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V tomto čísle:

1.–14. 1. 2019
Přispět můžete v kostele sv. Jana Křtitele 
vždy v neděli při mši svaté od 9.30 do 
11.30 hodin, nebo malým koledníkům 
kteří budou obcházet město.

Vám všem, kdo na tuto sbírku přispějete, 
patří veliké poděkování.

Za Farní charitu Lysá nad Labem                               
Labutová J.

PF 2019
Vánoce plné pohody, hodně zdraví, štěstí 
a mnoho osobních i pracovních úspěchů 
v nadcházejícím roce
                                           přeje

 

Konec roku 2018 se nám nezadržitelně blíží. 
Osmička na konci letopočtu pro nás znamenala 
především velké oslavy 100 let od vzniku sa-
mostatného československého státu. V našem 
městě proběhlo na počest tohoto výročí několik 
významných akcí a koncertů. 

Rok 2018 byl však významný i pro samotné 
město. V roce 1718, tedy přesně před 100 lety, 
došlo ke spojení historických rodů Swéerts  
a Špork. K příležitosti tohoto výročí byly slav-
nostně zkolaudovány a otevřeny klášterní tera-
sy a Lysá nad Labem se tak opět může chlubit 
jedním z nejkrásnějších výhledů v Polabí. 

Z dalších úspěšných projektů města rozhod-
ně stojí za zmínku slavnostní otevření Denního 
stacionáře, které proběhlo 1. října, na Den Se-
niorů. Vznikl tak důstojný prostor pro naše se-
niory, kde mohou kvalitně trávit svůj volný čas  
a setkávat se se svými vrstevníky.

Další významnou událostí v roce 2018 
bylo konání komunálních voleb, z nichž 
vzešlo nové vedení města. Funkci starosty 
města obhájil Ing. Karel Otava, místosta- 

Co nás čeká v roce 2019? 

rosty města se stali Mgr. Jiří Havelka a paní 
Romana Fischerová.

Rok 2018 byl výjimečný i pro Sbor dobro-
volných hasičů v Lysé nad Labem, který oslavil  
140 let od svého vzniku, a my jim moc děkujeme 
za jejich činnost. Kromě Sboru dobrovolných 
hasičů oslavil výročí i TJ Sokol, který působí  
v Lysé nad Labem již 150 let. 

V roce 2019 si připomeneme výročí význam-
ných lyských rodáků, a to 140 let od narození 
profesora Bedřicha Hrozného a 150 let od naro-
zení MUDr. Rudolfa Jedličky.

Během roku se v Lysé nad Labem můžeme 
těšit i na další akce, nebude chybět Ples města 
Lysá nad Labem, Řemeslný jarmark, Velikonoč-
ní koncert, městské slavnosti Lysá žije, Partička 
Open Air, Běh zámeckou zahradou, Přivítání ad-
ventu, Vánoční koncert a mnoho dalších. 

Čínský horoskop předvídá, že rok 2019 bude 
šťastný a pohodový. Možná je to příliš optimis-
tické tvrzení, ale nakonec proč ne. My Vám tedy 
na závěr přejeme úspěšný a šťastný rok 2019. 

redakce
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Městský úřad

Vážení spoluobčané,                                                                                                                   
zastupitelstvo města na svém 

zasedání 12. 12. 2018 schválilo 
důležitý dokument, kterým je roz-
počet města na rok 2019. Příprava 
vyšla z potřeb jednotlivých odborů. 
Následovala kolektivní práce na 
úpravách tak, aby byl zajištěn pro-
voz města a pokryty nejdůležitější 
a pro rozvoj nejpotřebnější investi-
ce. Upřednostněny byly ty, na kte-
ré máme přidělenu dotaci, nebo ji 
můžeme získat. Připomínky a ná-
vrhy vzešlé z pracovního jednání 
zastupitelstva 21. 11. 2018 byly za-
pracovány. Následovalo schválení 
radou a následně zastupitelstvem. 
Kompletní rozpočet s rozpisem 
plánovaných investic je zveřejněn 
na internetových stránkách města. 

Zmíním tedy pouze hlavní inves-
tice, které nás v roce 2019 čekají, 
a které máme zasmluvněny. Je to 
rekonstrukce ul. ČSA (za splaško-
vou kanalizaci, vodovod, chodníky, 
veřejné osvětlení a okrasnou zeleň 
město zaplatí 40 mil. Kč), rekon-
strukce ul. Mírová (město zaplatí 
60 mil. Kč), rekonstrukce křižova-
tek pod nadjezdem a ve Dvorcích 
(město zaplatí 6 mil.), rekonstruk-
ce ul. Stržiště nové chodníky (6 
mil. Kč, dotace 85 %), výstavba 
parkoviště P+R na nádraží pro 160 
automobilů (45 mil., přidělena do-
tace 90 %), rekonstrukce a stavba 
nových chodníků v ul. Družstevní 
(9 mil. Kč, dotace 85 %), zvýšení 
kapacity ZŠ JAK – nástavba patra 
na obchodní akademii vč. přístav-
by šaten, rekonstrukce budovy bý-
valé PRIVUM, rekonstrukce ul. Za 
Zámkem, rekonstrukce ul. 28. října, 
rekonstrukce budovy v centru pro 
městskou policii a státní policii  
a další projekty. 

Chtěl bych touto cestou poděko-
vat za vysokou účast na zastupitel-
stvu především občanům z Litole. 
Přišli, protože byli vyzváni přes so-
ciální sítě a právě probíhající peticí 

Slovo starosty

Normálně bych na tento článek 
vůbec nereagoval, ale v článku 
jsou uvedeny skutečnosti, které 
se nikdy nestaly.  Je zde i řada ne-
přesností a veřejnost by byla mys-
tifikována, dovoluji si uvést proto 
následné informace. Po volbách se 
objevuje článek, který jasně uka-
zuje, kdo je s kým a proti komu  
v ZM. Já si představuji po celou 
dobu, co jsem zastupitelem spo-
lupráci všech ve prospěch našeho 
města a jeho občanů.

1. Žádná koalice ČSSD, ODS, ANO, 
Naše Lysá a KSČM neexistuje a ani 
nemůže. Důvodů je několik. Ten 
hlavní. Kdyby to byla pravda, tak by 
„buňka“ ODS v Lysé byla demokra-
ticky „nedemokratickou „ stranou- 
centrálou z Prahy zrušena. 

2. Rozhodně nelze hovořit  
o tom, že uvedené strany ve ve-
doucí koalici jsou naladěny na 
nějakou společnou frekvenci. 
Jde pouze o zcela pragmatickou 
skutečnost s ohledem na větši-
nový průnik volebních programů 
a spolupráce má za cíl dokon-
čit několik významných inves-
tic realizovaných ve spolupráci  
s krajem. Jestliže se nezrealizu-
jí v tomto volebním období, tak 
asi se nezrealizují vůbec. Pokud 
jde o KSČM, tak podpora tohoto 
vedení vychází především proto, 
že až na zcela nepatrné výjimky 
vedoucí koalice hodlá plnit v pod-
statě dlouhodobý program KSČM. 
Naše poznatky k potřebám měs-
ta byly publikovány v informaci  
k volbám, kterou dostali obyva-
telé města do svých schránek. Ty 
investice, které jsme nehodlali 
podporovat, v Programovém pro-
hlášení koalice nejsou uvedeny.

3. Pravdou je, že vznikla po-
zoruhodná pragmatická koalice  
a většina voličů se domnívá, že jde  
o nejlepší variantu, z těch předpo-
kládaných nejhorších.

4. Autoři článku nemluví pravdu, 
neustanovili společnou koalici pro 
vyjednávání po volbách, ale již pře-
dem vč. předpokládaného funkční-
ho obsazení radnice, aniž by věděli, 
jak volby skutečně dopadnou. Fak-
tem je, že od samého počátku vy-
jednávání jsme byli jako KSČM ve 
volném uskupení v počtu 6, nikoliv 
jak je mylně uváděno v pěti. Žádná 
silnější koalice nebyla (6:6).

5. KSČM zásadně nepodporuje 
tvoření slepených, většinou tota-
litních koalic a považuje tento stav 
obecně za škodlivý, nedemokra-
tický, kdy se většinou dostanou 
po volbách zastupitelé nezkušení 
a s nízkým mandátem od voličů. 
Bohužel, často se stává, že v rámci 
hokynaření po volbách se dostáva-
jí do čela měst zástupci volebních 
subjektů s jedním mandátem a 
ty, co jich mají více, se tam vůbec 
nedostanou. Toto zažívá KSČM 
každé volby, že paritní zastoupení 
se nedodržuje. Nejsme součástí 
žádné koalice a respektovali by-
chom jen volné uskupení stran na 
gentlemanské úrovni a přednost 
dáváme spolupráci všech subjektů. 
Budeme postupovat tak, že hodlá-
me i nadále podporovat realizace 
takových investic a takové skutky 
a činnosti vedení města, které po-
vedou k celkovému rozvoji měs-
ta a zkvalitnění života občanů ve 
městě a přilehlém okolí, ke zlep-
šení a rozšíření služeb pro občany 
a zmírnění jejich finanční a byro-
kratické zátěže. Počty funkcionářů 
na radnici jsou jednak výsledkem 
povolebního hokynaření, ale mají i 
racionální jádro. Pohlídat a urychlit 
veškeré procesy, které by zajisti-
ly plnění povolebního Prohlášení 
vedoucí koalice. Úkolů je mnoho. 
Přeji do nového roku stálé a pevné 
zdraví a dobrou spolupráci s vede-
ním města.

Ing. Petr Gregor

za výstavbu tělocvičny u ZŠ TGM  
v Litoli bez získání dotace. Upozor-
ňuji, že projekt má název: 

„ZVÝŠENÍ KAPACITY ZŠ V LITO-
LI VČETNĚ VÝSTAVBY NOVÉ TĚ-
LOCVIČNY“ 

Z původních zamýšlených  
17 mil. Kč projekt vyšplhal na  
40 mil. Kč. Snažíme se proto získat 
dotaci, která stavbu co nejvíce po-
kryje. 

Akce JE zařazena v programo-
vém prohlášení rady města na roky 
2018–2022. 

Tělocvična NENÍ v havarijním 
stavu! (Opravdu si myslíte, že by-
chom tam nechali děti cvičit? Nebo 
tedy snad pan ředitel? Ano, její stav 
již není ideální.)

KDU-ČSL, Kulturně! a Cesta měs-
ta chce asi raději zadlužit město, 
nebo z rozpočtu 2019 alespoň vy-
škrtnout některé investice, které 
jsou zasmluvněny, za cenu stavby 
tělocvičny IHNED (jen z městské-
ho rozpočtu)  „Trojkoalice“ včera 
na ZM také konstatovala, že Lysá 
nepotřebuje navýšit kapacitu škol 
a Litol vlastně nepotřebuje aktuál-
ně mateřskou školku!?? Že peníze 
máme vzít tedy i z těchto projek-
tů???!!!!

Naše město může dát z vlastního 
rozpočtu na VŠECHNY INVESTICE 
cca 40 milionů korun. Proto reali-
zujeme ty projekty, na které jsme 
získali dotaci. Když bychom nebyli 
správní hospodáři, ale jen nezod-
povědní lidé, kteří nevědí, kolik pe-
něz máme v peněžence, a co si mů-
žeme dovolit koupit, tak se příští 
rok neopraví už ani kousek chodní-
ku nebo komunikace, žádná kana-
lizace, nebude se NIC jiného stavět, 
nebudou se připravovat projekty,  
a to nepočítaje městské investice 
do rekonstrukcí ulic Mírová a ČSA, 
kde se příprava vleče už 10 let  
a jsou zasmluvněny.

Závěrem konstatuji, že jsme 
programový bod neopustili, ale je 
možné, že dojde k úpravám pro-
jektu tak, abychom získali dotaci. 
Věřím, že se budeme chovat hospo-
dárně a nevystavíme naše město 
politické nestabilitě tak, jako zastu-
pitelstvo v minulém období, a že ho 
dovedeme společně do dalších vo-
leb v řádném čase a heslo „Nechte 
nás to dokončit“ splníme.

Stejně tak nám projekt Multi-
funkční sportovní haly pod ve-
dením „KULTURNĚ“  z původně 

uvažovaných 50 mil. Kč přerostl 
do  astronomických 200 mil. Kč. 
Přes všechno úsilí jsme schopni za-
jistit finanční podporu státu max.  
40 mil. Kč. To je pouhých 20 %. To 
nastane stejný chaos jako okolo tě-
locvičny v Litoli?

Ve čtvrtek 17. 1. 2019 se od 

18.00 hodin uskuteční další setká-
ní z cyklu „Zeptejte se starosty“  
v zasedací místnosti radnice.

Dovolte mi, abych Vám všem do 
nového roku popřál hodně zdraví  
a městu politickou stabilitu.  

Ing. Karel Otava
starosta města

O pozoruhodném zhodnocení 
povolební situace
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Krátce z radnice
Z 29. jednání rady města 
dne 7. 11. 2018
RM schválila:
• dodatek č. 2 na akci s názvem:  
 Úprava celkové částky na akci –  
 „Oprava části ohradní zdi zámec- 
 ké zahrady – IV. etapa“,
• rozdělení kompetencí starosty,  
 místostarostů a členů rady  
 města.

Z 30. jednání rady města 
dne 13. 11. 2018
RM vzala na vědomí:
• žádost jednatelky společnosti  
 Rehamil, s. r. o. o finanční spolu- 
 účast města na stavebních úpra- 
 vách prostoru sloužícímu k pod- 
 nikání na adrese Masarykova  
 čp. 214, Lysá nad Labem. 
RM schválila:
• poskytnutí finančních prostřed- 
 ků ve výši 5 tis. Kč pro účely kon- 
 ference „Labská cyklotrasa - od  
 pramene k moři - napříč Evro- 
 pou - bez bariér“ a celoroční čin- 
 nost spolku Labské stezky,
• zajištění vánočních balíčků pro  
 občany do Domova Na Zámku  
 v Lysé nad Labem a Domova  
 Rožďalovice, kteří měli poslední  
 trvalé bydliště v Lysé n. L. a malý  
 dárek pro všechny seniory umí- 
 stěné v Domově Na Zámku  
 v Lysé n. L.,
• poskytnutí dotace pro děti, které  
 mají trvalé bydliště v Lysé n. L.  
 a jsou v institucionální péči do 
 maximální výše 25 550 Kč,
• udělení výjimky z OZV č. 2/2012   
 provozovně Klub Patro, náměstí  
 B. Hrozného 184/10, 289 22  
 Lysá nad Labem, na dobu 2 mě- 
 síců – listopad, prosinec 2018,  
 s provozní dobou do 4.00 hodin,
• vzor dohody o nájmu prostor  
 pro účely manželství mimo sta- 
 novené prostory, včetně finan- 
 čního vypořádání,
• předložený návrh na vyhlášení  
 veřejné sbírky na pomoc rodi- 
 nám s dětmi v sociální tísni,
• programové prohlášení RM na  
 období 2018–2022.
RM uložila:
• odboru městského investora vy- 
 hlásit opakovaně veřejnou za- 
 kázku malého rozsahu na sta- 
 vební práce s názvem „Chodník  
 v ulici Husova“ s termínem plně- 
 ní ve druhém čtvrtletí 2019.
RM pověřila:
• Mgr. Jiřího Havelku, Romanu  

 Fischerovou, Josefa Kolmana,  
 Ing. Karolínu Chudobovou, Ing.  
 Petra Elišku oddáváním v mat- 
 ričním obvodu Lysá nad Labem  
 s tím, že při občanských obřa- 
 dech uzavírání manželství mo- 
 hou užívat odznak se státním  
 znakem České republiky.

Z 8. zasedání zastupitelstva 
města dne 21. 11. 2018
ZM schválilo:
• pořízení změny č. 4 Regulačního  
 plánu Lysá nad Labem Vysoká  
 Mez z vlastního podnětu zkráce- 
 ným způsobem na náklady ža- 
 datelů, 
• Mgr. Jiřího Havelku jako určené- 
 ho zastupitele pro územní plá- 
 nování na volební období  
 2018–2022,
• vyhlášení veřejné sbírky k finan- 
 cování rekonstrukce domu na  
 adrese Zámek 4/25 po požáru  
 17. 11. 2018 a pověřuje odbor  
 školství, sociálních věcí, zdravot- 
 nictví a kultury realizací veřejné  
 sbírky od 1. 1. 2019 do  
 31. 3. 2019.
ZM vzalo na vědomí:
• petici s vyjádřením nesouhlasu  
 s realizací cyklostezky Nymburk  
 – Lysá nad Labem – Čelákovice  
 a s vybudováním asfaltové/beto- 
 nové cyklostezky,
• programové prohlášení Rady  
 města Lysá nad Labem na obdo- 
 bí 2018–2022.
ZM uložilo:
• radě města 1) kontaktovat spo- 
 lečnost Jednota, spotřební druž- 
 stvo v Nymburce a informovat  
 je o problémech, které místním  
 občanům dočasně uzavřená  
 prodejna působí, 2) požadovat  
 znovuotevření prodejny Jednota  
 na Sídlišti v co nejkratším ter- 
 mínu, 3) hledat další jiné mož- 
 nosti řešení této situace.

Z 31. jednání rady města 
dne 23. 11. 2018
RM schválila:
• návrh rozpočtu na r. 2019 a  
 předkládá jej ZM dne 12. 12.  
 2018 ke schválení.
 
Z 32. jednání rady města 
dne 28. 11. 2018
RM schválila:
• prodej publikace Josefa Václava  
 Vojáčka za symbolickou částku  
 50 Kč/ks,

• udělení výjimky z OZV č. 2/2012  
 provozovně Mango, Husovo ná- 
 městí 21, Lysá nad Labem, na  
 dobu 6 měsíců (leden–červen  
 2019), s provozní dobou: pon- 
 dělí–pátek: 12.00–03.00 hodin  
 a sobota–neděle: 14.00–03.00  
 hodin,
• zahájení výběrového řízení ve- 
 deného formou jednacího řízení  
 bez uveřejnění (JŘBU), vymeze- 
 né ustanoveními § 63 až 67 zá- 
 kona na veřejnou zakázku ma- 
 lého rozsahu na dodávku služeb  
 s názvem: „Zajištění a provoz  
 agendy správy dopravních pře- 
 stupků“.
RM jmenovala:
• Bc. Aleše Zounu vedoucím sta- 
 vebního úřadu MěÚ Lysá n. L.  
 s účinností od 1. 12. 2018.
RM souhlasila:
• s uzavřením příkazní smlouvy  
 o závazku veřejné služby ve  
 veřejné linkové dopravě k zajiš- 
 tění ostatní dopravní obsluž- 
 nosti na území okresu Nymburk  
 pro rok 2019, kde částka na  
 občana činí 200 Kč, celkem  
 1 910 200 Kč,
• s uzavřením smlouvy o umístění  
 zařízení pro šíření internetu na  
 objekt mezi ZŠ J. A. Komenské- 
 ho Lysá nad Labem, Komenské- 
 ho 1534, a společností LUCOnet  
 s. r. o., Masarykova 652, Lysá nad  
 Labem,

• se stavebními úpravami v objek- 
 tu čp. 214, Masarykova ul. v Lysé  
 nad Labem dle předložené stu- 
 die, za podmínky, že společnost  
 Rehamil si zajistí, na základě  
 udělení plné moci, stavební po- 
 volení, stavební dokumentaci a  
 kolaudaci,
• b) s proplacením 80 % skutečně  
 vynaložených a prokazatelných  
 nákladů společnosti Rehamil na  
 stavební úpravy, avšak do maxi- 
 mální výše 300 000 Kč (po pro- 
 vedení stavebních úprav a před- 
 ložení vyúčtování),
• s uzavřením dodatku č. 2 smlou- 
 vy technické podpoře s doda- 
 vatelem VITA software s. r. o.,  
 Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6   
 IČ: 61060631, předmětem do- 
 datku je rozšíření technické pod- 
 pory o dokoupené licence pro- 
 pojení do IDM – PROXIO EOS.  
 Cena technické podpory je sta- 
 novena na 5% z ceny zakoupe- 
 ných licencí a celkem za rok činní  
 99 685 Kč včetně DPH.
RM zvolila:
• nové členy a předsedy komisí  
 zřízených radou města pro vo- 
 lební období 2018–2022 dle  
 návrhu.

Úplné informace najdete na 
stránkách www.mestolysa.cz.

Ing. Miloš Dvořák
tajemník MěÚ Lysá n. L.

Kříženec – pes stáří 3 roky
Jmenuji se Roky. Už mi jsou tři 

roky. Jsem kříženec německého 
ovčáka a velikostí odpovídám 
feně německého ovčáka. Jsem 
klidnější hodný a přátelský pej- 
sek, zvyklý být u domku se 
zahradou a rád bych nalezl nový 
domov. Pokud o mě budete mít 
zájem, tak více informací dosta-
nete na tel. čísle 605 316 755 
nebo na www.pejscilysa.wz.cz.

Psí útulek - Lysá nad Labem 
Hrabanov 535
289 22  Lysá nad Labem
Kontakty:
325 551 221, 723 342 174
602 664 839
e-mail: pejscilysa@email.cz

Roky hledá domov!
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Prodej parkovacích známek na 
rok 2019 bude zahájen na Měst-
ské policii Lysá nad Labem dne 
2. 1. 2019 od 8.00 hodin. Parko-
vací známky se budou prodávat 
dle schváleného Nařízení města 
Lysá nad Labem č. 3/2018 ze dne 
11. 12. 2018 o placeném stání na 
místních komunikacích v době ko-
nání výstav.

Nařízení města Lysá n. L.
č. 3/2018 ze dne 11. 12. 2018
o placeném stání na místních 

komunikacích v době  
konání výstav

Rada města Lysá nad Labem 
dne 11. 12. 2018, usnesením č. 
797, na základě § 23 odst. 1 a odst. 
3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozem-
ních komunikacích, ve znění poz-
dějších předpisů, a v souladu s § 
11 odst. 1 a s § 102 odst. 2 písm. d) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozděj-
ších předpisů, se usnesla vydat 
toto nařízení:

Článek I.
Vymezení oblastí města

Oblasti města, ve kterých lze 
místní komunikace nebo jejich 
určené úseky nebo plochy užít 
za cenu sjednanou v souladu  
s cenovými předpisy k stání silnič-
ního motorového vozidla v obci  
v době od 7 do 16 hodin ve dnech 
výstav vymezených v příloze č. 1 
tohoto nařízení, jsou vymezeny  
v příloze č. 2 tohoto nařízení.

Parkovací karty pro rok 2019
Článek II.

Placení sjednané ceny
(1) Za užití oblastí města vy-

mezených v příloze č. 2 tohoto 
nařízení může platit zakoupením 
parkovací známky s platností od 
1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, kterou 
vydává Městská Policie Lysá nad 
Labem, za sjednanou cenu podle 
ceníku, který je přílohou č.3 toho-
to nařízení:
a) fyzická osoba, která má trvalý  
 pobyt v Lysé nad Labem dle ob- 
 čanského průkazu: 
 a. pro vozidlo, u kterého je  
  v osvědčení o registraci vo- 
  zidla zapsána jako vlastník  
  nebo provozovatel, nebo  
  které užívá provozovatel na  
  základě plné moci od maji- 
  tele vozidla;
 b. pro služební vozidlo, které 
  užívá k soukromým účelům,  
  pokud při placení ceny  
  předloží vlastníkem nebo  
  provozovatelem vozidla  
  (firmou) potvrzený formu- 
  lář, že vozidlo smí užívat  
  pro soukromé účely;
b) fyzická osoba bez trvalého po- 
 bytu v Lysé nad Labem, která je  
 vlastníkem bytu nebo rodinné- 
 ho domu v Lysé nad Labem ve  
 vymezených oblastech města  
 podle přílohy č. 2 tohoto naří- 
 zení na základě LV;
c) firma se sídlem nebo provo- 
 zovnou ve vymezených oblas- 
 tech města podle přílohy č. 2  
  tohoto nařízení.

Parkovací známky nepřenosné s platností 
od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 
Kategorie první  druhé
  dvoustopé a každé další 
  vozidlo dvoustopé
   vozidlo
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), e) 500,00 Kč 1000,00 Kč

Dále může vymezené oblasti 
města užít fyzická nebo právnická 
osoba za splnění níže uvedených 
podmínek, která by za běžných 
okolností využívala k přepravě 
z místa bydliště do zaměstnání 
nebo při poskytování služeb nad-
jezd nad železniční tratí: 
d) fyzická osoba bez trvalého po- 
 bytu v Lysé nad Labem, která je  
 v pracovním poměru k zaměst- 
 navateli se sídlem firmy nebo  
 provozovny v Lysé nad Labem;
e) právnická osoba se sídlem firmy 
 nebo provozovny v Lysé n. L.;
f) fyzická osoba bez trvalého po- 
 bytu v Lysé nad Labem, která 
 pečuje o osobu blízkou s by- 
 dlištěm v Lysé nad Labem. Tuto  
 skutečnost dokládá žadatel po- 
 tvrzením obvodního lékaře.

Zaplacení sjednané ceny se pro-
kazuje nalepením platné parkova-
cí známky v pravém horním rohu 
předního skla vozidla. 

Ostatní osoby sjednanou cenu 
platí zakoupením parkovacího 
lístku od osoby pověřené výběrem 
parkovného.

Zaplacení sjednané ceny se pro-
kazuje umístěním platného parko-
vacího lístku po celou dobu stání 
silničního motorového vozidla na 
viditelném místě za předním sklem 
vozidla tak, aby byly veškeré údaje 
uvedené na tomto dokladu čitelné 
z vnějšku vozidla.

(2) Osoba pověřená městem 
Lysá n. L. k výběru sjednané ceny 
může rozhodnout, že při některých 
výstavách dle přílohy č. 1 tohoto 
nařízení se sjednaná cena platit 
nebude.

3) Parkovací známka slouží 
současně jako povolení k vjezdu 
motorových vozidel na komuni-
kace, na které je vjezd povolen do-
datkovou tabulkou „Mimo držitele 
povolení“, celoročně.

Článek III.
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Nařízení města Lysá 
nad Labem č. 2/2018 ze dne 17. 7. 
2018.

Příloha č. 2 k Nařízení města 
Lysá nad Labem 

č. 3/2018, ze dne 11. 12. 2018
o placeném stání na místních 

komunikacích v době 
konání výstav

Vymezené oblasti města
Oblasti města, ve kterých lze 

místní komunikace nebo jejich 
úseky užít za cenu sjednanou  
v souladu s cenovými předpisy, 
jsou následující ulice a k nim při-
lehlá parkoviště:
- Masarykova
- Alešova 
- Blahoslavova 
- Čapkova 
- Riegrova 
- Smetanova 
- Šafaříkova 
- Zahradní 
- Legionářská
- úsek u Nové hospody přilehlý  
 k nádraží
-  Husovo náměstí
- komunikace ve městě, na které  
 je vjezd povolen dodatkovou  
 tabulkou „Mimo držitele povo- 
 lení“, celoročně.

Bc. Luděk Přibyl
ředitel MP Lysá n. L.

Ceník parkovacích lístků a parkovacích známek pro rok 2019

Město Lysá nad Labem
vydalo publikaci 

P. JOSEF VOJÁČEK
osobnost a dílo

autoři:
PaedDr. Marie a 

MVDr. Jan Kořínkovi

Publikaci lze zakoupit  
v městské knihovně  

za 50 Kč. 
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Při příležitosti konání akce Přiví-
tání adventu 1. 12. 2018 se mi po-
dařilo zorganizovat sbírku města 
pro tři děti z Lysé nad Labem, které 
potřebovaly naši pomoc. Těmto 
dětem osud nepřál, a proto jsme 
se rozhodli uspořádat andělskou 
sbírku. Po celou dobu adventního 
odpoledne jste mohli na náměstí 
potkat našeho anděla s kasičkou, 
který díky vám vybral celkem  
17 764 Kč. Tento finanční dar jsme 
předali rodičům dětí před rozsvíce-
ním vánočního stromku, abychom 
si připomněli, že vánoční čas je 

obdobím pomoci a lásky. Všichni, 
kteří přispěli do této sbírky, se stali 
na malou chvíli andělem. Věřím, že 
v každém z nás je kousek andělské-
ho světla. Moc bych si přála, aby 
toto světlo zůstalo v nás nejen ve 
vánočním období, ale i po celý dal-
ší rok. Děkuji vám všem, kteří jste 
přišli na přivítání adventu 2018  
a přispěli. Přeji Vám krásné pro-
žití vánočních svátků a do nového 
roku Vám všem přeji hodně zdraví 
a spokojených dní. 

Romana Fischerová
místostarostka města

Charitativní sbírka

Pozvání naší místostarostky na 
radu města dne 13. 11. 2018 přijal 
JUDr. Robert Bezděk, CSc. – kraj-
ský radní pro oblast bezpečnosti a 
zdravotnictví s panem Mgr. Jindři-
chem Schenkem – zástupcem ředi-
tele KÚ pro sekci veřejné služby.

Tématem návštěvy byla prezen-
tace projektu „Svět záchranářů“. 
Projekt je určen žákům mateř-
ských, základních a středních škol, 
pedagogům, obyvatelům města 
a kraje, příslušníkům a zaměst-
nancům složek Integrovaného zá-
chranného systému.

Areál, který chceme vybudovat 
v našem městě, bude sloužit pro 
vzdělávání a praktickou přípravu 
dětí, kde se naučí reagovat na kri-
zové situace. Součástí městečka 
bude několik objektů s tematickou 
náplní – hasičský, policejní, záchra-
nářský, objekt mimořádných udá-
lostí, vjemů, životního prostředí, je-

zírko, lanové centrum, horolezecká 
stěna a také dopravní hřiště.

Rádi bychom v tomto areálu 
vybudovali také interiérové hřiště, 
kde si děti zařádí a rodiče odpoči-
nou. Jedno takové městečko již stojí 
v Karlových Varech, kde se 27. 11. 
2018 byli zastupitelé našeho města 
podívat. 

Celý projekt je financován ze 
Středočeského kraje a to nejen 
vybudování areálu, ale i následná 
správa celého areálu, takže veške-
ré náklady by byly hrazeny z kraje. 
Pokud by byl takovýto projekt vy-
budován v Lysé n. L., je v jednání i 
zařazení do projektu přidružené-
ho parkoviště, které by tak městu 
značně ulehčilo, zvláště v době vý-
stav. Vedení města Lysá nad Labem 
bude dále spolupracovat s krajem 
na dalších postupech v realizaci.

Romana Fischerová
místostarostka města

Exkurze po areálu 
Svět záchranářů 

Věděli jste, že se dají recyklovat 
i pneumatiky? Je to tak. Ale než se 
taková pneumatika zrecykluje, tak 
tomu předchází několik důležitých 
úkonů. Prvním krokem je zbavit je 
všech kovových dílů, tzn. vytrhnout 
z nich veškeré drátěné výztuhy, 
které pneumatiku zpevňují. Dále 
se nařežou na menší „proužky“ a 
pak se nadrtí na granulát o různě 
velkých frakcích. Granulát se vyčis-
tí od vláken, nežádoucích zbytků 
a roztřídí se dle velikosti granulí. 
Možnosti využití této hmoty jsou 
překvapivě široké. Granulát se po-
užívá k výrobě nových pneumatik, 
kanálových vpustí a mřížek, nos-
ních a odpružovacích dílů kolejnic 
nebo na výztuže železničních pře-

jezdů. Tepelným lisováním vznikají 
„dlaždice“, které se používají jako 
povrchy v tělocvičnách, na sportov-
ních hřištích nebo ve stájích. Vlast-

Pneumatiky do přírody nepatří

nosti těchto lisovaných „dlaždic“ 
jsou dle různých požadavků. Tře-
ba na venkovních sportovištích se 
používají povrchy, které jsou plně 

propustné pro vodu, která se vsák-
ne až do půdy a na povrchu nevzni-
kají dlouhodobé vodní plochy. Do 
tělocvičen se používají výlisky, kte-
ré vodu pro změnu nepropouštějí. 
Na produkty lisované z pryže nemá 
vliv dokonce ani mráz a bez problé-
mů se dají opětovně recyklovat bez 
snížení vlastností.

V roce 2017 se díky systému 
ELTMA (kolektivní systém zpět-
ného odběru pneumatik v ČR) po-
vedlo vysbírat a zrecyklovat 80 % 
pneumatik uvedených na trh svý-
mi účastníky.

Třiďme, má to smysl!
Veronika Rybová

referent OSM
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Krimi střípky

Požár rodinného domu 
Dne 17. 11. 2018 krátce po  

12. hodině vyjížděli strážníci k na- 
hlášenému požáru rodinného do- 
mu v ulici Zámecká v Lysé nad La-
bem. Na místě zasahovalo několik 
hasičských jednotek. Pravděpodob-
ná příčina požáru byla závada na 
elektroinstalaci. Při požáru nedošlo  
k žádnému zranění osob.

Dopravní nehoda 
Dne 23. 11. 2018 v 9.55 

hodin zasahovali strážníci  
u dopravní nehody na silnici  
II. třídy mezi Lysou nad La-
bem a Milovicemi. 28letý ři-
dič z Vojkovic nepřizpůsobil 
rychlost jízdy stavu vozovky a 
skončil v kotrmelcích. Řidič byl 
následně s poraněním hlavy 
převezen do zdravotnického 
zařízení. Silniční provoz byl na 
místě strážníky usměrňován až 
do 12 hodin.

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

Bc. Luboš Zita 
zástupce ředitele 

Městské policie Lysá n. L.

Výzva pro občany
Návrhy na udělení vyznamenání 
města Lysá nad Labem

Městská vyznamenání jsou 
výrazem ocenění významných 
úspěchů jednotlivců i organiza-
cí. Udělují se za významnou a 
dlouhodobou práci pro město, 
za významné úspěchy v různých 
oborech, za vynikající reprezen-
taci města nebo státu, za hrdin-
ské činy a statečnost, za přínos 
pro rozvoj kulturního, společen-
ského a sportovního života v Lysé 
nad Labem a dále za zásluhy o 
město nebo k poctě významné 
návštěvy ve městě. V roce 2019 se 
budou udělovat již po jedenácté. 

Navrhnout udělení vyznamenání 
může každý občan nebo organi-
zace se zdůvodněním. Tedy i Vy. 
Váš návrh můžete předložit na 
přiloženém formuláři, případně 
napsat volnou formou se stejným 
obsahem. Formulář najdete též 
na webových stránkách města. 
Případné dotazy Vám zodpoví 
referentka odboru školství, soci-
álních věcí, zdravotnictví a kul-
tury Jitka Petrová, tel.: 325 510 
280. Vaše návrhy očekáváme do 
30. 1. 2019. Návrhy odevzdávej-
te na podatelnu MěÚ Lysá nad 
Labem nebo zasílejte na e-mail  
podatelna@mestolysa.cz. 

Hlavní myšlenkou projektu 
„Bezpečné město“ je úzká spolu-
práce mezi městem Lysá nad La-
bem, Policií ČR a městskou policií 
při řešení bezpečnostních problé-
mů na území města ve snaze, aby 
se naši občané ve městě cítili bez-
pečně.

Projekt „Bezpečné město“ je 
projektem, který je postupně 
zaváděn ve Středočeském Kraji  
z iniciativy Krajského ředitelství 
Policie ČR. Tento projekt má smě-
řovat ke zlepšování kvality života  
v daných městech zejména v oblas-
ti pocitu bezpečí občanů a důvěry  
v Policii ČR a městskou policii.

Nejinak je to vnímáno i v Lysé 
nad Labem. Vzhledem k tomu, že 

Bezpečná Lysá nad Labem
vedení města skutečně není pocit 
bezpečí občanů lhostejný, přistou-
pilo k realizaci tohoto projektu. 
Město Lysá nad Labem je zde v roli 
jednoho ze tří klíčových partnerů, 
který dotváří potřebný „trojlístek“ 
jako předpoklad úspěchu této  
aktivity.

Pro lepší informovanost  obča-
nů byla městem zřízena webová 
stránka Bezpečná Lysá, (www. 
bezpecnalysa.cz) kde se občané 
dozví aktuální informace napří-
klad o místech, kde PČR měří 
rychlost, jaký je dopad trestné čin-
nosti v našem městě a podobně. 

Bc. Luděk Přibyl 
 ředitel Městské policie

 Lysá nad Labem    

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
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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.

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

Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury

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

ke krásným uměním.“ 

80 let
Hradecká Alena
Hendrychová Květuše
Polívková Hana

91 let
Král Jan

92let
Kavka Ladislav

Blahopřání 
    za měsíc listopad

Vážení příznivci tance, dobré 
hudby a zábavy, ráda bych Vás tím-
to za město Lysá nad Labem po-
zvala na již tradiční Městský ples, 
který se bude konat 8. 2. 2019 na 
Výstavišti v Lysé nad Labem. Ce-
lým večerem Vás bude provázet 
moderátor Jan Burda, hrát bude 
kapela Fire Band Pavla Stříbrného 
a hostem večera bude zpěvačka 

Kamila Nývltová. Můžete se také 
těšit na bohatou tombolu a zají-
mavý doprovodný program.

Prodej vstupenek probíhá  
v městské knihovně. Pro více in-
formací sledujte Facebook města.

Těšíme se na příjemně stráve-
ný večer.

Nikola Pěkná
ŠSVZaK

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

Žádosti o dotace z Programu na činnost společenské a sportov-
ní organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad La-
bem se mohou na MěÚ podávat do konce ledna 2019.

Žádosti o dotace z Programu na podporu kultury města Lysá 
nad Labem – 2. kolo se mohou na MěÚ podávat do 31. 5. 2019.

Více informací:
https://mestolysa.cz/cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-

-skolstvi-socialnich-veci-zdravotnictvi-a -kultury/formulare
Hana Foltýnová

ŠSVZaK

Dotace na kulturu a sport

Město Lysá nad Labem Vás srdečně
zve na večer z cyklu

Zeptejte se starosty
čtvrtek 17. ledna 2019 od 18.00 hodin

ve velké zasedací místnosti 
MěÚ Lysá nad Labem

Přijďte se zeptat starosty města pana Ing. Karla Otavy 
na všechno, co Vás o současných problémech 

ve městě zajímá.
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Fotograficky

Druhou adventní neděli proběhl v kostele Narození sv. Jana Křtite-
le v Lysé n. L. Adventní koncert. Účinkovalo Trio Cantabile, o mluvené 
slovo se postarala Václava Šolcová a na závěr zazpívaly děti z dětské-
ho domova v Milovicích vánoční koledy. Výtěžek z koncertu ve výši  
5 510 Kč byl předán právě dětskému domovu. 

 

 V prostorách Státního okresního archivu v Lysé nad Labem se  
v pátek 7. prosince konalo „Zimní setkání aneb Úcta k historické krá-
se“. Nejprve proběhlo představení významné osobnosti katechety 
Josefa Václava Vojáčka. Následovalo představení nové publikace věno-
vané tomuto čestnému občanovi města, autogramiáda a prodej knihy.  
Na závěr zazněl koncert Vojáčkovy skladby v podání ZUŠ F. A. Šporka 
z Lysé nad Labem.

 

První prosincový den byl ve znamení pravé vánoční atmosféry. 
Součástí Přivítání adventu byl bohatý doprovodný program, trhy  
i starostovský punč nabízený starostou města Ing. Karlem Otavou. Na 
připraveném pódiu proběhlo vystoupení mažoretek, koncert hasič-
ské dechové hudby, zpívání vánočních koled a k vidění byl dokonce  
i provazochodec. Na závěr byla připravena ohňová show. Vyvrchole-
ním programu bylo slavnostní rozsvěcení vánočního stromu. 

 
 
Při příležitosti knižního veletrhu na výstavišti proběhlo i předání 

ceny Lysé nad Labem za nejlepší historické knižní dílo – Souhvězdí 
GULAG od nakladatelství NEMOHUJINAK. Ocenění předala paní mís-
tostarostka Romana Fischerová. Gratulujeme. 
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Kulturní přehled

2. 1. od 17.00 Sněhová královna v zemi zrcadel
2. 1. od 20.00 Aquaman
3. 1. od 17.00 Spider-Man: Paralelní světy
3. 1. od 20.00 Znovu ve hře
4. 1. od 17.00 Sněhová královna v zemi zrcadel
4. 1. od 20.00 Bumblebee
5. 1. od 10.00 Asterix a tajemství kouzelného lektvaru
5. 1. od 17.00 Bumblebee
5. 1. od 20.00 Bohemian Rhapsody
6. 1. od 10.00 Asterix a tajemství kouzelného lektvaru
6. 1. od 15.00 Spider-Man: Paralelní světy
6. 1. od 18.00 Aquaman
8. 1. od 17.00 Sněhová královna v zemi zrcadel
8. 1. od 20.00 Beautiful Boy
9. 1. od 17.00 Louskáček a čtyři říše  AKCE KINO KLUB
9. 1. od 20.00 Bohemian Rhapsody
10. 1. od 17.00 Raubíř Ralf a internet  PREMIÉRA
10. 1. od 20.00 Cena za štěstí  PREMIÉRA
11. 1. od 20.00 Kytarová noc No. 11 benefiční
12. 1. od 10.00 Raubíř Ralf a internet
12. 1. od 16.00 Cena za štěstí 
12. 1. od 20.00 Smrtislav, Niceland koncert
13. 1. od 10.00 Raubíř Ralf a internet
13. 1. od 15.00 Liduščino Divadlo 
13. 1. od 18.00 Cena za štěstí 
15. 1. od 17.00 Asterix a tajemství kouzelného lektvaru
15. 1. od 20.00 The Doors: Live at the Bowl‚ 68  KONCERT
16. 1. od 17.00 Raubíř Ralf a internet
16. 1. od 20.00 Robin Hood  PREMIÉRA
17. 1. od 17.00 Ledová sezóna: Medvědi jsou zpět  PREMIÉRA
17. 1. od 20.00 Skleněný  PREMIÉRA
18. 1. od 17.00 Husí kůže 2: Ukradený Halloween
18. 1. od 20.00 Cena za štěstí 
19. 1. od 10.00 Husí kůže 2: Ukradený Halloween
19. 1. od 17.00 Robin Hood 
19. 1. od 20.00 Cena za štěstí 
20. 1. od 10.00 Ledová sezóna: Medvědi jsou zpět 
20. 1. od 15.00 Husí kůže 2: Ukradený Halloween
20. 1. od 18.00 Skleněný 
22. 1. od 17.00 Husí kůže 2: Ukradený Halloween
22. 1. od 20.00 Kursk  PREMIÉRA
23. 1. od 17.00 Ledová sezóna: Medvědi jsou zpět 
23. 1. od 20.00 Skleněný 
24. 1. od 17.00 Ovečky a vlci  PREMIÉRA
24. 1. od 20.00 Narušitel  PREMIÉRA
25. 1. od 20.00 VRZAVÁ SUZY  KONCERT
26. 1. od 10.00 Ledová sezóna: Medvědi jsou zpět 
26. 1. od 17.00 Psí domov  PREMIÉRA
26. 1. od 20.00 Narušitel 
27. 1. od 10.00 Ovečky a vlci 
27. 1. od 15.00 Psí domov 
27. 1. od 18.00 Cena za štěstí 
29. 1. od 17.00 Asterix a tajemství kouzelného lektvaru
29. 1. od 20.00 Narušitel 
30. 1. od 17.00 Ledová sezóna: Medvědi jsou zpět 
30. 1. od 20.00 Cena za štěstí 
31. 1. od 17.00 Husí kůže 2: Ukradený Halloween
31. 1. od 20.00 Ženy v běhu  PREMIÉRA
1. 2. od 17.00 Ovečky a vlci 
1. 2. od 20.00 Narušitel 
2. 2. od 10.00 Ovečky a vlci 
2. 2. od 17.00 Ticho před bouří  PREMIÉRA
2. 2. od 20.00 Ženy v běhu 
3. 2. od 10.00 Husí kůže 2: Ukradený Halloween
3. 2. od 15.00 Psí domov 
3. 2. od 18.00 Ženy v běhu 

Kino Lysá n. L.                      1/20191. 1. 2019 od 18.30 hodin
Novoroční ohňostroj
na louce U Černých vrat

1.–14. 1. 2019
Tříkrálová sbírka
u kostela sv. Jana Křtitele

5. 1. 2019 od 10.00 hodin
Poutní mše svatá
v zámecké kapli sv. Tří králů

7. 1. 2019 od 14.30 hodin
Kavárnička dříve narozených
v restauraci U Bílé labutě

8. 1. 2019 od 16.30 hodin
Osudy rodiny Münsterbergů
přednáška v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

8. a 15. 1. 2019 od 8.30 hodin
PC kurz pro začátečníky
v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

9.  1. 2019 od 16.30 hodin
Drátování
v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

11. 1. 2019 od 20.00 hodin
Kytarová noc No. 11
v Kině Lysá n. L.

11.–12. 1. 2019
Náš chovatel, Celostátní 
výstava poštovních holubů
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

12. 1. 2019 od 20.00 hodin
Smrtislav, Niceland koncert
koncert v Kině Lysá n. L.
www.kinolysa.cz

12. 1. 2019 od 20.00 hodin
Myslivecký ples
Kulturní dům Milovice

13. 1. 2019 od 9.00 hodin
Rodinné konstelace
seminář v RC Parníček
www.rcparnicek.cz

13. 1. 2019 od 15.00 hodin
Liduščino Divadlo
v Kině Lysá n.L.
www.kinolysa.cz

16. 1. 2019 od 16.30 hodin
Paličkování
v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

17. 1. 2019 od 18.00 hodin
Zeptejte se starosty
ve velké zasedací místnosti MěÚ

19. 1. 2019 od 17.00 hodin
Putování z kostela do kostela
v kostele Narození sv. Jana  

 Křtitele a v evangelickém kostele

21. 1. 2019 od 14.30 hodin
Kavárnička dříve narozených
v restauraci U Bílé labutě

22. a 29. 1. 2019 od 8.30 hodin
PC kurz pro začátečníky
v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

23. 1. 2019 od 16.00 hodin
Hudební toulky
v městské knihovně Litol
www.knihovnalysa.cz

23. 1. 2019 od 16.30 hodin
Drátování
v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

25. 1. 2019 od 20.00 hodin
Vrzavá Suzy
koncert v Kině Lysá n.L.
www.kinolysa.cz

26. 1. 2019 od 19.30 hodin
XII. Reprezentační ples
na Výstavišti Lysá nad Labem
www.tkdlysa.estranky.cz

29. 1. 2019 od 17.00 hodin
Školní zralost
přednáška v RC Parníček
www.rcparnicek.cz

29. 1. 2019 od 18.00 hodin
Osmimilimetrové vzpomínky
v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

30. 1. 2019 od 16.30 hodin
Paličkování
v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

1. 2. 2019 od 8.00 hodin
Prázdniny s knihovnou
www.knihovnalysa.cz

9. 2. 2019 od 20.00 hodin
Veslařský ples
Sokolovna Semice
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Beletrie pro dospělé
Pražské jaro – MAWER, Simon
Tentokrát během bouřlivých šedesátých let a s na- 
pínavým příběhem o sexu, politice a zradě. V létě 
roku 1968, v roce pražského jara a studené války, 
se dva studenti Oxfordu, James Borthwick a 
Eleanor Pike, rozhodnou projet stopem Evropu. 
Tím si zkomplikují právě se rodící přátelství, které 
by mohlo přerůst v něco většího... 

Lži, samé lži – JACKSON, Lisa
Teprve ve smrti si bývalá královna krásy jménem 
Didi užívá velkolepou pozornost médií, po které 
celý život toužila. Před dvaceti lety pracovala  
v lasvegaském klubu jako dvojnice Marilyn 
Monroe a vír nočního života jí ponechával jen 
velmi málo času na výchovu dcery Remmi. Nyní 
někdo vydal její neautorizovaný životopis a ona 
vzápětí vyskočila z okna... 

Agentka – WHITTON, Hana
Amy Mannová má zdánlivě všechno, co si lze přát ke 
štěstí – úspěšnou a prosperující literární agenturu 
v Oxfordu, zajímavou práci spojenou s neméně 
zajímavými služebními cestami, krásný starý dům 
na anglickém venkově a spoustu přátel i ctitelů. 
Po trpkém rozchodu s dlouholetým partnerem se 
však zdráhá navázat jiné než přátelské vztahy...

Naučná pro dospělé
Bosí augustiáni v Čechách - jako objednavatelé 
uměleckých děl v 17. a 18. století – 
ŠMILAUEROVÁ, Adéla
Bosí augustiniáni představovali v Čechách během 
17. a 18. století mezi žebravými řády poměrně 
malé společenství. Výrazné stopy po jejich činnosti 
jsou však patrné dodnes...

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

Osudy rodiny Münsterbergů – 8. ledna 2019 od 16.30 hodin
Pravidelné setkávání nad českou historií s PaedDr. Marií Kořínkovou.

PC kurz pro začátečníky 
– 8. + 15. ledna a 22. + 29. ledna 2019 od 8.30 do 9.30 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. 

Drátování – 9. +23. ledna 2019 od 16.30 hodin
Drátenický kurz s paní Janou Procházkovou.

Paličkování – 16. + 30. ledna 2019 od 16.30 hodin
Pravidelné kurzy s Helenou Kubíkovou. Zájemci se mohou hlásit v knihovně!

Hudební toulky – 23. ledna 2019 od 16.00 hodin (pobočka Litol)
Pokračování litolských hudebních besed s Mgr. Janou Bajerovou.
 

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

Tipy ke čtení

Osmimilimetrové vzpomínky  – 29. ledna 2019 od 18.00 hodin
Projekce historických 8 a 16mm filmů věnujících se lyskému mládežnic-
kému Klubu mladých. Díky filmovému archivu Václava Hlavsy nahlédne-
me do minulosti našeho města.

Hledáme ilustrátora – celoroční dětská ilustrátorská soutěž
Stejně jako v předešlých letech i nyní Vám každý měsíc připravíme jednu 
pohádku, která ztratila obrázky. Vaším úkolem pak bude k této pohádce 
ilustraci nakreslit. Soutěž bude probíhat ve dvou kategoriích (I. kategorie 
– děti do 7 let, II. kategorie – děti do 10 let). Pohádku či příběh najdete vždy 
na začátku měsíce na našich webových stránkách www.knihovnalysa.cz.

Připravujeme:
Kurz angličtiny pro děti ve věku 7–8 let – únor–červen 2019
Kurz bude probíhat v knihovně v úterý od 13.00 do 14.00 hodin, cena za 
pololetí 1000 Kč. Přihlášky v knihovně, počet míst omezen!
Prázdniny s knihovnou – 1. února 2019 od 8.00 do 12.00 hodin 
Dopolední výlet pro děti 6–10 let. Je nutné se přihlásit předem.

Uchem jehly – CZENDLIK, Zbigniew
Kniha rozhovorů kněze Zbigniewa Czendlika vychází 
z oblíbeného pořadu České televize Uchem jehly. 
„Netradiční“ moderátor si zve již několik let na 
lanškrounskou faru hosty, kteří ve svém životě a ve 
své kariéře dosáhli významných úspěchů a jejichž 
životní zkušenosti mohou být inspirativním vzorem...

Beletrie pro děti
Táta za všechny prachy – WALLIAMS, David
Frankův otec Denis se živil jako automobilový 
závodník. Byl absolutně nejlepší – král závodní 
dráhy. Měl tisíce obdivovatelů. Když zvedal 
vítězné poháry nad hlavu, davy šílely a život byl 
skvělý. Avšak po ošklivé havárii se z opěvovaného 
hrdiny stal nikdo – nula… 

Franklin a Luna letí na měsíc – CAMPBELL, Jen
Luna a její nejlepší kamarád, drak Franklin, milují 
různé příběhy a chtějí navštívit místa, o nichž si 
četli v knížkách. Na cestách se setkají se spoustou 
kouzelných bytostí, ale nedaří se jim najít místo, 
kde bydlí draci...

Naučná literatura pro děti 
Zvířata ve skutečné velikosti – SCHIAVO, Rita
V této knížce najdete detailní ilustrace v měřítku 
odpovídajícím realitě, které vám pomohu udělat si 
přesnou představu, jak velká zvířátka nebo jejich 
části doopravdy jsou...

Planeta Země – LAVANGO, Enrico
Bohatě ilustrovaný dětský atlas naší planety provede 
čtenáře po všech kontinentech, upozorní je na 
historické i kulturní zajímavosti jednotlivých zemí, 
tradice jejich obyvatel, přírodní krásy i nerostné 
bohatství, nejkrásnější stavby i nejvyšší hory...
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Pozvánky
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Pozvánky

Vážení příznivci kytary, již po jedenácté se odehraje v Kině Lysá 
nad Labem naše Kytarová noc. Tentokráte s přízviskem "Benefiční", 
neboť výtěžek akce bude příspěvkem na nákladnou opravu domu 
Dohalských, který 17. listopadu 2018 zachvátil požár. Těšit se 
můžete na kytaristu Adama Pavlíčka, čerstvého vítěze festivalu 
Kytara napříč žánry, Sanity Guitar Duo specializující se na flamenco, 
písničkářku Marii Sommerovou a Markétu Zdeňkovou. Těším se na 
vaši návštěvu.

Lukáš Sommer

Kytarová noc No. 11
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Pozvánky
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Pozvánky / Ze života škol

Střípky z naší školy

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

30. 1. od 16.30 do 18.00
BEZPLATNÁ PRÁVNÍ 

PORADNA
poradenství poslytuje advokát
JE NUTNÉ SE OBJEDNAT

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

MÁME VOLNÁ MÍSTA 
V PONDĚLÍ A VE STŘEDU

Pravidelné aktivity
Pro děti od 0 do 3 let:
* Babyklubko
* Všeználkova hudební kolébka (děti 1-2 roky)
* Všeználkovo hudební hřiště (děti 2-3,5 let)
* Cvičení pro děti s rodiči (1,5-3,5 let)
Pro děti 3–6 let:
* Malujeme a tvoříme (děti 4-8 let)
* Všeználkova cesta k pódiu (děti 3-6 let)
* 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)
Pro děti 6–12 let:
* Chi-toning

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

ZŠ J. A. K 
opět vesluje

I v letošním 
školním roce 
se naše škola 

zapojila do projektu Česko veslu-
je, který odstartoval svůj 3. roč-
ník. V listopadu proběhlo první ze 
čtyř soutěžních kol Školní ligy a  
s trenažéry k nám dorazil zá-
stupce projektu pan Plachý. Do 
soutěže se v rámci hodin Tv 
zapojili žáci II. stupně, dívky 
i chlapci, veslaři i “neveslaři”.  
V jednotlivých kolech soutěží 
vždy čtyřčlenné nebo osmičlen-
né týmy v různých disciplínách, 
jejich výsledky jsou pak zadává-
ny do systému a celorepublikově 
vyhodnocovány. 

Díky Veslařskému klubu v Lysé 
nad Labem, který nám zapůjčil 
trenažér přímo do školy, můžou 
naši žáci trénovat celou zimu – dě-
kujeme!

Vrcholem Školní ligy je finálo-
vé kolo, které proběhne v květnu  

v Labe Areně ve Štětí Račicích. 
Doufáme, že i letos se do finále 
probojujeme. Všem našim žákům 
přejeme hodně zdaru.

Radka Vydrová a 
Michaela Trojanová

Šachy ve škole
Již jsme Vás informovali, že se 

na naší škole uskutečnilo školní 
kolo soutěže žákovských druž-
stev v šachu. Ovšem ve středu 
21.11. 2018 se vybraní žáci naší 
školy zúčastnili regionálního 
kola soutěže žákovských druž-
stev v šachu. Družstvo ve složení 
Viktor Kavan, Eliáš Pačesný, Vít 
Procházka, Dominika Kaplanová 
a Michal Brablík obsadilo v silné 
konkurenci 11 družstev výborné 
6. místo. Všem šachistům gratu-
lujeme!

Libuše Oceláková

Slovo závěrem...
Prosinec, poslední měsíc v ro- 

ce, přinesl hned první den k nám 

do školy tradiční Předvánoč-
ní jarmark. Žáci, ať už malí,  
či velcí, se na tuto chvíli velmi tě-
šili a dokázali proto pro návštěv-
níky Jarmarku připravit nezapo-
menutelné zážitky. Ti nejmenší 
si se svými paními učitelkami už 
tradičně připravili výtvarné díl-
ničky, druháčkové pohádku, tře-

ťáci vánoční hádanky, starší se 
pak už soustředili především na 
své stánky, na nichž nabízeli růz-
norodé výrobky nebo dobrůtky. 
Žáci literárně-dramatického se-
mináře zase pro návštěvníky  
– a jejich blízké v prvé řadě –  
secvičili různá představení.

Mgr. Jitka Sedláčková

HERNA
PO-ČT:  09.00–12.00  
  14.00–18.00
PÁ: zavřeno

RODINNÉ 
KONSTELACE

13.1.2019 od 9.00 do 17.00
Celodenní terapeutický seminář

Cena: 900 Kč
Přihlášky na: 

irenakasparova@seznam.cz
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Co to slyším, co 
to hraje, kdo to 
zpívá? To budou 
p r a v d ě p o d o b -
ně žáci prvního 

stupně ZŠ B. Hrozného! V so-
botu 1. prosince 2018 se totiž  
v budově prvního stupně konala 
vánoční výstava prací žáků školy, 

která byla letos poprvé spojena 
i s hromadným tanečně-hudeb-
ním pásmem vystoupení. Rodi-
če, příbuzní, přátelé a kamarádi, 
kteří v tento den mezi devátou 
a jedenáctou hodinou do naší 
školy zavítali, si měli možnost 
prohlédnout různorodé vánoční 
výrobky, na jejichž výrobě se po-

díleli nejen žáci prvního stupně, 
ale také žáci stupně druhého a 
velký podíl měla také školní dru-
žina. K vidění byly různé svícín-
ky, ozdobičky na stromeček, vá-
noční přáníčka a spousta dalších 
krásných výrobků. 

Kromě výstavy secvičili žáci 
prvních až pátých tříd pásmo 
vystoupení, které navodilo pří-
jemnou vánoční atmosféru. Po-
těšující bylo, že každá třída ucho-
pila vánoční vystoupení úplně 
jinak – někdo zpíval, jiný tančil, 
další recitoval, nebo hrál divadlo. 
Menší děti například vystoupi-
ly s krásnou vánoční pohádkou  
o zvířátkách a starší do svého 
vystoupení zapojily i cizí jazyky. 
K poslechu byly tradiční vánoční 
koledy, které si s dětmi mnohdy 
zazpívalo i samotné publikum, 
ale i moderní písně, díky kterým 
se zase většina návštěvníků krás-
ně rozpohybovala. 

Věříme, že jste si vánoční do-
poledne v naší škole užili stejně 
tak jako my. Dovolte mi, abych 
vám jménem všech zaměstnan-
ců a žáků ZŠ Bedřicha Hrozného 
popřál krásný předvánoční čas, 
poklidné Vánoce a všechno nej-
lepší do roku 2019.

Petr Pokorný
ZŠ B. Hrozného

Vánoční výstava prací žáků ZŠ B. Hrozného

Ve čtvrtek 15. 
11. 2018 se vybra-
ní žáci druhého 
stupně ZŠ B. Hroz-
ného v brzkých 

ranních hodinách sešli před budo-
vou školy. Proč? Aby se spolu s paní 
učitelkou Poborskou, Smejkalovou 
a s panem učitelem Pokorným vy-
dali do Drážďan. Žáci byli očividně 
plni očekávání, učitelé však v prv-
ních minutách ještě tak úplně klid-
ní nebyli. Natěšení převládalo, ale 
obavy z toho, že někdo zapomene 
doma pas, nebo jiný potřebný do-
klad, v našich pedagogických hla-
vičkách prostě byly. O to více jsme 
byli nadšení a natěšení, když jsme 
zjistili, že VŠICHNI MAJÍ VŠECH-
NO… HURÁ, JSTE SKVĚLÍ! MŮŽE-
ME VYRAZIT! 

Cesta do SRN ubíhala rychle a 
po necelých třech hodinách jsme 
byli na místě. Naše vycházka od-
startovala u jedné z nejznáměj-
ších památek Drážďan, Zwingeru. 
Malebnou barokní stavbu jsme si 
důkladně prohlédli, zdokumen-
tovali a poté se vydali k budově 
opery a ke kostelu Hofkirche. Ná-
sledně jsme zavítali na Brühlovu 
terasu, odkud se nám naskytnul 
vskutku krásný výhled na řeku 
Labe a na Nové město. Z dálky už 
jsme také zahlédli kostel Frauen-

kirche, který byl asi naším hlav-
ním cílem. 

Tento evangelicko-luterský 
kostel je bezesporu největším 
symbolem saské metropole a je 
to také jedna z nejvýznamnějších 
barokních staveb v celém Němec-
ku. Poté, co nás paní průvodkyně 
seznámila s historií kostela, z níž 
jsme si zapamatovali zejména to, 
že kostel byl v noci ze 13. na 14. 
února 1945 při náletu na Dráž-
ďany kompletně zničen, jsme se 
vydali až na vrchol samotné ko-
pule, odkud jsme měli celé Dráž-
ďany jako na dlani! Nutno po-
dotknout, že tento pohled většinu 
z nás opravdu okouzlil! Někteří 
však měli s výškou přes 67 metrů 
menší problém… strach z výšek 

nakonec ale všichni překonali a 
alespoň na malou chvíli jsme byli 
na nejvyšším místě v Drážďanech 
úplně všichni, 42 „malých Bedříš-
ků“ i jejich tři učitelé.

Poslední bod programu byl 
časově nejnáročnější. Že nevíte, 
co to bylo? No přeci rozchod a 
poznávání typických německých 
pokrmů, obchodů a zboží. Ces-
tou k Prager Straße, kde můžete 
najít řadu obchodů a nákupních 
center, jsme narazili na spoustu 
typicky německých záležitostí 
– Bratwurst, Currywurst, Bröt-
chen, Lebkuchen… To, kdo co 
ochutnal a vyzkoušel, už ale bylo 
v režii samotných žáků. Potěšilo 
nás ale, že mnozí využili toho, že 
jsou v zahraničí a ochutnali ně-

které místní speciality. Je jasné, 
že žáci se v Drážďanech nejvíce 
těšili do obchodů… a my jsme 
jejich přání samozřejmě vysly-
šeli, neboť co by to bylo za výlet 
do Drážďan, kdyby neproběhla 
návštěva Primarku a jiných oblí-
bených obchodů. Vyzbrojeni veš-
kerými potřebnými informacemi 
si mohli žáci užívat volného času 
téměř čtyři hodiny. A že toho vy-
užili! Při návratu na místo určení 
měli někteří potíže s tím, aby své 
nákupy vůbec donesli. Myslím, že 
mohu za všechny účastníky kon-
statovat, že jsme si výlet do Ně-
mecka báječně užili a již nyní se 
těšíme na další podobný výjezd.

Petr Pokorný
ZŠ B. Hrozného

Bedříšci v Drážďanech
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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.

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:

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

V posled-
ních měsí-
cích stoupal 
počet našich 

výrobků i nervozita. Občas se 
objevily neshody v týmu, ale 
rychle se vyřešily. Každý se sna-
žil přispět čím mohl, věnoval se 
práci doma, či zůstával ve škole 
déle. Kvůli blížícím se Vánocům 
vznikaly pod našima rukama 
především vánoční věnce, ma-
linké ozdobné sáňky a stromeč-
ky. Z tvoření jsme měli radost,  
a doufali jsme, že budete mít  
i vy. A výsledek předčil naše 
očekávání.

Náš první prodej se uskuteč-
nil dne 1. 12. 2018 v budově 
OA Lysá nad Labem a troufáme 
si říct, že byl úspěšný! Výrobky 
se prodaly téměř všechny a my 

jsme tak získali své první výno-
sy z prodeje.

Adéla Bartoňová, 3. A
firma ApEko

Zdravíme vás ze studentské fir-
my Golden-hands. V prosinci jsme 
si vyzkoušeli, jaké to je něco prodá-
vat v Lysé nad Labem při dni ote-
vřených dveří u nás na škole. Lidé, 
kteří se přišli podívat, zakoupili 
téměř všechny naše výrobky, za 
což jim moc děkujeme a doufáme, 
že  přijdou i na další akce, kterých 
se zúčastníme. Tak se nezapomeň-
te přijít podívat. Těšíme se na vás, 
vaše firma Golden-hands. 

Novinky můžete sledovat na 
našich webových stránkách 
www.Golden-hands.webnode.cz.

Jakub Kubiš, 3. A
tiskový mluvčí firmy 

Golden-hands

První úspěchy našich firem
Po úspěš-

ném kraj-
ském kole 
s o u t ě ž e 

„Ekonomický tým“ v Kolíně nás 
čekala účast v celostátním kole. 
Soutěž probíhala 4. prosince 
2018 v Písku a účastnilo se jí cel-
kem 13 týmů – vítězů krajských 
kol. 

Soutěž se skládala celkem ze tří 
částí. První část tvořila projektová 
práce, kterou jsme odevzdávali 
měsíc před soutěží. Nesla název 
„Podoby sdílené ekonomiky a její 
ekonomické dopady“.

Dále jsme psali vědomostní 
test s celkem 80 otázkami z eko-
nomiky, účetnictví, práva a in-
formatiky. V této části jsme byli 
dokonce třetí nejlepší! 

Poslední částí byla prezenta-
ce na ekonomické téma, které do 
poslední chvíle nebylo známo. Na 
přípravu bylo vyhrazeno pouhých 
30 minut a k dispozici jsme neměli 
žádné podklady, ze kterých bychom 
mohli čerpat. Prezentaci hodnotila 
komise složená z řad odborníků  
a vysokoškolských pedagogů.

Po celkovém součtu bodů jsme 
se umístili na 5. místě. Na soutěži 

Tuhle pětku bereme!

si nejvíc vážíme toho, že jsme měli 
možnost porovnat své znalosti  
s ostatními ekonomickými ško-
lami z celé republiky. Teď už se 
budeme soustředit pouze na ma-
turitu. Přejeme našim nástupcům 
hodně štěstí v příštích letech sou-
těžení.

Renáta Trnková,
Nikola Havěrníková a 

Libor Pošepný, žáci 4. A
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Zámecké novinky

Vážení a milí čtenáři, úvodem 
našeho příspěvku Vám přeje-
me vše nejlepší do nového roku 
2019. Hodně zdraví, lásky a spl-
nění všech přání. Aby poklidná 
atmosféra Vánoc, kdy mají lidé  
k sobě blíž, Vás provázela po celý 
rok. Jeden z našich klientů si přál 
pod stromeček: ,,Štěstí a spokoje-
nost všem lidem“. Myslíme, že je  
v silách nás všech, abychom byli  
k sobě milí, vlídní, všímaví a ne-
byli lhostejní k utrpení ostatních. 
Někdy stačí jen maličkost, třeba se 
na druhého usmát a hned je člově-
ku na světě líp. Vždy to nejde, ale 

snažme se každý svou měrou při-
spět k tomu, aby ostatní mohli být 
šťastnější a spokojenější. Stojíme 
na prahu nového roku a i náš do-
mov má za sebou hodnocení toho 
předešlého. Spousta věcí se nám 
podařila zrealizovat, ale jak už to 
tak chodí, ještě více toho máme 
před sebou. I když stále něco bu-
dujeme a rekonstruujeme, sna-
žíme se zachovat běžné činnosti 
a akce,  které jsou pro jednotlivá 
období roku typické. Když se vrá-
tíme do předadventního času, tak 
nemůžeme nezmínit přednáš-
ku, na které jsme si připomenuli  

100. výročí vzniku samostatné-
ho československého státu, který 
připadá na 28. října. Máme rádi 
písničky a patří mezi ně i country. 
Sešli jsme se u ,,Posezení s kyta-
rou“ a celé country vystoupení nás 
vrátilo do dob vandrování po naší 
krásné republice. Ani jsme nezapo-
mněli na naše mlsné jazýčky. Mezi 
oblíbená jídla patří bramboráky a 
rádi si je několikrát do roka sami 
připravíme. O to více nám pak 
chutnají, když sami přiložíme ruku  
k dílu. Od loupání česneku, krájení 
a strouhání brambor až po smaže-
ní. Mezi tradiční akce našeho do-
mova patří prodej zboží vietnam-
ských prodejců. Se zbožím přijedou 
k nám do domova a tak si můžeme 
nakoupit něco na sebe nebo už  
i ten nějaký dárek pod strome-
ček. Kdo si nevybere tady, má pak 
možnost ještě na vánočních trzích 
na lyském výstavišti, které také na-
vštěvujeme každý rok Mezi výčet 
tradičních akcí patří tři vánoční 

výstavy, na kterých prezentuje-
me svoje výrobky, které vznikají v 
zámecké dílně. Jedná se o výstavu  
v areálu Krajského úřadu Středo-
českého kraje, v Městské knihov-
ně v Lysé nad Labem a v domově 
Modrý kámen v Mnichově Hradišti. 
V loňském roce jsme poprvé uspo-
řádali zahájení adventu v prosto-
rách nádvoří zámku a i když letos 
byla zima a nepříznivé počasí, tak 
jsme tuto akci zopakovali. Rozsví-
tili jsme vánoční strom, na zahřátí 
si dali výborný punč a pak už je-
nom zpívali koledy. Přišel i Mikuláš, 
a my se začali těšit na Vánoce.

Závěrem bychom Vás rádi po-
zvali na další tradiční akci našeho 
domova, na „Poutní mši svatou“ 
do zámecké kaple, která se koná  
v sobotu 5. 1. 2019 od 10.00 hodin.

Za klienty a zaměstnance do-
mova: 

Ludmila Hlatká, fyzioterapeut                                          
Domov Na Zámku 

Lysá nad Labem, p. o.                                                                                                                                              

Dávno, dávno již tomu a málo-
kdo už pamatuje, že i v Lysé nad 
Labem bylo gymnázium, tehdy 
11letá střední škola. Její trvání 
bylo snad pouhé 3 roky. Naše třída, 
tehdy 10. třída, vznikla převodem 
žáků 9. třídy z nymburského gym-
názia. Učitelský sbor pod vedením 
našeho třídního profesora Fran-
tiška Lejsala, báječného kantora, 
byl sestaven z převážně mladých 
kantorů, absolventů vysokých škol.  
Pro nás žáky byl přechod z Nym-
burka a vliv mladých profesorů  
a způsob jejich učení takový, jakoby 
náhle zavál čerstvý vítr. Dali nám 
mnoho dobrého do života a pro-
to jsme se stále s nimi a i oni rádi 
scházeli, nejdříve po pěti letech  
a později stále častěji. Bohužel od 
nás postupně navždy odcházeli.

Na setkání absolventů 11leté 
střední školy v Lysé nad Labem 
jsme se dozvěděli, že v květnu to-
hoto roku zemřela i naše učitelka 
tělesné výchovy Ludmila Koktáno-
vá – Stehnová. Přestože se v roce 
2018 dožila devadesáti let, stále 
ráda na naše setkávání přicházela  
a často jsme ji potkávali i na kultur-
ních akcích pořádaných městem. 
Naposled jsme ji viděli na oslavě 

Vzpomínka na paní učitelku 
Ludmilu Koktánovou – Stehnovou

Lysá žije – poetický Montmartre, 
kde sice s hůlčičkou, ale se zájmem 
vše sledovala, procházela stánky  
a zamířila i na terasy kláštera.

Blíží se čas vánoční a novoroční, 
čas rozjímání a vzpomínání. Proto 
by jsme chtěli připomenout i ostat-
ním absolventům škol v Lysé nad 
Labem a Milovicích veselou, spor-
tovní a energickou učitelku české-
ho jazyka a tělesné výchovy.

První maturanti 11leté 
střední školy v Lysé n. L. 

z roku 1960
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Kavárnička v listopadu

Začátkem listopadu nám 
pomalu odcházelo hezké pod-
zimní počasí a najednou ze dne 
na den opadalo listí se stromů  
a nastal opravdový zimní čas.  
A s ním naše nezbytná příprava 
na velké svátky, co nás čekají  
v prosinci. Co budeme kupo-
vat našim rodinkám k Mikuláši  
a pod stromeček. Abychom se 
v tom lépe orientovali, pozvali 
jsme do Křesla pro hosta pana 
Miroslava Štindla z prodejny 
TEXTIL – ZÁCLONY na Sokol-
ské ulici čp. 1903/5.

Udělali jsme dobře. Pan 
Štindl velmi zaujatě pohovořil 
o možnostech svého obchodu. 
V jeho nabídce nejsou jenom 
záclony. Samotného prádla  
v různých variantách nabízí 
tolik, že uspokojí i náročné ku-
pující. Dokáže podle katalogů 

objednat nedostatkové zboží, 
které si do tří dnů můžeme od-
nést. Navíc měl pro nás dáreček 
– ozdobné podložky na jídelní 
stůl nebo třeba i pod strome-
ček. Byly v různých barvách, 
tak si každý mohl vybrat. 

Než jsme se z prvního listo-
padového posezení rozloučili, 
připomněli jsme si další akce, 
které nás čekají. Bude to zase-
dání zastupitelstva, které bude 
schvalovat rozpočet města na 
rok 2019. Tam jsme usilova-
li o přidělení prostředků na 
naši společenskou činnost. Za 
to bude bojovat nová komise – 
pro šťastné a úsměvné stárnutí 
seniorů.

Na příštím setkání jsme se ba-
vili o tom, jaké dárky pořizujeme 
našim blízkým a vnoučkům. Po-
třebovali jsme ale k tomu eru-

dovaného poradce. Tak jsme si 
přizvali do Křesla pro hosta paní 
Jitku Soldátovou z lyského výsta-
viště, kde proběhnou předvánoč-
ní trhy.

Paní Jitka přiběhla s předsti-
hem a hned se ujala slova: „Vá-
noční trhy se tradičně konají 
od pátku do neděle v týdenním 
intervalu. Již první víkend od  
30. listopadu do 2. prosince mů-
žete nakoupit nadílku pro vaše 
ratolesti, kterým ji nadělí Miku-
láš s jeho družinou andělů a čer-
tů. Více než dvě stovky prodej-
ců nabídnou vánoční dárky od 
potravin a lahůdek přes knihy, 
porcelán, kosmetiku, textil, odě-
vy, boty, hračky, zlaté šperky či 
luxusní kožené zboží. Bude tam 
trh uměleckých řemesel a dílnič-
ky pro děti, hrací koutky, skákací 

hrad a kolotoč. Letos navíc bude 
Santa Klaus, který přiveze dětem 
dárky a se kterým se děti mohou 
vyfotit. Bude k tomu program  
s pásmem koled a říkanek dětí a 
soutěže o sladké odměny. Vystu-
povat budou i známé umělkyně 
– Bára Štěpánová, Pavlína Fili-
povská a Petra Černocká.“

Svým vystoupením nás potě-
šil i pan Ing. Petr Gregor. Hovo-
řil k problému „druhé parkova-
cí karty“ – když máme jednu na 
auto za 100 Kč, proč za druhou 
pro mopeda či Pionýra musíme 
platit 500 Kč? Do konce roku 
se to v komisích a radě města 
snad vyřeší. 

Příště si připomeneme vánoč-
ní tradice se zpíváním koled. Tě-
šíme se na Vás!

MVDr. Jan Kořínek

Policisté z územního odboru 
předávají základní preventivní 
rady a doporučení, jak snížit rizi-
ko nebezpečných situací, neboť 
starší lidé se často stávají terčem 
zájmu kapsářů, zlodějů, podvod-
níků i násilníků.

Jak se vyhnout podvodu
* Podvodníci využívají různé zá- 
 minky a lsti, aby se dostali k va- 
 šim penězům. Chtějí vniknout  
 do vašeho bytu, a pokud z vás  
 nevylákají peníze přímo, ovláda- 
 jí řadu způsobů jak vás okrást.
* Nedůvěřujte neznámým lidem,  
 nikoho cizího nevpouštějte do  
 svého bytu.
* Nikdy hned neotvírejte dveře,  
 nevíte-li, kdo je za nimi.

Jak se vyhnout podvodu
* Pořiďte si panoramatické kukát- 
 ko, které vám umožní dobře si  
 návštěvníka prohlédnout. Insta- 
 lujte si na dveře bezpečnostní  
 řetízek, který udrží dveře jen po- 
 otevřené, a tak můžete některé  
 věci vyřídit bezpečněji.
* Zvoní-li opravář, pracovník úřa- 
 du či jiných služeb (odečet ply- 
 nu apod.), nechte si předložit  
 jeho služební průkaz, nebo ještě  
 lépe zavolejte na úřad nebo insti- 
 tuci, na kterou se pracovník od- 
 volává. V případě jakýchkoliv  
 pochybností trvejte na tom, že  
 o nabízenou službu nestojíte.
* Nikomu nepředávejte peníze,  
 které po Vás jménem někoho  
 z příbuzných vylákal neznámý  
 člověk!

* Nepodléhejte lákavé vidině  
 snadného zbohatnutí. Podom- 
 ní nabídky výher v loterii ne- 
 bo výhodných koupí odmítejte  
 – v naprosté většině jde  
 o podvod.
* Udržujte dobré vztahy se souse- 
 dy v domě a ve vašem okolí. Na- 
 pište si jejich telefonní čísla,  
 v případě potřeby bývá jejich  
 pomoc nejrychlejší.
* Důležitá telefonní čísla (po- 
 licie, lékař, hasiči aj.) mějte  
 viditelně blízko telefonu, aby- 
 ste mohli co nejrychleji přivo- 
 lat pomoc.
* Nepodvolujte se nátlaku ze  
 strany rodinných příslušníků, 
 natož cizích lidí, k podpisu 
 závažných dokumentů např. 

 k převedení bytu, domu nebo 
 chaty nebo poskytnutí peněž- 
 ních půjček. Vše si v klidu a  
 pečlivě promyslete.
* Závažná rozhodnutí o vašem  
 majetku konzultujte s právní- 
 kem, nechte si poradit od dalších  
 věrohodných osob. Většina insti- 
 tucí a nevládních organizací, kte- 
 rá poskytuje pomoc seniorům,  
 nabízí i bezplatnou právní po- 
 radnu.

Zmiňované preventivní rady 
a doporučení však platí nejen 
pro seniory, ale i pro ostatní 
občany.

Ing. Pavla Brzobohatá
vedoucí OOP Milovice
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Víno v Čechách se začalo houf-
ně pěstovat díky Karlu IV.. Ten po-
znal národohospodářský význam 
vína, přivezl z Francie burgund-
skou révu a nařídil zřizovat vinice 
všude, kde je vhodná půda a svítí 
slunce. Obojí v Lysé bylo. Vinice 
se staly důležitým obchodním ar-
tiklem, pozemky se kupovaly jako 
dobře uložené peníze.

Nejen velká zámecká vinice  
v prostoru nad cihelnou rodila 
víno takové kvality, že byla dodava-
telem královské tabule, také kněží 
z kláštera založili vinici pod kláš-
terem a sousedé měli vinice u kaž-
dého domu a na Viničkách. Název 
Viničky se vžil právě proto, že šlo  
o drobnější soukromé pozemky.

Úroda se přísně hlídala. Za dne 
chycenému zloději usekli pravou 
ruku nebo přišel o majetek, noční 
lupič mohl být beztrestně zabit. 
Majitel zaplatil jen poplatek za 
odklizení mrtvoly.

Vinice prosperovaly do roku 
1639. Rok poté za 30leté války 
byly zničeny vojskem. Generál 
Jan Špork, který Lysou za 10 let 
od císaře získal, zde našel zniče-

né zemědělství, vinice vyhynuly 
nebo zdegenerovaly. Špork tvrdil, 
že víno je nepitelné a vinice zru-
šil. Co zrušil otec, založil po více 
než 30 letech syn, hrabě Franti-
šek Antonín Špork.

Opět se rodila réva, vinice 
byly odborně ošetřovány, ale 
jiné produkty byly výnosnější. 
Zásadní škrt vinařství udělal Ka-
rel Sweerts Sporck, ano, ten po 
němž vznikl velkostatek Karlov. 
V malém se víno pěstovalo a bylo 
opravdu dobré. Vždyť ještě při 
odstěhování rodiny Kinských ze 
zámku v roce 1930 koupil kva-
litní víno od hraběte slavný ho-
tel Šroubek, dnes jej známe jako 
hotel Evropa na Václavském ná-
městí.

Nejdéle přetrvala vinice prá-
vě zde na terasách, které pro 
zpevnění statiky budovy kláš-
tera dal postavit baron Leiten-
berger.  Naše město ji obnovuje. 
Vinici F. A. Šporka přejeme, aby 
naše město zdobila a vrátila Lysé 
punc vinařské prestiže.

Ing.  M. Kolací

Je jím Pasport hřbitovů. Zpraco-
ván je hřbitov v Lysé nad Labem. 
Pasport umožňuje vyhledat infor-
mace o zemřelých, hrobových mís-
tech a vlastnících hrobů.

Vzhledem k poměrně kompliko-
vanému sběru velkého množství 
dat je velmi pravděpodobné, že se 
v pasportu objeví chyby. Aplikace 
proto zatím spouštíme ve zkušeb-

Spouštíme nové rozšíření 
Geografického informačního 
systému (GIS)

ním režimu a budeme vděčni za 
každou připomínku a informaci, 
která povede k opravě chyb.

Připomínky máte možnost zadá-
vat přímo v aplikaci.

http://geoportal.mestolysa.cz/
mapa/pasport-hrbitovu/

Mgr. Martin Eliška
správce GIS

Začátek tohoto měsíce byl  
v našem Klubu poměrně rušný. 
V parku v Litoli jsme ještě ke 
stému výročí republiky vysadili 
lípu. Při této akci nám aktivně 
pomáhali Vítek Sklenář a Jaro-
slav a Martin Horovi. Moc jim 
za pomoc děkujeme.

Oslavili jsme také krásné 
kulaté narozeniny jedné naší 
členky. Další naše schůzky se 
odehrály na vzpomínkové vlně. 

Listopad v Klubu důchodců Litol

Nad fotografiemi jsme vzpomí-
nali na minulé akce a pomalu 
začínáme plánovat výlety a dal-
ší aktivity na rok 2019.

Tento náš příspěvek vyjde 
až v lednu 2019, a tak bychom 
všem, kteří budou číst tento 
příspěvek, chtěli popřát do 
nadcházejícího roku hodně 
zdraví, spokojenosti a krásných 
zážitků.

Klub důchodců Litol 

Vzhledem k nízké hladině na 
rybochovných zařízeních Okro-
uhlík a Holaňák v ulici Podě-
bradova zde v Lysé nad Labem 
nebude možné tuto zimu tyto 
zařízení využívat k bruslení.      

 Toto opatření činíme z důvo-
du ochrany rybí obsádky, která 
má ztížené podmínky pro pře-

Upozornění na zákaz bruslení
zimování. Žádáme o dodržová-
ní zákazu vstupu. K bruslení je 
možné v našem městě využít  
v případě zamrznutí písník Mr-
šník v Litoli. Děkujeme.

    Alois Kaplan                                                                   
hospodář Rybářského klubu 

Lysá nad Labem z. s.

Zrak bere mnoho z nás jako 
samozřejmost. Ne všichni však 
máme to štěstí vidět svět kolem 
nás. Nebuďte lhostejní a myslete 
na ty, kterým oči neslouží tak, 
jak by měly. Dbejte na drobnosti, 
které vidomý člověk ani nevní-
má, avšak nevidomým mohou 
způsobit velké potíže. 

Ptáte se jaké? Nedávejte napří-
klad na chodníky žádné stojany, 
poutače, reklamy, mobilní stoja-

Vidíte? Nebuďte slepí 
k nevidomým

ny na kola či jiné překážky. Ne-
vidomí potřebují volný chodník, 
na jehož jedné straně je budova. 
Právě hranu budovy jako vodicí 
linku totiž nevidomí při chůzi 
sledují pomocí bílé hole, aby 
neztratili správný směr. Usnad-
něte nevidomým chůzi skrz naše 
město, je to jednoduché! Děku-
jeme.

Alena Uhlířová   
odbor ŠSVZaK

Historie vinařství v Lysé n. L.
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…tělocvičnu – chce se nám pa-
rafrázovat slavný výrok posluho-
vačky Müllerové z Haškova Švejka. 
Ve volbách vítězná strana ČSSD 
spolu s Naše Lysá zřejmě pod tla-
kem ODS opustili před volbami 
slibovaný projekt výstavby nové 
tělocvičny pro litolské školáky  
i širokou veřejnost, který přitom  
v předešlém zastupitelstvu od-
souhlasili. Z programového pro-
hlášení nové rady města by se 
mohlo zdát, že tomu tak není – 
zvýšení kapacity ZŠ v Litoli včetně 
výstavby nové tělocvičny je jedním  
z bodů kapitoly Kvalitnější školy 
a školky. Návrh rozpočtu pro rok 
2019 předkládaný na jednání za-
stupitelstva města v prosinci 2018 
však hovoří jasně:  ač je připraven 
vyhovující projekt, pro který již 
bylo vydáno územní rozhodnutí 
a aktuálně běží řízení o vydání 

stavebního povolení, potřebné 
finance na výstavbu tělocvičny  
v rozpočtu nejsou zahrnuty (kro-
mě 800 tis. Kč na její demolici). 
Přestože by se tak děti se svými 
rodiči mohli v Litoli již příští zimu 
těšit z nového místa ke sportování 
či setkání na školním divadelním 
představení, stavět se nezačne 
vůbec.

Člověk se neubrání otázce, co se 
skrývá za tak rychlou změnou ná-
zoru stran ČSSD a Naše Lysá, které 
v listopadu 2017 na zastupitelstvu 
schválili vydiskutovanou varian-
tu projektu nové tělocvičny spolu  
s odpovídající částkou na její vý-
stavbu. Nechce se nám věřit, že 
téma rekonstrukce litolské tělo-
cvičny, která je v dezolátním stavu, 
bylo pro kandidáty ČSSD a Naše 
Lysá jen prázdným volebním sli-
bem, které posloužilo pro získání 

hlasů Litoláků a nyní, ani ne dva 
měsíce po volbách, je možné je-
jich vůli ignorovat. Nebo je pozice 
zastupitelů za ČSSD a Naše Lysá  
v čele s panem starostou Otavou  
v současném vedení města natolik 
slabá, že společně nedokáží prosa-
dit svůj volební program? Můžeme 
u zastupitelů ČSSD očekávat zamí-
tavý přístup i u dalších projektů blí-
žících se realizaci? Opravdu si takto 
ČSSD představuje plnění svého 
předvolebního motta “Nechte nás 
to dokončit”? 

Ať tak či onak, katastrofální stav 
litolské tělocvičny je dlouhodobě 
alarmující. Přilehlá nářaďovna do-
konce musela být zbourána pro 
svůj havarijní stav již před dvěma 
lety. Jak dlouho ještě budou muset 
naše děti cvičit mezi “provizorně” 
poskládaným cvičebním nářadím 
a v zimě si na cvičení do tělocvičny 

oblékat teplou mikinu? Čekáme 
snad na to, až jim na hlavu začne 
opadávat omítka?

Mnoho otázek zůstává nezodpo-
vězeno. Doufejme jen, že v době, 
kdy budete číst tento článek, se 
uvedené obavy budou jevit jako 
liché, výstavba litolské tělocvičny 
bude jasně podpořena odpovídají-
cí částkou v rozpočtu města na rok 
2019 a my se budeme těšit na pěk-
nou novou tělocvičnu, která bude 
po další desítky let dobře sloužit 
malým i dospělým a Litol se stane 
zase o trochu více pěkným místem 
k životu.

Za KDU-ČSL: Karel Marek, 
Jan Burian, Štěpánka Vošická

Za Kulturně: Jan Marek, 
Petr Eliška ml.

Za Cestu města: Martina 
Tužinská Synková

Tak nám zabili...

A tak jsme zase v Lysé přivítali 
advent a rozsvítili vánoční strom! 
Naštěstí v sobotu 1. prosince, kdy 
město pokryl jemný poprašek sně-
hu a občas i vysvitlo sluníčko.

Od rána námětí žilo – najížděli 
stánkaři, zapojovala se elektřina, 
hasiči pomáhali navážet stánky, 
koše a další zázemí pro zdárný 
průběh celé akce. Šikovná děvčata 
zdobila pódium a stánky vánoční-
mi dekoracemi. Ve 14 hodin zaháji-
li stánkaři prodej zboží, v 15 hodin 
začal vlastní program – tradiční 
hasičská dechovka s koledami, ma-
žoretky paní učitelky Tovarové, 
zpěváčci Jany Erbenové ze ZUŠ, 
literárně dramatický kroužek paní 
Urbánkové… Začátek patřil téměř 
stovce malých „skřítků“ z lyských 
mateřských škol v krásných ze-
lených čepičkách, které jim moc 
slušely. Spolu s nimi si zazpívala  
i Adélka Ryšavá. Sólový zpěv za-
zněl i od naší andělské moderátor-
ky Majdy Šumpíkové a od operní 
pěvkyně Marcely Melkové. Úspěch 
měla i čertovská ohňová show a 
čert provazochodec. Velká škoda, 
že ohňové vystoupení nemohlo být  
z důvodu bezpečnosti na pódiu, 
aby ho mohli vidět i diváci v zad-
ních řadách. Na vlastní rozsvícení 
k nám opět zavítal Mikuláš s an-
dělem a čertem, kteří obdarovávali 
děti a spolu s panem starostou roz-
svítili vánoční strom. Vedení města 

Prosincové akce s rodáky
při této příležitosti zorganizovalo 
sbírku pro děti, při které se vybralo 
přes 17 000 Kč. Peníze i dárky pře-
vzala z rukou paní místostarostky 
jedna lyská rodina.

Vůně svařáku a punče, zvláště 
toho starostovského, stánky s vá-
nočním zbožím a tóny tradičních 
koled i letos vytvořily na zaplně-
ném náměstí příjemnou atmosféru 
pro přivítání adventu v Lysé nad 
Labem.

Velký dík patří všem, kteří se na 
této akci podíleli. A že Vás nebylo 
málo! Vážíme si všech těch, kteří 
třeba doma ještě žádnou vánoční 
výzdobu neměli, ale našli si čas, 
aby udělali radost jiným. Jsme rádi, 
že Vás máme... Moc děkujeme.

Zimní setkání v zámeckém 
parku se tentokrát konalo v ob-

lastním archivu lyského kláštera, 
v jehož studovně jsme si připo-
mněli katechetu Vojáčka. Paní 
Jiřičná, pracovnice archivu, nej-
prve představila tuto význam-
nou osobnost našeho města a 
poté proběhl křest knihy, kterou 
vytvořili z dostupných materiá-
lů manželé Kořínkovi. V podání 
žáků a učitelů ZUŠ v Lysé nad 
Labem zazněly i některé jeho hu-
dební skladby. Příjemné setkání 
zakončil pan starosta předáním 
čestných plaket jako poděkování 
za práci pro město Ing. Bohumilu 
Kolacímu, MVDr. Janu Kořínkovi  
a Ing. Miloši Dvořákovi.

Den poté, v sobotu 8. 12., vyra-
zil autobus Lysáků pod vedením 
osvědčeného průvodce Míly Ko-
lacího do sousedního Německa, 

do bavorského Regensburgu. His-
torické město na Dunaji zapsané 
mezi památky Unesco je opravdu 
nádherné. Vánoční atmosféra jeho 
krásu ještě více umocňuje. Navští-
vili jsme i tradiční vánoční trhy,  
z nichž největší se konají v prosto-
rách zámeckého sídla Thurn-Ta-
xisů. Zase trochu jiná kultura, jiné 
speciality či vánoční dekorace nám 
vytvořily představu o tom, jak pro-
bíhá advent u našich sousedů.

Vážení a milí občané, rodáci  
i naši přátelé, přejeme Vám krás-
ný a pohodový rok 2019. Ať máte 
kolem sebe stále hodně přátel, se 
kterými je Vám dobře. My se bude-
me těšit na další akce i na naši další 
spolupráci.

Dana Papáčková
Spolek rodáků
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TIRÁŽ

Bar za kousek dobra

O víkendu 8. a 9. prosince pro-
běhla BENEFIČNÍ AKCE s názvem 
Bar za kousek dobra. Začali jsme již 
v sobotu večer. Panáka za kousek 
dobra? To umíme zařídit. Každý, 
kdo přišel s přáteli a popil u nás, 
přispěl k celkové získané částce.  
A věřte, ŽE JSTE DOBROČINILI 
VELMI ŠTĚDŘE… 

Jak to začalo a kolik se vybralo? 
Čtěte dál…

Snažíme se, aby PATRO nebylo 
jen obyčejný bar, ale také místo pro 
kulturu, setkávání, vytváření a vy-
užívání příležitostí. Proto se zrodil 
nápad uspořádat benefiční akci, 
kterou můžeme pomoci někomu, 
kdo to v našem městě potřebuje 
nejvíce. Spojili jsme se s Farní cha-
ritou a Sociálním odborem města 
Lysá nad Labem a začali myšlenku 
realizovat.

V neděli ráno jsme pak s velkou 
radostí otevřeli první benefiční 
PATRO BAZAR. Každý mohl při-
nést oblečení a poklady, které sám 
nevyužije tak, jak by si zaslouži-
ly. Z darovaných věcí jsme radost 
znásobili. Sešlo se nám opravdu 
mnoho krásných kousků, oblečení, 
knížek a s láskou dělaných dobrot. 

Částka získaná prodejem byla roz-
dělena rodinám z Lysé nad Labem, 
které se ocitly v nouzi. Takovou 
atmosféru jsme u nás ještě neměli,  
a jak už to v baru bývá, dali jsme 
si k tomu nakupování společně  
s vámi také něco dobrého. 

A výsledek? Podařilo se nám spo-
lečně „propařit a pronakupovat“  
25 000 Kč a udělat tak pár lidem  
o kousek lepší den, o kousek větší 
radost a o kousek hezčí Vánoce.

Naše velké díky patří spoluorga-
nizátorům akce, tedy Farní charitě 
Lysá nad Labem. Děkujeme paní 
Jaroslavě Labutové za její pomoc 
a podporu. Nesmíme opomenout 
děvčata ze Sociálního odboru 
města Lysá nad Labem, které celý 
výtěžek přerozdělí. Ohromně dě-
kujeme naší Veronice Šefl, která 
celou akci chystala společně s námi 
a bez ní bychom si to nedokázali 
představit.

To největší díky ale patří vám. 
Těm, co věnovali, co nakoupili, co 
se podíleli. Vám, kdo za námi cho-
díte a podporujete nás. Tak zase 
na jaře!

Renča Bittnerová,
Katka Hošková 

Poděkování panu MVDr. Janu Kořínkovi za krásné předvánoční po-
sezení dne 10. 12. 2018 v Kavárničce dříve narozených v restauraci  
U Bílé labutě. Jako host byla paní PaedDr. Marie Kořínková, která vel-
mi pěkně pohovořila o historii Vánoc a pan MVDr. Jan Kořínek k tomu 
povídání hrál vánoční koledy. Všichni jsme si zazpívali a popřáli si 
krásné vánoční svátky. Už se těšíme na rok 2019. Děkujeme.

Mgr. Anna Volfová

Poděkování

Možná si myslíte, že veslaři  
v zimě odpočívají. Lodě hezky 
uložené v loděnici a závodníci 
čekají na jarní sluníčko. Opak je 
ale pravdou. Naši veslaři mají 
za sebou bohatý podzimní pro-
gram. A jak je pravidlem, obsa-
zují ve velké konkurenci skvělá 
umístění.

Podzimní sezonu tradičně za-
hajuje Veřejný halový triatlon  
v Lounech, kde se závod skládá  
z jízdy na kole, trenažeru a běhu. 
Následoval Roudnický trojboj.  
V Roudnici nad Labem závodní-
ci plavali, veslovali na trenažeru  
a běhali podél Labe. Velmi nároč-
ná skladba disciplín. Přesto jsme 
dokázali přivézt medaile. Dva-
krát zlatá v kategorii přípravky 
– M. Zavadilová a T. Pokovba, 
stříbro žkym  A. Jechová a bronz 
žcis T. Macháček. Dále závodili  
v kategorii přípravka: M. Damec, 
žkym: V. Chládková, P. Holexová,  
T. Křížová, žcim: V. Karamon,  
Š. Jílek, P. Šípek, V. Červinka,  
Z. Jarolím, žkys: M. Damcová,  
žcis: H. Karamon, V. Dvořák,  
J. Procházka, D. Bízek, D. Elicer, 
B. Prouza, J. Mareth, Juraj Viš-
ňovský a Jakub Višňovský. Starší 
kategorie zahájili první kolo po-
háru České republiky ve veslo-
vání na trenažerech. Nejlépe se  
v obrovské konkurenci prosadil 

Veslaři v zimě

T. Mráz - v kategorii mužů obsadil 
6. místo, M. Uvíra 10. místo, v ju-
niorkách A. Šoukalová 10. místo 
a v dorostenkách A. Macháčková 
12. místo. Dále nás reprezentova-
li: junior H. Brynych, dorostenec  
M. Čihák, dorostenky: M. Vocás-
ková, A. Kolomazníková, Š. Kří-
žová. Další tři kola poháru ČR na 
naše reprezentanty čekají v příš-
tím roce. Držíme palce a těšíme 
se na další ocenění.

Aktuality můžete nově sledovat 
na facebooku: Veslařský oddíl Lysá 
nad Labem.

V roce 2019 přejeme občanům 
Lysé nad Labem a příznivcům 
veslování pevné zdraví a hodně 
úspěchů.

Naďa Tlamichová
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Akce TSK Dynamiku, z. s.
První medaile

První úspěchy v soutěžích za-
znamenal náš spolek TSK Dy-
namik, z. s.  v letošní sezóně. Již 
čtyřikrát děvčata v krátké době 
skončila na stupni vítězů. Gratuluji.  
Na soutěžích v Praze 24. listopadu 
M-Team Cup Praha a v Brandý-
se nad Labem 25. listopadu MIA 
Brandýs n. L. Děvčata si odvezla  
tři zlaté a jednu stříbrnou. Tato 
umístění získala děvčata Tereza 
Mlchová a Anna Marie Turková 
– duo a Veronika Mlchová – sólo. 
Hlavně neusnout na vavřínech. 
Věřím, že tyto úspěchy podpoří 
aktivitu i u ostatních týmů a další 
úspěchy na sebe nenechají dlouho 
čekat.  Věřím také, že mnohé díven-
ky v přípravce je budou jednou ná-
sledovat. Děvčata, moc děkuji, a jen 
tak dále. Držíme palce.

Noc s  Dynamikem
První prosincový víkend ze 

soboty 1. na neděli 2. prosince 
2018 jsme pořádali pro dětské 
členy spolku „Noc s Dynamikem“ 
s přenocováním. Sokol Milovi-
ce nám poskytl zázemí ve svých 
prostorách a po sedmnácté ho-
dině se účastníci začali scházet. 
Jednotlivé týmy si mohly zatré-
novat před blížícím se vystou-
pením konajícím se na Výstavišti 
Lysá nad Labem o týden později. 
Následovaly hry, například mí-
čové. Po večeři na dobrou noc se 
dětem promítly pohádky. Neděl-
ní ráno po hygieně a snídani se 

pokračovalo s tréningem do 9.30 
hodin. Podle ohlasů si přenoco-
vání v tělocvičně děti užily.

Vánoční vystoupení
Dne 8. prosince 2018 od 10.00 

hodin do 12.20 hodin měl náš 
spolek prostor pro „Vánoční vy-
stoupení“ na Výstavišti Lysá nad 
Labem. Na programu se podílely 
týmy TSK Dynamiku, z. s. a to jak 
závodní tak i přípravek, které 
trénují Lucie Koštířová, Gabriela 
Hejbalová, Anna Petrášová, Tere-
za Exnerová a Tereza Mlchová. 
Pozvání přijali hosté, Mažoretky 
ze ZŠ Bedřicha Hrozného pod 
taktovkou pí Tovarové, taneční 
pár z taneční školy Ladislava Fi-
šera z Mladé Boleslavi Vendula 
Václavková a Štěpán Kos, kteří 
předvedli ukázku latinsko ame-
rických tanců a Pole dance pod 
vedením trenérky Martiny Kuče-

rové z Nymburka. Závěr progra-
mu byl ukončen malou módní 
přehlídkou sportovního obleče-
ní značky Angels Designe z dílny 
Markéty Marné. Celý program 
byl poctěn hojnou účastí diváků 
a líbil se.

A ještě mi dovolte, abych po-
děkoval všem, kteří podpořili 
naše dosavadní snažení. Všem 
Vám moc děkuji. A jdeme dál.

 Ing. Luboš Kloud
předseda TSK Dynamik, z. s.

V neděli 2. prosince 2018 pro-
běhlo v pražském hotelu Don Gio-
vanni 4. kolo Extraligy šachových 
družstev. Obhájce titulu a leader 
soutěže 1. Novoborský ŠK s repre-
zentanty Davidem Navarou a Vik-
torem Lázničkou se chystal získat 
další body. Do zápasu s klubem 
Výstaviště Lysá nad Labem nastu-
poval jako favorit a to nejen díky 
tomu, že měl převahu průměrně 
100 ELO bodů na šachovnici, ale 
také pro to, že ze vzájemného sou-
boje zatím vyšel vždy jako vítěz.

Tentokrát však novoborský křiš-
ťál narazil. Ambiciózní klub z Lysé 
nad Labem, který již několik let 
pošilhává po vítězství v Extralize, 
nenechal nic náhodě. V jeho řadách 
nastoupil exmistr světa Ruslan 

Don Giovanni se nestačil divit
Ponomariov a čerstvý seniorský 
mistr světa Vlastimil Jansa. Právě 
prvně jmenovaný dokázal svého 
soupeře porazit, čímž získal pro 
Lysou nad Labem rozhodující bod. 
Ostatní spoluhráči (Tamir Nabaty, 
Evgenyj Najer, Vojtěch Plát, Tomáš 
Oral, Alexey Kislinsky a Jan Šuráň) 
povzbuzeni jeho výkonem doká-
zali své silnější soupeře „udržet 
na uzdě“ a ostatní partie skončily 
smírně. Výstaviště Lysá nad Labem 
vyhrálo 4,5:3,5 a usadilo se na dru-
hé pozici extraligové tabulky.

1. Novoborský ŠK po devíti le-
tech(!) v Extralize prohrál a pro-
padl se až na třetí příčku. Tím se 
nejvyšší šachová soutěž zajímavě 
zamotala a bude nejspíš velmi na-
pínavá až do konce, a to zejména 

díky nebezpečnému klubu GASCO 
Pardubice, který je zatím na čele  
s náskokem dvou bodů. 

Gratulujeme našim borcům a 
děkujeme. Příznivce královské 
hry si dovolujeme pozvat na další 

kola 12. a 13. ledna 2019, ve kte-
rých se naši hráči pokusí z prů-
běžného prvního místa sesadit 
šachisty z Pardubic.

Šachový klub JOLY 
Lysá nad Labem
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CENÍK RÁMEČKOVÉ
SLOUPKOVÉ INZERCE

Více informací na:
www.mestolysa.cz

Jsou sporty, ve kterých se sta-
nete mistrem světa v sedmnácti, 
jsou další, ve kterých to dokáže-
te v jednadvaceti a v některých 
si počkáte do šestatřiceti. Ale 
stát se mistrem světa v 76. le-
tech? Říkáte: „Nemožné!“ Kde-
pak! V šachu se vám to  klidně 
může stát…

Za mistrem světa do Polabí

Živoucím důkazem je velmistr 
Vlastimil Jansa, který získal titul 
mistra světa v kategorii 65+ před 
několika dny ve slovinském Ble-
du, když v napínavém finiši zvlá-
dl výborně poslední kolo, získal 
9,5 bodů z 11 partií a po něko-
lika stříbrných medailích z let 
minulých pověsil na krk tu všemi  

toužebně očekávanou zlatou.
Velmistr Jansa, bývalý repre-

zentant a olympionik, mistr re-
publiky v letech 1964, 1974 a 
1984, je stále neobyčejně šacho-
vě činný, aktivně hraje, trénuje 
české talenty, je nehrajícím ka-
pitánem mužské šachové repre-
zentace ČR a v posledních něko-
lika letech pravidelně nastupuje 
v extraligových utkáních za tým 
Výstaviště Lysá nad Labem. Prá-
vě tomuto týmu pomohl jen pár 
dní po návratu z Bledu k histo-
rickému vítězství 4,5:3,5 nad de-
vět let neporaženým družstvem 
z Nového Boru.

My všichni mu vyjadřujeme 
obdiv, vážíme si ho a velmi se 
těšíme na šachové přednášky, 
které pro hráče ŠK JOLY Lysá 
nad Labem pravidelně v oddílo-
vé klubovně pořádá. Pokud ho 
chcete vidět naživo za šachovni-
cí, určitě zamiřte v lednu do Lysé 
nad Labem na zápasy Extraligy.

Do dalších turnajů a zápasů 
mu přejeme pevné nervy, dob-
rý propočet a hodně šachových 
nápadů a věříme, že sbírku me-
dailí ze světových turnajů ještě 
rozšíří.

Šachový klub JOLY 
Lysá nad Labem
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Povídali jsme si s Mgr. Martinem Krohem, předsedou představenstva Stavebního bytového družstva Praha, které v Milovi-
cích organizuje činnost Bytového družstva Park Milovice.

Proč jste si vybrali právě Milovice a družstevní bydlení?
Bylo to tak trochu dílo náhody, tak trochu chtěná cílová destinace. Tak už to v životě bývá. Náš partner, který se zabývá pro- 

jektováním a výstavbou bytových domů, nabídl našemu družstvu spolupráci na milovickém projektu, do kterého se rozhodl sám 
vstoupit. A protože jsou členové a klienti SBD Praha hodně orientováni na severní část Prahy, je tato nabídka přesnou odpovědí  
na zhoršující se dostupnost bydlení právě pro ty, kteří si již nemohou dovolit vlastní bydlení v Praze.

Jaké další parametry projektu rozhodovaly?
Velkou výhodou Milovic velmi dobrá dopravní dostupnost Prahy, jak autem, tak především rychlým vlakovým spojením. V obci 

je též vybudovaná bohatá infrastruktura - školka, škola, sportovní zázemí, obchodní centra - mimochodem třetí obchodní centrum 
se bude stavět právě naproti komplexu budovaných bytových domů. Výčet navíc brzy doplní i nová poliklinika a v plánech nechybí 
ani rozšíření kulturně-společenského centra města. Svým dynamickým rozvojem, věkovým složením obyvatel i blízkým provázá-
ním na přírodu a volnočasové aktivity jde o skutečnosti, které byly podstatnými argumenty pro účast v projektu.

A co samo stavebně-technické řešení projektu?
Je už tradicí, že družstevní bydlení vůbec neznamená, že bychom slevovali z kvality provedení stavby, ba spíše naopak. Na rozdíl 

od běžného developera se totiž chceme s naším týmem kolegů o nový dům (a nejen tento) dlouhodobě starat a hlavním předpo-
kladem pro takový cíl je, že si dům postavíte v dlouhodobě udržitelné kvalitě. Proto nechybí výtahy, kočárkárny, sklepy či balkony, 
vzdálené řízení energií, ale také nadstandardní volba materiálů pro koupelnu či podlahy.

Kdy budou byty k dispozici svým uživatelům?
Stavbu předpokládáme dokončit na podzim 2019, následně musí proběhnout kolaudace, přidělení čísla popisného a předá-

ní stavby bytovému družstvu. To vše bychom rádi stihli v závěru roku tak, abychom ideálně hned na počátku roku 2020 mohli  
předávat byty členům družstva.

Pojďme se prosím podívat trochu blíže na podmínky, za nichž může zájemce družstevní byt získat.
Princip pořízení družstevního bytu je v jádru velmi jednoduchý – zájemce složí 25 % z pořizovacích nákladů vybraného bytu, 

zbytek do výše 75 % bude financován úvěrem, který obdrží družstvo. Na tomto úvěru se bude člen družstva podílet formou měsíč-
ního nájemného, tedy až od doby, kdy bude moci v bytě začít bydlet. Velkou výhodou družstevního bydlení je, že zájemce nemusí 
prokazovat své příjmy, nerozhoduje věk zájemce a nemusí se starat ani o další formality, to vše za něj vyřídí bytové družstvo.

Na kolik vlastně byt přijde? A co když zájemce nebude mít potřebnou výši vlastních prostředků naspořenou?
Byty stojí v průměru okolo 3,1 milionu korun. To představuje potřebu mít standardně kolem 800 tisíc korun svých prostředků. 

Zájemce si však může vystačit i s menšími úsporami, minimum je alespoň 300 tisíc korun, a tyto doplnit úvěrem ze stavebního  
spoření. Ve standardním financování se jeho budoucí měsíční náklady bydlení budou pohybovat kolem 15 tisíc korun, při maxi-
málním zapojení stavebního spoření tato částka stoupne na 18 tisíc korun měsíčně. Obě částky už uvádím včetně dalších poplatků, 
vyjma elektřiny, spotřebované v bytě, kterou si hradí každý sám.

Není tedy lepší bydlet v nájemním bytě?
Takový byt však musíte sehnat za výrazně menší nájemné! Zásadní rozdíl je totiž v tom, že v případě družstevního bytu si vlastně 

platím část nákladů do svého majetku. Tím je totiž i družstevní podíl (tj. členství
v družstvu), kterým může člen družstva libovolně disponovat a nepotřebuje k tomu souhlas bytového družstva. Může ho tedy  

i prodat, resp. převést na třetí osobu a získat tak po čase velkou část investovaných prostředků zpět. To v běžném nájmu skutečně 
nemůžete očekávat.

Je to opravdu tak velký rozdíl v nákladech oproti běžnému nájmu bytu?
Uvedu konkrétní příklad – za bydlení v Bytovém družstvu Park Milovice uhradíte na začátku 800 tisíc korun a v průběhu pěti 

let uhradíte celkem něco málo přes 900 tisíc korun. Z toho však bude asi 300 tisíc korun splacená jistina úvěru, tedy o tuto 
částku stoupne nominální hodnota Vašeho počátečního vkladu. Po pouhých pěti letech se tak Váš vklad zhodnotí na více než  
1,1 mil. Kč. To představuje zhodnocení o skoro 40 %. Nájem bytu o stejné velikosti v Praze přijde asi na 17,5 tisíce korun plus  
poplatky. To představuje celkový náklad za stejných pět let 1,2 mil. Kč, aniž byste viděla korunu zpět!

Obecně se dá říci, že běžný nájem je srovnatelný s Parkem Milovice, jen když je někde kolem 8 tisíc korun měsíčně, ovšem  
s rizikem, že takový nájem může být i kdykoliv ukončen. Ve shora uvedeném srovnání je celkový rozdíl je více než 600 tisíc korun 
(1,2 mil. Kč versus 900 tisíc Kč, ale bez 300 tisíc Kč zhodnocení), což je skoro deset tisíc korun měsíčně navíc oproti milovickému 
bytu. A to podle mého soudu skutečně nejsou malé peníze, zvláště pak pro mladou rodinu.

Co tedy všechno musí zájemce o milovický byt udělat?
Především si prohlédnout projekt (www.bydlenisprirodou.cz), vybrat si svůj vysněný byt (a sklep) z těch, které ještě nejsou 

rezervované, a kontaktovat jednu z našich specialistek. Každá mu ochotně poradí s nastavením financování bytu, vyřízením všech 
formalit a provede ho celým procesem dokončení projektu až po nastěhování.

A když chci vědět více?
S jakýmkoliv dotazem se můžete obracet na mé kolegyně. A v případě, že máte zájem dozvědět se něco více o družstevním 

bydlení, podmínkách či výhodách a chcete se na něco zeptat, pak Vás zvu na besedu o družstevním bydlení, kterou s kolegyněmi 
připravujeme na 23. ledna 2019 od 18.oo hodin v Bertíkově cukrárně (Armádní 793, Mladá, 289 24 Milovice), která se nachází 
právě v těsné blízkosti Parku Milovice.

Za Vás se ptala Alena Jakšová

Vlastní byt od 300 tisíc korun? Jde to.


