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Dne 6. 9. 2019 byl oficiálně otevřený 
rekonstruovaný nadjezd nad frekvento-
vanou železniční tratí v našem městě. Šlo  
o jednu z nejvýznamnějších dopravně sta-
vebních akcí v rámci Středočeského kraje. 
Délka mostu je 214 metrů a jeho rekon-
strukce si vyžádala bezmála 270 milionů 
korun. Most se opravoval od března 2018, 
stavební práce se podařilo dokončit oproti 
plánu dříve. Desítky milionů korun se do-
hromady ušetřily na samotných pracích  
i na výlukách v železniční dopravě.

 Most prochází městem Lysá nad Labem 
přes důležitou železniční trať regionálního 
i celostátního významu, proto byla jeho 
oprava bezesporu jednou z nejvyšších 
priorit, které jsme v oblasti rekonstrukcí 
dopravních staveb měli. Most navíc svo-
jí délkou 214 metrů patří k nejdelším ve 

středních Čechách. Velmi si cením toho, 
že se nám podařilo stavbu dokončit o čtyři 
týdny dříve a snížit cenu díla o 5,6 milio-
nu korun. Navíc jsme významně ušetřili na 
ceně výluk, kdy oproti původně kalkulova-
ným 48 milionům korun tato cena činila 
jen přibližně 7,9 milionu korun,“ uvedla 
hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava 
Pokorná Jermanová (ANO 2011). Zdůraz-
nila i zvýšení bezpečnosti mostu, neboť 
pilíře byly zesíleny a případné vykolejení 
vlaku by nyní nemělo konstrukci mostu 
výrazně ohrozit. „Děkuji všem, kteří se 
na této stavbě podíleli. Obyvatelům Lysé, 
okolních obcí a řidičům přeji, aby jim tato 
regionálně důležitá komunikace opět spo-
lehlivě sloužila,“ dodala hejtmanka.

Oprava mostu, včetně silnice II/272, si 
vyžádala celkové náklady 269,456 milio-

nu korun s DPH.  Původně byl uveden do 
provozu 1. září 1973. Vede nad železniční 
tratí a spojuje dvě části Lysé nad Labem. 
Technický stav mostu s ev. č. 272-006, po 
němž vede důležitá dopravní tepna měs-
ta, se před rekonstrukcí rychle zhoršoval,  
a proto bylo nutné přistoupit k jeho roz-
sáhlé rekonstrukci. Ta zahrnovala demolice, 
nové podpěry a zejména novou ocelovou 
konstrukci mostu nad železnicí. Díky této in-
vestici, na níž kraj získal 85 procent nákladů  
z evropských fondů, se podařilo zvýšit za-
tížitelnost mostu, bezpečnost i všechny 
stávající funkce a vazby s dalšími komunika-
cemi. Nové podpěry mostu by navíc měly 
vydržet i mimořádné zatížení, které může 
například způsobit náraz vlakové soupravy. 

Zdroj: Středočeský kraj

Nadjezd v našem městě byl slavnostně otevřen

Napsali nám – 17
 BĚH PRO HOSPIC

Napsali nám – 16
 ŠPORKOVY BYŠIČKY

Ze života škol – 13
CESTA ZA POZNÁNÍM...
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Městský úřad

Slovo starosty

Krátce z radnice

Vážení spoluobčané, 2. září 2019 jsem 
měl tu čest přivítat prvňáčky v ZŠ T. G. M. 
v Litoli, kam jsem mohl přijet po novém 
nadjezdu a křižovatce. Zahájení zkušeb-
ního provozu jsme se snažili nasměrovat 
právě na první školní den, abychom co 
nejvíce ulehčili zvýšenému dopravnímu 
provozu v našem městě. Díky mírné zimě 
a také tomu, že se na stavbě nestalo nic 

závažného, byl nadjezd v hodnotě 270 mil. 
Kč dokončen o měsíc dříve, než se pláno-
valo. Most svojí délkou 214 metrů patří  
k nejdelším ve středních Čechách. Díky zesí-
leným pilířům došlo ke zvýšení bezpečnosti 
mostu, kdy by případné vykolejení vlaku 
nemělo konstrukci mostu výrazně ohrozit. 
Skončilo tak šestnáctiměsíční období, které 
výrazně ovlivnilo život ve městě. Pro zmír-
nění dopadů, bylo v Litoli otevřeno výdejní 
místo pošty a zavedena služba Senior taxi. 
Pro místní byla vyjednána objízdná trasa 
přes soukromý pozemek KOVONY, která jim 
ušetřila velké množství pohonných hmot 
a hlavně času. Okolo KOVONY projelo ne-
uvěřitelných 1,8 milionů aut. Důležité je, 
že nedošlo k žádné nehodě na velmi frek-
ventovaných železničních přejezdech a ani 
na oficiálních objížďkách. Za to a rovněž 
za trpělivost a shovívavost patří Vám všem 
poděkování. Nezbývá než si přát, aby nový 
nadjezd sloužil příštím generacím podstat-

ně déle, než ten původní. Do 22. 10. 2019 
bude probíhat oprava mostu přes Labe, kde 
je umožněn průjezd na semafory.  V období 
od 16. 9. 2019 do 7. 11. 2019 je plně uzavře-
na komunikace č. II/272, v úseku od semické 
křižovatky po obec Starý Vestec, z důvodu 
dlouho připravované rekonstrukce. Prosíme 
o trpělivost a shovívavost při realizaci této 
stavby, jejíž investorem je Středočeský kraj. 
Ve městě byla dokončena rekonstrukce uli-
ce         Stržiště a chodníku v ulici Olbrachto-
va a zahájena rekonstrukce chodníků v ulici 
Komenského a Dvořákova. Nová technolo-
gie rekonstrukce vozovky byla vyzkoušena  
v ulicích Za Labem a Jaromírovy sady. Tímto 
způsobem, který se nám osvědčil, chceme 
pokračovat v rekonstrukci dalších ulic, kde je 
v pořádku vodovod a kanalizace.

Přeji Vám hezké podzimní dny.

Ing. Karel Otava
    starosta města 

 VZ na stavební práce s názvem „Obnova  
 místní komunikace 28. října, Lysá nad La- 
 bem“ ze dne 31. 7. 2019,
• termíny zasedání ZM ve II. pololetí takto:  
 25. 9. 2019 a 10. 12. 2019.
RM souhlasila: 
• s uzavřením smlouvy na výše uvedenou  
 podlimitní VZ na stavební práce s názvem  
 „Obnova místní komunikace 28. října,  
 Lysá nad Labem“ ze dne 31. 7. 2019, a to  
 s firmou Stavokomplet spol. s r. o., kte- 
 rá nabídla nejnižší cenu 10 499 940 Kč  
 bez DPH a 12 704 927,40 Kč s DPH.

Úplné informace najdete na stránkách 
www.mestolysa.cz.

Bc. Andrea Nováková
referentka vnějších vztahů

Město Lysá nad Labem ve spolupráci 
s TJ Sokol, Klubem důchodců – D, 

Klubem důchodců Litol,
Klubem přátel dechové hudby 

a Kinem Lysá nad Labem
 

zve všechny občany k oslavám

Dne vzniku 
samostatného

československého
státu

28. října 2019

14.00 hodin
Položení věnců u pomníku 

T. G. Masaryka v Litoli

14.30 hodin
Položení věnců na náměstí 

B. Hrozného u pomníku padlých 
lyských občanů v 1. světové válce

15.00 hodin
Slavnostní koncert Hasičské dechové 

hudby Lysá nad Labem v kině  
na Husově náměstí

Žádosti o dotace z Programu na pod-
poru kultury města Lysá nad Labem – 1.  
kolo se mohou na MěÚ podávat do 30. 11. 
2019.

Žádosti o dotace z Programu na podpo-
ru sportu a volného času města Lysá nad 
Labem se mohou na MěÚ podávat do 30. 
11. 2019.

Více informací najdete na webových 
stránkách https://obcan.mestolysa.cz/ 
obcan/dotace_a_granty.

Hana Foltýnová
referentka odboru ŠSVZaK

Dotace 

ZE 17. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
DNE 20. 8. 2019
RM schválila: 
• vydání nového Řádu veřejného pohře- 
 biště města Lysá nad Labem s účinností  
 od 1. 1. 2020, který upravuje provoz na  
 veřejném pohřebišti města Lysá n. L.,
• a) vyhlášení výtvarné soutěže na téma  
  „Jak si představuji dopravu v Lysé nad  
  Labem v roce 2030?“ pro základní  
  školy v Lysé nad Labem,
 b) záštitu místostarostky Romany Fische- 
  rové nad výtvarnou soutěží na téma  
  „Jak si představuji dopravu v Lysé nad  
  Labem v roce 2030?“,
• plat paní Lucii Pařízkové DiS., ředitelce  
 MŠ Mašinka Lysá nad Labem, Sídliště  
 1512, 1516 dle návrhu odboru,
• ukončení smlouvy na zřízení výdejního  
 místa s Českou poštou s. p. na adrese  
 Jiráskova 5 v Litoli,
• nová pravidla pro vydávání měsíčníku  
 Listy,
• provedení 1. etapy stavebních úprav Ha- 
 sičské zbrojnice Lysá nad Labem,
• přijetí dotace od Ministerstva vnitra –  
 Generálního ředitelství HZS ČR na zabez- 
 pečení akceschopnosti jednotky SDH obce 
 kategorie JPO II v celkové výši 150 000 Kč 
 a přiřazení této částky do rozpočtu, ODPA  
 5512 položky 5171 – opravy a údržba, 
• Římskokatolické farnosti Lysá nad Labem  
 z Programu regenerace částku ve výši  
 190 000 Kč, z rozpočtu města částku ve  
 výši 39 469 Kč a současně schvaluje návrh  
 veřejnoprávních smluv,
• výsledek zadávacího řízení na podlimitní  
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PETRA ERNYEIOVÁ
JAZZ TRIO

ČTVRTEK 17. 10. 
V 19.30 HODIN

synagoga 
v Brandýse nad Labem

Program: Pocta jazzovým zpěvačkám 
a klasické židovské písně.
Pořádá Kruh přátel hudby 

v Brandýse nad Labem. 

Městský úřad

Blahopřání 
za měsíc srpen

80 let
Hana Hřebíčková
Anna Černá

92 let
Milada Říhová
Václav Sosna

95 let
Irena Růžková

97 let
Božena Férová

98 let
Marie Zimová

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

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

a spokojenosti.

Odbor školství, kultury, sociálních 
věcí a zdravotnictví

Nabídka pejsků a kočiček v psím útulku
Foto a seznam čtyřnohých kamarádů nale-

zených v Lysé nad Labem a okolí najdete ak-
tuálně na adrese útulku www.pejscilysa.cz  
a na facebooku Psí útulek Lysá nad Labem.

Městská policie, která zajišťuje odchyt 
toulavých psů v Lysé nad Labem, vždy po 
odchytu pejska odveze do místního útul-
ku se sídlem ve Velazu, a. s., čp. 535, tel.: 
325 551 221, mob.: 723 342 174 paní Čá-
pová, nebo na mob. 605 316 755 když se 
pejsek zaběhne. 

E-mail: pejscilysa@email.cz.

Návštěvní doba útulku:
PO–ČT 08.00–14.00 / PÁ 08.00–12.00 /
každou poslední sobotu v měsíci 
09.00–11.00

Město Lysá nad Labem děkuje všem 
občanům, kteří projeví zájem o opuště-
né pejsky a kočičky.

 Ing. Veronika Rybová
čistota a zeleň

Hledáme domov pro již starší fenku. Je 
klidné povahy, velmi hodná a od páníčka 
snese i větší manipulaci. Patří mezi vy-
chované, čistotné a mazlivé pejsky. Fyzio-
logická stavba fenky odpovídá tomu, že 
je matkou nejednoho štěněte. Hledáme 
domov pro jedináčka, protože s kočkou 
v domácnosti by to nedopadlo dobře, 
ostatních psů si sice nevšímá, ale v do-
mácnosti s dalším pejskem by to pravdě-
podobně neklapalo. Je to velmi milá fena 
a zaslouží si důstojně dožít. Pokud na Vás 
fenečka udělala dojem, tak neváhejte.

Více informací dostanete na telefon-
ním čísle 325 551 221, 723 342 174 nebo 
na webu www.pejscilysa.wz.cz.

Všechny fotky a konkrétní popisy pejsků a 
fenek najdete na stránkách www.pejscilysa.cz  
nebo na facebooku Psí útulek Lysá n. L.

 Ing. Veronika Rybová
čistota a zeleň

Americký stafordský teriér hledá domov!
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Velkoobjemové kontejnery se budou přistavovat 3. sobotu v měsíci, tj. 19. 10. 2019 
na tato stanoviště:

místo (typ kontejneru) čas rozvozu čas svozu
U Vlečky (1x BIO) 08.00 10.00
Ke Skále (1x BIO) 09.00 11.00
Brandlova, u trafa (1x BIO) 09.30 11.30
Mlíčník (1x BIO) 10.00 12.00

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

Kontejnery po navršení kapacity nebudou vyvezeny dříve než v termínu odvozu!!!
BIO - velkoobjemový kontejner na zeleň
TDO - velkoobjemový kontejner na domovní odpad

Pro občany z ostatních lokalit je k dispozici sběrný dvůr, který je otevřen celý rok 
v tyto dny: pondělí – pátek  8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00, sobota 8.00 – 13.00,  
s výjimkou svátků. Sběrný dvůr je u sídliště – bývalá kotelna, ulice Ke Vrutici 1738.
Podrobnější informace Vám rádi podáme na MěÚ, odbor správy majetku,  
tel.: 325 510 231. 

 Ing. Veronika Rybová
čistota a zeleň

Přistavování kontejnerů 

Městský úřad

Vandalové
Dne 1. 9. 2019 v 0.31 hodin se stráž-

ník obsluhující MKDS zaměřil na skupi-
nu osob, která svým chováním na sebe 
upoutala pozornost. Když bylo přijato  
i telefonické oznámení, že v podchodu 
dělají značný nepořádek, byla na mís-
to vyslána hlídka strážníků, která celou 
skupinu 7 osob ve věku 22–26 let ztotož-
nila. Výsledkem jejich krátkého pobytu  
v podchodu a vestibulu je škoda vyčísle-
ná na cca 40 000 Kč. Na místo byla přivo-
lána hlídka Policie ČR, která si podezřelé 
převezla k podání vysvětlení.

Vandalové 2
Dne 2. 9. 2019 v 19.55 hodin monito-

roval strážník obsluhující MKDS skupinu 
osob, která se zdržovala před vestibulem 
ČD. Následně se někteří začali bavit tím, 
že malovali na zdi vestibulu. Na místo 
byla vyslána hlídka strážníků a podezřelé 
na místě zadržela. Osoby ve věku 16–19 
let z Lysé nad Labem a Milovic byly ná-
sledně předány přivolaným policistům.

Zadržení celostátně hledané osoby
Dne 6. 9. 2019 v 5.10 hodin byl stráž-

níkem obsluhujícím MKDS spatřen muž 
před vstupním vestibulem ČD, který se 
nachází v databázi hledaných osob Po-
licií ČR. O věci byly informovány hlídky 
strážníků a policistů, které 38letého 
muže z Lysé nad Labem zadržely v při-
lehlé ulici Čapkova.

Sledujte naše webové stránky na ad-
rese www.mplysa.cz, kde najdete další 
informace.

Bc. Luboš Zita
velitel Městské policie Lysá n. L.       

Krimi střípky
Vážení občané, v období od 16. 9. 2019 do 

7. 11. 2019 bude plně uzavřena komunikace 
č. II/272, v úseku od semické křižovatky po 
obec Starý Vestec, z důvodu rekonstrukce 
výše uvedené komunikace. Prosíme o trpě-
livost a shovívavost při realizaci této stavby, 
jejíž investorem je Středočeský kraj. 

OBJÍZDNÁ TRASA: Ze směru od obce 

Uzavření komunikace č. II/272
Lysá nad Labem, z komunikace II/272, od-
bočit na komunikaci III/2724, směr Přerov 
nad Labem a dále na komunikaci II/611. Ze 
směru od obce Starý Vestec, z komunikace 
II/611, odbočit na komunikaci III/2723 a 
dále na komunikaci III/2722.

odbor dopravy
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Městský úřad

Zastupitelstvo schválilo odkup pozemku a dokumentace k výstavbě komunikace do průmyslové zóny. Pozemek a dokumentace 
byly koupeny od firmy TESCO za 36 000 Kč s podmínkou, že město do dvou let vybuduje přístupovou komunikaci. Jedná se o lokalitu 
mezi stadionem Slovan a firmou Hans. Záměr je zcela v souladu s platným územním plánem. 

Úkolem zastupitelstva bude zařadit tuto akci do rozpočtu města. Hned poté se bude moci zahájit zadávací řízení na zhotovitele 
stavby. Pokud vše půjde dobře, mohli bychom se dočkat nové silnice do konce roku 2020. Lze doufat, že toho využije i TESCO a na 
svém pozemku za stadiónem postaví již řadu let slibovaný supermarket.

Postavením zmíněné komunikace dojde k přímému propojení mezi nadjezdem a průmyslovou zónou. Komunikace v průmyslové 
zóně bude následně napojena i na obchvat města. Důsledkem těchto změn by mělo být zklidnění dopravy ve východní části města a 
lepší využití průmyslové zóny.

Mgr. Hynek Fajmon, zastupitel za ODS

Vážení spoluobčané, jak všichni víme, obnovil se provoz na novém nadjezdu dne 2. 9. 2019 a občané si stěžují na obrovský, přímo 
skokový nárůst dopravy na Jedličkově ulici, resp. na celém průtahu městem. Je to ale logické, objezdové průjezdy okolo Lysé, kromě 
pravděpodobně časově limitovaného objezdu kolem Kovony, skončily. Právě nyní se ukazuje, jak je důležitý pro Lysou fakt, že by 
měl být dokončen co nejdříve obchvat. Komu poděkovat, že se to táhne již 16 let. Kdo zdržel takovou dobu výstavbu obchvatu. Je to 
jednoznačné, několik jednotlivců, kteří nechtějí i doposud prodat své pozemky za nadstandardní cenu za m2, cca o 100 % vyšší než 
je pro tyto stavby uváděn celostátní průměr. A samozřejmě nemalou měrou ekologické spolky. Těm je třeba zvláště poděkovat za 
hluk, otřesy a emise, které dýchá cca 10 000 obyvatel města. Velice děkuji všem, kteří na výzvu prodeje pozemků reagovali okamžitě  
a všem, kteří výstavbu obchvatu dlouhodobě podporují.

Ing. Petr Gregor, zastupitel za KSČM

První školní den jsem se zúčastnila slavnostního přivítání prvňáčků v základní škole Bedřicha Hrozného. Musím říci, že tyto oka-
mžiky jsou velmi dojemné a moc si vážím toho, že mohu být součástí těchto vzácných chvil, kterými se malým holčičkám a chlapcům 
mění dosavadní život a vstupují do jeho další etapy. Člověk si v té chvíli sám rád zavzpomíná, jaké to tenkrát bylo. Já mám na „svoji 
základku“ jen krásné vzpomínky. Měla jsem štěstí na výborný dětský kolektiv, ale také na paní učitelky. A toto bych chtěla dnes popřát 
těm, kteří svojí cestu teprve začínají. Tedy, aby měli štěstí na dobré lidi, které na té cestě potkají. Zároveň bych chtěla poděkovat všem 
pedagogickým pracovníkům, kteří se o naše ratolesti starají ve školních či mimoškolních zařízeních. Popřát jim mnoho trpělivosti  
a velkou zásobu tolerance pro děti i nás – jejich rodiče.

Ing. Karolína Chudobová, zastupitelka za ČSSD

Velmi rád bych vám představil koncept Chytrého města (Smart City), což je velmi zjednodušeně využití moderních tech-
nologií s cílem zefektivnit chod města a zjednodušit jeho využití směrem k obyvatelům. Zejména je důležité říci, že se jedná  
o postupný proces a v návaznosti na vytvořenou koncepci lze jednotlivé projekty rozvrhnout dle potřeb a možností města. 
Radě města byl předložen k projednání dokument s pracovním názvem „Chytrá Lysá“, který má za cíl nastartovat práce na de-
tailním konceptu Smart city v našem městě a vybrat několik projektů, které bychom mohli v horizontu několika let realizovat a 
posunout Lysou nad Labem mezi moderní města, která využívají moderní technologie ke zlepšení kvality života. Inspiraci jsem 
čerpal např. v Kolíně a dalších městech, které již mnohé „smart“ projekty realizovaly a jsou tedy schopni dát k nim reference 
a říci, zda splnily požadovaný účel. Rád bych se v rámci přípravy projektů zaměřil na městskou mobilní aplikaci, parkování ve 
městě a „chytrou klíčenku“ do škol.

Ing. Martin Pípal, zastupitel za ČSSD

Okénko zastupitele

Jak jsem představil v minulém čísle Listů, naše Komise pro aktivní a šťastný život seniorů pracuje systematicky a pomáhá městské radě 
řešit problémy, postihující nejen seniory našeho města.

V měsíci září jsme na jednání přivítali člena výboru TJ SOKOL pana Jaroslava Denemarka. Upřesnil, jak se jako senioři může-
me zapojit do jejich činnosti. Dalším bodem bylo řešení problémů s parkováním na Masarykově ulici u Merhautova pekařství, 
komplikujících zásobování prodejny. Následoval návrh k pravidelnému seniorskému posezení u muziky v restauraci Na sídlišti. 
Stejně tak zaujalo všechny řešení nedostatků v péči o zámecký park a zavedení her a soutěží pro děti a seniory právě v těch-
to prostorách. Upozorňujeme dále na chybějící lavičky u dětského hřiště u Penny a na problémy s kolostavem u nádraží ČD.  
V závěru jsme doplňovali a upravovali návrh publikace Lysá nad Labem – procházka městem se seniory.  

Pokud seniory něco trápí, ozvěte se.
                                                                                                      MVDr. Jan Kořínek, zastupitel za ČSSD
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2. září byl pro všechny školáky významný den. Opět usedli 
do školních lavic a jsou zvědaví, co jim nový školní rok při-
nese. Obzvlášť výjimečný den to byl pro prvňáčky a proto  
je uvítal/a ve třídě nejen jejich třídní učitel/ka a paní ře-
ditelka či ředitel, ale i pan starosta Ing. Karel Otava a paní  
místostarostka Romana Fischerová nebo paní radní Ing. Ka-
rolína Chudobová.

 
 V sobotu 7. září proběhl již 56. ročník tradičního Běhu zá-

meckou zahradou. Zúčastnili se malí i velcí a všem vítězům gra-
tulujeme. Těm, co se neumístili na stupni vítězů, budeme držet 
palce u dalšího ročníku. 

 
 

 

14. 9. proběhl v Lysé Den sportu a volnočasových aktivit. 
V jeden den a na jednom místě jste tak získali informace a pře-
hled o kroužcích a sportovních aktivitách nabízených pro děti  
v našem městě. Akce byla zdarma. 

Fotograficky

V sobotu 31. 8. jsme strávili krásný pohodový podvečer v atriu 
Muzea B. Hrozného s kapelou Neřež ve složení Zdeněk Vřešťál, 
Vít Sázavský a Filip Benešovský. Jejich písničky jsou skutečným 
pohlazením po duši.

 

Začátkem září jsme v Byšičkách opět oslavovali hraběte Špor-
ka. Akci organizoval Spolek rodáků a přátel města Lysá n. L. měs-
to Lysá n. L. a Osadní výbor Byšičky. Odpoledne si tu přišly na 
své hlavně děti. Mohly si vyzkoušet střílení z kuše či žonglování. 
Ve večerních hodinách proběhlo setkání se samotným hrabě-
tem Šporkem.
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1. 10. od 17.00 Princ Krasoň
1. 10. od 20.00 Národní třída
2. 10. od 17.00 Toy Story 4: Příběh hraček
2. 10. od 20.00 Deštivý den v New Yorku  PREMIÉRA
3. 10. od 19.00 Pjér la Šéz – O podstatě zla
4. 10. od 17.00 Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon  PREMIÉRA
4. 10. od 20.00 Národní třída
5. 10. od 10.00 Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon 
5. 10. od 20.00 To jsme my! Náplavka grotesque.
  Lyské divadlo Náplavka uvádí kabaretní zločin roku!  
  Autorské představení s živou hudbou a tancem  
  inspirované humorem P. H. Camiho. Vstupné: 175 Kč.
6. 10. od 10.00 Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon 
6. 10. od 15.00 Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon 
6. 10. od 17.00 Tiché doteky  PREMIÉRA
6. 10. od 20.00 Román pro pokročilé 
7. 10. od 17.00 Psí kusy
7. 10. od 20.00 Román pro pokročilé 
8. 10. od 17.00 Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon 
8. 10. od 20.00 Joker  PREMIÉRA
9. 10. od 17.00 Playmobil ve filmu
9. 10. od 20.00 Tiché doteky 
10. 10. od 17.00 Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon 
10. 10. od 20.00 Joker 
11. 10. od 17.00 Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon 
11. 10. od 20.00 Román pro pokročilé 
12. 10. od 10.00 Psí kusy
13. 10. od 10.00 Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon 
13. 10. od 15.00 Princ Krasoň
13. 10. od 18.00 Národní třída
13. 10. od 20.00 Pražské orgie  PREMIÉRA
14. 10. od 17.00 Rambo: Poslední krev
14. 10. od 20.00 Národní třída
15. 10. od 17.00 Playmobil ve filmu
15. 10. od 20.00 Stehlík  PREMIÉRA
16. 10. od 17.00 Joker 
16. 10. od 20.00 Blíženec  PREMIÉRA
17. 10. od 17.00 Zloba: Královna všeho zlého  PREMIÉRA
17. 10. od 20.00 Jexi  PREMIÉRA
18. 10. od 17.00 Zloba: Královna všeho zlého
18. 10. od 20.00 Staříci  PREMIÉRA
19. 10. od 10.00 Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon 
19. 10. od 17.00 Joker 
19. 10. od 20.00 Pražské orgie 
20. 10. od 10.00 Princ Krasoň
20. 10. od 15.00 Zloba: Královna všeho zlého
20. 10. od 18.00 Staříci 
20. 10. od 20.00 Ad Astra
21. 10. od 17.00 Zloba: Královna všeho zlého
21. 10. od 20.00 Román pro pokročilé 
22. 10. od 17.00 Princ Krasoň
22. 10. od 20.00 Dobrá smrt  PREMIÉRA
23. 10. od 17.00 Jiří Suchý - Lehce s životem se prát 
  – Odpoledne pro seniory
23. 10. od 20.00 Staříci 
24. 10. od 17.00 Sněžný kluk  PREMIÉRA
24. 10. od 20.00 Zombieland: Rána jistoty  PREMIÉRA
25. 10. od 17.00 Joker 
25. 10. od 20.00 Poslední aristokratka  PREMIÉRA
26. 10. od 10.00 Sněžný kluk 
26. 10. od 17.00 Rambo: Poslední krev
26. 10. od 20.00 Poslední aristokratka
27. 10. od 10.00 Sněžný kluk 
27. 10. od 15.00 Zloba: Královna všeho zlého
27. 10. od 18.00 Poslední aristokratka
27. 10. od 20.00 Zombieland: Rána jistoty 
28. 10. od 17.00 Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon 
28. 10. od 20.00 Román pro pokročilé 
29. 10. od 17.00 Zloba: Královna všeho zlého
29. 10. od 20.00 Národní třída
30. 10. od 17.00 Joker 
30. 10. od 20.00 Sněžný kluk 
31. 10. od 17.00 Addamsova rodina  PREMIÉRA
31. 10. od 20.00 Terminátor: Temný osud  PREMIÉRA

Kino Lysá n. L.               10 /20192. a 16. 10. 2019 od 16.30 hodin
Paličkování
kurz v městské knihovně

2. 10. 2019 od 18.00 hodin
Bezplatné právní poradenství
v RC Parníček

3.–6. 10. 2019 od 9.00 hodin
Podzimní zemědělec
Výstaviště Lysá nad Labem

4. 10. 2019 od 17.00 hodin
Setkání v MŠ Dráček
setkání ke 40 letům trvání

4. a 5. 10. 2019 
Klučičí párty
akce v městské knihovně
nutné se přihlásit předem

5. 10. 2019 od 20.00 hodin
To jsme my!
Náplavka grotesque
lyské divadlo v kině

7. 10. 2019 od 10.00 hodin
Den otevřených dveří
OA Lysá n. L.

8. 10. 2019 od 9.00 hodin
Den otevřených dveří
Domov Na Zámku

8. 10. 2019 od 14.00 hodin
Společenské odpoledne 
pro seniory
Kulturní dům Milovice

8. 10. 2019 od 18.00 hodin
Univerzita volného času
přednáška v městské knihovně

9.–11. 10. 2019 od 9.00 hodin
Bazárek oblečení
v RC Parníček

9. 10. 2019 od 15.00 hodin
Den otevřených dveří  

 v denním stacionáři Lysá n. L.

9. a 23. 10. 2019 od 16.30 hodin
Drátování
kurz v městské knihovně

10. 10.; 19. 10. a 5. 11. 2019 
od 14.00 hodin
Den otevřených dveří
Střední škola designu Lysá n. L.

10. 10. 2019 od 17.00 hodin
Harlekýnovy miliony
setkání s herečkou 
R. Merunkovou
Domov Na Zámku

11. a 12. 10. 2019 od 10.00 hodin
Výstava hub
restaurace U Bílé labutě

12. 10. 2019 od 9.00 hodin
Řemeslný jarmark
nám. B. Hrozného 

12. 10. 2019 od 16.00 hodin
150. výročí narození 
MUDr. Rudolfa Jedličky
koncert a beseda 
v Kině Lysá n. L.

14. a 21. 10. 2019 
od 14.30 hodin
Kavárnička dříve narozených
v restauraci U Bílé labutě

14. 10. 2019 od 17.00 hodin
Křeslo pro hosta
Domov Na Zámku

15. 10.; 22. 10. a 5. 11. 2019 
od 9.30 hodin
Masáže kojenců a batolat
kurz v RC Parníček

15. 10. 2019 až 28. 1. 2020 
od 10.00 hodin
Angličtina pro seniory
kurz v městské knihovně

17. 10. 2019 od 18.00 hodin
Cesta kolem světa
přednáška v městské knihovně

19. 10. 2019 od 17.00 hodin
Koncert ke Dni vzniku  

 samostatného
Československého státu
kostel Narození sv. J. Křtitele

20. 10. 2019 od 10.00 hodin
Běh pro hospic
start Pod lesem 652, Milovice

20. 10. 2019 od 13.00 hodin
Baťovci v Indii
přednáška v evangelickém areálu

21. 10. 2019 od 9.00 hodin
Dětské nožičky
beseda v RC Parníček

22. 10. 2019 od 17.00 hodin
Zlobivé dítě 
beseda v RC Parníček

25. – 29. 10. 2019 
Exotika 2019,
Mazlíček 2019
Výstaviště Lysá n. L. 

25. 10. 2019 od 17.00 hodin
Svatohubertská 
troubená mše
kostel Narození sv. J. Křtitele

29. 10. 2019 od 18.00 hodin
Osmimilimetrové vzpomínky
přednáška v městské knihovně

29. a 30. 10. 2019 
od 8.00 hodin
Prázdniny s knihovnou
pro děti od 7 do 11 let
přihlášky podávejte
 v městské knihovně

Kulturní přehled
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Pozvánky

Pozvánka
Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o. p. s. 

připravuje k Mezinárodnímu dni seniorů a v rámci 
Týdne sociálních služeb 7.–13. 10. 2019 tyto akce:

8. 10. 2019
Společenské odpoledne 

pro seniory 
od 14.00 hodin na Velkém sále v Kulturním domě 

v Milovicích, ve spolupráci s městem Milovice,
zahraje hudba ESO

9. 10. 2019 
Den otevřených dveří v denním 

stacionáři v Lysé nad Labem 
od 15.00 do 18.00 hodin, prohlídka nových prostor včetně 

možnosti seznámit se s poskytovanými službami 
(Pečovatelská služba, Osobní asistence, Odlehčovací  

služba, Denní stacionář, Domácí zdravotní péče 
a hospicová péče), využít sociální poradenství, měření TK.

- originální české rukodělné výrobky
- tvůrčí dílny pro děti i dospělé
- prodej materiálu pro tvoření
- ukázky řemesel - mistr kovář, hrnčíř, 
  řezbář, přadlena
- ručně vyřezávaný dřevěný kolotoč  
  a „kozí taxi“ z dílny řezbáře Matěje
- dřevěné atrakce pro děti i dospělé

NA POMOC jedenáctileté Nelince z Milovic, 
která se od narození potýká s těžkým 
mentálním i pohybovým postižením 
a častými epileptickými záchvaty

PROGRAM
10.00 divadelní představení „O Kóče a pséku“ Divadla Buřt
11.00 práce asist. psů - podávání předmětů, 
 sundávání oblečení (NF Canisterapie)
11.30  vystoupení originálního souboru mužoretů ARTrosa
12.00 dog dancing a psí kusy pro děti (NF Canisterapie)
13.00 divadélko Helen Doron English
13.30  vystoupení originálního souboru mužoretů ARTrosa
15.00 práce asist. psů - podávání předmětů, 
 sundávání oblečení (NF Canisterapie)
15.30 Marie Sommerová band

VSTUP ZDARMA
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Pozvánky
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Pozvánky
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Pozvánky

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

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

VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

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

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

Sbírka	se	uskuteční:
v pátek 1. listopadu 2019 v době od 8.00 do 17.00 hodin a
v sobotu 2. listopadu 2019 v době od 8.00 do 13.00 hodin
Místo	sběru:
garáž městského úřadu, za budovou MěÚ

Po	zkušenostech	z	pořádání	sbírek	se	na	dárce	obracíme	s	prosbou:
 věci nenoste volně, ale zabalené do pevných igelitových pytlů
 či kartonových krabic
 noste věci bez plísně, děr, fleků, s funkčními zipy, s knoflíky, s patenty,  
 gumou či tkanicí v pase 
 vše čisté, umyté, vyprané
 NENOSTE VĚCI mnoho let odložené, zpuchřelé, plesnivé. 
 S takovými věcmi zamiřte raději přímo do separačního dvora  
 na sídlišti (před AUTO TICHÝ), otevřeno pondělí až  
 pátek od 9.00 do 17.00 hodin a v sobotu od 9.00 do 13.00 hodin.

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

Napoleon Bonaparte (císařství) 
– 1. října 2019 od 16.30 hodin
Pravidelné toulání historií s PaedDr. Marií 
Kořínkovou.

Paličkování – 2. + 16. + 30 října 2019
od 16.30 hodin
Pravidelné kurzy s Helenou Kubíkovou. Zá-
jemci se mohou hlásit v knihovně.

Klučičí párty - 4. - 5. října 2019
Akce pro kluky spojená s přespáním v knihov-
ně. Na akci je nutné se přihlásit předem!

Jak sestavit rodokmen – 8. října 2019 
od 18.00 hodin
Jak začít rodopisné bádání, matriky a kde je na-
jít, praktická ukázka hledání záznamů, zpraco-
vání vyhledaných dat, genealogický software, 
čtení zápisů před rokem 1848, kam až se lze  
v rodokmenu dostat, vývoj příjmení. Do všech 
těchto témat nás zasvětí Radek Zdvořilý.

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

Beletrie pro dospělé
Nabarvené ptáče 
– KOSIŇSKI Jerzy N.
Žil byl v jednom velkém 
polském městě malý kluk. 
Bylo mu šest let a psal se 
rok 1939. Vystrašení ro-
diče poslali své dítě na 
venkov, aby tam válku  
v nějaké náhradní rodině 

v bezpečí přečkalo. Snědý kluk s černými 
vlasy a tmavýma očima, podezřelý z toho, 
že je Žid nebo Rom, není však nikde ví-
tán. Je symbolem nepřítele německé říše  
a pověrčiví venkované v něm vidí vyslan-
ce zla... 

Nepamatuji si své jméno – MONROE J. S.
„Nemůžu si vzpomenout, 
jak se jmenuju,” opakuje 
si stále dokola mladá žena, 
hledící z okna jedoucího 
vlaku.  Míří do malé vesni-
ce ve Whiltshire – lístek na 
vlak a adresu našla v kapse 
kabátu. Jsou to jediné věci, 
kterých se může držet.

Naučná literatura pro dospělé
Rozhlednovým rájem: Vyhlídkami králů – 

ŠTEKL Jiří
Jiří Štekl, autor známých 
a svými kresbami jedi-
nečných rozhlednových 
průvodců, si tentokrát při-
pravil delikatesní publika-
ci, která je kompletně vě-

novaná hradním a zámeckým vyhlídkovým 
věžím. Odtud také její romantický název 
Vyhlídkami králů...

Léčba informací – VILÁNKOVÁ Marie
Myslíte, že jen léky s účinnou 
látkou mohou léčit? Co, když 
je to jinak? Řadu věcí, které 
oficiální věda nálepkuje jako 
nevědecké, jsou ve skuteč-
nosti přirozené schopnosti 
živých organismů. Telepatie, 
léčení informačními prepa-
ráty, homeopatiky, pomocí energií, modlitby, 
schopnosti pomocí vědomí ovlivňovat událos-
ti, správně si přát, aby se přání splnila, to vše 
je přirozené, funguje a nechá se jednoduše 
vysvětlit pomocí přírodních zákonů.

Beletrie pro děti
Máma pro Papíka – KASZA Keiko

Malý papoušek Papík 
nemá maminku, a tak se 
ji vydává hledat. Na své 
cestě potkává paní Žira-
fovou, paní Tučňákovou 
a paní Mrožovou. Žádná  
z nich se mu ale nepodo-

bá dost na to, aby mohla být jeho mamin-
kou. Jenže potom Papík natrefí na paní 
Medvědovou a ta se na problém podívá 
úplně jinak...

Naučná literatura pro děti
Děti vaří celý rok – 
BERNER Rotraut Susanne
Ať je jakékoli roční období, 
vždycky si uvaříme něco 
dobrého. Každá sezona 
nabízí jiné ovoce a zeleni-
nu, ze kterých hravě při-
pravíme pizzu, indické bi-
rjání nebo třeba jahodové tartaletky. S tím 
vším nám poradí kamarádi a kamarádky  
z oblíbených obrázkových příběhů Jaro, 
Léto, Podzim a Zima...

Angličtina pro seniory a finančně 
znevýhodněné osoby – od 15. října 2019, 
10.00 – 12.30 hodin
Ve spolupráci s Milischool for you, z. s. Nabí-
zíme tři úrovně: začátečníci, mírně pokročilí 
a pokročilí. Časy jednotlivých skupin budou 
upřesněny. Srdečně zveme seniory, maminky 
na mateřské a finančně znevýhodněné oso-
by. Přihlášky, prosíme, zasílejte na adresu: 
kurzy@milischool.cz nebo telefonicky na č. 
736 605 619 do 10. 10. 2019 s uvedením jmé-
na, kontaktu a požadované úrovně. 

Cesta kolem světa – 17. října 2019
od 18.00 hodin
Mája a Alča si v roce 2018 sbalily krosny a 
vydaly se na roční cestu kolem světa. Vzaly 
s sebou ukulele, které se stalo nejdůležitější 
součástí jejich vybavení a často jim otevřelo i 
zavřené dveře. Po půl roce na východní polo-
kouli Země odložily šnorchl a přibalily náplasti 
na puchýře. A pak skočily do divočiny rovnou 
po hlavě. Mája se sice bojí lidí ve městě a Alča 
zase chřestýšů v přírodě, dohromady ale byly 
skvělá dvojka, která se na cestě doplňovala. 
Přednáší Alča Mahlejová a Mája Šnajdrová.

Hudební toulky – 23. října 2019 
od 16.00 hodin, pobočka LITOL
Přednáška věnující se evropské hudební 
historii. Přednáší Mgr. Jana Bajerová. Vstup 
zdarma. Akce se uskuteční v prostorách 
knihovny v Litoli.

Osmimilimetrové vzpomínky. Dírkou v oponě 
– 29. října 2019 od 18.00 hodin
Projekce historických filmů věnujících se 
divadelnímu spolku Tyl. Díky filmovému ar-
chivu J. Minaříka nahlédneme do minulosti 
našeho města.

Prázdniny s knihovnou
– 29. + 30. října 2019
Dopolední výlety pro děti ve věku 7–11 let, 
které nerady tráví prázdniny doma. Na pro-
gram je nutné se přihlásit předem! Bližší 
informace v knihovně.

Fotosoutěž 2019 „Zrcadlení“
– 2. října - 4. listopadu 2019
Výstava fotografií zaslaných do naší letošní 
fotosoutěže

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

Městská knihovna
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V pondělí 2. září 2019 od-
startoval i všem Bedříškům 
školní rok 2019/2020. Žáci po 
prázdninách usedli znovu do 
školních lavic a nyní je čeká 

deset měsíců usilovné práce na cestě za no-
vými vědomostmi a dovednostmi. Žáci druhé-
ho stupně na budově Bedřicha Hrozného po 
prázdninách zcela jistě zaznamenali nové pod-
lahy na chodbách, zrekonstruované schody i 
celý venkovní dvůr… aneb zase je naše škola o 
chlup krásnější a příjemnější. Protože ale škola 
není jen o učení a domácích úkolech, čekala 
na žáky už v průběhu prvního školního měsíce 
řada aktivit, které jim pobyt ve škole zcela jistě 
zpestřila a zpříjemnila. Vybrané třídy druhého 
stupně se hned ve druhém školním týdnu zú-
častnily sportovně-charitativní akce Teribear 
hýbe Prahou aneb Prima den s medvědem. 
Tato akce je určená všem, kdo chtějí pomoci 
znevýhodněným dětem. Třídy naší školy se 
této akce účastnily coby jeden velký tým. Akce 
se konala v parku na pražském Vítkově a spo-
čívala v tom, že děti i dospělí chodili/běhali po 
vyznačené trase a za každý zdolaný kilometr 
pak partneři akce věnovali 30 Kč na námi zvo-
lený příběh = charitativní projekt. 

Žáci tří šestých tříd absolvovali v průběhu 

Bedříškův zpravodaj – září 2019

Ze života škol

září několik akcí v rámci adaptačního kurzu. 
Program každé třídy vypadal jinak, jedno však 
bylo společné – cílem bylo poznat se s novými 
spolužáky i s novými učiteli a pokusit se vytvo-
řit dobře fungující tým, který potáhne za jeden 
provaz. V rámci adaptačních aktivit podnikli 
žáci se svými učiteli různé sportovně-poznáva-
cí výlety, spaní ve škole či výlet na kole.

V polovině září se jako každý školní rok konaly 
třídní schůzky, na kterých byli zákonní zástupci 
informováni nejen o novinkách ve škole, ale  
i o dalších plánovaných akcích, jež nás v letoš-
ním roce čekají. Osmáci vyjedou v lednu na již 
tradiční lyžařský výcvik, vyučující německého 

jazyka chystají dvě zahraniční exkurze, přičemž 
tou první bude v polovině listopadu výprava do 
německého Norimberku, a v předvánočním 
období se můžete těšit na několik představe-
ní našeho dramatického kroužku i na vánoční  
akademii žáků prvního stupně, která proběhne 
v sobotu 7. 12. 2019 na výstavišti. 

O dalších již uskutečněných či plánova-
ných akcích se dočtete na našem webu 
www.zsbhrozneho.cz. A věřte, že jich roz-
hodně není málo…

Petr Pokorný
ZŠ Bedřicha Hrozného

Cesta za poznáním vzdáleného Orientu

Letošní prázdniny za-
čaly pro deset studentů 
naší školy dost netradičně. 

Ráno si z rukou svého třídního učitele převzali 
vysvědčení a ještě ten samý den vyrazili na le-
tiště, aby se vydali na cestu do vzdálené Číny. 
V Šanghaji si nás vyzvedla paní průvodkyně  
a navíc se k nám připojila skupina studentů  
z Maďarska.

Na častou otázku, zda jsme viděli Velkou 
čínskou zeď, musím odpovědět, že ne. Na to 

by nám náš osmidenní program sotva stačil. 
Dlužno ale říci, že jsme navštívili město Nan-
king, které se pyšní opevněním, jež se jí svou 
konstrukcí a stářím zcela vyrovná. A právě 
město Nanking, které bylo až do roku 1949 
hlavním městem Číny, se stalo naší hlavní 
destinací. Vedle zmíněného opevnění jsme 
navštívili i další památky města včetně Paláce 
Mink, Mauzolea Sun Yat-sen a Nankingské-
ho muzea umění. Zde jsme také navštívili 
dvě školy podobného uměleckého zaměření 

jako naše škola. Při společných aktivitách si 
studenti měli příležitost na památku vyrobit 
vlastní kamennou pečeť anebo se naučit, 
jak připravit pravý čínský čaj a knedlíčky  
z rýžového těsta.

Poslední dva dny jsme věnovali prohlídce 
Šanghaje, tentokrát však již bez doprovodu 
naší milé průvodkyně. Neztratit se ve městě, 
ve kterém žije téměř třikrát více obyvatel než 
v naší zemi, byl téměř nadlidský úkol a spatřit 
na vlastní oči ohromující panorama osvětle-
ných mrakodrapů z nábřeží Bund byl nezapo-
menutelný zážitek.

Vedle bohatého kulturního zážitku však 
nemohu opominout ani zážitek gastrono-
mický. Pečené kachní hlavy či ragú z ža-
bích stehýnek jsou jen třešničkou na dortu  
v rozmanité nabídce tradiční čínské kuchyně, 
kterou jsme měli díky svým hostitelům mož-
nost ochutnat.

Po celou dobu nás doprovázela přátelská 
a uvolněná atmosféra, a přestože se ozývaly 
hlasy, že bychom do nedemokratické Číny 
vůbec neměli jezdit, nikdo svého rozhodnutí 
nelitoval. Vždyť možnost svobodně cestovat, 
aniž by nám někdo diktoval, kam můžeme 
jezdit, pro nás nebylo vždy naprostou samo-
zřejmostí.

Ing. Zdenka Hrušková
SŠD Lysá nad Labem

Na sklonku prázdnin 30. 8.–1. 9. 2019 se  
v Kroměříži konalo 1. ze série setkání mladých 
talentů se špičkovými umělci a pedagogy – 
MenART. Tento roční stipendijní program pro 
mladé umělce pořádá Nadační fond Magda-
leny Kožené a v letošním roce bylo kromě 
jiných vybráno pět klavíristů z celé republiky.

Naše ZUŠ  je velmi hrdá na to, že do to-
hoto výběru MenARTU se dostal náš naděj-
ný klavírista Rudolf Grepl se svým učitelem 

Rudolf Grepl v MenARTU
Liborem Čapkem. V rámci stipendijního 
programu pracují spolu s význačným klaví-
ristou Ivo Kahánkem.

Oběma aktérům srdečně gratulujeme!! 
Děkujeme za neuvěřitelné zaujetí a přístup 
k práci a přejeme hodně úspěchů při dalších 
setkáních v rámci MenARTu!!!

Mgr. Vlasta Blažková
ZUŠ F. A. Šporka
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V době letních prázd-
nin provedlo město re-
konstrukci sociálního 
zařízení v budově naší 

školy. Jedná se o pavilon C areálu Základ-
ní školy J. A. Komenského 1534 Lysá nad 
Labem. 

Děkuji vedení města, odboru správy ma-
jetku města, pracovníkům správy OA a fir-
mě Dvořák-Karlík, s. r. o. z Holic za perfekt-
ní provedení. Výslednou podobu můžete 
posoudit na obrázku nebo při návštěvě 
OA, srdečně Vás zveme.

RNDr. Ivana Dvořáková
ředitelka školy

Ze života škol

Obchodní akademie Lysá děkuje
Obchodní akademie
Lysá nad Labem
Komenského 1534

Studium v oborech
Obchodní akademie

Zaměření a specializace
Ekonomika a podnikání

Projektové a grantové řízení
Cestovní ruch a průvodcovství

Marketing a reklama
Den otevřených dveří

7. 10. 2019   10–16 h
7. 12. 2019     9–12 h
13. 1. 2020   10–16 h

www.oalysa.cz

zve všechny zájemce o studium 
v oborech:
GRAFICKÝ DESIGN,
ODĚVNÍ DESIGN,
DESIGN INTERIÉRU A BYTOVÝCH 
DOPLŇKŮ,
PRODUKČNÍ ČINNOST V UMĚNÍ  
A REKLAMĚ,
na dny otevřených dveří, které se 
budou konat ve dnech:
10. 10. 2019, 5. 11. 2019 a 21. 1. 2020 
vždy od 14.00 do 18.00 hodin 
a 19. 10. 2019 od 10.00 do 13.00 hodin.

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

Střední škola 
designu
Lysá nad Labem,
příspěvková organizace

Prázdniny se s námi roz-
loučily posledními teplými 
dny. První školní den byl 
sice uplakaný, ale o to více 
radostných chvil ze shledá-

ní kamarádů ze školy poskytl našim žákům. 
Naše nové prvňáčky přivítala paní místosta-
rostka, ostatní si vystačili se svými spolužáky 
a svými milými učitelkami a učiteli.

První týden školy jsme se všichni aklima-
tizovali v novém školním roce. Teprve ve 
středu 11. září se 3. AB vypravily do Milovic 
do Mirakula, aby si zacvičili v přírodě. Téhož 
dne odešla pod vedením paní ředitelky 9. B 
na besedu do městské knihovny věnovanou 
myšlenkovým mapám. Zde se dozvěděli, jak 
správně organizovat svůj čas nejen při učení.

V pondělí 16. 9. vyrazili prvňáčci a šes-
ťáci stmelovat kolektiv. 1. ročník odjel do 
Narozeninového domu v Praze, ti starší vy-
razili do Toboga fantasy na Zličíně. Druháci 
naopak měli možnost zhlédnout v městské 
knihovně komentované fotografie na téma 

Střípky ze ZŠ JAK

obojživelníci. Do knihovny vyrazila hned ná-
sledující den 9. C, aby zjistila nové informace 
o bibliografii. V patách jim byli čtvrťáci, kteří 
se přišli Zakousnout do knihy. 

Cvičení v přírodě se nevyhnulo ani dru-
háčkům. Ti si užili les a okolí města v pátek 
20. 9. To byl navíc zážitkový den pro třídy 
4. AC a 5. AC, protože navštívily Dny polské 
kultury na výstavišti. V úterý 24. 9. se vy-
pravili Za pohádkou do knihovny prvňáčci, 
o blibliografických zdrojích a citacích se  
v městské knihovně dozvěděla spoustu za-
jímavostí 9. A. Dopoledne na dopravním 
hřišti v Nymburce si na konci září opět užili 
všichni čtvrťáci. 

Ani Školní družina a klub nezůstaly v září 
pozadu. Děti z družiny vzpomínaly na místa, 
kde byly o prázdninách, družinové děti vy-
tvářely slepou mapu, když cestovaly po naší 
zemi, tvořily figurky z přírodnin a prožili chví-
le s lyskými hasiči.

Mgr. Jitka Sedláčková

Možnost přivýdělku
Střední škola designu v Lysé nad Labem
hledá modely – ženy, muže pro kresbu 

portrétu i celé postavy.
Mzda na DPP se pohybuje v rozmezí   

80–120 Kč za 45 minut 
(1 vyučovací hodina).

Je možná dlouhodobější spolupráce  
i příležitostný výdělek v dopoledních  

i odpoledních hodinách.

Více informací: 
Alena Hlavatá – tel.: 325 551 064,

724 786 281 nebo 
e-mail: spvlysa@seznam.cz

Střední škola 
designu
Lysá nad Labem,
příspěvková organizace
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Ze života škol / Napsali nám

 Mateřská škola Pampeliška Lysá nad 
Labem se zapojila v roce 2017 do vý-
zvy vzdělávacího projektu Minister-
stva školství, mládeže a tělovýchovy 
tzv. „Šablon I.“, které byly financova-
né z Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání. 

Cílem výzvy bylo podpořit mateřskou ško-
lu formou finanční podpory osobnostně pro-
fesního rozvoje pedagogů prostřednictvím 
dalšího vzdělávání, vzájemného setkávání a 
sdílení zkušeností. Šablony pomohly škole 

MŠ Pampeliška Lysá nad Labem se chystá z „jedniček na dvojky“
lépe zvládnout průběh společného vzdělá-
vání dětí a personálně posílily školu o pozici 
školního asistenta, který se mohl intenzivně 
věnovat dětem ohroženým školním neúspě-
chem.  Mateřská škola Pampeliška využila 
nejen šablonu školního asistenta, ale i šablo-
nu sdílení zkušeností pedagogů prostřednic-
tvím vzájemných návštěv  jiných mateřských 
škol, kde čerpaly paní učitelky nové podněty 
na kreativní činnosti s dětmi, které následně 
využily ve výuce.

Do mateřských škol se budou moci vý-
hledově přijímat i děti netříleté, mateřská 

škola Pampeliška proto využila i šablonu 
specifika práce s dvouletými dětmi, která 
připravila paní učitelky na úskalí s touto 
prací spojená. 

Projekt „Šablony I.“ byl ukončen v srpnu 
2019 a vzhledem k tomu, že byl ze strany 
mateřské školy první projekt „Šablony I.“ 
hodnocen velice kladně, opět jsme se na 
nově vyhlášený projekt „Šablony II.“ při-
hlásili a nyní čekáme na jeho schválení.

 Kristýna Kaňková, DiS.
ředitelka školy

Letos se koná již XI. ročník týdne sociálních 
služeb v ČR, a to ve dnech 7.–13. 10. 2019. 
Jak uvádí APSS – asociace poskytovatelů so-
ciálních služeb, sociální služby se v jakékoli 
podobě dotýkají životů každého z nás. Jsou 
poskytovány jednotlivcům, rodinám i skupi-
nám obyvatel, nejčastěji seniorům, osobám 
se zdravotním postižením, ale i lidem, kteří 
jsou ohroženi sociálním vyloučením apod. 
Sociální služby pomáhají lidem žít běžným ži-
votem a umožňují zachování co nejvyšší kva-
lity a důstojnosti života uživatelů. V ČR pů-
sobí více než 2000 poskytovatelů sociálních 
služeb, kteří své služby poskytují přibližně 
700 000 klientů. Pomáhají jim řešit nepříz-
nivou sociální situaci formou, která zaručuje 
zachování lidské důstojnosti, ctí individuální 
potřeby a posiluje schopnost začleňování 
do společnosti v přirozeném sociálním pro-
středí. Od 90. let došlo k razantnímu zvýšení 
kvality, ale i dostupnosti sociálních služeb a 
tento proces dále pokračuje. Jako poskyto-
vatelé chceme široké české veřejnosti uká-
zat, že sociální služby v naší republice jsou 
kvalitní, pomáhají statisícům lidí a zachová-
vají lidskou důstojnost a soběstačnost. Tolik 
informace APSS ČR. I náš domov se každým 
rokem týdne sociálních služeb aktivně účast-
ní. Den otevřených dveří se bude konat  
v úterý 8. října od 9.00 do 15.00 hodin. 
Rádi Vás v našem domově přivítáme a 
zodpovíme Vaše dotazy. Budete se moct 
podívat, jak naši senioři tráví volný čas, ale 
budeme rádi i za věcné připomínky a ná-
pady. Ve čtvrtek 10. října bude herečka  
R. Merunková číst ukázky z knihy B. Hrabala 
Harlekýnovy milióny a v pátek k nám při-
jde pěvecký sbor QuantumTet. V pondělí  
14. října se uskuteční ,,Křeslo pro hosta“ s 
herečkou M. Hrubešovou. Všechny tři akce 
se uskuteční v sále 1. patra od 17.00 hodin a 
jste na ně srdečně zváni.

S přáním hezkých dnů.

Ludmila Hlatká - fyzioterapeut
Domov Na Zámku Lysá nad Labem, p. o. 

Zámecké novinky

Koupím motocykl JAWA, ČZ a díly, možno i vraky. Tel.: 777 589 258
Koupím motocykl Československé výroby Jawa nebo ČZ. Tel.: 603 421 850

ŘÁDKOVÁ INZERCE
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Kavárnička z konce léta

Šporkovy Byšičky

Napsali nám

O prázdninách se sice Kavárnička neko-
ná, ale naše seniorské aktivity jsme rozvíjeli 
jinak. Účastnili jsme se různých společen-
ských akcí ve městě i okolí a tam se prezen-
tovali jako řádní aktivisté. Pojďme si některé 
připomenout.

V srpnu jsme se zúčastnili v Milovicích tur-
naje v koulené - Pétanque pro seniory a po-
skytovatele sociálních a zdravotních služeb. 
Sestavili jsme tříčlenné družstvo ve složení 
paní Zuzana Prknová a pánové Milan Jašek a 
Vladimír Novák. Při samotné akci jsme strá-
vili příjemné dopoledne a bojovali ze všech 
sil. Moc bodů jsme nezískali, ale poznali 
jsme se s jinými účastníky a máme hodně 
zážitků a fotografií.

Pár dnů nato jsme navštívili v letním kině 
akci Salsa night – Když Lysá tančí. Z celého 
programu se nám nejvíce líbilo taneční vy-
stoupení dětí TJ Sokol. Vzpomínali jsme na 
naše první taneční krůčky a potleskem oce-
nili výkon mladých tanečníků.  

Další akce byly pro nás příliš náročné. Lys-
ký košt vína, Dětský den v osadě Řehačka a 
koncert Neřež v muzeu Bedřicha Hrozného. 
Poslední den v srpnu jsme završili návštěvou 
tradičních dožínek na návsi v Litoli u kapličky. 
Zazpívali jsme si u kytary, ochutnali tradiční 
pokrmy, zhlédli výstavu zemědělské techni-
ky a nejvíce se nám líbily dětské dílničky.

Následující den, prvního září, jsme navští-
vili koncert hasičské dechovky v atriu kláš-
tera. Jako vždy byl koncert skvělý, doplněný 
vystoupením mažoretek. Hezky jsme si při 
tom od plic zazpívali.

Druhého září jsme se všichni sešli v Kavár-
ničce a popovídali si o tom, jak jsme prázd-
niny prožili. V Křesle pro hosta jsme přivítali 

pana starostu – Ing. Karla Otavu. Informoval 
nás, jak bude probíhat slavnostní otevření 
rekonstruovaného nadjezdu. Odpovídal i 
na jiné dotazy z pléna a pak už nám zbyl čas 
na tanec a zpěv. Na příštím sezení se na Vás 
všechny moc těšíme!

MVDr. Jan Kořínek

Letošní slavnosti v Byšičkách ukončily 
dlouholetou tradici šporkovských slavností  
v Lysé nad Labem i v Byšičkách. Organizá-
toři a návštěvníci potleskem poděkovali 
Jaroslavu Bittnerovi, jedinečnému před-
staviteli tohoto aristokrata, který se v ba-
rokní době postaral o kulturní rozmach 

našeho města. I Spolek rodáků děkuje 
za dlouholetou spolupráci a za důstojné 
ztvárnění této osvícené osobnosti. Stejně 
tak děkuje i tvůrci bezpočetných scének  
z jeho života, Mílovi Kolacímu.

Na bohatý odpolední program pro děti 
(hry, soutěže, divadélko, klaun i kejklíř) na-

vázal ten večerní se šporkovskou scénkou na 
návsi a poté na byšické tůni, která byla letos 
perfektně nazvučena, nasvícena i technicky 
provedena. A tak pěvecký sbor Quantum Tet 
a hrabě se Seemanem nemuseli mít obavy, 
že divákům uplavou nebo se vykoupou v ne 
právě lákavé vodě.

Večer zahrála již tradičně k poslechu i tanci 
country kapeda Druhej dech.

I když nebylo počasí zcela ideální, sešlo se 
v Byšičkách množství návštěvníků, kteří při-
jeli autem, na kole i autobusem. Ten bezplat-
ně na tuto akci poskytl Středočeký kraj.

Kromě účinkujících děkujemě vede-
ní města Lysá nad Labem za finanční 
prostředky, technické skupině, hasičům  
z Byšiček a Lysé nad Labem za technickou 
pomoc, Mílovi Hlavsovi i Václavu Bílko-
vi za spolupráci při ozvučení, Kovoně za 
pronájem sudů, rybářům z Čelákovic za 
zapůjčení tůně, Bílé labuti za dobré ob-
čerstvení a v neposlední řadě všem or-
ganizátorům Spolku rodáků, především 
Miloši Dvořákovi, který celou technickou 
přípravu koordinoval.

Jedna kulturní etapa končí, jiné určitě bu-
dou následovat... Kdo ví?

Dana Papáčková
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Dobře vložené peníze

V pořadí již čtvrtý benefiční Běh pro 
hospic na podporu Domácího 
hospice Nablízku v Lysé nad Labem, 
se uskuteční 20. října v Milovicích 
a okolí. Už nyní je možné se regi- 
strovat – a také nabídnout dobro- 
volnickou službu.

„Běh pro hospic se stal oblíbenou sportov-
ní benefiční akcí pro běžce a cyklisty z široké-
ho okolí. Jsme vděčni za propagaci hospice 
i za finanční výtěžek,“ říká ředitelka Domá-
cího hospice Nablízku Bohumila Urbanová  
a dodává, že akce se pravidelně účastní  
i celé rodiny.

„Vybrali jsme a objednali časomíru, výro-
bu startovních čísel a medailí. Byly podány 
žádosti o dotace u Města Lysá nad Labem 
a Milovice a Lysá už schválila částku, kterou 
daruje,“ říkají za organizátory Marie Zikáno-
vá a Michal Misler. Dodávají, že na přípravě 
akce se podílejí desítky dalších lidí, bez náro-
ku na odměnu. 

Marie Zikánová objasňuje, že účastníci 
závodu neplatí startovné, ale přispívají do 
kasičky na provoz hospice. Na samotný běh 
musí pořadatelé zajistit finanční prostředky 

Běh pro hospic se blíží 

od sponzorů a dárců. Letos se – s větším po-
čtem účastníků – zvýšily náklady akce – a to 
na více než 40 tisíc korun. Tento rok podpoří 
Běh pro hospic mimo jiné Nadace Divoké 
husy: rozhodla se darovat dvojnásobek část-
ky, která se vybere na dobrovolném vstup-
ném. Pomoci lze ale i nefinančně: „Lidé 
přinášejí i napečené buchty, koláče a občer-
stvení. Jsme vděčni za ochotu, práci i jaký-
koliv finanční i materiální příspěvek,“ říkají 
organizátoři. Hodí se také každá „ruka“, resp. 
pomoc lidí, kteří budou značit a následně 
odznačovat trasu, navigovat na trase závod-

níky, anebo pomohou s organizací v zázemí.
Letos pořadatelé očekávají okolo 350 účast-
níků. Registrovat se lze na bph-milovice.cz. 
Start i cíl se nachází v areálu Církve bratrské 
v Milovicích, kde bude pro všechny přítom-
né připravené občerstvení. 

Na místě se také můžete dozvědět  
o činnosti Domácího hospice Nablízku, 
který doprovodil už na devět desítek kli-
entů na konci života v jejich domovech,  
v kruhu rodiny.

Bohumila Urbanová

Město Lysá nad Labem podpořilo po-
kračování Slavností hraběte Šporka. 
Pod názvem Šporkovy Byšičky se usku-
tečnily 7. září a byly to dobře vynalo-
žené peníze. Do Byšiček našlo cestu 
dost lidí, aby ocenili práci pořadatelů 
– Spolku rodáků a byšičských Dobro-
volných hasičů. Odpolední program 
oslovil hlavně děti. Obdivovaly kejklíře, 
kouzelníka či sledovaly  divadýlko. Na 
druhé straně návsi střílely z bambitky,  
z kuše, z obřího praku, hrály kuličky.

Večer se přítomní dočkali hraběte Špor-
ka a jeho služebníků. Divadelní scénka na 
návsi řešila nedostatek pracantů – osm by-
šičských osadníků nemůže zvládnout hra-
běcí nápady. Problém se vyřešil povoláním 
poustevníků z nedaleké Eremitáže sv. Vác-

lava a překvapivým hraběcím rozhodnu-
tím umístit v osadě migrantky z Ameriky, 
členky církevní kvakerské sekty. Diváci 
se dozvěděli jakými „správci“ eremitáže 
poustevníci byli, proč kvakerky uprchly 
zrovna k nám a jak došlo k sbližování dvou 
odlišných pojetí víry. Že dost svatosti ode-
šlo stranou, se projevilo v druhém dějství 
scénky na tůni.

Na jevištích opět dominoval hrabě Špork 
(Jaroslav Bittner) se svou družinou, úžasným 
zpestřením byl pěvecký sbor kvakerek a pous-
tevníků pod vedením J. Erbenové. To tedy 
bylo zpívání.

Vynikající zvukařskou práci odvedl 
Míla Hlavsa. Bez technických pomocníků  
z řad rodáků (hlavní realizátor M. Dvořák), 
místních hasičů a dobrovolníků by se akce 

nezrealizovala. Pro účinkující bylo posta-
veno molo s dvanáctimetrovou lávkou. Až 
z Městce Králové nám zapůjčili lešenář-
ské prvky pro postavení lávky, lysští hasiči 
pak loď pro její podepření. Několik barelů 
nesoucích molo věnovala Kovona. Hezky 
se poslouchala už tradiční hudba Druhej 
dech. Dobrou službu odvedla restaurace 
Bílá labuť.

Byla to veliká fuška a nezbývá než vy-
jádřit dík městu za prostředky a ostatním 
za tu dřinu. Ale vzpomínka na program na 
kouzelné okrouhlé návsi, na romanticky 
osvětlenou tůni a na vděčné publikum, 
jehož návštěvy si velice vážíme, nám na-
dlouho tu práci vynahradí.

Míla Kolací
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Kukeziv – nová partnerská obec Lysé n. L. z pohledu cestovatele
Zastupitelstvo města dne 31. 7. 2019 
schválilo podpis partnerské smlouvy 
mezi městem Lysá n. L. a obcí Kukeziv. 
Jako důvod pro uzavření smlouvy 
byla deklarována šporkovská tradice, 
jelikož zdejší panství mělo být v 19. st. 
ve vlastnictví rodu Swéerts–Sporck.

Kukeziv má 386 obyvatel a rozlohu 0,62 
km2; nachází se ve Lvovské oblasti na 
Ukrajině (27 km SV od centra Lvova). Jed-
ná se o vesnici spadající z hlediska samo-
správy spolu s dalšími vesnicemi Rudantsi 
(Руданці) a Tseperiv (Цеперів) pod obec 
Staryi Yarichiv (Старий Яричів). Nemá 
svého vlastního starostu, starosta je spo-
lečný pro všechny 4 tyto obce.

Z pohledu turisty není žádný důvod 
tuto obec navštívit a dovolím si tvrdit, že 
o její existenci není zmínka ani v žádném 
turistickém průvodci. Můj zájem navštívit 
Kukeziv tak byl dán čistě tím, že jsem se 
chtěla podívat do obce, která má být no-
vým partnerským městem mého domov-
ského města. Vzhledem k tomu, že jsem 
část své dovolené trávila ve Lvově, nebylo 
obtížné se do Kukezivu zajet podívat.

Na první pohled se jedná o typickou obec 
tohoto kraje. Vesnička leží téměř v rovině a 
mimo hlavní silnici. Domy se rozkládají po-
dél 2 hlavních ulic, částečně zpevněných, 
částečně nezpevněných. Jsou zpravidla 
menší a přízemní, některé jsou opravené, 
jiné neopravené a některé i prázdné. Silnice 
jsou jako téměř všude ve Lvovské a Zakar-
patské oblasti velice špatné, chodníky se ve 
vesnicích nedělají, domy mají samozřejmě 
zavedenou elektřinu a pitnou vodu, kanali-
zace na vesnicích zpravidla není.

Dominantou vesnice je kostel sv. Miku-
láše. Nutno podotknout, že snad i ta nej-
chudší vesnice anebo nejmenší vesnice  
o pár domech má nejméně 1 kostel, vět-
šinou pravoslavný; typické pro tyto koste-
ly jsou zdaleka viditelné střechy, zpravidla 
jsou zlaté, ale můžeme se setkat i se stře-
chami stříbrnými, modrými či zelenými. 
Za hranicí obce se nachází hřbitov, který 
je společný i pro sousední obec Rudantsi.

Radka Bláhová

Náš příjezd nezůstal bez povšim-
nutí, a tak netrvalo dlouho a při své 
procházce jsem potkala paní Mirosla-
vu, velice sympatickou ženu v důcho-
dovém věku. Během dovolené jsem 
se slušně rozmluvila v ruštině a po-
chytila i řadu slov v ukrajinštině, ne-
byl tudíž žádný problém strávit s paní  
M. odhadem 15 minut v přátelském roz- 
hovoru. Pro doplnění ještě uvádím, že  
paní M. rozhovor v ruštině nevadil (do-
předu jsem se jí zeptala, jelikož vím, že 
někteří Ukrajinci nechtějí rusky mluvit).

Paní M. pochází ze Lvova, již desítky let 
však žije v Kukezivu se svým manželem, 
místním rodákem. Povídaly jsme si jak  
o životě v Kukezivu, tak i o Lysé.

Paní M. slyšela, že se má uzavřít druž-
ba s městem mimo Ukrajinu, nevěděla 
však s jakým a název našeho města vůbec 
neznala. O České republice samozřejmě 
slyšela. Zajímala se o to, jak je Lysá vel-
ká; zda zde máme rodinné domy či také 
bytové domy; jestli je náš starosta mladý 
nebo starý; kolik máme škol.

Ptala jsem se jí, jestli ví něco o historii 
obce, zda je v obci nějaká památka a proč 
si myslí, že zrovna ze čtyř obcí spadajících 
pod Staryi Yarichiv byl Kukeziv vybrán 
jako partnerské město.

Jedinou památku, kterou v obci mají, je 
pomník nacházející se nedaleko autobu-
sové zastávky, o který však nikdo nejeví 
zájem a obrůstá kopřivami. Na pomníku 
s křížem je polsky napsané, že zde od-
počívá Jan Werszowicz Strzelecki žijící  
v letech 1808 až 1882. Historii obce paní 
M. nezná, věděla ale, že o obci existuje 
několik kronik a že Kukeziv by měl být 
nejstarší obcí ze všech 4 daných obcí.  
O rodu Sporcků či Swéerts-Sporcků nikdy 
neslyšela.

V obci je jeden obchod (typu menší 
večerky), kostel, autobusová zastávka a 
místo s několika málo herními prvky pro 
malé děti. V obci není spolková činnost, 
není zde školka ani škola.

Se souhlasem autorky Radky Bláhové 
publikuje pokračování „cestovatelské 

reportáže“ Karel Marek

Nejvíce ji trápilo, že v Kukezivu není 
žádné vyžití, a to jak pro děti tak ani pro 
dospělé. Jakmile děti odrostou, stěhu-
jí se pryč – buď do některé z nedalekých 
větších vesnic anebo do většího města, a 
již se zpravidla nevracejí. Vnoučata k nim 
také nerada jezdí, jelikož v obci není žád-
né hřiště; dříve se děti koupaly v potoce, 
ten je ale už 2 roky vyschlý; děti se tak ve 
vesnici nudí.

Život na vesnici je velice těžký a pla-
ty i důchody jsou nízké. Dospělí hodně 
pracují, často mají i více zaměstnání. Ani  
v důchodu si neužívají odpočinku, protože 
kvůli nedostatku peněz mají zahrádky (spí-
še zahrady), kde pěstují řadu plodin, které 
mají buď pro sebe nebo je prodávají před 
domem či na trhu – to se však v Kukezivu 
neděje, není kde.

Na závěr mi dala své telefonní číslo a 
říkala, že kdyby chtěl do Kukezivu od nás 
kdokoliv přijet, ať se jí ozve, že jej ráda při-
vítá. Sluší se také dodat, že jsem byla i s ro-
dinou pozvána k ní domů. Jelikož však vím, 
že ukrajinské ženy jsou velice pohostinné, 
a to i za cenu toho, že budou následující 
týden strádat, její pozvání jsem odmítla  
s tím, že bohužel nemáme již čas.

Jsem velice ráda, že jsem mohla Kuke-
ziv navštívit a měla jsem možnost mluvit 
i s paní Miroslavou a vyprávět jí alespoň 
trochu o našem městě. Věřím, že o na-
šem rozhovoru informovala i ostatní 
obyvatele obce a ti tak budou vědět, že 
Kukeziv má uzavřenou družbu s českým 
městem.

S ohledem na mé dosavadní poznat-
ky o životě lidí v Kukezivu, resp. vlastně 
obyčejných lidí v Zakarpatské a Lvovské 
oblasti Ukrajiny vůbec, jsem zvědavá, 
jakým způsobem se bude partnerský 
vztah mezi Lysou a Kukezivem dál rozví-
jet. Těším se proto na informace, které 
nám naši radní sdělí po uskutečnění své 
oficiální návštěvy Kukezivu, a doufám, 
že partnerství neskončí jen podpisem 
dohody.

Se souhlasem autorky Radky Bláhové 
publikuje pokračování „cestovatelské 

reportáže“ Tomáš Tengler

Poslední srpnovou sobotu jsme se za 
krásného slunečního počasí potkali na návsi  
u litolské kapličky a společně příjemně strá-
vili čas. Chtěl bych tímto poděkovat všem, 
kteří pomohli 2. ročníku dožínek uskutečnit 
učinkujícím, vystavujícím, přednášejícím, 
obsluhujícím, pečícím, smažícím, tvořícím i 
těm, kteří se přišli jen podívat. Vy všichni jste 

Litolské Dožínky – poděkování pořadatelům
pomáhali tvořit příjemnou atmosféru a pro-
gram. Podařilo se propojit klidné a rozumné 
stáří s dětskou bezstarostností, mladickým 
nadšením a s námi ostatními. Pomohli jste 
nám oživit místo, které bylo vždy neodmy-
slitelně spojeno se společenským životem  
v Litoli. Pokud se kdokoli chce podílet na pro-
gramu dožínek, nechť pilně své nápady střá-

dá, jsme rádi za jakoukoli invenci. Nesmím 
samozřejmě opomenout poděkovat městu 
Lysá nad Labem za finanční dotaci.

Ještě jednou všem děkuji a budu se těšit 
příští rok poslední sobotu v srpnu na shle-
danou.

Tomáš Petřek
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Spolek houbařů za podpory městského 
úřadu, uspořádal dne 31. 8. 2019 naučnou 
vycházku dvoreckým lesem. Pravda, hub 
vzhledem k suchu moc nebylo, nicméně  
14 druhů, které jsme našli, zase není tak 
úplně málo. Každou houbu jsme si odborně 
určili, jak jedlé, tak nejedlé i jedovaté. Ne-
chyběla ani mochomůrka zelená (amanita 
phalloides) a poměrně vzácný pstřeň dubo-
vý (fistulina hepatika) a další. Navíc, protože 
při hledání zbyl čas i na sběr různého odpa-
du, který tu zanechali ti, kteří si pletou les  
a smetiště, tak v této činnosti budeme dále 
pokračovat. Jinak se nám blíží čas 5. roční-
ku výstavy hub, opět v salonku restaurace  
U Bílé labutě, ul. Masarykova – dne 11.–12. 
10. 2019. Těšíme se na Vaší hojnou účast, 
plakáty budou včas vylepeny. Též se můžete 
zapsat a přihlásit do spolku houbařů a něco 
bližšího se o houbách dozvědět. Buď pří-
mo na výstavě, nebo na telefonních číslech  
739 806 108, 734 489 099.       

Josef Pažout a celý spolek houbařů 
v Lysé nad Labem

1. naučná vycházka houbařského spolku

Po nutné pauze se vrací cyklus promítání 
archivních filmů. Tentokrát půjde o amatérské 
divadlo v Lysé, zejména Divadelní soubor Tyl. 
Objektiv kamery zachytil fragmenty nejslav-
nějších představení včetně tváří dávných akté-
rů. Z dnešního pohledu je obdivuhodné, do jak 
obtížných inscenací a scénografií se v padesá-
tých letech pustili Norbert Chleborád, Vladimír 
Kříž, sestry Merunkovy, Josef Žíla, Josef Vydra, 
Ludmila Konvalinková a mnoho dalších. Dnes 
jen jména, ale na těch filmech se hýbou a hrají 
velice dobré divadlo. Ohromí pohled na obří 
realistické výpravy – třeba obrovská skála v Ra-
dúzovi a Mahuleně, stejně vysoká jako je dnes 
promítací plátno v zámeckém parku, kde ten-
krát Tyl své hry provozoval. Udivující je i množ-
ství statistů a dokonalost kostýmů. Na filmech 
nejsou zachyceny celé hry, to není technicky 
možné. Naopak, vždy se jedná o zaznamená-
ní krátké scénky, charakteristické pro postavu 
či představení. Namátkou: etuda „úředníka“ 
Josefa Vydry ve Zlém jelenu či tanec „pravých“ 
Italek v Goldoniho Poprasku na laguně. Nebo 
Radúz a Mahulena, Morálka paní Dulské či ná-
rodopisný Jan Výrava s živým koněm na scéně 
zámeckého parku. Pokud vaši rodiče nebo pra-
rodiče v TYLu účinkovali, neváhejte přijít. Bu-
dete překvapeni úrovní ochotnického divadla 
v Lysé před šedesáti lety a je téměř jisté, že je 
tam uvidíte.

Ačkoli je při přípravě večera využíváno 
vzpomínek žijících amatérských herců, ně-
které filmy na „odhalení“ stále čekají. V pří-
padě dětských představení to platí téměř 

8mm filmy potěší nejen pamětníky

stoprocentně. Třeba bude promítání klíčem 
k jejich rozpoznání.

Večer se uskuteční v úterý 29. 10. od 
18.00 hodin v městské knihovně.

Miloslav Hlavsa

V červnu jsme se opět pravidelně scházeli 
každé úterý v naší klubovně. Plánovaný vý-
let na zámky Žleby a Kačina jsme bohužel, 
vzhledem k panujícím vysokým teplotám, 
neuskutečnili.

Oba krásné zámky určitě ještě v bu-
doucnu navštívíme. Většina našich členů 
navštívila výstavu Šikovné ruce našich 
seniorů na lyském výstavišti. Zaujaly nás 
všechny vystavované exponáty, byla na 
nich vidět nejen dokonalost provedení, ale 
vyzařovala z nich i radost a láska, s kterými 
byly vytvořeny.

O prázdninových měsících se neschá-
zíme, a proto jsme již na červnových 
schůzkách plánovali činnost o podzim-
ních měsících. A naši mladší litolští spolu-
občané nás přišli pozvat na druhý ročník 
Litolských dožínek. Ty se uskutečnily v 
sobotu 31. srpna na návsi u kapličky. Byla 
zajištěna zábava pro dospělé a hlavně pro 
děti, živá hudba a dostatek občerstvení. 
V letošním roce přálo akci i počasí, bylo 
krásně slunečno, a tak všichni, kteří tuto 
akci navštívili, byli spokojeni. Organizá-
torům patří dík nejen za její průběh, ale 
hlavně za to, že se snaží o vzájemné po-
znávání a vytváření dobrých vztahů mezi 
lidmi, kteří v Litoli bydlí a kterých stále 
přibývá. Už nyní se těšíme na příští ročník 
a samozřejmě i na naše další pravidelná 
seniorská setkávání a výlety.

Klub důchodců Litol

Klub důchodců Litol
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Začíná podzim. Ráno ještě bývá tma a 
večer už také. To má zásadní vliv na bez- 
pečnost chodců a cyklistů. Polovina chod-
ců zemře z důvodu, že nejsou vidět.

Řidič musí chodce vidět včas, protože  
i když jede ve městě rychlostí 50 km/h, po-
třebuje k zastavení auta zhruba 30 metrů. 
Při dešti nebo sněžení mnohem více.

To znamená, že pokud máme na sobě 
modré či červené oblečení, řidič nás uvi-
dí pozdě, např. červená barva je ve tmě 
vidět na zhruba 24 metrů. Žluté oblečení 
je vidět na 37 metrů, což také ještě není 
bezpečné. Z obyčejných barev tak zbývá 
obyčejná bílá, která se dá ještě označit 
za bezpečnou. Ale pozor, bílá barva musí 
být na spodní části těla, kam míří světlo-
mety auta. 

Viditelnost chodců

Reflexní materiály jsou tak prakticky je-
diným řešením, jak zajistit svou viditelnost. 
Jsou vidět na 200 metrů, v ideálních pod-
mínkách i třeba půl kilometru. 

Praktickou výhodou reflexních prvků 
je, že potom můžeme mít oblečení v ja-
kékoli barvě, viditelnost zajistí i docela 
malé reflexní prvky. Reflexní prvky ne-
musíme mít jen na oblečení, dají se dát 
na aktovku, kabelku, hole či kočárek. Pro 
takové účely se hodí třeba reflexní pás-
ky, které si můžeme vzít jen v době, kdy 
je to třeba.

Reflexní prvky jsou potřeba nejen v mís-
tech, kde je tma, ale i tam, kde je veřejné 
osvětlení. Zvláště při přecházení silnice. 
Proto je dobré je umístit tak, aby byly vi-
dět i z boku. Pokud je reflexní pásek na zá-

pěstí, které se při chůzi hýbe, tak se hýbe 
i světlo odrážené reflexním materiálem 
řidič si ho lépe všimne. 

Pokud prší, sněží, je mlha, je dobré řešit 
svou viditelnost i ve dne. Zde tolik nefun-
gují reflexní prvky, ale fluorescenční. To 
jsou takové ty svítící žluté, zelené či oran-
žové, které známe z reflexních vest. Re-
flexní vesta je tím nejúčinnějším řešením 
viditelnosti v noci i ve dne, pokud je špat-
ná viditelnost. Vesta není trapná :-)

Štěpánka Vošická, Lysá nás spojuje 
Robert Šťastný, Lysá nás baví – KDU

Tip: Děti (i rodiče) si mohou hravě  
vyzkoušet, jak zvýšit svou viditelnost,  
na výukovém portále ŠKODAhrou.cz  

200 m

55 m

37 m

24 m

18 m

Když jsme počátkem léta v Denním sta-
cionáři v Lysé nad Labem dostali od Ing. 
Milana Poura, poslance Parlamentu ČR a 
zastupitelky města Milovice JUDr. Kristý-
ny Bukovské, pozvání na 19. 8. 2019 na  
Pétanque turnaj pro seniory a poskytovatele 
sociálních a zdravotních služeb pro seniory, 
ani na chvilku jsme neváhali a rádi pozvání 
přijali. Byla to pro nás hozená rukavice, neb 
většina z nás o této hře mnoho nevěděla. 
Nic jsme však neponechali náhodě a díky ve-
doucí našeho střediska, Věry Součkové, jsme 
získali zkušeného trenéra, který nás seznámil  
s pravidly a technikou této hry. Využívali jsme 
téměř každého dne a pilně trénovali. V den 
„D“ nás ráno zaskočil docela slušný liják, 
který byl sice zemědělci dlouho očekáván, 
ale nám se vůbec nehodil. Vybaveni deštní-
ky, dorazili jsme do Milovic do Relax parku 
Mladá, kde nás přivítali hlavní organizátoři 
spolu s naší paní ředitelkou Centra sociál-
ních a zdravotních služeb Poděbrady o. p. 
s., Emilií Třískovou. To jsme ještě netušili, 
že po rozlosování do skupin se nám dosta-
ne té cti, že budeme hrát proti samotným 
senátorům Parlamentu ČR - Emílii Třískové, 
Ing. Tomáši Czernínovi a poslanci Parlamen-
tu ČR, Ing. Milanovi Pourovi, kteří převzali 
nad turnajem záštitu. I přes poměrně vy-

Senioři, nebojme se pétanque

laděnou formu (samozřejmě v rámci na-
šich možností), jsme silnému soupeři pod-
lehli a na pomyslnou „bednu“ nedosáhli.  
To nám však neubralo chuti pokračovat  
v pétanque i nadále v denním stacionáři. 
Dokonce je to, díky tomuto turnaji, který byl 
pro nás velkou inspirací, jedna z našich nej-
oblíbenějších aktivit. Co říci závěrem? Z tur-
naje jsme si odvezli nejen spoustu zážitků, 

chuť pokračovat v pétanque i nadále, ale i 
skvělou kuchařku s vlastnoručním podpisem 
autora Ing. Milana Poura. A co budeme dě-
lat v zimě, když nebude možné venku hrát 
pétanque? Budeme pro změnu podle oné 
kuchařky „trénovat“ naše kulinářské umění.
                
 Hana Lajnerová

Denní stacionář Lysá nad Labem
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Fenomén expanze koncernu Baťa do 
světa a příběh jedné československé 
komunity v letech 1933–1948.

Nejpočetnější československá komunita 
v Indii vznikla v meziválečném období, kdy 
se čile rozvíjely obchodní styky mezi oběma 
zeměmi. Ze čtyř míst na indickém území, 
kde se tyto komunity formovaly, žilo téměř 
300 Čechoslováků kousek od dnešní Kolka-
ty na břehu řeky Huglí. Zde obuvnická firma 
Baťa vybudovala továrnu a přilehlé moder-
ní město podle plánu českého architekta. 
Počátky vzniku Batanagaru byly nelehké, 

Baťovci v Indii
neboť sem přijeli lidé bez znalosti jazyka a 
bez jakýchkoli zkušeností. Nechyběla jim ale 
odvaha, odhodlanost a loajalita vůči firmě, 
kterou zastupovali. Tvrdá práce a léta strá-
vená daleko od domova je silně pozname-
nala a vytvořila silné pouto se zemí, na kte-
rou ještě jejich potomci dodnes vzpomínají  
s láskou a stále se sem vracejí. 

Od r. 1931 sdílela tato skupina lidí ne-
jen významné historické události vedoucí 
k osamostatnění Indie, ale silně prožívala 
i dramatický osud vzdálené vlasti během 
druhé světové války a po změně politic-
kého režimu v r. 1948.  Během celé této 

doby však Čechoslováci nadále pěstova-
li všechny své zvyky, chodili do kostela, 
sportovali, organizovali kulturní i vzdělá-
vací akce, do nichž se sami nadšeně za-
pojovali podle svých schopností. V prů-
běhu války se pak Československý spolek  
v Kalkatě zapojil do odbojové činnosti. 
Rok 1948 však tuto pospolitost pozname-
nal nejistotou, co bude dál. Mnozí česko-
slovenští zaměstnanci firmy Baťa byli tak 
postaveni před dilema, zda zůstat nadále 
v Indii či zda se vrátit do vlasti.

Mgr. Lukáš Pešout

Poděkování
Chtěl bych tímto poděkovat manželům 

Koškovým, kteří ve svém domku se zahrád-
kou v ulici "Na Homolce" opět  zorganizovali 
a uspořádali setkání sousedů.

Setkání   proběhlo již po třetí, vždy na jaře  
a na podzim a bylo to velmi   příjemné, pro 
bližší seznámení všech zúčastněných. K dis-
pozici bylo občerstvení z vlastních přinese-
ných zásob s nabídkou i pro ostatní, pivečko 
čepoval p. Košek za opravdu symbolickou 
cenu, pro zájemce byl k použití i gril.

Věřím, že toto setkání nebylo poslední a 
že se z toho stane určitá tradice. Koškovi ješ-
tě jednou díky za všechny za příjemně proži-
tý podvečer.  

Václav Janula

Soudě z existence dvou protichůdných 
petic, týkajících se Městské památkové zóny  
v Lysé nad Labem, je o tuto problematiku zá-
jem.  Tedy alespoň mezi těmi obyvateli města 
(není jich mnoho), kteří petice podepsali. Cí-
lem tohoto textu je, mimo jiné, vzbudit zájem 
i u těch nepodepsaných.

Co všechno pokládáme za památky? Nepo-
čítáme-li památky rodinné, tedy soukromé, 
které asi chápe a uznává každý člen nějaké ro-
diny, půjde o takové objekty, které mají mož-
nost vidět a vnímat všichni občané a jsou tedy 
v tomto smyslu veřejným vlastnictvím. Je sa-
mozřejmé, že tuto možnost využívá každý po 
svém. Takzvané drobné památky, většinou 
církevní (Boží muka, výklenkové kapličky, mo-
rový sloup, křížové cesty...), jsme si zvykli jako 
památné objekty chránit, případně uctívat. 
Uznáváme je přesto, nebo právě proto, že jich 
v naší krajině od barokních dob trvale ubývá. 
Obecně chápané jako památečné jsou také 
významné historické stavby, ať už církevní 
nebo světské – kostely, fary, kláštery, zámky, 
hrady, radnice, historické zahrady, hřbitovy... 
U těchto „nepochybných“ památek větši-
nou nevzniká spor o nutnosti jejich ochrany. 
Jenže kromě těchto hmatatelných a exaktně 
vymezených objektů jsou v zájmu a předmě-
tem památkové péče také méně uchopitelné 
hodnoty. A ty jsou pro obraz města stejně dů-
ležité, ne-li důležitější. Někteří lidé o nich vědí, 
někteří si jich všimnou, až když se pokazí, nebo 
zmizí. Tady už nejde o jednotlivé domy (nemo-
vité kulturní památky), ani o architektonické 
soubory, ale o to prázdno mezi nimi a také o 
vztahy a souvislosti. Tak jsou chráněny přede-
vším veřejné prostory, náměstí, ulice, městská 
prostranství, parky. Samozřejmě, tyto prostory 
jsou vymezeny stavebními prvky, takže i na 
ně se přenáší ochrana toho, co je chráněno 
primárně (prostor náměstí třeba). A pak je tu 
ještě něco subtilnějšího: to, co vnímáme jako 
celkový obraz města. Třeba silueta s dominan-
tami a s osazením do krajiny, tak důležitá pro 
dálkové pohledy a přibližování se k městu (po-

Pár poznámek k ochraně památek
hled ze silnice od Milovic). Zajímavé a nečeka-
né průhledy odhalující nové souvislosti (třeba 
z Vodákovy ulice k centru), či měřítko prostoro-
vého uspořádání (může být drobné, komorní, 
jako v „podzámčí“ v Lysé, nebo velkolepé jako 
v Paříži). To všecko jsou hodnoty urbanistické 
koncepce, která vznikla dílem postupným his-
torickým vývojem a dílem cílenými kompozič-
ními záměry (v případě Lysé hraběte Františka 
Antonína Šporka) a je právem předmětem pa-
mátkové ochrany. 

    Proč vlastně památky, tak jak jsme jejich 
výčet rozšířili o ty nesamozřejmé, chráníme?

Ty samozřejmé (nemovité kulturní) pro je-
jich stáří..., což samo o sobě nestačí, tedy pro 
jejich historický význam v daném kontextu, 
což také ještě nestačí, tak tedy pro jejich es-
teticko–architektonickou hodnotu a pro tohle 
všechno dohromady. A také prostě proto, že 
jsou krásné (nebo by mohly být krásné, kdyby 
se jim kromě ochrany dostalo i péče).*

U těch „nesamozřejmých“, veřejných míst, 
ulic, uliček, naměstí, náměstíček, jde o něco 
trochu jiného. Jistě, i ony jsou vymezeny něja-
kými domy. Ty nemusí být nijak významné, a 
přece na nich záleží. Tady se jedná o ochranu 
a zachování charakteru prostoru, jeho veli-
kosti, proporcí, osvětlení, barevnosti, způso-
bů užívání**, o jeho roli v urbanistické struk-
tuře.*** Ta ostatně, jako ještě vyšší celek, je 
chráněna také. Nejenom proto, že uliční síť je 
starší než většina domů, že je to nejstarší sto-
pa osídlení, ale také proto, že její rozmanitost 
usnadňuje orientaci ve městě, že odlišuje jed-
notlivé části města, které vznikaly v různých 
historických časech, že činí město čitelnějším. 
(Chudá a nudná k nepřejití jsou sídla, kde 
všechny ulice jsou stejně široké, přímé a na 
sebe kolmé!)  A pak je tu ještě jeden důvod 
ochrany, možná nejdůležitější a společný pro 
všechny kategorie památek. Jak už ze spo-
lečného základu těch slov vyplývá, památky 
mají něco společného s pamětí... Dost spo-
lečného: jsou totiž tou pamětí, zhmotněnou 
do viditelné podoby. Všechny jsou nějak da-

továny a navlečeny na časovou osu dokládají 
historický vývoj sídla.

    O aktuálním stavu památkové péče v Lysé 
se pokusím něco říci příště.

* S tou krásou je to ovšem ošidné. Na ně-
čem se shodneme všichni; kostel narození sv. 
Jana Křtitele se sochařským doprovodem je 
krásný, u domu č.13/20 na náměstí B. Hroz-
ného mohou již vzniknout spory, a rohový 
dům č.177/21 na Husově náměstí, či dům 
č.253/9 Na Františku najdou možná jen pár 
zastánců.

** Jiné pocity vyvolává relativně rušná Ma-
sarykova třída s nabídkou hospod a obchodů 
a jiné klidné tiché domácké a důvěrné pro-
středí třeba Havlíčkova náměstí.

*** Třeba trojúhelníkové náměstíčko Na 
Františku je nezaměnitelným uzlovým bo-
dem, svorníkem urbanistické struktury rostlé 
části města.

Ing. Arch. Jan Storch  
městský architekt
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Tento rok pořádal náš klub DANCE EMO-
TION Lysá nad Labem již podruhé taneční 
příměstský tábor, který probíhal v tělo-
cvičně TJ Sokol v Lysé. První den se 50 děv-
čat seznámilo, vyzdobilo trička a hned se 
tančilo. Trénovaly jsme různé druhy tance, 
hrály hry, ale vyrazily i na celodenní výlet 
do ZOO Chleby, kde jsme adoptovaly daň-
ka. Poslední den jsme rozdaly zasloužené 
medaile, diplomy a drobné dárky. Závě-
rečné vystoupení pro rodiče se také moc 
povedlo a děvčata s radostí předvedla, co 
všechno se zvládla naučit za ten úžasný 
týden. Závodní týmy mladšího aerobiku  
a kadetek se vydaly na soustředění na  
Benecko. Děvčata trénovala nové sesta-
vy a vylepšovala fyzičku. Vyrazily také na 
výlet do sportovního centra, kde ovšem 
neodpočívaly, ale vyzkoušely horské kolo-
běžky, skluzavky a mnoho dalšího. Každo-
denní večerní program, karneval i závěreč-
né předání medailí a diplomů si moc užily. 
Závodní týmy zumby a starší aerobik se  
v počtu 42 účastníků vydal opět na soustře-
dění do Chorvatska, tentokrát do letoviska 
Drvenik. Každé ráno jsme začaly během po 
pláži, rozcvičkou nebo jógou, následovaly 
tréninky sestav, ale i posilovaní. Každý den 
naše trenérky roztančily pláž aquazum-
bou. Počasí nám skvěle vyšlo, takže nechy-
běl každodenní relax, opalovačka u moře, 

Letní akce 2019

večerní program a diskotéka. Pobyt dopl-
ňoval skvělý stravovací program v restau-
raci na břehu moře, kde kromě běžných 
lahůdek měla děvčata možnost ochutnat 
i místní speciality, ryby a dary moře. I přes 
neuvěřitelně nabitý program jsme zvládly 
natrénovat nové závodní sestavy i vylepšit 
sestavu pro Mistrovství světa, které nás 
čeká už v listopadu. Pobyt jsme zakončily 
vyhlášením a předáním medailí a diplo-
mů. Všem účastníkům patří obrovská po-
chvala jak za příměstský taneční tábor, tak 
za obě soustředění. Byly to skvělé tři týdny 

s vámi a už teď se těšíme na novou sezo-
nu! Kompletní fotografie ze všech našich 
akcí naleznete na www.danceemotion.cz 
ve fotogalerii. 

Děkujeme městu Lysá nad Labem a TJ 
Sokol, bez kterých by se tyto akce nemoh-
ly konat. Poděkování patří také všem na-
šim trenérkám za jejich nasazení a všem 
rodičům za obrovskou podporu. Do nové 
sezóny přejeme všem týmům hodně úspě-
chů a vše NEJ! 
      

Eva Rejmanová a tým trenérek

Domnívám se, že pro náš spolek byla 
úspěšná. Úspěchy v soutěžích uplynulé sezó-
ny zaznamenal náš spolek již na podzim 2018. 
Další úspěchy si naše týmy přivezly ze soutěží 
MIA Festival, kde se starší děvčata probojovala  
v sezóně až do finále a stanula na 4. místě. Men-
ší děvčata se umísťovala běžně na předních 
příčkách např. DANCEMANIA CUP v Ústí nad 
Labem 1. místo, náš  Fitnes tým získal 1. místo  
v Mladé Boleslavi v soutěži MIA DANCE a 
v soutěžích FISAF se probojovaly do první 
desítky. Novou sezonu jsme zahájili v srp-
nu soustředěním v hotelu Skalka Benecko.  
V nadmořské výšce 800 m.n.m. si děvčata 
po prázdninovém „lenošení“ aktivovala sva-
líky a začala si pod vedením svých trenérek 
připravovat závodní sestavy.  Musím říci, že 
atmosféra na soustředění byla opravdu skvě-
lá. Program byl opět pestrý. Rozcvičky, tré-
ninky, táborák zakončený pěší strašidelnou 
večerní cestou, či překážkové dráhy, koupání 
v bazénu, výlet na rozhlednu Žalý, promítá-
ní,  maškarní karneval na téma Jumanji atd. 
Veškerá sportovní klání, úkoly, pořádek na 
pokojích po celý týden, se čtyřem soutěžním 
družstvům bodově započítával do soutěže 
Jumanji. Dle prvních reakcí se děti nejen 
že učily nové sestavy, nenudily se, ale líbilo 
se jim a bavily se. A o to nám jde. Na sou-

Sportovní sezona 2018– 2019 TSK Dynamiku, z.s.

středění nás navštívil malý filmový štáb ze 
soutěže „Díky trenére“, v které se vyhlašuje 
trenér roku. My jsme hrdí na skutečnost, že 
z více jak sedmi set přihlášených se naše tre-
nérka Mgr. Lucie Koštířová probojovala mezi 
závěrečných 16. Vzhledem k jejímu celkové-
mu přístupu k dětem, dlouholetou práci na 
pozici trenérky, ale především za to jaký je 
člověk, jí přejeme co nejpříjemnější umís-

tění v této soutěži. Během týdne panovala 
skvělá nálada, děti i dospělí se bavili a prožili 
zážitky, na které budou snad rádi vzpomí-
nat.  Moc děkuji všem trenérkám i jejich asi-
stentkám za skvěle odvedenou práci, která 
přinesla radost i dílčí úspěchy a všem, kteří 
podpořili naše dosavadní snažení. 

Ing. Luboš Kloud
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Letní dění v klubu bylo mi-
strovské. Ve dnech 22.–24. 6. 
jsme jeli do Račic, kde žáci bo-
jovali o medaile na Mistrovství 
ČR žactva. Získali jsme kom-
pletní sadu. Zlatou medaili zís-
kala posádka 4+žkys ve složení 
Rálišová E., Franke R., Šípko-
vá N., Kavanová Ž., stříbrnou 
získala posádka 4x+žkym ve 
složení: Křížová T., Holexová 
P., Kolomazníková Ž., Jechová 
A. a konečně bronz si přivezla 
posádka 4x+žcim ve složení 
Jarolím Z., Červinka V., Dědek 
Š., Šípek P. Všechny posádky 
kormidloval Višňovský J.

Týden poté se zde konalo Mistrovství ČR 
pro starší kategorie. S radostí představuje-
me trojnásobné Mistryně ČR K. Mackovou 
a V. Hrázskou, které v kategorii dorostenek 
vybojovaly zlato na 2x, 4x- a 8+, kde čtyřka 
a osma jsou ve společenství. Stříbro zís-
kala A. Šoukalová v kategorii juniorek na 
4x-, také ve společenství. Bronzovou me-
daili pak také vybojovali muži L. Kobera a  
T. Mráz na 2x.

Letos jsme byli i v Třeboni na Mistrovství 
ČR Masters, kde náš jediný závodník v této 
kategorii L. Rakušan ve společenství získal 

Veslařská sezona vrcholí

zlatou medaili na 8+. Tato posádka bude 
reprezentovat ČR 14.–15. 9. na Mistrovství 
světa Masters v Maďarsku.

ČR dále úspěšně reprezentovala i A. Za-
vadilová v Itálii a přivezla krásnou bronzo-
vou medaili na 4x-juniorek.

Po těchto vrcholných závodech nastal leh-
čí prázdninový režim, který jsme ukončili na 
letním soustředění. Tentokrát jsme vyjeli na 
vodní nádrž Hracholusky. Podmínky pro ves-
lování a fyzickou přípravu jsou tam naprosto 
ideální. Byla spousta legrace, hodně náma-
hy, a i nějaký ten puchýř.

Příprava se vyplatila, jelikož hned po ná-
vratu jsme na závodech v Litoměřicích získali 
12 medailí a v bodování Polabského pohá-
ru jsme obsadili třetí místo. Hned za týden  
v Brandýse n. L. jsme z rukou Ondřeje Synka 
obdrželi opět spoustu medailí, a hlavně jsme 
tentokrát Polabský pohár vyhráli. Všem zá-
vodníkům děkujeme a přejeme další úspěchy.

Samozřejmě zveme všechny přátele 
veslování 19. 10. na loděnici, kde sezonu 
ukončíme tradiční ŽÁBOU.

Naďa Tlamichová

      

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

hledá	nové	zaměstnance	 
na	pracovní	pozice:

Pracovník 
v sociálních službách – 
přímá obslužná péče,

všeobecná sestra a 
kuchař/ka

   •	Termín	nástupu	–	dle	dohody,	ihned.
			•	Plat	v	souladu	s	NV	č.	564/2006	Sb.,	
	 ve	znění	pozdějších	předpisů.
   • Více	informací	na	webových	stránkách  
 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.

PS	MOV	“Střelka“	Kostelec	n.	L.	a	KČT	Neratovice	
zvou	širokou	veřejnost	na	

16.	ročník	turistického	pochodu	a	jízdy	na	kole

PODZIMNÍ STEZKA POLABÍM
v	sobotu	5.	října	2019
ve	Staré	Boleslavi	a	jejím	širokém	okolí

START Stará Boleslav	–	dvorana	sokolovny	(před	náměstím	ve	St.	Boleslavi,	
	 po	pravé	straně	ve	směru	od	Brandýsa	n.	L.	–	v	průčelí	u	silnice	je	 
	 jídelna	u	Karla	IV.)	od	7.30	do	10.30	hodin
                      Kostelec nad Labem,	fotbalové	hřiště	u	Labe	od	7.30	do	10.30	hodin
                      Lysá nad Labem,	nádraží	ČD	(nad	info)	od	8.00	do	10.30	hodin
                      Neratovice,	nádraží	ČD	(vestibul)	od	8.00	do	10.30	hodin
CÍL	 Stará	Boleslav	–	dvorana	sokolovny	(viz	start	ve	St.	Boleslavi) 
	 do	17.00	hodin	         
STARTOVNÉ děti	předškolní:	5	Kč	/	žáci	a	studenti:	15	Kč	/	dospělí:	25	Kč	/
																						 členové	KČT	a	senioři	nad	65	let:	20	Kč

ODMĚNA	 diplom,	odznáček	pochodu	a	…	pocit	příjemně	prožitého	dne
TRASY	 ze	St.	Boleslavi:	4	pěší	od	10	do	28	km	/	3	cyklo	od	23	do	75	km

	 z	Lysé	n.	L.	:	3		pěší		od	15	do	28	km	/	3	cyklo	od	21	do	58	km																														
	 z	Neratovic:	3	pěší	od	18	do	33	km	/	3	cyklo	od	24	do	85	km
	 z	Kostelce	n.	L.:	3	pěší	od	11	do	25	km	/	cyklo	od	16	do	58	km

V	cíli	budou	k	dispozici	vizitky	pochodu,	trička	pochodu	a	další	suvenýry.	Na	hlavních	 
trasách		zajištěno	občerstvení.	Přímo	v	cíli	je	pro	snídani	i	oběd	otevřena	Jídelna	u	Karla	IV.	
Další	informace	získáte	na	uvedených	kontaktech	a	webových	stránkách.	Pořadatel	si	
vyhrazuje	právo	dílčích	úprav	tras	v	návaznosti	na	počasí	a	situaci	v	prostoru	tras.

Informace:	725	566	282,	generaljirka@seznam.cz
nebo na http://www.podzimnistezka.cz
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PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, 
Dominant ve všech barvách a Green Shell typu Araukana. 
Stáří: 14–19 týdnů, cena: 159–209 Kč/ks.

Prodej Lysá nad Labem – Penny u betonárky:
19. 10. a 16. 11. 2019 v 15.10 hodin, 30. 10. 2019 v 10.00 hodin, 

8. 10. a 15. 11. 2019 ve 13.55 hodin hodin.

VÝKUP KRÁLIČÍCH KOŽEK - cena dle poptávky
Informace PO–PÁ od 9.00 do 16.00 hodin 

na tel.: 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz


