny, kde 
spolu mají možnost diskutovat 
tvůrci inscenací a diváci. 

Listopad byl zkrátka také na-
bytý akcí, zábavou i poučením. 
Mimo výše zmíněné např. žáci 
Školního parlamentu uspořádali 
pro své mladší spolužáky Slav-
nost padajícího listí, 8. ročník 
navštívil Národní technické mu-
zeum. 3. A a 3. C se také vypra-
vili do muzea, ale Národního na 
zoologickou expozici s názvem 
Archa Noemova. 

Žáci ze školní družiny a školní-
ho klubu byli již tradičně zavale-
ni činností – putovali po hradech 
a zámcích, chodili za “Strašidly 
na zámek” a důkladně se připra-
vovali na Předvánoční jarmark.

Mgr. Jitka Sedláčková
zástupce ředitele školy
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Studium v oborech

Obchodní akademie 
Ekonomické lyceum

Zaměření a specializace

Ekonomika a podnikání
Projektové a grantové řízení

Cestovní ruch a průvodcovství
Marketing a reklama

Den otevřených dveří:

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

12. 2. 2019 od 10.00 do 16.00

www.oalysa.cz
oalysa@oalysa.cz

Obchodní akademie,
Lysá nad Labem,
Komenského 1534

M y s l í m 
si, že ka-
ždý Čech 
by měl mít 

alespoň minimální povědomí o 
dějinách českého národa. Bez-
konkurenčně jednou z nejvý-
znamnějších událostí týkajících 
se našeho státu, kterou by měl 
znát každý, je založení samostat-
né Československé republiky, 
na kterém měli významný podíl 
i českoslovenští legionáři. Aby-
chom získali vědomosti o tom, 
co to vlastně legie byly a jak se 
jim podařilo zasáhnout do prv-
ní světové války a upozornit tak 
na existenci Čechů a Slováků, 
vydaly se některé třídy z naší 
školy do Poděbrad na prohlídku 
Legiovlaku.

Legiovlak je skvělý projekt 
Československé obce legionář-
ské, který si předsevzal vytvořit 
věrnou repliku legionářského 
vlaku z období let 1918–1920. 
Vlak křižuje od května 2015 ce-

Legiovlak
lou Českou republiku a jeho pu-
tování skončí v roce 2020.

V každém z vagónů je nain-
stalována výstava panelů a troj-
rozměrných předmětů, které 
přibližují život a boj legionářů na 
Transsibiřské magistrále. Mohli 
jsme si prohlédnout originální 
součásti výstroje a výzbroje a 
také předměty pro denní použití. 
Poutavý a odborný výklad nám 
poskytli průvodci v  legionář-
ských stejnokrojích. 

Těmito vlaky se legionáři pře-
pravovali po Transsibiřské ma-
gistrále a pomocí nich dokázali 
ovládnout celou Sibiř. Ve vlacích 
nejen žili a bojovali, ale měli 
v nich například i obchody, ne-
mocnice, a v některých dokonce 
i polní poštu. 

Odvaha a odhodlání česko-
slovenských legionářů přispěly 
k tomu, že nyní můžeme slavit 
stoleté výročí vzniku samostat-
ného Československa.

Zuzana Krupová, I. A

V rámci 
p r o g r a m u 
Můžeš pod-
nikat, byl 

v naší škole uspořádán dvouho-
dinový seminář pro žáky třetího 
ročníku. Cílem semináře bylo 
seznámit žáky s příběhy úspěš-
ných podnikatelů, inspirovat je 
a dodat jim odvahu do jejich 
vlastního podnikání. 

Seminář uvedl pan Karel Draš-
nar, zkušený manažer, který bě-
hem dvaceti let „rozjel“ několik 
irem s mnohamilionovými ob-

raty a dal práci dvěma stovkám 
lidí. Pro studenty bylo velmi 
inspirativní od něj slyšet, že na 
začátku středoškolského studia 
byl stejný jako oni, měl stejnou 
výchozí pozici a stejné zájmy. 
A právě na svých zájmech (hud-
ba a gra ika) postavil své budou-
cí podnikání. Mimo jiné se zmínil 
o připravenosti chopit se příle-
žitostí, které nám život nabízí. 
Všechno, co umíme, co známe, 
co nás baví, se nám jednou bude 
hodit a může nás dovést k dalším 
zájmům, zkušenostem a mož-
nostem.

Druhým řečníkem byla paní 

Kamila Zárychtová, která inspi-
raci k podnikání získala během 
pobytu ve Velké Británii. Tento 
nápad přenesla do České repub-
liky a v době inanční krize se jí 
podařilo vybudovat síť podnika-
telských klubů tzv. Business for 
breakfast, ve kterých se schází 
již 600 podnikatelů a sdílí svoje 
nápady a myšlenky. Dnes paní 
Zárychtová sdílela s našimi stu-
denty svou cestu od průměrné 
studentky k úspěšné podnika-
telce. Připomenula, že je důleži-
té dělat věci, jak nejlépe umíme, 
a že nám cokoli, co děláme, musí 
dávat smysl. A zároveň se nesmí-
me bát neúspěchů, protože prá-
vě ty nás vedou dál. 

Na konci setkání darovali řeč-
níci studentce, která byla během 
semináře nejaktivnější, knihu 
RESTART.

Dvouhodinovka přednášení 
a povídání uběhla velmi rychle. 
Studenti byli příběhy podni-
katelů zcela zaujati a určitě je 
inspirovaly a přinutily k zamy-
šlení nad jejich sny a plány do 
budoucna.

Ing. Kamila Verfelová
učitelka odborných předmětů

Seminář Můžeš podnikat 
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Zámecké novinky

Začátkem října se konaly ko-
munální volby a jako při každých 
volbách měli naši klienti možnost 
volit přímo v areálu domova. Kdo 
měl zájem o volby do místního 
zastupitelstva, tak tuto možnost 
využil. Říjen byl také dalším mě-
sícem, který se v letošním roce 
zařadil mezi teplotně nadprůměr-
né a tak jsme ještě mohli trávit 
hodně času venku, na čerstvém 
vzduchu. Ať už posezením jen tak 
na nádvoří, nebo procházkami 
v zámeckém parku. V důsledku le-
tošního teplého a suchého počasí 
nebyla taková úroda kaštanů, na 
jakou jsme zvyklí. Proto jsme le-
tos nevyhlásili pokus o překonání 
loňského rekordu v délce hada 
z kaštanů. Loňský rekord byl 
215 m a snad se nám ho podaří 
překonat příští rok. Nějaké kaš-
tany se ale přece jen urodily, tak 
abychom úplně nezaháleli, roz-
hodli jsme se uspořádat výstavku 
výrobků z kaštanů. Oslovili jsme 

mateřské a základní školy s téma-
tem zvířátka. Bylo na každém, jak 
se s tím popere, fantazii se meze 
nekladly. Tradičně se každý rok 
účastníme turnaje ve stolní hře 
„Člověče nezlob se“ v domově pro 
seniory Luxor Poděbrady. Umístili 
jsme se na krásném třetím místě. 
U nás v domově se odehrál dru-
hý turnaj žákovské ligy dětí ze 
šachového kroužku „ŠK Joly Lysá 
nad Labem“. Celkem se turnaje 
zúčastnilo 19 dětí a dva junioři, 
z nichž se jeden vrátil na týden 
z Francie. Tohoto klání jsme se 
zúčastnili i my. Neopomněli jsme 
navštívit výstavu Exotika na míst-
ním výstavišti, která patří k našim 
oblíbeným. K vidění byli lvíček 
s tygříkem, lemuři, chameleoni, 
plazi, krásně barevní papoušci a 
jiné ptactvo. Střední zdravotnická 
škola a Vyšší odborná škola zdra-
votnická Nymburk uspořádala 
„Den dobrovolnictví“ pro žáky 
prvních ročníků, kterého jsme se 

zúčastnili i my jako poskytovatel 
pobytové sociální služby. Smyslem 
tohoto dne bylo seznámit studen-
ty s dobrovolnictvím – obecně co 
to je dobrovolnictví, co obnáší, 
jaké jsou podmínky a možnosti 
dobrovolnictví v našem zaříze-
ní. No a samozřejmě jsme pilně 
pracovali v zámecké dílně, ve kte-
ré se veškerá činnost soustředila 
na přípravu tří vánočních výstav, 
kterých se každoročně účastníme. 
Začíná advent a my bychom vás 
rádi informovali, že opět bude 

„Strom splněných přání“ a „Ježíško-
va vnoučata“. I vy můžete udělat 
radost našim klientům. Potěšit je, 
povzbudit, pohladit na duši. Bliž-
ší informace naleznete na našich 
stránkách www.domovnazamku.
cz nebo přímo u nás v domově. 

Je čas popřát vám krásný ad-
ventní čas, klidné a spokojené 
Vánoce v kruhu svých blízkých 
a přátel. 

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.

      

Rádi bychom Vás oslovili s naším již tradičním 
vánočním projektem

STROM SPLNĚNÝCH 
PŘÁNÍ 2018

Přání našich klientů najdete na www.domovnazamku.cz 
nebo přímo u nás v domově. 

Dárky můžete přinést osobně nebo zaslat 
poštou. Ty pak budou umístěny pod vánoční 

stromek a předány těm, kteří si je přáli.

Rádi bychom Vás požádali o zprávu 
na tel. 728 439 275 nebo 
e-mail info@dnz-lysa.cz, 

komu jste se případně 
rozhodli udělat radost.

Seznam budeme 
průběžně aktualizovat.
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Kavárnička říjnová

V tomto měsíci jsme toho pro-
žili ale opravdu hodně. Nejprve 
to byla snídaně se starostou na 
lyském výstavišti, odkud jsme 
před polednem přešli k Domu 
s pečovatelskou službou na Ma-
sarykově ulici. Úderem dvanácté 
hodiny se zde slavnostně otevřel 
denní stacionář, který nám bude 
jistě moc pomáhat. A pak nás če-
kalo posezení v Kavárničce před 
komunálními volbami. K tomu 
jsme do Křesla pro hosta pozvali 
kandidátku za ČSSD s podporou 

nezávislých paní inženýrku Ka-
rolinu Chudobovou a za KSČM 
našeho stálého návštěvníka 
pana Ing. Petra Gregora.

Oba hosté mluvili velmi 
poutavě a zaujatě. Hlavním 
motivem pro ČSSD je pokra-
čovat v práci, kterou již za-
čala. Množství připravených 
investic pro nadcházející vo-
lební období vyžaduje kva-
litní a rychlou práci nového 
zastupitelstva a celého úřadu. 
V podobném duchu vystoupil 

i pan Ing. Gregor. Nejvíce nás 
zaujal záměrem na realizaci 
nového domova důchodců, na 
obnovu sociálních bytů a rozší-
ření specializovaných zdravot-
ních služeb.

A už tu byly volební dny. Od-
volili jsme a výsledky voleb 
jsme sledovali na internetových 
stránkách. Tam jsme zjistili, že 
nejvíce hlasů získala ČSSD a 

Dne 19. a 20. října se uskuteč-
nila již čtvrtá výstava nalezených 
hub z místních lesů a okolí. Ten-
tokrát vzhledem k počasí nepře-
jící nejen houbám, ale přírodě 
povšechně, se celý houbařský 
spolek dostal až na Šumavu. Díky 
dotaci poskytnuté městským 
úřadem v Lysé nad Labem jsme 
tuto výstavu mohli zvládnout. Na 
výstavě pořádané v restauraci 

Výstava hub

U Bílé labutě se sešlo asi 45 žáků 
místních škol, dále asi kolem 
dvou set dospělých návštěvníků 
a též několik mykologů. Jsem rád 
a děkuji několika členům spol-
ku za pomoc. Nalezli jsme asi 
180 plodnic + 200 dalších exem-
plářů donesené některými ná-
vštěvníky. Tato výstava patřila 
zatím k nejlepším z pořádaných. 

Josef Pažout       

Poděkování Vám všem, 
kteří jste přispěli na potra-
vinovou sbírku. Za všechny 
potřebné, kterým jste po-
mohli, moc děkujeme. 

J. Labutová
Farní charita Lysá n. L.

Poděkování

bude mít 4 mandáty do měst-
ského zastupitelstva. A protože 
zastupitelstvo čítá 15 kandi-
dátů, musí ČSSD vstoupit do 
koalice a získat ještě 4 zastupi-
tele, aby mohla prosazovat svůj 
program. Abychom se o tom 
více dozvěděli, pozvali jsme do 
Křesla pro hosta pana starostu 
Ing. Karla Otavu, který získal 
nejvíce hlasů. Ubezpečil nás, že 
postupným vytřiďováním pro-
gramů volebních stran se do-
sáhlo mnoha společných bodů a 
jeví se, že připravovaná koalice 
bude úspěšná.

Vystoupení pana starosty vy-
volalo hodně dotazů k problé-
mům, které nás ve městě trápí.  
Zavřená samoobsluha na Sídlišti, 
nedokončené chodníky a silnice, 
nedohledný obchvat, výstavba 

nového domova důchodců a jiné. 
Ujistil nás, že to všechno je v ko-
aliční dohodě.

Měsíc říjen vyvrcholil celo-
městskými oslavami stého vý-
ročí vzniku naší republiky se 
vzpomínkami na období před 
sto lety a později. K tomu jsme si 
přizvali do Křesla pro hosta paní 
PaedDr. Marii Kořínkovou, aby 
nám připomněla události, kte-

ré prožívala naše republika a 
konečně i naše město samotné, 
včetně osobností, prezentujících 
město po vyhlášení nezávislos-
ti naší republiky. Mnohá z těch 
jmen si ještě dobře pamatujeme. 

Připomněli jsme si další 
akce, které nás čekají do příš-
tích setkání. Bude to vysvěcení 
kapličky sv. Huberta, pak zahá-
jení výsadby vinic hraběte F. A. 
Šporka na klášterních terasách, 
svatohubertská troubená mše 
v kostele sv. Jana Křtitele, 
tamtéž slavnostní koncert  ke 
100. výročí založení Českoslo-
venska. V Křesle pro hosta při-
vítáme návštěvy, které nám po-
mohou s výběrem dárečků pro 
naše vnoučátka. Přijďte, těšíme 
se na Vás!

MVDr. Jan Kořínek
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Klub důchodců v Lysé nad La-
bem začal pracovat v roce 1986. 
Mezi zakládajícími členy byli 
J. Rubeš, V. Koleška, V. Kříž, V. No-
votný, M. Bendlová a M. Novotná.  
Mnozí z nich už nejsou mezi námi. 
Z počátku klub neměl pevné stano-
viště. Scházeli se v místním muzeu, 
na městském úřadě, v domě dneš-
ní prodejny květin na Masarykově 
ulici, v ulici ČSA v rohovém domě 
proti bývalému krejčovství pana 
Bláhy. Mnozí si jistě pamatujete na 
milé, pěkné výstavy ručních prací a 
pečiva, které připravoval kroužek 
žen. Jednu z výstav svých výrobků 
měl jejich kroužek dokonce v Po-
děbradech Na Kovárně. Scházeli se 
v kroužcích: literárně-dramatic-
kém, hudebním, pěveckém, ilateli-
stickém a tělocvičném. Po otevření 
domu s pečovatelskou službou 
v Masarykově ulici našel Klub dů-
chodců „útočiště“ v tamní budově, 
kde se jeho členové scházejí do-
dnes. Každé pondělí tu cvičí sku-
pina žen. V úterý se scházejí ženy 
ve svém kroužku ručních prací. Své 
výrobky vystavují na výstavě Ši-
kovné ruce našich seniorů, kterou 
každoročně pořádá Pečovatelská 
služba Poděbrady. Pokročilý věk 

a zdravotní problémy mnohým 
nedovolují ruční práce vykonávat, 
ale jsou rády mezi námi. Středeční 
odpoledne jsou věnována různým 
zábavným programům, společen-
ským hrám, besedám se zastupiteli 
města, se známými i méně známý-
mi osobnostmi, besedám o nových 
knihách s pracovnicemi z místní 
knihovny, o zajímavých místech 
v našem okolí, promítání snímků 
z klubových zájezdů. V letošním 
roce začal pracovat turistický „mi-
nikroužek“. Klub důchodců rovněž 
pořádá zájezdy na divadelní před-
stavení. Skupina důchodců jezdí 
do Rudol ina na generální zkoušky 
České ilharmonie. Při výletech na-
vštěvujeme historická místa v na-
šem blízkém i vzdálenějším okolí. 
Zúčastňují se jich mnozí z vás, kteří 
se jinak do práce klubu nezapojuje-
te. Určitě se vracíte spokojeni. Niko-
mu léta neubývají – stárneme. Rádi 
bychom mezi námi přivítali „mlad-
ší krev“. Přijďte, rádi vás mezi sebe 
přijmeme. A „děvčata“, pokud vám 
doma překážejí klubíčka vlny, jeh-
lice i háčky, přineste si je s sebou, 
ať nezrezaví. 

Klub důchodců
Lysá nad Labem

Klub důchodců v Lysé nad Labem

Již po několikáté jsme se zú-
častnili jejich zájezdu. Vždy jsou 
výborně volené a dobře zorgani-
zované. Vše je v klidu a pohodě 
pro zúčastněné. 

Dne 13. října tohoto roku jsme 
vyjeli za slunečného počasí do 
Leteckého muzea v Mladé Bole-
slavi. Je to pěkný pohled do his-
torie letectví jak v České repub-
lice, tak v zahraničí. Měli jsme 
možnost se proletět na leteckém 
simulátoru, či se podívat daleko-
hledem z vyhlídkové věže.

Poděkování Svazu postižených 
civilizačními chorobami v ČR 

Řehačka informuje 

Pak jsme odjeli do nedalekých 
Dobrovic, kde jsme si dali oběd 
v hospůdce na náměstí. Po vydat-
ném obědě jsme se vydali do Dob-
rovického muzea cukrovarnictví 
a lihovarnictví, kde jsme si pro-
hlédli provoz cukrovaru i výstavu 
o historii výroby cukru. Poznali 
jsme mnoho nového a zajímavého.

Tento výlet i předešlé byli krás-
né a již teď se těšíme na příští 
– za vše děkujeme.

Lenka Pilná a 
Dominik Pokorný

Stížnost na fungování cyklově-
že byla řešena 1. listopadu 2018, 
kdy uživatelce věže nebylo vy-
dáno kolo zpět, ale při vydávání 
spadlo na níže položené kolo. Při 
následném zjištění a řešení situ-
ace bylo zjištěno, že kolo svými 
rozměry a zejména zavazadlem 
na zadním nosiči neodpovídá 
technickým možnostem cyklo-
věže, ikdyž stěžovatelka tvrdila, 
že kolo je standardní a jeho roz-
měry vzadu nepřesahují průměr 
zadního kola. 

Situaci na místě řešila i měst-
ská policie, která zjistila, že kolo 
se nalézalo v 9. technologickém 
patře. Jednalo se o elektrokolo 
s průměrem kol menším než 
26“. Na nosiči byl připevněn 
drátěný košík. Kolo leželo na ko-
lech uložených v 8. patře. Provoz 
věže byl tedy řídícím počítačem 
blokován. Po konzultaci s pří-
slušníky městské policie bylo 

Pro uživatele cyklověže
dohodnuto, že požádají o po-
moc lyské hasiče. Jediný možný 
postup v takových případech je 
ten, že jeden člověk vyleze po 
havarijním žebříku na příslušné 
patro a umístí kolo zpět do vodí-
cího žlábku. Druhý na ovládacím 
panelu ručně obsluhuje zavážecí 
vozík kol. Díky jednotce sboru 
dobrovolných hasičů z Lysé nad 
Labem bylo kolo úspěšně vy-
zvednuto. 

Na základě této události byl 
podán návrh na přijetí ustano-
vení, které bude umožňovat pře-
fakturaci vzniklých nákladů na 
vlastníka – uživatele kola, které 
svým stavem, resp. technickými 
parametry, zapříčiní poruchu cy-
klověže. 

Závěrem přeji všem spoluob-
čanům a uživatelům cyklověže 
šťastný a úspěšný rok 2019.

 Tomáš Sedláček

Doba, kdy byla Řehačka pou-
ze chatovou osadou, která se na 
léto zalidnila a v zimě tam člo-
věk nepotkal ani živáčka, je pryč. 
K dřívějším pár starousedlíkům 
postupem času přibývaly i celé 
rodiny a dnes má dokonce téměř 
stejně stálých obyvatel jako sou-
sední Byšičky.Nutno podotknout, 
že přes léto je tu samozřejmě více 
živo než mimo chatařskou sezónu, 
ale i tak přibývají další stálí obyva-
telé, kteří přizpůsobili své chaty 
k celoročnímu bydlení. 

Na Řehačce to nežije pouze 
v době již asi i „Lysákům“ známých 
akcí jako je pálení čarodějnic či 
tradičnímu dětskému dnu. O vět-
šinu zdejších akcí se starají místní. 
V roce 2011 proběhla svépomo-
cí oprava mostku přes Řehačku, 
kterou za pomoci rybářů, hasičů 
z Byšiček, ale i podniků z Lysé, 
místní opravili. To samé platí o re-
konstrukci velké informační nástěn-
ky, kde se hojně zastavují cyklisté 
a čtou si místní i okolní historii. 
Řehačka má i svůj místní informač-

ní web (www.rehacka.cz), který má 
za cíl seznamovat nejen místní, ale 
i obyvatele Lysé o novinkách v okolí. 
To samé platí i o stránce na Face-
booku (Lysá nad Labem, Byšičky, 
Řehačka), kde si taktéž lidé z okolí 
mohou přečíst nejnovější zprávy 
z okolí. 

Díky patří i městu, které téměř 
každoročně opraví po zimě díry 
v silnici a to i na místech, které měs-
to nevlastní a nemá k němu žádné 
závazky. Nyní obyvatelé čekají na 
rekonstrukci místního mostku 
přes strouhu, neboť jeho stav je 
opravdu žalostný. Zatím proběh-
lo nafocení celého stavu místním 
osadním výborem. Správce komu-
nikací již je se stavem seznámen 
a umístil před mostek dopravní 
cedule omezující hmotnost. I z to-
hoto důvodu bylo přesunuto nejen 
stanoviště popelnic na tříděný od-
pad (nově je stanoviště u hospody), 
ale stanoviště změnil i kontejner na 
TKO a BIO odpad (nové stanoviště 
je před osadou).

Tomáš Vožeh
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Napsali nám

EVROPSKÁ UNIE
Evropský sociální fond
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TIRÁŽ

Starat se o blízkého člověka, 
který trpí ztrátou paměti, zna-
mená postarat se o všechny jeho 

potřeby. Jednou z důležitých sou-
částí péče je i zajištění dostateč-
ného množství podnětů, neboť 

Proč trénovat mozek a jak na to…
jejich nedostatkem a nedostat-
kem kontaktu s druhými lidmi 
dochází k prohlubování úbytku 
paměti a dalších funkcí mozku. 
Že nevíte jak na to? Přijďte si nás 
poslechnout.

Stejně jako v předešlých mě-
sících zveme všechny zájem-
ce na setkání pečujících, které 
v Lysé nad Labem pořádá organi-
zace Dementia I.O.V., z. ú., každý 
druhý čtvrtek v měsíci od 18.00 
hodin. Scházíme se v prostorách 

rodinného centra Fajn Klub, na 
adrese: Poděbradova 1707. Dal-
ší setkání proběhne ve čtvrtek 
13. prosince, dozvíte se více na 
téma „Proč trénovat mozek a jak 
na to“. 

Konkrétní informace o projek-
tu "Neformální péče" naleznete 
na webových stránkách naší or-
ganizace 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).

Letošní říjen byl velice bohatý 
na kulturní a vzpomínkové akce 
ke stému výročí vzniku Českoslo-
venské republiky. 

Hned první říjen – Mezinárodní 
den seniorů – začal akcí „Snídaně 
se starostou“ a otevřením denního 
stacionáře. Velmi pěkný byl i kon-
cert pěveckého sboru z německého 
města Braunschweig, nezapome-
nutelný zážitek v nás zanechal kon-
cert Západočeského symfonického 
orchestru z Mariánských Lázní, 
který skvělým způsobem přednesl 
Smetanovu Mou vlast.

Velmi nás také zajímaly výsledky 
voleb, které jsme na našich seze-
ních několikrát prodiskutovávaly.

Naše vlastní klubová činnost 
byla v říjnu také velmi pestrá. 
Vzhledem ke krásnému podzimní-
mu počasí uspořádal náš klub ještě 
jeden výlet do blízkého okolí Lysé. 
Naší první zastávkou byl kostel sv. 
Václava ve Staré Boleslavi. S jeho 
historií nás velmi poutavě sezná-
mila profesorka brandýského gym-

Klub důchodkyň Litol v říjnu 2018
názia paní Míla Nováková. Byla to 
také nadlouho jedna z posledních 
možností návštěvy, protože kos-
tel se bude několik let opravovat. 
Velmi zblízka jsme si všichni moh-
li prohlédnout slavné Palladium 
země české, které je zde uloženo po 
dobu právě probíhající rekonstruk-
ce poutního kostela Panny Marie.

Naší druhou zastávkou byl bran-
dýský zámek. Zdejší nově uspořá-
dané expozice připomínají hlavně 
pobyt posledního rakousko-uher-
ského císaře Karla a jeho manželky 
Zity. Pyšní se také velmi rozsáhlou 
sbírkou starých zbraní a vojen-
ských uniforem, o kterých velmi 
zasvěceně vykládal průvodce pan 
Petr Enc.

Poslední zastávkou byla obec 
Hlavenec s velkolepým památní-
kem císaře Karla VI., od Matyáše 
B. Brauna, který nechal na počest 
císaře postavit hrabě F. A. Špork. 
Bylo to krásné zakončení našeho 
posledního výletu, při kterém nám 
celé odpoledne svítilo sluníčko.

Na 23. října jsme si pozvaly do 
klubu pana Jana Řehounka. Mno-
ho z nás ho zná z jeho působení 
na zdejším výstavišti, ale pan Ře-
hounek je především velmi plod-
ným spisovatelem, který se zabývá 
hlavně historií našeho kraje a také 
jeho tvorba pro děti čerpá náměty 
z našeho okolí. Je velmi dobrým 
a poutavým vypravěčem, se kte-
rým čas rychle utíká.

V pátek 26. října dopoledne jsme 

se společně s dětmi z MŠ Dráček 
a ZŠ T. G. Masaryka v Litoli zúčast-
nily vzpomínkové akce u pomníku 
TGM v Litoli. Žáci obou škol položili 
věnce a společně jsme si zazpíva-
li naši státní hymnu a oblíbenou 
píseň našeho prvního prezidenta 
Ach synku, synku. Zástupkyně na-
šeho klubu také položily věnec při 
celoměstské akci v Litoli v neděli 
28. října.

Klub důchodců Litol
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Činnost základní kynologické 
organizace již neodmyslitelně 
patří k životu v Lysé nad Labem. 
Vždyť jsme také měli tu čest 
převzít plaketu a pamětní list 
za dlouholeté působení (již 68 
let!) a spolupráci kynologického 
klubu s městem. Na cvičišti Za 
Kruhovkou nabízíme veřejnosti 
pod vedením hlavní výcvikářky 
Aleny Strýhalové lekce základní 
poslušnosti, případně navazující 
pokračovací kurz. Členové klu-
bu se pak se svými psy věnují 
sportovní kynologii (poslušnost, 
obrany, stopy; obedience) nebo 
sportu agility; připravují se prů-
běžně na zkoušky a reprezentují 
klub na závodech (s morální i i-
nanční podporou klubu). Všich-
ni jsou také zapojeni do brigád, 
zvelebování zázemí, do příprav 
a realizací akcí pro širší okruh 
veřejnosti. ZKO dále podporuje 
činnost mladých kynologů – za 
minimální příspěvek mají děti ce-
loroční možnost tréninku agilit; 
klub jim také hradí startovné na 
závodech.

Připomeňme si konkrétní úspě-
chy psovodů a jejich psích parťáků 

za již téměř uplynulý rok. Kateřina 
Kalašová a Sa ira (Joker z Malého 
údolí, chodský pes) vybojovaly 
skvělé 3. místo na MČR v dogfris-
bee (kategorie quadruped). Kat-
ka dostala v roce 2017 dokonce 
ocenění „Kynolog roku“ (2. místo, 
kategorie dogfrisbee)! Zkušený Jiří 
Malínský s náročným „maliňákem“ 
Aragornem složili zkoušku dle me-
zinárodního zkušebního řádu IPO 
1 a brzy na to dokonce IPO 2! Eva 
Čápová s boxerkou Arlett Coro de 
Levin si zapisují IPO 1 a stopařskou 
zkoušku FPr 1. Simona Šádková a 
Gerald Rubínový květ reprezento-
vali klub na závodech v obedienci 
„O Heřmanův pohár“ (3. místo, 
kategorie OB 1). Veterán Gerald 
v minulém roce dosáhl na 3. místo 
na Mistrovství českých národních 
plemen v obedienci (OB 1; český 
strakatý pes). Výjimečné disciplí-
ně – záchranařině – se věnuje Lucie 
Kalašová s „choďačkou“ Andy z Ma-
lého údolí. V letošním roce složily 
vstupní záchranářskou zkoušku 
u SH ČMS; v Kozinově poháru se 
umístily na 1. místě (kategorie B).

Přípravy týmů na další zkoušky 
jsou v plném proudu, v roce 2019 
bychom je rádi uskutečnili i na 
našem cvičišti. S obranami skvěle 
pomáhají zdatní mladí iguranti 
Ladislav Koreny a Lukáš Nekola. 
Absolvovali obranářské semi-
náře a tábor pod vedením Jiřího 

Macha, české kynologické špičky. 
Ladislav na podzim složil zkouš-
ky na iguranta II. třídy; společně 
s Lukášem se nyní můžou zdoko-
nalovat a připravovat na igurant-
ské zkoušky I. třídy.

Aktivní závodnice agility se 
svými pejsky reprezentují klub 
v průběhu celého roku – nej-
zkušenější Iveta Martínková (SA 
3), Bára Šonová (LA 2), Anežka 
Jislová a Jitka Stylerová. Není vý-
jimkou, že se běhy vydaří a týmy 
přivezou cenné medaile… Na za-
čátku září si v rámci pátého roč-
níku dvojzkoušek mohly zazávo-
dit i na domácí půdě a vzít na svá 
bedra nelehký úkol organizátorů. 
V agility se naše závodnice také 
pravidelně vzdělávají – přímo na 
našem cvičišti se konal seminář 

s Barborou Banýrovou a Veroni-
kou Nehybovou.

Vedle divácky velmi atraktiv-
ních dvojzkoušek agility klub 
opět pořádal i neméně oblíbený 
neo iciální závod Polabská stez-
ka. Jako bonus k desátému výročí 
si letos organizátoři pro účastní-
ky (kromě již tradičních pěších 
okruhů na 10 a 30 kilometrů) 
připravili i běžeckou kategorii, ve 
které na závodníky čekala deseti-
kilometrová trasa.

Dovolte nám prosím tímto též 
poděkovat sponzorům našeho 
kynologického klubu – především 
městu Lysá nad Labem; a dále pak 
irmám, které nás nejen v tom-

to roce podporovali a podporují: 
MONTANO VALTR s. r. o., B&F – vý-
roba chovatelských potřeb, s. r. o., 
Lukon Glads s. r. o., Zbyněk Koneč-
ný (LUCO), PROAGRO Nymburk a. 
s., MELVIA TRADE s. r. o., Zahir cos-
metics, s. r. o., Provaznictví Podbra-
hy (ROMAK Group s. r. o.), Vanda 
Csillagiová a Karel Majoroš (Major-
cars). Děkujeme za vaši podporu 
a budeme rádi, když nám i nadále 
zachováte svou přízeň!

Do nadcházejícího roku si přej-
me pevné zdraví, spoustu legrace 
s leckdy opravdu nápaditými psí-
mi parťáky a samozřejmě i trošku 
štěstí na place…

Simona Šádková
www.zkolysa.cz

ZKO v Lysé nad Labem

Spisovatelé a básníci mívají pod-
zim obvykle barevný, ale příznivci 
královské hry by ho klidně mohli 
označit za černobílý. S koncem léta 
se rozbíhá šachová sezóna po celé 
republice a ani Lysá nad Labem 
není výjimkou. Stejně jako děti use-
dají do školních lavic, usedají ša-
chisté k 64 polím a svádějí líté boje 
dřevěných armád. 

Na podzim začínají turnaje Velké 
ceny pro mládež a klubové soutě-
že družstev dospělých. Do bojů již 
zasáhla všechna družstva Šacho-
vého klubu JOLY Lysá nad Labem. 
Extraligové družstvo Výstaviště 
Lysá nad Labem „A“ získalo v krás-
ných prostorách irmy Misan první 
čtyři ligové body za jednu výhru
 a jednu remízu a vstoupilo tak 
velice dobře do nového ročníku, 
v němž bude obhajovat loňské dru-
hé místo. Ostatní družstva již mají 

Černobílý podzim v Lysé
za sebou první kola a budou se sna-
žit své vzory z Extraligy napodobit. 
V soutěžích dospělých získávají 
v Krajské soutěži zkušenosti i žáci, 
kteří tvoří základ „H“ družstva a ti 
ostřílenější se objevují i na soupis-
kách v soutěžích vyšších.

Šachový klub uspořádal 13. říj-
na 2018 v prostorách výstaviště 
I. kolo Regionální soutěže jed-
notlivců (Velká cena), kterého 
se zúčastnilo 63 mladých hráčů 
z regionu. Ceny vítězům předal sta-
rosta města a navíc ze starostových 
rukou převzal ocenění za 40 let 
práce s mládeží v Lysé nad Labem 
dlouholetý předseda klubu a duše 
lyského šachu pan Petr Saeckl. 

Ve druhé polovině října proběhla 
ukázka šachové hry pro obyvatele 
Domova Na Zámku. Součástí bylo 
i měření sil mezi seniory a lyským 
šachovým „potěrem“. Poslední říj-

nový víkend byl věnován tréninku 
s velmistrem Vlastimilem Jansou, 
dlouholetým reprezentantem a 
kapitánem mužské reprezenta-
ce. Trénink se nesl v duchu právě 
skončené šachové olympiády, na 
níž česká reprezentace obstála 
v silné zahraniční konkurenci.

V listopadu se Michal Döme a 
Jakub Kubíče zúčastnili Mistrovství 
Čech mládeže do 16 let, a David 
Ocelák  reprezentoval v kategorii 
do 10 let  a Lukáš Ocelák v kate-
gorii do 8 let. Ve spolupráci se Zá-
kladní školou JAK proběhlo místní 
kolo přeboru jednotlivců škol a 
koncem listopadu proběhne regi-
onální soutěž školních družstev. 
Dospělí budou pokračovat v Blitz 
lize, celoročním turnaji v bleskové 
hře jednotlivců a družstva nastoupí 
v dalších zápasech I. a II. ligy a kraj-
ských a regionálních soutěžích.

Naši trenéři mládeže připra-
ví další zajímavé tréninky pro 
mládež a budou rádi, zavítá-li na 
jejich trénink nový zájemce o krá-
lovskou hru. 

Tréninky se konají v pondělí 
v ZŠ JAK (13.00–16.00 hodin) a 
středu ve škole Bedřicha Hrozné-
ho (14.00–15.30 hodin) a v pátek 
v klubovně na Sojovické ulici 
(13.00–16.00 hodin).

Na prosinec připravujeme další 
šachové akce včetně Mikulášské-
ho turnaje v bleskové hře (pořáda-
ného v rámci Blitz ligy) a tradiční-
ho vánočního turnaje, Memoriálu 
Františka Hroudy, který proběhne 
26. prosince. Také budeme fandit 
našim hráčům v dalších kolech Ex-
traligy, tentokrát hrajeme na půdě 
soupeřů. 

Šachový klub JOLY
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CENÍK RÁMEČKOVÉ
SLOUPKOVÉ INZERCE

www.mestolysa.cz
ŘÁDKOVÁ INZERCE
Koupím motocykl JAWA, ČZ a díly, možno i vraky. Tel.: 777 589 258.
Přijďte si nastříhat jehličnany na vánoční výzdobu za 50 Kč za jakékoliv
množství. Tel.: 732 888 614.

Po vy-
dařeném 
s r p n o -
vém sou-
středění 
jsme za-

hájili přípravu na závodní se-
zónu 2019. Tréninky pro-
bíhají od pondělí do pátku 
v Lysé, Milovicích a Přerově nad La-
bem. Pro tento školní rok nabízíme 
přípravku pro děti již od 3 let, nezá-
vodní aerobic a 5 sekcí závodního 
aerobicu – komerční aerobic, step 
aerobic, itness aerobic, sportovní 
aerobic a aerobic team show. Mimo 
tréninků nás během prosince čeká 
i několik zajímavých akcí.

Na první prosincový víkend je 
pro děvčata již připravená Noc 
s Dynamikem. Kromě společného 
přespávání budeme nacvičovat 
choreogra ie na následující vystou-
pení, zahrajeme si sportovní hry a 
promítneme závodní sestavy z pře-
dešlých let.

Aktivity TSK Dynamiku, z. s.
Následující víkend naše týmy 

vystoupí na Výstavišti v Lysé nad 
Labem. Všechny Vás tedy srdečně 
zvu na Vánoční vystoupení, kte-
ré proběhne 8. 12. 2018 od 10.00 
hodin. Kromě děvčat z našeho klu-
bu uvidíte i pole dance, latinsko-
-americké tance a mistryni světa 
ve sportovním aerobicu. Naše 
holky již předvedou choreogra ie, 
se kterými pojedeme na jaře na 
závody. Letos máme pod vedením 
Lucie Koštířové aerobic team show 
s názvem Nekonečný příběh. Terka 
Exnerová a Terka Mlchová vedou 
naše nejmenší Hollywoodské hvěz-
dy. Jednotlivce a dvojice ve spor-
tovním aerobicu trénuje Gabriela 
Hejbalová, stejně jako itness aero-
bic, který bude bojovat o medaile 
s choreogra ií Lara Croft. Bojovat 
o medaile budou také naše dva 
týmy ve step aerobicu pod vede-
ním Anny Petrášové. A se sestavou 
dospělého týmu letos prozkoumá-
me tajemný vesmír.

Prosincové tréninky zakon-
číme v pondělí 17. 12. 2018 
vánoční besídkou pro všechny 
členy klubu. Společné posezení 
doplníme cukrovím, předává-
ním dárečků a koledami. Všich-

ni se tak naladíme do vánoční 
atmosféry a následně během 
svátků načerpáme síly na další 
tréninky.

Gabriela Hejbalová
trenérka TSK Dynamik, z. s.

V sobo-
tu 3. listo-
padu po-
řádal náš 
klub DAN-

CE EMOTION Lysá nad Labem dal-
ší Halloweenskou akci, tentokrát 
v music clubu Calypsso. Od začát-
ku parket zaplnilo spousta velmi 
zajímavých strašidelných masek. 
Proběhlo několik soutěží o nej-
lepší masku, o nejlepší strašidel-
ný tanec i o nejrychlejší a nejlepší 
mumii.  Kdo byl unaven tancem, 
využil doprovodný program, který 
byl opravdu bohatý. Za odměnu se 
plnily úkoly na několika stanoviš-
tích, zdobily se perníčky, malovaly 

Halloween dance párty
krásné strašidelné obrázky, ochut-
návalo strašidelné občerstvení 
a především tančilo. Naučili jsme 
se spoustu choreogra ií a společně 
si to moc užili. Fotogra ie nalezne-
te na www.danceemotion.cz.

Chtěli bychom poděkovat mu-
sic clubu Calypsso za možnost 
opět u nich tuto akci uspořádat,  
za hudbu DJ Mártymu a rodičům 
a děvčatům ze závodních týmů 
za pomoc s přípravou i průbě-
hem. Samozřejmě děkujeme 
všem účastníkům za nápadité 
masky a skvělou atmosféru a 
budeme se těšit na další akci na 
viděnou!

Eva Rejmanová

POWER JÓGA, PILATES, BODYSTYLING, MIX AEROBIK
v Lysé n.L., Komenského 1534, v tělocvičně Obchodní akademie

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