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Advent je slovo pocházející z latinského slova 
adventus  a znamená příchod. Advent je tedy 
začátek liturgického roku, období čtyř neděl 
před vánočními svátky. Je to doba radostného 
očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípra-
vy na Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti. 
Každá adventní neděle má svůj název: železná, 
bronzová, stříbrná a nakonec zlatá. 

Nejviditelnějším symbolem adventu je 
adventní věnec. Bez svíček se používá ke 
zdobení dveří. Ten se svícemi slouží k sym-
bolickému odpočítávání čtyř adventních 
týdnů. Zvyk postupného zapalování svící na 
adventním věnci se k nám dostal až v dru-
hé polovině 20. století z Německa. V tradič-
ním českém prostředí byla okna slavnostně 
osvětlována jen na Bílou sobotu.

Věnec představuje symboliku Kristova kříže 
nebo také Boží věčnost a jednotu a má jasně 
daná pravidla, jak by měl vypadat. Větývky 
jehličnanů či cesmíny, ze kterých je vyroben, 
představují život. Dříve se často používaly i holé 
slaměné věnce, které odháněly zlé duchy a tím 
zajišťovaly do domu požehnání.

Důležité jsou barvy. Barvou adventu je fialo-
vá. Vyjadřuje důstojnost a pokání. Svíčky a stu-
hy na věnci by tak měly být fialové s výjimkou 
té třetí v pořadí – ta je totiž zasvěcená přátel-
ství a je růžová. Svíčky se zapalují proti směru 
hodinových ručiček. Časté jsou i věnce s pátou, 
bílou svíčkou uprostřed. Ta se zapaluje na Štěd-
rý den a symbolizuje Krista.

K adventu patří také půst a spánek na tvr-
dém lůžku. Zapovězena je i hlučná zábava či 
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pomlouvání. Naopak žádoucí je každodenní 
návštěva rorátů (ranní zpívané mše) a konání 
dobrých skutků.

České adventní zvyky jsou spjaté se 
svátky významných světců – sv. Barbory 
(4. 12.), sv. Mikuláše (5. 12.) a sv. Lucie 
(13. 12.). Večer o těchto svátcích obchá-
zely po vesnicích průvody adventních 
masek. Ty byly na rozdíl od těch veselých 
masopustních vážné, zadumané, strašily 
děti a vybízely dospělé k pokání. Období 
adventu před zimním slunovratem bylo 
chápáno jako období temna, kdy zlé síly 
měly největší moc a usilovaly o zničení 
světa.

redakce
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Slovo starosty

Krátce z radnice Vyhodnocení projektů studentů

Vážení spoluobčané, rozsvícením vá-
nočního stromu na Husově náměstí 
30. 11. 2019 jsme zahájili adventní čas, 
končící Štědrým dnem, kdy se těšíme 
na sváteční chvíle křesťanských svátků 

plných pohody, sváteční nálady, zpěvu 
koled i vánočních chorálů. V adventním 
čase se i my dospělí tak trochu vracíme 
do dob svého dětství. Chystáme své do-
movy na příchod Ježíška, který obdaru-
je naše blízké a připravujeme tradiční 
vánoční dobroty. To vše s cílem společ-
ně strávit jeden z nejkrásnějších svátků  
v roce společně se svými nejbližšími. Říká 
se, že o Vánocích se otvírají lidská srdce. 
Je to doba, kdy si dospělí vzájemně pro-
jevují více lásky, kdy ji více dávají najevo  
a nestydí se za ni. Přeji vám, abyste le-
tošní Vánoce prožili co nejlépe ve zdraví 
a pohodě.  

Rád bych poděkoval všem organizá-
torům včele se Spolkem rodáků a přá-
tel města Lysá nad Labem, kteří letošní 

Z 21. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
DNE 23. 10. 2019

RM schválila: 
• vyhlášení veřejné sbírky v rámci Adven- 
 tu dne 30. 11. 2019 pro Jaroslava Kofláka  
 z Lysé nad Labem,
• poskytnutí finančního příspěvku spolku  
 ŠK JOLY Lysá n. Labem ve výši 150 000 Kč  
 na nákup 10 kusů elektronických šachov- 
 nic vč. veřejnoprávní smlouvy,
• smlouvu o dílo na dodávku a instalaci  
 vánočního nazdobení 24 malých stromů  
 v Masarykově ulici.

Z 22. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
DNE 5. 11. 2019

RM schválila: 
• kupní smlouvu na zakoupení stříbrné  
 promítací plochy pro městské kino za  
 cenu 137 675 Kč včetně DPH, s firmou  
 Josef Haškovec kino – elektro – služby,
• přijetí darů na novoroční ohňostroj měs- 
 ta roku 2020 do výše 20 000 Kč za jednot- 
 livý poskytnutý dar,
• aktualizaci sazebníku úhrad nákladů  
 vzniklých v souvislosti s poskytováním in- 
 formací s platností od 6. 11. 2019.

RM odvolala: 
• člena Komise pro sport Petra Elišku.

RM jmenovala:
• člena Komise pro sport Petra Zoubka.

Úplné informace najdete na stránkách 
www.mestolysa.cz.

Bc. Andrea Nováková
referentka vnějších vztahů

adventní setkání připravili a zejména 
dětem, jejichž vystoupení nás pohla-
dilo po duši a připomnělo, že jsou to 
právě ony, jejichž rozzářené a šťastné 
tváře nás naplňují pocitem štěstí, rados-
ti a spokojenosti. Vánoce jsou velkou 
šancí pro nás pro všechny. V době Vá-
noc mají lidé k sobě blíže a chovají se  
k sobě ohleduplněji. Věřme jen, že to svá-
tečními dny neskončí a společně uděláme 
vše proto, aby se nám v našem krásném 
městě lépe žilo. 

Dovolte mi, abych Vám za vedení měs-
ta popřál klidné prožití vánočních svátků  
a šťastné vykročení do Nového roku.

Ing. Karel Otava
    starosta města 

Vyhodnocení projektů studentů fakulty 
architektury ČVUT na možnou zástavbu 
areálu v Čechově ulici ve vlastnictví města.

Studenti zpracovali sedm návrhů. Cel-
kem bylo odevzdáno 194 anketních lístků. 
V současné době se připravuje zadání na 
výběrové řízení na projektanta celého are-
álu. Město Lysá nad Labem děkuje fakultě 
architektury ČVUT za spolupráci.

Mgr. Jiří Havelka
místostarosta

Návrh č. 7, Eva PrcinováNávrh č. 6, Ján Blana

Návrh č. 4, Alena Linková

Město Lysá nad Labem vyhlásilo výtvar-
nou soutěž pro žáky základních škol na 
téma „Jak si představuji dopravu v Lysé 
nad Labem v roce 2030“. S tímto námě-
tem oslovil Ondřej Šmíd paní místostarost-
ku R. Fischerovou. Tento nápad ji zaujal a 
převzala nad soutěží záštitu. Jsou to právě 
děti, pro které naše město tvoříme a ve 
kterém se budou v budoucnu pohybovat. 
Prostřednictvím různých výtvarných tech-
nik nám mohou děti ukázat, jak by po-

Doprava v Lysé nad Labem v roce 2030 
očima dětí

dle nich mohla vypadat doprava v našem 
městě za 10 let. Soutěž bude ukončena 
15. ledna 2020 a poté budou práce vy-
staveny v městské knihovně. Návštěvníci 
knihovny budou moci hodnotit vystavené 
práce od 3. 2. do 21. 2. 2020. Po vyhod-
nocení odbornou porotou budou předá-
ny odměny a vítězné práce uveřejníme  
v Listech města Lysá nad Labem a okolí.

PaedDr. Věra Bodnárová
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Blahopřání 
za měsíc říjen

80 let
Božena Nováková
Zdeněk Krotil

Vasilij Vasilijevič Rozanov: „Žij každý 
svůj den tak, jako bys právě v něm 

měl prožít celý svůj život.“

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

Vítání občánků
se uskutečnilo dne 7. 11. 2019.
Mezi občany našeho města byly 
přivítány tyto děti:

Šimon Jalovecký 
Hugo Brath 
Emílie Brynychová 
Eva Kofroňová 
Zuzana Železná
Vanessa Vaňková 
Denisa Včeláková 
Michal Ficek 
Petr Bousek 
Martina Chotětická 
Jakub Vališka 
Nikola Vališková 
Richard Švamberg 
Radek Pieter

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

Odbor školství, kultury, sociálních 
věcí a zdravotnictví

Návrh na odkoupení bývalé restaurace 
Dallas nebyl v RM doporučen. Stavební ko-
mise RM se vyjádřila následovně: …úprava 
objektu by vyžadovala velké investice (sta-
vební úpravy a opravy), aby jej bylo možné 
využít pro účely našeho města. Za sníženou 
odhadní nabízenou cenu se v současnosti,  
s ohledem na plánovanou výstavbu sportov-
ní haly a další plánované, či v ZM schválené 
investiční stavby, jedná o nereálnou a z dlou-
hodobého hlediska se vší pravděpodobnos-
tí neefektivní investici. Poloha objektu, na 
okraji Litole, nezajišťuje ani možnost potřeb-
ného počtu parkovacích stání pro případné 
využití objektu pro obecní služby. Pro měs-
to by měl objekt význam v případě ceny na 
úrovni ceny pozemku, což ale není reálné.  
V poslední době se navíc plně ukazuje pro-
blematika rekonstrukcí starších objektů 
(např. dům Na Františku) a časová nároč-
nost při veřejných soutěžích a hledání op-
timální cenové hladiny stavebních prací – 
cena/výkon. Komise koupi této nemovitosti 
(Dallas) nedoporučuje. Kromě reálných fi-
nančních důvodů, které jsou specifikovány 

Stanovisko k odkoupení bývalé 
restaurace Dallas

Změna na autobusové lince č. 432

a podpořeny stavební komisí. Zvažovanými 
návrhy na využití, kterými byla různorodá 
občanská vybavenost, byl ale předně dis-
kutován požadavek na provozování restau-
race. Bohužel provozování restauračního 
zařízení není prioritou města. Z výše uve-
dených důvodů nebyl projekčně připraven 
ani konkrétní záměr, který by obnášel již 
finanční krytí.

Město vyhlásilo veřejné zakázky za účelem 
výběru projektanta na akce s názvem:

PD Rekonstrukce historické části radnice 
na Husově náměstí na základě studie vypra-
cované společností RENOM s. r. o., Na Harfě 
935/5c, Praha 8, PSČ 180 00.

PD Park 30. výročí osvobození Lysá nad 
Labem – rekonstrukce na základě studie vy-
pracované společností JD-Engineering s. r. o. 
se sídlem Pavla Švandy ze Semčic 13, Praha 5, 
IČ: 24247235

Ing. Karolína Stařecká   
radní uvolněná

Vážení občané, dovolujeme si Vás infor-
movat o změně jízdního řádu na lince č. 432 
a to od 1. 12. 2019. Změna se týká zrušení 
zajíždění této linky do zastávky Lysá nad La-
bem, Škola v 16.30 a v 16.50 hodin ve smě-
ru Milovice. Děkujeme za pochopení.

Bc. Andrea Nováková
referentka vnějších vztahů
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Symbolickým poklepáním koleje byla 
zahájena 31.října 2019 optimalizace tra-
ti mezi Lysou nad Labem a Čelákovicemi. 
Náplní stavby je rekonstrukce dvoukolej-
ného mezistaničního úseku Lysá nad La-
bem – Čelákovice. Úpravami projde nejen 
železniční svršek a spodek, ale také pře-
jezdy, mosty, trakční vedení či sdělovací  
a zabezpečovací zařízení. Celková přestav-
ba pak čeká zastávku Čelákovice-Jiřina, 
kde se zrekonstruují nástupiště s délkou 

220 m a nástupní hranou v normové výšce 
550 mm nad temenem kolejnice. Zbudují 
se nové přístřešky, které budou rozšířeny 
na výhledový počet cestujících. Těm bu-
dou sloužit i nové informační tabule.

 Hlavním cílem projektu je zvýšit ka-
pacitu trati, která plní významnou roli  
v pražské příměstské dopravě. Současně 
dojde ke zvýšení traťové rychlosti až na 
140 km/h. Klíčovou součástí stavby bude 
výměna mostu přes Labe, který nevy-

hovuje současným potřebám železniční 
dopravy, zejména kvůli svému šířkovému 
uspořádání. Most bude nahrazen novou 
nosnou konstrukcí včetně úpravy spodní 
stavby. Ta umožní v budoucnu napoje-
ní samostatné konstrukce lávky pro pěší  
a cyklisty. Po přestavbě bude most spl-
ňovat podjezdnou výšku minimálně  
5,25 metru (dosud to bylo 4,7 metru), sta-
vebně bude připraven na podjezdnou výš-
ku sedm metrů.

Příští rok v březnu začne rekonstrukce 
obou traťových kolejí a s ní spojené nepřetr-
žité výluky v úseku Lysá nad Labem – Káraný  
a spodní stavba definitivního mostu přes 
Labe i provizorní mostní konstrukce.  
V roce 2021 se pak bude pokračovat  
v úseku Káraný – Čelákovice. Konec hlav-
ních stavebních prací se plánuje v lednu 
2022, do konce července budou probíhat 
dokončovací úpravy.

 Zhotovitelem investiční akce s názvem Op-
timalizace traťového úseku Lysá nad Labem 
(mimo) – Čelákovice (mimo) je společnost 
Lysá, kterou tvoří EUROVIA CS, GJW Praha  
a Elektrizace železnic Praha.

Ing. Luděk Heřman

Začíná přestavba trati mezi Lysou nad Labem a Čelákovicemi, 
Labe překlene nový most

Jedním z předpokladů vytvoření rychlého 
vlakového spojení Praha – Lysá nad Labem 
– Milovice – Mladá Boleslav – Turnov – Li-
berec s možným napojením do Zawidówa 
v Polsku je vybudování tzv. „Všejanské spoj-
ky“. Jedná se o 8 km dlouhou trať z Milo-
vic do Čachovic, která propojuje trať Praha 
– Lysá nad Labem – Milovice s tratí Nym-
burk – Mladá Boleslav. Myšlenka na pro-
pojení tratí vznikla v dávné minulosti. Před  
100 lety, když byla projektována vojenská 
vlečná dráha z Lysé n. L. do Milovic, bylo  
ve variantním řešení navrženo i toto pro-
pojení. 

Po odchodu Sovětské armády v roce 1991  
a zrušení Vojenského výcvikového prostoru 
Milovice-Mladá nabyla myšlenka na pro-
pojení tratí na významu. Naskytla se jedi-
nečná příležitost realizovat tuto stavbu na 
pozemcích ve vlastnictví státu. Moderni-
zovaná železnice umožní rychlými přímými 
vlaky spojit hlavní město Prahu s bouřlivě 
se rozvíjejícím a rychle se osídlujícím měs-
tem Milovice, významným průmyslovým 
městem Mladá Boleslav, Turnovem a Liber-
cem.                                                                                                                                   

První Územně technickou studii „Všejan-
ské spojky“ vypracoval SUDOP Praha a. s. 
v roce 1995. Následovaly Územně technic-

Všejanská spojka – nekonečný příběh
ká studie „Železniční uzel Mladá Boleslav“, 
Přípravná dokumentace „Rekonstrukce žst. 
Mladá Boleslav hlavní nádraží“ a „Vyhle-
dávací studie trasy“, která doporučila mo-
dernizaci trasy přes Lysou nad Labem a Mi-
lovice. Na základě doporučení studie byla  
v roce 2003 Středočeským krajem zadána 
Územně technická studie Modernizace že-
lezniční infrastruktury Praha – Milovice – 
Mladá Boleslav s možným prodloužením do 
Liberce. Tím byl učiněn další krok směřující 
k brzké realizaci.

Území bývalého VVP Milovice-Mladá je zá-
jmovým územím Středočeského kraje a je pri-
oritní z hlediska regionálního rozvoje. Proto 
Středočeský kraj jednoznačně podporuje ve-
dení trasy přes Milovice. Trasa je zapracována 
v zásadách územního rozvoje a v územních 
plánech měst Lysá nad Labem a Milovice, kde 
nenaráží na žádný odpor. Potřebné pozemky 
jsou dnes ve vlastnictví Středočeského kraje. 

Realizaci zdrželo vypracování dalších 8 stu-
dií v posledních letech, které řešily železnici 
na Mladoboleslavsku a Nymbursku. Bylo za-
příčiněno neustále se střídajícími politickými 
reprezentacemi na všech úrovních.

V úseku Lysá n. L. – Mladá Boleslav jsou 
nutné následující investice:

• Novostavba dvoukolejné elektrizované  
 železniční trati Milovice – Čachovice na  
 rychlostní parametry 160 km/h v elektric- 
 ké trakci. Jedná se o osmikilometrový úsek  
 v jednoduchém terénu s potenciálem  
 dalšího podnikatelského využití brown- 
 fieldu letiště Boží Dar. Zdvojkolejnění a zvý- 
 šení rychlosti na 160 km/h úseku Čachovi- 
 ce – Mladá Boleslav včetně elektrizace.
• Vybudování nového mimoúrovňového,  
 dvojkolejného a elektrizovaného spojení  
 Lysá n. L. – Milovice.
• Modernizace trati Lysá nad Labem – Praha  
 se zvýšením rychlosti na 140 km/h. 

 
Dvacet pět let trvající nekonečný příběh 

bude zakončen schválením v pořadí třinácté 
studie Centrální komisí ministerstva dopravy. 
V roce 2020 bude následovat zadání doku-
mentace pro územní rozhodnutí. Když vše 
půjde tak, jak je to v České republice obvyklé, 
uplyne pravděpodobně ještě neuvěřitelných 
deset let do realizace stavby. Poděkování pa-
tří všem, kdo nám v prosazování záměru po-
máhali. 

Ing. Karel Otava, 
starosta města Lysá nad Labem
celoživotní železničář a vizionář
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Modernizace železničního spojení 
Praha – Mladá Boleslav – Liberec

Městský úřad

A. Dokončuje se studie proveditelnosti 
jako koncepční materiál řešící celou trať.
Cíle studie:
• zlepšení obsluhy Mladé Boleslavi železnicí  
 pro osobní i nákladní dopravu;
• zrychlení železničního spojení Prahy a Li- 
 berce, zejména pro osobní dopravu;
• zvýšení podílu železnice na pražské pří- 
 městské dopravě ve směru Neratovice.

Stav zpracování:
• prověřováno více projektových variant  
 kombinujících různé stopy trati mezi Pra- 
 hou a Mladou Boleslaví, různý rozsah  
 zrychlení, zdvoukolejnění a elektrizace;
• ekonomickou efektivitu s dostatečnou  
 rezervou v současné době prokazuje  
 pouze varianta „Deko“, která se zamě- 
 řuje výhradně na úsek Praha – Mladá  
 Boleslav;
• varianty modernizující trať až do Liber- 
 ce neprokázaly ekonomickou obhajitel- 
 nost vzhledem k vysokým investičním  
 nákladům (přeložky, dlouhé tunely),  
 které nebyly podepřeny odpovídajícími  
 přínosy.

Výsledná varianta „Deko“ obsahuje:
• napojení centra Prahy a centra Mladé Bo- 
 leslavi dvoukolejnou elektrizovanou tratí  
 s jízdní dobou 47 minut, vedenou přes  
 Lysou nad Labem a Milovice („Všejanská  
 spojka“);
• napojení průmyslových závodů v Mladé  
 Boleslavi na dálkové železniční trati pro  
 nákladní vlaky elektrizovanými tratěmi  
 přes Lysou nad Labem a přes Nymburk;
• přestože součástí není modernizace úse- 
 ku Mladá Boleslav – Turnov – Liberec, do- 
 jde i ke zrychlení spojení Prahy a Libe- 
 reckého kraje o cca 25 minut – první etapa  
 zrychlování železniční dopravy tímto  
 směrem;
• zrychlení a zkapacitnění trati Praha – Ne- 
 ratovice – Všetaty (– Mělník) pro příměst- 
 skou dopravu;
• celkové investiční náklady bez DPH se od- 
 hadují na cca 32,5 mld. Kč v CÚ 2019.

Předpoklad dalšího postupu:
• dokončená studie proveditelnosti bude  
 předložena na Centrální komisi Minister- 
 stva dopravy ČR ke schválení;
• bude zahájena příprava dalších staveb na  
 úseku Lysá nad Labem / Nymburk – Mla- 
 dá Boleslav;
• rameno Praha – Neratovice – Všetaty  
 bude koordinováno se záměrem pilotního  
 projektu vysokorychlostní trati Praha – Li- 
 toměřice – Ústí n. L. – Dresden;
• varianta „Deko“ bude vhodným výchozím  

 stavem pro další prověřování navazujícího  
 úseku Mladá Boleslav – Turnov – Liberec,  
 na který se SŽDC zaměří s cílem najít do- 
 pravně funkční, atraktivní a přitom ekono- 
 micky efektivní řešení. 

B. Již v současné době se připravují  
a realizují stavby, které budou po dokon-
čení varianty „Deko“ součástí spojení Pra-
ha – Mladá Boleslav – Liberec:
• probíhá modernizace trati Praha – Lysá  
 nad Labem z prostředků EU (Nástroj CEF),  
 předpoklad realizace 2016–2024. Po vy- 
 budování Všejanské spojky budou právě  

 tudy jezdit vlaky z Prahy do Libereckého  
 kraje;
• v předstihu byla zahájena příprava první  
 stavby na rameni Lysá nad Labem – 
 Mladá Boleslav – tzv.  „Bezděčínská  
 spojka a stanice Mladá Boleslav východ“.  
 Tato stavba usnadní provoz nákladních  
 vlaků, je první stavbou varianty Deko a je  
 podmínkou pro navazující investice  
 SŽDC i města. Zpracovává se záměr pro- 
 jektu, zajišťuje se územní ochrana. Před- 
 poklad realizace 2025–2028.

SŽDC
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Naše město má nově elektronickou úřed-
ní desku, která je umístěna na staré budově 
radnice v podloubí a nahrazuje tak klasickou 
úřední desku (skleněná vitrína před novou 
budovou MěÚ).

Jedná se o dotykovou obrazovku, kde na-
jdete web města, úřední desku a přehled 
kulturních akcí.

Další deska – informační se nachází  
v Litoli.

Nová elektronická 
úřední deska

Našemu zastupiteli, profesionálnímu bub-
lináři Matěji Kodešovi, se podařil další re-
kord. Připsal si dvaadvacátý zápis do České 
knihy rekordů a třetí zápis do Guinnessovy 
knihy rekordů. 

Podařilo se mu vyrobit největší bublifuk na 
světě. Bublifuk je vysoký 1,38 m s kapacitou 
107 l bublifukové kapaliny. Je to přesná a plně 
funkční kopie známé dětské hračky a nechybí 
dokonce ani kuličkové bludiště na víčku.

Komisaře z Guinness World Records zaujal 
bublifuk natolik, že si ho vybrali jako jeden 
z hlavních rekordů propagující vydání knihy 
pro rok 2020. Měli jsme tedy tu čest přivítat 

v Lysé nad Labem celý štáb z londýnské cen-
trály Guinness World Records, který si přijel 
bublifuk nafotit, a natočit si o něm a o panu 
Kodešovi reportáž. 

Bublifuk opatřený znakem města odcesto-
val v září do USA, kde se stal součástí putovní 
výstavy Guinness World Records Attractions. 
Tato výstava by se měla na jaře 2020 přesu-
nout do Kanady a následně do dalších zemí.  
S bublifukem cestuje také banner s pozván-
kou do našeho krásného města.

Romana Fischerová
místostarostka 

Největší bublifuk na světě

Ve čtvrtek 14. listopadu 2019 proběhl v síd- 
le společnosti Povodí Labe, s. p., slavnostní 
křest reprezentativní fotografické knihy Libo-
ra Sváčka „Labe – od pramene po Hřensko“.

Knihu pokřtili Ing. Marián Šebesta, gene-
rální ředitel Povodí Labe, s. p., RNDr. Petr 

Křest knihy Libora Sváčka „Labe – od pramene po Hřensko“

Kubala, prezident Mezinárodní komise pro 
ochranu Labe, a prof. PharmDr. Alexandr 
Hrabálek, CSc., primátor Hradce Králové. 
Slavnostního křtu se zúčastnil také pan sta-
rosta Ing. Karel Otava a radní Ing. Karolína 
Stařecká.

Akci doprovodila putovní výstava velko-
formátových fotografií, jež je pro veřejnost  
k vidění do konce roku 2019 v sídle společ-
nosti Povodí Labe, s. p.

Vydavatelství MCU s. r. o. současně před-
stavilo nástěnný kalendář „Labe 2020“.

Vydavatelství MCU s. r .o.
Chvalšinská 242, 381 01 Český Krumlov

tel.: +420 387 428 360
e-mail: info@mcumedia.cz

www.mcumedia.cz



7

Městský úřad

Krimi střípky

Na rok 2018 připadlo 300leté výročí 
spojení rodů Swéerts a Špork. Při této 
příležitosti byli na výstavu Regiony ČR 
v dubnu roku 2018 pozváni do našeho 
města zástupci všech měst, kde měl hra-
bě Swéerts Špork své državy (ČR, Polsko 
a Ukrajina). Z nejvzdálenější obce Kukeziv 
na Ukrajině přijel starosta Andrij Andru-
ščenko s doprovodem. Během návštěvy 
navrhli našemu městu partnerství, jehož 
cílem bylo navázání vzájemné spoluprá-
ce, která vychází z historických vazeb. 
Dalším z cílů je dosažení kulturní výměny 
a v neposlední řadě účast zástupců na-
šeho města na významných akcích obce 
Kukeziv a naopak.

Zastupitelstvo města 31. 7. 2019 pod-
pis Dohody o partnerství schválilo. Dne 
7. 9. 2019 byla na obecním úřadě ve Sta-
rém Jaryčivu, pod který spadá obec Ku-
keziv, podepsána Dohoda o partnerství. 
Za ukrajinskou stranu se zúčastnil staros-
ta Andrij Andruščenko, zástupce okres-
ní administrace, předseda okresní rady  
a zástupce Lvovské oblasti. Za Lysou nad 
Labem se zúčastnil starosta Karel Otava, 
radní Karolína Stařecká a tajemnice Ale-
na Novotná. Slavnostního aktu se za čes-
kou stranu zúčastnil také místopředseda 
senátu Jan Horník a  senátoři Miroslav 
Nenutil, Petr Šilar, Emílie Třísková, Karel 
Kratochvíle a Petr Holeček, velvyslanec 
ČR na Ukrajině Radek Matula a generální 
konzul ČR ve Lvově Pavel Pešek. Následo-
vala návštěva místních firem, školy a pra-

voslavného kostela. Slavnostní den byl 
zakončen kulturním programem v obci 
Kukeziv, kde vystoupila řada úžasných 
folklorních souborů a umělců. V neděli  
8. 9. 2019 následovalo položení kytice  
k památníku T. G. Masaryka ve Lvově, se-
tkání s Českou besedou, návštěva rodinné 
farmy na výrobu sýrů Mukko v Uhersku a 
Domova důchodců v Pidbuži. V pondělí  
9. 9. 2019 českou delegaci přijal guberná-
tor Lvovské oblasti, kde mimo jiné zazně-
lo, že je připraveno k podpisu dalších pa-
desát dohod o partnerství mezi českými  
a ukrajinskými městy. Následovalo setká-
ní s primátorem Lvova. Přijetí na Ukrajině 
bylo velmi vřelé. Přátelé z Ukrajiny při-
pravují návštěvu Lysé nad Labem. 

Ing. Karel Otava
    starosta města

Řídil pod vlivem návykové látky
Dne 30. 9. 2019 ve 22.47 hodin kontro-

lovali strážníci 34letého řidiče z Lysé nad 
Labem. Při projednávání přestupku strážní-
ci pojali důvodné podezření, že řidič může 
být pod vlivem návykových látek. Dechová 
zkouška na alkohol skončila negativně. Dru-
há zkouška, tentokrát na přítomnost omam-
ných a psychotropních látek, dopadla s pozi-
tivním výsledkem. Dalším šetřením k osobě 
řidiče bylo zjištěno, že nevlastní řidičské 
oprávnění. Na základě zjištěných skutečnos-
tí byla na místo přivolána Policie ČR, která si 
muže převezla na oddělení, kde měl určitě 
co vysvětlovat.

Žena poničila střechy 
zaparkovaných automobilů

Dne 13. 10. 2019 ve 14 hodin prověřova-
li strážníci telefonické oznámení o neznámé 
ženě, která před budovou ČD skáče po stře-
chách zaparkovaných automobilů. Strážníci 
na místě zjistili později ztotožněnou 26letou 
ženu z Mělníka, která skákáním po střechách 
zaparkovaných vozidel způsobovala značné 
poškození. Jelikož žena na výzvy strážníků 
nereagovala, byly proti ní použity donucova-
cí prostředky s následným nasazením pout. 
Vzhledem ke způsobené škodě, která jedno-
značně přesáhla 5 000 Kč, byla na místo přivo-
lána Policie ČR, která si ženu na místě převzala.

Kradli jízdní kola
Dne 9. 10. 2019 ve 12.10 hodin byl pro-

střednictvím MKDS zjištěn později ztotožně-
ný 22 letý muž z Nymburka, který z kolosta-
vu u vestibulu ČD odcizil jízdní kolo. Dalším 
šetřením bylo zjištěno, že se na krádeži ne-
podílel sám. O věci byla informována Policie 
ČR, která si podezřelého převezla na služeb-
nu, kde měl co vysvětlovat.

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

Strážníci městské policie Vám přejí  klidné 
prožití vánočních svátků a šťastný vstup do 
nového roku 2020.

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

Rex – německý ovčák s PP, ve věku 8 let 
přišel o svého pánečka a osud ho zave-
dl až do útulku. Proto pro něho hledáme 
nový domov. Pejsek je to pěkně urostlý  

Německý ovčák hledá nového páníčka!
s krásnou srstí. Po seznámení je přátelské 
povahy ale nemá rád vyčesávání a neče-
kanou hrubší manipulaci. Na vodítku umí 
chodit ale život trávil převážně u domeč-
ku se zahradou. Mezi Rexovi oblíbence 
nepatří kočky. A vyhovovalo by mu klidné 
prostředí. Více informací dostanete na 
tel. čísle 325 551 221, 723 342 174 nebo 
na webu www.pejscilysa.wz.cz.

Všechny fotky a konkrétní popisy kočiček, 
pejsků a fenek najdete na stránkách www.
pejscilysa.cz nebo na facebooku Psí útulek 
Lysá nad Labem. Také si pejsky můžete pro-
hlédnout přímo na adrese: Hrabanov 535, 
Lysá nad Labem, 289 22. Nebo se telefonicky 
poinformovat na telefonních číslech: 325 551 
221, 723 342 174, 602 664 839, e-mail: pejs-
cilysa@email.cz.

Ing. Veronika Rybová
odbor SM čistota a zeleň

Dohoda o partnerství Lysé nad Labem  
s ukrajinskou obcí Kukeziv podepsána

Redakce přeje všem
svým čtenářům 
krásné a klidné prožití 
času vánočního.
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Město Lysá nad Labem zadalo studii na 
možnou rekonstrukci domu čp. 268 v Sojo-
vické ulici. Studie řeší obnovu a novou náplň 
usedlosti. Jedná se o soustavu tří objektů: 
obytné stavby, koníren a stodoly. Objemové 
členění návrh naprosto respektuje a využívá 
potenciál klidného dvora, který vytváří dal-
ší pobytovou plochu a všechny tři objekty 
funkčně propojuje.

Cílem zadání bylo nalézt i náplň pro jednot-
livé objekty. Snahou zpracovatele bylo nalézt 
funkce, které budou přinášet život do domu 
po celý rok, v pracovní dny i o víkendech. Jako 
nejlepším řešením se jeví spolkový dům.

V původně obytném objektu se nyní na-
chází klubovny, využívané například místním 
klubem šachistů. Drobnými dispozičními 
úpravami se studie snaží tuto funkci podpo-
řit. Je navržena soustava kluboven s možností 
propojení, s důstojným hygienickým záze-
mím, kuchyňkou a důležitou vazbou na dvůr 
přes pobytovou terasu, která je skrze rampu 
přístupná i pro imobilní.

Objekt konírny by mohl nabízet multi-
funkční sál, ke kterému je vytvořena vstup-
ní zóna. Sál je s průhledem do krovu. Ve 
vstupní části bylo podkroví zachováno jako 
výstavní prostor či pro tvůrčí dílny pro ma-
minky s dětmi. Multifunkční sál má i záze-

Rekonstrukce domu čp. 268

mí pro účinkující a je tak kromě tanečních 
večerů vhodná i pro divadelní představení, 
koncerty či besídky.

Objekt stodoly tvoří zázemí pro dvůr a za-
hradu. Je zde možnost krytého posezení v let-

ní sezoně včetně malé kuchyňky. Mimo letní 
sezonu bude stavba sloužit jako sklad zahrad-
ního nábytku.

Zahrada je pojata jako herní část pro ma-
minky s dětmi, v bezprostředním napojení 
na zázemí ve třetím objektu ve stodole. 
Stavební zásahy do konstrukcí jsou zejmé-
na ochranného charakteru. Zpracovatel se 
snažil minimalizovat množství nových kon-
strukcí a spíše odhalit stávající krásu histo-
rického krovu, opukových zdí či přívětivého 
členění fasád.

Následovat bude dopracování studie na zá-
kladě připomínek, které vzejdou z prezentace 
před zastupiteli. Příprava projektu pro společ-
né územní a stavební řízení. Získaní územního 
a stavebního povolení. Příprava projektu pro 
provedení stavby. Tyto kroky by měly proběh-
nout v příštím roce tak, aby stavba mohla být 
připravena k realizaci v roce 2021.

Mgr. Jiří Havelka
místostarosta

Bublifuk už asi netáhne. Náš Capperfield představil v plátku (pamfletu) „Lysá nás spojuje“ svůj nový „bussines plan“, jak nechat 
zmizet z městské pokladny hned několik milionů korun. Na místo podpory Technické skupiny v minulém volebním období se dal 
na podporu sportu, letního koupaliště, bazénu, supermarketů, městských bytů, bytů pro mladé rodiny, parků, zámku a dalších 
památek, kulturních akcí a dotací pro sport a kulturu. Úctyhodný rozsah pro univerzálního specialistu. Mnoho řečí, slibů, kouzel, 
ale nic konkrétního a podloženého alespoň odborným finančním odhadem. Jak je vidět nový domov důchodců, byty pro seniory, 
sociální a zdravotní služby i kulturní činnost seniorů, jsou v těch nejlepších rukách bývalého radního a místostarosty. Ještě si dobře 
pamatujeme propagovanou filosofií KDU-ČSL k domovu důchodců v Lysé n. L. s tím, že není potřeba. O své rodiče se mají postarat 
děti. Že by najednou tak významný obrat? Přitom byl i garantem Komunitního plánu i jiných dokumentů. Těšíme se na průběžné 
zprávy, co se mu pro naše seniory již povedlo zajistit.

Ing. Petr Gregor, zastupitel za KSČM

Okénko zastupitele

Terasa
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V měsíci říjnu narůstala naše aktivita v návaznosti na Mezinárodní den seniorů. Zúčastnili jsme se městských akcí, jak uvádím  
v příspěvku Kavárnička říjnová v tomto čísle Listů. Komise pro aktivní a šťastný život seniorů se nadále zabývala problémy ve městě, které 
komplikují život dříve narozeným. Je to nepovolené parkování cizích vozidel před denním stacionářem, které brání přivážení a odvážení 
klientů. Velmi nepříjemné je zneužívání parku u Penny bezdomovci, kteří se zde opíjejí, převracejí lavičky a pokřikováním budí obyvatele 
z okolních domů. V denním stacionáři mají klienti potíže s chůzí a na vycházky musí na vozících a pak se potýkají s nedostatky v dláždění 
chodníků. Doklady a foto k těmto nedostatkům postupujeme RM. A závěrem něco pozitivního – náš návrh publikace Lysá nad Labem – 
Procházka městem byl přijat a v příštím roce půjde do tisku.

MVDr. Jan Kořínek, zastupitel za ČSSD

Na přípravě stavby silničního obchvatu našeho města došlo k dalšímu pozitivnímu posunu. Středočeský kraj zamítl odvolání jednoho 
účastníka územního řízení. Stavební úřad v Lysé nad Labem dostal věc zpět k vydání pravomocného územního rozhodnutí. Tento krok 
bude v době vydání článku v LISTECH již pravděpodobně učiněn. Stavba silničního obchvatu tak získá územní rozhodnutí. Na základě 
toho bude moci Středočeský kraj, jako investor této stavby, přistoupit k dalším krokům směřujícím k vypořádání majetkových práv osob, 
které dosud své pozemky pro tuto stavbu městu nebo kraji neodprodaly. Středočeský kraj bude moci stavbu rovněž zanést do katastru 
nemovitostí. 

Město zároveň stále pokračuje ve výkupu pozemků nutných pro stavbu obchvatu za cenu 250 Kč/m2. Děkujeme všem, kteří 
již své pozemky pro obchvat městu prodali a vyzýváme i ty zbývající, aby tak učinili také. Výstavba silničního obchvatu prospěje 
celému městu. 

Mgr. Hynek Fajmon, zastupitel za ODS

Je začátek prosince a zima se blíží. Stromy shodily své letošní listí a sbírají síly na jaro. Stejně tak v tomto čase začínají odhazovat 
oděvní „listí“ i otužilci. Přichází totiž sezona zimního plavání. Teplota vody v Labi klesá pod 10 °C, není už nutné plnit vanu ledem. 
V Praze se scházejí milovníci chladné Vltavy „na Štěpána“ u Národního divadla. Ale málokdo ví, že u nás v Lysé se v tento den bude 
konat již třetí ročník Memoriálu Antonína Bořek-Dohalského. Tento potomek šlechtického rodu, který kdysi vlastnil lyské panství, 
býval častým účastníkem pražské svatoštěpánské akce a rád se chodil koupat do zimního Labe. Takže i vy jste 26. prosince od  
14 hodin zváni do volnočasové zóny v Litoli „Pod mostem“. Sejdou se zde otužilci z blízkého i dalekého okolí. Přijďte se podívat, 
možná seberete odvahu a také se vnoříte do vánočního Labe. K dispozici budou sudy s otevřeným ohněm k ohřátí správně vychla-
zených těl nejen otužilců. Přeji vám krásné prožití vánočních svátků a šťastný rok 2020.

Ing. Jan Marek, zastupitel za Kulturně!

Rád bych vás ve jménu Lysá nás spojuje pozval na promítání českého dokumentárního filmu “Jěště nekončíme”. Film přibližuje 
skutečný život lidí ve stáří, lidí, kteří nepřestali aktivně žít. Prožívají a řeší situace, které přicházejí v každé době a bez ohledu na vy-
soký věk. Pracovní výzvy, starosti s dětmi a jejich rozhodováním, provozování koníčků nebo třeba cestování s přáteli. Tato stěžejní 
témata jsou s humorem a nadhledem nastíněna v rámci časosběrného projektu u čtyř naprosto odlišných osobností. Dokument 
zlehka bourá mýty o stáří a je zábavný a poučný zejména pro diváckou obec ve středním a vyšším věku. Umožňuje mezigenerační 
setkání a vzájemné pochopení. Dejte vědět svým rodičům, babičkám a dědečkům, vezměte starší osamělou sousedku a přijďte 
za námi 3. prosince ve 14 hodin do lyského kina. Vstupné je zdarma a po promítání filmu vás čeká diskuze s režisérem filmu Jiřím 
Zykmundem. Budeme se na vás těšit!

Matěj Kodeš, zastupitel za Kulturně! 

Dovolte mi se vyjádřit k termínu „cenzura Listů“, o které jsem četla např. v opozičním „samizdatu“ (v tomto městě zdaleka ne 
prvním). Velmi mě mrzí, jak opozice toto celé prezentuje. Cílem radnice bylo, aby naše Listy byly oproštěny od mnohdy osobní 
výměny názorů jednotlivců, a to vždy s měsíčním zpožděním, a dále měly pomoct redakční radě, aby mohla lépe udržet tvář Listů 
jako univerzálního informačního média, a to po vzoru mnoha měst obdobné velikosti. Na rychlou výměnu názorů slouží facebook. 
Zastupitelé nejsou nijak ochuzeni o svá zákonná práva, do Okénka zastupitele si každý může napsat cokoliv a má možnost i dalšího 
nepolitického článku. Politické příspěvky veřejnosti musí být vyřazeny, protože není možné, aby redakční rada vyhodnocovala, co 
je, a co není pravda, co „neznámý“ občan píše. Zastupitel je veřejně znám a za svá slova nese odpovědnost. A o to víc se stydím za 
všechny, kteří napadali pana doktora Kořínka a jeho dnes již „slavnou fotomontáž“ z jeho! Kavárničky „pod vlajkou demokracie“ a 
ptám se s nadsázkou: „Měla to tedy redakční rada zcenzurovat“?

Ing. Karolína Stařecká, zastupitelka za ČSSD

Okénko zastupitele

Vážení občané, přechod na nové vysílání DVB-T2 se blíží. 
Více informací se dozvíte na webových stránkách města: www.mestolysa.cz,

popř. na těchto stránkách: https://www.televizezadarmo.cz/
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Fotograficky

 
 

V neděli 10. 11. 2019 se konal v našem městě Svatomartinský prů-
vod s lampiony a malým ohňostrojem. Sraz byl na Husově náměstí, 
kde jsme vyčkali na příjezd sv. Martina. Průvod s lampiony byl pak 
zakončen v zámeckém parku, kde vypukl i ohňostroj. 

25. 10. 2019 na výstavišti proběhla výstava Exotika 2019 a Maz-
líček 2019. Slavnostního zahájení se zúčastnila i zpěvačka Bára 
Štěpánová.

 25. října 2019 se 
již tradičně v našem 
městě uspořáda-
la Svatohubertská 
troubená mše a to 
v kostele Naroze-
ní sv. Jana Křtitele. 
Před samotným za-
čátkem mše se ko-
nalo před kostelem 
vytrubování za do-
provodu kynologů  
z Nymburska. 

V sobotu 19. 10. 2019 proběhl na Mezinárodním vojenském hřbi-
tově v Milovicích pietní akt k uctění památky padlým vojákům bě-
hem první světové války. Pietní akt pořádalo Velvyslanectví Italské 
republiky ve spolupráci s městem Milovice. V letošním roce se akce 
zúčastnilo kolem sta členů italské delegace. Část delegace pak polo-
žila květiny za tónů české národní hymny zpívané v italštině, u po-
mníku padlých v I. světové válce na náměstí B. Hrozného v Lysé n L.

 

25. 10. 2019 byla slavnostně přestřižena páska a předán klíč od 
nově zrekonstruované zámecké brány. 

 
 

Naši občané si 28. 10. 
2019 připomněli vznik 
samostatného Českoslo- 
venska, ke kterému do-
šlo 28. 10. 1918, po roz-
padu Rakouska-Uherska. 
Nejdříve byl věnec polo-
žen u pomníku T. G. Ma- 
saryka v Litoli a poté na 
nám. B. Hrozného u po-
mníku padlých lyských 
občanů v 1. sv. v. Na závěr 
slavnostního dne proběhl  
v místním kině koncert Ha-
sičské dechové hudby.
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1. 12. od 10.00 Ledové království II 
1. 12. od 15.00 Valhalla: Říše bohů  PREMIÉRA
1. 12. od 17.00 Poslední aristokratka
1. 12. od 20.00 Vlastníci 
3. 12. od 14.00 Ještě nekončíme  VSTUPNÉ ZDARMA
3. 12. od 17.00 Ledové království II 
3. 12. od 20.00 Vlastníci 
6. 12. od 17.00 Pat a Mat: Kutilské trampoty  PREMIÉRA
6. 12. od 20.00 Špindl 2  PREMIÉRA
7. 12. od 10.00 Pat a Mat: Kutilské trampoty
7. 12. od 14.00 Ledové království II 
7. 12. od 17.00 Jumanji: Další level  PREMIÉRA
7. 12. od 20.00 Špindl 2 
8. 12. od 10.00 Pat a Mat: Kutilské trampoty
8. 12. od 15.00 Jumanji: Další level 
8. 12. od 18.00 Špindl 2 
8. 12. od 20.00 Vlastníci 
9. 12. od 17.00 Jumanji: Další level 
9. 12. od 20.00 Špindl 2 
10. 12. od 17.00 Ledové království II 
10. 12. od 20.00 Le Mans 66
11. 12. od 17.00 Pat a Mat: Kutilské trampoty
11. 12. od 20.00 Poslední aristokratka
12. 12. od 17.00 Sněžná mela  PREMIÉRA
12. 12. od 20.00 Amnestie
13. 12. od 20.00 Špindl 2 
14. 12. od 10.00 Ledové království II 
14. 12. od 14.00 Sněžná mela 
14. 12. od 19.30 Artmosféra  VÁNOČNÍ KONCERT VOL. 2
15. 12. od 10.00 Sněžná mela 
15. 12. od 15.00 Ledové království II 
15. 12. od 18.00 Vlastníci 
15. 12. od 20.00 Poslední aristokratka
16. 12. od 17.00 Sněžná mela 
16. 12. od 20.00 Vlastníci 
17. 12. od 17.00 Ledové království II 
17. 12. od 20.00 Černé Vánoce  PREMIÉRA
18. 12. od 17.00 Jumanji: Další level 
18. 12. od 20.00 Vlastníci 
19. 12. od 17.00 Trollové a kouzelný les PREMIÉRA
19. 12. od 20.00 Star Wars: Vzestup Skywalkera  PREMIÉRA
20. 12. od 17.00 Sněžná mela 
20. 12. od 20.00 Cats  PREMIÉRA
21. 12. od 10.00 Ledové království II 
21. 12. od 16.00 Besídka Kina Lysá nad Labem
22. 12. od 10.00 Trollové a kouzelný les 
22. 12. od 15.00 AZ-Divadlo Milovice DĚTSKÉ DIVADLO – VSTUPNÉ ZDARMA
22. 12. od 17.00 Ledové království II 
22. 12. od 20.00 Star Wars: Vzestup Skywalkera 
23. 12. od 14.00 Sněžná mela 
23. 12. od 17.00 Trollové a kouzelný les 
23. 12. od 20.00 Špindl 2 
27. 12. od 10.00 Špióni v převleku  PREMIÉRA
27. 12. od 14.00 Ledové království II 
27. 12. od 17.00 Sněžná mela 
27. 12. od 20.00 Šťastný nový rok  PREMIÉRA
28. 12. od 10.00 Sněžná mela 
28. 12. od 14.00 Ledové království II 
28. 12. od 17.00 Jumanji: Další level 
28. 12. od 20.00 Špindl 2 
29. 12. od 10.00 Špióni v převleku 
29. 12. od 14.00 Jumanji: Další level 
29. 12. od 17.00 Cats 
29. 12. od 20.00 Amundsen  PREMIÉRA
30. 12. od 14.00 Špióni v převleku 
30. 12. od 17.00 Ledové království II 
30. 12. od 20.00 Šťastný nový rok PREMIÉRA
2. 1. od 14.00 Zakleté pírko PREMIÉRA
2. 1. od 17.00 Star Wars: Vzestup Skywalkera 
2. 1. od 20.00 Richard Jewell  PREMIÉRA
3. 1. od 10.00 Zakleté pírko 
3. 1. od 17.00 Špióni v převleku 
3. 1. od 20.00 Šťastný nový rok
4. 1. od 10.00 Špióni v převleku 
4. 1. od 17.00 Zakleté pírko 
4. 1. od 20.00 Špindl 2

Kino Lysá n. L.               12 /20192. a 16. 12. 2019 od 14.30 hodin
Kavárnička dříve narozených
v restauraci U Bílé labutě

2. 12. 2019 od 17.00 hodin
Předporodní kurz
kurz v RC Parníček

3. 12. 2019 od 16.30 hodin
Toulky minulostí
 – Vánoční tradice
přednáška v městské knihovně

4. 12. 2019 – 3. 1. 2020 
Vánoční prodejní výstava
v městské knihovně

4. a 18. 12. 2019 od 16.30 hodin
Drátování
kurz v městské knihovně

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

4. a 5. 12. 2019 od 18.00 hodin
Čertovská pohádka
akce ZUŠ v kině Lysá n. L.

6.–8. 12. 2019 od 9.00 hodin
Mikulášské trhy 
a Knižní veletrh 
Výstaviště Lysá n. L.

7. 12. 2019 od 9.00 hodin
Adventní tvoření
v městské knihovně

7. 12. 2019 od 9.00 hodin
Předvánoční jarmark
ZŠ JAK

7. 12. 2019 od 16.00 hodin
Mikulášská zábava
Dvorecká hospoda

8. 12. 2019 od 14.00 hodin
Advent v knihovně
akce v městské knihovně

8. 12. 2019 od 16.00 hodin
Adventní koncert
kostel Narození sv. J. Křtitele 

10. 12. 2019 od 17.00 hodin
Univerzita volného času 
– Zajímavosti ze světa hub
přednáška v městské knihovně

11. 12.2019 od 16.00 hodin
Hudební toulky
přednáška v městské knihovně
– pobočka Litol

11. 12. 2019 od 16.30 hodin
Paličkování
kurz v městské knihovně

13.–15. 12. 2019 od 9.00 hodin
Stříbrné trhy
Výstaviště Lysá n. L.
 
14. 12. 2019 od 19.30 hodin
Koncert kapely Artmosféra
v kině Lysá n. L.

15. 12. 2019 od 10.00 hodin
Adventní neděle v muzeu
Muzeum B. Hrozného

15. 12. 2019 od 18.00 hodin
Koncert žáků ZUŠ
v evangelickém kostele

20.–22. 12. 2019 od 9.00 hodin
Zlaté trhy 
Výstaviště Lysá n. L.

21. 12. 2019 od 16.00 hodin
Vánoční koncert 
Yvetty Blanarovičové
Výstaviště Lysá n. L. 

21. 12. 2019 od 17.30 hodin
Slavnostní ohňostroj
Výstaviště Lysá n. L.

22. 12. 2019 od 13.30 hodin
Vánoční koncert hasičské  

 dechové hudby
Výstaviště Lysá n. L.

22. 12. 2019 od 14.00 hodin
Adventní neděle v kině
v kině Lysá n. L.

24. 12. 2019 od 9.00 hodin
Štědrý den v psím útulku
Psí útulek Lysá n. L.

24. 12. 2019 od 13.30 hodin
Vánoční zpívání a živý betlém
kostel Narození sv. J. Křtitele

26. 12. 2019 od 16.00 hodin
Koncert pro záchranu varhan
kostel Narození sv. J. Křtitele

31. 12. 2019 od 9.45 hodin
Silvestrovský běh 2019
začátek závodu je před radnicí 

1. 1. 2020 od 18.30 hodin
Novoroční ohňostroj
na louce za zámeckou zdí 
„U Černých vrat“

Kulturní přehled
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Pozvánky
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Pozvánky

Město Lysá nad Labem
Vás srdečně zve na slavnostní

NOVOROČNÍ
OHŇOSTROJ
1.1.2020 
v 18.30 hodin
na louce za zámeckou zdí

„U Černých vrat“

Přijďte i Vy spolu s námi 
přivítat rok 2020.

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

tel.: 723 342 174

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

VÁNOČNÍ KONCERT
 

NEDĚLE 22. 12. 2019 OD 13.30 HODIN
areál Výstaviště v Lysé n. L. 

dirigent: Pavel Stříbrný  
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Pozvánky
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Pozvánky
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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

Otevírací doba knihovny o Vánocích:
Dne 23. 12. 2019 bude knihovna otevřena 
od 8.00 do 15.30 hodin. Od 24. 12. 2019 
do 1. 1. 2020 bude uzavřena. Od 2. 1. 2020 
otevřeno v obvyklých otevíracích hodinách.

Vánoční tradice a koledy 
– 3. prosince 2019 od 16.30 hodin
Přednáška PhDr. Marie Kořínková bude ten-
tokrát laděna předvánočně. Těšit se můžete 
na vánoční zvyky a na koledy. Vstup zdarma.

Drátování – 4. + 18. prosince 2019 
od 16.30 hodin
Drátenický kurz s paní Procházkovou.

Adventní tvoření a vyhlášení výsledků 
dětské soutěže – 7. prosince 2019 
od 9.00 do13.00 hodin
Adventní tvoření spojené s vyhlášením vý-
sledků dětské celoroční soutěže „Hledáme 
ilustrátora“, součástí bude dětské tržiště.

Advent v knihovně – 8. prosince 2019 
od 14.00 do 17.00 hodin
Adventní odpoledne v městské knihovně 
spojené s pohádkovým čtením a výrobou 
vánočních dekorací. Akci pořádá město 
Lysá nad Labem.

Beletrie pro dospělé
Mladí, neklidní a mrtví – FELLOWES Jessica
Seznamte se s „rozvernou 
mládeží“, buřičskými požit-
káři dvacátých let, jejichž 
hony za pokladem byly po-
sedlostí novinářů. Jedna 
taková hra se koná při na-
rozeninové oslavě čerstvě 
osmnáctileté Pamely Mitfor-
dové a končí tragicky...

Kobaltové nebe – SMITH Wilbur A.
Krátce po skončení války se Saffron Courtne-
yová angažuje v pátrání po spojeneckých vo-

jácích, které zajali nacisté.  
V opuštěných koncentrač-
ních táborech objevuje horor 
holokaustu, ale nemá času 
nazbyt – studená válka mezi 
dvěma světy nastupuje rych-
le a Saffron ví, že musí najít 
milovaného Gerharda, než se 
hranice uzavřou navždy.

Naučná pro dospělé
Prázdniny v Evropě 
– ZIBURA Ladislav
Vložte řízek mezi chleby  
a vydejte se za čtvrtým 
prázdninovým dobrodruž-
stvím s Ladislavem Ziburou. 
Tentokrát vás čeká 14 000 
kilometrů stopem napříč 
Evropou. 

Nikdy není pozdě na šťastné dětství 
– LANDOVSKÁ Beatrice
Bez skrupulí, věcně, ale  
s humorem popisuje 
Beatrice Landovská své 
dětství, strávené v Praze 
Vokovicích ve společnosti 
bohémských rodičů, herce 
Pavla Landovského a scé-
nografky a dramatičky He-

leny Landovské. Vedle nezapomenutelných 
rodinných příběhů nechybějí ani historky,  
v nichž se objevují známé osobnosti...

Beletrie pro děti
Vánoční pohádka 
– KROLUPPEROVÁ Daniela
Laskavý vánoční příběh na 
motivy klasických českých 
pohádek. 

Naučná literatura pro děti
Mimoprostor a základy moderní fyziky
 – SODOMKA Martin

Mnozí lidé si možná myslí, že 
ty největší zázraky najdou ve 
světě pohádek. Existuje ale 
svět, kde se dějí věci mno-
hem méně uvěřitelné a ve 
srovnání s nímž blednou i ty 

nejbujnější výplody lidské fantazie.

Kukuchařka 
– KULHAVÁ Iveta
Zvídavý kukaččí kluk Kukku 
má spoustu otázek, a navíc 
pořád hlad, a tak se vydal do 
světa na průzkum...

Zajímavosti ze světa hub 
– 10. prosince 2019 od 17.00 hodin
Zajímalo Vás někdy jaká houba je největší? 
Nebo snad jaká je nejdražší? Z čeho všeho 
mohou houby vyrůst? Rostou všude na 
světě? Na tyto a mnoho dalších otázek Vám 
odpoví Tereza Tejklová ve své přednášce 
Zajímavosti ze světa hub.

Paličkování – 11. prosince 2019 
od 16.30 hodin
Pravidelné kurzy s Helenou Kubíkovou. Zá-
jemci se mohou hlásit v knihovně.

Hudební toulky – 11. prosince 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.

Vánoční koncert – 26. prosince 2019 
od 16.00 hodin
Tradiční vánoční koncert v lyském kostele 
Narození sv. Jana Křtitele. Na koncertě se 
můžete těšit na Vánoční mši J. J. Ryby v po-
dání orchestru Concertus Centrobohemicus, 
pěveckého sboru Vox Nymburgensis a sólistů  
V. Práškové, S. Čmugrové, O. Holuba, J. Noska. 

To vše pod taktovkou Jana Mikuška. Vstup na 
koncert volný. Výtěžek z koncertu bude věno-
ván na obnovu varhan v kostele.

Vánoční prodejní výstava Domova Na Zámku 
– 4. prosince 2019 – 3. ledna 2020
V průběhu prosince bude v prostorách 
knihovny probíhat prodejní výstava výrob-
ků lyského domova pro seniory. Přijďte si 
prohlédnout, co vše dovedou šikovné ruce 
našich seniorů! Koupí těchto výrobků pak 
můžete udělat radost nejen svým blízkým, 
ale i podpořit aktivity Domova Na Zámku. 

Kreativní Advent
Vybízíme všechny kreativní děti, aby nám  
v knihovně pomohly vytvořit betlém! Přijďte 
si do knihovny pro papírové zvířátko, to doma 
vystřihněte a vybarvěte či jinak vyzdobte  
a přineste nám ho zpět do knihovny. Už teď 
jsme zvědavé, kolik zvířátek se k našemu bet-
lému seběhne.
Kdo by neměl chuť přispět svým výtvorem do 
našeho betléma, může nám pomoci vytvořit 
vánoční strom přání. V knihovně si můžete 
vyzvednout speciální kartičku, na kterou svá 
přání napíšete. My pak všechna přání zavěsí-
me na náš vánoční stromek a následně pak 
jedno vybereme a pokusíme se jej splnit. 

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
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Ze života škol

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

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 den otevřených dveří, který se 
bude konat:
21. 1. 2020 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

V Obchodní akade-
mii Lysá nad Labem se  
v září podařila skvělá 
věc: vznikl marketingo-

vý tým, který tvoří naši studenti. Tým vzal do 
svých rukou propagaci školy na veřejnosti, 
nástěnky ve škole, organizaci dnů otevře-
ných dveří nebo přijímacích zkoušek. 

„Protože se do týmu přihlásili jen studenti, 
kteří opravdu chtějí fungovat a pracovat pro 
školu, je znát jejich nadšení pro věc,“ říká Iva 
Gecková, pracující ve správě školy a součas-
ně jako vedoucí týmu. Pozitivní je, že se ne-
jedná jen o studenty jedné třídy. Díky tomu 
se ti mladší učí od starších a zkušenějších. 

„Baví mě, že se podílím na tom, jak se 
může škola změnit. Od začátku školního roku 
jsme společně předělali nástěnky, tvoříme 
příspěvky na facebook nebo jsme vymysleli 
novou prezentaci školy. Tu jsme pouštěli bě-
hem prvního dne otevřených dveří a slavila 
velký úspěch. Na to jsem byla moc pyšná,“ 
říká Asli Špitálská, studentka 2. ročníku a 
členka týmu. 

Na naší škole funguje skvěle ještě jedna 
věc, a tou je její maskot. Právě díky marke-
tingovému týmu je maskot vidět na všech 
akcích školy. V současné době vznikají na 
různých známých místech Lysé nad Labem 
fotografie maskota, které budou umístěny 
podél schodiště ve škole.  

A kdo že je tím záhadným maskotem? Je 
jím tučňák. A proč zrovna on? „Protože tuč-
ňák je vždy skvěle oblečen, jak se sluší na 
dobrého ekonoma. Tučňáci žijí pospolu ve 
velkých skupinách a navzájem si pomáhají. 

To se dobře hodí k rodinnému prostředí naší 
školy. Tučňáci se pravidelně stěhují a zase se 
vrací. Někdy do jiné oblasti, někdy na jiný 
kontinent. Stejně tak naše škola umožňuje 
studentům vycestovat do jiných zemí,“ cha-
rakterizoval maskota školy jeho tvůrce, náš 
absolvent Matyáš Elicer. 

Na škole zkrátka není o dobré nápady 
nouze. Je vidět, že když se sejde parta lidí 
se stejným zápalem a nadšením pro věc, 
mohou se dít skvělé věci, které posouvají 
školu kupředu a přinášejí užitek a radost 
všem okolo.

Iva Gecková, správa školy a PR 

Marketingový tým funguje na 101%

Dne 21. října 2019 vyrazi-
la třída 7. C s paní učitelkou 
Janou Tovarovou a paní ře-
ditelkou Irenou Jarešovou 
do Prahy na velmi zajímavou 

exkurzi. Cílem cesty byl Pražský hrad, kon-
krétně Kohlova kašna na II. nádvoří Praž-
ského hradu. Zde si nás totiž v 11.50 hodin 
vyzvedla zaměstnankyně Kanceláře prezi-
denta republiky – Oddělení styku s veřejností,  
a exkurze mohla začít. 

Nejprve jsme ve 12.00 hodin zhlédli 
Slavnostní střídání Hradní stráže z VIP mís-
ta a poté jsme přešli do rozsáhlé budovy 
prostor Kanceláře prezidenta republiky.  
S ohledem na každodenní chod Kanceláře 
prezidenta republiky jsme byli seznámeni 
s důležitými informacemi a pravidly vstu-
pu do těchto prostor a také jsme prošli 
bezpečnostní kontrolou. Při velmi zají-
mavé a poutavé komentované prohlídce 
prostor Kanceláře prezidenta republiky 
jsme se dozvěděli řadu informací z histo-

Exkurze 7. C v Kanceláři prezidenta republiky

rie Pražského hradu a prostor Kanceláře 
prezidenta republiky a o jednotlivých pre-
zidentech našeho státu. 

Celá exkurze se nám všem moc líbila  
a byli jsme zaměstnanci Kanceláře preziden-
ta republiky pochváleni za „vhodné“ chování 
a také za znalosti, které jsme dokázali říci při 

všetečných otázkách paní průvodkyně.
Děkujeme panu Polcarovi za zajištění 

možnosti uskutečnit tuto exkurzi a dopo-
ručujeme vám všem návštěvu Pražského 
hradu… nebudete litovat.

Irena Jarešová a Jana Tovarová
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Příchod podzimu jsme na 
prvním stupni naší školy pro-
žili v rámci projektu Barevný 
podzim. Projekt probíhal po 
celý říjen a prolínal se napříč 

všemi vyučovacími předměty. Velmi inten-
zivní byl ve výtvarné výchově a v pracovních 
činnostech, kde jsme nejrůznějšími tech-
nikami ztvárňovali podzimní listy a plody, 
jednalo se o otisky do různých materiálů, 
koláže, frotáže... V prvouce a přírodovědě 
jsme pak pozorovali měnící se počasí a po-
dle našich schopností jsme údaje o počasí 
a teplotách zapisovali do tabulek a grafů. 
Hovořili jsme také o přípravách rostlin, živo-
čichů i člověka na přicházející chladnější ob-
dobí. V českém jazyce jsme poslouchali, četli 
a dramatizovali podzimní příběhy a říkanky. 
Stranou nezůstala ani hudební výchova se 
zpěvem písní s podzimní a přírodní temati-
kou. V matematice jsme řešili slovní úlohy 
inspirované podzimem. Neopomenuli jsme 
ani podzimní turistické vycházky v rámci tě-
lesné výchovy. Všímali jsme si krásy podzimu 

Barevný podzim na 1. stupniZŠ JAK tvoří...

a také jsme získali nové poznatky vážící se  
k tomuto ročnímu období.

 
M. Vostruhová, K. Špringrová, J. Pítová

1. stupeň

Naše škola ZŠ J. A. Ko-
menského v Lysé nad 
Labem získala prestižní 
certifikát “Férová škola”. 
Označení Férová škola zna-
mená, že škola je otevřená 

vzdělávání dětí se specifickými potřebami v 
učení, a že se k těmto dětem chová stejně, 
jako k těm “ostatním”. Ve “férové” škole jsou 
si všichni žáci rovni. A přesně taková naše 
škola je. V rámci projektu Škola pro všechny: 
Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání 
všech žáků jsme se přihlásili do výběrového 
řízení. V červnu 2019 jsme prošli evaluačním 
procesem a získali potřebný počet bodů ve 

Férová škola 
všech sledovaných oblastech. 4. 11. 2019 
byl zástupcům Školního parlamentu předán 
certifikát, který platí 3 roky. Slavnostní pře-
dání bylo spojeno s besedou, které se účast-
nilo vedení školy, zástupci města a celý školní 
parlament. Při besedě nám paní Pravdová a 
Dobešová vysvětlily, co vlastně certifikát Fé-
rová škola znamená. Právem na něj můžeme 
být hrdi, protože škol s tímto certifikátem je v 
naší republice opravdu málo. Titulem se v le-
tošním roce může chlubit pouze 32 škol. Pro-
to jsem moc ráda, že do takové školy chodím.

Michaela Vocásková, 9. C
Školní parlament ZŠ JAK Lysá

Hezké vánoční svátky,
ať máte čas na pohádky.
Ať se na vás štěstí směje,
ať Vás láska stále hřeje.

Až zazvoní zvoneček,
hodně dárků pod stromeček.
Vánoční píseň krásně zní,
svůj sen si každý sní.

Každé dítě má svůj sen,
i starší byli dítětem.
Pojďte s námi slavit svátky,
jsou tu naše velké hrátky.

Eliška Chrpová, 6. C

Mrzne, sněží, to to zebe,
hodně sněhu padá z nebe.
Vánoce jsou zase tady,
už není čas na dohady.

Maminka nám kapra smaží,
polévku z ryb v hrnci vaří,
táta zdobí stromeček, 
rozsvítí náš domeček.

Už je večer, všichni spolu,
jíme u jednoho stolu.
Zazvonil nám zvoneček,
rozbalím si dáreček.

Kamila Fučíková, Markéta Lacková, 7. A

Vánoce přijdou – sněží,
pohádky v televizi běží.
Maminka kapra peče,
z obchodů se vleče, 
večer víno teče.
K večeři nemáme párky, 
ale rozbalujeme dárky.

Sára Hrušková, 7. A

Je tu sníh 
a je tu mráz,
teplo domova 
vábí nás.

Vločky venku padají,
zasněžená terasa,
se zájmem děti koukají,
jak zdobí námraza.

V domě voní cukroví,
vůně jako med,
když zvoneček zazvoní,
děti jsou tu hned.

Zuzana Kolínková, 7. B
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Jestliže jste ještě nikdy  
v životě nejedli dýňovou po-
lévku, přišli jste právě o jedi-
nečnou šanci ji ochutnat. 

V MŠ Čtyřlístek se totiž ve 
čtvrtek 24. října konala „Dýňová slavnost“. 
Sešli se zde malí i velcí, aby si společně za-
řádili, popovídali a vlastně se i částečně po-
díleli na podzimní výzdobě mateřské školy. 
Děti měly možnost vyzkoušet si na zahra-
dě MŠ 6 záludných dýňových disciplín. Na 
některých stanovištích si procvičily spíše 
fyzickou kondici (házely na cíl, plazily se pa-
voučí stezkou), na jiných pak zapojily před-
stavivost, myšlení a pozornost (skládání 
rozstříhaných obrázků, hmatové určování 
předmětů, třídění věcí dle charakteristic-
kých znaků). 

Pro všechny pak byla přichystána dýňová 
dílnička. Dýně bylo možné vydlabat a vyrobit 
z nich veselé lucerničky anebo nazdobit spe-
ciálními barvičkami. Je známá věc, že „kdo si 
hraje, nezlobí“ a tak nejenom děti, ale i ně-
kteří tatínkové, dostali od maminek velkou 
pochvalu, jak byli celé odpoledne hodní. 
Někdo si donesl dýni vlastní, jiní využili zásob 
mateřské školy. A tak se mám před vchodem 

Dýňová slavnost

do hlavní budovy usadilo téměř 40 vydlaba-
ných dýní s nejrůznějšími obličejíky. Nutno 
dodat, že některé byly téměř uměleckými 
díly. Celý týden se pak tito veselí „dýňáčci“ za 
šera rozsvěceli a ráno dětem ukazovali cestu 
do školky. Všem tvořivým dětem, rodičům, 
prarodičům a přátelům MŠ tímto děkujeme 
za originální podzimní dekoraci.

A právě výtečná dýňová polévka ze školní 

kuchyně byla sladkou tečkou za celou akcí. 
Pokud jste tedy nestihli ochutnat letos, urči-
tě přijďte příští rok, to už navíc budeme mít 
dýně z vlastní školní zahrádky! 

Akce se konala za finanční podpory města 
Lysá nad Labem. 

Jitka Churáčková, DiS.
MŠ Čtyřlístek

Ne 22. 12. od 9.00 hodin
Dětská vánoční slavnost spojená 
s nadílkou pro děti.

Út 24. 12. od 16.00 hodin
Zpívání koled a čtení evangelia 
s vánočním punčem na závěr. 
Krom sváteční atmosféry je možné  
si ke štědrovečerním stolům 
odnést i Betlémské světlo, které  
k nám doputuje až z Izraele. 

St 25. 12. od 9.00 hodin
Bohoslužby s vysluhováním
večeře Páně.
St 25. 12. od 14.00 hodin
Bohoslužby s vysluhováním 
večeře Páně  v Čelákovicích 
(modlitebna CB).

 
V evangelickém sboru
v Lysé nad Labem

V římsko-katolické 
farnosti Lysá n. L.

VÁNOCE 2019

Út 24. 12.  Vigilie Narození Páně
15.30 hodin Kostomlaty n. L.: vigilie  
 pro rodiče s dětmi
22.00 hodin Milovice: vigilie půlnoční
24.00 hodin Lysá nad Labem: půlnoční  
 mše svatá

St 25. 12.  Slavnost Narození  
 Páně (zasvěcený svátek)
8.00 hodin Milovice
9.30 hodin Lysá nad Labem
11.00 hodin Kostomlaty nad Labem

Čt 26. 12.  Svátek sv. Štěpána,
 prvomučedníka
8.00 hodin Milovice 
9.30 hodin Lysá nad Labem 

Út 31. 12. sv. Silvestra, papeže
17.00 hodin  Lysá n. L: poděkování za  
 uplynulý rok (mše sv.)

St 1. 1. 2020 Slavnost Matky Boží  
 Panny Marie
8.00 hodin Milovice 
9.30 hodin Lysá nad Labem
Ze srdce přeji milostiplné, pokojné a radostné 
Vánoce a v novém roce 2020 hodně milostí 
a darů Ducha Svatého!

Váš otec Pavel

Srdečně Vás zveme

7.12.2019
na

MIKULÁŠSKOU
ZÁBAVU

(Mikuláš naděluje dětem, 
OV dospělým...)

Program:

Od 16.00 hodin
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO 

STROMEČKU

Od 16.30 hodin
DIVADÉLKO PRO DĚTI 
A PŘIJDE I MIKULÁŠ  

S NADÍLKOU

Od 19.00 hodin
ZÁBAVA PRO DOSPĚLÉ  

S HUDBOU A PŘIPRAVENÝM 
POHOŠTĚNÍM (KÝTA)

Místo konání: 
DVORECKÁ HOSPODA

Na setkání se těší 
OV Dvorce
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Klub důchodců Litol, říjen 2019

Kavárnička říjnová
Hned prvního října je Mezinárodní den se-

niorů. Ten jsme oslavili s číší vína a cimbálov-
kou v Milovicích. Druhý den jsme byli na sní-
dani se starostou Ing. Karlem Otavou a hosty 
ředitelkou CSZS Poděbrady paní Třískovou 
a náměstkem hejtmanky panem Peterou. 
Následující den jsme navštívili výstavu Pod-
zimní zemědělec a pozdravili se s poslankyní 
Parlamentu ČR paní Věrou Kovářovou. Dva 
dny nato jsme se zúčastnili oslav Středočes-
kých dožínek, kde excelovali naši Baráčníci  
s Českou besedou. Seniorské oslavy pokra-
čovaly dne 8. října Společenským odpole-
dnem v kulturním domě v Milovicích s vy-
stoupením tanečních párů TJ Sokol Lysá nad 
Labem a muzikou Kapely Eso. A už tu byl Ře-
meslný jarmark, na kterém jsme se potěšili 
nabídkou zboží, ale také si vyzkoušeli třeba 
práci kováře s kladivem. 

Nadešel čas setkání v Kavárničce. Do 
Křesla pro hosta jsme pozvali paní Vladi-
slavu Stránskou (na snímku). Přiblížila nám 
možnosti výuky angličtiny, kterou pak doma 
můžeme procvičovat se svými vnoučky. 
Předvedla nám svoje metodiky výuky, které 
určitě zvládneme.

Druhé posezení jsme měli následující tý-
den. Připomněli jsme si významné výročí 
vzniku naší republiky. S dojetím jsme vy-

slechli Desatero pro tyto velké dny, publi-
kované v Národních listech 29. 10. 2018. V 
dalším vystoupení pan Jiří Beneš, předseda 
ZO SPCCH, nám sdělil bližší informace o své 
organizaci a jak se můžeme stát jejími členy. 
Velmi hezké bylo vystoupení pana Ing. Petra 
Gregora, který představil svůj poslední vyší-
vaný obraz. Že jde o Karlštejn, poznali jsme 
na první pohled. 

Byli jsme také na výstavě Exotika a na 
otevření vstupní brány do zámku. Pak ná-
sledovala Svatohubertská troubená mše. Na 
státní svátek jsme se zúčastnili kladení věnců  
u památníků v Litoli a na náměstí B. Hroz-
ného a pak šli na slavnostní koncert hasičské 
dechovky v kině. Byly to moc hezké zážitky!   

MVDr. Jan Kořínek

V říjnu jsme se opět pravidelně setkávali 
každé úterý odpoledne. Diskutovali jsme 
o některých článcích, které byly uveřejně-
ny v Listech, i v informační tiskovině nově 
vzniklého uskupení Lysá nás spojuje. Také 
pokračujeme ve čtení pověstí, vážících se 
k historii našeho města i jeho okolí. Nej-
více jsme se zaměřili na přípravu našeho 
posledního letošního výletu.

17. října jsme autobusem zamířili ces-
tou vedoucí pod hradem Bezděz okolo 
Máchova jezera a bývalým vojenským 
újezdem Ralsko k zámku Zákupy. Původ-
ní gotická tvrz byla postupně přestavěna 
na renesanční zámek a v 17. století pak 
na velkolepou barokní rezidenci. Tu získal  
v roce 1847 rakouský císař a od roku 1849 
zámek sloužil jako letní sídlo odstoupi-

všího panovníka Ferdinanda V., Dobroti-
vého. Bohaté zachovalé interiéry zámku 
zdobí malby malíře J. Navrátila a socha-
ře V. Levého. Kuriozitou tohoto zámku 
je osobní výtah firmy Ringhoffer z roku 
1870. V zámeckém příkopu je chován  
medvěd a několik pávů.

Našemu výletu přálo počasí, a tak jsme 
se po obědě, při cestě do Kamenického 
Šenova, zastavili u nejstarší geologické 
rezervace v Čechách – Panské skály. Tato 
lokalita je spíše známa pod názvem Ka-
menné varhany. Tvoří ji totiž pravidelné 
pěti a šestiboké čedičové sloupce, které 
připomínají píšťaly varhan.

Naší poslední zastávkou byl Kamenický 
Šenov a jeho Sklářské muzeum, které při-
pomíná slavnou sklářskou tradici tohoto 
městečka. Prohlédli jsme si expozici ryté-
ho a broušeného skla, svítidel i vystavené 
výrobky žáků zdejší sklářské školy. Byl to 
pěkný závěr našeho výletu a už přemýšlí-
me, kam zamíříme příště.

Měsíc říjen je významný v dějinách naší 
republiky. I my jsme si 101. výročí jejího 
vzniku připomněli a naši zástupci polo-
žili 28. 10. věnec k soše T. G. Masaryka  
v Litoli.

Klub důchodců Litol
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Zámecké novinky

V týdnu od 7. října proběhl „Týden so-
ciálních služeb ČR“, kterého se zúčastnil  
i náš domov. Tento týden byl opravdu pest-
rý, protože každý den se konaly nějaké akce.  
V pondělí jsme podnikli celodenní výlet do 
Mladé Boleslavi a v úterý se již tradičně usku-
tečnil „Den otevřených dveří“. V  rámci tohoto 
dne zájemci získali základní informace o přije-
tí do domova a měli možnost si prohlédnout 
domov s  ukázkami aktivizační činnosti. Sou-
částí byla i výstava výrobků našich klientů. Ve 
středu se zámecká dílna zaplnila dobrovolníky 
a společně s našimi klienty vytvářeli drobné 
předměty z keramiky. Ve čtvrtek přijala pozvá-
ní herečka Růžena Merunková, rodačka z Lysé 
nad Labem. V literárním pásmu předčítala 
ukázky z knihy Bohumila Hrabala, Harlekýno-
vy miliony. Páteční podvečer patřil pěveckému 
sboru „QuantumTet“ pod vedením Bc. Jany 
Erbenové. Tento sbor vznikl v roce 2015 a má 
25 členek. Většina z nich jsou maminky dětí 
navštěvujících ZUŠ Lysá nad Labem. Zpívají 

průřez žánrů od lidovek, klasických sakrálních 
děl starých mistrů, přes gospely po popové 
písně minulého století. Mají za sebou mnoho 
koncertů po celé České republice – Duchcov, 

Břeclav, Medonosy, Mnichovo Hradiště a dal-
ší. Sborový zpěv je pro ně hlavně forma rela-
xace a moc je to baví a jde jim to. Důkazem je 
velká účast posluchačů na jejich koncertech a 
ani jinak tomu nebylo u nás v domově. Velkým 
překvapením během vystoupení v našem do-
mově byla „pánská“ pěvecká vsuvka. Poslední 
akcí bylo „Křeslo pro hosta“, tentokrát s hereč-
kou Markétou Hrubešovou. Paní Hrubešová 
vyprávěla o svých hereckých začátcích, diva-
delním štěstí, o hereckých perličkách a také  
o vaření, které se stalo jejím koníčkem. Na-
psala i několik kuchařek a sama vymýšlí nové 
recepty, se kterými se s námi podělila. 

V našem domově bude opět „Strom spl-
něných přání“. Pokud chcete někomu udě-
lat radost, tak na našich webových strán-
kách www.domovnazamku.cz najdete od 
2. prosince seznam přání našich klientů. 
Těšíme se na spolupráci a přejeme vám 
krásný adventní čas a klidné a spokojené 
Vánoce v kruhu svých blízkých a přátel.

Ludmila Hlatká, Mgr. Drahomíra Zikánová
Domov Na Zámku Lysá nad Labem, p. o. 

Blíží se Svátky pokoje. Ne každý je ov-
šem prožívá bezstarostně v rodinném kru-
hu. Pro ty, kdo pečují o blízkého člověka, 
trpícího některou z forem demence, je 
představa odpočinku a klidu často jen ne-
reálným snem.

Vnímáte i vy, že vás péče vyčerpává a za-
bírá vám téměř veškerý volný čas? Začíná 
ovlivňovat i váš rodinný život a vaše zdraví?

Zveme vás na setkání s lidmi, kteří proží-
vají podobné chvíle a potýkají se s podobný-
mi problémy. Nabízíme možnost sdílet své 

Setkání
EVROPSKÁ UNIE
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

starosti i obtíže. Společně snad nalezneme 
způsob, jak se vzájemně podpořit a alespoň o 
kousek přiblížit vánoční chvíle pokoje.

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 12. prosince) od 18.00 
hodin. Scházíme se v prostorách Fajn klubu, 
na adrese: Poděbradova 1707.

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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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
 Koupím soustruh, vrtačku, frézku a další stroje na kov. Tel.: 604 549 515
 Prodám jednorychlostní Babetu veterán. Spolehlivá. Cena 6 000 Kč. Tel.: 603 140 009

U příležitosti Mezinárodního dne seniorů, 
který připadá na 1. října, uspořádalo CSZS 8. 
10. 2019 Den otevřených dveří, kde si měla 
možnost veřejnost prohlédnout nové pro-
story střediska pečovatelské služby a Den-
ního stacionáře na Masarykově ulici, získat 
potřebné informace ke všem poskytovaným 
službám i zavzpomínat nad kronikami, neboť 
pečovatelskou službu poskytujeme v Lysé 
nad Labem již od 80. let minulého století. 

Při vzpomínání nelze opomenout letošní 
20. výročí výstavy Šikovné ruce. A pokud ješ-
tě nevíte – u příležitosti tohoto jubilea vyšla 
kniha s názvem „Já mám ruku, ty máš ruku, 
obě šikovné“. Autorem je Jan Řehounek, kte-
rý čerpal z archivu zakladatelky akce, vedou-
cí střediska CSZS v Lysé nad Labem Bc. Věry 
Součkové. 

Blíží se konec roku, a to je doba bilanco-
vání, dovolte tedy závěrem pár čísel: společ-
nost má celkem 4 střediska – v Poděbradech, 
Nymburce, Lysé nad Labem a Městci Králové. 

Vítejte v Centru sociálních a zdravotních služeb 

V péči máme přes 2 000 klientů, v domácí 
zdravotní péči, včetně péče hospicové, bylo 
letos doposud ošetřeno 1 200 pacientů, do-
provázíme 41 pěstounských rodin. 

Pro zajímavost: v rámci pečovatelské služby 
bylo v Lysé za loňský rok provedeno 22 571 
návštěv klientů. Denně navštívíme kolem 80 
klientů.

V prosinci loňského roku byl v Lysé nad 
Labem otevřen nový Denní stacionář a pro 
velký zájem je od listopadu otevřen Denní 
stacionář v Milovicích. 

Vážení spoluobčané, děkujeme za podpo-
ru a spolupráci všem organizacím, lékařům, 
jednotlivcům, zvláště pak MěÚ Lysá nad La-
bem. Přejeme Vám příjemné prožití vánoč-
ních svátků a mnoho zdraví, štěstí a pohody 
v roce 2020.

V. Součková, I. Jánková
CSZS Poděbrady o. p. s.,                                                                                     

středisko Lysá nad Labem              

Pokud během svých procházek zamíříte 
směrem na východní kraj Lysé, dostanete 
se mezi pastviny plné krásných koní všech 
velikostí. Všichni patří do Stáje u Sepí-
ka, která se nachází v Poděbradově ulici. 
Stáj U Sepíka je neziskový spolek, který se 
dlouhodobě zabývá jezdeckým výcvikem 
dětí a dospělých, kteří si chtějí splnit své 
dětské sny. Děti jsou ve stáji vedeny k sa-
mostatnosti, učí se zde zodpovědnosti a 
vztahu ke zvířatům a k životnímu prostře-
dí celkově. Formou pravidelných kroužků 
či jezdeckých lekcí se jim od nejútlejšího 
věku zprostředkovávají jedinečné zážitky z 
přímého kontaktu se zvířaty. Učí je nejen 
základům jezdeckého umění, ale i práci a 
péči o poníky a péči o ostatní hospodářská 
zvířata, která se ve stáji nacházejí. Kromě 
jezdeckého sportu je náplní spolku i vý-
chova mládeže k ekologii a k ochraně ži-
votního prostředí. 

Pokud jsou děti šikovné a koně se sta-
nou jejich opravdovým koníčkem, otevírá 
se jim ve Stáji U Sepíka možnost účastnit 
se sportovních a výstavních aktivit stáje. 
Starší děti pak mohou absolvovat přípra-
vu na získání jezdecké licence a absolvovat 
své první závody. 

Letošní rok byl pro Stáj u Sepíka ve spor-
tovní oblasti skutečně mimořádný. Kristý-
na Hájková společně se svým sedmiletým 
Welsh ponym Trawel CuMel,  zúročila 
stovky hodin strávených na jízdárně tím, 
že úspěšnou skokovou sezonu, čítající 
mnoho pěkných umístění, završila účastí 
na Mistrovství ČR družstev. Spolu se svými 
týmovými kolegyněmi dosáhla na fantas-

Stáj U Sepíka 

tické první místo a staly se tak mistry ČR 
v disciplíně skoky pony do 148 cm pro rok 
2019. Oběma patří velká gratulace.

Tyto úspěchy a plány by nešly uskuteč-
nit bez úzké podpory města a jejího vede-
ní, hlavně pak starosty města pana Otavy, 
který osobně podporuje i koňské výstavy 
v Lysé nad Labem, kde Stáj u Sepíka letos 

opět úspěšně po několikáté svoje město 
reprezentovala.

Dle slov pana starosty Otavy závěrem 
nelze nic jiného dodat, než, že „koně  
k městu Lysá nad Labem patří a zaslouží si 
velkou podporu“.

Lucie Robková
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V roce 2019 jsme v našem klubu byli opět 
činní a rádi bychom se s Vámi podělili o in-
formace o dění u nás.

Naši členi se věnují sportovní kynologii a 
agility. Psovodi a psi se připravují na zkoušky 
a závody, kde reprezentují klub. V průběhu 
roku trávíme mnoho času údržbou areálu a 
též přípravami a vlastní realizací zkoušek a 
akcí pro veřejnost. Podporujeme mladé ky-
nology – za min. příspěvky nabízíme dětem 
možnost účastnit se agility tréninků a pod-

Rok 2019 v ZKO Lysá nad Labem
porujeme je uhrazením startovného v přípa-
dě, že se zúčastní závodů.

V dubnu letěli naši figuranti do Alžírska re-
prezentovat klub formou semináře o sportov-
ní kynologii. Na jaře jsme též pořádali zkoušky 
dle NZŘ a IGP, kde úspěšně složili: J. Dušek 
ZZO, L. Chlád ZZO, M. Hanousková ZZO, K. 
Junková SPR 1, L. Koreny BH, P. Novák BH a L. 
Nekola IGP 1. Úžasně reprezentovala klub L. 
Kalašová na závodě Praktická stopa v katego-
rii Malá praktická stopa, který vyhrála. 

Naši figuranti se opět zúčastnili kempu 
pro figuranty vedeného světově známým J. 
Machem. Velkým přínosem byl pro členy i 
seminář poslušnosti od M. Matouška.

Za agility reprezentovali klub A. Jislová, J. 
Štylerová, I. Martínková, D. Bízková a A. Fa-
biánová. Podařilo se jim často přivézt i cenné 
medaile, a za tuto reprezentaci jim děkuje-
me. Velkým úspěchem je účast A. Jislové na 
Mistrovství ČR mládeže Agility, kde obsadila 
krásné 6. místo.

Pro členy agility byly uspořádány intenziv-
ní tréninky s V. Nehybovou a L. Šebkovou.

Již tradičně jsme pořádali agility zkoušky, s 
účastí cca 90 týmů, a dogtrekový závod Po-
labská stezka, s rekordními 80 závodníky. 

Tímto děkujeme našim sponzorům: Měs-
to Lysá n. L., Montano Valtr s. r. o., LUKON 
GLADS s. r. o., PROAGRO Nymburk a.s., Ma-
jorcars, Grena a. s., Usušeno, NFOZP – Srd-
cerváči, Pamlskový ráj, Plaček Pet Product 
s. r. o., Chovatelské potřeby V. Csillagiové, 
MELVIA TRADE s. r. o., Kotányi s. r. o., SatArt, 
Vášchovatel.cz, Zbyněk Konečný – LUCO a 
INCHEMA s. r. o.

Děkujeme za podporu a přízeň, a těšíme 
se na Vás opět v roce 2020!

Kateřina Junková

Dne 12. října 2019 jsme se zúčastni-
li velmi pěkného a zajímavého zájezdu.  
Z Lysé nad Labem jsme vyjeli v 8.30 hodin 
a první zastávka začala prohlídkou zámku v 
Brandýse nad Labem. Zámek Brandýs nad 
Labem se stal sídlem císařů a králů, dnes patří 
k nejvýznamnějším renesančním památkám 
Čech. Je jedinečným zámkem v zemích Koru-
ny české, kde v průběhu čtyř staletí pobývali 
všichni panovníci Habsbursko-Lotrinské dy-
nastie. Velmi nás zaujalo vyprávění průvodce 
o historii. Dozvěděli jsme se také, jak se zde 
šestiletá Marie Terezie seznámila se svým 

Poděkování
budoucím chotěm Františkem Štěpánem 
Lotrinským. Další zajímavá expozice zámku 
je výstava Vojenského historického ústavu  
v letech 1. republiky. V pamětní Síni rytí-
řů XX. století jsou uchovány vzácné řády 
a vyznamenání tří zdejších hrdinů 2. svě-
tové války. Zámek od roku 1995 vlastní  
a rekonstruuje město Brandýs nad La-
bem – Stará Boleslav. V reprezentačních 
sálech zámku se konají společenské akce, 
koncerty a svatební obřady. Po prohlídce 
zámku jsme měli oběd ve Staré Boleslavi. 
Po obědě jsme odjeli do Leteckého muzea 
Kbely. Letecké muzeum Kbely bylo založe-
no v roce 1968 v areálu historického vo-
jenského letiště Praha – Kbely. Bylo první 
leteckou základnou vybudovanou po vzni-
ku Československa v roce 1918. Patří kva-
litou sbírek k největším leteckým muzeím 
v Evropě. Ve sbírkách má 300 letadel od  
1. světové války do současnosti. Deset le-
tadel je schopných letu.

Věřím, že se všem prohlídka muzea 
moc líbila, a také počasí nám přálo. Bu-
deme mít opět na co vzpomínat. 

Děkujeme všem, kteří se na organizaci tak 
pěkného a zajímavého zájezdu podíleli.  
      
  Mgr. Anna Volfová

Foto: Adam Světlý

Přesně po roce, v sobotu 14. prosince, se 
bude v místním kině konat vánoční koncert 
kapely Artmosféra. Spolu s ní hudební vánoč-
ní dárek rozbalí svým vystoupením pěvecký 
sbor AMA Musica ZUŠ F. A. Šporka pod vede-
ním Jany Erbenové, stálice regionální folkové 
scény Lážo Plážo a duo David Šitavanc & VPJ 
Havlas. Během večera Artmosféra předsta-
ví nový videoklip ke skladbě Ke štěstí, který 
si odbyl svoji premiéru v pražském La Loca 
Music Baru v polovině listopadu. „Všechny 
naše příznivce a hudební fanoušky srdečně 
zveme a doufáme, že se nám podaří vytvořit 
stejně skvělou atmosféru jako loni,“ přál by si 
frontman kapely Martin Blažek. Vstupenky 
na Vánoce s Artmosférou si můžete zakou-
pit v předprodeji v kině nebo přímo na místě  
v den koncertu, začátek v 19.30 hodin.

Jana Křížová 

Vánoce s Artmosférou
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Základní školy v Lysé nad Labem se již 
druhým rokem zapojily do projektu Šachy 
do škol, který podporuje Šachový svaz 
ČR. Cílem projektu je podpořit všestran-

Šachy do škol a Lysá nad Labem se zelenala

ný rozvoj mentálních schopností, rozví-
jení abstraktního a logického myšlení, 
zlepšování koncentrace a správného roz-
hodování.

Šachy jsou součástí školních osnov ve 
více než 30 zemích. V Lysé nad Labem 
se letos 50 dětí učí v rámci nepovinného 
předmětu Šachy a v Litoli v zájmovém 
kroužku. 

Hře šachu se děti mohou učit různými 
metodami na různých místech. Jednou  
z metod je internetový výukový program 
LearningChess, který děti využívají v rámci 
projektu Šachy do škol zdarma. Nejzábav-
nější je však praktická hra a turnaje.

Ve středu 6. 11. 2019 se na černobílých 
polích v Misanu v Lysé nad Labem utkalo 
46 dětí ze základních škol z Lysé nad Labem 
v Místním kole školního šachu. Za přispění 
sponzorů, kteří poskytli prostory, ceny, di-
plomy, výzdobu i občerstvení si děti v sed-
mi kolech vyzkoušely své šachové schop-
nosti. Město Lysá nad Labem převzalo nad 
turnajem záštitu. Turnaj vyhrál Vladyslav 
Stefaniv ze ZŠ B. Hrozného a nejlepší dívkou 
byla Dominika Kaplanová ze ZŠ J. A. Komen-
ského. Poděkování patří všem, kteří přispěli 
k zdárnému průběhu turnaje. Nejlepší děti 
se kvalifikovaly na Okresní kolo školních 
družstev v DDM Nymburk dne 20. 11. 
2019. Děti se mou těšit na Městskou ligu 
školního šachu, která se bude konat nejen 
ve školním klubu a Misanu, ale i v Domově 
na zámku v Lysé nad Labem.

   
Miloš Havlena

Program čas  trať
předškoláci (2013 a mladší) 11.15  150 m – miniokruh
mladší žákyně (2009–2012) 11.30  800 m – malý okruh
mladší žáci (2009–2012) 11.40  800 m – malý okruh
vyhlášení vítězů předškoláků 11.50
starší žákyně (2005–2008) 12.05  1550 m – velký okruh
starší žáci (2005–2008) 12.15  1550 m – velký okruh
vyhlášení vítězů mladšího žactva 12.25
dorost  (2001–2004) 12.35  1550 m – velký okruh
ženy (vč. kat. nad 40 let) 12.45  3100 m – 2 x velký okruh 
vyhlášení vítězů staršího žactva 13.05
muži (vč. veteráni nad 40 a 60 let) 13.15  6200 m – 4 x velký okruh
vyhlášení vítězů dorost, ženy, muži 14.00

Pozvánka na Silvestrovský běh 2019
Poslední den v roce si v Lysé tradičně dávají dostaveníčko běžci, kterým nevadí 

mrazivé počasí a využívají akci, pořádanou Tělocvičnou jednotou Sokol jako rozloučení  
se sportovní sezonou. Letošní ročník je navíc již 45. Závod začíná a končí před radnicí  

a vede postranními uličkami města po asfaltu a částečně dlažbě. 
Prezence začíná v sokolovně již od 9.45 hodin a prezentujte se včas!

Zveme proto milovníky běhů k účasti (humorné doplňky vítány), a Vás ostatní – přijďte závodníky povzbudit! 

LY
SÁ NAD LABEM

Startovné:
dospělí 100 Kč /  nad 60 let 50 Kč / dorost 20 Kč / žactvo 0 Kč
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Domov Na Zámku Lysá nad Labem, příspěvková organizace
(domov pro seniory) hledá nové zaměstnance  

na pracovní pozice:

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

LISTY MĚSTA LYSÉ NAD LABEM A OKOLÍ, periodický tisk územního samosprávného celku, den vydání 1. 12. 2019

Vydává: Město Lysá nad Labem, Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem, IČO: 00239402, evidenční číslo: MK ČR E 10869, zajišťuje:  
Městský úřad Lysá nad Labem, odpovědná redaktorka: Bc. Andrea Nováková, redakční rada: Ing. Karel Otava, PaedDr. Věra Bodnárová, Marie  
Kundrlíková, korektorka: Bc. Andrea Nováková, adresa redakce: Městský úřad Lysá nad Labem, Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem, kontakt: 
Bc. Andrea Nováková, tel. 325 510 204, e-mail: listy@mestolysa.cz. Redakce neodpovídá za obsah článků a formulace autorů. Foto záhlaví ti-
tulní strany: Bc. Andrea Nováková. Grafická úprava: Jiří Pulda. Tisk a zpracování pro internet: Tiskárna F-PRINT, Krchleby 35, tel. 325 541 094,  
www.f-print.cz, náklad: 4 550 ks výtisků, zdarma do poštovních schránek v Lysé nad Labem, Byšičkách a Dvorcích. Distribuce: Česká pošta, s. p., Lesní 
624, Milovice, tel.: 954 228 924. Redakční rada si vyhrazuje právo redakčních úprav a krácení rozsáhlých příspěvků, případně jejich neotištění. Příspěvky  
v elektronické podobě zasílejte na adresu redakce vždy do 10. dne v měsíci. Archiv vydaných čísel ve formátu pdf na www.mestolysa.cz. 



28

Inzerce


