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Polské město Głogów Małopolski založil 
23. dubna 1570 Kryštof Głowa. V roce 1604 
město spolu se sousedními vesnicemi nabyl 
od Kryštova Głowy pan R. M. S. Ligęza. Jedna  
z dcer Ligęzy, Konstancja si vzala za muže kníže-
te Jiřího S. Lubomirského a jako věno přinesla 
rzeszowské a głogowské majetky. Vnuci Jiřího S. 
Lubomirského v roce 1722 rozdělili celé latifun-
die na menší části. Głogów se stal sídlem Jana K. 
Lubomirského, který zde vybudoval svůj palác.

Jan K. Lubomirský uzavřel manželství s Urs-
zulou Branickou, narodily se jim čtyři děti, ale 
dospělosti dosáhla pouze dcera Marie. V roce 
1753 se vdala za Karla Radziwiłła, ale toto 
manželství nebylo zdařilé. V roce 1760 bylo 

prohlášeno za neplatné. Marie Radziwiłłowa 
neměla žádné potomky, z toho důvodu byly 
po její smrti głogowské majetky dány do draž-
by. V roce 1803 je získal český aristokrat hrabě 
Filip Benitus Sweerts-Spork.

Filip Benitus Sweerts-Spork se narodil 
v roce 1753 ve městě Lysá nad Labem a 
byl nejstarším synem Jana Sweerts-Spor-
ka a hraběnky Barbary z Bubna a Litic.  
V Rakousku se stal císařským komořím, taj-
ným radou a také guvernérem Krainy (části 
Slovinska). Oženil se třikrát a měl dohroma-
dy devět  dětí. S první ženou Marii Kolowrat 
– Krakovskou zplodil dceru a dva syny. Jeho 
druhou ženou byla hraběnka Anna Běšinov, 

se kterou měl dvě dcery. Jeho třetí žena hra-
běnka Alojza Pötting-Persing mu porodila 
dvakrát dvojčata.

V Głogowě se Filip Benitus Sweerts-Spork 
objevil začátkem XIX. století jako velitel es-
kadrony, která zde pobývala. Pravděpodob-
ně se mu zalíbilo toto haličské městečko - 
Głogów, proto se zde rozhodl získat dědičné 
majetky s úmyslem předat je v budoucnu 
jednomu ze svých potomků. Avšak vývoj 
událostí na politicko – vojenské scéně teh-
dejší Evropy nebyl nakloněn hospodářské 
stabilizaci. Vypuknutí napoleonských válek, 
které přivedly Rakousko do víru nepříznivých 
událostí, pohltil i nového vlastníka Głogowa. 
Teprve mír v Tylži podepsaný v roce 1807 
celou situaci na krátko uklidnil. Filip Benitus 
Sweerts-Spork zavítal do Głogowa a začal 
své záměry realizovat. Bohužel hrabě neče-
kaně zemřel v Krakově 4. dubna 1809.

Dědictví po Filipovi Benitusovi Sweerts-
-Sporkovi bylo soudně rozděleno dekretem. 
Głogowské majetky zdědila vdova Alojza a 
děti Sweerts-Sporka. Po smrti Alojzy její po-
díly z dědictví připadly jejich dětem. Nikdo z 
jejich dětí už v Głogowě nepobýval a celý ma-
jetek byl řízen jmenovanými komisaři.

Głogowské majetky náležely rodině 
Sweerts-Sporků do roku 1892. Prodal je až 
Herman Czernin, manžel Marie Alojzy (vnuč-
ky Filipa Benituse) a koupil je A. Jędrzejowicz. 
Takto skončilo skoro devadesát let trvající 
spojení Głogowa Małopolského s rodem 
Sweerts-Sporků.

Rokem 2018 byla zahájena partnerská 
spolupráce mezi dvěma městy – Lysá nad 
Labem a Głogów Małopolski. Poprvé hosté  
z Polska představili své město na výstavě Čes-
ké regiony v dubnu 2018 a už v září téhož roku 
starosta Głogowa pan Paweł Baj podepsal se 
starostou Lysé nad Labem Karlem Otavou 
partnerskou dohodu. Při této příležitosti se 
konaly Dny polské kultury, které se opakovaly 
i v roce následujícím. Tím byla zahájena spo-
lupráce mezi našimi městy. 

Robert Borkowski
ředitel knihovny Głogów Małopolski
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Městský úřad

Slovo starosty

Krátce z radnice

Vážení spoluobčané, první rok ze čtyřle-
tého volebního období utekl jako voda a 
působení nového vedení města si zaslouží 
malou rekapitulaci. Ve dnech 5. a 6. října 
2018 proběhly volby do zastupitelstva měs-
ta. Svojí účastí jste dali najevo, že Vám bu-
doucnost našeho města není lhostejná. 

Kandidovalo celkem 11 volebních subjek-
tů a z toho 8 získalo mandáty v následují-
cím pořadí: 4x ČSSD 26,67 %, 3x KDU-ČSL  
20,00 %, 2x ODS 13,33 %, 2x KULTURNĚ! 
13,33 %, 1x ANO 6,67 %, 1x Naše Lysá  
6,67 %, 1x KSČM 6,67 %, 1x Cesta města 
6,67 %. Volební účast byla 49,46 %. Tím se 
projevilo, koho chcete v čele města a komu 
věříte, že připravené projekty dokončí. Bez-
prostředně po vyhlášení výsledku voleb se 
rozběhlo koaliční vyjednávání. KDU-ČSL, 

KULTURNĚ! a Cesta města odmítly respek-
tovat výsledek voleb a požadovaly funkci 
starosty. ODS a ANO se přiklonily ke spo-
lupráci s naší ČSSD a sdružením Naše Lysá, 
a to i díky větším programovým průnikům 
a současné krajské a parlamentní politické 
struktuře. Po týdnu byla podepsána koalič-
ní dohoda o spolupráci na volební období 
2018–2022. Ustavující zastupitelstvo měs-
ta 31. 10. 2018 zvolilo nové vedení. Sta-
rostou byl v tajné volbě zvolen Ing. Karel 
Otava, neuvolněným místostarostou Mgr. 
Jiří Havelka, neuvolněnou místostarostkou 
Romana Fischerová, uvolněnou radní Ing. 
Karolína Chudobová (nyní Stařecká) a rad-
ní Josef Kolman. Následně bylo schváleno 
Programové prohlášení rady města na vo-
lební období 2018–2022.

Po roce se dá konstatovat, že přes počáteční 
obavy koalice funguje velmi dobře a postup-
ně plní cíle, které si vytyčila ve svém progra-
movém prohlášení. Mnohé investice již byly 
dokončeny, ale některé se díky složitosti záko-
nů a neustálým podáváním námitek ze strany 
ekologických spolků a účastníků stavebního 
řízení neskutečně protahují. Příkladem může 
být rekonstrukce ulice ČSA, kterou jsme po-
třebovali provést v době uzavření nadjezdu. 
Známým ekologickým spolkům se „úspěšně“ 
daří tuto investici v hodnotě 80 mil. Kč bloko-
vat. I v tento okamžik stavební úřad eviduje 

další námitku ke stavebnímu řízení na ČSA od 
nejznámějšího spolku, který u nás „působí“ 
už 20 let. Podobné to je i s rekonstrukcí ulice 
Mírová v hodnotě 120 mil. Kč a s přípravou 
výstavby druhé etapy obchvatu, kde někteří 
vlastníci odmítají své pozemky prodat nebo 
směnit. Bude muset dojít k vyvlastnění, kte-
ré stavbu oddálí o další dva roky. Tyto velké 
investice, které jsou navázány na evropské 
dotace, jsou reálně ohroženy tím, že se je ne-
podaří připravit v daných termínech.

Ve městě se rozmáhá fenomén nové doby. 
Pomocí facebooku jsou vyvolávány nesku-
tečné kauzy a petiční akce. Naši spoluobča-
né, ale i přespolní, podepisují petice, aniž by 
si zjistili pravdivé informace. Městský úřad je 
od několika jednotlivců zaplaven žádostmi 
podle zákona č. 106 o svobodném přístupu 
k informacím. Vyhledávání podkladů a se-
pisování odpovědí úřad velmi zatěžuje. Po-
stupně se nám daří personálně stabilizovat 
městskou policii a úřad. Přinese to zlepšení 
služeb pro občany. Jednání zastupitelstva 
města jsou některými opozičními zastupi-
teli často protahovány do pozdních nočních 
hodin. Přesto věřím, že někteří zastupitelé 
jednou pochopí, jak může rozvoji města pro-
spívat konstruktivní opozice.

Ing. Karel Otava
    starosta města 

Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
DNE 24. 9. 2019
RM schválila: 
• přijetí účelového finančního daru od  
 Spolku rodičů při ZŠ J. A. Komenského  
 Lysá nad Labem ve výši 250.000 Kč na  
 nákup nových počítačů pro ZŠ J. A. Ko- 
 menského.

Z 5. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA DNE 25. 9. 2019 
ZM schválilo: 
• „Objemovou studii - Sportovní hala Lysá  
 nad Labem - varianta B“,
• a) výkup pozemků p.č. 511/57 o výměře  
  9 m2, druh pozemku ostatní plocha a  
  p.č. 511/60 o výměře 11 086 m2,  
  druh pozemku orná půda , oba k. ú.  
  Lysá nad Labem od podílových vlast- 
  níků za kupní cenu 760 Kč/m2 s tím, 
  že kupující hradí náklady spojené  
  s podáním návrhu na vklad do KN.  
  Poplatníkem daně z nabytí nemovi- 
  tých věcí je kupující,
 b) výkup pozemku p.č. 511/5 o výměře  
  6 285 m2, druh pozemku orná půda,  
  v k. ú. Lysá nad Labem od za kupní  
  cenu 760 Kč/m2 s tím, že kupující hra- 

Z 18. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
DNE 16. 9. 2019
RM schválila: 
• dotaci ve výši 10 000 Kč na činnost Svazu  
 postižených civilizačními chorobami v ČR,  
 z. s., Základní organizace Lysá nad Labem  
 a 15 000 Kč na nákup lůžka pro Městskou  
 nemocnici Městec Králové a. s. a schvalu- 
 je příslušné veřejnoprávní smlouvy,
• 1) výsledek poptávkového řízení na  
  VZMR na stavební práce s názvem:  
  „Revitalizace cest v zámeckém parku  
  II. etapa“,
 2) navýšení položky „Revitalizace cest  
  v zámeckém parku II. etapa“  
  o 300 000 Kč na částku 2 500 000 Kč,
 3) uzavření smlouvy o dílo na výše uve- 
  denou VZMR na stavební práce s vy- 
  braným dodavatelem společností  
  ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR  
  s. r. o., Beranova Lhota, za cenu  
  2 385 314,57 Kč včetně DPH.
RM zřídila:
• komisi pro výstavbu sportovní haly.
RM vydalo:
• panu Matěji Kodešovi Osvědčení o na- 
 stoupení do funkce člena Zastupitelstva  
 města Lysá nad Labem.

  dí náklady spojené s podáním návrhu  
  na vklad do KN. Poplatníkem daně  
  z nabytí nemovitých věcí je kupující,
 c) výkup pozemku p.č. 514/46 o výměře  
  119 m2, druh pozemku ostatní plo- 
  cha, k. ú. Lysá nad Labem od podílo- 
  vých vlastníků za kupní cenu symbo- 
  lická 1 Kč s tím, že kupující hradí ná- 
  klady spojené s podáním návrhu na  
  vklad do KN. Poplatníkem daně z na- 
  bytí nemovitých věcí je kupující,
• statut Programu na podporu volnočaso- 
 vých aktivit ve školských zařízeních města  
 Lysá nad Labem,
• 1) Římskokatolické farnosti Lysá nad La- 
  bem z Programu regenerace částku  
  ve výši 190 000 Kč, z rozpočtu města  
  částku ve výši 39 469 Kč a současně  
  schvaluje návrh veřejnoprávních 
  smluv,
 2) obnovu domku zahradníka v zámec- 
  kém parku Lysá nad Labem pozemek.  
  p. č. st. 1357 v k. ú. Lysá nad Labem  
  z Programu regenerace částku ve výši  
  1 655 000 Kč, z rozpočtu města částku  
  ve výši 1 655 000 Kč a současně schva- 
  luje návrh veřejnoprávní smlouvy,

Pokračování na str. 3



3

Městský úřad

Krátce z radnice

Přehled stavebních akcí ve městě

Blahopřání 
za měsíc září

80 let
Zdeňka Solnařová
Petr Veselý 
Bedřich Vavroušek
Eva Čermáková

85 let
Jindřich Procházka

92 let
Jarmila Černá

93 let
Marie Budková
Vlasta Charvátová

94 let
Marie Vostrovská

Řecké přísloví: „Srdce, které miluje, 
je stále mladé.“

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

• nové názvy ulic v Lysé nad Labem – Vo- 
 jáčkova, Seifertova, Járy Cimrmana,  
 Kafkova, Karolíny Světlé a V Olších.
ZM odvolalo:
• dosavadního předsedu OV Byšičky p. Jo- 
 sefa Koštíře z funkce předsedy OV Byšičky  
 k 30. 9. 2019.
ZM jmenovalo: 
• nového předsedu OV Byšičky p. Miloše  
 Freiberga s účinností od 1. 1. 2020.
ZM udělilo: 
• poděkování p. Josefu Koštířovi za dlouho-
 letou činnost v OV Byšičky.

Z 20. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
DNE 8. 10. 2019 
RM schválila: 
• dotaci ve výši 10 000 Kč z Charitativního  
 programu pro Domov Mladá Milovice  
 včetně veřejnoprávní smlouvy,
• záštitu města Lysá n. L. a užití měst- 
 ského znaku pro soutěž „Šachy do škol“.

Úplné informace najdete na stránkách 
www.mestolysa.cz.

Bc. Andrea Nováková
referentka vnějších vztahů

Pokračování ze str. 2

Vážení spoluobčané, stavební sezóna vr-
cholí. Dovolte mi Vás seznámit s tím, co se ve 
městě aktuálně realizuje.

S jednotlivými akcemi Vás budu detailně 
seznamovat postupně.

• Rekonstrukce ZUŠ – stavba právě končí.
• Rekonstrukce budovy, kde nyní sídlí ÚP
 – stavba právě končí.
• Výstavba parkoviště P+R na nádraží 
 – stavba probíhá.
• Rekonstrukce budovy pro městskou  
 a státní policii – stavba probíhá.
• Rekonstrukce ul. Za Zámkem – stavba  
 probíhá.
• Vak + rekonstrukce ulice V Zátiší – stavba  
 probíhá.
• Rekonstrukce ul. 28. října – stavba začíná.
• Sociální bydlení Na Františku – stavba  
 probíhá.
• Rekonstrukce cest v zámeckém parku  
 II. etapa – stavba probíhá.

• Rekonstrukce zahradního domku  
 v zámeckém parku – stavba probíhá.
• Nástavba patra na pavilonu C vč. přístavby  
 šaten a výtahu – stavba probíhá.

Dále probíhá rekonstrukce úseků chod-
níků v ulici Dvořákova, Komenského a ve 
Dvorcích. V ulici Olbrachtova a Stržiště 
jsou takřka hotové.

Ing. Karolína Stařecká
radní uvolněná

Vážení občané, dne 30. 11. 2019 od 
8.00 do 20.00 hodin proběhne úplná uza-
vírka silnice č. II/331, v úseku ul. Husovo 
náměstí, z důvodu pořádání tradiční kul-
turní akce „Advent 2019“.

Kateřina Uhrová
vedoucí odboru dopravy 

Informace o uzavírce

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/ob-
can/dotace_a_granty.

Hana Foltýnová
referentka odboru ŠSVZaK

Dotace
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Městský úřad

V roce 2014 se město Lysá nad Labem roz-
hodlo usilovat o možnost zahájit komplexní 
pozemkové úpravy na katastrálních územích 
Lysá nad Labem a Litol. Pro to, aby Státní 
pozemkový úřad mohl zahájit tyto úpravy, 
bylo potřeba získat souhlas nadpoloviční 
většiny vlastníků zemědělských pozemků  
v jednotlivých katastrálních územích. V minu-
lých dnech jsme získali potvrzení ze Státního 
pozemkového úřadu, že máme splněná pro-
centa k. ú. Lysá nad Labem 50,6 7% a k. ú. 

Litol 51,22 %. Z tohoto důvodu byl na Státní 
pozemkový úřad odeslán dopis s žádostí o za-
hájení komplexních pozemkových úprav. Cíle 
pozemkových úprav jsou následující:

1) Provést taková opatření v polích na zá- 
  pad od města, která přispějí ke snížení  
  rizika větrné eroze a zvýšené prašnosti  
  ve městě. Mělo by se jednat o výsadbu  
  větrolamů, sázení alejí podél polních  
  cest a vznik případných nových vodních  
  prvků v krajině s tím, že tato opatření  

Pozemkové úpravy mohou být zahájeny

Ve dnech 27.–29. září proběhly v našem 
partnerském městě Břeclavi již tradiční 
Břeclavské svatováclavské slavnosti, kte-
rých se na pozvání starosty města Břec-
lavi Bc. Svatopluka Pěčka zúčastnila také 
delegace z Lysé nad Labem vedená paní 
místostarostkou Romanou Fischerovou. 
Cesta do Břeclavi byla trnitá, ale nakonec 
jsme po více než pěti hodinách dorazili  
na místo. Po příjezdu delegací partner-
ských měst jsme byli oficiálně přivítáni  
vedením města Břeclavi a po uvítacím 
obědě jsme se účastnili kulturního pro-
gramu pod zámkem, stavění máje a 
hodového koštu, kde byla ochutnávka  
166 druhů vín z téměř 50 vinařstvích,  
kterou doprovázela k naší velké radosti 
cimbálová muzika. 

V sobotu pokračoval slavnostní pro-
gram návštěvou vodárenské věže, odkud 
byl překrásný pohled na celé město. Měli 
jsme také možnost prohlédnout si nej-
novější archeologický objev na místním 
zámku, část dřevěných hradeb z 11. sto-
letí. Odpoledne jsme strávili v Myslivně  
v Lednici, navštívili jsme areál lednického 
zámku a večer probíhal v areálu pod zám-
kem bohatý kulturní program, jarmark, 
koncerty a posezení v Zámecké vinotéce. 
Okouzlila nás přehlídka dětských folklor-

Návštěva partnerského města Břeclavi

ních souborů a večer koncert Vašo Patejd-
la s jeho kapelou.

V neděli dopoledne jsme navštívili 
kostel sv. Václava, kde proběhla Sva-
továclavská mše svatá. Po slavnostním 
obědě se uskutečnil hodový krojový 
průvod městem. Obdivovali jsme nád-
herné kroje jednotlivých folklorních 
souborů. Průvod končil v areálu pod 
zámkem, kde pokračovala hodová zá-
bava a vystupovaly slovácké krúžky a 
folklorní soubory.  

Ráda bych poděkovala našim hostite- 
lům za velice milé a srdečné přijetí, 
za starostlivost, za výměnu zkušeností 
při řešení různých situací a problémů, se 
kterými se na úřadech potýkáme, za mož-
nost setkat se i s kolegy z jiných partner-
ských měst Břeclavi a úžasné zážitky, na 
které budeme dlouho vzpomínat.  

  
PaedDr. Věra Bodnárová
vedoucí odboru ŠSVZaK

  budou budována v maximální možné  
  míře na pozemcích města.

2) Provést rekonstrukci hlavních polních  
  cest v katastru Lysá nad Labem. Jako  
  prioritní se jeví rekonstrukce polní cesty  
  mezi Byšičkami (od mlejnku) a Litolí  
  (k čistírně odpadních vod) a dále polní  
  cesty mezi Karlovem a Litolí po trase  
  bývalé Zemské stezky a dále cesta mezi  
  Karlovem a Dvorcemi. Minimálně jed- 
  na z těchto tras by měla být rekon- 
  struována do podoby zpevněné asfalto- 
  vé komunikace. Dále by mělo být cílem  
  města obnovit v krajině zaniklé cesty  
  v trasách, které jsou ve vlastnictví města  
  a mohou plnit svou funkci.

3) Při pozemkových úpravách by se mělo  
  rovněž pamatovat na obnovu protipo- 
  vodňových hrází, které jsou vybudová- 
  ny mezi řekou Labe a Litolí. Tyto hráze  
  vybudované ve 20. letech 20. století  
  jsou nyní na mnoha místech poškozené  
  a nefunkční.

O dalším vývoji Vás budu i nadále infor-
movat.

Mgr. Jiří Havelka
místostarosta města
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Velkoobjemové kontejnery se budou přistavovat 3. sobotu v měsíci, tj. 23. 11. 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) 08.30 10.30
Byšičky (1x BIO) 09.00 11.00
Řehačka (1x BIO) 09.30 11.30
U Borku (1x BIO) 10.30 12.30

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

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

Návštěva Ministerstva financí ČR

Není to tak dlouho, co do našeho města 
zavítala vzácná návštěva, ministryně finan-
cí, paní JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. V dub-
nu besedovala se žáky našich dvou základ-
ních škol a se studenty Obchodní akademie 
a Střední školy designu Lysá nad Labem. 
Moderování debaty se ujala studentka Ob-
chodní akademie Lysá nad Labem Lucie Ko-
pejtková, která svoji roli zvládla na jedničku 
s ne jednou, ale dvěma hvězdičkami. Paní 
ministryně na její výkon nezapomněla a u 
příležitosti Dne otevřených dveří na Minis-
terstvu financí, který se konal v sobotu 28. 
září 2019, pozvala nejen ji, ale také ostatní 
studenty a vyučující k prohlídce hlavní bu-
dovy Ministerstva financí ČR.

Krásnou a rozlehlou budovou provedla 
skupinu pracovnice ministerstva. Předsta-
vila jednotlivá oddělení ministerstva, vy-
světlila jejich náplň práce, přiblížila historii 
budovy a podělila se o svůj osobní příběh, 
kdy začala na ministerstvu pracovat již jako 
studentka. Studenti a učitelé z  Obchodní 
akademie Lysá nad Labem se také osobně 
setkali s paní ministryní Schillerovou. Přijetí 
bylo velmi srdečné a neslo se celé v přátel-
ském duchu. Jsme pyšní na to, že obchodní 
akademie v našem městě vychovává stu-
denty, kteří skvěle reprezentují nejen svoji 
školu, ale také své město.

Romana Fischerová
místostarostka

Bezpečnostní desatero 

ČTĚTE NÁVODY
Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče  
v souladu s průvodní dokumentací výrobce.

HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ
Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen  
svíček, sporáku, krbu a zvyšte opatrnost  
při vaření.

POZOR NA CIGARETY
Při kouření a odhazování nedopalků 
do odpadkových košů nedopalky vždy  
dokonale uhaste.

KONTROLA KOMÍNŮ
Dodržujte pravidla na údržbu a provoz  
spalinových cest.

TOPTE, JAK SE MÁ
Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky,  
popel ukládejte do nehořlavé nádoby.

POUČTE SVÉ DĚTI
Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače,  
vysvětlete jim nebezpečí vzniku požáru.

VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST
Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost  
hasicími spreji a přenosnými hasicími přístroji.

UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry  
vody a plynu musejí být řádně označené  
a přístupné.

KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ
Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů  
a šňůrových vedení.

UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY 
A SCHODIŠTĚ
V případě požáru oceníte, že budete moci  
z hořícího domu rychle utéct a zachránit 
členy rodiny.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Dovolte mi, abych Vás touto cestou infor-
moval o problému, na který nás upozornil 
Hasičský záchranný sbor České republiky.

Z  dlouholetého sledování požárů v České 
republice vyplynulo, že v českých domác-
nostech dochází každý rok k více než tisí-
covce požárů, při nichž umírají desítky lidí 
a stovky jsou zraněny. Jen v loňském roce 
došlo k 1700 požárům rodinných domů, 
zemřelo při nich 30 lidí, 238 jich bylo zraně-
no a škody způsobené požáry přesáhly 286 
milionů korun. Jednotky požární ochrany 
vyjížděly k požárům domácností každý den. 
Hasiči proto připravili informační kampaň, 
v níž ve spolupráci se všemi starosty a sta-
rostkami obcí na území České republiky cílí 
na jednotlivé domácnosti.

Každý z Vás si musí uvědomit, že odpo-
vědnost za své chování a za technické za-
bezpečení svých domovů proti požáru nese 
pouze on sám, nikoli stát nebo hasiči. 

Bc. Luděk Přibyl
bezpečnostní ředitel,

krizový pracovník
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Městský úřad

Tato informace bude pro Vás asi z jiného světa. Bohužel to tak není, jde jen o informaci z restaurace U Krále Václava. Lyská 
KSČM v této restauraci již 6 let koná své pravidelné schůzky městské rady, u jediného stolu bez ohledu na majitele nebo pro-
najímatele a po předchozí dohodě. Dne 8. 10. 2019 tomu nebylo jinak. Nejsem členem KSČM, ale občas jsem požádán jako 
zastupitel-nestraník za KSČM, abych na tomto sezení sdělil informace z jednání zastupitelstva města a jak je plněn volební 
program. Toho dne jsem se nestačil divit. Majitel spolu s dalším členem provozního týmu odmítli, aby hosté mohli k volnému 
stolu přisednout, aniž byl rezervován a vykázali hosty mimo restauraci. Bylo evidentní, že jsou oba značně opilí. Při diskuzi byli 
vysoce vulgární a přítomné uráželi. Jejich jednání může dosvědčit minimálně 5 svědků. Jednalo se jednoznačně o porušení 
Listiny práv a svobod ČR, o diskriminaci dle zákona o ochraně spotřebitele a pravděpodobně i o porušení licence dle Živnos-
tenského zákona.

Ing. Petr Gregor, zastupitel za KSČM

přijet podívat na další posouzení. Tato ná-
vštěva proběhla ve druhé polovině října. 

Pokud jednatelé vyjádří zájem o koupi 
pozemků, zpracují se obratem finální pod-
klady pro oficiální schválení projektu. Tyto 
podklady budou zahrnovat mj. kompletní 
finanční analýzu a ekonomiku projektu 
pro společnost Lidl. O průběhu jednání 
Vás budeme i nadále informovat.

Romana Fischerová
místostarostka 

Vážení čtenáři, věřím, že většinu obyva-
tel našeho města potěší informace, že za-
stupitelstvo města 25. 9. 2019 jednohlas-
ně schválilo koupi pozemků Na Mlíčníku, 
kde měl stát původně podnikatelský inku-
bátor (ubytovny). I nadále pokračujeme 
v jednání se společnosti Lidl ČR, kterému 
jsme tyto pozemky nabídli.

Společnost Lidl ČR v. o. s. nám sdělila, 
že lokalita a samotné pozemky, nebyly  
v 1. kole posouzení zamítnuty a jednate-
lé společnosti vyjádřili zájem se do Lysé 

Vítání občánků
se uskutečnilo dne 3. 10. 2019.
Mezi občany našeho města byly 
přivítány tyto děti:

Šimon Majdloch
Sofie Busuioc
Tereza Forejtová
Viktorie Benešová
Patrik Dyršmíd
Sofie Hadáčková
Michaela Moravcová
Nina Helmichová
Alfréd Štětina
Eliška Imrichová
Lenka Němečková
Martin Doležal

Výše uvedeným dětem i jejich  
rodičům přejeme hodně zdraví,  

štěstí a spokojenosti.
Slavnostní atmosféru svými básničkami 

a písničkami vytvořily děti z MŠ  
Čtyřlístek za vydatné podpory paní 

učitelky Jitky Churáčkové, DiS.
 Patří jim za to náš velký dík.

Odbor školství, sociálních věcí,
zdravotnictví a kultury

LIDL v Lysé – pokračujeme v dalším jednání

Již několik let občané Lysé volají po sportov-
ním zázemí, které u nás ve městě chybí. Na 
zastupitelstvu města 25. 9. 2019 byla prezen-
tována panem Ing. Slánským studie sportovní 
haly a zastupitelé jí jednohlasně schválili. Aby-
chom dosáhli v příštím kalendářním roce na 
dotaci pro tuto sportovní halu, jsme časově 
omezeni, a proto se začala hala okamžitě pro-
jektovat. Půjde-li všechno tak, jak má, mohla 
by se hala příští rok na podzim začít stavět. 

Romana Fischerová
místostarostka

Sportovní hala – začínáme projektovat

Okénko zastupitele
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Městský úřad

Zasedání komise pro aktivní a šťastný život seniorů proběhlo dne 10. září 2019. Na programu bylo dokončit úkoly a opatření s kon-
krétními závěry a návrhy pro radu města. O co se jedná, uvádí zpráva z jednání komise v říjnových LISTECH. A nyní jen doplňuji, co jako 
členové komise v současnosti řešíme. Připomínkujeme Komunitní plán našeho města a Strategický plán rozvoje města. K tomu dopraco-
váváme detaily v návrhu publikace Lysá nad Labem – procházka městem se seniory. Je milé, že rukopis publikace město přijalo a je reálná 
naděje, že v příštím roce vyjde tiskem. Aktivita seniorů v září byla na úrovni. Podrobněji to uvádí článek Kavárnička v září v tomto čísle. 
Vše vyvrcholilo po Mezinárodním dnu seniorů 2. října. K tomuto svátku připravilo naše město a Centrum sociálních a zdravotních služeb 
Poděbrady o.p.s. poctu seniorům – Snídani se starostou na lyském výstavišti. A to i s muzikou a tancem. 

                                                                                           MVDr. Jan Kořínek, zastupitel za ČSSD

Zastupitelstvo města schválilo v prvním pololetí 2019 odkup areálu v Čechově ulici od státu. Jedná se o rozsáhlý pozemek  
p. č. 218/2 o výměře 15 285 m2. K pozemku náleží také tři dřevěné chatky a dřevěná věž a objekt bývalého koupaliště. Pamětníci si vzpo-
menou, že v 50.–60. letech tam bylo koupaliště a v 70.–80.letech zde byl pionýrský areál. Po roce 1989 byl pozemek blokován z důvodu 
církevních restitucí. Nakonec pozemek vydán nebyl a zůstal státu. Město jej odkoupilo za 8,9 milionu Kč, což je cena cca 582 Kč/m2. 
Město uspořádalo ideovou soutěž mezi studenty architektury na téma dalšího využití areálu. Návrhy byly prezentovány na místě a jsou 
k dispozici i na radnici. K jednotlivým návrhům byla uspořádána anketa. Z výsledků vyplývá, že architekti doporučují vytvořit dvě zóny. 
Jednak obnovit koupaliště a dále vytvořit prostor pro další sportoviště, tak aby mohl být areál využíván celý rok. Pozemek je již města,  
a tak na tomto plánu můžeme pracovat. V dohledné době se město dočká koupaliště.

Mgr. Hynek Fajmon, zastupitel za ODS

V současné době jsou v Lysé čtyři mateřské školy o celkové kapacitě 378 dětí. V posledních několika letech jsou zpravidla přijaty všechny 
děti, které dovrší věku 3 let k 1. září daného roku a rodiče při zápisu podali více než jednu přihlášku. Mateřské školy jsou však rozmístěny 
nerovnoměrně, v katastru Lysé jsou tři (pro 278 dětí), v katastru Litol je pouze jedna (s kapacitou 50 dětí). Toto rozdělení je pro litolské rodi-
ny jednoznačně nepříznivé a mnoho jich musí děti vozit do Lysé. Již několik let se ve městě řeší navýšení kapacity mateřských škol. Jednou  
z možností je vybudování jedné třídy v MŠ Mašinka. Bohužel v prostoru, kde ordinuje dětská lékařka. Druhou pak stavba v lokalitě Drážky. 
Žádná z uvedených možností není ideální, nejvhodněji se jeví rozšířit kapacitu MŠ Dráček, v jejímž sousedství město k tomuto účelu zakou-
pilo vilu s krásným pozemkem. V současné době probíhá posuzování stavu vily. Věříme, že se rozšíření kapacity Dráčku dočkáme.

Mgr. Štěpánka Vošická, zastupitelka za KDU-ČSL

Každá osoba, která vybuduje v Lysé n. L. novou bytovou jednotku, má dle územního plánu mj. povinnost zajistit ke každé bytové jed-
notce dvě parkovací místa. Dále pak dle příslušné vyhlášky musí zachovat v bytové výstavbě 30 % zelených ploch. Společnost PMS, spol. 
s r. o. plánující výstavbu velkého bytového domu v areálu bývalého ČSAP je schopná tyto podmínky dodržet pouze tehdy, použije-li pro 
svůj projekt 1423 m2 městských pozemků, které město do tohoto projektu hodlá bezplatně vložit. Proč je v jiných městech po develo-
perech vyžadováno, aby vložili část svého zisku do městské infrastruktury, zatímco v našem městě stavebním firmám přispíváme svými 
pozemky k maximalizaci jejich zisku? Prozatím se nám na zasedání zastupitelstva podařilo odložit dodatek plánovací smlouvy, která by 
výše zmíněnou výstavbu umožnila. Do jiných velkých developerských projektů však již byl městský majetek nehospodárně a nenávratně 
vložen. A tak se ptám, jak dlouho ještě bude naše město nadbíhat developerům?

Mgr. Karel Marek, zastupitel za KDU-ČSL

Okénko zastupitele

V srpnu byla jmenována nová redakční rada Listů a byla radou města přijatá nová pravidla pro uveřejňování článků. Byl jsem tak ve-
lice zvědavý na nový formát našeho měsíčníku, který měl zajistit nestrannost a objektivnost všech příspěvků. Jakmile se Listy objevily 
ve schránce, se zájmem jsem si přečetl publikované příspěvky a prohlédl zveřejněné fotografie. Jedna fotografie mě zvláště zaujala - 
fotografie v článku Kavárnička z konce léta od MVDr. Kořínka na str. 16. Na fotografii jsou občané účastnící se kavárničky a v levé části 
se nachází postava starosty K. Otavy. Jelikož je na první pohled zřejmé, že se jedná o koláž, říkal jsem si – je to jen chyba v tištěných 
Listech. Ale nebyla. Co k tomu dodat? Škoda, že naši senioři slouží k propagaci starosty. Škoda, že nový formát je jen na pohled, ale 
obsah je stále stejný. Škoda, že náš starosta v Listech promlouvá, ale na zastupitelstvu mlčí. Jsem i přesto optimista a věřím, že když 
nás bude víc chtít tento stav změnit, že se nám to podaří.

Matěj Kodeš, zastupitel za Kulturně!

Člověk by měl občas vystoupit ze své komfortní zóny, aby nezapomněl na to (dovolím si parafrázovat doktora Vlacha ze Saturnina), že 
kamna sice trochu kouřila, ale hlavně hřála. A pokud při tom vystoupení udělá i něco pro své zdraví, tak jedině dobře. Po vzoru Jednoty 
podolských otužilců ze hry velkého českého dramatika, spisovatele, vynálezce, malíře, fyzika, cestovatele, lyžaře a filosofa Járy Cimrmana, 
po němž je pojmenována nová ulice u školy v Litoli, se i pod lyským mostem scházejí otužilci. Vždy každou neděli ve čtrnáct hodin zde mají 
dostaveníčko chladomilci nejen z Lysé a Litole, ale i Semic. Pokud byste se k nim chtěli přidat, je podzim ideální čas. Labe ještě není tolik 
studené, po poledni se občas objeví i sluníčko. Důležitou věcí je i to, že zkušení otužilci nováčkům rádi poradí a budou sledovat jejich první 
krůčky do studeného labského toku. Nehrozí tak začátečnické chyby a hlavně jejich vážné následky. Ale přijďte si třeba jen namočit kotníky...

Ing. Jan Marek, zastupitel za Kulturně!
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Fotograficky

 
 

Dne 2. 10. 2019 proběhla na výstavišti Snídaně se starostou při 
příležitosti Mezinárodního dne seniorů. 

O víkendu 28. a 29. 
září 2019 probíhalo  
v Byšičkách Staročeské 
posvícení. V sobotu se 
konala jízda po vesni-
ci za koláči s hudbou 
a písničkou pana Va-
lenty a večer se kona-
lo sousedské poseze-
ní s country kapelou 
Kotlíci. Na neděli byla 
připravená mše svatá  

u kapličky, za doprovodu pěveckého sboru pro Radost. 

 
V sobotu 12. 10. 2019 proběhl v našem městě již tradiční Ře-

meslný jarmark. Počasí vyšlo nádherné a tak není divu, že i stánky  
s nejrůznějším zbožím přilákaly spoustu návštěvníků. 

Dne 3. 10. 2019 navštívil naše město ministr zemědělství pan  
Ing. Miroslav Toman, při příležitosti zahájení výstavy Zemědělec  
2019. Z výstaviště zavítal na radnici a poté ho čekal program po vy-
braných okolních firmách. První zastávka byla ve firmě G´s Farms 
Holdings CZ s. r. o. v Litoli, poté firma Brazel s. r. o. a nakonec mra-
zírny v Mochově. Prodiskutoval s majiteli palčivé i běžné otázky  
o chodu jejich firem a obě strany se mohou těšit na další spolupráci. 
Děkujeme panu ministrovi za jeho návštěvu.

 
 
 

Během víkendu 20.–22. 9. 2019 proběhla v našem městě vý-
stava Kůň 2019 a v rámci výstavy se konaly i Dny polské kultury. 
U této příležitosti dorazila do našeho města na návštěvu dele-
gace z partnerského polského města Glogow Malopolski. V čele 
delegace byl pan Pawel Baj – starosta zmíněného města. Mezi 
další významné hosty se řadí paní Marzena Ewa Krajewska (rada 
vyslankyně Velvyslanectví Polské republiky v Praze) a pan Anto-
ni Wrega (zástupce velvyslankyně PR v Praze).

V pátek se všichni zmínění hosté, spolu s některými poslanci 
Parlamentu ČR a zástupci Senátu ČR, sešli u pana starosty na 
radnici a po přivítání vyrazili v kočárech na výstaviště na zaháje-
ní výstavy Kůň a Dny polské kultury. Polská delegace pak strávila 
v našem městě celý víkend.
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1. 11. od 17.00 Addamsova rodina 
1. 11. od 20.00 Abstinent  PREMIÉRA
2. 11. od 10.00 Sněžný kluk 
2. 11. od 17.00 Zombieland: Rána jistoty 
2. 11. od 20.00 Poslední aristokratka
3. 11. od 10.00 Addamsova rodina 
3. 11. od 15.00 Addamsova rodina 
3. 11. od 18.00 Hra  PREMIÉRA
3. 11. od 20.00 Terminátor: Temný osud 
4. 11. od 17.00 Sněžný kluk 
4. 11. od 20.00 Abstinent 
5. 11. od 17.00 Terminátor: Temný osud 
5. 11. od 20.00 Poslední aristokratka
6. 11. od 17.00 Addamsova rodina 
6. 11. od 20.00 Terminátor: Temný osud 
7. 11. od 17.00 Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon
7. 11. od 20.00 Ženská na vrcholu  PREMIÉRA
8. 11. od 20.00 Kachna na pomerančích - DS Klicpera Sadská
9. 11. od 10.00 Fany a pes  PREMIÉRA 
9. 11. od 15.00 Divadlo pruhované panenky
9. 11. od 17.00 Staříci
9. 11. od 20.00 Bitva u Midway  PREMIÉRA
10. 11. od 10.00 Addamsova rodina 
10. 11. od 15.00 Sněžný kluk 
10. 11. od 17.00 Ženská na vrcholu
10. 11. od 20.00 Bitva u Midway
11. 11. od 17.00 Ukradený stát  PREMIÉRA 
11. 11. od 20.00 Ženská na vrcholu
12. 11. od 17.00 Fany a pes
12. 11. od 20.00 Hra
13. 11. od 17.00 Playmobil ve filmu  AKCE KINO KLUB
13. 11. od 20.00 Bitva u Midway
14. 11. od 17.00 Addamsova rodina 
14. 11. od 20.00 Karel, já a ty  PREMIÉRA
15. 11. od 17.00 Addamsova rodina 
15. 11. od 20.00 Le Mans ‚66  PREMIÉRA
16. 11. od 10.00 Fany a pes
16. 11. od 20.00 To jsme my! Náplavka grotesque.
  Kabaretní zločin roku! Autorské představení s živou hudbou  
  a tancem inspirované humorem P. H. Camiho. 
17. 11. od 10.00 Addamsova rodina 
17. 11. od 15.00 Fany a pes
17. 11. od 17.00 Amnestie  PREMIÉRA
17. 11. od 20.00 Karel, já a ty 
18. 11. od 17.00 Poslední aristokratka
18. 11. od 20.00 Amnestie 
19. 11. od 17.00 Ženská na vrcholu
19. 11. od 20.00 Doktor Spánek od Stephena Kinga  PREMIÉRA
20. 11. od 17.00 Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon
20. 11. od 20.00 Karel, já a ty 
21. 11. od 17.00 Ledové království II  PREMIÉRA
21. 11. od 20.00 Vlastníci  PREMIÉRA
22. 11. od 17.00 Ledové království II 
22. 11. od 20.00 Ženská na vrcholu
23. 11. od 10.00 Ledové království II 
23. 11. od 17.00 Poslední aristokratka
23. 11. od 20.00 Vlastníci 
24. 11. od 10.00 Ledové království II 
24. 11. od 15.00 Ledové království II 
24. 11. od 17.00 Amnestie 
24. 11. od 20.00 Le Mans ‚66 
25. 11. od 17.00 Fany a pes
25. 11. od 20.00 Le Mans ‚66 
26. 11. od 17.00 Ledové království II 
26. 11. od 20.00 První zrádce  PREMIÉRA
27. 11. od 17.00 Sněžný kluk 
27. 11. od 20.00 Doktor Spánek od Stephena Kinga 
28. 11. od 17.00 Ledové království II 
28. 11. od 20.00 Na nože  PREMIÉRA
29. 11. od 20.00 ŽALMAN & SPOL koncert
  Pavel Lohonka právem patří mezi české folkové legendy. 
30. 11. od 10.00 Ledové království II 
30. 11. od 17.00 Last Christmas  PREMIÉRA
30. 11. od 20.00 Ženská na vrcholu
31. 11. od 10.00 Ledové království II 
31. 11. od 15.00 Valhalla: Říše bohů  PREMIÉRA
31. 11. od 17.00 Karel, já a ty 
31. 11. od 20.00 Vlastníci 

Kino Lysá n. L.               11 /20191. 11. 2019 od 20.00 hodin
Michal Prokop Trio 
koncert v místním kině

3. 11 a 4. 12. 2019 
od 18.00 hodin
Bezplatné právní poradenství
v RC Parníček

4. a 18. 11. 2019 od 14.30 hodin
Kavárnička dříve narozených
v restauraci U Bílé labutě

5. a 12. 11. 2019 od 8.30 hodin
PC kurz
kurz v městské knihovně
nutná rezervace předem

5. 11. 2019 od 16.30 hodin
Toulky minulostí
přednáška v městské knihovně 

6. 11. 2019 od 9.00 hodin
Jemná jóga
cvičení v RC Parníček

6. a 20. 11. 2019 
od 16.30 hodin
Drátování
kurz v městské knihovně

6. 11. 2019 od 17.00 hodin
Homeopatie 
v chřipkovém období
beseda v RC Parníček

8.–9. 11. 2019
Gastro festival
Výstaviště Lysá nad Labem

8. – 10. 11. 2019 od 9.00 hodin
Autosalon kola 2019
Tuning show
Pivní a vinné slavnosti 2019
Výstaviště Lysá nad Labem

10. 11. 2019 od 17.30 hodin
Svatomartinský průvod
sraz na Husově náměstí

12. 11. 2019 od 18.00 hodin
Univerzita volného času
akce v městské knihovně

13. a 27. 11. 2019 
od 16.30 hodin
Paličkování
kurz v městské knihovně

14. 11. 2019 od 19.00 hodin
Od horských goril 
až na střechu Afriky
přednáška v městské knihovně

16. 11. 2019 od 9.00 hodin
Retrogaráž
Výstaviště Lysá nad Labem

16. 11. 2019 od 20.00 hodin
To jsme my! 
Náplavka grotesque.
Lyské divadlo Náplavka
představení v místním kině

19. 11. 2019 od 16.00 hodin
Koláže
kurz v městské knihovně
nutná rezervace předem

19. 11. 2019 od 17.00 hodin
150. výročí narození 
MUDr. Rudolfa Jedličky
akce v místním kině

21. 11. 2019 od 18.00 hodin
Být NABLÍZKU na konci cesty...
zkušenosti z doprovázení  

 umírajících v péči domácího  
 hospice

akce v městské knihovně

21. 11. 2019 od 19.00 hodin
Rock in Symphony
koncert k připomenutí dne  

 boje za svobodu a demokracii
výstaviště – hala C

22.–24. 11. 2019 od 9.00 hodin
Chovatel 2019
Výstaviště Lysá nad Labem

26. 11. 2019 od 16.30 hodin
Adventní věnec z proutí
kurz v městské knihovně
nutná rezervace předem

27. 11. 2019 od 16.00 hodin
Hudební toulky
cyklus přednášek v městské  

 knihovně Litol

28. 11. 2019 od 16.30 hodin
Rozsvícení vánočního stromu
na nádvoří Domova Na Zámku

29. 11. 2019 od 20.00 hodin
Žalman & Spol
koncert v místním kině

30. 11. 2019 od 14.00 hodin
Advent
Husovo náměstí

1. 12. 2019 
Mikulášská besídka
v kině Lysá n. L.

Kulturní přehled
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Městská knihovna

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

Napoleon Bonaparte (závěr) 
– 5. listopadu 2019 od 16.30 hodin
Pravidelné toulání historií s PaedDr. Marií 
Kořínkovou.

PC kurz pro začátečníky 
– 5. + 12. listopadu 2019, 8.30–9.30 hodin
Na kurz zveme všechny, kteří se chtějí naučit 
základní ovládání počítače a objevit mož-
nosti internetu. Vzhledem k omezenému 
místu je nutné si účast na kurzu v knihovně 
rezervovat předem. Kurz je pro všechny zá-
jemce zdarma.

Drátování – 6. + 20. listopadu 2019 
od 16.30 hodin
Drátenický kurz s paní Procházkovou.

Život a dílo Františka Fišera z Lysé nad Labem 
– 12. listopadu 2019 od 18.00 hodin
Přednáška věnovaná významnému lyskému 
rodákovi Františku Fišerovi. Přednáší Ing. 
Mgr. Josef Hák.

Paličkování – 13. + 27. listopadu 2019 
od 16.30 hodin
Pravidelné kurzy s Helenou Kubíkovou. Zá-
jemci se mohou hlásit v knihovně.

Od horských goril až na střechu Afriky – 
14. listopad 2019 od 18.00 hod.
Tajemný ostrov Unguja, známý spíše pod 
nesprávným jménem Zanzibar, se proslavil 
nejen jako ostrov koření a romantických plá-
ží, ale také jako kruté centrum otrokářství.  
Z rodiště Freddieho Mercuryho se vydáme 

Beletrie pro dospělé
U devíti draků a jedné ovce 
– FULGHUM Robert
Opravář osudů George  
Novak žije šťastným živo- 
tem má svou přítelkyni  
Luci Milenu i kamarády  
v hostinci U Devíti draků a 
jedné ovce, takže si na nudu 
rozhodně nemůže stěžovat. 
Na čistém nebi se ale zač- 
nou objevovat mráčky. Luci Milena má jiné 
představy o životě než George a tráví s ním  
čím dál méně času. Vtom se však objeví sta-
ří známí a rozehrají s Georgem hru, jakou by  
nečekal. To vše za zvuků kopyt kavalérie, du-
nění kanonů a drnkání ukulele...

Naučná literatura pro dospělé
Podzim – VOKOLEK Václav
Čas podzimu je na jed-
né straně naprosto fan-
tastický, jeho barevnost 
se mění jako v kalei-
doskopu, je to také čas 
naplnění, kdy sbíráme 
plody, které nám Země 
nabízí, ale také doba usínání a přícho- 
du temnot. Žádné období nemá tolik tváří 
a poutník je chce poznat všechny. Podzi-
mu, jako závěru roku, sluší ohlížení, a tedy 
návraty do historie. Naše putování bude 
sledovat cestu kříže, první kroky nové víry, 
která později ovládla celou Evropu. Tedy 
od Levého Hradce do Budče... 

Pronásledování Židů 
v Protektorátu Čechy a Morava 
– GRUNER Wolf
Wolf Gruner ve své kni-
ze dokazuje, že proti-
židovská politika byla 
nejen řízena z Berlína a 
určována okupanty, ale 
často ještě urychlová-
na českou vládou nebo 
místními úřady. Inicia-
tivní opatření Prahy leckdy předjímala 
centrální rozhodnutí v Německé říši a 
na dalších obsazených územích, jako 
například roku 1941 v otázce označení 
Židů...

na sever Tanzanie do největší neporušené 
sopečné kaldery na světě Ngorongoro. Z této 
africké Noemovy archy už není daleko do NP 
Serengeti, který nabízí úchvatnou podívanou 
na migraci statisícových stád pakoňů a zeber. 
Přeskočíme rovník, abychom mohli po několi-
kahodinovém treku vysoko v ugandských ho-
rách pohlédnout doslova z očí do očí největším 
primátům na zemi – gorilám! Nespoutanou 
krásu divočiny vystřídá nepochopitelná kru-
tost rwandské genocidy, údajně pětkrát horší 
masakr než holokaust. Celé putování zakončí-
me výstupem na majestátně se čnící nejvyšší 
pohoří Afriky – Mount Kilimanjaro, které po-
malu ale jistě ztrácí svou sněhovou čepici na  
vrcholu Kibo. Přednáší Marek Kovář.

Koláže (dekorační krabičky) 
– 19. listopadu 2019 od 16.00 hodin
Tvůrčí kurz Nadi Wolfové, na kterém si mů-
žete vyrobit dekorační krabičku. Kurz je ur-
čen dětem od 10 let a dospělým. Cena kurzu 
150 Kč. Přihlášky v knihovně!

Být Nablízku na konci cesty… 
– 21. listopadu 2019 od 18.00 hodin
O zkušenosti s doprovázením umírajících v pé- 
či domácího hospice se s námi podělí pracovni-
ce lyského Domácího hospice Nablízku. 

Adventní věnec z proutí
– 26. listopadu 2019 od 16.30 hodin
Přijďte si do knihovny vyrobit adventní věnec 
na Váš slavnostní stůl. Cena kurzu 180 Kč. 
Místo na kurzu je nutné předem rezervovat. 
Přihlášky v knihovně!

Hudební toulky – 27. listopadu 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.

Kreativní advent
Vybízíme všechny kreativní děti, aby nám  
v knihovně pomohly vytvořit betlém! 
Přijďte si do knihovny pro papírové zví-
řátko, to doma vystřihněte a vybarvěte či 
jinak vyzdobte a přineste nám ho zpět do 
knihovny. Už teď jsme zvědavé, kolik zvířá-
tek se u našeho betléma seběhne. Kdo by 
neměl chuť přispět svým výtvorem do na-
šeho betléma, může nám pomoci vytvořit 
vánoční strom přání. V knihovně si můžete 
vyzvednout speciální kartičku, na kterou 
svá přání napíšete. My pak všechna přání 
zavěsíme na náš vánoční stromek a jedno 
vybrané oceníme.

Hledáme ilustrátora 
– 6. listopadu – 2. prosince 2019
Výstava dětských ilustrací z naší celoroční 
knihovní soutěže.

Připravujeme na prosinec
Adventní tvoření a vyhlášení výsledků 
dětské soutěže – 7. prosince 2019 
od 9.00 do 13.00 hodin
Adventní tvoření spojené s vyhlášením vý-
sledků dětské celoroční soutěže „Hledáme 
ilustrátora“, součástí bude dětské tržiště.

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

Pokračování na str. 15
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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. 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:
5. 11. 2019 a 21. 1. 2020 vždy od 
14.00 do 18.00 hodin.

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

Střední škola 
designu
Lysá nad Labem,
příspěvková organizace

Střední škola designu v Lysé nad Labem 
hledá učitele pro obor 

Design interiéru  
na plný úvazek (21 hodin týdně).

Požadujeme vzdělání uměleckého směru, 
doplňkové studium pedagogiky vítáno, 
znalost práce v programech Cinema 4D, 

SketchUp, vlastní umělecká tvorba.
Min. stupeň vzdělání – vyšší odborné.

Nabízíme 8 týdnů dovolené, příspěvek 
na stravování, mzdové rozpětí  

od 24.000 Kč/měsíc.

Kontakt: Blanka Fišerová, 
325 551 074, 724 537 780,

sekretariat@ogdlysa.cz

Střední škola 
designu
Lysá nad Labem,
příspěvková organizace

Ekonomická soutěž 2019

Tipy ke čtení

Dne 25. září se náš 
tříčlenný tým vydal na 
ekonomickou soutěž do 
nedaleké Mladé Bole-

slavi. Tým tvořili studenti 4. ročníku: Tomáš 
Březina, Vojtěch Šimon a Lucie Kopejtková. 
Celý den probíhal v soutěživém duchu. Na 
soutěži jsme se setkali ještě s dalšími dese-
ti školami a rivalita mezi námi byla opravdu 
veliká. Samotná ekonomická soutěž se sklá-
dala ze dvou částí. První z nich byl písemný 
test, který zahrnoval tři předměty: ekonomi-
ku, účetnictví a právo. Tady jsme měli mož-
nost maximálně využít všechny naše znalosti 

za tři roky studia. Druhou část tvořila ústní 
prezentace na téma „CO NÁM EU ZA 15 LET 
VZALA A DALA“. Tato část pro nás byla trochu 
náročnější, ale myslím, že jsme se jí nakonec 
zhostili se ctí. 

Počasí nám ten den moc nepřálo, mrholi-
lo, ale na konci soutěže nám vysvitlo alespoň 
pomyslné sluníčko – již druhým rokem za se-
bou náš tým nezklamal a domů jsme přivezli 
bronzový pohár spolu s odměnou. Dále byli 
na soutěži vyhlášeni tři nejlepší řečníci, mezi 
nimiž jsem se umístila i já.

Lucie Kopejtková, 4. A

Beletrie pro děti 
Poutník, čarodějnice a červ 
– PAOLINI Christopher
Už je to rok, co Eragon 
opustil Alagaësii, aby 
vyhledal vhodný do-
mov k založení nové ge-
nerace Dračích jezdců. 
Teď se potýká s neko-
nečnou záplavou úko-
lů: výstavbou pevnosti, 
dohadováním s dodavateli, hlídáním 
dračích vajec, jednáním s bojovnými 
urgaly a povýšenými elfy...

Měsíční pohádky – VOKOLEK Václav
Vyprávění o dvanácti 
měsíčkách, kteří ovšem 
nesedí na kopci u ohýn-
ku, ale docela civilně 
v salonku restaurace 
U Reinerů v Písku, jak 
Marušce vyzradí paní 

Pokračování ze str. 2 knihovnice. A pak už se nestačíme di-
vit, ukáže se, že jistý Jarmil Červen se 
vyučil na odborném učilišti tulákem, 
že Marcel Říjen je potřeštěný drak a že 
posel Silvestr Prosinec přinesl králi tu 
nejkrásnější zprávu ze světa...

Naučná literatura pro děti
To je nápad! -  O´Doherty Owen
Od štěpení jádra atomu 
po akvárium, od pulsaru 
po nášlapný odpadkový 
koš, od brzdové destičky 
po jednorázové pleny. 
Mnoho věcí, které dnes 
považujeme za samozřej-
mé, objevily, vynalezly a navrhly ženy. Žily 
v různých dobách i v různých zemích, ně-
které musely překonávat velké překážky 
nebo se vypořádávat s předsudky. Části  
z nich se za jejich práci dostalo význam-
ných ocenění, zatímco jiné byly přehlíženy, 
upadly do zapomnění nebo si jejich myš-
lenky přivlastnil někdo jiný...
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Ve čtvrtek 19. září 2019  
v odpoledních hodinách pro-
běhla v parku naproti prv-
nímu stupni ZŠ B. Hrozného 
akce Rozloučení s létem, je-

jímž cílem bylo připravit pro žáky a jejich ro-
diče zábavné herně-poznávací odpoledne. Na 
přípravě této akce se podíleli vyučující a žáci 
prvního stupně, největší kus práce ale odvedli 
žáci 6. B a 6. C, kteří si pro své mladší spolužá-
ky a jejich maminky a tatínky připravili různě 
zaměřená stanoviště. Za každé stanoviště zís-
kal soutěžní (většinou rodinný) tým razítko a 
za určitý počet splněných úkolů si pak každý 
mohl vyzvednout bedříškovskou medaili. Po-
těšilo nás, že si rodiče i děti našli čas i v odpo-
ledních hodinách a přišli se s námi pobavit a 
zasmát. Věříme, že jste si zábavné odpoledne 
užili stejně tak jako my.

Petr Pokorný
ZŠ Bedřicha Hrozného

Rozloučení s létem

Školní rok 2019/2020 od-
startoval pro vybrané třídy 
druhého stupně ZŠ B. Hroz-
ného hromadnou účastí na 
sportovně-charitativní akci 

Teribear. Tato akce se konala v termínu 5.–14. 
září 2019 na pražském Vítkově a naše škola se 
tohoto charitativního happeningu zúčastnila 
vůbec poprvé. Byli jsme proto moc zvědaví, 
jak celá akce bude probíhat…

TERIBEAR hýbe Prahou aneb Prima den 
s medvědem je sportovně – charitativní 
akce, určená všem, kdo chtějí pomoci zne-
výhodněným dětem. Po deset dní non-stop 
máte příležitost udělat dobrý skutek, a to i 
opakovaně. Nerozhoduje rychlost ani tech-
nika, postačí dobrá nálada a chuť pomoci. 
A právě z toho důvodu jsme se na Vítkov 
vydali i my! 

Třídy 6. A, 6. B, 6. C, 7. A, 7. B, 7. C, 9. A 
a 9. B se této akce zúčastnily coby jeden 
velký tým. 

Celý happening spočívá v tom, že děti 
i dospělí běhají/chodí po vyznačené tra-
se a za každý zdolaný kilometr pak věnují 
partneři akce 30 Kč na námi zvolený pří-
běh = charitativní projekt. Jednotlivé třídy 
se do Prahy vydaly v různé dny, kilometry 
jsme však „sbírali“ všichni společně. Ně-
kdo přistoupil k pomoci druhým s oprav-
du obdivuhodným nasazením a na vyme-
zené trase obíhal jedno kolo za druhým, 
někdo naopak zvolil pomalejší tempo… 
ať tak či onak, výsledky mluví za vše. Tým 
„Bedříšci“ se na výsledkové listině všech 
přihlášených skupin umístil na krásném  
47. místě. Naši žáci celkově přispěli přibliž-
ně 1 700 kilometry, za což pro nadaci získali  

50 715 Kč. No není to úžasné?! Velice nás 
těší, že i díky našim krokům vybral Teri-
bear za deset dní více jak dvanáct milionů 
korun, čímž byl překonán rekord. Za úspě-
chem stálo více jak 20 000 registrovaných 
mužů, žen a dětí, kteří celkově zdolali více 
jak 400 000 kilometrů.

Získané finanční prostředky věnuje Na-
dace Terezy Maxové dětem z dětských do-
movů a pomohou například i maminkám  
z azylových domů či týraným dětem.

Závěrem bych rád poděkoval všem kole-
gům i žákům za to, že svým solidárním přístu-
pem a nadšením pomoci přispěli na dobrou 
věc. Děkuji vám!

Petr Pokorný
ZŠ Bedřicha Hrozného

Teribear aneb Bedříšci pomáhali pohybem
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Rodinné centrum Parníček 
a Mgr. Renata Krausová

JEMNÁ JÓGA
Zkušební hodina 6. 11. 2019 v 9 hodin,

dále pak každou středu v 9 hodin
Cvičení je vhodné téměř pro každého jedince
bez vážných zdravotních onemocnění a pohybových 
omezení. Je dobrou alternativou lekcí pro začátečníky,  
sportovce i pro těhotné ženy. Každý cvičí dle 
svých možností.

Lekce mají (pří)jemný průběh, kdy bude kladen důraz na vědomý 
dech, jemné protažení a posílení svalů i relaxaci těla a mysli.  

U jednotlivých pozic je dbáno na správné postavení těla, zapojení 
jednotlivých svalových řetězců a pojivových tkání, tak abychom 
zbytečně nepřetěžovali své tělo a daná pozice měla pozitivní vliv 

na organizmus. Klidný dech nám pomůže zrelaxovat naši mysl  
a uvolnit se v daných pozicích. Součástí každé lekce jemné jógy 

je i závěrečná relaxace. V rámci lekcí se také seznámíte s různými 
dechovými technikami, které můžete aplikovat v běžném životě.

Vstupné 110 Kč za první hodinu,
dále platba pololetní 10 lekcí za 1100 Kč
Hlídání dětí v herně zdarma po předchozí domluvě.

Rezervace nutná!

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

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

Rodinné centrum Parníček 
zve dospělé na

besedu na téma:

HOMEOPATIE
v chřipkovém období

ve středu 6. 11. 2019 
od 17.00 do 19.30 hodin

s homeopatem Mgr. Adamem Havlínem na téma: 
Jak pomocí homeopatie zvládat běžná onemocnění 

u dětí v podzimním a zimním období. 

HLÍDÁNÍ DĚTÍ JE MOŽNÉ 
Je však nezbytné nahlásit počet dětí a věk 

CENA: 70 Kč
 

Prosíme o rezervace:
na tel. 775 685 501, osobně v RC nebo 

na e-mailu: info@rcparnicek.cz

Tato aktivita je podpořena z dotačního programu
MPSV „Rodina“

Rodinné centrum Parníček a
porodní asistentka Eva Šlingová
zvou budoucí rodiče na

PŘEDPORODNÍ
KURZ

V pondělí 2.12. a v úterý 3. 12. 2019
vždy od 17.00 do 19.30 hodin

Dvoudenní kurz, který povede porodní asistentka Eva Šlingová.
Je vhodný pro všechny nastávající maminky a tatínky

či jinou doprovodnou osobu k porodu.
První den se dozvíte řadu informací a rad ohledně těhotenství, 

porodu a šestinedělí, následující den bude věnován
kojení a péči o miminko.

Cena za celý kurz 300 Kč
Cena za jeden den 200 Kč

!!! NĚKTERÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY KURZ HRADÍ !!!

Prosíme o rezervace:
na tel. 775 685 501, osobně v RC nebo 

na e-mailu: info@rcparnicek.cz

Tato aktivita je podpořena z dotačního programu
MPSV „Rodina“

Rodinné centrum Parníček a advokátka Mgr. Radka Bláhová
nabízí pro dospělé

BEZPLATNÉ PRÁVNÍ 
PORADENSTVÍ

z oblasti civilního (občanského) práva
TERMÍNY:

13.11. a 4. 12. 2019 
od 16.00 do 18.00 hodin

Máte-li nějaké dotazy, které se týkají Vašeho života 
a občansko-právních vztahů (majetku, manželství, nájmu,  

nemovitostí, dědictví, kupní smlouvy o dílo, dluhů, práce atd.)

Jedná se o informativní porady v délce cca 15 minut,
kdy je žadateli ve stručnosti zodpovězena otázka a doporučen 

další postup v jeho záležitosti.
Žadatel neobdrží písemné vyjádření, ani mu nebude sepisováno 

podání určené soudu či orgánu státní správy a samosprávy.

Cílem těchto porad je poskytnout zájemci základní informaci  
a seznámit jej s možností řešení.

ZDARMA - JE NUTNÉ SE DOPŘEDU OBJEDNAT

Tato aktivita je podpořena z dotačního programu
MPSV „Rodina“
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Kavárnička v září
Začátkem měsíce – 6. září jsme se účast-

nili několika významných akcí. Ve stejný 
den jsme navštívili 7. celostátní výstavu jiřin  
a gladiol, k tomu 25. výstavu moderního 
vytápění a prodejní výstavu starožitností.  
A ještě týž den před polednem jsme se zú-
častnili slavnostního zprovoznění stavby 
„II/272 Lysá nad Labem, rekonstrukce nad-
jezdu“, za účasti významných osobností, 
kteří pod vedením hejtmanky Ing. Jaroslavy 
Pokorné Jermanové přestřihli pásku.

Další velkou veřejnou akcí byla 26. mezi-
národní výstava koní a spolu s ní Dny pol-
ské kultury. Právě na polskou kulturu jsme 
se nejvíce těšili a na ní s potěšením proží-
vali hudební a taneční vystoupení souboru 
Przewrotniacy, stejně jako výstavu obrazů 
polských malířů a lahůdky polské gastro-
nomie. 

Nadešel čas a my se setkali již podruhé 
v Kavárničce. Do Křesla pro hosta jsme po-
zvali paní radní Ing. Karolinu Chudobovou. 
Ta nás podrobně informovala, jak probíhají 
městské investiční akce a co všechno může-
me očekávat. Také uvedla, co je třeba v na-
šem městě ještě dořešit, aby občané byli po 
všech stránkách spokojeni. 

S koncem září, o svátku svatého Václava, 
proběhlo v Byšičkách staročeské posvícení. 

Navštívili jsme alespoň mši svatou u kapličky 
(na snímku).

Na poslední posezení jsme do Křesla při-
zvali pana Bc. Luboše Zitu, velitele městské 
policie. Po úvodním slově k celkové situaci 
v našem městě nás požádal o vyplnění an-
kety k bezpečnostním opatřením. Pak se 
rozvinula bohatá diskuse, hlavně k parko-
vacím možnostem, kterých ve městě moc 

není. Ale čas běžel a pan Zita musel na 
pracoviště. Domluvili jsme se, že se opět 
zúčastní našeho posezení, dáme-li mu včas 
vědět termín a téma.

V nejbližším termínu nás čekal svátek – 
Mezinárodní den seniorů. Ale o jeho průbě-
hu se zmíníme příště.    

MVDr. Jan Kořínek

Zámecké novinky
Dobrovolnictví pomáhá 
překonávat bariéry

Chtěli bychom se s vámi podělit o další 
skvělou zkušenost, kterou nám přineslo fi-
remní dobrovolnictví pořádané s firmami 
Penny Market, ČSOB a. s. a Mireas s. r. o. 
Díky vstřícnosti svých zaměstnavatelů, mohli 
na jeden den zaměstnanci těchto firem za-

měnit svou běžnou pracovní náplň a stát se 
dobrovolníky, kteří pomáhají překonat bari-
éry klientům Domova Na Zámku. Po výletu  
s ČSOB a. s. na Zámek Kačina, o kterém 
jsme vás již informovali, se nám podařilo 
uspořádat další dva výlety. A to s firmou 
Penny Market do Ostré do Botanicusu a  
s Mireas s. r. o. do Mladé Boleslavi do mu-
zea Metoděje Vlacha. Skvělé na tom bylo to, 

že se výletu mohli účastnit lidé, pro které je 
cestování a výletování velice obtížné, proto-
že jsou ze zdravotních důvodů odkázáni na 
pomoc druhých lidí. Taková pomoc je neo-
cenitelná, protože bez pomoci, ochoty a od-
vahy dobrovolníků by se tyto výlety prostě 
neuskutečnily. Tato solidarita je ohromnou 
podporou naší práce a nejvíce klientů sa-
motných. Doufáme, že spolupráce s firma-
mi, které mají prostor na uvolnění pracov-
níků na dobrovolnické akce, se jen zvýší. 
Od dobrovolníků víme, že pocity z takovéto 
akce jsou nenahraditelné a přinášejí pocity 
nejen štěstí, ale i užitečnosti, odreagování 
od běžných pracovních starostí či možnosti 
sdílení svých zážitků s jinými lidmi. Věříme, 
že zkušenost s dobrovolnictvím přispívá  
k dobrým mezilidským vztahům a pozitivně 
ovlivňuje pohled na ty, kteří se bez pomoci 
druhých neobejdou. Do konce roku 2019 
zbývá ještě mnoho dní, ale zkuste se již nyní 
zamyslet nad tím, jestli do svých novoroč-
ních předsevzetí dobrovolnictví nezařadí-
te. „Jedním z nejkrásnějších zadostiučinění  
v životě je, že kdykoli se upřímně snažíme po-
moci jinému, pomáháme i sami sobě.“ Ralph 
Waldo Emerson, filozof (1803–1882).

Ludmila Hlatká, Irena Korcová, DiS.
Domov Na Zámku Lysá nad Labem, p. o. 
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Klub důchodců Litol

Staráte se o blízkého člověka, který trpí 
poruchou paměti a myšlení? Zjistili jste, 
jak náročná je taková péče a připadá vám, 
že toho je na vás moc? Objevily se pro-
blémy, s nimiž si nevíte rady? Má péče, 
kterou vykonáváte, nečekaný dopad i na 
jiné oblasti vašeho života? Prožíváte chví-
le, kdy zkrátka nevíte, jak dál? Přijďte si 

Jak pečovat o pečující Hudba se usmívala
EVROPSKÁ UNIE
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Po prázdninách jsme se po prvé sešli  
3. září. Naše první schůzky jsou vždy vyplně-
ny sdělováním si dojmů z prázdnin, novinek 
a změn, které jsme v uplynulých dvou měsí-
cích prožili. 19. září jsme se vydali na první 
podzimní výlet.

Nejprve jsme navštívili zámek Ploskovi-
ce. Interiéry tohoto barokního zámku – dílo  
K. I. Dientzenhofera – jsou vyzdobeny mal-
bami českého malíře J. Navrátila a štukami 
sochaře V. Levého. Zámek sloužil jako letní 
sídlo penzionovaného rakouského císaře 
Ferdinanda V.

Další naší zastávkou bylo městečko Tře-
benice se svým Muzeem českého granátu. 
Mezi exponáty je i největší český granát, 
který váží 2,642g a granátové šperky po-
slední velké lásky J. W. Goetha Ulriky von 
Levetzow.

Bylo krásné slunečné počasí, a tak jsme 
náš výlet zakončili procházkou lázeňským 
parkem v obci Mšené-Lázně, které jsou  
v provozu od roku 1796.

Naší poslední zářijovou akcí byla návště-
va zámečku Bon Repos. Někteří z nás se do 
tohoto krásného šporkovského loveckého 
zámečku dosud neměli příležitost podívat.  
V současné době je objekt v soukromém 
vlastnictví, majitelé ho opravili a stále zvele-
bují. Objevili a stále ještě nalézají krásné ná-
stěnné malby jak v interiéru, tak i na vnějších 
stěnách jednotlivých budov. Děkujeme paní 
Chlumové za umožnění návštěvy a poskytnu-
tí zajímavého výkladu.

Klub důchodců Litol

Na pozvání ředitele Domova Na Zámku 
se rozezněl Šporkův sál krásným zpěvem. 
Zřejmě se stane pravidlem, že na vystou-
pení pěveckého sboru Quantumtet se ne-
budou dostávat židle. Program vyvolává 
úžasnou náladu, je různorodý od swingu 
přes gospel až po popovky. Na lidovou 
notu jsem nezapomněl, v písni Na tom 
bošileckým mostku se aranžér rytmic-
ky vyřádil a sbor to (podle mého dojmu) 
zvládl perfektně. Aranže vůbec jsou silnou 
stránkou repertoáru, rytmicky i vyrovna-
ností hlasů. Závěr pořadu okořenila de-
sítka „chlapů“ v šibalském provedení za 
ženskými nezaostali. Scénář vtipně zařadil 
„mužský kankán“, který v dalších reprízách 
určitě zprecizní. Při poslechu a pohledu na 
soubor mě napadá věta, kterou jsem vy-
četl v monografii světové zpěvačky Jarmily 
Novotné : hudba se má usmívat ! Tak tohle 
koncert splnil dokonale.

Míla Kolací 

popovídat s lidmi, kteří prožívají podobné 
situace, třeba nalezneme způsob, jak se 
vzájemně podpořit.

Stejně jako v předešlých měsících zve-
me všechny zájemce na setkání pečujících, 
které v Lysé nad Labem pořádá organizace 
Dementia I.O.V., z. ú. každý druhý čtvrtek  
v měsíci (nyní tedy 14. listopadu 2019) od 
18.00 hodin. Scházíme se v prostorách Fajn 
klubu, na adrese: Poděbradova 1707, Lysá 
nad Labem.

Společně se dá vše zvládnout snadněji.

Petra Petříková
koordinátorka neformální péče

telefon: 724 076 964
e-mail: petra.dementiaiov@gmail.com
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Dne 26. srpna 2019 jsem byla v zoufalé situ-
aci. Moje maminka byla sama doma a upad-
la. Nedokázala vstát a potřebovala pomoc. 
Když jsem dorazila k mamince, zkoušela jsem 
ji zvednout, ale nepodařilo se mi to. Nevě-
děla jsem, kam se obrátit a přemýšlela jsem, 
kdo by mi pomohl. Jela jsem okolo hasičské 
zbrojnice a napadlo mě požádat o pomoc je. 
Ti mi hned vyšli vstříc a svolali skupinku, která 
během pár minut stála před naším domem. 
Maminku zvedli a posadili do křesla. 

Jsem velmi ráda, že v našem městě žijí lidé, 
na které se člověk v tísni může obrátit a oni 
nezištně podají pomocnou ruku (v tomto pří-
padě ruce). 

Děkuji.

Jitka Ševelová

Pomoc od hasičů
Dne 2. září 2019 Ekolandia o. p. s. ote-

vřela v Lysé nad Labem Litoli v malebném 
domečku se zahrádkou mikrojesle Sluníč-
ko, které jsou financovány z prostředků 
Evropského sociálního fondu (projekt Mi-
krojesle v Lysé nad Labem – sladění ro-
dinného a pracovního života, č. projektu  
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0010976).

Mikrojesle budou v provozu do 30. červ-
na 2022 a kladou si za cíl pomoci rodičům 
s péčí o děti při návratu do zaměstnání,  
a to zejména s malými dětmi, které nejsou 
přijímány do mateřských škol.

Jsou otevřeny v době od 8.00 do 16.00 
hodin. V mikrojeslích mohou být během 
dne maximálně 4 děti. V současné době 
se v nich střídá celkem 8 dětí v docházce  
2–3 dny v týdnu. O děti se starají 2 pečo-

vatelky. Společně s dětmi podnikají pro-
cházky po okolí, poznávají tak město, ve 
kterém bydlí, kreslí, tvoří, pečou dobroty 
a učí se nové věci.

Do mikrojeslí mohou být přijímány děti 
od 6 měsíců do 3 let (včetně). V dubnu 
2020 bude den otevřených dveří pro pří-
padně zájemce, kdy budete moci nahléd-
nout do prostor, kde si děti hrají.

Jarmila Omelková

EVROPSKÁ UNIE
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Mikrojesle v Lysé nad Labem

Benefiční akce pomohla šestnáctile-
tému Jakubovi částkou 61 058 Kč.

V pátek 13. září se na lyském výstavišti 
uskutečnila benefiční akce Tak táhni! pro 
dobrou věc. Ta si vzala za cíl pomoci 16le-
tému studentovi z Milovic Jakubovi Barto-
šovi, kterého před rokem srazil projíždě-
jící vlak a on zůstal ochrnutý. S nápadem 
benefici uspořádat  přišli Aleš Grochol a 
Honza Kucziak, zorganizovalo  ji město Lysá 
nad Labem, podpořilo Konto Bariéry a za-
jištěním bezbariérového bydlení pomohlo  

Ohlédnutí za Benefiční akcí

i město Milovice. „Vedle invalidního vozíku 
a dalších speciálních pomůcek bude Jakub 
potřebovat speciálně upravené vozidlo, 
které v rodině chybí. A právě na něj bychom 
rádi přispěli,“ řekla před samotnou akcí Ro-
mana Fischerová, místostarostka města.  
A její přání se vyplnilo. Více než 61 tisíc ko-
run, které se na benefici podařilo vybrat, je 
moc dobrým základem pro nákup speciál-
ně upraveného automobilu.

Desetihodinový program nabitý vystou-
peními umělců zvučných jmen byl prová-
zen řadou dojemných okamžiků, ať už při 
předávání šeku Kubově mamince nebo při 
Raegově vystoupení, kdy diváci vytvořili 
kolem Kuby symbolický kruh sounáleži-
tosti. Známý rapper Raego na akci dorazil 
i přes své zdravotní potíže a stejně jako 
všichni ostatní účinkující vystoupil bez 
nároku na honorář. Celý program, jehož 

součástí byla i soutěž tříčlenných týmů 
v tlačení osobního automobilu, uzavřeli  
před jednou hodinou ranní písní Sbohem 
lásko Bohuš Matuš a Magda Malá, která 
byla také tváří celé akce. Kromě nich, a již 
zmíněného Raega, přišli Jakuba podpořit: 
Taneční klub TJ Sokol Lysá nad Labem, zpě-
vačky Klára Kolomazníková, Yvetta Blana-
rovičová a Vanesa Jančová, zpěváci Adam 
Mišík a Václav Noid Bárta, písničkáři Mar-
tin Hejnák a František Konvalinka, kapela 
Comedy & Beat. Pro děti do Lysé Albertí-
kovu báječnou show přivezl Václav Třasák, 
o moderování se postaral Standa Berko-
vec. Všem vystupujícím a návštěvníkům, 
kteří zaplacením vstupného a přispěním 
do kasiček pomohli, patří velký dík.

Jana Křížová
Foto:  Miroslav Pastrňák
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Rádi bychom příznivcům naší obce nastínili 
dosavadní činnost Osadního výboru ve Dvor-
cích. V loňském roce, s novým volebním ob-
dobím, přišla změna členů OV. Ti se své funkce 
zhostili s nadšením a vervou. Pro rychlejší ko-
munikaci mezi občany jsme zřídili facebookovou 
skupinu, která se shledala s dobrým ohlasem. 

První akce, která prověřila naši souhru, 
byla Mikulášská nadílka. Na sále dvoreckého 
hostince jsme uvítali, dětem známého, Zdeň-
ka Polacha s loutkou Matýska. Večer jsme 
rozdali balíčky se sladkostmi a překvapením. 
Radost dětí přinesla sílu do organizování dal-
ší akce a to Dvorecké jarní zábavy. Účast byla 
překvapivě veliká. Jako každý rok jsme s po-

Činnost OV Dvorce
mocí pracovitých občanů uspořádali koncem 
dubna pálení čarodějnic. V květnu jsme uctili 
památku našich padlých věncem a svíčkami. 
Zmíním i brigády za účelem úklidu, kde se se-
jde dobrá parta lidí, mající zájem o zvelebení 
okolí. V červenci jsme pořádali tradiční Dvo-
reckou pouť. Pro děti zde bylo divadýlko, růz-
né atrakce i občerstvení. O prázdninách jsme 
se vydali za zkamenělinami našeho okolí. Za 
poutavého vyprávění místního odborníka 
geologa pana Bílého, jsme došli na Vinička, 
kde jsme hledali pozůstatky dávných dob. Po-
těšila nás milá účast zástupkyně města Lysá 
paní Karolíny Stařecké. Rok se ale nenesl jen 
v duchu zábavy. Čekalo nás jednání ohledně 

rekonstrukce křižovatky, dokončení kanaliza-
ce, rekonstrukce vozovky u lesa a získání zpět 
naší hasičárny. Na drobné úpravy se s pod-
porou města Lysá vše zdárně podařilo. Stále 
je co zlepšovat a já věřím, že vše společnými 
silami zvládneme. Děkujeme městu Lysá i 
všem, kdo nás podporují v naší dobrovolné 
činnosti. Vážíme si každé pomoci, finanční, 
sponzorské, nebo jen přiložením ruky k dílu. 
Již nyní je plán dalších akcí. Především by-
chom ale chtěli dětem nabídnout možnost 
trávit svůj volný čas mezi svými vrstevníky.

                                                                                                                                 
Petra Šolínová

OV Dvorce

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Koupím motocykl JAWA, ČZ a díly, možno i vraky. Tel.: 777 589 258
Koupím motocykl Československé výroby Jawa nebo ČZ. Tel.: 603 421 850
Hledáme spolehlivé paní na úklid panelových domů v Milovicích u letiště. Tel.: 603 340 729
Kácení a řez rizikových stromů stromolezeckou technikou. Tel.: 606 527 091

• Pátek 8. 11. V 19.30, zámek v Brandýse n. L., TRIO INCENDIO – soubor doporučený Listinou mladých Českého hudebního fondu,  
 vítěz několika mezinárodních soutěží; Program: Franz Schubert: Trio B-dur, Antonín Dvořák: Dumky
• Pátek 29. 11. V 19.30, zámek v Brandýse n. L., JAN ADAMUS – hoboj, MARTIN LEVICKÝ – klavír; Program: F. X. Richter,  
 L. van Beethoven, B. Smetana ad.

Vojtěch Vančura

Koncerty Kruhu přátel hudby v Brandýse nad Labem:
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V prvním díle tohoto článku je věnována 
pozornost tomu, co všechno jsou památky, a 
proč je chráníme. Zbývá otázka, jak jsou pa-
mátky chráněny.

Státní památkovou péči mají ze zákona 
na starosti Ministerstvo kultury ČR, Ná-
rodní památkový ústav se svými krajskými 
pracovišti, odbory kultury a památkové 
péče krajských úřadů a odbory kultury  
v jednotlivých obcích. V Lysé je tento odbor 
sloučen (myslím, že k neprospěchu věci) 
se školstvím, sociálními věcmi a zdravot-
nictvím. Aktuálně je zde památková péče 
uplatňována zejména prostřednictvím 
Městské památkové zóny vyhlášené v roce 
2003 Ministerstvem kultury ČR. 

Cíle, které vyhlášením (a dodržováním 
podmínek) MPZ památkáři sledují, jsou 
někdy poněkud odlišné od cílů a přání oby-
vatel a tím, zprostředkovaně, i od cílů ve-
dení města. Památkáři, vědomi si toho, že 
ve většině případů je nereálné požadovat 
návrat k historické podobě, hájí především 
současný stav. Je to pochopitelné: tím se 
situace v ochraně památek (alespoň) ne-
bude zhoršovat. Jenže město, částečně 
pod tlakem obyvatel, ale hlavně „z vyššího 
principu“ hájí „rozvoj“. Rozvoj je zaklínadlo.  
A tomuto rozvoji, údajně, či podle míně-
ní některých občanů (viz petice), brání 
památkáři. (Ale pochybuji, že by se našel 
památkář, který veřejně připustí, že brání 
rozvoji). V tomto rozporu, podle mne, tkví 
základní problém.  

Nicméně, to co památkáři vyhlášením 
MPZ sledují, je v obecné rovině nepochybně 
správné (zachování kulturně historické hod-
noty, celkového výrazu města s dominantami 
a jmenovitě chráněnými objekty, ochrana 
panoramat, charakteru veřejných prostorů, 
cenných vnitřních průhledů atp.). Správné je 

Pár poznámek k ochraně památek – 2. část
také to, že kromě nejpřísněji chráněného his-
torického jádra s nejvýznamnějšími jmenovi-
tými památkami (pásmo A) je vytyčeno jakési 
„ochranné pásmo“ na A navazující. Smysl to-
hoto ochranného pásma je jasný: má zamezit 
ostrému rozhraní* mezi chráněným historic-
kým jádrem a ostatním městem, v němž by 
jinak hrozila hůře kontrolovatelná a někdy 
agresivní (developerská) stavební činnost. To, 
že toto ochranné pásmo je dále děleno na 
části B (charakter dotvářející) a C (charakter 
doplňující) není nikde dostatečně zdůvodně-
no. Také proto, že pro žádnou z těchto částí 
nejsou stanovena jasná pravidla – co je pří-
pustné, co je nepřípustné a v čem se B a C 
liší. Pravda ovšem je že tato pravidla nemu-
sí nutně stanovovat NPÚ, nýbrž to je (podle  
§ 14 Zákona o státní památkové péči) zcela  
v kompetenci městského úřadu ORP (tedy 
konkrétně odboru kultury v Lysé), neboť 
on to je, kdo by měl vydávat závazná sta-
noviska**, zatímco NPÚ je orgánem „jen“ 
poradním. Povinnosti a práva majitele 
nemovitosti, která se nachází v někte-
rém z pásem ochrany, jsou tedy při všech 
stavebních zásazích diktovány, případ-
ně omezovány „shora“ (těmi pravidly). 
A jde o to, v jaké míře k tomu dochází.  
K ideálnímu stavu, kdy názory památkářů 
se shodnou s názory a přáními občanů a 
městských úředníků, kdy zvýšené nákla-
dy plynoucí z požadavků památkářů jsou 
dotčeným občanům jednoduše a rychle 
kompenzovány z jakýchsi fondů, tedy k to-
muto ideálnímu stavu z mnoha důvodů asi 
nedojde. Co by ale mělo jít, je zformulová-
ní jasných a pokud možno jednoduchých 
a neměnných pravidel, jimiž se musí řídit 
majitelé nemovitostí v některém z pásem 
ochrany. A kromě historických jmenovitých 
kulturních památek, kde je ochrana přís-

nější, by se pravidla, spíše než detailů, měla 
týkat věcí podstatných, určujících charakter 
prostředí. Těmi detaily myslím třeba zpro-
fanovanou a marginální záležitost materiá-
lu oken (plast)***, za podstatné pak poklá-
dám dodržení měřítka a proporcí, stavební 
čáry, respektování kontextu, a také (to ne-
považuji za detail), tvar a materiál i barvu 
střech****.

V současné době město zadalo zpraco-
vání odborné analytické studie MPZ Lysé 
nad Labem. Jejím cílem je především ak-
tualizovat stav památek – posoudit jejich 
současnou hodnotu, neboť město se vyví-
jí a situace se nepochybně od roku 2003 
změnila. Tato studie také ukáže, zda má 
smysl a je možné a schůdné revidovat hra-
nice částí památkové zóny, či jinak změnit, 
pokud možno k lepšímu, podmínky pro je-
jich obyvatele. 

* Ostrá rozhraní mezi částmi města, která 
mají stejnou nebo podobnou funkci, nejsou  
z hlediska urbanismu žádoucí, neboť ruší 
celistvost sídla. Plynulé a měkké přechody 
by měly být zejména u menších sídel pre-
ferovány. 

** Jen k národní kulturní památce vydává 
závazné stanovisko Ministerstvo kultury ČR.

*** Důležitější než materiál jsou formát, 
proporce, členění oken a někdy i barva.

**** Památkáři právem mluví o „krajině 
střech“ – v dálkových pohledech a z výšky 
(třeba z nově otevřených teras kláštera) hraje 
velkou roli, jak vypadají střechy. Nedisciplino-
vaným výběrem nejrůznějších tvarů a krytin 
nejrůznějších barev lze dosud jakžtakž jed-
notný obraz „starého“ města úplně rozbít.

Ing. Arch. Jan Storch
městský architekt

Jsem senior, je mi přes 70, v Lysé byd-
lím více než 10 let. A přesně podle MVDr. 
Kořínka „nestačím se divit“. Ale divím se 
něčemu jinému. Co asi vězí za tou tvrdo-
šíjností vedení radnice odmítat jasné ar-
gumenty?

Proto jsem rád, že mladým začíná ko-
nečně Lysá přirůstat k srdci. Jinak by se 
neangažovali i ve svém volném čase. Ne-
dělali něco pro budoucnost města. Neo-
tevírali se novým nápadům. Myslím si, že 
klást otázky „na tělo“ je zdravé. Už jenom 
proto, že ti mladí si tvoří svoje budoucí 
prostředí. Za 50 let tu my už nebudeme, 
ale důsledky špatných rozhodnutí jistě.

Mrzí mě, že Dr. Kořínek dělá z nás sta-
rých lidí nesvéprávné osoby druhé kate-
gorie. Jako bychom neměli vlastní názor, 

Také se nestačím divit
jakoby nebylo možné se nás na něco ze-
ptat. Pověření zastupitelů přece nekončí 
volbami. Neplatí: „Lidé, odvolte a pak se 
o nic nezajímejte.“ Zastupitelé musí být 
kontrolováni a každý občan má právo se  
k jejich práci vyjadřovat. A jednou z na-
prosto legálních forem je i petice. Zeptat se 
na názor na konkrétní problém je žádou-
cí. Nevidím v tom žádný nátlak. Naopak 
správnou formu k zjištění nezkreslených 
názorů lidí. V rámci petice se vyjádřilo asi 
2 500 lidí!

A haly na Mlíčňíku? Vždyť šlo o podraz  
s možnými sáhodlouhými dopady pro život 
města. Projekt překládala firma bez zku-
šeností s obdobnými projekty, se sídlem  
v bytě, bez majetku, účetní ztrátou 2,5 mil. 
a neochotou vysvětlit investiční záměr. Spíš 

zatemňovat. Aby se zjistilo, že za projektem 
stojí někdo úplně jiný. A takové firmě povo-
lit projekt v hodnotě asi 250 mil., který vidi-
telně neodpovídá deklarovaným záměrům 
na malou průmyslovou výrobu?

To je doložitelné. Dr. Kořínek to nechce 
slyšet, mlží. Jemu vadí to, že se někdo opo-
váží proti záměru vůbec vystoupit. Že má 
energii se zeptat i svých sousedů. Pro ve-
dení radnice by bylo pohodlné, aby zastu-
pitelé vše v poklidu odkývali. Aby lidé ve 
městě byli zticha a o jejich rozhodování se 
nezajímali.

PhDr. Vladimír Kokoška

PS: Ti „mladí“ jsou tátové a mámy od ro-
din, je jim více než 40!
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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.

Do dílny v Mochově přijmeme šikovného 
ZÁMEČNÍKA – SVÁŘEČE. 

Dobré pracovní a platové podmínky. 
Tel.: 607 773 557.

REVIZE PLYN, TOPENÍ, SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ
ACV, Buderus, Baxi, Broetje, De Dietrich, Chaffoteux,

Immergas, Viessmann, Rendamax

LYSÁ n. L. – Novotný – tel.: 703 663 559, 604 310 235, 
e-mail: vln450@seznam.cz

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:
15. 11. 2019 ve 13.55 hodin a 16. 11. 2019 v 15.10 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

CENÍK RÁMEČKOVÉ 
SLOUPKOVÉ INZERCE
www.mestolysa.cz
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