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Lysá nad Labem a okolí
10/2020

Rekonstrukce silnice č. II/272, ul. ČSA, Lysá nad Labem 

Investor:
Středočeský	kraj,	Město	Lysá	nad	Labem

Termín:
•	 I.	etapa	od	21.	9.	2020	do	18.	12.	2020 
	 (ul.	Na	Písku	až	Mánesova,	vč.	křižovatek)
•	 II.	etapa	od	15.	3.	2021	do	31.	5.	2021	 
	 (ul.	Mánesova	až	Resslova)
•	 III.	etapa	od	1.	6.	2021	do	15.	8.	2021	 
	 (ul.	Resslova	až	„v“)

Objízdná trasa I. etapa:  
Vozidla	 do	 12	 t	 –	 silnice	 č.	 III/2725	 do	

obce	 Stratov,	 dále	 silnice	 č.	 III/3316	 do	
obce	Milovice,	 dále	 po	 silnici	 č.	 II/332	 a	
zpět	na	silnici	č.	II/272.
Vozidla	 nad	 12	 t	 –	 silnice	 č.	 II/331	 do	

obce	 Sojovice,	 dále	 po	 silnici	 č.	 II/610	 a	

III/2752	na	D10,	dále	na	exitu	27	(Benátky	
nad	Jizerou)	zpět	na	silnici	č.	II/272.

Délka realizace:
8–9	měsíců

Veřejná linková doprava:
Směr	Milovice	(linky	432	a	442)	–	po	MK	

Masarykova	v	Lysé	nad	Labem	po	své	trase	
–	vlevo	MK	Sojovická	po	MK	Stržiště	–	zpět	
Sojovická	–	vlevo	nám.	B.	Hrozného	–	pří-
mo	MK	Komenského	–	vpravo	MK	Resslo-
va	–	vlevo	Československé	armády	a	dále	
po	své	trase.
Směr	Lysá	nad	Labem,	žel.	st.	(linky	432	

a	442)	–	po	MK	ČSA	po	své	trase	–	vpra-
vo	MK	Resslova	–	vlevo	MK	Komenského	
–	 přímo	 nám.	 B.	 Hrozného	 –	 vpravo	MK	

Sojovická	po	MK	Stržiště	–	zpět	MK	Sojo-
vická	–	vpravo	MK	Masarykova	a	dále	po	
své	trase.
Ranní	 spoje	 linky	 480	 ve	 směru	 Lysá	

nad	 Labem	 budou	 ukončeny	 v	 zastávce	
Lysá	nad	Labem,	škola,	ostatní	spoje	po-
jednou	variantou	trasy	bez	závleku	k	této	
zastávce.
Spoje	linky	431,	které	obsluhují	zastávku	

Lysá	nad	Labem,	škola	budou	vedeny	obě-
ma	 směry	 po	 své	 trase	 po	MK	 Sojovická	
–	nám.	B.	Hrozného	–	přímo	MK	Komen-
ského	–	vpravo	MK	Resslova	–	vpravo	MK	
Třebízského	–	vpravo	MK	Šmeralova	–	vle-
vo	MK	Komenského	–	přímo	nám.	B.	Hroz-
ného	–	MK	Sojovická	a	dále	po	své	trase.
Lysá	 nad	 Labem,	 škola	 –	 přesunuta	 do	

MK	Komenského.
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Krátce z radnice
Z	16A.	JEDNÁNÍ	RADY	MĚSTA
DNE	19.	8.	2020
RM	schválila:
•	výsledek	 poptávkového	 řízení	 na	 veřej- 
	 nou	zakázku	malého	rozsahu	na	provedení	 
	 služby	k	akci	s	názvem:	„Vybavení	kmeno- 
	 vých	tříd	ZŠ	J.	A.	Komenského,	Lysá	nad	 
	 Labem“	dle	výsledku	hodnocení	nabídek	 
	 hodnotících	komisí	ze	dne	14.	8.	2020,	kte- 
	 rá	jako	dodavatele	zakázky	vybrala	firmu	 
	 Kenast	 s.	 r.	 o.,	 J.	 A.	 Komenského	 258,	 
	 289	11	Pečky,	IČ:	27243397,	za	celkovou	 
	 cenu	1	090	767	Kč	bez	DPH	(1	319	828,07	Kč	 
	 včetně	DPH).

ZE	17.	JEDNÁNÍ	RADY	MĚSTA
DNE	26.	8.	2020
RM	schválila:
•	cenovou	nabídku	firmy	BK	služby	s.	r.	o.,	 
	 v	částce	167	585	Kč	včetně	DPH	na	reali- 
	 zaci	nohejbalového	hřiště	v	Litoli,
•	firmu	 ENVIPARTNER	 s.	 r.	 o.,	 Vídeňská	 
	 546/55,	639	00	Brno,	IČ:	28358589;	jako	 
	 zpracovatele	 digitálního	 povodňového	 
	 plánu	města	 a	 ORP	 Lysá	 nad	 Labem	 za	 
	 částku	296	450	Kč,
•	výsledek	výběru	dodavatele	na	podlimit- 
	 ní	veřejnou	zakázku	„Komunikace	Tesco“,

•	uzavření	 smlouvy	o	dílo	na	výše	uvede- 
	 nou	podlimitní	veřejnou	zakázku	na	sta- 
	 vební	 práce	 se	 zhotovitelem:	 SKL	 Recy- 
	 klostav	 s.	 r.	 o.,	 IČ	 29010161,	 se	 sídlem	 
	 Jiřická	1000,	289	23	Milovice	s	nabídko- 
	 vou	 cenou	 16	 773	 991,94	 Kč	 bez	 DPH,	 
	 tedy	20	296	530,24	Kč	včetně	DPH,
•	vypsání	výběrového	řízení	na	akci	„PD	na	 
	 areál	 v	 ulici	 Čechova“	 dle	 přiložených	 
	 soutěžních	podmínek.
RM	souhlasila:
•	uzavřít	 smlouvu	 o	 uměleckém	 výkonu	 
	 s	 panem	 Josefem	Zímou	a	paní	 Yvettou	 
	 Simonovou	ve	výši	61	163	Kč.
RM	uložila:
•	KÚ	připravit	smlouvy	o	poskytnutí	nein- 
	 vestiční	dotace	(na	podporu	podnikatelů).

Z	18.	JEDNÁNÍ	RADY	MĚSTA	
DNE	2.	9.	2020
RM	schválila:
•	uzavření	 smlouvy	 o	 budoucí	 smlouvě	 
	 kupní	dle	předloženého	návrhu	na	prodej	 
	 obecních	pozemků	parcelní	číslo	511/57	 
	 o	 výměře	 9	 m2,	 druh	 pozemku	 ostatní	 
	 plocha,	 parcelní	 číslo	 511/60	 o	 výměře	 
	 11	 086	 m2,	 druh	 pozemku	 orná	 půda,	 
	 a	parcelní	číslo	511/5	o	výměře	6	285	m2,	 pokračování na str. 3

	 druh	 orná	 půda,	 všechny	 tři	 pozemky	 
	 v	k.ú.	Lysá	nad	Labem,	za	účelem	výstav- 
	 by	prodejny	s	převládajícím	sortimentem	 
	 potraviny	společnosti	Kaufland	Česká	re- 
	 publika	v.	o.	 s.,	 IČ:	251	10	161,	 za	 cenu	 
	 1	000	Kč/m2,	s	tím	že	kupující	hradí	nákla- 
	 dy	spojené	s	podáním	návrhu	na	vklad	do	 
	 KN.	Poplatníkem	daně	z	nabytí	nemovi- 
	 tých	věcí	je	kupující.
RM	souhlasila:
•	s	 uzavřením	 smlouvy	 o	 dílo	 se	 společ- 
	 ností	 PowerCem	 Czech	 Republic,	 IČ:	 
	 76355390,	na	rekonstrukci	ostatní	plochy	 
	 asfaltovým	 krytem	 u	 vlakového	 nádraží	 
	 z	litolské	strany	v	hodnotě	1	353	798,80	Kč	 
	 včetně	DPH.

Z	19.	JEDNÁNÍ	RADY	MĚSTA
DNE	8.	9.	2020
RM	schválila:
•	dotaci	z	Charitativního	programu	ve	výši	 
	 15	000	Kč	na	výměnu	babyboxu	v	Nym- 
	 burce,
•	vydání	brožury	MVDr.	Jana	Kořínka	–	Lysá	 
	 nad	Labem	/	procházka	městem.
RM	souhlasila:
•	s	přechodem	systému	 třídění	pytlového	 

Vážení	 spolu-
občané,	v	pondělí	
31.	8.	 2020	 jsme	
slavnostně	 zahá-
jili	 další	 význam-
nou	 investiční	
akci.	 Jedná	 se	 o	
léta	 připravova-
nou	 rekonstrukci	
krajské	 komuni-
kace	 II/272	 (ul.	
ČSA),	 která	 je	
součástí	 severo-
jižního	 průtahu	

naším	městem.	Soutěž	o	zhotovitele	vyhrála	
firma	METROSTAV.	 Celková	 cena	 zakázky	 je	
72	mil.	Kč.	Z	toho	město	zaplatí	42	mil.	Kč	za	
splaškovou	kanalizaci,	vodovod,	chodníky,	ve-
řejné	 osvětlení	 a	městskou	 okrasnou	 zeleň.	
Aby	stavba	co	nejméně	zasáhla	do	chodu	měs-
ta	a	života	obyvatel,	byla	rozdělena	na	tři	etapy.	
Za	to,	že	jsme	stavbu	přes	veškeré	úsilí	nedoká-
zali	realizovat	v	době	uzavření	nadjezdu,	mů-
žeme	 poděkovat	 ekologickým	 spolkům	 Lysin	
a	Semická	hůrka.	Oni	přece	 jenom	využívají	
zákonné	možnosti.	Nám	je	také	líto,	že	bude	
muset	dojít	k	obměně	městské	okrasné	zele-
ně.	Stromy	však	byly	v	minulosti	vysázeny	na	
kabelech.	 Podle	 dendrologického	 posudku	
je	většina	poškozena	a	zbytek	je	na	hranici	
životnosti.	 Aby	 Středočeský	 kraj	 nepřišel	 

o	dotaci,	vyjmul	z	projektu	kvůli	protestům	
jednoho	 z	 našich	 obyvatel	 nebezpečnou	
křižovatku,	kde	měl	být	vybudován	kruhový	
objezd.	
Věřím,	že	nastalou	situaci	společně	zvlád-

neme	 stejně	 tak	 dobře,	 jako	 rekonstruk-
ci	 nadjezdu.	 K	 realizaci	 máme	 připraveny	
další	 významné	 investice.	 Je	 to	 především	
zkapacitnění	 vodojemu	 za	 60	 mil.	 Kč,	 kde	
získáme	 dotaci	 50	 %	 a	 sportovní	 halu	 za	
cca	100	mil.	Kč.	Pokračují projektové práce 
na dalších investicích tak, abychom splnili 
co nejvíce bodů z prohlášení Rady měs-
ta pro roky 2018–2022.	V	prohlášení	Rady	
města	 je	 i	prodej	městských	bytů	v	Milovi-
cích.	Ve	 schváleném	rozpočtu	na	 rok	2020	
je	 počítáno	 s	 financemi	 z	 prodeje	 bytů	 na	
zaplacení	 léta	 připravovaných	 a	 tolik	 po-
třebných	investic	v	našem	městě.	V	historii	
našeho	města	ještě	nebylo	připraveno	tolik	
investic.	Bude	na	Vás,	jestli	po	dvaceti	letech	
umožníte	obyvatelům	Milovic,	kteří	bydlí	v	
našich	bytech,	aby	si	je	mohli	koupit.	Bude	
na	Vás,	jestli	nám	umožníte	získané	finanční	
prostředky	z	prodeje	využít	na	 investice	ke	
zlepšení	 života	 v	 našem	městě.	 Zastupitel-
stvo	města	schválilo	Statut	investičního	fon-
du,	kde	se	z	prodeje	bytů	v	Milovicích	počítá	
na	rekonstrukci	a	výstavbu	bytů	v	Lysé	32	%,	
na	sportovní	halu	20	%,	na	občanskou	vyba-
venost	25	%,	na	obnovu	vodovodu	a	zdrojů	

pitné	vody	10	%,	na	hasičskou	zbrojnici	5	%,	
na	financování	sportovních	a	společenských	
organizací,	 včetně	 seniorských	 aktivit	 3	 %,	
na	obnovu	památek	a	rozvoj	kultury,	vč.	pří-
spěvku	na	obnovu	varhan	v	kostele	Narození	
sv.	Jana	Křtitele	5	%.
Opoziční	zastupitelé	se	snaží	zbavit	viny	z	

blokace	obchvatu.	Všech	šest,	každý	sám	za	
sebe,	podalo	návrh	na	vyhlášení	významného	
krajinného	prvku	na	místo,	kde	je	vyprojekto-
vána	druhá	etapa	obchvatu.	Paní	zastupitelka	
Tužinská	za	stranu	Zelených,	se	snaží	ubezpe-
čovat,	že	nic	obchvatu	nebrání.	Přesto	 jsme	
aktuálně	 dostali	 vyjádření	 z	 kraje,	 že	 bude	
muset	 žádat	o	výjimku	na	životní	prostředí.	
Vzhledem	k	tomu,	že	území	bude	muset	být	
zkoumáno	dlouhodobě,	zdržuje	se	tím	vydání	
stavebního	povolení,	tedy	za	předpokladu	vy-
dání	výjimky,	minimálně	o	rok.
Na	závěr	bych	Vám	chtěl	v	této	opět	složi-

tější	době,	která	nás	všechny	díky	nekončící	
přítomnosti	koronaviru	všechny	vysiluje,	po-
přát	co	nejvíce	zdraví	a	pozitivní	mysli.	Všech-
ny	Vás	prosím	o	vzájemnou	ohleduplnost	a	
zodpovědné	chování.	Ubezpečuji	Vás,	že	naše	
město	je	organizačně	připraveno	a	má	dosta-
tečné	množství	zásob	ochranných	pomůcek	a	
dezinfekčních	prostředků.

Ing.	Karel	Otava
starosta	města
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	 sběru	na	řešení	firmy	JRK	Česká	republika	 
	 s.	r.	o.,
•	s	poskytnutím	příspěvku	z	rozpočtu	měs-
	 ta	ve	výši	67	000	Kč	Římskokatolické	far- 
	 nosti	Lysá	nad	Labem,	který	 je	podmín- 
	 kou	 k	 získání	 účelové	 dotace	 z	 Rezervy	 
	 Programu	regenerace,	na	2.	etapu	rekon- 
	 strukce	bývalé	kočárovny.

ZE	6.	JEDNÁNÍ	ZASTUPITELSTVA	
MĚSTA	DNE	9.	9.	2020
ZM	schválilo:
•	rozdělení	 pozemků	 ve	 vlastnictví	 města	 
	 v	 trase	 silničního	 obchvatu	 dle	 schvále- 
	 ného	územního	rozhodnutí	a	záborového	 
	 elaborátu	 a	 jejich	 následné	 zapsání	 do	 
	 katastru	nemovitostí,
•	vyhodnocení	 Plánu	 odpadového	 hospo- 
	 dářství	za	rok	2019,
•	Statut	 k	 Programu	 na	 investiční	 dotace	 
	 pro	organizace	pracující	s	dětmi	do	18	let	 
	 se	 sídlem	v	Lysé	nad	Labem	včetně	 for- 
	 muláře	žádosti	a	vyúčtování	k	poskytnuté	 
	 dotaci,
•	Statuty	Programů	na	činnost	sportovních	 
	 a	 společenských	 organizací	 pracujících	 
	 s	 dětmi	 do	 18	 let	 se	 sídlem	 v	 Lysé	 nad	 
	 Labem	 a	 Statuty	 Programů	 na	 podporu	 

	 kultury	a	 sportu	a	volného	času	vč.	 for- 
	 mulářů	žádostí,	závěrečné	zprávy	a	vyúč- 
	 tování	 dle	 návrhu	 odboru	 s	 tím,	 že	 pro	 
	 rok	 2021	 se	 vyjme	 (toto	 se	 týká	 pouze	 
	 činnosti	společenských	organizací)	povin- 
	 nost	 min.	 výše	 členských	 příspěvků	 a	 
	 min.	 členský	 příspěvek	 je	 stanoven	 na	 
	 200	Kč,
•	změnu	Statutu	Investičního	fondu	města	 
	 Lysá	n.	L.	dle	předloženého	návrhu.
ZM	vydalo:
•	OZV	č.	1/2020,	kterou	se	zrušuje	Obecně	 
	 závazná	vyhláška	města	Lysá	nad	Labem	 
	 č.	4/2006,	o	závazných	částech	regulační- 
	 ho	plánu	Lysá	nad	Labem	–	Vysoká	Mez.
ZM	stanovilo:
•	výši	odměny	pro	místní	komisi	takto:	člen	 
	 ve	výši	2	086	Kč,	předseda	ve	výši	2	500	Kč.
ZM	vzalo	na	vědomí:
•	informativní	zprávu	o	připravenosti	měs- 
	 ta	Lysá	nad	Labem	a	ORP	Lysá	nad	Labem	 
	 na	 epidemiologická	 opatření	 v	 případě	 
	 výskytu	další	vlny	epidemie	koronaviru.

Úplné	 informace	 najdete	 na	 stránkách	
www.mestolysa.cz.

Michaela	Kočová
asistentka	tajemnice

pokračování ze str. 2

K	 článku	 paní	 zastupitelky	 Mgr.	 Martiny	
Tužinské	Synkové	k	realizaci	obchvatu	v	se-
verovýchodní	 části	 města	 nemohu	 mlčet.	
Tento	článek	obsahuje	řadu	nepřesností	až	
naprostých	lží.	Z	jeho	obsahu	vyplývá	jedno-
značně,	že	„obvinění“	vznesená	na	 jednání	
ZM	 proti	 zastupitelům	 ze	 spolku	 Lysá	 nás	
spojuje,	jsou	oprávněná	a	paní	zastupitelka	
se	sama	usvědčila.
Dovoluji	si	upozornit,	že	nově	vzkřísit	naději	

občanů	města,	že	se	zlepší	dopravní	situace	v	
centru	a	zmenší	zatížení	životního	prostředí	v	
celém	městě,	se	podařilo	mně	a	přivezl	jsem	
po	 mnoha	 jednáních	 nový	 návrh	 smlouvy	
mezi	městem	a	krajem	v	roce	2013.	Konkrét-
ně	Smlouvu	o	spolupráci	na	realizaci	II.	etapy	
obchvatu,	přičemž	první	část	byla	ukončena	již	 
v	 roce	 2003.	 Po	 téměř	 dvouletých	 obstruk-
cích	 některých	 volebních	 subjektů,	 které	 se	
nemohly	 asi	 smířit	 s	 tím,	 že	 návrhy	 přivezl	
byť	bezpartijní	zastupitel,	ale	zástupce	KSČM,	
tedy	 až	 v	 roce	 2015	 tak	 opravdu	 započa-
ly	práce	na	výkupech	a	stal	 jsem	se	členem	
Výboru	 pro	 dostavbu	 obchvatu,	 majetek	
města	 a	 dokončení	 pozemkových	 úprav	 s	
cílem	 tyto	 práce	 sledovat	 a	 pomoci	 v	 dal-
ší	 spolupráci	 s	 krajem	 a	 projektantem.	 Byli	
všichni	majitelé	osloveni	a	nabídka	za	výkupy	

byla	 na	 tehdejší	 dobu	 zcela	 nadstandardní,	
a	 sice	 250	 Kč/m2.	 Kraj	 tehdy	 vyplácel	 pou-
ze	na	obdobných	projektech	cca	120	Kč/m2 
a	celostátní	průměr	byl	údajně	cca	130	Kč/m2. 
Naprostá	 většina	 majitelů	 tehdy	 souhlasila,	
problémy	 byly	 pouze	 s	 několika	 jednotlivci,	
s	řadou	majitelů	neproběhl	výkup,	ale	smě-
na.	Těm,	co	se	ozvali,	že	pozemky,	resp.	jejich	
části	zásadně	neprodají,	byly	nabídky	podány	
opakovaně	 včetně	 osobních	 jednání.	 Pouze	
jediný	podal	na	územní	rozhodnutí	žalobu.	
Naprostým	nesmyslem	je	„boj“	o	mokřad,	

který	tam	nikdy	nebyl	a	šlo	pouze	o	zanesení	
propustku	a	dlouhodobou	neúdržbu	strouhy.	
Šlo	o	naprosto	neuvěřitelný	celostátní	hum-
buk	s	řadou	vymyšlených	videí	apod.		Stavba	
„Světa	 záchranářů“	 se	 dotýkala	 údajného	
mokřadu	pouze	okrajově	a	Lysá	nás	spojuje	
připravila	město	o	významnou	investici	zcela	
zbytečně	v	rozsahu	cca	250	mil.	Kč,	a	to	pou-
ze	svou	hysterickou	činností.	Podnět,	podaný	
tímto	 spolkem	 o	 vyhlášení	 této	 oblasti	 vý-
znamným	krajinným	prvkem,	 je	pouze	opět	
snahou	oddálit	nebo	dokonce	zmařit	defini-
tivní	realizaci	dostavby	obchvatu.	

Ing.	Petr	Gregor
zastupitel

Reakce na článek „Několik slov 
k obchvatu“ v Listech 9/2020

Foto	a	 seznam	čtyřnohých	kamará-
dů	nalezených	v	Lysé	nad	Labem	a	oko-
lí	 najdete	 aktuálně	 na	 adrese	 útulku	
www.pejscilysa.cz	a	na	facebooku	Psí	
útulek	Lysá	nad	Labem.
Městská	 policie,	 která	 zajišťuje	 od-

chyt	toulavých	psů	v	Lysé	nad	Labem,	
vždy	po	odchytu	pejska	odveze	do	míst-
ního	útulku	se	sídlem	ve	Velazu,	a.	s.,	
čp.	535,	 tel.:	325	551	221,	mob.:	723	
342	 174	 paní	 Čápová,	 nebo	 na	mob.	
605	316	755,	když	se	pejsek	zaběhne.	
E-mail:	pejscilysa@email.cz.

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

Psí útulek

Blahopřání 
za	měsíc	srpen

80 let
Zdeněk Vyvážil
Oldřich Bek
Věra Lizáková
Václav Pour

85 let
Jaroslava Čechová
Hana Urbánková

90 let
Vladimír Černohorský

96 let
Irena Růžková

98 let
Božena Férová

Christopher	Morley: 
„Když se v myšlenkách vracíte do 
minulosti, zjistíte, že ani tak nezáleží na 
tom, co se doopravdy odehrálo, jak na 
tom, jaký obraz to ve vás zanechalo.“

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
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Městský	úřad

Vážení	spoluobčané,	v	minulém	čísle	Listů	
jsme	informovali	o	volbách	do	Zastupitelstva	
Středočeského	 kraje,	 které	 proběhnou	 ve	
dnech	2.	a	3.	října	2020.	V	Lysé	nad	Labem	
se	současně	s	volbami	bude	konat	místní	re-
ferendum.	Následující	řádky	budou	věnovány	
základním	informacím	o	referendu.	
Právo	 hlasovat	 v	 místním	 referendu	 má	

státní	 občan	České	 republiky,	 který	 alespoň	
druhý	den	voleb	dosáhl	věku	nejméně	18	let	
a	je	v	Lysé	nad	Labem	přihlášen	k	trvalému	
pobytu.	Právo	hlasovat	má	také	státní	občan	
jiného	státu,	který	v	den	voleb,	a	konají-li	se	
volby/hlasování	 ve	 dvou	 dnech,	 nejpozději	
druhý	den,	je	držitelem	potvrzení	o	přechod-
ném	pobytu	nebo	povolení	k	trvalému	poby-
tu	a	je	přihlášen	k	pobytu	v	Lysé	nad	Labem,	
dosáhl	 věku	nejméně	18	 let	 a	 jemuž	právo	
volit	přiznává	mezinárodní	úmluva,	kterou	je	
Česká	republika	vázána	a	která	byla	vyhlášena	
ve	Sbírce	mezinárodních	smluv.	V	současnosti	
právo	hlasovat	v	místním	referendu	dopadá	
pouze	na	občany	jiných	členských	států	EU.
Překážkami	 ve	 výkonu	 práva	 hlasovat	 v	

místním	referendu	jsou	omezení	osobní	svo-
body	stanovené	na	základě	zákona	z	důvodu	
vazby	 nebo	 výkonu	 trestu	 odnětí	 svobody,	
omezení	svéprávnosti	k	výkonu	práva	hlaso-
vat	v	referendu,	omezení	osobní	svobody	sta-
novené	na	základě	zákona	z	důvodu	ochrany	
zdraví	lidu,	nebo	výkon	vojenské	činné	služby,	
neumožňuje-li	účast	v	místním	referendu	pl-
nění	povinností	z	této	služby	vyplývajících.
Při	souběhu	konání	voleb	a	místního	refe-

renda	jsou	společné	volební	místnost	a	míst-
nost	pro	hlasování,	hlasovací	schránka	a	vo-
lební	schránka,	přenosná	hlasovací	schránka	
a	přenosná	volební	schránka.
Hlasování	 proběhne	 ve	 stálých	 volebních	

okrscích.	Tradičně	je	zřízeno	9	volebních	okrs-
ků,	 do	 kterých	 jsou	 oprávněné	 osoby	 zařa-
zeny	podle	místa	trvalého	bydliště.	Sídla	vo-
lebních	místností	jsou	uveřejněna	na	úřední	
desce	stejně,	jako	informace	o	době	a	místě	
konání	místního	referenda.	
Volební	místnosti	se	otevřou	v	pátek	2.	10.	

2020	ve	14.00	hodin	a	uzavřou	ve	22.00	ho-
din,	v	sobotu	3.	10.	2020	se	otevřou	v	8.00	
hodin	 a	 uzavřou	 ve	 14.00	 hodin.	 Hlasovací	
lístky	pro	hlasování	 v	místním	 referendu	 se	
nedodávají	do	místa	trvalého	pobytu	opráv-
něných	 osob,	 ale	 jsou	 vydávány	 okrskovou	
volební	 komisí	 přímo	 ve	 volební	 místnosti.	
Hlasovací	 lístek	 a	 úřední	 obálka	 pro	 místní	
referendum	jsou	odlišeny	barevně	od	hlaso-
vacích	lístků	a	úředních	obálek	pro	volby	do	
zastupitelstva	Středočeského	kraje	(pro	míst-
ní	referendum	budou	v	zelené	barvě).	
Po	 obdržení	 úřední	 obálky	 a	 hlasovacího	

lísku	 vstoupí	 volič	 do	 prostoru	 určeného	 k	
úpravě	hlasovacích	lístků,	kde	označí	křížkem	
v	příslušném	rámečku	předtištěnou	odpověď	
"ano"	nebo	"ne",	pro	kterou	hlasuje,	a	vloží	

tento	hlasovací	lístek	do	úřední	obálky.	K	jiné	
úpravě	hlasovacího	lístku	se	nepřihlíží.	Opráv-
něná	osoba	se	zdrží	hlasování	o	určité	otázce	
tím,	že	na	hlasovacím	lístku	neoznačí	křížkem	
žádnou	odpověď.	Poté	vloží	do	úřední	obálky	
pro	místní	referendum	hlasovací	lístek	určený	
pro	hlasování	v	místním	referendu	a	po	opuš-
tění	prostoru	určeného	pro	úpravu	hlasova-
cího	 lístku	 vloží	 úřední	 obálku	 s	 hlasovacím	
lístkem	před	okrskovou	 komisí	 do	hlasovací	
schránky.	Hlasovací	 lístek	vhozený	do	hlaso-
vací	schránky	bez	příslušné	úřední	obálky	ne-
lze	započítat	jako	platný	hlas.
Pro	 hlasování	 v	místním	 referendu	může	

oprávněná	osoba,	která	nebude	moci	volit	ve	
volebním	okrsku,	v	jehož	stálém	seznamu	je	
zapsána,	požádat	o	vydání	hlasovacího	průka-
zu.	Hlasovat	poté	může	ve	kterémkoliv	voleb-
ním	okrsku	na	území	města	Lysá	nad	Labem.
Volič	může	požádat	ze	závažných,	zejména	

zdravotních,	důvodů	městský	úřad	a	ve	dnech	
voleb	okrskovou	volební	komisi	o	to,	aby	mohl	
hlasovat	mimo	volební	místnost.	V	takovém	
případě	okrsková	volební	komise	vyšle	k	voliči	
dva	své	členy	s	přenosnou	volební	schránkou,	
úředními	obálkami	a	hlasovacími	lístky.	Požá-
dat	lze	před	konáním	voleb	na	Městském	úřa-
dě	v	Lysé	nad	Labem,	odboru	vnitřních	věcí,	 
v	 době	 voleb	 přímo	 okrskovou	 volební	 ko-
misi,	 kontakty	 na	 jednotlivé	 komise	 budou	 
v	době	voleb	zveřejněny	na	úřední	desce.
Závěrem	 dodáváme,	 že	 pro	 osoby,	 jimž	

nařídila	karanténu	nebo	izolaci	z	důvodu	one-
mocnění	Covid-19	krajská	hygienická	stanice	
nebo	 praktický	 lékař	 se	 zavádí	 tři	možnosti	

zvláštního	způsobu	hlasování:
Hlasování	z	motorového	vozidla	u	volební-

ho	 stanoviště	 (tzv.	 drive-in	 hlasování),	 které	
bude	 uzpůsobeno	 pro	 průjezd	motorového	
vozidla.	Takto	může	volič	hlasovat	ve	středu	
ve	volebním	týdnu,	tedy	dne	30.	září	2020,	od	
7.00	do	15.00	hodin.
Hlasování	v	pobytovém	zařízení	sociálních	

služeb,	 které	 bylo	 uzavřeno	 rozhodnutím	
krajské	 hygienické	 stanice.	 Takto	 hlasovat	
bude	možné	od	čtvrtka	volebního	týdne	od	
7.00	 hodin	 do	 pátku	 volebního	 týdne	 do	
18.00	hodin,	tedy	ve	dnech	1.	a	2.	října	2020.
Hlasování	 do	 zvláštní	 přenosné	 volební	

schránky	 pro	 občany	 v	 nařízené	 karanténě	
či	izolaci,	kteří	nebudou	moci	využít	drive-in	
hlasování.	V	takovém	případě	může	občan	do	
čtvrtka	volebního	týdne	do	20.00	hodin	ozná-
mit	krajskému	úřadu,	že	žádá	příjezd	speciální	
volební	komise.	Tato	komise	přijede	s	přenos-
nou	 volební	 schránkou	 za	 občanem	 domů.	
Toto	hlasování	bude	probíhat	od	pátku	voleb-
ního	týdne	od	7.00	hodin	do	soboty	volební-
ho	týdne	do	14.00	hodin,	tedy	ve	dnech	2.	a	
3.	října	2020.
Informace	o	místě	volebního	stanoviště	a	

kontaktech	 bude	 uveřejněna	 na	 webových	
stránkách	krajského	úřadu.
Výše	uvedené	možnosti	hlasování	ve	spe-

ciálních	volebních	komisích	lze	využít	jak	pro	
volby	do	zastupitelstva	Středočeského	kraje,	
tak	i	pro	hlasování	v	místním	referendu.

Ludmila	Procházková
odbor	vnitřních	věcí

Místní referendum 

Velkoobjemové kontejnery se budou přistavovat 3. sobotu v měsíci, tj. 17. 10. 2020 
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	TDO,	1x	BIO)	 08.30	 10.30
Byšičky (1x	TDO,	1x	BIO)	 09.00	 11.00
Řehačka	(1x	TDO,	1x	BIO)	 09.30	 11.30
U Borku (1x	TDO,	1x	BIO)	 10.30	 12.30

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

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

tel.:	325	510	231.	
 Lenka	Plachá,	odbor	správy	majetku

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

Klubem	důchodců	Litol,
Klubem	přátel	dechové	hudby	

a	Kinem	Lysá	nad	Labem 
zve	všechny	občany	k	oslavám

Dne vzniku 
samostatného

československého
státu

28. října 2020

14.00 hodin
Položení	věnců	u	pomníku	
T.	G.	Masaryka	v	Litoli

14.30 hodin
Položení	věnců	na	náměstí	

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

15.00 hodin
Slavnostní	koncert	Hasičské	dechové	

hudby	Lysá	nad	Labem	v	kině	 
na	Husově	náměstí

Městský	úřad

V	rámci	boje	s	ekonomickými	dopady	pan-
demie	způsobené	onemocněním	Covid-19	se	
naše	město	 rozhodlo	pomoci	podnikatelům	
postiženým	restrikcemi	ze	strany	státu.	Zvolili	
jsme	dvě	formy	pomoci.	První	forma	byla	pro	
podnikatele,	kteří	mají	pronajaté	prostory	od	
města.	 V	 tomto	 případě	mohli	 podnikatelé	
požádat	o	snížení	nájmu	po	dobu	tří	měsíců	
na	1	korunu.	Druhá	forma	byla	pro	podnika-
tele,	 kteří	 nemají	 s	městem	nájemní	 vztah.	
Pro	 tyto	podnikatele	město	 zřídilo	 program	
pro	jejich	podporu.	Při	splnění	podmínek	pro-
gramu	obdrželi	podnikatelé	příspěvek,	jehož	
výše	závisela	na	počtu	zaměstnanců.	Celkově	
město	vyhovělo	47	žádostem.	Dvěma	žádo-
stem	 vyhověno	 nebylo	 z	 důvodu	 nesplnění	
podmínek	programu.	Rozdělená	částka	činila	
570	tisíc	korun.	Doufáme,	že	jsme	tímto	kro-
kem	alespoň	částečně	pomohli	podnikatelům	
v	našem	městě	v	této	nelehké	době.

 
Jiří	Havelka

místostarosta

Program na podporu
podnikatelů pomáhá

Moc	 děkuji	 všem,	 kdo	 přišli	 12.	 9.	 2020	
na	"Den	otevřených	dveří	MŠ	Dráček"	v	his-
torické	vile	v	Litoli.	Návštěvníci	měli	unikátní	
možnost	prohlédnout	si	krásné	prostory	vily	
ještě	před	zahájením	rekonstrukce,	díky	kte-
ré	se	kapacita	školky	rozšíří	o	50	nových	míst	
pro	děti	z	Lysé.	Počasí	nám	přálo,	a	tak	byla	
právě	dětí	v	přilehlých	zahradách	vily	spous-
ta	–	užívaly	si	tu	řadu	her	a	soutěží,	které	pro	
ně	školka	připravila.	Prostě	prima	odpoledne.		
Pro	 mě	 bylo	 zase	 moc	 zajímavé	 setkání	 

s	paní,	která	ve	vile	bydlela	od	roku	1947	a	
přišla	se	podívat,	jaké	plány	s	domem	máme.	

Popovídání	 s	 pamětníky	 je	 vždy	 inspirativní	 
a	já	věřím,	že	bude	s	výsledkem	rekonstrukce	
spokojená.	Moc	se	těším,	až	jí	ho	budu	moci	
ukázat.
A	kdy	že	to	bude?	Na	projekt	už	jsme	zís-

kali	 stavební	 povolení,	 dalším	 krokem	 tedy	
bude	příprava	soutěže	pro	výběr	zhotovitele.	
Rekonstrukce	by	pak	měla	být	dokončená	do	
dvou	let	od	zahájení	prací.	Zbývá	jen	zajistit	
potřebné	finance	–	držte	nám,	prosím,	palce.

Romana	Fischerová
místostarostka

Den otevřených dveří MŠ Dráček

Jak snížit riziko nakažení koronavirem



6

Městský	úřad

Okénko zastupitele

Členové	 spolku	
Lysá	nás	spojuje	jsou	
jistě	 velice	 spokoje-
ni,	že	jim	soud	přiřkl	
konání	referenda,	ve	
kterém	jim	nejde	vů-
bec	o	lidi,	byť	o	obča-
ny	 cizího	 města,	 ale	

jejich	 záměrem	 je	 poškodit	 občany	
města	Lysé	n.	L.	Cílem	je	omezit	pří-
sun	finančních	prostředků	pro	vedou-
cí	 koalici	 a	pokusit	 se	 zastavit	 rozvoj	
města.	 Chtějí	 tím	 poškodit	 většinou	
občany,	 resp.	 minimálně	 posunout	
řešení	dalších	služeb	pro	občany.	Jako	
zastupitel	vyvinu	maximální	úsilí,	aby	
město	nebylo	 jejich	nekalou	činností	
poškozeno.	 Fabulující	 bratrstvo	 „Ža-
bák	 -	 Lysá	 nás	 spojuje“	 se	 doufám,	
raduje	předčasně.	Současně	věřím,	že	
občané,	 kteří	 podepisovali	 petici,	 se	
vzpamatují.	 Když	 jim	 to	 bylo	 vysvět-
leno,	o	co	jde,	tak	si	drbali	hlavu,	co	
to	za	nesmysl	podepsali,	a	doufám,	že	
k	 referendu	 nepůjdou	 vůbec,	 anebo	
spolek	nepodpoří.	Nic	kloudného	ne-
činit,	 podporovat	 anarchii,	 zneužívat	
možnosti	 se	 projevovat,	 terorizovat	
většinu	menšinou	 a	 tím	 podkopávat	
demokracii	a	ústavu	této	země	se	roz-
hodně	 nemůže	 nikomu	 v	 budoucnu	
vyplatit.

Ing.	Petr	Gregor,	KSČM

Jako	 kandidát	 Ob-
čanské	 demokratické	
strany	 do	 Zastupitel-
stva	 Středočeského	
kraje,	 bych	 chtěl	 po-
děkovat	 za	 podporu,	
které	 se	 mi	 od	 Vás	
dostalo.	 Mohu	 Vám	

slíbit,	 že	 budeme	 po	 celé	 volební	 ob-
dobí	 prosazovat	 program	 a	 hodnoty,	
díky	kterým	 jsme	získali	Vaše	hlasy.	Za	
priority,	které	budeme	v	krajském	zastu-
pitelstvu	 prosazovat,	 považuji	 obchvat	
města	a	cyklostezku	podél	Labe.

Mgr.	Jiří	Havelka,	ODS		

V	 Komisi	 pro	
šťastný	život	seniorů	
jsme	 si	 připomněli	
naše	 aktivity	 na	 fo-
tografiích	 z	 akcí,	 na	
nichž	 jsme	 se	 podí-
leli.	Potěšila	nás	pří-
prava	 nové	 publika-

ce	Lysá	nad	Labem	–	procházka	městem.	
Složitější	bylo	posouzení	záměru	výstavby	
Wellness	studia	v	blízkosti	budoucí	spor-
tovní	haly.	Se	stávajícím	návrhem	komise	
nesouhlasí	 a	 žádá	 rozpracovat	 podrob-
nou	 koncepci	 celého	prostoru,	 k	 níž	 se	
pak	odpovědně	vyjádří.	V	dalších	bodech	
byly	řešeny	problémy,	které	dlouhodobě	
přetrvávají.	 O	 dětském	 hřišti	 u	 PENNY	
v	 Sokolské	ulice	 jsme	 informovali	 v	mi-
nulém	 čísle	 Listů.	 Přetrvává	 problém	 –	
schodišťový	 výtah	 k	 MUDr.	 Omáčkovi:	
byl	sice	doplněn	návodem	k	obsluze,	ale	
na	místě,	kde	je	těžko	čitelný.	Senioři	tak	
obsluhu	 výtahu	 nezvládají	 a	 schodiště	
překonávají	 po	 svých.	 Hlavním	 bodem	 
pak	 bylo	 zpracovat	 sociální	 poradenství	
k	péči	o	seniory	formou	přehledných	po-
můcek.	V	tom	dále	pokračujeme.	

MVDr.	Jan	Kořínek,	ČSSD

Vyhráli	 jsme	 soud,	
referendum	bude!
Pokud	 zastupitelstvo	

referendum	 nevyhlásí	 a	
vy	na	něm	trváte,	musíte	
se	 obrátit	 na	 soud.	 Jiná	
možnost	není.	A	tak	jsme	
museli,	ač	jsme	se	tomu	

chtěli	vyhnout,	podat	na	Město	Lysá	nad	La-
bem	žalobu	s	návrhem,	aby	referendum	vy-
hlásil	soud.	Místostarosta	Havelka	měl	pocit,	
že	otázka	k	referendu	není	jednoznačná.	Ve	
své	argumentaci	soudu	město	působilo	do-
jmem,	že	je	bezradné	a	neví,	jak	s	výsledkem	
platného	referenda	naložit.	Soud	tam	musel	
městu	vyložit,	jak	otázku	i	případné	rozhod-
nutí	chápat.	Pochybnosti	vznesené	městem	
soud	jednoznačně	a	s	podrobným	odůvod-
něním	odmítl.	Zde	je	jedna	věta	z	rozsudku	
Krajského	soudu	v	Praze:	„Je	to	toliko	odpůr-
ce	(pozn.:	město),	který	smysl	jednoznačné	
otázky	zatemňuje	předkládáním	alternativ-
ních,	avšak	nepřiléhavých	významů.“

Ing.	Jan	Marek,	Kulturně!

Jak	 se	 volí	 v	 refe-
rendu?	Podobně	jako	
ve	 volbách,	 rozdíl	 je	 
v	 tom,	 že	 hlasovací	 
lístky	 nedostanete	
předem	 domů	 do	
schránky,	 ale	 až	 na	
místě	 od	 volební	

komise.	 Referendum	 se	 bude	 konat	 ve	
stejných	místnostech	 jako	 krajské	 volby,	
ale	 účast	 u	 referenda	 není	 podmíněná	
účastí	 u	 voleb	 a	 naopak.	 Referendum	
je	platné,	pokud	se	 jej	 zúčastní	více	než	 
35	%	oprávněných	voličů	a	zároveň	větši-
na	z	nich	(min.	25	%	všech	oprávněných	
voličů)	zvolí	stejnou	odpověď.	Pro	Lysou	
to	znamená,	že	referendum	je	platné	a	zá-
vazné,	pokud	k	němu	přijde	aspoň	2	600	
občanů	a	aspoň	1	850	z	nich	zvolí	stejnou	
odpověď.	 Pokud	 přijde	 dostatek	 voličů,	
ale	nebude	dosaženo	potřebného	počtu	
hlasů,	výsledek	je	platný,	ale	ne	závazný.	
Po	splnění	podmínek	není	závaznost	vý-
sledku	časově	omezena	a	změnit	ho	po	
uplynutí	lhůty	dvou	let	může	změnit	jen	
další	 referendum.	To	může	vypsat	samo	
zastupitelstvo	bez	nutnosti	sbírat	podpisy.

Mgr.	Štěpánka	Vošická,	KDU-ČSL

Obchvat	 se	 při-
pravuje!
Město	 pokračuje	

v	přípravě	stavby	ob-
chvatu	města.	Již	více	
než	5	let	naše	město	
aktivně	vykupuje	po-
zemky	 potřebné	 pro	

tuto	stavbu.	Nyní	jsme	již	ve	fázi,	kdy	nám	
zbývá	vypořádat	pouze	několik	pozemků	
vlastníků,	kteří	pozemky	nechtějí	ani	pro-
dat	ani	směnit.	Cenová	nabídka	města	pro	
tyto	osoby	 stále	 trvá,	 stejně	 jako	ochota	
města	jednat	a	dohodnout	se.	Není	prav-
da	tvrzení	opozice,	že	stavba	obchvatu	je	
ohrožena	 ukončením	 dotačního	 období	
EU	 2014–2020.	 Na	 toto	 období	 naváže	
nové	a	zde	budou	dotace	opět	k	dispozici.	
Rovněž	bude	stále	k	dispozici	financování	
ze	Státního	fondu	dopravní	infrastruktury	
(SFDI).	Je	škoda,	že	opozice	stále	jen	straší,	
ale	ruku	k	dílu	nikdy	nepřiloží.	Za	celé	dva	
roky	 nepředložila	 k	 obchvatu	 žádný	 svůj	
návrh.	Kritikou	se	žádný	obchvat	neposta-
ví.		Pokud	se	chcete	informovat	o	aktuál-
ním	stavu	vlastnických	poměrů	v	trase	ob-
chvatu	podívejte	se	na	www.cuzk.cz.	Trasa	
obchvatu	je	zde	již	jasně	patrná.	Zatím	po-
sledním	 krokem	 je	 rozdělení	 městských	
pozemků	v	trase,	které	schválilo	zastupitel-
stvo	města	na	můj	návrh.	

Mgr.	Hynek	Fajmon,	ODS
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Proč	 mají	 naše	
byty	 v	 Milovicích	
zůstat	 v	 majetku	
města?	 Lze	 někdy	
uvažovat	 o	 prode-
ji?
V	městském	roz-

počtu	je	bez	jedno-
rázových	dotací	260	mil.	Kč	a	pouze	
36	mil.	 Kč	 je	 určeno	 na	 investice.	 Z	
toho	10	mil.	tvoří	příjmy	z	pronájmů	
milovických	 bytů.	 Pravidelný	 příjem	
do	 rozpočtu	 je	 zásadní	 pro	 kontinu-
ální	rozvoj	nejen	v	nejbližších	letech,	
budou	z	něj	čerpat	i	generace	našich	
dětí	a	vnoučat.	Domnívám	se,	že	po-
kud	by	se	tyto	byty	měly	někdy	pro-
dat,	tak	pouze	výměnou	za	byty,	které	
postavíme	v	Lysé,	abychom	zachovali	
z	nich	plynoucí	příjem.	Krátkozrakost	
rychlého	zisku	a	neuvážených	investic	
je	cestou	do	pekel,	která	Lysou	může	
zničit,	 protože	 její	 potenciální	 rozvoj	
bude	 nenávratně	 zastaven	 tím,	 že	
není	z	čeho	brát.	S	tím	souvisí	potře-
ba	 revidovat	 celý	městský	 rozpočet,	
kde	můžeme	 ušetřit	milion	 jen	 díky	
tomu,	že	nebudeme	platit	projektové	
dokumentace,	které	město	nikdy	ne-
využije.	Ale	to	je	další	kapitola.

Mgr.	Karel	Marek,	KDU-ČSL

Okénko zastupitele
Dotují	Lysáci	bydlení	

nájemníků?
Radnice	 tvrdí,	 že	

obyvatelé	 Lysé	 dotují	
bydlení	 nájemníků	 v	
našich	bytech	v	Milo-
vicích.	 A	 že	 Lysá	 při-
chází	o	daňové	příjmy	

z	obyvatel,	které	za	nájemníky	inkasují	
Milovice.	 To	 je	 lež.	 Byty	 jednoznačně	
generují	 zisk.	A	ne	malý.	 Pokud	autor	
tvrzení	 vychází	 z	 toho,	 že	 rozdíl	 mezi	
nájmem	v	městských	bytech	a	nájmem	
tržním	je	cca	130	Kč/m2,	pak	je	to	chy-
ba	především	města,	že	je	v	bytech	na-
staveno	tak	nízké	nájemné.	Domy	jsou	
zanedbané,	a	proto	generují	zisk	„pou-
ze“	10	mil.	přestože	by	mohly	dvojná-
sobek.	 Co	 se	 týče	 daňových	 příjmů:	
Nájemníci	 mají	 pochopitelně	 trvalé	
bydliště	v	Milovicích	a	stát	za	každého	
občana	 s	 trvalým	 bydlištěm	 přispívá	
městu	cca	16	tis.	Kč	ročně	-	zatím.	My	
sice	o	tento	příspěvek	přicházíme,	ale	
stále	máme	jistý	a	dost	významný	pří-
jem	z	nájmů.	Nájemníci	 z	milovických	
bytů	se	do	Lysé	vrátí	jen	těžko,	není	to-
tiž	kam,	volné	byty	zde	téměř	nejsou	a	
nám	prodejem	bytů	v	Milovicích	počet	
obyvatel	rozhodně	nestoupne.

Matěj	Kodeš,	Kulturně!	

Milí	 sousedé,	 léto	 skončilo	 a	 já	mám	 ra-
dost,	že	se	nám	v	jeho	průběhu	povedl	velký	
kus	 práce.	 Kromě	 jiného	 jsme	 spravedlivěji	
nastavili	 přidělování	 dotací	 spolkům,	 které	
se	starají	o	děti	a	mládež,	takže	budou	moci	
čerpat	prostředky	na	to,	co	skutečně	potře-
bují	-	například	opravu	klubovny	nebo	nákup	
vybavení.	Přes	léto	jsme	také	získali	stavební	

povolení	na	novou	sportovní	halu	a	připravili	projekt	rekonstruk-
ce	historické	vily	v	Litoli,	kde	vznikne	50	nových	míst	pro	Mateř-
skou	školu	Dráček.	
Zapomenout	nesmím	ani	na	rekonstrukci	domu	na	Náměstí	

Bedřicha	Hrozného	č.	p.	13.	K	rekonstrukci	právě	probíhá	staveb-
ní	řízení,	po	dokončení	prací	bude	budova	sloužit	Základní	škole	
Bedřicha	Hrozného.	V	přízemí	bude	navíc	psychologická	poradna	
pro	děti	a	mládež.	
V	„Knébláku“	zase	díky	rekonstrukci	vzniknou	byty	pro	osamělé	

maminky	s	dětmi	a	další	občany	Lysé,	kteří	jsou	dočasně	v	těžké	
životní	situaci.	Byty	si	můžete	prohlédnout	v	rámci	dne	otevře-
ných	dveří	24.	října	od	14	hodin,	na	který	vás	tímto	srdečně	zvu!

 
Romana	Fischerová,	ANO	2011

V	posledních	Listech	
padla	 slova	 ohledně	
akce	 „nemokřadu“	 a	
„vzkříšení	 mokřadu“.	
O	 tom,	 že	 naše	měs-
to	má	 to	 štěstí,	 že	 se	
v	 jeho	 bezprostřed-
ní	 blízkosti	 nachází	

mokřad	 a	 podmáčené	 louky,	 snad	
již	 dnes	 díky	 práci	 mnoha	 odborníků	 
v	různých	oborech,	není	pochyb.
Nemyslím	 si,	 že	 by	 bylo	 nezbytně	

nutné,	 mokřad	 jakýmkoli	 způsobem	
křísit.	Mnohem	důležitější	je	podpořit	
jeho	důležitou	vlastnost,	a	to	přiroze-
ně	zadržovat	vodu	v	krajině.	Voda,	bez	
které	není	života!	Existuje	mnoho	vari-
ant	řešení	a	jejich	kombinací.	Troufám	
si	 tvrdit,	 že	máme	reálnou	představu	 
o	tom,	jakým	způsobem	by	toto	území	
mohlo	 být	 využito.	 Podklady	 připra-
vujeme	 a	 konzultujeme	 s	 odborníky,	
kteří	se	problematice	zadržování	vody	
v	 krajině	 dlouhodobě	 věnují.	 O	 vý-
sledku	Vás	samozřejmě	budeme	včas	
informovat	a	můžete	si	být	jistí,	že	nás	
bude	Váš	názor	na	využití	tohoto	úze-
mí,	a	to	včetně	možné	následné	péče,	
velmi	zajímat.	

Mgr.	Martina	Tužinská	Synková,	
Cesta	města	

Jak	zdvojnásobit	zisk	z	milovických	bytů?
Rekonstrukcí	 zvýšit	 jejich	 hodnotu,	 eli-

minovat	 náklady	 na	 opravy	 a	 snížit	 ná-
klady	 na	 vytápění.	 Po	 rekonstrukci	 mů-
žeme	 zvýšit	 nájemné	 až	 o	 40	 %	 a	 stále	
bude	 pod	 cenou	 komerčních	 nájmů.	 Ná-
jemníkům	 sice	 zvýšíme	 nájem,	 ale	 sní-
žíme	 náklady	 na	 vytápění	 (až	 o	 30	 %),	

celkové	 náklady	 na	 bydlení	 jim	 tedy	 stoupnou	 mnohem	
méně.	 Dnes	 dělá	 nájemné	 16	 mil.	 Kč	 ročně,	 z	 toho	 se	 
3	mil.	dají	za	opravy	a	3	mil.	stojí	údržba.	Zisk	je	tedy	10	mil.	
Kč.	Po	rekonstrukci	se	na	nájemném	vybere	23	mil.	Kč	a	3	mil.	
by	padly	na	údržbu.	Zisk	by	činil	20	mil.	Kč,	to	je	významná	
částka,	díky	které	můžeme	rozvíjet	Lysou	nejen	pro	nás,	ale	i	
pro	další	generace.	Čísla	jsou	jen	orientačními	výpočty	a	vzta-
žená	k	dnešním	cenám,	nezohledňují	např.	budoucí	 inflaci.	
Investice	do	domů	musejí	probíhat	na	etapy,	aby	mohly	být	
hrazeny	pouze	z	příjmů	z	nájmů.	Domy	jsou	schopny	si	svoji	
rekonstrukci	zaplatit	z	vlastních	příjmů.	Rekonstrukce	by	pro-
běhla	během	6	let	a	vyjde	na	cca	60	mil.	Kč.	

Jan	Burian,	KDU-ČSL
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Tento	 Provozní	 řád	 platí	 pro	 bezobslužné	
záchytné	parkoviště,	ulice	Čapkova	–	Park	and	
Ride	na	území	města	Lysá	nad	Labem.
 
Ustanovení
1.	Parkoviště	je	určeno	pro	vjezd	a	parková- 
	 ní	osobních	automobilů,	 jejichž	maximál- 
	 ní	přípustná	hmotnost	nepřevyšuje	3500	kg.	 
	 Vozidla	musí	mít	platnou	registrační	znač- 
	 ku	a	jejich	technický	stav	musí	vyhovovat	 
	 příslušným	právním	předpisům.
2.	Parkoviště	je	určeno	k	parkování	těm	uži- 
	 vatelům,	kteří	pokračují	 v	 cestě	k	 cíli	 do- 
	 pravními	prostředky	hromadné	dopravy.
3.	Parkoviště	 je	 provozováno	 jako	 samoob- 
	 služné	nehlídané	placené	stání	 s	celoroč- 
	 ním	provozem,	opatřené	kamerovým	sys- 
	 témem.
4.	Na	parkovišti	je	zřízeno	a	provozováno	156	 
	 parkovacích	 stání,	 z	 toho	 7	 je	 vyhrazeno	 
	 pro	osoby	se	sníženou	schopností	pohybu	 
	 a	orientace.	
5.	Na	parkoviště	nesmí	vjíždět	vozidla	 s	pří- 
	 věsnými	vozíky	a	jednostopá	vozidla.
6.	Uživatelé	jsou	povinni	dbát	v	prostoru	par- 
	 koviště	na	bezpečnost	a	plynulost	provo- 
	 zu,	řídit	se	výstražnými	nápisy	a	značkami	 
	 a	 přizpůsobit	 svou	 jízdu	 aktuálním	 pod- 
	 mínkám	provozu	parkoviště.	
7.	Parkoviště	 je	 zakázáno	 využívat	 jako	 plo- 
	 chu	 pro	 odkládání	 odtažených	 osobních	 
	 vozidel.

Provozní doba parkoviště
1.	Provozní	doba	parkoviště	pro	uživatele	 je	 
	 každý	den	v	týdnu,	24	hodin	denně	(dále	 
	 jen	„provozní	doba“).	
 
Cena za parkování
Cena	parkovného	je	stanovena:
do	12	hodin	 	 zdarma
od	12	hodin	do	24	hodin	 20	Kč
nad	24	hodin	 	 100	Kč	za	každý	 
	 	 	 	 započatý	den		
v	období	výstav	So	+	Ne	 50	Kč	za	den
 
1.	Parkovací	lístek,	s	uvedením	času	vjezdu	na	 
	 parkoviště,	je	uživateli	vydán	samoobsluž- 
	 ně	na	vjezdovém	stojanu	parkoviště.	Par- 
	 kovací	lístek	si	řidič	ponechá	u	sebe,	nedo- 
	 poručuje	se	ponechání	ve	vozidle.	
2.	Uživatel	 před	 odjezdem	 přiloží	 parkovací 
	 lístek	ke	čtečce	na	pokladním	terminálu	a	 
	 zaplatí	 parkovné	 podle	 údajů	 uvedených	 
	 na	displeji	pokladny.	Pro	platbu	parkovné- 
	 ho	lze	použít	mince	i	bankovky	české	ná- 
	 rodní	 měny	 ve	 vyznačených	 hodnotách.	 
	 Pokladní	terminál	vrátí	případný	přeplatek	 
	 v	mincích.	
3.	Pokladní	terminál	po	stisknutí	označeného	 
	 tlačítka	vydá	daňový	doklad.	
4.	V	případě,	 že	uživatel	 ztratí	parkovací	 lís- 
	 tek	je	povinen	uhradit	jednorázový	popla- 

Provozní řád záchytného parkoviště P+R

	 tek	na	parkovacím	terminálu	ve	výši	500	Kč, 
	 po	jehož	zaplacení	bude	uživateli	vydán	vý- 
	 jezdní	 lístek,	 na	 jehož	 základě	 mu	 bude	 
	 umožněn	odjezd	z	parkoviště.	
5.	Všechny	uvedené	ceny	jsou	včetně	DPH.

Vjezd a výjezd z parkoviště
1.	Vjezd	na	parkoviště: 
•	 Uživatel	zastaví	vozidlo	před	vjezdovou	zá- 
	 vorou,	stiskne	tlačítko	pro	výdej	parkova- 
	 cího	lístku	na	vjezdovém	stojanu	a	po	ote- 
	 vření	 závory	 vjede	 do	 parkoviště.	 Závora	 
	 se	po	průjezdu	vozidla	automaticky	uzavře.
•	 Po	vjezdu	na	parkoviště	uživatel	zaparkuje	 
	 vozidlo	na	některé	volné	parkovací	místo.	 
	 Řidič	 uschová	 parkovací	 lístek	 z	 důvodu	 
	 provedení	 budoucí	 platby	 parkovného	 
	 v	pokladním	terminálu	na	parkovišti	bez- 
	 prostředně	před	odjezdem.
•	 V	případě,	že	uživatel	s	vydaným	parkova- 
	 cím	 lístkem	 nenalezne	 volné	 parkovací	 
	 místo,	může	v	době	do	15	min.	od	vjezdu	 
	 do	 výjezdu	 parkoviště	 opustit	 bez	 povin- 
	 nosti	platit	parkovné.	
2.	Výjezd	z	parkoviště:
•	 Před	 odjezdem	 zaplatí	 uživatel	 parkovací	 
	 poplatek	 v	 samoobslužném	 pokladním	 
	 terminálu	podle	údajů	uvedených	na	dis- 
	 pleji	platebního	terminálu.	Částka	k	zapla- 
	 cení	 se	 zobrazí	 po	 přiložení	 parkovacího	 
	 lístku	ke	čtečce.
•	 Po	zaplacení	parkovacího	poplatku	má	uži- 
	 vatel	15	min.	na	výjezd	z	parkoviště.
•	 Uživatel	 zastaví	 vozidlo	 před	 výjezdovou	 
	 závorou,	přiloží	parkovací	 lístek	ke	čtečce	 
	 a	po	otevření	závory	vyjede	z	parkoviště.	 
	 Závora	se	po	průjezdu	automaticky	uzavře.
•	 Otevření	závory	je	načasováno	pro	průjezd	 
	 jednoho	vozidla.	

Odpovědnost za škodu
1.	Parkoviště	není	hlídané,	provozovatel	ne- 
	 zodpovídá	za	odcizení	a	poškození	věcí	ve	 
	 vozidle,	které	nejsou	 jeho	příslušenstvím,	 
	 za	odcizení	vozidla	a	škodu,	kterou	způsobil	 
	 řidič	 jiného	 vozidla,	 za	 škody	 způsobené	 
	 živelnou	pohromou.
2.	Uživatel	odpovídá	za	škodu,	kterou	v	dů- 
	 sledku	 porušení	 smluvních	 povinností	  
	 nebo	 povinností	 stanovených	 právními	 
	 předpisy	či	tímto	Provozním	řádem	způso- 
	 bí	 provozovateli	 parkoviště	 nebo	 jiné	 
	 osobě.

Povinnosti uživatelů
1.	Na	ploše	parkoviště	je	uživatelům	parkovi- 
	 ště	zakázáno:	
•	 provádění	 jakékoliv	údržby	a	opravy	vozi- 
	 del	včetně	jejich	čištění;
•	 manipulovat	s	pohonnými	hmotami	a	oleji;
•	 kouřit	a	používat	otevřený	oheň;
•	 odkládat	 jakékoliv	 předměty,	 znečišťovat	 
	 plochy	odpadky,	včetně	úniku	provozních	 
	 kapalin	z	vozidla;
•	 ponechávat	osoby,	zvířata	a	cennosti	v	za- 
	 parkovaných	vozidlech;
•	 při	odchodu	a	příchodu	na	parkoviště	 se	 
	 pohybovat	mimo	 vyznačené	 komunikace	 
	 pro	chodce;
•	 ponechávat	volně	pobíhat	zvířata,	pohybo- 
	 vat	se	po	parkovišti	na	kolečkových	brus- 
	 lích,	skateboardech,	koloběžkách	apod.;
•	 odstavovat	jízdní	kola;
•	 umisťovat	na	parkovišti	nebo	ploty	letáky,	 
	 transparenty,	hesla,	výzvy	apod.,	a	 to	ani	 
	 na	parkující	vozidla	s	výjimkou	orgánů	zajiš- 
	 ťujících	pořádek	a	bezpečnost	provozu;
•	 poškozovat	zařízení,	plochy	a	ostatní	příslu- 
	 šenství	parkoviště.	
2.	Uživatelé	 jsou	 povinni	 dohlížet	 na	 pohyb	 
	 a	bezpečnost	dětí,	které	se	s	nimi	v	prosto- 
	 ru	parkoviště	nacházejí.	
3.	Před	opuštěním	zaparkovaného	vozidla	je	 
	 uživatel	povinen	vozidlo	řádně	uzamknout	 
	 a	zabezpečit	proti	odcizení.
4.	Uživatelé	 jsou	 povinni	 parkovat	 s	 vozidly	 
	 výhradně	na	vyznačených	parkovacích	stá- 
	 ních.	

Závady
V	případě	dopravní	nehody,	poškození	ma-

jetku	provozovatele	či	jakékoliv	závady	nebo	
jiné	 poruchy	 na	 vjezdové	 nebo	 výjezdové	
závoře,	 pokladním	 terminálu,	 nebo	 jiných	
částech	parkoviště,	kontaktuje	uživatel	telefo-
nicky	Městskou	policii	Lysá	nad	Labem	na	tel.	
+420	325	552	065.	
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Fotograficky

 
 

Na	výstavišti	v	Lysé	nad	Labem	se	konala	ve	dnech	4.	-	6.	září	
2020	výstava	„Domov	a	teplo“,	spojená	s	výstavou	květin	„Jiřin-
kové	slavnosti“.	Slavnostního	zahájení	se	zúčastnili	představite-
lé	města	a	další	vzácní	hosté.

Během	měsíce	září	byli	oceněným	předány	ceny	za	výtvarnou	
soutěž	„Doprava	v	Lysé	nad	Labem	v	roce	2030“.	Z	důvodu	situa-
ce	kolem	COVID-19	předaly	ceny	ředitelky	Mgr.	Marie	Nováková	
ze	ZŠ	J.	A.	Komenského	a	PaedDr.	Irena	Jarešová	ze	ZŠ	Bedřicha	
Hrozného.	Děkujeme	všem,	kteří	 se	podíleli	 na	 koordinaci	 této	
akce.	Vítězům	gratulujeme.

Poslední	 srpnovou	 sobotu	 uspořádal	 Spolek	 rodáků	 a	 přátel	
města	 Lysá	 n.	 L.	 ve	 spolupráci	 s	městem	 Lysá	 nad	 Labem	 akci	
„Oživlé	 terasy	 s	Františkem	Antonínem	Šporkem“.	Akce	se	přes	
částečnou	nepřízeň	počasí	povedla.	

 

 

Ve	čtvrtek	10.	září	2020	se	v	kostele	Narození	sv.	 Jana	Křtite-
le	konaly	dva	krásné	„Koncerty	na	deseti	strunách“,	kde	vystou-
pil	 lyský	 kytarista	 a	 hudební	 skladatel	 Lukáš	 Sommer	 společně	 
s	houslovým	virtuosem	Jaroslavem	Svěceným.
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Kulturní	přehled	/	Pozvánky

1.	10.	2020	od	17.30	hodin
Houby nejen v kuchyni
přednáška	v	městské	knihovně

2.	10.	2020	od	18.00	hodin
Klučičí párty
v	městské	knihovně

3.	10.	2020
Podzimní stezka Polabím

5.	a	19.	10.	2020	
od	14.30	hodin
Kavárnička dříve narozených
v	restauraci	U	Bílé	labutě

6.	10.	2020	od	16.30	hodin
Jan Lucemburský
přednáška	v	městské	knihovně

7.	10.	2020	od	16.30	hodin
Drátování
kurz	v	městské	knihovně

7.	10.	2020.	od	20.00	hodin
Oskar a růžová paní
v	kině	na	Husově	nám.

8.–11.	10.	2020
Podzimní zemědělec
Výstaviště	Lysá	nad	Labem

8.	10.	2020	od	13.00	hodin
Den otevřených dveří 
v domácím hospici
Husovo	nám.	550/5,	Lysá	n.	L.

8.	10.	2020	od	17.30	hodin
Péče o člověka s demencí
přednáška	v	městské	knihovně

8.	10.	2020	od	19.00	hodin
Koncert pro Světlo - hudba  

 čtyř epoch na šesti strunách
v	kostele	Narození	sv.	J.	Křtitele

9.	10.	2020	od	20.00	hodin
Lenka Dusilová sólo
koncert	v	kině	na	Husově	nám.

11.	10.	2020	od	14.00	hodin
Koncert Yvetty Simonové  

 a Josefa Zímy
Výstaviště	Lysá	nad	Labem

14.	10.	2020	od	16.30	hodin
Paličkování
kurz	v	městské	knihovně

15.	10.	2020	od	18.00	hodin
Banát – české vesnice  

 na březích Dunaje
přednáška	v	městské	knihovně

17.	10.	2020	od	9.00	hodin
Řemeslný jarmark
na	náměstí	B.	Hrozného

18.	10.	2020
Běh pro hospic
Pod	lesem	652,	Milovice

19.–21.	10.	2020
Bazárek
v	RC	Parníček

19.,	20.	10.	2020	
od	17.00	hodin
Předporodní kurz
v	RC	Parníček

20.	a	27.	10.	2020	od	8.30	hodin
PC kurz pro začátečníky
v	městské	knihovně

20.	10.	2020	od	17.00	hodin
Architektura hřbitovů  

 na Nymbursku a Poděbradsku
přednáška	v	městské	knihovně

21.	10.	2020	od	16.00	hodin
Hudební toulky
přednáška	v	městské	knihovně,	 

	 pobočka	Litol

21.	10.	2020	od	16.30	hodin
Drátování
kurz	v	městské	knihovně

22.	10.	2020	od	18.00	hodin
Osudy rodu Bořků-Dohalských  

 z Dohalic ve 20. století
přednáška	v	městské	knihovně

24.	10.	2020	od	18.00	hodin
Svatohubertská troubená mše
v	kostele	Narození	sv.	J.	Křtitele

27.	10.	2020	od	18.00	hodin
Osmimilimetrové vzpomínky
přednáška	v	městské	knihovně

28.	10.	–	1.	11.	2020
Exotika
Výstaviště	Lysá	nad	Labem

28.	10.	2020	od	14.00	hodin
Oslavy dne vzniku samostatného  

 československého státu
u	pomníku	T.	G.	Masaryka	 

	 v	Litoli	a	na	nám.	B.	Hrozného

29.–30.	10.	2020	od	8.00	hodin
Prázdniny s knihovnou
v	městské	knihovně

Kulturní	akce	budou	probíhat	dle
platných	nařízení	MZČR.	
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Pozvánky
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Pozvánky

Vážení	milovníci	klasiky,	dovolte	mi	poděkovat	za	dva	krásné,	
vyprodané	koncerty	s	 Jaroslavem	Svěceným	a	společné	chvíle	 
s	hudbou	ve	vřelé	atmosféře.	Dovoluji	si	Vás	pozvat	na	kytarový	
koncert,	vzniklý	pro	období	tohoto	nelehkého	podzimu.	"Kon-
cert	pro	Světlo	-	hudba	čtyř	epoch	na	šesti	strunách"	vznikl	ve	
spolupráci	s	agenturou	Pavla	Šporcla	a	 jeho	cíl	 je	 jednoduchý.	
Přinést	trochu	více	radosti	do	následujícího	nelehkého	období.	
Děkujeme	farnosti	kostela	Narození	sv.	Jana	Křtitele	za	opětov-
nou	důvěru	a	těšíme	se	na	Vaši	návštěvu	8.	října	od	19.00	hodin.

Lukáš	Sommer
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Pozvánky
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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

Houby nejen v kuchyni 
– 1. října 2020 od 17.30 hodin
Přednáška	jednatele	České	mykologické	spo-
lečnosti	 a	 specialisty	 na	 dřevní	 houby	 Ing.	
Miroslava	Rudolfa,	která	se	zaměří	nejen	na	
výskyt	a	sběr	jedlých	hub,	ale	i	na	jejich	ná-
sledné	zpracování	v	kuchyni.	

Klučičí párty – 2.–3. října 2020 
Akce	pro	kluky	spojená	s	přespáním	v	knihov-
ně.	Na	akci	je	nutné	se	přihlásit	předem!

Jan Lucemburský 
– 6. října 2020 od 16.30 hodin
Pravidelný	 cyklus	 toulek	 historií	 s	 PaedDr.	
Marií	Kořínkovou.

Drátování – 7.+21. října 2020 od 16.30 hodin
Drátenický	kurz	s	paní	Procházkovou.

Péče o člověka s demencí 
– 8. října 2020 od 17.30 hodin
Workshop	„Péče	o	člověka	s	demencí“	přiblíží	
zájemcům	základní	poznatky	o	Alzheimerově	
nemoci	a	různých	typech	demence.	Zároveň	
podrobně	rozebírá	praktické	přístupy	ke	kaž-
dodenním	aktivitám,	které	stanovují	důležité	
milníky	péče.	Přednáška	z	cyklu	pořádaného	
ve	spolupráci	se	společností	Dementia	I.O.V.,	
z.	ú.	Lektorka:	Veronika	Maslíková.	

Paličkování – 14. října 2020 od 16.30 hodin
Pravidelné	kurzy	s	Helenou	Kubíkovou.	Zá-
jemci	se	mohou	hlásit	v	knihovně.

Banát – české vesnice na březích Dunaje  
– 15. října 2020 od 18.00 hodin
Pavel	Chlum	Vás	provede	oblastí	na	břehu	
řeky	 Dunaj	 v	 Rumunsku	 a	 Srbsku,	 kde	 se	
dosud	zachovalo	několik	čistě	českých	ves-
nic.	Nejprve	však	vystoupáme	po	celodenní	
dřině	na	 jeden	 z	nejvyšších	 vrcholů	 Jižních	
Karpat	–	Retezat.	Následně	se	společně	po-
díváme	na	čtyři	české	vesnice	(Šumice,	Ro-
vensko,	Gerník	 a	 Svatá	Helena)	 a	 v	 Srbsku	
pak	nemineme	ještě	jednu	další.	Opomenuty	
nezůstanou	 ani	 hrady	 podél	 Dunaje	 a	 také	
úžasná	 příroda	 národního	 parku	 Djerdap	 a	
přehrady	Železná	vrata.

PC kurz pro začátečníky – 20. + 27. října 2020 
od 8.30 do 9.30 hodin
Na	kurz	zveme	všechny,	kteří	se	chtějí	na-
učit	 základní	 ovládání	 počítače	 a	 objevit	
možnosti	 internetu.	 Vzhledem	 k	 omeze-
nému	místu	 je	nutné	 si	 účast	na	 kurzu	 v	

knihovně	rezervovat	předem.	Kurz	 je	pro	
všechny	zájemce	zdarma.

Architektura hřbitovů na Nymbursku a  
Poděbradsku – 20. října 2020 od 17.00 hodin
Beseda	bude	zaměřena	na	architektonickou	
stránku	hřbitovů.	V	rámci	prezentace	se	po-
díváme	 na	 nejzajímavější	 civilní	 nežidovské	
hřbitovy,	 které	 zde	 vznikaly	 od	 josefínských	
reforem.	 Vedle	 těch	 památkově	 nejcenněj-
ších,	 jako	 je	 secesní	 hřbitov	 v	 Poděbradech	
-	Kluku,	Svatojiřský	hřbitov	v	Nymburce	nebo	
bratrský	v	Opolanech,	se	podíváme	i	na	sou-
kromé	 pohřebiště	 Czernínů	 v	 Dymokurech	
nebo	 prvorepublikové	 hřbitovy	 v	 Jiřicích,	
Staré	 Lysé	 či	 Jíkvi.	 Beseda	 bude	 doplněna	 
o	prezentaci	starých	fotografií	a	plánů.	Před-
náší	Stanislav	Svoboda.

Hudební toulky – 21. října 2020  
od 16.00 hodin, pobočka Litol
Přednáška	věnující	se	evropské	hudební	histo-
rii.	Přednáší	Mgr.	Jana	Bajerová.	Vstup	zdarma.

Osudy rodu Bořků-Dohalských z Dohalic ve 
20. století – 22. října 2020 od 18.00 hodin
Přednáška	 věnovaná	 českému	 šlechtic-
kému	rodu	spojeného	s	historií	Lysé	nad	
Labem	 konaná	 u	 příležitosti	 30.	 výročí	
úmrtí	 Jiřího	 a	 Josefy	 Bořek-Dohalských	
a	 75	 let	 od	 popravy	 Zdeňka	 Bořek-Do-
halského.	 Přednáší	 ředitel	 Ústavu	 pro	
studium	totalitních	režimů	Mgr.	Zdeněk	
Hazdra,	Ph.D.

Osmimilimetrové vzpomínky: Ještě jednou 
hasiči – 27. října 2020 od 18.00 hodin
Projekce	 historických	 filmů	 věnujících	 se	
lyským	hasičům,	která	bude	tentokrát	do-
plněna	o	citace	z	hasičské	kroniky.	Přednáší	
Miloslav	Hlavsa.	

Prázdniny s knihovnou – 29. + 30. října 2020
Dopolední	výlety	pro	děti	ve	věku	7–11	let,	
které	nerady	tráví	prázdniny	doma.	Na	pro-
gram	 je	 nutné	 se	 přihlásit	 předem!	 Bližší	
informace	v	knihovně.

Fotosoutěž 2020 „Račte vstoupit“ 
– 7. října – 2. listopadu 2020
Výstava	fotografií	zaslaných	do	naší	letošní	
fotosoutěže.

Angličtina pro seniory
Jazykový	kurz	pořádaný	ve	spolupráci	s	Mili- 
school	pro	seniory,	maminky	na	mateřské	do-

volené	a	finančně	znevýhodněné	osoby.	Kurz	
bude	probíhat	vždy	v	úterý	(od	6.	10.	2020)	
od	10.00	do	12.30	hodin.	Přihlášky	je	nutné	
zaslat	 na	 e-mail	 kurzy@milischool.cz	 nebo	
na	 tel.	 736	605	619.	Nabízíme	dvě	úrovně:	
začátečníci	a	pokročilí.

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
Beletrie	pro	dospělé

Děvčátko – GOFFA Martin
Uprostřed	poklidného	květ-
nového	 dne	 je	 přepadena	
banka	 v	 samém	 centru	
Prahy	a	osamělý	střelec	v	ní	
drží	 nevinné	 rukojmí.	 Jeho	
požadavky	jsou	ovšem	více	
než	podivné,	nejde	mu	o	pe- 
níze	 ani	 cennosti,	dokonce	

policii	nežádá	ani	o	vozidlo,	kterým	by	unikl.	
Jediné,	 co	 chce,	 je	 dostatek	 času	 a	 setkání	 
s	novinářem	Markem	Vrázem	alias	Terencem.

Šarlatán – KLÍMA Josef
Hlavní	 hrdina	 Jan	 v	 sobě	
objeví	 zvláštní	 talent,	
který	 mu	 dává	 léčitelské	
schopnosti.	 Jako	 syn	 za-
hradníka	 má	 blízko	 k	 by-
linkám	a	svůj	dar	se	snaží	
zdokonalit.	 Velmi	 záhy	 se	
stává	 známým	a	 je	 vyhle-
dáván	nejen	obyčejnými	lidmi,	ale	i	slavný-
mi	a	mocnými...

Naučná	literatura	pro	dospělé
Poslední Herrmannovic holka: Cesta do 
Terezína – HERRMANNOVÁ Eva

Vzpomínky	autorky,	teatro-
ložky	a	v	letech	1991–1995	
šéfky	opery	Národního	di-
vadla	na	dětství,	které	náh-
le	skončilo	v	jejích	čtrnácti	
letech	 násilnou	 deportací	
do	 Terezína.	 Eva	 vyrůstala	
v	 bohaté	 rodině	 židovské-
ho	obchodníka	a	 rakouské	

zpěvačky	 v	 předválečné	 Opavě.	 Ačkoliv	 se	
doma	mluvilo	německy,	rodiče	byli	českoslo-
venští	patrioti	a	Eva	chodila	do	české	školy.	
Po	příchodu	Němců	se	Evino	dětství,	které	
prožívala	 obklopená	 láskou	 a	 blahobytem,	
náhle	radikálně	změnilo.	Zkušenosti	z	Tere-
zína	poznamenaly	autorku	na	celý	život.	Se-
tkala	se	zde	i	se	špičkami	evropské	kultury...
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Ze	života	škol	/	Napsali	nám

Zámecké novinky
Nekončící	pandemie	nám	všem	stále	 za-

sahuje	do	života,	protože	musíme	respekto-
vat	nařízení,	která	sebou	nese.	Tím,	že	jsme	
zařízení	 pro	 seniory,	 tak	 některá	 omezení	
pociťujeme	více	než	ostatní.	Od	toho	se	od-
víjí	i	naše	aktivity.	Upustili	jsme	od	akcí,	na	
kterých	 se	 setkáváme	 s	 ostatními	 domovy	
jako	např.	Anežské	posvícení	v	Domově	pro	
seniory	v	Benátkách	nad	Jizerou.	Lyský	pěti-
boj	také	letos	uspořádáme	jenom	pro	naše	
klienty.	 Při	 klasickém	 klání	 se	 u	 nás	 sejde	
až	10	 týmů	z	 různých	domovů	a	 to	v	 sou-
časnosti	 nejde.	 Pěkné	 léto	 nám	 umožnilo	
takové	 akce,	 které	 lze	 vykonávat	 převážně	
v	 přírodě	 nebo	 ve	 venkovních	 prostorách.	
Hrajeme	 turnaje	 v	 kuželkách	 na	 nádvoří	
domova	a	chodíme	na	procházky	do	parku.	
Dvakrát	jsme	se	byli	koupat	v	oblíbené	Ost-
ré	a	dopřáli	si	jeden	výlet.	Naším	cílem	bylo	
Hrabalovo	 Kersko,	 ve	 kterém	 samozřejmě	
nemohla	chybět	návštěva	vyhlášené	pivnice	
Hájenka.	 Ta	 je	 zrekonstruovaná	a	 tak	 jsme	
mohli	posedět	venku	na	terase	a	dát	si	něco	
dobrého.	 Nevynechali	 jsme	 ani	 návštěvu	
lyského	výstaviště	a	to	výstavu	Natura	Viva	a	
Jiřinkové	slavnosti.	Jediné	vystoupení,	které	
jsme	našim	klientům	umožnili	v	prostorách	
domova,	 byl	 hudební	 pořad	 Filmové	 stříp-
ky	s	Šimonem	Pečenkou.	Šimon	Pečenka	je	
známý	především	jako	zpěvák	a	moderátor,	
ale	jeho	zaměření	je	široké.	V	oboru	pracuje	

již	24	let	a	mimo	jiné	nabízí	i	hudební	pořa-
dy.	Filmové	střípky	 jsou	obnovenou	premi-
érou	oblíbeného	pořadu	složeného	z	hudby	
stříbrného	plátna	a	televizní	obrazovky.	Pís-
ničky	 z	filmů,	 seriálů	 a	pohádek	proložené	
vyprávěním	o	 hercích,	 autorech	 písniček	 a	
zajímavostech	 z	pořadů,	 ze	 kterých	 je	 zná-
me.	Poslechli	jsme	si	směs	písní	Oldřicha	No-
vého,	Karla	Hašlera,	Přednosta	stanice,	Když	
máš	v	chalupě	orchestrion	a	mnoho	dalších.

V	týdnu	od	5.	10.–11.	10.	proběhne	již	XII.	
ročník	 Týdne	 sociálních	 služeb.	 Z	 důvodu	
protipandemických	 opatření	 letos	 nebu-
de	Den	otevřených	dveří	a	ani	se	nebude	
konat	 Křeslo	 pro	 hosta.	 Informace	 o	 do-
mově	 naleznete	 na	 webových	 stránkách	 
www.domovnazamku.cz.

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

Společně to zvládneme!
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Vzpomínáte	 ještě	 na	
11.	 březen	 2020,	 kdy	
došlo	 k	 uzavření	 škol	 a	
ty	 musely	 přejít	 na	 di-

stanční	výuku?	Od	 tohoto	dne	zůstaly	děti	
doma…	Včetně	letních	prázdnin	to	dělá	cel-
kem	174	dní.	Někdo	by	byl	doma	určitě	ještě	
déle,	kdyby	to	šlo,	 jiný	 je	rád,	že	se	podívá	
nejen	do	školy,	ale	také	za	svými	kamarády,	
spolužáky	nebo	učiteli.	
Výuku	na	dálku	 jsme	se	maximálně	 sna-

žili	přizpůsobit	našim	studentům	a	neustále	
jsme	hledali	 způsoby,	 jak	 ji	 zdokonalit.	Náš	
pedagogický	 sbor	 absolvoval	 řadu	 školení	
a	online	webinářů,	pravidelné	porady	jsme	
pořádali	 také	 online	 prostřednictvím	 web-

kamer,	stejně	tak	se	konaly	i	třídnické	hodi-
ny.	Přesto	nám	chyběl	kontakt	se	studenty.	
A	 troufáme	si	 říct	 totéž	 i	o	nich.	Vždyť	pro	
mladé	lidi	ve	věku	15	až	19	let	je	každoden-
ní	kontakt	s	vrstevníky	důležitý	a	učivo	lépe	
chápou,	 když	 je	 možnost	 se	 rovnou	 v	 ten	
konkrétní	 okamžik	 učitele	 zeptat	 nebo	 o	
dané	věci	přímo	diskutovat.
Všichni	jsme	tedy	s	radostí,	ale	taky	s	mír-

nou	nervozitou	zahájili	dne	1.	září	2020	klasic-
kou	výuku.	Někteří	spolužáci	se	viděli	„naži-
vo“	opravdu	po	téměř	půl	roce	a	pro	všechny	
to	bylo	moc	příjemné	 setkání.	 Zapojili	 jsme	
se	opět	do	každodenního	kolotoče	vstávání,	
úkolů,	zkoušení,	písemek	a	domácí	přípravy,	
všechno	přece	 tak	dobře	známe.	A	chybělo	

nám	to,	ne	že	ne.	Něco	se	ale	na	naší	škole	
přece	jen	změnilo.	Víme,	jak	moc	už	je	svět	
propojený	online	a	umíme	toho	využít.	Příle-
žitost	se	naskytla	v	první	školní	dny.	Vyučující	
odborných	 předmětů	 učila	 v	 září	 vzhledem	
ke	 karanténě	 online	 z	 domova.	 Připojila	 se	
na	 školní	 notebook,	 ve	 třídě	 jsme	 propojili	
počítač	s	dataprojektorem	a	učitelka	byla	tím	
pádem	 ve	 třídě	 přítomna	 –	 žáci	 ji	 viděli	 na	
promítacím	plátně,	mohli	s	ní	bez	problémů	
komunikovat	a	výuka	probíhala	„normálně“.	
Ať	už	zůstaneme	ve	škole	či	doma,	věříme	

že	tuhle	zvláštní	dobu	společně	zvládneme.	
Hlavně,	ať	jsme	zdraví.

Iva	Gecková,	PR	školy	



18

Napsali	nám	/	Inzerce

ŘÁDKOVÁ	INZERCE

			 Koupím	motocykl	JAWA,	ČZ	a	díly,	možno	i	vraky.	Tel.:	777	589	258
	 Sháním	garáž	ke	koupi	v	Lysé	nad	Labem.	Tel.:	724	542	731
	 Přijmu	zdravotní	sestru	do	ordinace	dětského	lékaře	v	Sadské.
	 Tel.:	732	420	112

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, 
Dominant ve všech barvách, Green Shell typu Araukana 
a Dark Shell typu Maranska. Stáří: 15–19 týdnů, 
cena: 169–229 Kč/ks.

Prodej Lysá nad Labem – Penny u betonárky:
10. 10. a 7. 11. 2020 v 15.10 hodin.

VÝKUP KRÁLIČÍCH KOŽEK - cena dle poptávky
Informace PO–PÁ od 9 do 16 hodin na tel.: 601 576 270, 728 605 840

www.drubezcervenyhradek.cz

Kavárnička srpnová
Prožíváme	období	prázdnin,	kdy	se	v	minu-

lých	letech	naše	kavárnička	nekonala.	Letos	to	
bylo	díky	koronaviru	všechno	jinak	a	povinnou	
přestávku	nahrazujeme	nyní,	o	prázdninách.	
V	 srpnu	 jsme	 do	 Křesla	 pro	 hosta	 pozva-

li	 pana	 Ondřeje	 Šmída,	 studenta	 univerzity	 
J.	E.	Purkyně	v	Ústí	nad	Labem.	Připravuje	svoji	
diplomovou	 práci	 na	 téma	 Environmentální	
regulace	v	dopravě.	K	 tomu	sbírá	podněty	a	
návrhy	 ke	 zlepšení	 dopravně-bezpečnostní	
situace	ve	městě.	Poprosil	zúčastněné	o	vyjá-
dření,	na	kterých	místech	ve	městě	by	navrhli	
úpravy,	jako	opravu	chodníků,	lepší	osvětlení,	
nebo	která	místa	 jsou	pro	chodce	z	hlediska	
dopravní	bezpečnosti	riziková	a	kde	jim	hrozí	
kolize	s	vozidly	nebo	cyklisty.	Ke	každému	do-
tazu	se	přihlásili	posluchači	a	vyjádřili	svá	sta-
noviska,	která	si	pan	Šmíd	pečlivě	zaznamenal.	
Hodně	připomínek	zaznělo	na	otázky,	na	kte-
rých	místech	lze	navrhnout	nové	pěší	propoje-
ní	(chodníky,	přechody	pro	chodce	aj.),	stejně	
jako	k	otázce,	ve	kterých	ulicích	byste	navrhli	
zklidnění	 dopravy.	 Pan	 Šmíd	 za	 naši	 pomoc	
moc	děkoval.		
Pomalu	začínající	podzim	nám	přináší	vzpo-

mínky,	jak	jsme	pálili	bramborovou	nať	a	ve	žha-
vém	popelu	opékali	chutné	brambůrky.	Ale	snad	
bychom	si	je	dnes	mohli	připravit	na	zahrádce!	
Tak	jsme	do	Křesla	pro	hosta	pozvali	šéfkuchaře	
z	naší	oblíbené	kavárničky,	pana	Radovana	Ma-
lára,	zkušeného	a	oblíbeného	kuchaře	aby	nám	
poradil,	jak	na	to.	Nu	a	pan	Malár	to	vzal	hezky	
„od	podlahy“.	Zdůraznil,	že	všechno,	co	chceme	
opékat	na	rožni,	musí	být	řádně	připravené.	Ať	
už	je	to	masíčko,	nebo	uzenina,	chce	si	to	před	
opékáním	 hezky	 odpočinout	 mimo	 ledničku.	
Pak	opékat	tak,	aby	„pochoutka“	nebyla	přímo	
zasahována	plameny.	Opékání	skončí,	až	bude	
daný	kousíček	hezky	vonět	a	na	omak	pěkně	
hřát.	Budeme	všichni	spokojeni	a	k	opékání	se	
budeme	často	vracet.	

                                                                                                                   
MVDr.	Jan	Kořínek
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Setkání pečujících a přednáška
Postihla	 nás	 další	 vlna	 epidemie,	 kte-

rá	 si	 vynutila	 ochranná	 opatření	 a	 různá	
omezení.	Mnoho	věcí	už	máme	„natréno-
vaných,“	 jiné	 se	musíme	učit.	 Důležité	 je	
nepodléhat	strachu,	ale	přitom	neriskovat	
nerozumně	a	zároveň	vyjít	vstříc	těm,	kte-
ré	stávající	situace	může	ohrozit,	nebo	 je	
pro	 ně	 příliš	 těžká.	 Společnost	 Dementia	
se	 snaží	 udržet	 v	 běhu	 všechny	 podpůr-
né	aktivity,	určené	všem,	kdo	v	domácích	
podmínkách	 pečují	 o	 blízkého	 člověka	 
s	demencí.	Při	setkáních	dodržujeme	veš-
kerá	bezpečnostní	pravidla.	
Všechny	 zájemce	 srdečně	 zveme	 na	

setkání	 pečujících,	 kteří	 se	 v	 domácích	
podmínkách	 starají	 o	 svého	 blízkého	 

s	 demencí	 či	 Alzheimerovou	 nemocí.	 
V	 Lysé	 nad	 Labem	 je	 pořádá	 organizace	
Dementia	 I.O.V.,	 z.	ú.	Scházíme	se	každý	
4.	čtvrtek	v	měsíci,	nyní	tedy	22.	října	od	
17.00	hodin	v	Kavárně	Campiello	Náměs-
tí	Bedřicha	Hrozného	16/22,	289	22	Lysá	
nad	Labem.	
Zároveň	 oznamujeme,	 že	 pořádáme	

přednášku	 s	 diskusí,	 určenou	 nejen	 pro	
pečující,	ale	pro	kohokoli,	kdo	by	si	rád	roz-
šířil	obzory.	Říjnové	téma	nese	název	Péče	 
o	 člověka	 s	 demencí,	 lektoruje	 Veronika	
Maslíková,	 metodik.	 Přednáška	 začíná	 8.	
října	 od	 17.30	 hodin	 v	Městské	 knihovně	
Lysá	nad	Labem,	Husovo	náměstí	23	(příze-
mí	MÚ).	Účast	je	zdarma.

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Již	tradičně	se	v	druhém	říjnovém	týdnu	
pořádá	 celorepubliková	 informační	 kam-
paň	 nazvaná	 „DOMA.	 Týden	 pro	 mobilní	
hospice.“	Má	za	cíl	 rozšiřovat	povědomí	o	
možnosti	 doprovázení	 nevyléčitelně	 ne-
mocných	 lidí	 v	 závěru	 života	 v	 domácím	
prostředí.	 Domácí	 hospic	 Nablízku	 se	 do	
této	 kampaně	pravidelně	 zapojuje.	 Tento-
krát	se	v	jejím	rámci	uskuteční	několik	akcí,	
na	které	bych	vás	ráda	pozvala:

• Přednáška „Být nablízku na konci ces- 
 ty …“ – v úterý 6. 10. 2020 od 18.30  
 hodin	v	Čelákovících	(modlitebna	Církve	 
	 bratrské)	 -	o	zkušenostech	z	doprová- 
	 zení	umírajících	v	péči	domácího	hospice,

• Benefiční divadelní představení „Os- 
 kar a růžová paní“ – ve středu 7. 10.  
 2020 od 20.00 hodin	v	kině	v	Lysé	n.	L.,

• Den otevřených dveří domácího hos- 
 pice - ve čtvrtek 8. 10. 2020 od 13.00  
 do 18.00 hodin	v	kontaktním	pracovišti	 
	 na	Husově	nám.	550/5	v	Lysé	n.	L.,

• Benefiční koncert VOX NYMBURGEN 
 SIS – v neděli 11. 10. 2020 od 16.30 ho- 

 din	v	evangelickém	kostele	v	Nymburce,
•	 vše	 završí	 již	 tradiční	Běh pro hospic,	 

	 jehož	další	ročník	v	 letošním	roce	při- 
 padá na neděli 18. 10. 2020.

Ráda	bych	při	této	příležitosti	znovu	vy-
jádřila	 velkou	 vděčnost	 všem,	 kteří	 naši	
službu	nevyléčitelně	nemocným	podporu-
jí	–	dárcům,	sponzorům,	v	neposlední	řadě	
také	vedení	našeho	města.	Zájem	o	domácí	
hospicovou	 péči	 neustále	 roste.	 Náš	 tým	
doprovodil	 závěrečným	 úsekem	 života	 již	
více	 než	 150	 nemocných	 a	 jejich	 rodin.	
Rozrůstá	se	 také	komunita	přátel	hospice,	
kteří	nám	fandí	a	hospicovou	službu	různý-
mi	způsoby	podporují	–	třeba	právě	účastí	
na	 našich	 benefičních	 akcích,	 pravidelnou	
finanční	pomocí	nebo	šířením	dobré	zkuše-
nosti	s	naší	službou…	
Děkuji	 vám	 všem,	 kteří	 pomáháte	 nevylé-

čitelně	 nemocným	 zůstat	DOMA.	 Těšíme	 se	 
s	vámi	brzy	na	viděnou	při	některé	z	našich	akcí.

Bohumila	Urbanová,	ředitelka	

Domácí hospic Nablízku v „Týdnu pro mobilní hospice“

Pokud	vás	trápí	otázky,	s	nimiž	si	nevíte	
rady,	můžete	se	třeba	hned	obrátit	na	naše	
odborníky	pomocí	chatu.	Naleznete	 jej	na	
adrese	https://dementia.cz/chat/.
Díky	této	aplikaci	se	můžete	přímo	z	domo-

va	poradit	se	sociálními	pracovníky,	s	psycho-
logem,	 neurologem,	 rodinným	 pečujícím,	 
s	právníkem,	duchovním	i	s	dalšími	odborní-
ky.	Naši	poradci	jsou	tu	pro	každého,	kdo	se	
zajímá	o	 problematiku	 demence	 a	 domácí	
péče.	Nabízíme	vám	i	možnost	přečíst	si	na	
našich	stránkách	blog,	v	němž	paní	Markéta	
popisuje	 své	 vlastní	 zkušenosti.	 Naleznete	
jej	na	adrese:	http://dementia.cz/blog/.
Společně	se	dá	vše	zvládnout	snadněji.

Vlasta	Koudelková
koordinátorka	neformální	péče

telefon:	603	189	833
e-mail:	lysa@dementia.cz

Tímto	bych	chtěla	poděkovat	celému	zdravotnímu	týmu	 
v	 denním	 stacionáři	 v	 Lysé	 nad	 Labem,	 který	 se	 staral	 
o	mého	bratra	pana	Hladíka.	Tento	tým	mu	věnoval	obrov-
skou	péči,	za	kterou	jsem	nesmírně	vděčná.

Moc	děkuji	za	Vaši	lásku	a	obětavost.	

S	úctou	Paní	Horová

Poděkování
Hledáme strážné na HPP
pro pracoviště v Lysé nad Labem
- denní i noční směny
- mzda od 96 Kč/hod. + příplatky
- podmínkou invalidní důvod

tel.: 736 159 855
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Běh zámeckou zahradou 2020
V	neděli	6.	září	se	uskuteč-

nil	již	57.	ročník	Běhu	zámec-
kou	 zahradou.	 V	 krásném	
prostředí	parku	za	krásného	
počasí	 se	 tentokrát	 sešlo	

137	 závodníků	 od	 těch	 nejmladších	 (tříle-
tých)	předškoláků	po	seniory	nad	60	roků	v	
celkem	devatenácti	kategoriích.	V	průběhu	
odpoledne	byly	vytvořeny	3	nové	traťové	re-
kordy!	Pohár	vítěznému	muži	a	ženě	předal	
člen	rady	města	pan	Josef	Kolman.	
Organizátoři	 –	 Sokol	 Lysá	 nad	 Labem	 a	

Klub	českých	turistů	děkují	také	společnosti	
KOVONA	a.s.	Lysá	nad	Labem	za	finanční	po-
moc	při	zajištění	této	akce	a	také	městu	Lysá	
nad	Labem,	mimo	jiné	za	krásné	poháry	pro	
vítěze	kategorie	mužů	a	žen.
Příští	58.	ročník	se	pravděpodobně	usku-

teční	v	sobotu	dne	4.	září	2021.
Zveme	Vás!

Jaroslav	Denemark

Vítězové	jednotlivých	kategorií:
Muži	–	8	280	m	 Matyáš	Pokorný,	Spartak	Vlašín	 28:43,4
Muži	nad	40	let	–	8	280	m	 Martin	Ocelák,	Hostavice	 33:31,5
Muži,	nad	60	let	–	8	280	m	 Pavel	Dušek,	ASB	 35:34,8
Ženy	–	8	280	m	 Jana	Lenčová,	AC	TJ	Jičín										 33:52,5
Ženy	nad	40	let	–	8	280m	 Lenka	Uhrová,	Popadni	dech	Milovice	 48:20,7
Dorostenci	–	2	070	m	 Adam	Michal,	Lysá	nad	Labem															 		6:56,4
Dorostenky	–	2	070	m	 Kristýna	Hodačová,	SKP	Nymburk	 		8:36,0
Žákyně	starší	IV	–	780	m	 Aurora	Tlamichová,	ASB	St.	Boleslav													 		2:46,0
Žáci	starší	IV	–	780	m	 Václav	Uher,	Stratov	 		2:19,1
Žákyně	starší	III	–	780	m	 Nela	Fučíková,	SKP	Nymburk							 		2:38,8
Žáci	starší	III	–	780	m	 Václav	Bryndza,	ZŠ	Kounice	 		2:29,5
Žákyně	mladší	II	–	620	m	 Radka	Jílková,	Lysá	nad	Labem		 2:10,8		
Žáci	mladší	II	–	620	m		 Matěj	Fejfar,	SKP	Nymburk							 		2:05,2
Žákyně	mladší	I	–	620	m	 Eliška	Horová,	ZŠ	Kounice	 		2:31,3
Žáci	mladší	I	–	620	m	 Adam	Novák,	Lysá	nad	Labem	 		2:20,8
Žačky	nejmladší	II	–	120	m			 Tereza	Kaněrová,	Praha	 20,2
Žáci	nejmladší	II	–	120	m		 Melichar	Pospíšil,	Úvaly	 21,1
Žačky	nejmladší	I	–	120	m							 Josefína	Pospíšilová,	Úvaly	 27,4
Žáci	nejmladší	I	–	120	m									 Marek	Babický,	Lysá	nad	Labem	 24,9
Pozn:	tučně	jsou	vyznačeny	traťové	rekordy	
Úplné	výsledky	a	fotogalerie	najdete	na	www.sokol-lysa.cz
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AIKIDO v Lysé
Cvičení	 AIKIDO	 je	 vhodné	 cvičení	 pro	

všechny	věkové	kategorie.	Podle	zakladate-
le	Ósencei	Morihei	Uešiba	je	to	cesta	k	vy-
tvoření	míru	a	harmonie.	Je	to	bojový	sport.	
Jeho	 cílem,	 vyplývajícím	 z	 potřeb	 člověka,	
je	 rozvoj	 fyzických	 i	 duševních	 kvalit.	 Jde	 
o	to	umět	sebe,	své	blízké,	v	případě	nutnosti	 
a	 dle	 svých	 	 možností	 i	 okolí,	 ubránit	 od	 
agrese.	Dnes	je	tento	sport	součástí	světové	
kultury.	Proto	dává	každému	možnost	naučit	
se,	jak	se	má	stát	osobností	–	silnou	tělesně	
i	duševně.
Vlastní	cvičení	vychází	z	několika	zásad	–	

připomenu	 jen	 některé:	 Aikido	 rozhoduje	
jednoduchým	 úderem	 o	 životě,	 učí	 jak	 se	
vypořádat	 s	 nepřáteli.	 Smyslem	 cvičení	 je	
trénovat	tělo,	tím	i	ducha	a	tvořit	upřímné	 
a	 svědomité	 lidi.	 Především	 jde	 o	 úctu	 
k	sobě,	k	lidem,	k	okolí	a	v	žádném	případě	
nejde	 a	 nesmí	 jít	 o	 vyhledávání	 konfliktů,	
agrese	 a	 útoků	 proti	 jiným	 osobám.	 To	 je	 
i	 hlavní	 smysl	 cvičení	 AKIDO,	 tedy	 CESTY	 
K	VYTVOŘENÍ	MÍRU	A	HARMONIE.
V	 tomto	 duchu	 byly	 v	 sobotu	 5.	 9.	 2020	

mistrovsky	 a	 na	 vysoké	 úrovni	 předvedeny	
ukázky	mistrů	i	žáků	sportovního	oddílu	-	pod	

vedením	 zkušeného	 trenéra	 s	 dlouholetou	
třicetiletou	praxí	pana	Ing,	Milana	Valenty	–	
nositele	třetího	danu.	Jeho	zkušenosti	dávají	
plnou	 záruku	 kvalitního	 cvičení	 všech	 věko-
vých	 kategorií,	 včetně	 možného	 individuál-
ního	cvičení,	přátelského	a	citlivého	přístupu	 
i	k	nám	–	starším	jednotlivcům	–	seniorům.
O	ukázková	cvičení	byl	velký	zájem,	bylo	

zaplněno	 i	schodiště	vedoucí	do	tělocvič-

ny.	Na	vystoupení	sportovců	mě	obzvláště	
zaujala	 ukázka	 dvou	 školáků.	 Získanými	
návyky	 a	 dovednostmi	 se	 ubránili	 napa-
dení	dospělých	útočníků,	kteří	se	jim	sna-
žili	 odcizit	 mobilní	 telefon.	 Malou	 silou,	
ale	perfektně	provedeným	chvatem.	Měl	
jsem	obrovskou	radost	z	vystoupení	těch-
to	dětí.
Začal	 jsem	 přemýšlet	 o	 sobě	 a	 studovat	

příslušnou	dostupnou	literaturu.
Závěr:	Ve	 svých	osmdesáti	 letech	 jdu	do	

toho.	Proč?	Jednak	se	něčemu	novému	nau-
čím,	zvýším	svoji	tělesnou	připravenost,	tedy	
upevním	si	i	zdraví,	přijdu	na	jiné	myšlenky,	
poznám	další	 lidi	a	budu	cvičit	a	pobývat	v	
přátelském	prostředí.	Těch	pár	hodin	týdně	
(měsíčně)	budu	velice	rád	"obětovat“.	Těším	
se.	 Dámy,	 pánové	 zkuste	 se	 zamyslet	 i	 vy	
sami	nad	sebou.
Doporučuji	vám:	Následujte	mě.	Vždyť	80	

let	není	žádné	stáři,	 je	to	 jen	číslo.	Život	 je	
přece	 krásný.	 Hledejme	 v	 něm	 i	 to	 dobré,	
pozitivní.	Hledejme	radost.	S	úsměvem	jde	
všechno	lépe.	A	proto	cvičme	a	smějme	se.

Ing.	Josef	Černý

Veslařská	sezona	mívá	dvě	části,	kde	závod-
níci	začínají	testovat	své	síly	a	sbírat	zkušenosti	
na	jarních	závodech,	následují	přebory	jednot-
livých	 oblastí	 a	 snažení	 vrcholí	 Mistrovstvím	
republiky	pro	jednotlivé	věkové	kategorie.	Přes	
léto	trénujeme	a	hlavně	jezdíme	na	soustředě-
ní,	kde	ladíme	fyzičku	pro	druhou	část	sezony,	
která	vrcholí	Mistrovstvím	ČR	družstev.	Poté	se	
přesouváme	do	tělocvičen	na	trenažery.	
Letos	pro	omezení	spojená	s	různými	opat-

řeními	sezona	do	prázdnin	v	podstatě	neza-
čala,	pouze	proběhlo	testování	reprezentace	
a	kontrolní	závody.	Na	základě	výsledků	nás	
budou	 na	 mimořádně	 podzimním	Mistrov-
ství	Evropy	reprezentovat	Jech	J.,	Zavadilová	
A.,	Dočekal	M.	Moc	jim	držíme	palce.	
Do	 léta	 tedy	 mladší	 pouze	 trénovali,	 ale	

hlavně	jsme	po	uvolnění	mohli	odjet	na	sou-
středění	opět	do	Butova	u	vodní	nádrže	Hra-
cholusky.	 Tréninkový	 program	 byl	 náročný:	
dopoledne	i	odpoledne	vody,	posilovna,	běh,	
hry	i	soutěže,	desetiboj	a	ti	starší	také	cyklis-
tika.	Jeden	den	jsme	věnovali	poznávání	okolí	
a	vydali	se	na	celodenní	pěší	výlet	do	Stříbra,	
kde	 jsme	 se	 odměnili	 např.	 zmrzlinou.	 Sa-
mozřejmě	nemohla	chybět	noční	„bojovka“,	
kterou	vždy	připraví	nejstarší	kategorie	pro	ty	
nejmladší.	Načerpali	jsme	hodně	sil	a	připra-
vili	se	na	závody,	které	nás	čekají.	
Hned	následující	víkend	po	návratu	se	ko-

nalo	Mistrovství	oblasti	Labe	v	Litoměřicích.	
Přivezli	jsme	odtud	pěknou	sbírku.	Zlaté	me-
daile	vybojovali:	2xžkym	Jedličková-Holexová,	

Veslařská sezona letos jinak

8+dky	Šípková-Kavanová-Kulvejtová-Tůmová-
-Macháčková-Bláhová-Kolomazníková-Křížo-
vá-kor.	 Šimánková,	 4-dky	 Šípková-Kavanová-
-Kolomazníková-Křížová,	4xjky	Hrázská+spol.,	
8+	mM		Rakušan-Gruber+spol.	Stříbrné	me-
daile	 získali:	 4+žkys	 Damcová-Křížová-Ráli-
šová-Franke-kor.Landa,	1xžkys	Křížová,	2xdci	
Prouza-Čihák,	 4x+žkym	 Vedralová-Chládko-
vá-Jedličková-Holexová,	 4xžcim	 Elicer-Da-
mec-Sýkora-Williams-kor.	Rálišová.	Bronzové	
medaile	přivezli:	4x-dky	Šimánková-Macháč-
ková-Bláhová-Tůmová,	1xžcim	Ocelák.
Další	 víkend	 jsme	 pořádali	 opět	 trochu	

netradičně	na	podzim	Memoriál	J.	Vejlupka.	

Přesto,	 že	 závody	 byly	 pouze	 jednodenní,	
přijela	poměrně	velká	konkurence.	V	domá-
cím	prostředí	se	nám	dařilo	skvěle	a	medaile	
opět	zacinkaly.	Co	při	těchto	závodech	tradič-
ní	zůstalo,	je	pomoc	našich	hasičů	z	Lysé	nad	
Labem.	Hasiči	jezdí	svým	člunem	na	závody	a	
vozí	rozhodčího,	ochotně	pomáhají	zachraňo-
vat	žáčky,	kteří	v	průběhu	závodu	nezvládnou	
manévr	a	skončí	ve	vodě.	Za	všechnu	pomoc	
a	čas	patří	hasičům	náš	velký	dík.	
Další	závody	nás	ještě	čekají	a	vše	zakončí-

me	Mistrovstvím	republiky.		

Naďa	Tlamichová
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Centrální	hřeben	Kavkazu	dlouhý	přibližně	
200	km	je	ohraničen	dvěma	pětitisícovkami	
Elbrus	a	Kazbek,	které	jsou	sopečného	půvo-
du,	čemuž	odpovídá	i	 jejich	fyzická	podoba.	
Mezi	 těmito	 vrcholy	 se	 nacházejí	 všechny	
zbývající	kavkazské	pětitisícovky,	 jejichž	cha-
rakter	i	původ	je	již	zcela	odlišný.	
Naše	výprava	měla	za	cíl	Kazbek,	který	leží	

na	hranici	mezi	Ruskem	a	Gruzií.	
Východiskem	pro	výstup	je	město	Kazbegi,	

které	se	dnes	jmenuje	Stepancminda.	Auto	nás	
odváží	na	parkoviště	ve	výši	2	170	m	u	chrámu	
svaté	Trojice	Cmindasameba,	odkud	je	krásný	
výhled	na	město.	Na	to	teď	ale	není	čas,	pro-
tože	nás	čeká	vynáška	o	1	480	m	výš.	Dnešním	
cílem	je	bývalá	meteorologická	stanice,	která	
je	dnes	upravena	na	chatu	s	názvem	Bethlemi	
(3	650	m).	Vede	tam	poměrně	pohodlná	cesta	
s	táhlým	stoupáním	částečně	po	hřebeni	nebo	
mělkým	žlabem.	Výstup	na	Kazbek	nebo	ale-
spoň	 k	 chatě	 je	 zde	 velmi	 populární,	 čemuž	
odpovídá	 velké	množství	 lidí	 na	 cestě.	 Závěr	
cesty	je	po	ledovci	Gergeti,	který	je	hladký	bez	
významných	trhlin,	ale	skloněný.	Byl	posypán	
drobným	kamením,	a	to	svádělo	nebrat	mačky.	
Na	tuto	chybu	doplatil	jeden	před	našimi	zraky	
pádem	s	otřesem	mozku.	Tím	to	pro	něj	tady	
skončilo	a	měl	problém	se	dostat	dolů.	My	jsme	
ale	mohli	pokračovat	dál	a	za	5	hodin	jsme	stáli	 
u	chaty.	Někdo	se	rozhodl	spát	v	chatě	a	někdo	
venku	ve	stanu.		Těch	zde	bylo	opravdu	mnoho	
a	vypadalo	to	tu	jako	v	základním	táboře	pod	
Everestem.	
Myslím,	 že	pořádně	neusnul	 nikdo	 z	 nás.	

Budíček	byl	ve	2.30	a	odchod	ve	3.30	hodin.	
Doma	jsem	si	říkal,	že	ty	baterie	v	čelovce	jsou	
ještě	dobré.	Ale	dobré	byly	asi	jen	půl	hodi-

Výstup na Kazbek

ny.	Za	tmy	jsme	šli	ten	nejhorší	úsek.	Cesta	se	
totiž	točila	kolem	západních	svahů	v	suťovis-
ku	z	velkých	balvanů.	Jediné	štěstí	bylo,	že	za	
mnou	i	přede	mnou	šli	spolulezci	s	výborným	
světlem.	Tato	cesta	trvala	tři	hodiny.	Když	za-
čalo	svítat,	tak	jsme	se	dostali	na	sníh,	nasadili	
mačky	a	pokračovali	do	sedla	mezi	Kazbekem	
a	Spartakem.	Tady	jsme	bez	celních	formalit	
vstoupili	do	Ruska	a	začali	traverzovat	severní	
stěnu	naší	hory.	Pokračovali	jsme	tak	ve	spi-
rále	směrem	vzhůru.	Tady	už	se	šlo	lépe	a	my	
jsme	předháněli	družstva	těch,	kteří	sem	při-
jeli	bez	aklimatizace.	Postupně	se	však	začala	
výška	projevovat	i	na	nás	a	museli	jsme	začít	
dělat	přestávky.	Konečně	 jsme	v	sedle	mezi	
západním	a	východním	vrcholem.	Je	zajíma-
vé,	že	odtud	se	ten	západní	jevil	vyšší.	Vyšší	
o	18	m	je	ale	ten	náš	východní	s	nadmořskou	
výškou	5033	m,	a	proto	všichni	chodí	jenom	

sem.	Poslední	úsek	na	něj	odtud	ze	sedla	je	ta	
nejprudší	pasáž	celého	výstupu.	Po	překoná-
ní	kratší	ledové	plotny	stojíme	v	11.00	hodin	
na	vrcholu.	Ten	má	tvar	ostrého	táhlého	sně-
hového	hřebene.	Místa	tu	mnoho	není,	a	tak	
rychle	fotíme	a	natáčíme.	Je	odtud	vidět	celý	
hlavní	hřeben	přes	Bezengi	až	k	Elbrusu.
Rádi	 se	 o	 naše	 záznamy	 podělíme	 se	 zá-

jemci,	kteří	se	sem	nedostanou.	Proto	 letos	
Horolezecký	oddíl	Lysá	nad	Labem	opět	po-
řádá	 v	 kině	 tradiční	 prezentaci	 našich	 akcí.	
Tentokráte	to	bude	vedle	Kavkazu	také	z	And,	
Himálaje,	 Alp,	 Tater	 a	 dalších	 oblastí.	 Takže	
nezapomeňte,	 letošní	 Horokamera	 se	 koná	 
v	lyském	kině	dne	6.	listopadu	v	19.00	hodin.	
Více	informací	na	www.holysa.cz.	

   
Josef	Křena

HO	Lysá	nad	Labem

Klub českých turistů, odbor Neratovice Stará Boleslav
zvou širokou veřejnost na

17. ročník turistického pochodu a jízdy na kole

PODZIMNÍ STEZKA POLABÍM
v sobotu 3. října 2020 ve Staré Boleslavi a jejím širokém okolí

START: Stará Boleslav – dvorana sokolovny (před náměstím ve St. Boleslavi, po pravé straně ve směru  
od Brandýsa n. L. – v průčelí u silnice je jídelna u Karla IV.) od 7.30 do 10.30 hodin;

Kostelec nad Labem, fotbalové hřiště u Labe od 7.30 do 10.30 hodin;
Lysá nad Labem, nádraží ČD (nad info) od 8.00 do 10.30 hodin;

Neratovice, nádraží ČD (vestibul) od 8.00 do 10.30 hodin

CÍL: Stará Boleslav – dvorana sokolovny do 17.00 hodin

TRASY: Pěší turistika: 12–35 km;
Cykloturistika: 20–100 km

Další informace získáte na uvedených kontaktech a webových stránkách.
Informace: 725 566 282, 606249377, generaljirka@seznam.cz

www.podzimnistezka.cz
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Proč si vybrat právě nás:
 
•	práce	v	moderním	prostředí	s	možností 
	 seberealizace
•	nadstandardní	platové	ohodnocení
•	5	týdnů	dovolené
•	zaměstnanecké	benefity	(příspěvek	na	penzijní
		 připojištění,	příspěvek	na	dopravu,	závodní	 
	 stravování)
•	13.	a	14.	plat	dle	hospodářského	výsledku	
	 společnosti

Chcete	pracovat	ve	stabilní	firmě,	která	je	ve	svém	oboru	
jednou	z	nejmodernějších	na	trhu?	Přijďte	se	přesvědčit
o	kvalitách	společnosti	ISOTHERM	s.	r.	o.	v	pracovní	dny	
mezi	7.00–14.00	na	adrese	Hlavní	550,	Lázně	Toušeň,	
nebo	zašlete	svůj	životopis	na:	asistentka.lt@isotherm.cz	/
recepce.lt@isotherm.cz

Pobočka v Lázních Toušeň hledá 
nové kolegy na pozice:

● obsluha strojů a zařízení na výrobu izolačních skel
● výpomoc na úklid
● operátor výroby (řezač, brusič)
● řidič s profesním průkazem

IZOLAČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ SKLO


