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Svatohubertská slavnost Františka Anto-
nína hraběte Šporka, odkazující na dlou-
hou a slavnou tradici české myslivosti, se 
konala v sobotu 9. října 2021 na louce 
pod zámkem a zahájena byla hodinu před 
polednem. Dokonale krásné podzimní po-
časí a prostředí místa konání zvýraznilo 
atmosféru této slavnostní události, kterou 
uspořádal Řád svatého Huberta se sídlem 
na Kuksu (Ordo sancti Huberti in Kukus) 
pod záštitou starosty města. Řád je pří-
mým pokračovatelem Řádu svatého Hu-
berta založeného Františkem Antonínem 
Šporkem roku 1695 v Lysé nad Labem.  
V současnosti je řád dobrovolným a samo-
správným sdružením fyzických osob, křes-
ťanů, kteří ctí myslivecké tradice, zvyklosti 
a mysliveckou etiketu a věnuje se mysli-
vosti a ušlechtilé honbě. 

Akce se uskutečnila za finanční podpory 
města Lysá nad Labem a Ministerstva ze-
mědělství ČR. S organizací pomohli zaměst-

nanci městského úřadu. Slavnost zahájit 
starosta Ing. Karel Otava a velmistr Řádu 
sv. Huberta Jan František Votava. Program 
moderoval výborný Vladimír Kroc z Ra-
diožurnálu Českého rozhlasu. Příjemnou 
atmosféru dokresloval kulturní program, 
např. vystoupení trubačů, kteří hráli sta-
rou i soudobou loveckou hudbu, loukou se 
nesly písně v podání smíšeného pěveckého 
komorního sboru. Byl představen hudební 
nástroj lesní roh, který do Čech v souvis-
losti s pořádáním parforsních honů přivezl 
hrabě Špork. Hrabě bystře pochopil poli-
tický význam takto pořádaných honů, že 
nejde o to uštvat zvěř, ale soustředit kolem 
sebe vlivnou šlechtu a projednat důležité 
společenské otázky. V roce 1681 se v Lysé 
nad Labem začaly rozbíhat parforsní hony a 
po vzoru francouzského královského dvora 
František Antonín hrabě Špork, tehdy deva-
tenáctiletý, nechal ve Francii vyškolit ve hře 
na lesní rohy dva členy svého lovčího per-

sonálu, kteří na počátku 80 let XVII. století 
rozezvučeli své lesní rohy v Čechách.

V programu vystoupili kynologové a své 
svěřence předvedli sokolníci. Návštěvníci ob-
divovali zástupce ptačí říše i lovecké psy, my-
slivecké nože a dýky, myslivecké a řemeslné 
výrobky. Myslivci a mladí myslivci uspořádali 
soutěže pro děti např. ze znalosti přírody, 
stromů, jejich listů a větví a lesních plodů, les-
ní zvěře a jejich stop a dalších zajímavých věcí, 
které najdou a uvidí v lese.

Vyvrcholením slavností byla Svatohu-
bertská troubená mše, která proběhla v 
podvečer v  kostele Narození sv. Jana Křti-
tele. Ozdobou byl náš pěvecký sbor „Pro ra-
dost“, trubači a samozřejmě rytíři a členové 
Řádu sv. Huberta v čele s velmistrem. Po-
řadatelem bylo Okresní myslivecký spolek 
Nymburk za finanční podpory města Lysá 
nad Labem a Středočeského kraje.

 PhDr. Kvetoslava Žigmundová

Svatohubertská slavnost v Lysé nad Labem
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Slovo starosty
Vážení spolu-

občané, krásné 
podzimní dny, bě- 
hem nichž jste si 
v Lysé mohli užít 
celou řadu kultur-
ních akcí, máme 
za sebou. Ty nej-
navštěvovanější z 
nich proběhly za 
slunečného, i když 
už chladného po- 

časí v sobotu 9. října, kdy se vedle výstavy 
Zemědělec konaly také Středočeské dožínky a  
v zámeckém parku Svatohubertské slavnosti, 
završené podvečer Svatohubertskou troube-
nou mší v kostele Narození sv. Jana Křtitele. 
Tento víkend se zároveň nesl ve znamení voleb 
do Poslanecké sněmovny a já bych rád podě-
koval všem, kdo se jich zúčastnili, protože bez 
vůle lidí podílet se na rozhodovacích procesech 
by byla demokracie jen prázdným slovem. 

Podzimní dny nicméně patřily i mnoha dal-
ším důležitým událostem. Mezi nimi je napří-

klad sedm velkých investičních akcí realizova-
ných v našem městě, které aktuálně běží na 
plné obrátky. Samozřejmě to přináší různá 
omezení, za která se omlouváme a prosíme 
o trpělivost: věřím, že všechny akce včas do-
končíme k Vaší spokojenosti, výsledek bude 
stát za to!

Ve středu 15. září také na výstavišti pro-
běhlo zasedání zastupitelstva našeho města. 
Tentokrát už od 15.00 hodin, abychom stihli 
projednat i body, které jsme kvůli obstruk-
cím ze strany opozice nemohli vypořádat na 
zastupitelstvu červnovém. Bez naschválů od 
opozičních zastupitelů se však zasedání neo-
bešlo ani tentokrát. Po půlhodině jejich pře-
rušování tak jeden občan znechuceně odešel, 
po chvíli následován dalším. Ze zbylých tří 
občanů přítomných na zasedání se dva vy-
trvale zapojovali ke každému projednávané-
mu bodu s cílem narušit a zdržovat jednání. 
Jde o známé stěžovatele, kteří se pasovali 
do role zástupců veřejnosti. Místo toho, aby 
ji skutečně reprezentovali, ale pouze zahlcu-
jí sociální sítě konspiračními teoriemi a ničí 

práci ostatních. Bohužel nachází oporu v ně-
kterých zastupitelích, což je hanba, protože 
veřejnost tvoří téměř 10 000 obyvatel Lysé,  
nikoliv jen její dva samozvaní zástupci.

Proto, abychom dali prostor opravdu kaž-
dému, kdo se o dění v Lysé zajímá, obnovuje-
me po složitém období spojeném s covidem 
pravidelná setkání „Zeptejte se starosty“. 
První proběhne ve čtvrtek 11. listopadu od  
18.00 hodin v restauraci na sídlišti, kde mimo 
jiné představíme studii revitalizace sídliště. 
Určitě přijďte, těším se na Vás!

Na závěr Vás zároveň moc prosím, buďte 
opatrní. Zima se blíží mílovými kroky a s ní i re-
spirační choroby včetně koronaviru, který nás 
ještě zdaleka neopustil. Nezapomínejte na těž-
ké chvíle, které jsme prožívali na přelomu roku 
i letos na jaře, a pokud Vám to zdraví dovolí, 
pokračujte v očkování. Brzy nás čeká advent 
a nejkrásnější svátky v roce, tak ať si je všichni 
užijeme ve zdraví!

Ing. Karel Otava
starosta města

Ve středu 15. 9. proběhlo jednání Rady 
města Lysá nad Labem, kde jsme kromě 
majetkových a technických bodů jmeno-
vali paní magistru Martinu Ondruškovou 
do funkce ředitelky ZŠ Jana Amose Komen-
ského a Mgr. Bc. Hanu Huškovou do funkce 
ředitelky ZŠ T. G. Masaryka. Obě se svých 
postů ujaly 1. 19. 2021. Přejeme jim hodně 
elánu do této zodpovědné a náročné práce.

Na jednání dne 29. 9. schválila rada měs-
ta žádost o dotaci pro Šachový klub JOLY.  
Tu obdrží při příležitosti 100. výročí založe-
ní klubu. Klub skvěle reprezentuje město 
a jeho turnaje se těší mezi veřejností stá-
le větší oblibě. Klub získá do města částku  
20 000 Kč.

Kromě dalšího se také můžete těšit na 
vánoční koncert zpěváka Davida Kollera. 
Rada města schválila jeho konání na třetí 
adventní neděli, tedy na 19. 12. 2021. Po-
slechnout si tuto hvězdu domácí scény bu-
dete moci na Husově náměstí.

Schválili jsme také uvolnění 5 000 Kč  
z Charitativního programu na činnost Zdra-
votního klauna. Klauni navštěvují dětská či 
geriatrická oddělení nemocnic a přináší tak 
radost pacientům.

Rada ještě v září schválila uzavření smlou-
vy se zhotovitelem na rekonstrukce ulice Za 
Koncem. Asfaltový povrch bude obnoven  
v celé její délce.

ZE 4. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA DNE 15. 9. 2021
ZM schválilo:
• termíny zasedání Zastupitelstva města  
 v II. pololetí r. 2021, a to takto: 15. 9.,  
 27. 10. a 8. 12. 2021,
• podání žádosti na projekt s názvem Spor- 
 tovní hala Lysá nad Labem do programu  
 Národní sportovní agentury č. 162 52  
 Regionální sportovní infrastruktura 2020– 
 2024 v rámci výzvy 11/2021 Regiony 2021
• poskytnutí individuální dotace ve výši  
 120 000 Kč na pořízení domovní čistírny  
 odpadních vod paní XXX XXX, bytem XXX, a  
 uzavření předložené veřejnoprávní smlouvy,
• poskytnutí individuální dotace ve výši  
 110 059 Kč na stavbu veřejné části vodo- 
 vodní a kanalizační přípojky panu XXX XXX,  
 bytem XXX a uzavření předložené veřejno- 
 právní smlouvy,

• poskytnutí individuální dotace ve výši  
 52 008 Kč na stavbu vodovodní přípojky  
 paní XXX XXX, bytem XXX a uzavření před- 
 ložené veřejnoprávní smlouvy,
• uzavření veřejnoprávních smluv o poskyt- 
 nutí individuální dotace pro Veslařský klub  
 Lysá nad Labem, z. s., IČ: 62445197 ve výši  
 60 000 Kč, Tělocvičnou jednotu Sokol Lysá  
 nad Labem, IČ: 00472484 ve výši 50 000  
 Kč a Tělovýchovný klub Slovan Lysá nad La- 
 bem z. s., IČ: 62994492 ve výši 119 600 Kč,
• rozdělení dotace žadatelům z „Programu  
 na opravu a údržbu vnějšího vzhledu  
 budov, které se nacházejí v MPZ Lysá nad  
 Labem a památkově chráněných budov  
 v k. ú. Lysá nad Labem a Litol“ pro rok  
 2021:
 - Žižkova č. p. 448/34, 21 466 Kč
 - Žižkova č. p. 449/32, 27 712 Kč
 - Sojovická č. p. 788, 65 333 Kč
 - Husovo náměstí č. p. 21, 193 333 Kč
 - Vodákova č. p. 186/5, 150 000 Kč,
• podání přihlášky za partnera a uzavření  
 Smlouvy o partnerství a vzájemné spolu- 
 práci s Dolním Pojizeřím, z. ú.,
• přijetí kopie obrazu Václava Brožíka Mistr  
 Jan Hus na koncilu kostnickém od Spolku  
 pro rozvoj města Lysá nad Labem do ma- 
 jetku města.

Úplné informace najdete na stránkách 
www.mestolysa.cz.

Michaela Zemanová
asistentka starosty

 MěÚ Lysá nad Labem

Zeptejte se starosty
ve čtvrtek 18. 11. 2021

od 18.00 hodin
 v restauraci na sídlišti
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Blahopřání 
za měsíc září

80 let
Marie Černá

85 let
Věra Ženíšková                                                                                                                                           
90 let  
Vladimír Kavka
Michal Valiska
  
Franz Kafka: 
„Kdo si uchová schopnost vidět krásu,
nikdy nezestárne“

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

Městský úřad

Vítání občánků
se uskutečnilo dne 24. 9. 2021.
Mezi občany našeho města byly 
přivítány tyto děti:

Tadeáš Beneš
Václav Novák
Tomáš Votrubec
Matyáš Novotný
Vratislav Bubeník
Miroslava Šestáková
Antonín Randák
Břetislav Štěpán
Jan Chlup
Natalie Wedlake

V sobotu 9. října 2021 jsme se sešli  
v 9.30 hodin na Husově náměstí v Lysé nad 
Labem, kde přítomné přivítal pan staros-
ta města Lysá nad Labem Ing. Karel Otava 
a zahájil tradiční Středočeské dožínky. Za 
rezkých tónů malé dechovky Kmochovka – 
Harmonie 1872 z Kolína předtančily půvab-
né dívky – mažoretky a akci tradičně dopro-
vodili i baráčníci z Lysé na Labem. Z náměstí 
se dožínkový průvod vydal na výstaviště, 
kde dožínky zahájila hejtmanka Středočes-
kého kraje Mgr. Petra Pecková. V rámci do-
žínkových oslav proběhlo i vyhlášení vítězů 
soutěže Zemědělský hospodář Středočes-
kého kraje za rok 2021 a vyhlášení Potra-
vinářského výrobku Středočeského kraje.  

Středočeské dožínky v Lysé nad Labem

V soutěži se umístily tyto firmy: Zeměděl-
ská výroba Heřmanský s. r. o. z okresu Mla-
dá Boleslav, Zemědělské družstvo Mořina  
v okrese Beroun, ZAS Bečváry z okresu Ko-
lín, AGD Senice a. s. z Nymburka a Ing. Petr 
Sýs z Novotinky v okrese Benešov. Oceně-
ní v soutěži nejlepších amatérských rybá-
řů Středočeský šupináč 2021 si odnesli 
pánové Milan Haspeklo a Tomáš Holec, 
cenu za první místo získal pan Marek Šum-
pík. Všem našim zemědělcům poděkovala 
hejtmanka Petra Pecková za jejich práci  
a lásku k přírodě, a také za péči o krajinu,  
v níž žijeme. Do dalšího zemědělského 
roku popřála počasí tak akorát, přiměřeně 
vláhy, pěknou a dobře prodejnou úrodu,  

a především všem hodně zdraví.
Na závěr slavnosti zástupci kraje po-

křtili knihu Půda a život civilizací autorů 
Václava Cílka, Jiřího Hladíka a kol., kterou 
ve spolupráci se Středočeským krajem 
vydalo nakladatelství Dokořán.

redakce

Dětem a rodičům přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Romana Nováková, odbor kultury
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Lysá září
Dne 10. 9. 2021 se uskutečnila v zámeckém 

parku akce Lysá září. Celou touto akcí diváky 
prováděl skvělý moderátor Jan Burda. Program 
zahájila v 15 hodin kapela COMEDY  & BEAT, 
kterou tvoří trio hudebníků, klaunská dvojice a 
osmiletá slečna, zpívající například rozvernou 
písničku Opilá opice. Tato kapela rozzářila dět-
ská očka a vykouzlila úsměv na tvářích svým 
doprovodným klaunským vystoupením a stroj-
kem na bubliny, které se rozletěly po celém are-
álu. Následoval VÍT ANDRŠT QUARTET vynikající 
saxofonista, flétnista a učitel ze ZUŠ v Lysé n. L. 
v doprovodu svých absolventů hrající skladby 
s prvky klasiky a jazzu. Jazzovou pohodu zpří-
jemnila odpoledne i kapela JAZZPOT s úžasnou 
zpěvačkou Olgou Kovaříkovou. Dále vystoupila 
neskutečná skladatelka, písničkářka a peda-
gožka MARIE SOMMEROVÁ S KAPELOU, která 
oživila tuto akci svou originální tvorbou. Před 
20. hodinou večerní se změnil styl muziky a své 
vystoupení rozjela domácí kapela THE SENIORS, 
hrající oblíbené a známé písničky. Velký aplaus 
si také zasloužila a nakonec i přídavek zahrála 

mladá kapela HUAFI, která tvoří své skladby v 
duchu klidnějšího popu, přes klasický rock n´roll 
až téměř po hard rock. Na podiu je vystřídaly 
HARD TO FRAME, jež hrají převážně mix stylů 
breakbeat, dubstep, a drum and bass a jejichž 
zpěvačka má nezaměnitelný hlas. Nejvíce oče-
kávaným a téměř vrcholným vystoupením byl 
VENTOLIN, diskžokej, zpěvák a hudebník věnu-
jící se elektronické hudbě. A závěrem celé akce 
zahrála kapela SOTOVO ÓLO, která produkuje 
muziku nevyhraněnou více hudebním stylům. 

Jako doprovodný program pro děti byla 
skvělá zábava, kresba na kamínky, omalován-
ky a lukostřelba zajištěná Junákem – českým 
skautem. Každý nezávisle na věku, jež se zasta-
vil, se dobře bavil. Ke skvělé muzice byla mož-
nost zakoupení i skvělého pití a občerstvení a 
vydařilo se i krásné počasí.

Tímto ještě jednou děkujeme všem účin-
kujícím i osobám podílejících se na organizaci 
celého projektu.

ŠSVZaK

Předčasné užívání komunikace ČSA 
Vážení spoluobčané, původní termín za-

hájení předčasného užívání silnice č. II/272, 
ul. ČSA v obci Lysá nad Labem nemohl být 
splněn z důvodů potřeby doplnění požadav-
ků dotčených orgánů zhotovitelem. 

Veškeré nedostatky byly odstraněny a 
speciálnímu stavebnímu úřadu byla doruče-
na souhlasná stanoviska dotčených orgánů  
s předčasným užíváním stavby. 

Příslušným orgánem bylo vydáno rozhod-
nutí o povolení předčasného užívání části 
stavby, kdy toto užívání bylo spuštěno v so-

botu 9. 10. 2021 od 8.00 hodin. Upozorňu-
jeme, že stanovené objízdné trasy zůstávají  
v platnosti, tedy pro osobní vozidla přes 
obce Milovice a Stratov a pro nákladní 
dopravu přes obce Dvorce a Sojovice. Do-
pravní režim přes ul. Průběžná též zůstává 
zachován. 

Celá komunikace ČSA by pak měla být 
zprovozněna do konce letošního roku.

Za vzniklé komplikace se velice omlouváme.

odbor dopravy

V pátek 3. září 2021 za účasti nejvyšších 
ústavních činitelů a pod záštitou prezidenta re-
publiky, byla v Pantheonu Národního muzea v 
Praze udělena pamětní medaile ke 100 letům 
ČsOL Ing. Karlu Otavovi, starostovi města Lysá 
nad Labem, za dlouhodobou vynikající podpo-
ru činnosti Československé obce legionářské.

Blahopřejeme.
redakce 

Pamětní medaile 
pro starostu města

Se změnou času z letního na zimní souvisí  
i větší využívání veřejného osvětlení.  
V minulosti město investovalo do obnovy 
veřejného osvětlení a bude v tom i nadá-
le pokračovat. Jednou z možností je na-
příklad dotační program EFEKT vypisova-
ný ministerstvem průmyslu a obchodu. 
Bohužel se často setkávám se stížnostmi 
na nefunkční veřejné osvětlení, proto 
bych Vás rád požádal o spolupráci při 
hlášení nesvítících lamp. Většina slou-
pů veřejného osvětlení má svoje číslo.  
V tomto případě stačí mailem nahlásit buď 
na městskou policii (nepřetržitý provoz) 
nebo odbor správy majetku číslo sloupu.  
V případě, že na sloupu není číslo je 
potřeba nahlásit ulici a číslo popisné, 
před kterým se nachází a to opět buď 
na městskou policii, nebo odbor správy 
majetku. Zjištěné závady jsou následně 
nahlášeny správci veřejného osvětlení, 
který zařídí jejich opravu. Budu velmi 
rád když této možnosti využijete a po-
můžete nám zlepšit funkčnost veřejného 
osvětlení.

Mgr.Jiří Havelka, místostarosta

Opravy veřejného
osvětlení

Milí Lysáci, jistě jste zaregistrovali, že bylo 
v přízemí staré radnice otevřeno nové turi-
stické informační centrum. Je v provozu od 
1. července 2021.

Každý, kdo zavítal do našeho města v let-
ních měsících, měl již možnost infocentrum 
navštívit. Od otevření infocentra byla prů-
měrná měsíční návštěvnost 824 návštěvníků.

Turistické informační centrum v Lysé n. L. 
není určeno jen pro turisty a návštěvníky měs-
ta, ale i pro obyvatele Lysé nad Labem. Najdete 
zde nejen turistické známky, turistické vizitky, 
magnetky s motivem lyského zámku, propa-
gační letáky, mapy Lysé n. L. a okolí, pohled-
nice, ale i regionální literaturu a drobné dárky. 
Můžete si zde každý měsíc vyzvednout lyské 
Listy. Máte možnost zakoupit několik druhů 
piva malého poděbradského pivovaru Podě-
bradský Zdroj a další regionální výrobky.

Součástí infocentra je i malá výstavní síň, 

ve které budou probíhat výstavy. V součas-
né době jsou zde vystaveny vyšívané obra-
zy Ing. Petra Gregora.

Po ukončení této výstavy pro vás připra-
vujeme předvánoční prodejní výstavku, 
která bude otevřena od čtvrtka 11. listopa-
du 2021 do 11. ledna 2022. Budete si moci 
prohlédnout a zakoupit dárky ze dřeva – 
hračky a vánoční ozdoby, keramiku, dráto-
vané drobnosti a zdobené perníčky.

Dalšími službami infocentra je kopírová-
ní, skenování a veřejný přístup na internet. 
Také máte možnost vytisknout si zde mate-
riály z flash disku. 

Přijďte se osobně podívat, řekněte nám, 
co vám ještě v infocentru chybí. Rádi přiví-
táme vaše připomínky i náměty.

Pavel Hlaváč 
Pruh Polabí, s. r. o. 

Turistické informační centrum v Lysé n. L.



5

Městský úřad

Rekonstrukce ulice Mírová 
V současné době jsou na stavbě „II/272 

Litol – rekonstrukce“ (rekonstrukce ulice Mí-
rová) provedeny nebo se provádí následující 
stavební práce: Na mostu přes Litolskou svod-
nici jsou dokončeny ŽB konstrukce, souvrství 
vozovky. V současnosti se na mostu provádí 
montáž zábradelních svodidel a dokončovací 
práce. V úseku ulice Mírová od mostu přes 
Litolskou svodnici po vjezd do areálu „Altma-
na“ byly provedeny nové stoky jednotné a 
dešťové kanalizace, nový vodovodní řad, vše 
včetně přípojek, a rekonstrukce veřejného 
osvětlení. Dále jsou dokončeny: výtlak, uklid-
ňovací šachta a napojení do hlavního řadu ve 
směru k ČOV. Jsou dokončeny povrchy komu-
nikace v ulici Mírová v úseku od mostu přes 
Litolskou svodnici po vjezd do areálu „Altma-
na“. V úsecích ulice Mírová od mostu přes 
Litolskou svodnici po Dobrovského sady a  
v úseku ulice Mírová od křížení s ulicí Na Vy-
soké mezi až po vjezd do areálu „Altmana“ 
provádí v současnosti zhotovitel chodníky, 
vjezdy, zálivy a úpravy zeleně.

Termíny: Zprovoznění komunikace v uli-
ci Mírová v úseku od mostu přes Litolskou 
svodnici po vjezd do areálu „Altmana“ do 
16. 10. 2021. Uzavření ulice Mírová v úseku 
od vjezdu do areálu „Altmana“ po křižovat-
ku ulice Mírová s ulicí Na Zemské stezce od  
16. 10. 2021 do 9/2022, v tomto úseku se 
bude realizovat: výstavba nových stok jednot-
né a dešťové kanalizace, nový vodovodní řad, 
vše včetně přípojek, rekonstrukce veřejného 

Aktuání etapizace stavby

II. etapa – do 15. 10. 2022

III. etapa – 31.3. 2022

IV. etapa – 31. 8. 2022

osvětlení, následně se bude i v tomto úseku 
rekonstruovat celé souvrství komunikace, 
chodníky, parkovací a autobusové zálivy a 
související zeleň. 

Ing. Karolína Stařecká
radní pro investice

Občané Lysé nad Labem mohou využí-
vat od roku 2019 elektronický portál ob-
čana města – https://obcan.mestolysa.cz/
obcan/, který je jedním z projektů města  
v rámci elektronizace a modernizace ve-
řejné správy na lokální úrovni. Systém, 
který je přímo propojený se státním Portá-
lem občana, má za cíl snížit počet nutných 
návštěv občanů na úřadu.

Portál občana je rozdělen na veřejnou 
část a na neveřejnou část, která je přístup-
ná po přihlášení a ověření občana. Veřej-
ná část obsahuje seznam životních situací 
a jejich popis, občan si zde může stáhnout 
potřebné formuláře pro jednotlivé životní 
situace, vytisknout, vyplnit je a doručit na 
podatelnu města. Dále je ve veřejné čás-
ti portálu objednávkový systém na úřad, 
kompletní seznam kontaktů na pracovníky 
úřadu, seznam služeb, které úřad obča-
nům poskytuje a další  užitečné informace.

Přístup do neveřejné části Portálu ob-
čana vyžaduje jeho přihlášení a ověření  
v systému, tak aby byl občan jednoznačně 
identifikovatelný. V této části portálu získá 
uživatel další individualizované služby a 

Portál občana města Lysá nad Labem
možnost elektronického podání formulá-
řů. Formuláře se automaticky předvyplňu-
jí známými údaji o přihlášené osobě nebo 
podnikatelském subjektu. Občan nebo 
firma budou moci sledovat historii ode-
slaných formulářů a stav jejich projedná-
vání. Registrovaný občan může přes por-
tál hradit platby on-line (platební brána).  
V současnosti se tak dají platit poplatky za 
psa a za odvoz odpadů. Užitečnou funkci-
onalitou portálu je tzv. „hlídací pes“, který 
umožňuje nastavit upozornění na končící 
platnost dokladů. Upozornění přijde obča-
novi na uvedený e-mail.

Ověřené přihlášení do portálu občana 
je možné datovou schránkou, přes mojeID 
a nově přibyla možnost přihlášení eiden-
titou, která mimo jiné zahrnuje bankovní 
identitu, což je v současné době nejjedno-
dušší možnost ověřeného přihlášení.

Ráda bych požádala obyvatele Lysé nad 
Labem, aby Portál občana vyzkoušeli a sys-
tém aktivně používali.

Petra Loudová
odbor informačních technologií

Program na podporu kultury města  
Lysá nad Labem – I. kolo – pro akce 
pořádané v 1. pololetí roku 2022

Termín podávání žádostí: do 30. 11. 
2021 (bude rozděleno max. 80 % finanč-
ních prostředků). 
Program na podporu sportu a volného 
času města Lysá nad Labem 

Termín podávání žádostí: do 30. 11. 
2021. V případě, že se nerozdělí 100 % 
finančních prostředků, bude začátkem 
dubna roku 2022 vyhlášeno 2. kolo.

Statuty Programů vč. formulářů na-
leznete na https://obcan.mestolysa.cz – 
Dotace a granty. 

Hana Foltýnová
referentka odboru školství, sociálních 

věcí, zdravotnictví a kultury

Žádosti o dotace
z rozpočtu města 
pro rok 2022  
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Probíhající investiční akce ve městě

ul. ČSA

vila Litol

sportovní hala

Rozšíření kapacity vodojemu – aktuální stav stavebních prací
Rekonstrukce vodojemu byla zahájena přesunutím rozvodného 

uzlu, který se původně nacházel ve spodní části manipulační bu-
dovy vodojemu, rovněž zásobní potrubní vedení muselo být kvůli 
rozsahu chystaných stavebních prací přesunuto mimo staveniště  
a manipulační prostor pro techniku. 

Následovaly výkopové práce v oblasti původní manipulační ko-
mory vodojemu a nově plánované akumulační nádrže vodojemu. 
Veškerý vytěžený materiál se prozatím deponuje přímo v prostoru 
stavby, aby se město nezatěžovalo přílišným provozem nákladních 
automobilů a zároveň byl materiál k dispozici pro chystané zpětné 
izolační zásypy pro nově vzniklou akumulační nádrž a přilehlou ma-
nipulační komoru. Po dosažení požadované hloubky započaly pří-
pravné práce pro zkvalitnění podloží, které bude dostatečně únos-
né pro veškeré konstrukce vodojemu. V posledních pár týdnech 
se ustavičně pracuje na umístění a napojení ocelové výztuže, která 
tvoří jádro samotné betonové konstrukce a je navržena dle static-
kých výpočtů očekávaného zatížení všech konstrukcí vycházejícím  
z projektové dokumentace. V pátek 24. 9. 2021 proběhl první takt 
betonáže nosné konstrukce manipulační komory jež je určeno pro 
umístění technologie ovládající distribuci vody do celého města.

Ing. Karolína Stařecká
radní pro investice
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Ve středu 15. září 2021 v 15.00 hodin bylo 
zahájeno zasedání zastupitelstva města Lysá 
nad Labem, které se konalo v areálu výsta-
viště. Zastupitelé mj. odsouhlasili návrh na 
omezení vystoupení u jednotlivých bodů  
u diskutujících na 2x 5 minut a u předkladate-
le na 2x 10 minut.

Během jednání se diskutovalo o webových 
stránkách města a městské policie, o územ-
ním plánu města, či schválení či neschválení 
prodeje pozemků v katastrálním území Lysá 
n. L. Radě města bylo uloženo zapracovat do 
rozpočtu pro rok 2022 položku na nové sběr-
né místo separovaného odpadu v ulici K Ba-
žantnici a připravit návrh jednotného postu-
pu při odprodeji části pozemků v této lokalitě 
a v ulici V Polích dle požadavku žadatelů.

Byl schválen jednací řád zastupitelstva měs-
ta s účinností od 16. září 2021, podle něhož 
příspěvek v rozpravě nyní může trvat nejvýše 
4 minuty. Zastupitelstvem města byli vzaty na 
vědomí zápisy z kontrolního a finančního vý-
boru i z jednání výboru pro správu majetku. 
Dále zastupitelé vzali na vědomí 5. a schválili 
6. rozpočtové opatření roku 2021.

Bylo schváleno uzavření budoucího bez-
úplatného převodu pozemků ve vlastnictví 
Středočeského kraje do vlastnictví města Lysá 
nad Labem, a to části pozemků v katastrálním 
území Litol za účelem vybudování bezba-
riérové trasy cyklostezky  v Lysé nad Labem  
a cyklostezka Litol - Labe.

Dále bylo schváleno: 
- uzavření kupní smlouvy na prodej obec- 

  ních pozemků za účelem výstavby pro- 
  dejny potravin společnosti Kaufland Čes- 
  ká republika,

- plán společných zařízení komplexních  
  pozemkových úprav v Přerově n. L.,

- zveřejnění záměru na prodej obecních  
  pozemků v katastrálním území Ostrá, Li- 

Zasedání městského zastupitelstva

Sklizeň panenského vína ve vinici Františka Antonína hraběte Šporka

  tol a Lysá nad Labem za účelem výstav- 
  by veřejně prospěšné stavby dopravní  
  infrastruktury,

-  podání žádosti na projekt s názvem Spor- 
  tovní hala Lysá nad Labem do programu  
  Národní sportovní agentury Regionální  
  sportovní infrastruktura 2020–2024 v rám- 
  ci výzvy  Regiony 2021,

- aby se město Lysá nad Labem zúčastnilo  
  výběrového řízení vyhlášeného Lesy Čes- 
  ká republika, ohledně prodeje pozemku  
  v k. ú. Lysá nad Labem, 

-  poskytnutí individuálních dotací na čistič- 
  ku odpadních vod a na stavbu veřejné  
  části vodovodní a kanalizační přípojky.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
- informace o změně přístupu ČEZ Distri- 

  buce, a. s. při oceňování věcných břemen,
- žádosti o poskytnutí individuální dotace  

  pro Veslařský klub Lysá nad Labem, z. s.,  
  Tělocvičnou jednotu Sokol Lysá nad La- 
  bem a Tělovýchovný klub Slovan Lysá nad  
  Labem, z. s. a bylo schváleno uzavření  

  veřejnoprávních smluv o poskytnutí do-
 tací zmíněným spolkům, 
- uzavření smlouvy o spolupráci s Dolním  

  Pojizeřím, z.ú. a schválilo podání přihláš- 
  ky za partnera a uzavření Smlouvy o part- 
  nerství a vzájemné spolupráci s Dolním  
  Pojizeřím, z. ú.

Zastupitelstvo města dále schválilo rozděle-
ní dotace žadatelům z "Programu na opravu a 
údržbu vnějšího vzhledu budov“, které se na-
cházejí v MPZ Lysá nad Labem a památkově 
chráněných budov v k. ú. Lysá nad Labem a 
Litol pro rok 2021.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí přijetí kopie 
obrazu Václava Brožíka Mistr Jan Hus na kon-
cilu kostnickém od Spolku pro rozvoj města 
Lysá nad Labem do majetku města a schválilo 
uzavření darovací smlouvy se Spolkem pro 
rozvoj města Lysá nad Labem.

Krátce po 23. hodině pan starosta zasedání 
zastupitelstva města ukončil. 

redakce

Před třemi lety jsme vysadili na klášter-
ních terasách vinnou révu. Sazenice nechali 
pěstitelé dovézt až z Francie. Jedná se o bur-
gundský klon odrůdy Rulandské modré. Tato 
réva se zde pěstovala pravděpodobně už za 
dob císaře Karla IV., který do Čech tyto saze-
nice nechal poprvé dovézt. Tím byla po 300 
letech v Klášterních zahradách v Lysé nad La-
bem obnovena tradice pěstování vína, které 
tu bylo vysazováno už od středověku. 

V úterý 5. 10. 2021 proběhla první sklizeň 
takzvaného panenského vína, kterou proved-
la firma Vinné sklepy Kutná Hora, s. r. o. Po 
vylisování bude víno zrát v našem sudu jeden 
rok. Potom se město Lysá nad Labem dočká 
svého prvního vína.

 redakce
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Krimi střípky
Střet osoby s vlakovou soupravou

Dne 8. 9. 2021 ve večerních hodinách 
zasahovali strážníci na železniční trati  
v úseku U sv. Václava, poblíž obce Kára-
ný. Strážníci přijali telefonické oznámení 
o sražené osobě projíždějící vlakovou 
soupravou. Na místo byly přivolány další 
složky IZS. Šetřením na místě bylo zjiš-
těno, že zranění, které osoba utrpěla, 
nejsou slučitelná se životem. Totožnost 
ani motiv jednání se na místě nepoda-
řilo zjistit. Případem se začala zabývat 
Policie ČR.

Vestibul ČD si spletl s WC
Dne 18. 9. 2021 v časných ranních ho-

dinách zaznamenal strážník obsluhující  
MKDS muže, který se pohyboval po ves-
tibulu místního nádraží a následně si 
vestibul spletl s WC. Strážníci, kteří byli 

na místo vysláni, 38letého muže z Milo-
vic ztotožnili a vykázali z prostor nádraží. 
Strážníci přistoupili k uložení pokuty, ale s 
tímto řešením muž nesouhlasil. Z tohoto 
důvodu bylo jednání zdokumentováno a 
předáno do správního řízení.

Celostátně hledaná osoba
Dne 20. 9. 2021 dopoledne kontrolo-

vali strážníci při hlídkové činnosti muže, 
po kterém bylo dle osobní znalosti vy-
hlášeno celostátní pátrání Policií ČR. 
Po ověření totožnosti byla informace 
strážníkům potvrzena. 37letý muž z Mi-
lovic byl následně předán přivolaným 
policistům.  

Alkohol za volantem
Dne 26. 9. 2021 krátce po 1.00 hodině 

kontrolovali strážníci 21letého řidiče  

z Lysé nad Labem, který na sebe upo-
zornil svojí agresivní jízdou. Již při 
zjišťování totožnosti strážníci pojali 
důvodné podezření, že řidič se před 
jízdou posilnil alkoholickým nápojem. 
Provedená dechová zkouška pode-
zření potvrdila naměřenou hodnotou  
1,5 ‰. Dalším šetřením k osobě řidi-
če bylo zjištěno, že tento nemá za vo-
lantem co dělat, jelikož má vysloven 
zákaz řízení. Na základě zjištěných 
skutečností byl muž předán přivolané 
policejní hlídce.

Sledujte naše webové stránky na adrese 
www.mplysa.cz, kde najdete další infor-
mace.

Bc. Luboš Zita
velitel městské policie            

V rámci rekonstrukce přízemí historické 
radnice získalo město nové reprezentační 
prostory, kterými se může pochlubit. Jedná 
se o krásnou obřadní síň, nové turistické 
informační centrum a také vstupní prostor, 
kde je umístěn seznam starostů od roku 
1849. Je zde také popsána historie radnice, 
která je kulturní památkou. Nechybí ani se-
znam partnerských měst a obcí.

redakce

Přízemí historické radnice září novotou

Starostové města Lysá nad Labem
(1849)–1850 Antonín Berger
1850–1860 Josef Heide
1861–1864 František Bürgermeister
1864–1868 František Tangl
1868–1871 Josef Šulc (Schulz) 
1871           Václav Berger  
1871–1878 František Tangl
1878–1882 Jan Straka 
1882–1896 Karel Velach
1896–1900 Václav Kottek
1900–1907 Karel Pošva 
1906–1907 Antonín Kaplan
  - náměstek 
1907–1915 Karel Velach
1915–1917 MUDr. František Tichý 
  - náměstek  
1917            MUDr. František Tichý
  - vládní komisař 
1917–1918 Jan Slunečko 
  - vládní komisař 
1919–1923 Bohumil Zeman 
1923–1930 Josef Vodňanský 
1930–1932 MUDr. František Tichý  
1932–1941 Václav Hradecký 
1942–1945 MUDr. František Tichý
  - vládní komisař  

Předsedové MNV a MĚNV
1945            Alois Prudič (předseda RNV)
1945–1947 Antonín Lerch
1947–1950 Vladimír Sandholz
1950–1970 Josef Novotný
1970–1976 Václav Malát 
1976–1978 Karel Burda 
1978–1981 Josef Pokorný 
1981            Jiří Franc 
1981–1986 Ing. Jaroslav Hanke 
1986–1990 Josef Dvořáček 

Starostové městského úřadu
1990–1994 PhDr. Jana Kulichová 
1994–1996 Tomáš Sedláček 
1996            Mgr. Petr Kopecký 
1996–1998 Tomáš Sedláček 
1998–2001 Mgr. Hynek Fajmon 
2001–2006 Václav Houštecký
2006–2016 Mgr. Jiří Havelka 
2016–dosud Ing. Karel Otava 

Dvě nové veřejné servisní cyklostanice 
jsme pro Vás instalovali zatím na dvou mís-
tech v našem městě. Jednu najdete v Litoli  
u základní školy, druhou na sídlišti u potravin, 
třetí máme připravenu do parku u Penny.

Servisní stanice obsahují hustilku, servisní 
klíče a montpáky a slouží všem občanům, ne-
jen cyklistům.

Máte zde možnost servisovat své jízd-
ní kolo, kočárek, koloběžku, invalidní vozík, 
handbike či skateboard efektivně, jednoduše 
a zdarma.

Věříme, že tato další služba bude přínosem.

redakce

Nový městský 
mobiliář
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Žulové kostky zůstanou ve městě!
Když se již před téměř 10 lety rekonstru-

ovala Masarykova ulice, rozhodlo zastupi-
telstvo, že se původní kamenná dlažba za-
chová a využije pro parkovací místa. Toto 
řešení umožnilo zachovat ve městě kvalitní 
materiál,  který zde sloužil více než 80 let. 
Na vzhledu Masarykovy ulice se toto řeše-

ní projevilo velmi příznivě. Je logické, že se město rozhodlo 
stejný postup využít také při rekonstrukci ulice Mírové v Litoli 
a ulice Čs. armády v Lysé nad Labem. Obě tyto ulice patří ke 
klíčovým tepnám našeho města. Celé generace si obě tyto 
ulice pamatují se žulovou dlažbou. Tento ušlechtilý materiál 
zde opět zůstane v parkovacích zálivech podél nových asfal-
tových komunikací. Zastupitelstvo se na tomto kroku shodlo 
i přestože tentokrát již nebyl zadarmo. Dlažba byla v případě 
těchto ulic majetkem kraje a město ji muselo odkoupit. Jsem 
přesvědčen o tom, že zachování kamenné dlažby v našem 
městě bylo správným rozhodnutím. Paměť našich ulic bude 
v této dlažbě uchována pro další generace a zároveň bude 
dále dobře sloužit.

Mgr. Hynek Fajmon, ODS

V letošním roce byl v Lysé nad Labem uve-
den do provozu nový, digitální městský rozhlas. 
Rozhlas pokrývá celé území města Lysá nad La-
bem, včetně částí  Dvorce a Byšičky.  Systém 
obsahuje celkem 203 hlásičů s počtem  481 re-
produktorů. I když je v názvu uveden městský 
rozhlas, jedná se primárně o tzv. koncový prvek 
jednotného systému varování a vyrozumění 
obyvatelstva. Systémy varování a vyrozumění 
jsou v rámci civilní ochrany prvním jasným sig-
nálem hrozícího nebezpečí. Dokáží předcházet 
nárůstu škod na zdraví i na majetku. Včasné va-
rování obyvatelstva před hrozícím nebezpečím 
a vyrozumění orgány krizového řízení je základ-
ní předpoklad pro úspěšné zvládnutí mimo-
řádné události. Varování i vyrozumění může 
být zajištěno všemi dostupnými prostředky, 
základ celého systému však tvoří "Jednotný 
systém varování a vyrozumění (JSVV)", jehož 
součástí jsou koncové prvky varování, které 
jsou schopny vydávat varovný signál (např. si-
rény, hlášení s upřesněním krizové situace) a 
koncové prvky vyrozumění, které jsou schop-
ny předat informace orgánů krizového řízení 
(např. mobilní telefony).

Každý provozovatel hromadných infor-
mačních prostředků (včetně televizního a 

Nový městský rozhlas v Lysé nad Labem
rozhlasového vysílání) je povinen na žádost 
Operačního a informačního střediska HZS 
Středočeského kraje neprodleně a bez úpra-
vy obsahu uveřejnit tísňové informace.

Úloha, místo a odpovědnost subjektů 
integrovaného systému varování

Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství 
hasičského záchranného sboru ČR vyhlašuje 
varovné signály pro obyvatelstvo v celostát-
ní působnosti jednotným systémem varová-
ní a vyrozumění (JSVV) ze zadávacího místa 
úrovně I. (republika). Zabezpečuje funkci 
styčného místa pro varování se zahraničím 
na základě uzavřených smluv a dohod.

Krajský úřad vyhlašuje varovný signál pro 
obyvatelstvo při situacích přesahujících úze-
mí správního obvodu obce s rozšířenou pů-
sobností prostřednictvím OPIS HZS kraje. Za-
dávací úroveň II. Plní funkci styčného místa při 
vzniku mimořádné události v oblasti varování 
příhraničního styku se sousedními zeměmi.

Obecní úřad s rozšířenou působností vy-
hlašuje varovný signál pro obyvatelstvo ve 
správním obvodu obce prostřednictvím 
OPIS ÚO HZS. Zadávací úroveň III.

Obec s pověřeným obecním úřadem vy-
hlašuje varovný signál pro obyvatelstvo ve 
správním obvodu obce.

Provozovatel nebezpečných sil zodpovídá 
za varování obyvatelstva na daném území 
ohroženém mimořádnou událostí spuště-
ním poplachových sirén z vlastního zadáva-
cího místa úrovně IV. nebo předáním poža-
davku na spuštění zadávacímu místu úrovně 
II. (kraj).

Druhy signálů
1. Signál "Všeobecná výstraha" je vyhla-

šován kolísavým tónem sirény po dobu 140 
vteřin a může být vyhlašován třikrát za se-
bou v cca tříminutových intervalech. Po jeho 
zaznění bude vždy následovat tísňová infor-
mace z hromadných informačních prostřed-
ků. V té bude obyvatelstvo vyrozuměno o 
jakou hrozící nebo vzniklou mimořádnou 
událost se jedná.

2. Signál "Požární poplach" slouží JEN KE 
SVOLÁNÍ jednotek požární ochrany a NENÍ 
varovným  signálem pro obyvatelstvo! Je 
vyhlašován přerušovaným tónem sirény po 
dobu jedné minuty a nebo, jde-li o elektro-
nickou sirénu, napodobením hlasu trubky 
troubící tón ,,HÓ-ŘÍ“, ,,HÓ-ŘÍ“ také po dobu 
jedné minuty.

Pro zkoušku sirén se používá tzv. "Zkušební 
tón". Jedná se o nepřerušovaný tón sirény trva-
jící 140 vteřin. Jedná-li se o elektronickou sirénu 
nebo místní rozhlas zapojený do systému varo-
vání bude vysílána verbální informace: "Zkouška 
sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Právě pro-
běhla zkouška sirén. Zkouška sirén".

Ověřování provozuschopnosti jednotné-
ho systému varování a vyrozumění se pro-
vádí každou první středu v měsíci ve 12.00 
hodin akustickou zkouškou koncových prvků 
varování zkušebním tónem.

V případě kdy nehrozí žádné nebezpečí, 
lze systém využívat jako běžný městský roz-
hlas sloužící pro různá sdělení občanům.

Bc. Luděk Přibyl
bezpečnostní ředitel a krizový pracovník

Od referenda uplynul už 1 rok
Na začátku října loňského roku proběhlo  

v Lysé historicky první místní referendum.  
V referendu jste Vy, sousedé, rozhodovali  
o tom, zda mají být byty v Milovicích prodá-
ny anebo ne. Kvůli vyhlášení referenda jsme 
se museli soudit, protože zastupitelé za ČSSD, 
ODS, ANO a Naše Lysá jej ODMÍTLI vyhlásit.  

A to i přesto, že 28 % občanů oprávněných volit (2.060 osob) svým 
podpisem referendum podpořilo. U soudu jsme na plné čáře vy-
hráli. Referenda se zúčastnilo 3.398 občanů (účast byla 45,36 %) 
a z nich 2.531 hlasovalo, že se byty v Milovicích prodávat nemají 
a mají zůstat v majetku města. Tedy skoro 75 % všech hlasujících 
bylo proti prodeji bytů. Bylo skvělé zjistit, že Vám na Lysé záleží a 
chcete o ní rozhodovat. S odstupem času lze říci, že neprodat byty 
bylo správné. Cena bytů od loňského roku totiž výrazně vzrost-
la (z 32 tisíc Kč/m2 až na 50 tisíc Kč/m2). Svým rozhodnutím jste 
jste se tak podíleli nejen na tom, že nám byty o celkové výměře  
20.916 m2 zůstaly, ale hlavně na tom, že byty mají nyní mnohem 
 vyšší cenu. Hodnota bytů v Milovicích totiž vzrostla o neuvěřitel-
ných 376,5 milionů Kč. A já Vám všem z celého srdce děkuji.

Mgr. Radka Bláhová, Kulturně!
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Vážení spoluobčané, milí čtenáři. Dovolte 
mi, abych vám poděkovala za hojnou účast 
ve volbách do Poslanecké sněmovny. V na-
šem městě účast překročila 70 %, což je jed-
no z nejvyšších čísel v historii samostatné 
České republiky. V celostátním měřítku jsme 
dokonce o téměř 5 procent nad průměrem. 
Je evidentní, že vám na budoucnosti naší 

země záleží a není vám lhostejné, kdo v dolní komoře Parlamen-
tu zasedne. Výsledek voleb už známe a musím přiznat, že mě 
velmi potěšila podpora, kterou jste mě zahrnuli. Díky preferenč-
ním hlasům, nebo chcete-li kroužkům, budu moct hájit vaše 
zájmy přímo v Poslanecké sněmovně. Lysá tak po letech získa-
la svého poslance, který se za ni bude, obrazně řečeno, prát. 
Věřím, že za čtyřleté volební období zvládneme mnoho práce, 
díky které se nám všem bude žít zase o něco lépe. Vaše hlasy mi 
dodaly novou energii do práce. Všem občanům našeho města 
budu samozřejmě nadále k dispozici, a to jako místostarostka, 
i jako poslankyně. Závěrem vám ještě jednou děkuji za přízeň.

Romana Fischerová, ANO 2011

Počátkem října jsem se svými kolegy z 
Lysá nás spojuje navštívila POINT Milovice, 
humanitární neziskovou organizaci, která 
pomáhá sociálně znevýhodněným dětem, 
rodinám s dětmi i mladým. Bylo to přátel-
ské setkání s lidmi, kteří dělají potřebnou 
práci v Milovicích. Už delší dobu sleduji je-
jich činnost a jsem přesvědčená, že by bylo 

dobré mít v Lysé také takovou dobře fungující sociální službu. 
Jak možná víte, v uplynulých měsících došlo k několika úmrtím 
velmi mladých lidí v souvislosti se zneužíváním léků. Prevence 
je v těchto případech nanejvýš důležitá. Různé těžké situace v 
rodině, jako jsou rozvod či úmrtí blízkého člověka stejně jako 
nedávná dlouhá karanténa, mohou způsobit velké potíže. 
Mnozí se v takových chvílích potřebují obrátit na někoho, kdo 
jim pomůže. V POINT Milovice již dnes takovou pomoc nabízejí 
a poskytují dokonce i lidem z Lysé nad Labem. Vážím si toho a 
doufám, že tato spolupráce se bude nadále rozvíjet a že naše 
město k tomu bude vytvářet potřebné podmínky.

Mgr. Štěpánka Vošická, KDU-ČSL Tvůrčí činnost seniorů je bohatá ve všech smě-
rech. Zpracovali jsme životopisy a díla význam-
ných lyských osobností (P. Josef Vojáček, Alois 
Holub) a nyní přichází na řadu dokumentace naší 
zájmové činnosti. Plánujeme sestavit zpěvník 
country a táborových písní, které jsme zpívali v 
mládí. Musíme dát ale příležitost také našim man-
želkám. Chybí nám klasická „kuchařka“, která by 

obsahovala specifické recepty z naší krásné polabské krajiny. Recepty, 
které dohledáváme v písemnostech o F. A. Šporkovi a také v paměti na-
šich maminek a babiček. Naše kuchařka bude mít nejenom písemné 
recepty, ale také dokumentární fotografie z přípravy kuchařského díla a 
posléze snímek hotového výrobku. To rozhodně neponechá vaši chuť 
bez reakce. A ještě zmínka, co jako senioři navrhujeme. Již v minulém 
čísle „Listů“ byla řeč o výtahu k interní ambulanci na Husově náměstí č. 
1032. Dnes, po uvolnění ambulance praktiků ve Vichrově vile, by bylo 
nejvhodnější přesunout interní ambulanci právě sem. A ještě na závěr - 
dali jsme návrh na využití participativního rozpočtu k pořízení kuželkové 
soupravy pro seniory v DPS a v denním stacionáři.   

   
MVDr. Jan Kořínek, ČSSD

 Vážení spoluobčané, milí přátelé. Chtěla jsem 
Vám poděkovat za podporu ve volbách, která přes 
nepříznivou situaci strany, kterou jsem zastupova-
la, byla v našem městě dobrá. Nejvíc mě ale těší 
vaše slova, že moje pozice je nyní stejně přednější 
tady, doma, ve městě v plném rozvoji, kde ještě 
minimálně další volební období bude spoustu 
práce. Práci pro Vás dělám neúnavně s plnou od-

povědností a mám radost z každého počinu, byť malého. Naše před-
volební sliby se ale daří plnit ve velkém, na což jsem pyšná. Děláme 
na radnici maximum proto, aby se již příští rok dopravní situace ve 
městě vrátila do normálu a město se více zazelenalo a rozkvetlo. Měj-
te prosím ještě chvíli trpělivost a odpusťte zhoršený komfort spojený 
s každou velkou stavbou. Věřte osobním zkušenostem a ne dezinfor-
macím na facebooku. Zavolejte, napište, ověřte si pravdu.

 Ing. Karolína Stařecká, ČSSD

Vážení spoluobčané, píši Vám v neděli po 
skončení voleb především proto, abych Vám 
všem, opravdu všem, obrovsky poděkoval za 
hlasy, které nám doufám pomohou prosadit 
změnu prospěšnou pro Českou republiku a 
pro Vás. Díky Vám a Vašim hlasům se totiž 
ukázalo, že naše úsilí, naše práce mají smysl, 
že si přejete změnu. Jsem moc rád, že jste 

podpořili naše odhodlání postavit se populismu a životu bez 
úcty k hodnotám. Doufám, že vzhledem k jasné většině demo-
kratických stran ve sněmovně Parlamentu České republiky, do-
jde k rychlému ustanovení nové sněmovny a hlavně nové vlády. 
Přeji Vám vše dobré.

Mgr. Jiří Havelka, ODS  

Městský úřad

Po přečtení minulého čísla Listů jsem si uvědo-
mil, že pomluvy a dlouhodobé napadání od pana 
Gregora jsou pro mě vlastně vyznamenáním. 
Protože pokud bych člověku s takovou minulostí 
a způsobem vystupování nepřekážel, znamena-
lo by to, že jdeme stejným směrem – a to bych 
opravdu nechtěl. A tak Vám děkuji, pane Gregore, 
že Vám můj způsob fungování vadí natolik, že to 

potřebujete křičet okolo sebe – je to pro mě čest! Myslím si, že není 
těžké pochopit, že kandidáti KDU-ČSL (tedy i já) a SNK-ED byli v loňských 
krajských volbách na společné kandidátce se sdružením STAN. Tak 
to v politice bývá. Také se domnívám, že z mého volebního výsledku  
v krajských volbách jasně vyplývá, že voliči tuto skutečnost pochopili  
a nikomu nepřísluší jejich volbu zpochybňovat. Moji práci pro město  
a morální kvality jistě umí každý člověk posoudit sám – stačí si připome-
nout zastavení výstavby ubytoven na Mlíčníku, referendum o prodeji 
milovických bytů nebo záchranu mokřadu Žabák. 

Mgr. Karel Marek, KDU-ČSL
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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
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
Pražské mordy: Skutečné kriminální případy 
z let monarchie (1880–1918) – Hrubý Dan
Pražské mordy navazují v mnohém na popu-
lární cyklus Pražských příběhů. Popisují více 
než padesát skutečných kriminálních případů 
z posledních let monarchie. Mapují svět praž-
ské prostituce. Autor sleduje pátrání tehdej-
ších detektivů, okolnosti, jež vedly k dopadení 
pachatelů. Kniha zahrnuje i případy, které se 
nikdy nepodařilo objasnit nebo samotný zlo-
čin před soudem prokázat... 

Dámský gambit – Tevis Walter S.
Beth Harmonová se v osmi letech dostane 
do sirotčince. Není to harmonické prostředí, 
a malá Beth si najde dvě cesty k úniku: malé 
zelené pilulky, které děti dostávají „na uklid-
nění“, a ŠACHY. Hra, s níž ji seznámí údržbář 
ve sklepě sirotčince, ji pohltí, a během něko-
lika let se ukáže, že Beth není jen „na holku 
dost dobrá“ – je prostě dobrá. Totiž nejlepší. 
V Americe rozhodně. Ale cestou na světový 
vrchol musí Beth překonat nejen nedůvěru 
okolí, ale i vlastní démony závislosti.

Naučná literatura pro dospělé
Léčitelé, jasnovidci a mágové – Kuchař Jiří
V této knize autor zapsal svědectví o čtyřiceti 
letech svého života, během kterého potkával 
léčitele, jasnovidce a mágy a také lidi, kteří 
se v těchto oborech pohybovali. U nás i v za-
hraničí se setkal s řadou legendárních postav. 
Byly to nádherné okamžiky, během nichž za-
žil a pochopil, že existují schopnosti, kterými 
sice běžně nedisponuje každý, ale za určitých 
okolností je v sobě může najít...

Jan Lucemburský – 2. listopadu 2021
od 16.30 hodin
Pravidelný cyklus toulek historií s PaedDr. 
Marií Kořínkovou.

Paličkování – 3. + 24. listopadu 2021
od 16.30 hodin
Pravidelné kurzy s Helenou Kubíkovou. Zá-
jemci se mohou hlásit v knihovně.

Drátování – 10. listopadu 2021 
od 16.30 hodin
Drátenický kurz s paní Procházkovou

Osmimilimetrové vzpomínky: O totemu 
z břízy – 23. listopadu 2021 od 18.00 hodin
Večer filmů o začátcích skautingu v Lysé, s fil-
my z let 1969–70 a jedním o obnově po roce 
1989. Přednáší Miloslav Hlavsa.

Hudební toulky – 24. listopadu 2021
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.

Adventní tvoření v knihovně 
– 27. listopadu 2021 od 9.00 do 12.00 hodin
Přijďte si do knihovny vytvořit svůj vlastní 
adventní věnec a další adventní dekorace!  

Inspirativní odpoledne s Klárou Smolíkovou 
– 30. listopadu 2021 od 13.30 hodin

Místní akční plán II Lysá nad Labem spolu  
s Městskou knihovou Lysá nad Labem zvou 
všechny zájemce z řad pedagogů a vedou-
cích čtenářských klubů na besedu s Klárou 
Smolíkovou. Známá spisovatelka a lektorka 
zájemcům ukáže jak rozvíjet u dětí čtenář-
skou gramotnost pomocí tvůrčích dílen. 
Ostatně samotný název přednášky je: Jak 
na čtenářské workshopy. V rámci akce se 
lektorka zaměří hlavně na to, jak vést žáka 
k vlastní tvorbě a jak ho motivovat k četbě. 
Akce je určená především pedagogům z prv-
ních stupňů ZŠ, vítáni ale budou všichni, kdo 
mají o tuto problematiku zájem. Na akci je 
NUTNÉ se předem písemně přihlásit (nej-
později do 24. 11. 2021 na e-mail: map-ly-
sa@dolni-pojizeri.cz.)

Já a skauting dnes – 1.– 25. listopadu 2021
Výstava věnovaná stoletému výročí skautin-
gu v Lysé nad Labem. 

Kreativní advent
Opět po roce vybízíme všechny kreativní 
děti, aby nám v knihovně pomohly vytvořit 
betlém! Tentokrát si do knihovny můžete 
přijít pro papírový stromeček, který si doma 
vystřihnete a vybarvíte či vyzdobíte a přines-
te nám ho zpět do knihovny. Už teď jsme 
zvědavé, jak hustý les nám kolem betléma 
vyroste. Kdo by neměl chuť přispět svým vý-
tvorem do našeho betléma, může nám po-
moci vytvořit vánoční strom přání. V knihov-
ně si můžete vyzvednout speciální kartičku, 
na kterou svá přání napíšete. My pak všech-
na přání zavěsíme na náš vánoční stromek  
a jedno vybrané oceníme.

Deník farářky – Kopecká Martina Viktorie
Boží cesty jsou nevyzpytatelné a nekonvenč-
ní farářka Martina Viktorie Kopecká o tom ví 
své. Valnou většinu jejího života se nezdálo, 
že bude aspirovat na službu v církvi – a přesto 
je dnes výraznou postavou Církve českoslo-
venské husitské. Jak vypadá život moderní 
farářky? 

Beletrie pro děti
Mia a svět – Nesvadbová Barbora
Naše planeta i život na ní se proměňují – a to 
rychleji než kdy předtím. Devítiletá Mia má 
proto spoustu otázek: Proč někde lidé trpí 
hlady, zatímco jinde se jídlo vyhazuje? Kvůli 
čemu se válčí? Jak ovlivňujeme přírodu a zví-
řata? S babičkou a rodiči se proto snaží zjistit, 
jak by mohly planetě pomoct. I když to není 
jednoduché povídání, nakonec dojdou k na-
dějnému závěru...

Liščí oči – Hůlová Petra
 „Opravdu jsem v naší koupelně viděl lišku?“ 
pomyslí si třináctiletý Eda, když se mu zvíře 
poněkolikáté mihne před očima. Se sestrou 
Zuzkou, svým dvojčetem, políčí na šelmu 
granule. Ráno je v koupelně čeká další pře-
kvapení. Granule jsou pryč a v podlaze zeje 
veliká hluboká díra. Když do ní Zuzka vleze, 
najednou se kamsi propadne a Eda musí 
za ní, aby jí pomohl ven. Netuší, že se ocitli  
v tunelu vedoucím do jiné doby. Po pražských 
silnicích duní ruské vojenské kolony, ale děti 
se vojáků bát nemusí – staly se neviditelný-
mi. Z náhodně získaných novin pak zjistí, že je  
22. srpna 1968... 

Naučná literatura pro děti 
Kniha o vlajkách – Butterfield Moira
Vlajky jsou všude kolem nás. Každá země má 
svou, vidíme je vlát na budovách, třepotat se 
na stěžních lodí, máváme jimi během oslav i 
při sportovních kláních. Ale víme, co všechno 
znamenají? Tento fakty nabitý průvodce nás 
provede celým světem, vlajku po vlajce, do-
zvíme se tak, co nám všechny ty barvy, vzory 
a symboly sdělují o jednotlivých zemích, jejich 
dějinách i lidech.

Dědečku, vyprávěj o Česku – Špaček Ladislav
Volné pokračování série předchozích čtyř 
knih o dědečkovi a jeho vnučce Viktorce. Tr-
pělivý a laskavý dědeček tentokrát projíždí  
s Viktorkou naší zemí a vypráví jí o paměti-
hodnostech, přírodních krásách i slavných 
osobnostech našich kulturních dějin...
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Volby do školního parlamentu v ZŠ J.A.K.
Sláva! Začal normální školní rok, chodí-

me do školy a tak se do normálních kolejí 
vrátily i projektové dny, které nás školním 
rokem provázejí. Dne 27. září 2021/22 pro-
běhl na naší škole projektový den Výchova 
demokratického občana. V tomto dni u nás 
již tradičně probíhají volby předsedy škol-
ního parlamentu, který na naší škole hraje 
důležitou roli. V letošních volbách kandido-
vali 4 žáci:

• Josefína Smutná s číslem 1 (9. A)
• Bruno Dvorský s číslem 2 (9. A)
• Vincent Luňák s číslem 3 (8. C)
• Emma Kaňková s číslem 4 (8. A)
Celá škola sledovala jejich volební kampa-

ně, které probíhaly formou letáků i videospo-
tů ve dnech před volbami.

Volební místnost byla v Den D otevřena  
od 8.00 do 10.30 hodin. 

Výsledky voleb:
• 1. místo: Bruno Dvorský se 141 hlasy
• 2. místo: Josefína Smutná se 104 hlasy
Bruno Dvorský byl tedy jmenován předse-

dou školního parlamentu a Josefína Smutná 
obsadila pozici místopředsedkyně.

Bruno zaujal své voliče myšlenkou vět-
ší zábavy ve škole. Měl tím na mysli různé 
akce, ale také přidat nový pingpongový stůl 
a stoly na fotbálek, které by chtěl umístit 

nejen ke třídám starších ročníků, ale i ke 
třídám mladších ročníků. Josefína má zase 
v plánu se zaměřit na svátky, které u nás 
nejsou slaveny (např. svatý Patrik či Hallo-
ween). Časem by ráda uspořádala větší akci 
pro celou školu.

Oběma úspěšným kandidátům přejeme 
hodně štěstí a doufáme, že povedou náš 
školní parlament správným směrem. Těšíme 
se na všechny akce, které pro nás parlament 
připraví!

Marie Kocourková a Emma Kaňková
žákyně 8. ročníku

„Buď se můžeš jen dívat, 
nebo být součástí.“

FabLab Experience je pojízdná digitální díl-
na, která přivezla nejmodernější technologie 
přímo před naši školu. V úterý 5. 10. 2021 si 
žáci devátého ročníku (v pondělí 4. 10. 2021 
žáci devátého ročníku ZŠ B.Hrozného)  moh-
li v rámci profesní orientace vyzkoušet práci  
s 3D technologiemi. Nejprve si vymodelova-
li svůj nápad v počítači a potom ho převedli  
v reálný objekt, který vytiskli na 3D tiskárně. 
V pojízdné technické učebně si mohli vyzkou-
šet i další aktivity - řezání nebo gravírování 
laserem, CNC frézku, elektronový mikroskop 
a další. Workshop byl založen na ukázce tech-

J.A.K. se žije...

„A bude letos zase 
ten Den jazyků?“ ptá se 
hned první hodinu škol-
ního roku Peter. „Co to 

je?“ šeptem se dotazuje jeho spolužák Tomáš.
„Ale, taková blbost.“ Trochu mi zatrne. Je-

jich upřímnost mě stále umí zarazit. Jak tedy 
letos na to? Na ně?

Rozhodujeme se s kolegy pro promítání 
filmu Společnost mrtvých básníků. Nakombi-
nujeme dva jazyky – anglický a rodný. Nejen 
to, ovšem. Film samotný je až druhá část na-
šeho projektu. Ta první bude jakousi pečlivou 
přípravou na něj.

Rádi bychom rozpoutali diskuzi na téma, 
kdo jsou ONI a kdo jsme MY. Učitel a student. 
Učitel versus student? Vzájemné vnímání. 
Otázka autority? Strict or friendly? Pamatuje-
te si na svého THE BEST TEACHER? Podělíte 
se s námi o vzpomínky?

Vymýšlíme aktivity, skládáme části pracov-
ních listů, škrtáme, doplňujeme a přidáváme 
dílčí části, různé variace neberou konce. Jed-
na porada nestačí, další nápady se zlehka vy-
nořují. A také obavy. Co technika, nezklame 
nás? Jak se vypořádají s interpretací básní?  
S jazykem poetickým? Bude je to bavit?

V hodinách těsně před dnem D vysvětluji, co 
mohou očekávat. Snažím se je nalákat, prozra-

Evropský Den jazyků v jiném hávu. Lepším?

zuji jen střípky, otevřeně zmiňuji, že je za tím 
vším dost práce. A připouštím i své obavy. Na-
víc jsme vybrali den před státním svátkem.

Domněnky, že počet studentů v dané pon-
dělí bude výrazně nižší, se bohužel naplňují. 
Stejně jako fakt, že nadšená byla menší část. 
Jedni vnímali aktivity dle svých slov spíše jako 
povinnost než zábavu, pro druhé byl zase film 
moc dlouhý.

„Jste zklamaní?“ ptám se na rovinu, vědo-
ma si rizika upřímnosti, s jakou se vyjadřují.

„Ano, i ne. Předloni se nám víc líbily aktivity 
na stanovištích. Letos jsme zkusili něco jiné-
ho. A to je fajn.“

Mgr. Renáta Vlachová
učitelka

Obchodní akademie
Lysá nad Labem
Komenského 1534

nabízí studium oboru
Obchodní akademie

Specializace
Ekonomika a podnikání

Cestovní ruch a průvodcovství
Projektové a grantové řízení

Marketing a reklama
Den otevřených dveří

4. 12. 2021     9–12 h
10. 1. 2021   10–16 h

www.oalysa.cz

Dne 6. října 2021 by se 
dožila devadesáti let paní
Jiřina Cerhová, rodačka 
ze Staré Lysé. S láskou a 
vděčností vzpomíná rodina.  

nologií, díky kterým mohou žáci realizovat 
vlastní nápady.

Praktická část probíhala v návaznosti na 
část teoretickou, díky níž si uvědomili, jak se 
díky novým technologiím proměňuje součas-
ný pracovní trh, vytvářejí se nová pracovní 
místa a smazává se rozdíl mezi prací mužskou 
a ženskou.

Akce spadá do projektu ministerstva prů-
myslu a obchodu na podporu technického 
vzdělávání a řemesel. Protože technologický 
pokrok má neuvěřitelně rychlé tempo, je i 
naším zájmem, aby naši žáci tomuto vývoji 
a pokroku, co nejlépe porozuměli a naučili 
se pracovat s novými technologiemi. Proto 
jsme rádi využili nabídku Pojízdnou technic-
kou učebnu vyzkoušet. Pojízdná učebna byla 
přístupná nejen žákům, ale v odpoledních ho-
dinách i pedagogům.

Děkujeme paní místostarostce Romaně Fis-
cherové za zajištění této přínosné akce.

   
žáci devátého ročníku

Doufejme, že to byla i 
tečka za složitým korona-
virovým školním rokem. 
Těšíme se na každodenní 
setkávání ve škole a na další 

spolupráci nejen s našimi učiteli.
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Pečovat a žít doma je normální
Začínáte pečovat? Pečujete o někoho blíz-
kého? Potřebujete poradit? Chybí vám 
informace a kontakty? Víte, na co máte 
nárok? Pečujete a je toto období pro vás 
obzvlášť náročné? 

Nemusíte v tom být sami. Obracejte se na 
koordinátorky pomoci projektu „Pečovat a 
žít doma je normální“: Blanku Knotkovou na 
tel. 702 010 498, případně prostřednictvím  
e-mailu blanka.knotkova@cpkp.cz nebo 
Hanu Fabiánovou na tel. 607 066 852, e-mail 
hana.fabianova@cpkp.cz. Veškerá podpora 
je pečujícím rodinám v rámci projektu nabí-
zena zdarma. 

V současné době v regionu také pořádáme 

svépomocné skupiny a vzdělávací akce pro 
neformální pečující.

Dne 16. listopadu se bude konat od 18.00 
do 20.00 hodin on-line seminář s Mgr. Jitkou 
Koutovou Vrchotovou, Dis., na téma Důcho-
dy pro pečující a invalidní důchody.

V RC Milovice se můžete setkat s koordi-
nátorkou pomoci, Hanou Fabiánovou, kaž-
dou druhou středu v měsíci (po předchozí 
telefonické domluvě) od 15.00 do 17.00 
hodin. 

Naše videa vám poradí, jak zvládnout péči  
v domácím prostředí.

Dále jsme pro vás ve spolupráci s dalšími 
odborníky vytvořili krátká návodná videa se 
základními radami pro pečující tak, aby-

chom vám představili všechnu podporu, 
kterou stát a další instituce nabízejí. 

Videa lze spustit pomocí naskenování 
zde uvedeného QR kódu. Případně jsou 
videa dostupná na www.cpkp.cz v sekci 
AKTUALITY.

 

 
pracovníci Centra pro komunitní práci

 střední Čechy 

Zámecké novinky
Podzim se již chýlí ke konci a v našem 

domově byl plný zážitků. V září jsme strá-
vili krásné chvíle na třídenním pobytu  
s klienty na Máchově jezeře. Kromě koupá-
ní jsme si užili plavby po jezeře parníkem, 
úžasnou minizoo v Doksech a nechyběla ani 
procházka na houby a zastávka v cukrárně na 
náměstí. Večery jsme si užívali u společné-
ho táboráku, pekli buřty a zpívali s kytarou.  
V dalším týdnu jsme si mohli zasoutěžit na 
tradičním Lyském pětiboji. V tomto roce pro-
běhl již dvanáctý ročník této akce. Odpoled-
ne bylo plné zábavy a soutěživé povahy zažili  
i vlnu adrenalinu. Vítězství si užíval tým seniorů 
z domova Modrý kámen v Mnichově Hradišti, 
ale ani ostatní soutěžící neodešli s prázdnou. 
Odpoledne jsme totiž završili narozenino-
vým dortem. Našemu domovu je tento rok  
60 let a to je přece důvod k oslavě. V říjnu pro-
bíhala celorepubliková, významná akce – Tý-
den sociálních služeb. My jsme přispěli svou 
troškou do mlýna v Den otevřených dveří,  
a to vernisáží výtvarných děl našich klientů. 
Vernisáž probíhala příjemné atmosféře. Na 
úvod zaznělo krátké slovo o autorech, násle-

doval přípitek a poté už hosté i autoři mohli 
vychutnávat, za hudebního doprovodu Jany 
Erbenové a Víta Andršta, vizuální požitek  
z naší výstavy.

Závěrem přejeme klidný vstup do ad-
ventní doby a zveme na „Rozsvícení vá-

nočního stromu“dne 25. listopadu 2021 od 
16.30 hodin na nádvoří zámku.

Drahomíra Zikánová
koordinátor aktivizace 

Domov Na Zámku Lysá nad Labem, p. o.

POTRAVINOVÁ
SBÍRKA
proběhne v Lysé nad Labem
v prodejně PENNY – Sokolská ul. 

20 . listopadu 2021
od 8.00 do 18.00 hodin
Vybrané potraviny budou rozdány potřebným. 

Za Farní charitu Lysá nad Labem 
Labutová J. 
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Rychlý rozvoj naší společnosti a problé-
my s tím spojené se neblaze odráží nejen 
na psychice nás dospělých, ale i na psy-
chice našich dětí. Služby psychologů jsou 
v současné době velmi žádané, ale téměř 
nedostupné. 

Proto je potěšující zprávou informace  
o vzniku nové ambulance klinického psycho-
loga. Tu otevřela PhDr. Kateřina Dvořáková a 
přijímá v ní do péče děti od 3 do 18 let.

Ambulance zatím přijímá přímé platby.

Ambulance klinické psychologie
Poliklinika Brandýs nad Labem 
J. Wolkera 603
Tel.: 732 890 433
E-mail: psycholog.dvorakova@seznam.cz

Ambulance klinické
psychologie

Lyská pop-rocková hudební skupina své 
narozeniny oslaví na letošních Vánocích  
s Artmosférou, které se uskuteční 11. pro-
since v místním kině. Mezi gratulanty bu-
dou benešovští muzikanti se zpěvačkou 
Sabinou Ludányiovou a pěvecký sbor AMA 
musica ZUŠ F. A. Šporka. Jeden dárek do-
stala Artmosféra s předstihem. Její píseň Ke 
štěstí se natolik zalíbila tvůrcům filmu Lás-
ka na špičkách, který měl v českých kinech 
premiéru v polovině října, že ji zařadili mezi 
filmové melodie. Gratulujeme.

Jana Křížová

Artmosféra slaví  
10. narozeniny
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Dne 18. září 2021 se houbařský spolek 
v Lysé nad Labem zúčastnil společné akce 
– sběru odpadu ve městě a jeho okolí. 
Členové houbařského spolku běžně na 
svých procházkách okolní přírodou vozí 
nemalé množství odpadu do separačního 
dvora. Tentokrát nalezli skládku odpadu 
nedaleko závodiště. Tato nelegální sklád-
ka odpadu byla opravdu velká, protože ji 
houbaři museli odvážet do separačního 
dvěma auty nadvakrát! Akce na čištění 
města Lysá nad Labem a okolí se koná za 
podpory městského úřadu, který posky-
tl rukavice a pytle na odpad a separační 
dvůr vydal houbařům doklad o váze na-
sbíraného odpadu. 

Členy spolku houbařů těší, že napomá-
hají v úsilí udržet čisté a zdravé životní 
prostředí.

Houbaři sbírají nejen houby…

Podzimní úklid Lysé
Letošní podzimní organizovaný úklid pro-

běhl v sobotu 18. a v neděli 19. září. Každý, 
kdo se chtěl úklidu zúčastnit, si mohl předem 
objednat balíček s rukavicemi, pytli a něčím 
malým ke svačině. 

Na letošní ročník se zaregistrovalo téměř  
70 dobrovolníků. V sobotu a v neděli byl ukli-
zen odpad například z Borku, podél železnice 
na Dvorce, v Karlově, u písníku Mršník, na síd-

lišti, u Černých vrat či podél cesty na Karlov. 
Mezi nejčastěji sesbíraný odpad patřily PET 
lahve, skládky stavebního odpadu a různé ka-
bely či kovové předměty. Ve všech případech 
se jedná o odpad, který se v přírodě jen obtíž-
ně či vůbec nerozloží.

Společnými silami bylo nasbíráno přes  
70 pytlů a odhadem přes 1,4 tuny odpadu! 

Novinkou pro letošní ročník bylo vyhlášení 
fotosoutěže na téma: „Nejvtipnější zážitek  
z úklidu.“ Ze zaslaných fotografií cenu obdržel: 
Spolek houbařů Lysá nad Labem, Lenka Jana-
tová, Martina Synková a Věra Šírová. 

Doufám, že nám uklizené okolí našeho po-
labského městečka bude dlouhou dobu dělat 
radost, že již minimum odpadu bude končit  
v přírodě a hlavně méně lidí napadne odpad-
ky v krajině nechávat. Protože odpad sám  
z přírody nezmizí.

Závěrem bych rád poděkoval Míše Králové 
za poskytnutí vod Rajec a cen do soutěže, 
Mírovi Šmídovi za pomoc při rozvážení úkli-
dových pomůcek, všem obětavým účastní-
kům a firmě FCC Environment s. r. o. za od-
voz odpadu.

 
Mgr. Ondřej Šmíd
organizátor úklidu

                                                                                                           
Josef Pažout

předseda spolku houbařů
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Šachisté slavili stovku

pokračování na str. 20

V úterý 28. září 2021 patřilo lyské Výstaviště 
už ne živým koním, jako pár předcházejících 
dnů, ale těm malým dřevěným, kteří se mění 
v bujné oře v rukách malých i velkých šachis-
tů. Ptáte se proč? Je to jednoduché: šachový 
klub slavil výročí 100 let od svého založení.  
A jak jinak mohou šachisté slavit než měře-
ním sil nad šachovnicí. 

Vraťme se však trochu k historii. Šachový 
klub byl založen 13. listopadu 1921, před-
sedou byl zvolen Antonín Chrdle, bankovní 
úředník z Prahy. Tehdy určitě nikdo ze zaklá-
dajících členů netušil, že založili klub, který 
99. let po svém založení vyhraje Extraligu  

a stane se Mistrem ČR…
V letech 1921–1937 se klub postupně 

rozrůstal a v roce 1924 měl již 89 členů. V 
roce 1926 hrálo lyské družstvo v mezižup-
ním turnaji a obsadilo 6. místo. Nejlepším 
hráčem této doby byl pan Vratislav Ha-
dač., který v roce 1934 vyhrál v Semilech 
XI. župní přebor severočeské župy, zvítězil 
ziskem 6 bodů a předstihl o půl bodu le-
gendární Věru Menčíkovou. V roce 1931 
vstoupil do kubu další významný člen, pan 
František Hrouda. V roce 1937 činnost klu-
bu stagnuje, hrají se prakticky jen trénin-
ková utkání.

Po druhé světové válce byla činnost klu-
bu obnovena. Ustavující schůze se konala  
11. září 1946. Do výboru byl mimo jiné 
zvolen p. Hrouda a p. Bošina, jejichž jmé-
na se později nesmazatelně zapsala do dě-
jin klubu. Oddíl měl 37 členů. V roce 1948 
měl oddíl asi jen 20 členů. O dalších letech 
jsou jen kusé informace. 

Zájem o činnost klubu od roku 1950 vý-
razně poklesl.  V roce 1951 fungovaly šachy 
při Závodním klubu podniku Kovona, jako 
šachový odbor. V době, kdy došlo k reorga-
nizaci tělovýchovného hnutí (roku 1953) a 

Ve dnech 3.–17. října 2021 proběhla  
v kostele narození sv. Jana Křtitele v Lysé nad 
Labem vernisáž výstavy „Karol Wojtyła. Naro-
zení“ a připomenutí osobnosti kardinála Ste-
fana Wyszyńského. Hlavním organizátorem 
této akce byl Klub Polski v Lysé nad Labem, zá-
štitu nad ní převzal pan Antoni Wręga, chargé 
d’affaires Polské republiky v Praze. 

Výstavu „Karol Wojtyła. Narození“ připra-
vilo varšavské Centrum Myśli Jana Pavla II.  
V loňském roce v souvislosti s oslavami 100. 

výročí narození Karola Wojtyły – sv. Jana Pav-
la II.; našemu městu ji zapůjčil Klub Polski v 
Praze. Výstava představuje dětství, mládí, 
civilní i kněžský život Karola Wojtyły, aktivi-
ty Jana Pavla II. během pontifikátu, nemoc 
a smrt i proces jeho svatořečení; ukazuje 
význam této osobnosti pro dění v polarizo-
vaném světě 80. let 20. století, blízký vztah 
Jana Pavla II. k věřícím i snahu o sblížení lidí 
různých vyznání. 

Část prostoru kostela byla věnována při-
pomenutí dalšího významného polského 
představitele katolické církve – „Primase 
tisíciletí“ kardinála Stefana Wyszyńského. 
Tuto část výstavy připravil především pan 
Władysław Adamiec, místopředseda Klub 
Polski Lysá nad Labem. Návštěvník výstavy 
se mohl seznámit s podstatou osobnosti bl. 
Stefana Wyszyńského, které byla vlastní hlu-
boká láska k člověku a tolerance. Ukázán je  
i blízký vztah Jana Pavla II. a kardinála Stefa-
na Wyszyńského. 

Výstava o sv. Janu Pavlovi II. a kardinálovi Stefanu Wyszyńském

Stanislav Gawlik

Vernisáž výstavy se konala za účasti kon-
zula Polské republiky v Praze pana Artura 
Łukiańczuka, ředitele Polského institutu  
v Praze pana Macieje Ruczaje a starosty Lysé 
nad Labem pana Karla Otavy. Organizátorem 
výstavy byl Klub Polski v Lysé nad Labem, 
jehož předsedkyně Mariola Světlá zahájení 
výstavy uváděla. Během vernisáže starosta 
Karel Otava předal vyznamenání města Lysá 
nad Labem za podporu a aktivní přínos v ob-
lasti polské kultury v Lysé nad Labem panu 
dr. Ing. Stanisławu Gawlikovi. 

Mariola Světlá

Kulturní zážitek z výstavy byl umocněn 
zpěvem Dagmar Kučerové Drahovzalové  
s varhanním doprovodem Marie Mikuškové.

Vážíme si toho, že se lyská veřejnost moh-
la díky této výstavě blíže seznámit s životy  
a myšlenkami dvou osobností mezinárodního 
významu. 

Dr. Ing. Stanislav Gawlik se narodil  
6. 5. 1941 v Karviné 2 Doly, kde ukončil 
polskou základní školu. Absolvoval polské 
gymnázium v Orlové a následně dvouleté 
pomaturitní studium na ZTŠ v Olomouci. 
Základní vojenskou službou prošel v Mi-
lovicích – Mladá, a tak často navštěvo-
val “ čaje o páté “ v areálů zámku v Lysé 
nad Labem. Následně začal studovat na 
Vysoké škole zemědělské v Nitře a poté 
jako stipendista Zemědělskou akademii 
ve Wroclavi, kde také obhájil doktorskou 
práci. Po návratu do vlasti pracoval v obo-
ru zemědělství. Po 1989 roce byl spoluza-
kladatelem politického hnutí WSPÓLNO-
TA – EGYUTTELES - SOUŽITI a v 1992 roce 
byl zvolen do Federálního shromáždění. 
Po rozpadu Československa pracoval  
v Praze a jako člen Polského klubu se po-

dílel na kulturní činnosti v sekci Klubu  
v Lysé nad Labem. Tam se seznámil, dnes 
už s nebohým farářem Tadeušem Barnov-
skym, který mu imponoval nebývalým 
rozmachem působení pro blaho věřících 
a i celého města. Pomáhal při organizaci 
kulturních akci, které potom byly nazva-
né Polské dny. Zajišťoval vystoupení růz-
ných polských souborů, vernisáží výstav 
polských umělců a seminářů o polské 
problematice. Dlouhá léta působil jako 
předseda Sekce historie regionu při Hlav-
ním výboru Polského kulturně osvětové-
ho svazu v ČR. Publikuje a přednáší na 
konferencích s kulturní a společenskou 
problematikou u nás, v Polsku a na Slo-
vensku. 

redakce
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ustavení TJ Slovan Lysá nad Labem, se sice 
šachový oddíl stal členem jednoty, ale jeho 
činnost byla slabá. Oddílové přebory se 
hrály jen v jedné skupině. Později se již, pro 
nedostatek členů a organizační těžkosti, ne-
hrál ani přebor oddílu. Ve zprávě o činnosti 
klubu v roce 1968 vydané na jaře roku 1969 
se píše: „S činností za uplynulý rok nemůže-
me být ani zdaleka spokojeni. Nebyli jsme 
s to sehrát ani klubový přebor ani zápasy s 
okolními oddíly. Počet řádných členů je šest, 
průměrný věk 60 let…“

V roce 1970 se začala psát třetí, velmi 
bohatá éra lyského šachu.  Z iniciativy Jana 
Prchala, sportovce tělem i duší, s přispěním 
dalších, dá-li se tak říci „zakládajících“ členů 
Františka Hroudy, Miloslava Bošiny, Bohu-
slava Kadlece, Josefa Kunce, Tomáše Fiša-
ra, Ivana Svobody, Jindřicha Jirka a dalších, 
došlo k obnovení lyského šachového dění.  
Z počátku se hráči utkávali mezi sebou, hrá-
lo se tenkrát v místnosti bývalé osvětové 
besedy na Písku a v roce 1971 se uskutečnil 
opět po letech oddílový přebor. Hrálo tehdy  
8 účastníků a vítězem se stal Jan Prchal.

V roce 1978 se předsednictví klubu ujal vy-
táhlý mladík, Petr Saeckl a byl jeho předsedou 
dalších 46 let. Pod jeho vedením klub vzkvétal 
a došel až tam, kde je dnes. Základem činnosti 

oddílu byla práce s mládeží, kterou organizoval 
zejména Petr Saeckl a Jindřich Jirk, který jako 
první člen oddílu získal I. výkonnostní třídu. 
Děti se účastnily turnajů jednotlivců i druž-
stev prakticky každou neděli a jejich výkon-
nost rostla. Ti nejlepší z nich pak doplňovali 
družstva dospělých a stáli za jejich úspěšným 
postupem žebříčkem soutěží směrem vzhůru.  
V roce 1996 postoupilo družstvo složené pou-
ze z kmenových hráčů oddílu do II. ligy. 

V letech 2001–2003 se klub dočasně spojil 
s oddílem Sokola Kolín a někteří hráči okusili, 
jak chutná I. liga. V roce 2005 si však postup 
do I. ligy lyské družstvo již vybojovalo.

V letech 2006–2009 hrálo A družstvo Lysé 
střídavě I. a II. ligu, záda mu vždy jistilo „béč-
ko“, které hrávalo o soutěž níže. V roce 2010 
Lysá nad Labem vybojovala postup do Extra-
ligy, nejvyšší české šachové soutěže, kterou 
v roce 2019 vyhrálo a stalo se Mistrem ČR. 
Za vítezství získalo pohár, který je ozdobou 
klubovny u Chovatelů na Sojovické ulici, ve 
které se klub schází a hraje mistrovské zápa-
sy nižších soutěží. V letech 2015–2017 hrálo 
za podpory města Lysá nad Labem Extraligu  
i lyské B družstvo.

Práci s mládeží převzali po starších v po-
sledních letech mladší členové klubu, kteří 
pokračují v práci započaté v 80. letech minu-

lého století. Klub podporuje i šachové krouž-
ky, které působí na místních základních ško-
lách. Z nich pak děti plynule přecházejí na 
klubové tréninky a stávají se hráči družstev 
dospělých.

Žákovské družstvo obsadilo v roce 2002  
v I. lize mládeže třetí místo, v roce 2003 mís-
to druhé a v roce 2004 soutěž vyhrálo a po-
stoupilo do Extraligy mládeže. Dorostenecké 
družstvo skončilo v roce 2006 na pátém místě 
v základním kole Extraligy mladšího dorostu 
a v B finále pak skončilo na druhém místě.  
O rok později skončilo v základní části na mís-
tě čtvrtém a postoupilo do A finále, ve kte-
rém vybojovalo osmé místo.

Šachy v Lysé nad Labem jsou jedním z nej-
úspěšnějších sportů ve městě, a to jak v kate-
gorii dospělých, tak i mládeže. To vše by ne-
bylo možné bez obětavé práce hráčů, trenérů 
a funkcionářů oddílu a také podpory rodičů, 
sponzorů a města, kterým tímto za jejich 
podporu děkujeme a věříme, že bude trvat i 
v budoucnu.

Celodenní oslavy začaly IV. Velkou cenou 
Lysé n. L. v šachu mládeže. Ve dvou katego-
riích bojovalo 46 mladých šachistů. V 10.00 
hodin se rozhořely boje v Lize špuntů pro děti  
z polabského regionu. Odpoledne byly se-
hrány simultánky za účasti klubových hráčů 
– exmistra světa Ruslana Ponomarjova a úřa-
dujícího mistra světa seniorů Vlastimila Jansy. 
Na závěr oslav byl v podvečerních hodinách 
sehrán handicapový turnaj v bleskové hře. 
Šachisty pozdravil mimo jiné starosta měs-
ta pán Karel Otava a dlouholetý šéfredaktor 
časopisu Československý šach, mezinárodní 
mistr Ivan Hausner, který několik sezón za 
A družstvo hrál a trénoval lyské dorostence. 
Krásný slavnostní den se vydařil, účastníci se 
rozcházeli v dobré náladě s nadějí, že letošní 
soutěže družstev nepřeruší protipandemic-
ká opatření a budou moci svou 100. sezonu 
odehrát a vzdát tak hold všem, kteří se o šach  
v Lysé nad Labem zasloužili.

   
Miloš Havlena

pokračování ze str. 19
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Stejně jako každý rok na podzim, jsme  
k potěšení všech zúčastněných sportsmanů, 
uspořádali společenské zápolení v tenisových 
deblech. V sobotu 11. 9. se sešlo v našem 
klubu 6 tenisových a v některých případech  
i partnerských dvojic k turnaji mixů. I když se 
většinou jedná spíše o společenskou událost, 
tak se o finále svedl lítý boj, jehož vítězem se 
nakonec stal letitý člen našeho tenisu Luboš 

Podzimní turnaje v tenisovém klání ve Fit klubu – RelaxEasy 

Sklenář s Markétou Uvírovou, po finálovém 
souboji s Martinem a Kačkou Starými a na 
třetím místě se pak umístila partnerská dvoji-
ce našeho nového trenéra Petra Plšičíka.  

O čtrnáct dní později 25. 9. se utkaly na 
dvorcích debly mužů a z hojné účasti osmi 
dvojic z Lysé, Prahy a Nymburku v podvečer 
sehráli ti nejlepší finálové souboje o pohá-
ry a věcné ceny. Vítězem byl opět náš borec 

Sklenář v deblu s Krausem, kteří porazili po 
dlouhém a vyrovnaném boji dvojici Hodek-
-Randák, na třetím místě se umístila dvoji-
ce Starý-Dvořák. Počasí se opravdu vyvedlo 
a po vyhlášení vítězů se ještě dlouho slavil 
tento malý svátek tenisu v Lysé. Těšíme se 
na příští rok.

Daniel Chaloupka

Ukončení svozu bioodpadu 
v roce 2021

Oznamujeme občanům, svoz 
bioodpadu bude v letošním 
roce ukončen, svozem ve středu  
24. listopadu 2021.

Jana Kunrtová
úklid a čistota města
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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: personalista.lt@isotherm.cz /
recepce.lt@isotherm.cz

Pobočka v Lázních Toušeň hledá 
nové kolegy na pozice:

• obsluha strojů a zařízení na výrobu izolačních skel
• expedient
• operátor CNC strojů
• operátor výroby řezač, brusič
• technik provozu / údržbář
• úklid

IZOLAČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ SKLO
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MĚSTO LYSÁ NAD LABEM VE SPOLUPRÁCI SE SPOLKEM RODÁKŮ A PŘÁTEL MĚSTA LYSÁ NAD LABEM VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA

14.30 HASIČSKÁ DECHOVÁ HUDBA LYSÁ N/L  15.00 MŠ PAMPELIŠKA  15.10 MŠ DRÁČEK  15.20 MŠ MAŠINKA  15.30 MŠ ČTYŘLÍSTEK
15.40 KENNING PRODUCTIONS – ANDĚLÉ  15.45 ZUZANA STIRSKÁ A FINE GOSPEL TIME  16.45 KENNING PRODUCTIONS – SVĚTELNÁ

SHOW – LED KŘÍDLA  16.50 PŘEDÁNÍ ŠEKU Z VEŘEJNÉ SBÍRKY  17.00 ROZSVÍCENÍ STROMU  17.00 ZUŠ LYSÁ NAD LABEM

PRODEJ NA STÁNCÍCH JIŽ OD 13. HODIN, MODERUJE JAN BURDA 
V KINĚ OD 15.00 DO 16.30 HODIN HURÁ NA POHÁDKY

DĚTSKÝ DOPROVODNÝ PROGRAM „JEŽÍŠKOVA POŠTA“, 
ZAJIŠŤUJE JUNÁK – ČESKÝ SKAUT, STŘEDISKO LYSÁ NAD LABEM, Z .S.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. NA TÉTO AKCI BUDOU POŘIZOVÁNY OBRAZOVÉ A ZVUKOVÉ ZÁZNAMY.

Lysá nad Labem


