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Slovo starosty
Vážení spolu-

občané, rozsví-
cením vánočního 
stromu na Huso-
vě náměstí jsme 
zahájili adventní 
čas, končící Štěd-
rým dnem, kdy 
se těšíme na svá- 
teční chvíle vá-
nočních svátků 
plných pohody.

V době, kdy píšu tyto řádky, doufám, že 
zhoršující se epidemická situace nás nedo-
nutí, stejně jako loni, k netradičním on-line 
přenosům bez účasti veřejnosti. Zvykli jsme 
si na zaplněné Husovo náměstí, na velmi 
oblíbené a hojně navštěvované Mikulášské, 
Stříbrné a Zlaté trhy na výstavišti, které oživily 
naše město a udržovaly sváteční náladu po 
celou adventní dobu. Dodržováním vládních 
opatření se musíme snažit zmírnit tento ne-
normální stav, abychom mohli strávit jeden 

 z nejkrásnějších svátků v roce společně se 
svými nejbližšími.

Na konci listopadu byla úspěšně dokon-
čena léta odkládaná rekonstrukce ulice 
Československé armády. Přípravu projektu 
a zahájení této náročné investice provázela 
řada problémů. O více než roční zpoždění se 
také postaral známý ekologický spolek Lysin, 
který využívá zákonných možností a odvo-
lává se téměř ke všemu, kde je účastníkem 
řízení. Při realizaci se narazilo na nestabilní 
podloží poblíž ulice Na Písku a na další sítě, 
kde muselo dojít ke složitým změnám pro-
jektu a volbě netradičních řešení. To stavbu 
nejen zdrželo, ale i prodražilo. Další infor-
mace přineseme po zahájení provozu. Vám 
všem, kteří jste při jízdě automobilem využí-
vali místní komunikace v okolí škol, děkuji za 
ohleduplnost. Poděkování za toleranci patří 
také obyvatelům sídliště, kudy byla umož-
něna jízda místním. Díky vám zvládáme 
sedm právě probíhajících náročných investic 
(rekonstrukce ulic ČSA a Mírová, sportovní 

hala, zkapacitnění vodojemu, rekonstrukce 
vily na MŠ Dráček, rekonstrukce Jedličko-
va domu a rekonstrukce ulice Za Koncem). 
Snad jen malé připomenutí těm, kteří rádi 
zapomínají. Kdyby nedošlo ke zmaření II. 
etapy obchvatu, na kterém se podílelo také 
ekologické sdružení Lysin, naše město by 
tyto traumata při rekonstrukci severojižního 
průtahu neprožívalo. Dvacetileté zpoždě-
ní obchvatu na mnoho let zpomalilo rozvoj 
města ale také i příchod obchodních řetězců, 
po kterých většina z vás volá. Mám radost z 
toho, že se nám po letech snažení podařilo 
vytvořit podmínky k oživení projektu ob-
chodního centra TESCO. Jak jste si jistě všim-
li, stavba byla zahájena.

Dovolte mi, abych vám za vedení města po-
přál klidné prožití vánočních svátků a doufám, 
že si jejich kouzelnou atmosféru vychutnáte 
obklopeni vašimi blízkými.

Ing. Karel Otava
starosta města

Z 25. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 
DNE 12. 10. 2021
RM souhlasila:
• s dodávkou a instalací vánočního osvětlení  
 ulice Československé armády od Václava  
 Bílka, IČ: 71729348, kdy celková cena činí  
 230 695 Kč vč. DPH.
RM schválila:
• vypsání podlimitní veřejné zakázky na  
 provozování služeb Senior taxi v Lysé n. L. 
 pro období 1. 1. 2022 – 31. 12. 2025. 
RM nesouhlasila:
• s návrhem pobočky České pošty, s. p. na  
 omezení provozu pobočky České pošty  
 s. p. v Lysé nad Labem o sobotách, z dů- 
 vodu zachování služby občanům, kteří  
 většinou dojíždějí za prací do Prahy a  
 okolních měst a nemají možnost si během  
 pracovních dnů vyřídit své záležitosti.

Z 26. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 
DNE 26. 10. 2021
RM schválila:
• uvolnění bytu č. 4 (velikost 4+1, o celkové  
 výměře 128,26 m2) v budově čp. 1722,  
 nám. B. Hrozného, Lysá nad Labem, kte- 
 rý se nachází na pozemku parc. č. st. 29/5 
 zapsané na LV č. 3183 pro katastrální úze- 
 mí Lysá nad Labem, obec Lysá n. L., v ka- 
 tastru nemovitostí vedeném Katastrál- 
 ním úřadem pro Středočeský kraj, Kata- 

 strální pracoviště Nymburk, k okamžité- 
 mu pronájmu bez stavebních úprav,
• pronájem části obecního pozemku parc.  
 č. 322/1 o výměře 2,1 m2, druh pozem- 
 ku ostatní plocha, k. ú. Litol, společnosti  
 Zásilkovna s. r. o., IČ: 28408306, se sídlem  
 Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9, 
 za účelem umístění Z-boxu, na dobu ne- 
 určitou s výpovědní dobou 6 měsíců, za  
 cenu nájemného 1 000 Kč/m2/rok,
• v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 
 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání ve- 
 řejných zakázek, (dále: „zákon“) zahájení  
 poptávkového řízení vedeného mimo  
 zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona 
 na veřejnou zakázku malého rozsahu s ná- 
 zvem: „Dodávka mycího stroje do škol- 
 ní jídelny“, a pro toto poptávkové řízení je  
 jediným hodnotícím kritériem ekono- 
 mická výhodnost nabídky, tj. nejnižší na- 
 bídková cena včetně DPH,
• vybraného dodavatele služeb „Praxe zá- 
 vodního lékaře“: Praktik Lysá, s. r. o., IČ:  
 24290386, Na Františku 253, 289 22 Lysá  
 nad Labem, zastoupenou MUDr. Václavem  
 Hulínským, s platností od 1. 11. 2021,
• změnu odpovědného redaktora měsíčníku  
 Listy z PhDr. Květoslavy Žigmundové na  
 paní Karolínu Skrčenou, a to od 1. 11. 2021.

Z 27. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 
DNE 9. 11. 2021
RM schválila:
• výběr dodavatele v rámci veřejné zakázky  
 malého rozsahu na služby: Webové stránky  
 města Lysá nad Labem, kterým je společ- 
 nost as4u.cz, s. r. o., sídlo: Na Dlouhém lánu  

 19/3, 160 00 Praha 6, IČ: 28884035 za cel- 
 kovou cenu 429 550 Kč včetně DPH, která  
 se skládá z ceny za tvorbu webu 233 530 Kč  
 a částkou za 3 267 Kč/měsíčně, která zahr- 
 nuje webhosting a servisní služby po do- 
 bu 5 let,
• pravidla pro umísťování a provedení re- 
 stauračních předzahrádek, umístěných na  
 pozemcích ve vlastnictví města Lysá nad La- 
 bem s platností od 1. 1. 2022,
• spolupořádání kulturní akce „Mikulášská  
 s Krampusáky“ dne 4. 12. 2021 ve spolu- 
 práci s Výstavištěm Lysá nad Labem ve výši  
 15 000 Kč a příspěvek ve výši 15 000 Kč  
 Petru Marešovi, IČ: 70729557, Jedličkova  
 1403/35, 289 22 Lysá nad Labem na akci  
 „Mikulášská nadílka“, která se uskuteční  
 dne 5. 12. 2021,
• zakoupení vánočních balíčků pro seniory  
 umístěné v Domově pro seniory v Lysé n.  
 L. a seniory s posledním trvalým bydlištěm  
 v Lysé nad Labem umístěné v Domově pro  
 seniory v Rožďalovicích a poskytnutí do- 
 tace dětem s trvalým bydlištěm v Lysé nad  
 Labem umístěným v institucionální péči,  
 a to celkem nejvýše do 27 200 Kč z Charita- 
 tivního programu.
RM souhlasila:
• s podáním žádostí o dotaci do programu  
 MMR DT 117d8220E – Rekonstrukce a  
 přestavba veřejných budov na projekt  
 „Rekonstrukce pavilonu E v ZŠ J. A. K.“,
• s uspořádáním sportovního projektu  
 „Kemp vítězů“ spolkem Atletický klub  
 Adama Sebastiana Helceleta, z. s., 
 IČ: 06516548, V. Poláka 348, 273 42 Ste- 

pokračování na str. 3
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 helčeves, o letních prázdninách na více- 
 účelovém areálu u Základní školy J. A. Ko- 
 menského v roce 2022 za předpokladu  
 schválení položky Propagace sportovních  
 projektů v rozpočtu města pro rok 2022,
• s vyhlášením veřejné sbírky v rámci ad- 
 ventu, který se uskuteční dne 27. 11. 2021.

Z 5. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA DNE 15. 9. 2021
ZM uložilo:
• radě města připravit návrh dalšího postu- 

 pu u rozdělení pozemku p. č. 3758/1  
 v k. ú. Lysá nad Labem. Termín do příštího  
 zasedání ZM,
• připravit anketu v měsíčníku Listy, na  
 kterou se bude moci odpovídat písemně  
 i elektronicky, na téma dalšího využití  
 areálu Fruta v Lysé nad Labem.
ZM vydalo:
• obecně závaznou vyhlášku o místních po- 
 platcích v předloženém znění s účinností  
 od 1. 1. 2022, 
• obecně závaznou vyhlášku o stanovení  

 obecního systému odpadového hospo- 
 dářství v navrženém znění s účinností od  
 1. 1. 2022.

Úplné informace najdete na webových 
stránkách města www.mestolysa.cz.

Michaela Zemanová
asistentka starosty

 MěÚ Lysá nad Labem

pokračování ze str. 2

Občané, kteří mají zájem o proná-
jem městského bytu v Milovicích, si 
mohou podat Žádost o nájem bytu, 
která je zveřejněna na webových 
stránkách města viz. přiložený QR kód, 
záložka Žádost. Žadatelé musí splňovat 
kritéria uvedená v čl. V Pravidel prona-
jímání bytů v majetku města Lysá nad 
Labem viz. QR kód, záložka Popis.

Petra Rösslová
referentka OSM

tel.: 325 510 246

Volné městské byty
v Milovicích

Město Lysá nad Labem hodlá ve 
spolupráci se společností ČEZ na par-
kovišti P+R u osmi parkovacích míst  
vybudovat 4 AC dobíjecí stanice pro elek-
tromobily. Nájemné ve prospěch ČEZ činí 
ročně 1 000 Kč za jednu stanici. 

Zastupitelstvo města zveřejnilo záměr 
úplatného převodu obecních pozemků do 
vlastnictví Středočeského kraje. Pozemky po-
slouží na výstavbu obchvatu města Lysá n. L. II. 
O projednání záměru zažádala firma Prago-
projekt zplnomocněná Středočeským krajem. 
Cena je stanovena na 250 Kč/m2. 

Prodej pozemků pro
stavbu obchvatu

Výstavba dobíjecích 
stanic pro
elektromobily

Výše místního poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství na rok 2022 zů-
stává stejná jako v roce 2021.

Výše poplatku
1. Poplatek pro poplatníka přihlášeného  
 v obci je stanoven ve výši 780 Kč/rok.
2. Poplatek pro poplatníka přihlášeného  
 v obci, který v daném kalendářním roce  
 dovrší 65 let a více, je stanoven ve výši  
 540 Kč/rok.
3. Poplatek pro poplatníka přihlášeného  
 v obci, který v daném kalendářním roce  
 dovrší 6 let a méně, je stanoven ve výši  
 540 Kč/rok.
4. Poplatek pro poplatníka, který má ve vlast- 
 nictví nemovitou věc zahrnující byt, rodin- 
 ný dům nebo stavbu pro rodinnou rekrea- 
 ci, ve které není přihlášená žádná fyzická  
 osoba, je stanoven ve výši 780 Kč/rok.

Místní poplatek za obecní systém 
odpadového hospodářství v roce 2022

Splatnost poplatku
Poplatek je splatný 1x ročně nejpoz-

ději k 30. 6. příslušného kalendářního 
roku.

Platbu lze provést na pokladně MěÚ Lysá 
nad Labem nebo bankovním převodem na 
účet č. 127838126/0300, při této platbě je 
nutné uvést variabilní symbol poplatníka, 
který se po dobu trvání poplatkové povin-
nosti nemění. Variabilní symbol je důležitý 
pro identifikaci poplatníka.

Lze využít i možnosti úhrady prostřed-
nictvím služby SIPO. V tomto případě 
je nutné sdělit spojové číslo a označit 
poplatníky, kterých se to týká osob-
ně v kanceláři č. 219 nebo na e-mail:  
lenka.placha@mestolysa.cz. 

Lenka Plachá
odbor správy majetku

V místních částech Byšičky a Dvorce do-
jde ke změně frekvence svozu odpadu.  
V současnosti probíhá svoz od října do dubna 
každý týden, v období květen až září pak ka-
ždý sudý týden. Odbor správy majetku navr-
huje sjednocení frekvence s ostatními část-
mi Lysé nad Labem, tedy každý sudý týden.  
V případě, že místním obyvatelům nebu-
de stačit kapacita stávajících popelnic, lze  
110 l a 120 l vyměnit za větší 240 l nádoby 
nebo požádat o druhou nádobu. 

V současnosti v Byšičkách a Dvorcích 
stojí svoz odpadu ročně 173 072 Kč. V pří-
padě, že se bude svoz uskutečňovat každý 
sudý týden při stávajícím počtu nádob, bu-
dou roční náklady 115 378 Kč. V případě, 
že občané vymění nádoby o objemu 110 l 
a 120 l za větší 240 l, budou roční náklady 
150 820 Kč. V případě, že občané požádají 
o další nádobu na SKO, budou roční nákla-
dy na svoz SKO 135 001 Kč. 

Změna frekvence svozu komunálního odpadu
Cílem této úpravy je hlavně finanční 

úspora a zajištění rovného přístupu k oby-
vatelům všech částí města.

Změna v třídění bioodpadu
Byly pořízeny biopopelnice, které 

budou poskytnuty všem zájemcům.  
V částech Lysá nad Labem a Litol skon-
čí přistavování kontejnerů na bioodpad  
a velkoobjemový odpad. Místní obyva-
telé můžou využít ke správnému vytří-
dění sběrného dvora. V částech Byšičky  
a Dvorce oba druhy kontejnerů zůstanou. 
Přistaveny budou vždy v jarním a podzim-
ním období za asistence obsluhy, která  
bude dohlížet na řádné třídění. Odpady 
nepatřící do těchto kontejnerů občané 
vytřídí ve sběrném dvoře. 

Lenka Plachá
odbor správy majetku
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Další vítání se uskutečnilo 21. 10. 2021. 
Mezi občany našeho města byly přivítány tyto děti:

 Elena Brodská Josef Oberländer
 Rozárie Benešová Radka Kučerová
 Mikuláš Kasal Anna Alexandrov
 Simona Beranová 

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

Romana Nováková, odbor kultury

Městský úřad

Vítání občánků
se uskutečnilo  14. 10. 2021. 

Mezi občany našeho města byly přivítány tyto děti:

 David Moravec Veronika Daňková Laura Tomanová
 Anežka Kautcká Jaroslav Kotek Filip Kopecký
 Jakub Hartmann Richard Drobiš Rozárie Liptáková
 Štěpán Bejdák Sára Škutová

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

Jitka Petrová, odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury

Blahopřání 
za měsíc říjen

80 let
Zdeňka Kosová
Jiří Voříšek
85 let
Jaroslava Čmejlová
90 let
Eva Vacková
95 let
Teodosia Jurčíková
  
Marcel Achard: 
„Život je karetní hra, v níž srdce mnohdy 
není trumfem.“

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

Společně s rozvolňováním protiepi-
demických opatření jsme mohli 24. 9.,  
14. 10. a 21. 10. 2021 opět, téměř po roce 
a půl, uskutečnit vítání občánků našeho 
města. Celkem bylo v obřadní síni MěÚ 
přivítáno 30 dětí. Šlo o občánky trošku 
starší, než jsme byli zvyklí, ale jsme rádi, 
že přišli a mohli si tak užít svůj den. Rodiče 
se během obřadu zapsali do pamětní kni-

Informace k vítání občánků
hy a obdrželi pamětní list, květinu a dárky. 
Slavnostní a dojemnou atmosféru básnič-
kami a písničkami vytvořily tentokrát děti 
z MŠ Dráček za vydatné podpory paní uči-
telky Ivety Lompartové a pana učitele Pav-
la Stříbrného. Patří jim za to náš velký dík.

S ohledem na zhoršující se pandemic-
kou situaci jsme zatím další termín vítání 
občánků neurčili. Tímto se i moc omlou-

váme rodičům i jejich dětem, kteří o tuto 
akci již projevili zájem, ale zatím se na 
ně nedostalo. I nadále s nimi počítáme. 
Ostatním rodičům připomínáme, pokud 
mají zájem se této slavnostní akce zúčast-
nit, že se musí přihlásit na odboru školství, 
sociálních věcí, zdravotnictví a kultury na 
Městském úřadě v Lysé nad Labem nej-
lépe prostřednictvím e-mailové adresy:  
romana.novakova@mestolysa.cz nebo  
jitka.petrova@mestolysa.cz. Při přihlá-
šení uveďte, prosím, jméno a příjmení dě-
ťátka, jeho datum narození a adresu, na 
kterou vám pak zašleme pozvánku. Věříme 
a těšíme se, že se zase brzy budeme moci 
při této slavnostní příležitosti setkat s celou 
vaší rodinou, včetně babiček a dědečků.

Jitka Petrová
odbor ŠSVZaK
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Dobrých zpráv není nikdy dost a průběh 
rekonstrukce Bondyho vily, která rozšíří ka-
pacitu MŠ Dráček, dobrou zprávou bezpo-
chyby je. Sice nás hodně práce ještě čeká, 
ale opravdu velký kus už je úspěšně za námi. 
Po odstranění střechy jsme museli nechat 
odstranit zdivo ve 2. podlaží a nahradit ho 
novým. Následně jsme nechali staticky zajis-
tit balkon výztuží s navrtávkou do stávajícího 
průvlaku na obvodovém zdivu. Také jsme 
museli nechat připravit ocelovou konstrukci 
pro novou betonovou podlahu. Když jsme 
začali bourat okna v 1. podlaží, zjistilo se, že 
zdi nemají překlady. Po posouzení statikem 
jsme tak nad každý z otvorů museli nechat 
doplnit 3 ocelové překlady.

Následně jsme nechali osekat všech-
ny omítky v suterénu a vybourat podlahy. 
Dlouhodobě tam zatékalo, proto zhotovitel 
rekonstrukce navrhl odizolování a nyní musí 
vše vyschnout. Až se tak stane, přistavíme 
sádrokartonové předstěny s provětrávacími 
otvory.

Při hloubení základů spojovacího krčku 
jsme narazili na topný kanál včetně rozvo-
dů potrubí. Vše jsme nakonec s ohledem na 
umístění nových sloupů spojovacího krčku 
museli nechat vybourat a staticky zajistit. 
Také jsme museli nechat vybourat komuni-
kaci z žulových kostek do betonu v prosto-
ru nového spojovacího krčku. Vybetonovali 
jsme základy, základové patky i základovou 
desku. Přibyla hydroizolace a vyzdívka obvo-
dového zdiva. Nyní je potřeba nechat vyro-
bit ještě ocelovou konstrukci.

Také jsme museli řešit radiátory ve stá-
vajícím objektu školky. Nakonec byl topný 
systém vypuštěn, radiátory demontovány a 
namontovány zpátky. Přidali jsme jeden ra-
diátor do kuchyně.

Máme hotovou novou střešní konstrukci, 
záklop, pultové střechy i parotěsnou zábra-
nu. Nyní se budou osazovat střešní okna a 
výplně otvorů v obvodovém plášti.

Zahájili jsme bourání kyklopského zdiva, 
které ale zastavil statik. Vybourané zdivo 
jsme staticky zajistili a řešíme nové provedení  

Rekonstrukce MŠ Dráček zdárně pokračuje

s ohledem na hydroizolaci obvodového zdiva.
Staticky nestabilní byla i venkovní terasa a 

vnitřní příčka. I to se po konzultaci se stati-
kem povedlo vyřešit.

Nyní se řeší připojení splaškové kanaliza-
ce. Zbývá dořešit vodovodní přípojku. Deš-
ťová kanalizace byla upravena a to včetně 
vsakovací jímky.

Hotovo ještě sice nemáme, ale už se to 
rýsuje. Po dokončení rekonstrukce Bondyho 
vila zvýší kapacitu MŠ Dráček o dalších 50 
míst a my se na to těšíme.  

Romana Fischerová
místostarostka

Městský úřad Lysá nad Labem zasílá 
poštovní zásilky v katastru města Lysá 
nad Labem dvěma způsoby: prostřed-
nictvím České pošty, nebo vlastním 
doručovatelem. 

Vlastní doručovatel i přes veškerou 
snahu nemůže zásilky řádně a spolehlivě 
doručit, pokud jsou například poštovní 
schránky umístěny na chodbě bytových 

Informace k doručování zásilek
domů za uzamčenými vstupními dveřmi 
nebo jinak z ulice nepřístupné.

Žádáme vás proto, abyste věnovali po-
zornost řádnému označení své poštovní 
schránky a pokud je to možné, zajistili 
její přístupnost.

Ilona Šťastná
odbor vnitřních věcí

Odbor vnitřních věcí Městského úřa-
du v Lysé nad Labem upozorňuje občany 
starší 15 let, že o výměnu svého občan-
ského průkazu mohou žádat již 6 měsíců 
před skončením platnosti dokladu. Nový 
občanský průkaz bude vydán ve lhůtě 30 
dnů, a to bez správního poplatku.

Iveta Dušková
odbor vnitřních věcí

Informace k výměně 
občanských průkazů
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Celková rekonstrukce pavilonu E v ZŠ J. A. Komenského
Celková rekonstrukce pavilonu E v ZŠ J. A. 
Komenského, včetně obnovy zakonzer-
vovaného plaveckého bazénu, vyvolává  
v našem městě opakovaně emoce. Jedni 
rekonstrukci fandí a těší se na její výsle-
dek, jiní chystaný záměr haní, kritizují a 
označují to za zbytečný projekt. Mnozí 
odpůrci argumentují i nedostatkem tělo-
cvičen ve městě. Zapomínají ale na to, že 
naproti škole stavíme novou sportovní 
halu, kterou budou moci využívat kromě 
veřejnosti také školy. To považujeme za 
více než adekvátní náhradu. 

Město svůj záměr na rekonstrukci plaveckého 
bazénu diskutuje jak se zástupci základních škol, 
mateřských škol, sportovních organizací, tak 
se zástupci odborné veřejnosti např. se zá-
stupci asociací plavání, bazénů, saun a dále 
Českou unií školního plavání. Pro zajímavost 
v České republice je více než 20 typizovaných 
školních bazénů pro plavání stejných rozměrů 
(viz ilustrační foto). Většinou mají celodenní 
využití pro školní výuku plavání. Tam, kde ne-
mají jiné bazény, slouží mimo vyučovací dobu 
veřejnosti pro kondiční plavání a rehabilita-
ci. A stejně tak to bude i u nás. Bazén bude 
vhodný pro děti, dospělé i seniory. V projektu 
se počítá i se slaněním pro vozíčkáře. Na své 
si jistě přijdou i ti, kterým prostředí velkých 
plaveckých center nedělá dobře, a dávají 
přednost cenově i dopravně dostupnému ko-
mornějšímu prostředí.  Připomínám, že žáci 
na 1. stupni základních škol musí absolvovat 
minimálně 40 hodin plavání. Pro naše školy to 
znamená zajistit tuto důležitou výuku v okol-
ních městech, kde bazény mají. Znamená to 

navýšení nákladů na dopravu a časové ztráty 
cestovním. Poptávka je i od škol mateřských, 
které mnohdy kvůli komplikované dopravě  
s malými dětmi tuto aktivitu nenabízejí.

Dovolte mi ještě malé shrnutí, co celá re-
konstrukce obnáší. Škola byla zprovozněna  
v roce 1975. V pavilonu E byly dvě tě-
locvičny a bazén. Byla to tehdy chlouba 
města, kterou školy využívaly na povinné 
školní plavání. Před více než 20 lety byl ale 
pro technické problémy zakonzervován a 
přeměněn na třetí tělocvičnu položením 
podlahy.

Investiční záměr počítá s vybudováním 
malého bazénu koupelového typu s teplotou 
nad 28 °C, který kopíruje původní půdorys o 
rozměrech 8 x 16,7 metru s hloubkou 1,2 až 
1,6 metru. Kapacita vodní plochy umožňuje 
vstup 35 až 44 osobám najednou. Znamená 
to, že výuka plavání bude umožněna vždy 
celé třídě. 

Stavební činnost pak představuje následu-
jící. Do stávajícího betonového tělesa bude 
vložen nerezový bazén se dvěma plavecký-
mi dráhami, vybavenými startovními bloky  
a plaveckými drahami. Součástí bude relaxač-
ní část s trubkovou lavicí a polo-lehátkem, vy-
bavenými masážními vzduchovými a vodními 
tryskami. Relaxující rodiče budou moci přes 
akrylátové bezpečnostní zábradlí, sledovat 
hrající si děti v prostoru s nízkou hloubkou 
vody, vybavené vodním ježkem (viz plánek). 
Hlavní stavební činnost je pak směřována do 
období prázdnin, resp. harmonogram činnos-
tí bude nastaven tak, aby nebyla ani příští rok 
omezena výuka tělocviku a pokud možno to 
bylo již v době, kdy se chodí cvičit ven.

V 1. podlaží bude recepce a sociální zázemí 
pro bazén, tedy oddělené toalety pro chlap-
ce a dívky. Stejně tak bude zrekonstruováno  
i sociální zařízení v přízemí. Bude zde zbu-
dováno i samostatné WC pro imobilní, které 
bude řešeno samostatně, aby mohlo být vy-
užíváno univerzálně. Součástí je i přístavba 
ke krajní tělocvičně, která bude sloužit nejen 
jako kancelář plavčíka, ale díky propojení 
předně jako nářaďovna. V přízemí pak dojde  
i k celkové rekonstrukci všech čtyř šaten se 
sprchami a školní keramické dílny, včetně vy-
bavení. Součástí je i nová vzduchotechnika 
pro zbývající dvě tělocvičny a keramickou díl-
nu. Dále pak obnova elektrorozvodů v celém 
pavilonu a položení nových dlažeb na hlav-
ních chodbách. 

Školní bazén v Turnově

pokračování na str. 7
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4. října byla zahájena první fáze revitali-
zace parku 30. výročí osvobození, tzv. Burda 
parku. Ta se týkala především dětského hři-
ště. Jeho obnova nespočívala jen v nových 
prvcích, ale i v obměně povrchu a doplně-
ní dostatečného množství laviček. Realiza-
ce proběhla za podpory ve výši 400 000 Kč  
z participativního rozpočtu Středočeského 
kraje. Vše je samozřejmě navrženo tak, aby 
hřiště přirozeně navazovalo na budoucí po-
dobu celého parku, který projde obměnou  
v následujících měsících.

I přes nižší teploty počasí dětem přálo a 
tak hned v sobotu po otevření podrobily hři-
ště zatěžkávací zkoušce. Přibližně za měsíc 
by měla revitalizace parku pokračovat a do-
jde tedy i na výměnu povrchů přístupových 
cest k hřišti.

Do příštího jara chce město Lysá opra-
vit nebo doplnit i ostatní dětská hřiště. Za 
tímto účelem bude do konce roku oslo-
vena široká veřejnost s žádostí o pomoc 
a obyvatelé z okolí jednotlivých hřišť bu-
dou moci podávat návrhy – co je třeba 
opravit, upravit, nebo co by na hřišti, kam 
rádi chodí, chtěli.

O výzvě se včas dozvíte z internetových 
stránek, facebooku města a také z Listů.

Ing. Karolína Stařecká
radní pro investice

Dětské hřiště v parku 30. výročí osvobození

Školní bazén v Ostravě Školní bazén v Praze

Nejmodernější technologie úpravy vody, 
nová vzduchotechnika, spolu s energe-
ticky pasívními prvky, zajistí ekonomické 
provozování s minimálními nároky na do-
tace z městského rozpočtu. Teplejší voda 
a relaxace v bazénu zajistí i odpočinek po 
sportovních výkonech veřejnosti z vedlej-
ších tělocvičen. Zajistí lepší využití bazénu 
mimo školní výuku, umožní využití bazé-

nu i pro rehabilitaci pacientů po úrazech  
a operacích, cvičení seniorů nebo v ranních 
hodinách pro populární plavání batolat  
s rodiči nebo kondičnímu plavání. Vzducho-
technické zařízení, které je často odstavené 
z provozu, už dávno technicky neodpovídá 
současným hygienickým a energetickým 
podmínkám. Rovněž tak stávající zázemí 
šaten a sociálních zařízení neodpovídá plat-

ným hygienickým normám a je často před-
mětem kritiky. Rekonstrukce velké části pa-
vilonu by tak byla stejně nutná.

Je také nutno konstatovat, že na výstavbu 
samostatného, velkého bazénu s tobogány 
a atrakcemi, jaké známe třeba z velkých měst 
v blízkosti (Mladá Boleslav, Kolín apod.) po-
třebných 250 mil. Kč nemáme. Rovněž pro-
vozní náklady na takto velký bazén by byly 
velké. Zde se počítá s provozními výdaji oko-
lo 500 tisíc ročně (pro příklad bazén v Čeláko-
vicích má roční provozní výdaje 1,5 mil. Kč).  
V současnosti máme vypracovanou studii 
na revitalizaci sportovního areálu v Čecho-
vě ulici, kde se počítá s obnovou venkov-
ního koupaliště. Realizace bude záviset na 
finančních možnostech města v příštích 
letech.  

Co se týká otázky, kdo se bude o zařízení 
starat, avizuji, že vedení města připravuje 
samostatnou organizaci, spadající pod měs-
to, která bude zajišťovat v budoucnu provoz 
stávajících i vznikajících sportovních zařízení 
(tedy např. sportovní haly i přilehlého hřiště 
a dalších). 

Ing. Karolína Stařecká              
radní pro investice

pokračování ze str. 6
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Chtěli bychom poděkovat všem obča-
nům, kteří svědomitě třídí vzniklé komu-
nální odpady, ať už jejich odložením do 
kontejnerů na separovaný odpad, jejich 
odevzdáním do sběrného dvora či  zapo-
jením se do doplňkového pytlového sběru 
tříděného odpadu.

Nový zákon o odpadech, který je účinný 
od 1. 1. 2021, směřuje k eliminaci skládko-
vaného komunálního odpadu. S každým 
rokem bude poplatek za uložení směsného 
komunálního odpadu (dále jen „SKO“) na 
skládku tj, ten, který končí v černých po-
pelnicích a kontejnerech, vyšší. Poplatek je 
stanoven v limitech a město platí za každou 
tunu tohoto odpadu. Pokud město uloží na 
skládku více SKO než stanoví limit, každá 
další tuna je dražší. Skládkovné v roce 2021 
stojí město 500 Kč za tunu, pokud se jedná  
o množství do 200 kg SKO vyprodukovaného 
občanem za rok bez rozdílu věku. Při překro-
čení této hranice doplácí město 800 Kč za ka-
ždou tunu uloženého SKO na skládku. V roce 
2029 to bude už 1 850 Kč za tunu. Každý rok 
se bude limit množství vyprodukovaného 
SKO na občana snižovat o 10,-/kg, ovšem 
poplatek za uložení na skládku se bude na-
opak zvyšovat, viz přiložené tabulky.

Děkujeme, že třídíte!

Před drastickým zdražováním, které 
by se  projevilo i ve zvyšování místního 
poplatku za provoz systému nakládání  
s komunálním odpadem, může město a 
občany zachránit především zvyšování 
míry třídění odpadu a samozřejmě před-
cházení vzniku odpadů. Vytvářet mini-
mum odpadů je na bedrech každého ob-
čana osobně, ale třídit můžeme společně.

Pojďme společně snížit množství 
SKO ještě více!

Požádejte město o vydání nádoby na BIO-
ODPAD, pokud jste to ještě neudělali. Tato 
možnost se týká osob z rodinných domů a 
objektů určených k rekreaci. Prostřednictvím 
e-mailu se mohou občané, kteří mají uhraze-
ný místní poplatek za provoz systému naklá-
dání s komunálním odpadem registrovat na 
e-mailové adrese bioodpad@mestolysa.cz. 
Při registraci je nutné uvést jméno, příjmení 
a datum narození žadatele, telefonický kon-

takt na žadatele a adresu, kde bude nádoba 
umístěna. Není potřeba, aby se z domácnosti 
registrovali všichni, kteří na uvedené adrese 
bydlí. Svoz bude zahájen na jaře roku 2022. 
Poplatek za nádobu a její svoz je již zahrnut 
v místním poplatku za provoz systému na-
kládání s komunálním odpadem. Bližší infor-
mace poskytne paní Jana Kunrtová, odbor 
správy majetku, tel.: 325 510 230, e-mail: 
jana.kuntrova@mestolysa.cz.

Zapojte se do doplňkového pytlového 
sběru tříděného odpadu. 

Zaregistrovat se může fyzická osoba 
včetně nezletilých, která je poplatníkem 
místního poplatku za provoz systému na-
kládání s komunálním odpadem v Lysé nad 
Labem. Uvedený sběr spočívá ve třídění 
papíru, PET lahví a směsného plastu do prů-
hledných plastových pytlů, které se ozna-
čí QR kódem, ten identifikuje poplatníka 
a tříděnou komoditu. QR kódy jsou platné  
i v následujících letech, nejsou časově ome-
zené. Pytle jsou v předem daných termínech 
(viz webové stránky města Lysá nad Labem) 
sváženy z prostor určených pro svoz směs-
ného komunálního odpadu (popelnic a kon-
tejnerů na směsný komunální odpad). Pytle 

Poplatek za uložení SKO na skládku
Rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Poplatek/
nadlimitní  800 900 1000 1250 1500 1600 1700 1800 1850
tunu v Kč 

Množství SKO na občana
Rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
SKO na 
občana  200 190 180 170 160 150 140 130 120

lze umístit i do sběrného dvora v Lysé nad 
Labem, Ke Vrutici 1738. V případě zjištění 
nežádoucích příměsí ve tříděném odpadu 
nebude daný pytel s QR kódem načten a za-
počten. Započten nebude ani pytel, který má 
roztržený, zmačkaný či jinak poškozený QR 
kód. Pozor na přelepování kódu průhlednou 
lepící páskou, při kterém často dochází ke 
zmačkání kódu.

Poplatníkům, kteří se zaregistrují do 
doplňkového pytlového sběru tříděného 
odpadu, je poskytována finanční úleva  
z místního poplatku za obecní systém od-
padového hospodářství.

Výše úlevy je stanovena takto:
• za každý 1 kg vytříděného papíru se  
 sazba poplatku snižuje o 2 Kč,
• za každý 1 kg vytříděných PET lahví se  
 sazba poplatku snižuje o 2 Kč,
• za každý 1 kg vytříděného směsného  
 plastu se sazba poplatku snižuje o 2 Kč.

Načítání úlevy probíhá 12 po sobě jdoucích 
měsíců od listopadu daného roku do října 
následujícího roku. Výsledná úleva je poskyt-
nuta v roce následujícím, a to pouze do výše 
sazby poplatku. Pokud úleva přesáhne v prů-
běhu rozhodného období sazbu poplatku, 
je možné zaregistrovat do pytlového sběru 
tříděného odpadu další členy domácnosti 
(poplatníky). Úleva je načítána konkrétnímu 
poplatníkovi a nelze ji převádět na další po-
platníky, ani ji odečíst z celkové poplatkové 
povinnosti domácnosti. Výsledky pytlového 
sběru tříděného odpadu a úlevu za příslušné 
rozhodné období lze sledovat průběžně na 
webové stránce www.chytreodpady.cz po 
zadání přihlašovacího jména a hesla. 

Pro zapojení do tohoto systému je třeba 
se zaregistrovat na MěÚ Lysá nad Labem, 
odbor správy majetku, kancelář č. 219, kde 
budou danému poplatníkovi vydány QR 
kódy, plastové pytle a přihlašovací údaje  
k nahlížení do systému. V případě, že se po-
platník nemůže ze závažných důvodů dosta-
vit k převzetí přihlašovacích údajů osobně, 
lze zmocnit jinou osobu. Plná moc nemusí 
být úředně ověřená. Za nezletilé osoby jed-
ná zákonný zástupce.

Co patří/nepatří do pytlů v rámci 
doplňkového pytlového sběru 
tříděného odpadu?

PAPÍR
Do pytlů patří reklamní letáky, noviny a 

časopisy, knihy zbavené desek, katalogy, 
lepenky a rozložené kartónové krabice, 
čisté papírové sáčky a obaly, čistý obalo-
vý papír, plata od vajíček. 

Do pytlů nepatří voskovaný a uhlový papír, 
účtenky, papír potažený folií, mastný, mokrý 
nebo jinak znečištěný papír, použité pleny a 
hygienické potřeby, papírové obaly od sta-
vebních materiálů, celé svazky knih.

SMĚSNÝ PLAST
Do pytlů patří čisté plastové nádoby a oba-

ly, PET láhve, plastové sáčky, složky a fólie, 
čisté kelímky od jogurtů, krémů a tuků, pě-
nový polystyren, nápojové kartony.

Do pytlů nepatří znečištěné plastové 
obaly, novodurové trubky, PVC, obaly od 
nebezpečných látek (barvy, chemikálie, 
motorové oleje,…).

 PET LAHVE
Do pytlů patří pouze sešlapané plasto-

vé lahve od nápojů.

PET lahve a směsný plast je nutné do 
pytlů odkládat po zminimalizování jeho 
objemu (sešlapání PET lahví, zmačkání 
kelímků od jogurtů).

pokračování na str. 9
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VÁŠ NÁZOR NÁS ZAJÍMÁ
Mezi ulicemi Pivovarská a Jedličkova se v současné době nachází nevyužité pozemky ve vlastnictví města, 
na které je vydáno platné územní rozhodnutí. Podle něj je na těchto pozemcích možná výstavba bytových 
domů a občanské vybavenosti. V případě realizace jakéhokoliv projektu by se jednalo jak o významnou investi-
ci, tak velký zásah do veřejného prostoru. Proto bychom rádi znali Váš názor na to, jak s lokalitou naložit. Ten 
můžete vyjádřit vyplněním a odstřižením tohoto dotazníčku. Ten pak stačí odevzdat do konce roku do určené-
ho boxu v Turistickém informačním centru v budově radnice na Husově náměstí. Hlasování probíhá i on-line 
na webových stránkách města www.mestolysa.cz.

V popsané oblasti bych preferoval(a):
(zaškrtnout můžete více možností)

SPÍŠE PARKOVOU ÚPRAVU S LAVIČKAMI A VODNÍMI PRVKY

SPÍŠE ZELEŇ OBSAHUJÍCÍ SPORTOVIŠTĚ A HŘIŠTĚ

VÝHRADNĚ BYTOVOU ZÁSTAVBU

SPÍŠE BYTOVOU ZÁSTAVBU S OBCHODY A SLUŽBAMI V PŘÍZEMÍ

SPÍŠE KOMERČNÍ OBJEKTY S KANCELÁŘEMI

SPÍŠE KOMERČNÍ OBJEKTY S OBCHODY A SLUŽBAMI

PROSTOR PRO PARKOVÁNÍ

JINÉ VYUŽITÍ ...............................................................................................................................................

Pytle s papírem je potřeba plnit do jejich 
maximální nosnosti 15 kg. Jinak může dojít 
k protržení pytlů. Navíc pytle vážící více jak  
15 kg jsou velmi náročné na manipulaci, jak 
pro pracovníky svozové firmy, tak pro pracov-
níky sběrného dvora. 

V poslední době se objevují v odevzdaném 
směsném plastu a PET lahvích nežádoucí pří-
mesi např. písek, voda, kameny. Odevzdán 
byl i kbelík se sádrou či kelímky od jogurtů  
s plísní. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno  

k opatření, kdy bude pytel s nežádoucí pří-
měsí či špatně vytřídeným odpadem načten 
do systému, ale nebude započítán do úlevy. 
V systému bude informace, z jakého důvodu 
nebyl pytel započítán. 

Závěrem ještě pár slov
Lineární model hospodaření  (vyrobit – 

použít – vyhodit) byl založen na představě 
neomezené kapacity Země, a to nejen z po-
hledu množství zdrojů surovin a energie, ale 

Přehled svozových dnů pytlového sběru v roce 2022

Městský úřad

Lokalita: Litol 
2. týden čtvrtek 13. 1.
6. týden čtvrtek 10. 2.
10. týden čtvrtek 10. 3.
14. týden čtvrtek 7. 4.
18. týden čtvrtek 4. 5.
22. týden čtvrtek 2. 6.
26. týden čtvrtek 30. 6.
30. týden čtvrtek 28. 7.
34. týden čtvrtek 25. 8.
38. týden čtvrtek 22. 9.
42. týden čtvrtek 20. 10.
46. týden čtvrtek 17. 11.
50. týden čtvrtek 15. 12.

i odkládaného odpadu. Dnes už je zřejmé, že 
tento model není funkční. Postupně budeme 
muset přejit na cirkulární ekonomiku (vyro-
bit – použít – zrecyklovat – použít – zrecyklo-
vat…) a snažit se co nejméně zatěžovat zdroje 
surovin a energie, chovat se ohleduplně k ži-
votnímu prostředí, potažmo k našemu zdraví. 
Nejlepší variantou je odpad vůbec nevytvá-
řet. Když už ho člověk vytvoří, je dobré se za-
myslet nad opětovným použitím (opravit ná-
bytek, darovat staré kolo) nebo třídit a využít 
možnosti recyklace. Když se surovina dostane 
na konec své životnosti a již není možná její 
recyklace, nabízí se energetiké zhodnocení 
tzv. ZEVO, v horším případě spalování. Posled-
ním a nejhorším způsobem likvidace odpadů 
je skládkování. Ukládání odpadu na skládky 
je velkou ekologickou zátěží, kdy nebezpečné 
látky prosakují do půdy a spodních vod, do 
ovzduší se vylučují skleníkové plyny. V součas-
né době se v ČR skládkuje 45 % odpadů (horší 
jsou v Evropě jen balkánské státy). Odpadové 
hospodářství směřuje k postupnému ome-
zování skládkování s výhledem skládkování 
téměř zrušit.

Lenka Plachá
odbor správy majetku

Lokalita: Lysá, Dvorce, Byšičky  
2. týden úterý 11. 1.
6. týden úterý 8. 2.  
10. týden úterý 8. 3. 
14. týden úterý 5. 4.  
18. týden úterý 2. 5.  
22. týden úterý 31. 5. 
26. týden úterý 28. 6. 
30. týden úterý 26. 7. 
34. týden úterý 23. 8. 
38. týden úterý 20. 9. 
42. týden úterý 18. 10. 
46. týden úterý 15. 11. 
50. týden úterý 13. 12.

pokračování ze str. 8
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Do nadcházejícího adventního času nám 
všem přeji hlavně klid, zdraví a pohodu s blíz-
kými. Než se však rozvine vánoční atmosféra, 
máme zde další investiční projekt, o kterém 
byste měli vědět. Nemá podporu odborní-
ků, ani široké veřejnosti a ani školské komise. 
Opoziční zastupitelé z Lysá nás spojuje opako-
vaně hlasují proti. Přesto již stavební povolení 

k výstavbě malého bazénu v prostorách tělocvičny ZŠ JAK bylo 
vydáno. Lysé by bazén určitě slušel, ale tento projekt má spíše 
parametry hotelového wellness než plnohodnotného bazénu 
pro výuku plavání a relaxaci obyvatel. A co nám tedy předložený 
projekt říká? Bazén o rozměru 8 x 16,7 m a hluboký 1,2 – 1,6 m 
má v jedné polovině plochy dvě dráhy a ve druhé polovině vířivku 
a masážní prvky. Aby mohl vzniknout, zruší se bez náhrady plně 
využívaná tělocvična. Plánovaná využitelnost je pro výuku plavání 
a veřejný provoz. Projekt neřeší vlastní vstup do bazénu, ten má 
být po stávajícím ocelovém schodišti z ul. Škrétova.

Mgr. Štěpánka Vošická, KDU-ČSL

Pro dokreslení celé situace uveďme, že fir-
ma městské pozemky měla pouze v pronájmu 
do června 2021 a teprve až na nich vybuduje 
domy, je měla odkoupit za méně jak 1,4 tis/
m2. V roce 2016 jsem se jako člen finančního 
výboru zajímal o to, proč nic z toho, co pan 
Havelka jako tehdejší starosta sliboval, nebylo 
zatím realizováno. Došel jsem ke zjištění, že 

smlouva neobsahuje pro firmu MS development, s. r . o. povinnost 
občanskou vybavenost postavit a ani sankce, pokud ji nevybuduje. 
Toto zjištění potvrdil i právní audit smlouvy zadaný městem, který 
jsem na základě svých zjištění inicioval. Díky tomu se podařilo zasta-
vit výstavbu dalších bytových domů na městských pozemcích a již 
zastavěné pozemky odprodat firmě za vyšší cenu. Teď tedy máme 
v centru města volnou plochu přes 8 tis. m2 pro potřeby obyvatel 
města. Využijeme ji dobře? Na závěr ode mne přijměte přání, abys-
te letos prožili pokojné a radostné Vánoce v kruhu svých blízkých.

Mgr. Karel Marek, KDU-ČSL

Sousedé, přátelé, kamarádi, přeji vám z celého 
srdce klidné svátky, hlavně rodinnou pohodu a co 
nejméně předvánočního stresu. Než se naladíme 
na vánoční notu, připomeňme si historii pozemků 
v areálu bývalé Fruty. Toto téma se sice poněkoli-
káté vrací, ale přesto jsme již mohli zapomenout, 
jak to všechno bylo. V roce 1997 získalo město do 
svého vlastnictví pozemky v bývalé Frutě (přes 10 

tisíc m2 za 6,5 milionu Kč). Město areál 10 let využívalo jako sběrný 
dvůr. V roce 2007 proběhla anketa mezi obyvateli města s cílem defi-
novat své priority při zástavbě tohoto území. Z ankety vzešel jasný po-
žadavek, aby byla s bytovou výstavbou postavena také občanská vy-
bavenost: společenský sál pro 400 návštěvníků, bazén pro veřejnost, 
pošta, hotel. Na podzim vyhlásilo město záměr na prodej pozemků, 
kde jako jednu z podmínek prodeje požadovalo zajištění výstavby 
všeho výše zmíněného. Nabídku podaly pouze dvě společnosti. Vítě-
zem se stala společnost MS development s. r. o.

Mgr. Radka Bláhová, Kulturně!

Dle zápisu ze ZM se zdá, že pro tuto firmu ne-
panovala shoda, hlasovalo pro ni jen 8 zastupite-
lů. Připravila se smlouva, kterou v červnu 2008 
schválilo zastupitelstvo 11 hlasy (vč. p. Fajmona, 
Havelky, Kolmana a Otavy). Citujeme z článku  
J. Havelky z Listů 2/2008: „Ve své nabídce se (MS 
Development) zavázala realizovat stavbu všech 
výše uvedených staveb, které si občané v dané 

lokalitě přáli. V rozhodování zastupitelstva města hrál významnou 
roli zejména způsob zajištění financování celého projektu a jeho ži-
votaschopnost. Z těchto důvodů byla vybrána výše uvedená firma, 
která dle názoru většiny zastupitelů předložila důvěryhodný projekt 
spočívající na reálných ekonomických základech, které zaručují bu-
doucí bezproblémovou výstavbu a chod celého areálu... Předpo-
kládané ukončení výstavby je konec roku 2010.“ Zázrak se nestal a 
občanská vybavenost nestojí do dnešního dne. Přeji vám ze srdce 
aspoň vánoční zázraky a šťastné, hezké Vánoce.

Matěj Kodeš, Kulturně! 

 
 Velká kumulace osob na úzkém schodi-

šti není nijak řešena. Postrádáme recepci 
pro návštěvníky bazénu, ale i místo, kde by 
mohla vzniknout. Cena z r. 2017 (bazén se 
poprvé objevil v kampani ČSSD, cena studie 
99 825 Kč), je stanovena na 30 mil. Kč a je  
v ní započítána i rekonstrukce stávajících ša-
ten a rozvodů. Kvůli růstu cen se nebojíme 

odhadnout reálnou cenu na 40 mil. Kč. Otázka zní: Kde chce 
vedení Lysé vzít peníze na realizaci projektu, když je město 
zadlužené úvěrem 300 mil. Kč a u téměř každého dalšího 
projektu vznikají vícenáklady? Chybí výpočet každoročních 
provozních nákladů, které s ohledem na využití odhadujeme 
na 2 – 3 mil. Kč ročně. Vzhledem k současnému finančnímu 
stavu města je podobný projekt naprosto mimo jeho mož-
nosti. Nezbývá než doufat, že vedení města začne konečně 
řešit akutní opravy školy místo bazénu. Na závěr vám v tomto 
adventním čase přeji hodně štěstí, neboť je krásné, hodně 
zdraví, neboť je vzácné, a hodně lásky, neboť je jí málo.

Jan Burian, KDU-ČSL

Kdy přijede můj autobus? Ještě donedávna 
se na tuto otázku, kde se právě nachází očeká-
vaný autobus, dalo odpovědět jen dost těžko. 
Snad jen podívat se do jízdního řádu a doufat, 
že spoj přijede včas. Nyní ale mohou cestující 
sledovat aktuální polohy spojů Pražské integro-
vané dopravy v reálném čase. Stačí se podívat 
na web mapa.pid.cz a zde zadat číslo linky nebo 

upřesnit polohu zastávky a obratem se v mapě zobrazí aktuální 
polohy autobusů nebo i vlaků dané linky. Rovněž lze zobrazit infor-
mace, zda je daný autobus nízkopodlažní a klimatizovaný nebo si 
prohlédnout celý jízdní řád spoje. Věřím, že tyto veřejně dostupné 
informace mohou mnohým usnadnit cestování. Současně bych 
všem velmi rád popřál klidné a příjemné prožití svátků vánočních.  

Ing. Martin Pípal, za ČSSD

Městský úřad
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Po 14 letech zastupitelé znovu projednávají po-
zemky v areálu bývalé Fruty díky ukončené nájemní 
smlouvě s MS Development. Pan Fajmon, jeden z 
těch, kteří veřejně proklamovali záměr zajistit pro 
město občanskou vybavenost, dnes přichází s návr-
hem tyto pozemky či jejich část opět prodat develo-
perům. Potřebuje naše město další developerskou 
výstavbu? Je správné prodat tento lukrativní poze-

mek a nechat na něm vydělat developerům, kteří občanům nic nepři-
nesou? Není právě toto místo vhodné pro výstavbu domu s pečova-
telskou službou a ordinacemi lékařů, nebo pro vybudování městských 
bytů (po jejichž umístění přímo v Lysé koalice volala) a nebo není mož-
né vstoupit do jednání s krajem o stavbě nového domova pro seniory 
na těchto pozemcích? Najděte si, prosím, malou chvilku a dejte najevo 
svůj názor v anketě, která by měla být v tomto čísle Listů. A až dáte ve-
dení města vědět, co si myslíte, nalaďte se taky na vánoční svátky. Všem 
přeji krásný, spokojený a poklidný adventní čas plný radosti!

Mgr. Martina Tužinská Synková, Cesta města 

Městský úřad

Jak využít bývalou Frutu? V letošním roce 
vypršela smlouva s firmou, která měla zasta-
vět městský pozemek v lokalitě Pivovarské a 
Jedličkovy ulice. Postaveny byly nakonec pouze  
2 domy a město nyní čeká rozhodování o tom, 
jak tento rozsáhlý pozemek využít dále. Zastu-
pitelstvo města se shodlo v tom, že se k tomu 
má uskutečnit anketa. Jsem přesvědčen o tom, 

že by se pozemek měl využít především pro bytovou výstavbu a jako 
doplněk by zde měly být i menší prodejny a služby v uličním parte-
ru. To ostatně říká i platný územní plán. Podobně jako hlavní město 
Praha zvažujeme i obnovu družstevní formy výstavby bytů. Na části 
pozemku bychom chtěli nabídnout pilotní projekt družstevního by-
dlení pro zájemce z řad místních občanů. Jednalo by se o dům s cca 
30 byty. Konkrétní podmínky ještě upřesníme. Družstevní formou 
bylo v našem městě v minulosti postaveno mnoho bytových domů. 
Jsme přesvědčeni o tom, ze to bude fungovat i nyní. 

Mgr. Hynek Fajmon, ODS

Milí sousedé, rok se s rokem sešel a jsou tu zase 
vánoční svátky. K nim neodmyslitelně patří tradi-
ce a zvyky. Ty se přenáší z generace na generaci 
a díky tomu stále žijí. A to je moc důležité. Pro mě 
osobně přináší pocit klidu a bezpečí. Díky tomuto 
pocitu dokážu pak snáz zvládnout těžkosti, kte-
ré život občas přinese. Asi každý z nás se trochu 
obává toho předvánočního shonu. Jestli všechno 

zvládne včas nakoupit, zabalit, uvařit, upéct, ozdobit. Je to závod s ča-
sem, výkonnostně na úrovni ultra maratonu. V takovém čase je třeba 
si uvědomit, co je skutečně důležité. Nejsou to hromady drahých dárků 
pod stromečkem, ani 30 druhů cukroví. Je to zdravá a spokojená rodina 
a chvíle strávené s těmi, kteří do našeho života patří. Pevně doufám, že 
situace dovolí, abychom se letos potkali i společně a načerpali trochu 
té vánoční atmosféry. Zazpívali si spolu koledy a dali si svařák. Takové 
momenty totiž dávají zapomenout na to, co společnost jinak rozděluje. 
A to my po uplynulých dvou letech potřebujeme asi nejvíc. Přeji vám, 
aby vaše Vánoce byly plné pohody a do roku 2022 hlavně pevné zdraví. 
Vše ostatní už pak se zdravím přijde ruku v ruce. 

Romana Fischerová, ANO 2011

 Vážení občané Lysé nad Labem, milí Lysáci, do-
volte mi, abych vám s končícím rokem popřála do 
nového roku 2022 hodně zdraví, štěstí a osobní 
spokojenosti. Přála bych si, abychom všechna 
nedorozumění dokázali řešit osobním kontaktem 
a abychom se pokusili mít k sobě jako lidé o tro-
chu blíž. Bohužel i zlá doba nám k tomuto prostor 
moc nedává.  Kéž nás všechny v příštím roce pro-

vází vzájemná tolerance a úcta jednoho k druhému, jelikož takového 
jednání je mnohdy jak šafránu. Náš život neúprosně a rychle utíká a 
možná si více uvědomujeme i pomíjivost některých hmotných statků 
a naopak sílu rodiny či hodnotu přátelství,  nebo jen všudy přítomné 
soudržnosti. Přeji vám všem, abyste si dokázali ty pravé hodnoty najít 
a vážit si jich nade vše. Vše nejlepší a šťastný nový rok!

 Ing. Karolína Stařecká, ČSSD

Vstupujeme do posledního měsíce v letošním 
roce. Do měsíce, který nám přináší plno krás-
ných životních okamžiků, které budeme prožívat 
s našimi nejbližšími. Na Husově náměstí  nám už 
svítí vánoční strom s adventním světlem, těšíme 
se na adventní koncert a především pak na Mi-
kuláše a Ježíška. Snad najdeme i nějaký dárek 
pod stromečkem. Vraťme se ale k některým ak-

cím v uplynulém čase. Svatohubertská slavnost v parku pod patrona-
cí Řádu svatého Huberta se sídlem na Kuksu byla opravdu na úrovni. 
Zejména uspořádané soutěže pro děti ve znalostech přírody byly veli-
ce lákavé a účastnily se jich desítky dětí. A pak večer následující Svato-
hubertská troubená mše v našem farním kostele nás  velice uchvátila. 
A prožitky z minulého období musíme doplnit ještě oslavou Dne vzni-
ku samostatného československého státu 28. října 2021. Účast byla 
uspokojivá - Kluby důchodců Lysá nad Labem a Litol, Sokolové, hasiči 
i s dechovkou. Samozřejmě, jako senioři jsme nemohli na žádné akci 
chybět a naše účast je zdokumentována. Vážení čtenáři, za Komisi pro 
šťastný život seniorů vám všem přeji hezké prožití vánočních svátků a 
vše nejlepší a hlavně zdraví do nového roku 2022!  

     
MVDr. Jan Kořínek, za ČSSD

Tak jsme po roce opět rozsvítili vánoční strom 
na Husově náměstí a udělali tak radost nejen 
dětem. Doufám, že jste si všimli obnovené a roz-
šířené vánoční výzdoby ve městě. Mám za to, 
že přispěje k příjemnému prožití nadcházejících 
svátků vánočních. Jak málo stačilo k tomu, aby 
letos žádná vánoční výzdoba nebyla, jsem se 
přesvědčil na posledním zasedání zastupitelstva 

města, kdy zastupitel Karel Marek navrhl nevydávat žádné finanční 
prostředky na vánoční výzdobu města. To by znamenalo, že letos by 
město zůstalo bez vánoční výzdoby i bez ozdobeného stromu na ná-
městí. Nevím, co tím pan zastupitel sledoval, ale já jsem moc rád, že 
se finance podařilo zachovat a děti mohou mít radost z vánočního 
osvětlení i v tomto roce. Jak to bude v dalších letech, je otázkou. Já 
jsem pro zachování této příjemné tradice. Přeji všem klidné svátky. 

Mgr. Jiří Havelka, ODS  
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Městský úřad / Pozvánky

Odcizil jízdní kolo
Strážníci se velmi významně podíleli na do-

padení pachatele krádeže jízdního kola. Dne 
10. 10. 2021 bylo na služebnu přijato telefo-
nické oznámení o krádeži jízdního kola, které 
bylo uzamčeno v jedné ze sklepních kójí by-
tového domu na sídlišti. Šetřením k události 
a ve spolupráci s policií byl vytipován možný 
pachatel, kterého strážníci v nočních hodi-
nách ve městě kontrolovali. Policisté si pro 
podezřelého 27letého cizince dojeli. Ten se 
k činu nakonec policistům přiznal. Vzhledem 
ke skutečnostem, že muž toho má na svědo-
mí daleko více, zahájili s ním policisté úkony 
trestního řízení.

Pohřešovaná nezletilá dívka
Dne 11. 10. 2021 ve večerních hodinách 

kontrolovali strážníci na nádraží dvě oso-
by. Při ověřování jejich totožnosti vyšla 
najevo skutečnost, že 13letá dívka z Kolína 
je vedená jako pohřešovaná. Na základě 
této skutečnosti si dívku převzali přivolaní 
policisté.

Hrubě urážel úřednice
Mladý muž se velmi nevybíravým způso-

bem pustil do úřednic za přepážkou. Stráž-

Krimi střípky
níci zasahovali proti 28letému muži z Prahy, 
který si na úřad přijel vyřídit věci ohledně 
převodu motorového vozidla. Na jednu 
podstatnou věc ovšem zapomněl, a to, že 
k úřednímu jednání by měl předložit po-
třebný doklad totožnosti, bez kterého není 
možné požadovaný převod uskutečnit. 
Muž byl opačného názoru a úřednice zasy-
pával vulgarismy a mlácením do přepážky. 
Když zjistil, že se na místo volají strážníci, 
sebral se a úřad opustil. Strážníci si ho našli 
nedaleko a po ztotožnění byl poučen o po-
dezření ze spáchání přestupku, který bude 
projednávat správní orgán. Muži za urážku 
úřední osoby hrozí ve správním řízení poku-
ta až 10 000 Kč. 

    Krádeže v Penny marketu
Hned dva cizinci se vydali do prodejny 

za nákupem s cílem za zboží nezaplatit. 
Ostraze muži ale neunikli a ta na místo 
přivolala strážníky. Po provedení nezbyt-
ných úkonů k osobám pachatelů byl pře-
stupek na místě projednán uložením po-
kuty na místě, kterou oba cizinci na místě 
zaplatili.

Další pachatel krádeže, tentokrát 34letý 
muž z nedalekých Hronětic. Ten se pokusil 

odcizit z prodejny alkohol. Ani toho pokuta 
na místě neminula.

I dopravní značky a zařízení
jsou terčem vandalů

Kamerový systém přispěl k odhalení pa-
chatelů, kteří si chtěli přisvojit dopravní 
značky. Dne 30. 10. 2021 krátce po půlnoci 
strážník obsluhující MKDS monitoroval u ná-
draží 3 osoby, které si nesly dopravní značení. 
Strážníci osoby ve věku 18 a 19 let z Lysé nad 
Labem ztotožnili a po provedení nezbytných 
úkonů přistoupili k uložení pokut, které byly 
na místě zaplaceny. Dopravní značení vrátili 
mladíci zpátky na místo.

Závěrem mi dovolte,
abychom všem našim
spoluobčanům popřáli
do nového roku, 
hodně zdraví a co 
nejméně životních karambolů.

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

Bc. Luboš Zita
velitel  městské policie          
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Pozvánky 

19. 12. 2021
VYSTOUPENÍ ZÁVODNÍCH  
I NEZÁVODNÍCH TÝMŮ  
KLUBU TSK DYNAMIK, z.s.
VÝSTAVIŠTĚ 
LYSÁ N. L.

od 10.00
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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
Temné dědictví – Smith Wilbur A.
Válka je u konce a Hitler mrtev. Saffron Court-
ney a její milovaný manžel Gerhard jen o vlá-
sek unikli smrti. Po návratu do Keni je však ne-
čeká žádná idylka. Mladí muži, kteří bojovali 
ve „válce bílého muže“, zjistili, že si tím nevy-
sloužili ani uznání, ani lepší práci. Potlačovaná 
touha po svobodě se dere na povrch a neštítí 
se násilí.

Šťastná za všech okolností – Devátá Ivanka
Až umřu, kluci,“ říkám svým synům, „chci, 
abyste věděli, že jsem byla šťastná, protože 
já dovedla být šťastná za všech okolností.“ 
Úspěšná herečka a ještě úspěšnější spisova-
telka Ivanka Devátá se po letech odhodlala 
k sepsání autobiografie, které se tak dlouho 
bránila. I když její život nebyl vždycky šťastný, i 
když i ji potkávaly problémy, zrady a zklamání, 
i když i jí bylo často spíš do breku než do smí-
chu, její talent na štěstí vždycky zvítězil.

Naučná pro dospělé
Můj rodný blázinec – Brůhová Daniela, 
Honzák Radkin
V knize rozhovorů najdete životní příběh ne-
stora české psychiatrie Radkina Honzáka. Do-
zvíte se mnoho dosud nepublikovaných pří-
hod z jeho života, a to od útlého dětství až po 
současnost. Jeho nadhled v těžkých dobách 
války a posléze totality může být pro součas-
ného čtenáře inspirací. Zároveň zde nechybí 
Honzákův typický humor a schopnost trefně 
pojmenovávat různé situace a události sou-
časného světa...

Hobby vinař: Od výsadby révy po stáčení 
vína – Ulrich Gerd
Vinice jsou starým kulturním dědictvím a 
utvářejí krajinu. V knize najdou poučení a zají-
mavé informace jak hobby vinaři, tak majitelé 
zahrad a domů. Tato publikace dává odpově-
di na otázky kolem pěstování révy a zpraco-
vání hroznů.

Otevírací doba knihovny o Vánocích
Dne 23. 12. 2021 od 8.00 do 16.00 hodin.
Od 24. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude knihovna 
pro veřejnost uzavřena.
Od 3. 1. 2022 otevřeno v obvyklých otevíra-
cích hodinách.

Vánoční dekorace – 7. prosince 2021
od 16.00 hodin
Přijďte si vyrobit vánoční proutěný věnec 
na dveře. Kurz je vhodný pro děti od 10 let 
i dospělé. Cena 200 Kč. Na kurz je nutné se 
přihlásit v knihovně předem. Počet míst je 
omezený!

Paličkování – 8. + 22. prosince 2021 
od 16.30 hodin
Pravidelné kurzy s Helenou Kubíkovou. Zá-
jemci se mohou hlásit v knihovně.

Hudební toulky – 15. prosince 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.

Vánoční koncert – 26. prosince 2021
od 16.00 hodin
Tradiční vánoční koncert v lyském kostele 
Narození sv. Jana Křtitele. Na koncertě se mů-
žete těšit na Vánoční mši J. J. Ryby v podání 
orchestru Concertus Centrobohemicus, pě-
veckého sboru Vox Nymburgensis a sólistů. 
To vše pod taktovkou Jana Mikuška. Vstup na 
koncert volný. Výtěžek z koncertu bude věno-
ván na obnovu varhan v kostele.

Vánoční prodejní výstava Domova Na Zám-
ku – 1. prosince 2021 – 3. ledna 2022
V průběhu prosince bude v prostorách 
knihovny probíhat prodejní výstava výrobků 
lyského domova pro seniory. Přijďte si pro-
hlédnout, co vše dovedou šikovné ruce na-
šich seniorů! Koupí těchto výrobků pak mů-
žete udělat radost nejen svým blízkým, ale i 
podpořit aktivity Domova Na Zámku. 

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.

Beletrie pro děti
Co dělají pocity – Oziewicz Tina
Laskavá obrázková knížka (nejen) o emocích. 
Vezměte děti na výpravu do světa citů, pocitů 
a emocí. Nečekejte však žádné barvy. Naopak, 
paleta něžných ilustrací Alexandry Zającové 
je příjemně neutrální, měkce šedá, růžová či 
modrá. O to více vyniká to, co autorky chtějí 
sdělit. Z pocitů totiž stvořily zvláštní bytůstky 
— malé, velké, roztomilé i strašidelné, které 
si žijí vlastním životem v našem nitru. Ra-
dost skáče na trampolíně, vztek vybuchuje, 
smutek se choulí v dece, trpělivost pěstuje 
růže, strach dělá, že není… láska rozsvěcuje. 
To, co tyto bytůstky dělají, vystihuje hlubo-
kou podstatu daného pocitu a neobvyklým 
způsobem jej tak dětem přibližuje. Půvabné 
ilustrace doprovázené krátkými poetickými 
texty vybízejí k otázkám a hledání odpovědí. 
Emoce tu nejsou ani hodnoceny, ani nijak 
klasifikovány, prostě jen jsou a jednají. Přesně 
tak jako v každém z nás.

Moldánkovské věže 2: Poklad zlaté lebky  
– Pristley Chris
Zdánlivě nudné Moldánkovské věže se opět 
stávají dějištěm záhad, napínavých pátrání a 
nemilosrdných slovních soubojů. Zdejší škola 
pro ne právě bystré syny ne právě bohatých 
rodičů je na mizině a hrozí jí zánik. Nemohl by 
ale situaci zachránit poklad piráta Zelenovou-
se, který kdysi sloužil v rodinném sídle Mol-
dánků, později přeměněném na školu? Kde je 
ale poklad zakopán? Podaří se ho Rosolovi a 
Piškotovi najít? A proč je neustále sleduje je-
jich spolužák Pustoryl? Co má za lubem? Kam 
se poděly peníze z prodeje Školního diaman-
tu ukryté v časohybném křesle? Když navíc 
záhadně zmizí celý učitelský sbor a ve škole se 
objeví horda pirátů převlečených za učitele, 
musejí Rosol a Piškot urychleně jednat…

Naučná literatura pro děti
Nezkreslená věda – Vémola Aleš
Námět této knížky jsem poprvé viděla na 
internetu, když jsem hledala pro své žáky 
nějakou lehce stravitelnou formu, jak vyložit 
poměrně zdlouhavou a nudnou látku. Na ro-
vinu musím říct, že největší kouzlo má oprav-
du přes internet, kdy můžete vidět vznikající 
obrázky a poslouchat k tomu komentář. Ale 
ani knižní forma není úplně k zahození. Díky 
mnoha obrázkům se dozvíte mnoho nového, 
proniknete „pod pokličku“ mnohých problé-
mů a ozřejmíte si, jak to vlastně v té vědě 
chodí.
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Ze života škol / Napsali nám

V Česku je jen ně-
kolik čistě romantic-
kých zámků. Jedním 
z nich je Sychrov  

u Liberce. Právě tam jsme se s našimi žáky 
vydali v rámci projektového dne. Seznámi-
li se zde s typickým příkladem romantické 
architektury 19. století, prohlédli si exteri-
érovou výzdobu celé budovy a hlavní pro-
hlídkovou trasu interiéru zámku nazývající 
se Novogotický klenot Rohanů. Jednotlivé 
místnosti zámku nesou pečeť nejen per-
fektní řemeslné práce nejlepších umělců své 
doby, ale také nevšední nádech tisícileté his-
torie rodiny Rohanů, která zde žila po svém 
odchodu z rodné Francie. Díky tomu se stu-
denti také dozvěděli zajímavosti z francouz-
ských dějin. Dále jsme měli možnost vidět 
jednu z největších sbírek francouzského por-
trétního malířství, kterou Rohanové shro-
máždili ve Francii a následně ji převezli do 
Čech. Na každém kroku zámeckými interiéry 
tak studenti pohlíželi do tváří francouzských 
králů a královen a samozřejmě sledovali i 
osudy významných představitelů rodiny Ro-
hanů. První historická zmínka o nich sahá 
až do 10. století. Výše zmíněná témata 
souvisí s látkou probíranou ve  4. ročnících  
v předmětech dějiny výtvarné kultury a ději-
ny umění a reklamy.

Zámek je obklopen typickým anglickým 

parkem o rozloze 24 hektarů. Žáci zde měli 
možnost seznámit se s pravidelnými progra-
my pro rodiny s dětmi, což ocenili především 
ti z nich, kteří se zaměřují na produkční čin-
nost. Jednou z atrakcí parku je interaktivní 
hra. Studenti si vyzkoušeli s mapkou projít ně-
kolik zastávek této aktivity pro děti, která pří-
stupnou formou doplňuje informace o zámku  
a jeho historii.

Návštěva zámku tedy pomohla studen-
tům v orientaci v umění 19. století, sezná-

Obchodní akademie
Lysá nad Labem
Komenského 1534
www.oalysa.cz

Den otevřených dveří
4. 12. 2021     9 – 12 h
10. 1. 2021   10 – 16 h

mila je s vývojem francouzské portrétní 
malby od renesance po 19. století, ukáza- 
la jim propojení romantického interiéru a 
exteriéru, zopakovala jim dějiny Francie  
a rakouského císařství a také jim předsta-
vila zámek jako komplexní objekt zaměře-
ný na různé skupiny návštěvníků od těch 
nejmenších až po odborně zaměřenou 
veřejnost.

Mgr. Monika Fandáková

Projektové vyučování na zámku Sychrov

26. 10. 2021 – posled-
ní den před podzimními 
prázdninami. Den, který 
jsme se rozhodli strávit 

trochu jinak. Den ke zdraví. Možná název 
samotný nezní příliš lákavě, ale náplň láka-
vá byla. Každá třída měla vlastní program, 
vlastní náplň spojenou se setkáním s odbor-
níkem – odborníky. A tak zatímco maturanti 
„úpěli“ pod taktovkou maturitní generálky, 
ostatní ročníky prožily den či alespoň jeho 
část mimo lavice a klasický vyučovací pro-
ces. Hasičská zbrojnice, beseda se student-
kami SZŠ, tělocvična.

Měla jsem možnost připojit se k 3. B a 
kolegovi Petru Horákovi. První a druhá ho-
dina byla zasvěcena pocení. Petr totiž své 
studenty řádně potrápil funkčním trénin-
kem. A tak pokud jsou pro vás slova jako 
sklapovačky, sedy-lehy, poskoky, kliky, „an-
gličáci“, skákání přes švihadlo návratem do 
hodin TV, jste tu správně. Zahřívací kolo 
začalo nenápadně, tělo je třeba na výkon 
připravit a také protáhnout. Pak už se ale 
naplno rozjel tělocvičný koncert. Jednotli-
vá stanoviště byla označena názvy cviků a 
zvukový signál odměřoval dobu „mučení“ 
a následného odpočinku. Pozorovala jsem 

Projektový den – DEN ke ZDRAVÍ

studenty z rohu tělocvičny a obdivovala je-
jich odhodlanost. Do každého kola šli na-
plno, ačkoliv sil po tom prvním postupně 
ubývalo. 

Jejich snaha ale byla odměněna 3. a 4. 
hodinu přednáškou o zdravé výživě, při 
které se skládaly ty pravé ingredience, a to 
ve správném a nutričně vyváženém pomě-
ru sacharidy vs. bílkoviny. Konkrétní zadá-
ní znělo: sestav zdravou snídani či svačinu. 
Následná konzumace lákala vyzkoušet  
i vzorky dosud nepoznaného – např. hu-
mus s rajčaty, proteinový koktejl, semín-
kové bagetky. Po ranním tréninku totiž 
vyhládne!

Renáta Vlachová
učitelka

Informace o konání
reprezentačního 
plesu města 

Město Lysá na Labem připravuje re-
prezentační ples, který se měl konat 
4. února 2022 na Výstavišti v Lysé nad 
Labem. Z důvodu zostřených protiepi-
demických opatření jsme se rozhodli 
přeložit ples na jaro. O novém termínu 
vás budeme informovat.

odbor ŠSVZaK
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Hodina s Miladou
„Výstava se mi moc lí-

bila. Bylo tam mega moc 
informací, a hodně z nás 
to hodně překvapilo." 
„Výstava byla originální a 

krásně nakreslená s popisem. Bylo to hrozně 
smutný!"

To je jen malý vzorek z reakcí našich 
žáků, který se týkal putovní výstavy o dok-
torce Miladě Horákové. Výstavu pořáda-
la ZŠ TGM Milovice, připravilo ji Dětské 
zastupitelstvo a žáci školy pod vedením 
učitelů a my jsme měli štěstí, že jsme 
byli jednou ze škol, kam byla zapůjče-
na a nainstalována. V týdnu, kdy byla na 
naší škole, jsme měli dostatek času na-
vštívit ji a prostudovat. Třídy se doslova 

vyhýbaly ve dveřích. Vyučující nejdříve  
v krátkosti připomněli význam života a 
činnosti této neuvěřitelně statečné ženy 
s pomocí krátkého dokumentu na ČT Edu, 
žáky vybavili záznamovými archy. Mezi 
vystavenými panely stáli a pracovali žáci 
v hloučcích a bylo slyšet polohlasné čtení, 
občasné zděšené „Tý jo!“ a „To bylo hroz-
ný!“ Celou výstavu věnčily portréty Mila-
dy Horákové, jak je neuvěřitelně věrně a 
se zaujetím ztvárnili žáci. Výstava velmi 
důstojně a zajímavě připomněla dětem 
letošní 120. výročí narození této statečné, 
zásadové a silné ženy. 

PŘESPOLNĚ!
Žáci naší školy se dne 11.10.2021 zúčast-

nili závodu v přespolním běhu, jehož pořa-

J.A.K. se žije….
datelství se letos ujalo Gymnázium Bohu-
mila Hrabala v Nymburce. Závod proběhl  
v lesoparku Ostrov, kde jsou k běhu příjem-
né podmínky. Soutěž probíhala ve čtyřech 
kategoriích. 

Z naší školy soutěžily starší dívky z 8. a 9. 
tříd, běžely 1 500 m a skončily na pěkném 
4. místě. Starší chlapci obsadili 5. místo ze 
16 škol na okrese v běhu na 3 000 m – obojí 
umístění je úspěchem závodníků. 

Mladší dívky se umístily na 11. místě na 
trati 1 500 m, chlapci získali 15. místo na 
trati 2 000 m. 

Dne 20.10. 2021 chlapci ze 6. – 7. tříd 
obsadili  4. místo na okresní soutěži v mi-
nikopané.

   
Mgr. Jolana Rudolfová

Zahrádkáři a děti

Než jsme v Základní organizaci Českého 
zahrádkářského svazu (ZO ČZS) Lysá nad 
Labem 2 – Sídliště sklidili letošní úrodu a 
připravili parcely na zimní spánek, spoluor-

ganizovali jsme pro předškoláky z MŠ Ma-
šinka výlet do Nymburka.

Děti za doprovodu svých učitelek, paní 
Černé a Vališkové, cestovaly vlakem. První 

zastavení bylo v Moštárně ZO ČZS Nym-
burk. Přivítal je předseda, pan Burian,  
s členem Celorepublikové rady ČZS panem 
Pánkem. Hostitelé pro děti připravili boha-
tý program, ze kterého nejzajímavější byla 
výroba moštu z jablek. Jablka jim nabalili 
rodiče a místní zahrádkáři je dopravili do 
Nymburka.

Moštu se vyrobilo tolik, že stačil přímo 
na ochutnání na místě, na cestu domů i k 
popíjejí ve školce. Děti své zážitky výtvarně 
ztvárnily na obrázcích, které se staly sou-
části výstavky v Moštárně. Exkurzi do Mo-
štárny si děti ještě zpestřily plavbou na pří-
vozu přes Labe. Tečku za zdařilým výletem 
udělaly děti, poděkovaly jak organizátorům 
výletu ze ZO ČZS Lysá n. Labem 2, tak i hos-
titelům ze ZO ČZS Nymburk.

Zahrádkáři ze Sídliště se těší na další spo-
lupráci s MŠ Mašinka.       

Mgr. Martina Jílková
ZO ČZS Lysá n L. 2

Poděkování
Děkuji touto cestou MUDr. Šubrtové za 

vzornou péči v mém vysokém věku. Poskytla 
i léčbu mé dceři, která není u ní registrovaná, 
ale viděla, že o mě pečuje po mé operaci. Paní 
dr. Šubertová jedná vždy se vzornou lékařskou 
etikou, což je v dnešní době vzácnost. Děkuji 
tímto i lyskému Domácímu hospici Nablízku 
za okamžitou pomoc zapůjčením zdravotních 
pomůcek. Sama jsem poznala a ocenila, že 
jsou to lidé na pravých místech, a přeji i ostat-
ním spoluobčanům, aby ve svých potřebách 
našli podporu u těchto lidí a svých blízkých.

B. Barochová
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Kampaň DOMA přinesla osvětu i finanční prostředky
Domácí hospic Nablízku se zapojil do kam-
paně DOMA. Cílem této kampaně, která 
probíhala od začátku září až do poloviny říj-
na po celé republice, bylo další šíření myš-
lenky umírání doma mezi blízkými. 

Hospic pro své podporovatele i širokou ve-
řejnost připravil nebo se spolupodílel na něko-
lika benefičních a edukačních akcích. Kampaň 
vyvrcholila Týdnem pro domácí hospice, kdy 
během 7 dní proběhl Den otevřených dveří 
hospice v Lysé nad Labem, Benefiční divadel-
ní představení Víti Marčíka v lyském kině, Be-
nefiční koncert Farního sboru Českobratrské 
církve evangelické Vox Nymburgensis v Nym-
burce a také Edukační přednáška vrchní sestry 
Markéty Vaněčkové o doprovázení umírajících  
v modlitebně Církve bratrské v Čelákovicích. 

Během kampaně hospic získal částku  
53 782 Kč. Příznivci Domácího hospice Nablíz-
ku podpořili jeho činnost zakoupením vstup-

ného na benefiční představení nebo koncert, 
finančními dary do sbírkové pokladničky či 
prostřednictvím serveru darujme.cz.

„Tyto finanční prostředky využijeme na ná-
kup osobního vozu pro poskytování mobilní 

hospicové služby. Chtěla bych všem, kteří při-
spěli, moc poděkovat,” uvedla Bohumila Ur-
banová, ředitelka hospice.   

redakce

Město Lysá nad Labem bude obdarováno 
19 mimořádně působivými obrazy v hodnotě 
806 000 Kč vlastnoručně vytvořenými již ze-
snulým, světově významným malířem, panem 
Františkem Janulou. Velké poděkování patří 
manželce paní Kateřině Janule za přislíbený 
dar, kterým splnila přání svého manžela, jenž 

Nové obrazy ozdobí radnici

chtěl ještě před smrtí Lysé nad Labem obrazy 
věnovat.

František Janula se narodil v roce 1932 
v Lysé nad Labem a celý život měl ke své-
mu rodnému městu vřelý vztah. Své dět-
ství prožil v podzámčí, jeho tatínek byl za-
hradníkem a staral se o zámeckou zahradu.  

V 5 letech navštívil sbírky zámecké galerie a po-
prvé v životě viděl opravdovou malbu. Tehdy 
si pomyslel, že by takhle chtěl jednou malovat. 
Takto to uvádí sám František Janula ve svých 
vzpomínkách. Nakonec se malířem skutečně 
stal. Od roku 1968 žil ve Francii a uspořádal 
mnoho samostatných výstav, především ve 
Francii a dalších evropských zemích včetně Čes-
ké republiky.

Obrazy Františka Januly budou začátkem 
příštího roku instalovány v prostorách histo-
rické budovy naší radnice. Za zprostředkování 
kontaktů a předjednání darování obrazů patří 
velké poděkování zastupiteli města Mgr. Hyn-
ku Fajmonovi a jeho manželce. Dále děkujeme 
paní Ireně Mašíkové, která paní Kateřinu Janulu 
zastupuje v České republice a na základě vstříc-
né a konstruktivní komunikace a spolupráce se 
tato věc podařila. Díky paní Mašíkové se také v 
březnu 2022 a ve spolupráci s vedoucím mu-
zea Ondřejem Rašínem uskuteční v Muzeu 
Bedřicha Hrozného výstava obrazů Františka 
Januly, kam jste všichni srdečně zváni.

PaedDr. Věra Bodnárová, OŠSVZaK
Foto: Václava Komasová 
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Počátkem měsíce listopadu 2021 se dožil 
významného životního jubilea 80 let pan 
doktor Jan Kořínek. Mnoho let patří k vý-
znamným a nepřehlédnutelným osobnos-
tem našeho města. Je představitelem ve-
řejného a politického života, zastupitelem 
města a reprezentantem aktivního života 
seniorů. Spolupracuje s radnicí našeho měs-
ta, publikuje a spolupracuje při tvorbě a vy-
dávání publikací a informačních materiálů  
o městě Lysá nad Labem a jeho okolí. Jeho 
fotografie a články dokumentující dobu a 
události jsou uveřejňovány i v měsíčníku 
Listy. Se svým fotoaparátem je tam, kde se 
něco děje, aby zachytil a zdokumentoval 
události a pulz života svého města, promě-
ny a poetičnost okolní přírody, krásu a mo-
numentálnost historických památek a sou-
časný život lidí kolem sebe. A je i pečujícím 
manželem a starostlivým dědečkem. Kromě 
toho je jeho velkou zálibou hudba.

Významné jubileum bývá impulzem ke 
vzpomínce na svůj rodinný život, rodiče  
a sourozence…

Ano, narodil jsem se 4. listopadu 1941  
v malé vesničce na okraji Hané na Moravě  
v okrese Kroměříž. Rodiče byli drobní země-
dělci a se mnou vychovávali ještě další tři mé 
sourozence. Rodiče byli hluboce věřící křes-
ťané, otec byl „regenschori“ v našem malém 
venkovském kostelíčku, v němž jsem celé 
dětství prožil jako ministrant. Protože jsem 
vyrůstal v zemědělském prostředí, o mém 
osudu po základní škole rozhodla matka. Šel 
jsem studovat střední zemědělskou školu, 
obor veterinární v Kroměříži. Bylo to s den-
ním dojížděním, takže jsem mohl po návratu 
ze školy vypomáhat rodičům na poli. Ještě 
před maturitou jsem uspěl v přijímacím řízení 
na vysokou školu veterinární v Brně. Studium 
jsem úspěšně zvládl a v roce 1966 promoval 
jako doktor veterinární medicíny (MVDr.).  
V tomtéž roce jsem se oženil s učitelkou Marií 
(později PaedDr.), zcela výjimečnou osobnos-
tí v mém životě. Z manželství máme dva syny 
a dnes i čtyři vnoučky.

Po vysokoškolských studiích se Vaše 
profesní kariéra rozvíjela v resortu obrany. 
Jak si na tuto dobu vzpomínáte?

Ještě v průběhu studia na VŠ mne „zná-
borovali“ důstojníci z Velitelství Pohraniční 
stráže Praha pro funkci vojenského veteri-
nárního lékaře v Sušici. Tam jsem úspěšně 
pracoval v letech 1966 až 1969. V roce 1969 
si mne předvolal k pohovoru náčelník vete-
rinární služby Ministerstva národní obrany a 
přesvědčil mne k nástupu do funkce odbor-
ného specialisty na ministerstvu. Pracoval 
jsem na postu pro řízení vojenské kynologie 
a společně s dalšími odborníky z nižších ve-
litelských stupňů jsme rozvíjeli možnosti a 

Jubilující MVDr. Jan Kořínek 

zásady využití služebních psů k ostraze vo-
jenských objektů. Námi vypracovaný systém 
a pravidla se brzy rozšířily i do dalších armád 
Varšavské smlouvy. 

Avšak, po deseti letech úspěšné odborné 
služby jsem byl z řad důstojnického sboru 
vyřazen. Důvodem byly tehdy přísně zaká-
zané kontakty osobní i rodinných příslušníků 
s kapitalistickou cizinou. Těch se dopustili 
moji příbuzní z Moravy návštěvou vzdálené 
příbuzné ve Vídni. 

Musel jste opustit důstojnický sbor, jak 
tento fakt ovlivnil Vaši další práci?

Ve službách ministerstva obrany jsem ale 
zůstal jako občanský zaměstnanec. Nejprve 
ve vydavatelství Naše vojsko, později jako 
vedoucí Vojenského veterinárního střediska 
v  Milovicích – Mladé. Tam jsem pracoval  až 
do roku 1991, kdy jsem byl rehabilitován. 
Poté   jsem opět nastoupil jako důstojník do 
řad armády, a to nejprve v Praze, a pak ve 
Staré Boleslavi, kde jsem dosloužil do dů-
chodového věku.

No jak je patrné, důchodový věk Vás 
neuvrhl do nečinnosti, ba naopak, Vaše 
činorodost se rozšířila. 

Jako aktivní člověk jsem v důchodu ne-
chtěl jen odpočívat. Vrátil jsem se k mu-
zice a nastoupil jako muzikoterapeut do 
Domova na Zámku v našem městě. Při té 
příležitosti jsem vzpomínal, jak jsme si jako 
mladí hluboce vážili seniorů a snažili se pro 
ně dělat jen to nejlepší. Se stejným přístu-
pem a muzikou k tomu jsem začal v domo-
vě pracovat. Klienti rádi navštěvovali moje 
aktivity a brzy jsme založili kapelu „Šporko-
vjanku“, v níž hráli na jednoduché nástroje 
a zpívali. Dosáhli jsme takové popularity, že 

jsme vystupovali na akcích v celém středo-
českém kraji. 

Po definitivním ukončení svých smluv-
ních pracovních aktivit jsem se zaměřil na 
hudební produkci v Kavárničce dříve naro-
zených a při rodinných oslavách, kam mne 
známí zvou, a na fotografování a sepisování 
pamětí a vzpomínek, což provádím dodnes. 
I moje manželka dále vykonává odborné 
přednášky z historie ve městě a okolí a je 
vyhledávanou průvodkyní po lyských ba-
rokních památkách.

Aktivní jste ve veřejném i politickém 
životě a Vaše působení v oblasti ochrany 
práv důchodců a zvýšení aktivity života 
seniorů vyústilo např. k vytvoření samo-
statné komise při Radě města, která se 
životu seniorů v Lysé nad Labem plně 
věnuje.

Ve veřejném politickém dění jsem úspěš-
ně kandidoval do zastupitelstva v roce 2004 
(Lyský region) a 2014 (Kulturně). V těchto 
uskupeních však nebyl kladen důraz na ak-
tivní a šťastné stárnutí seniorů. Přitom po-
dle statistických údajů z matriky města měla 
Lysá nad Labem v roce 2018 celkový počet 
obyvatel 9 328, z toho dětí do 15 let 1 777 
(19,05 %), dospívajících od 15 do 18 let 435 
(4,66 %) a seniorů starších 60 let 2 342 = 
25,1 %. A právě na tento aspekt jsem se se 
svými bohatými zkušenostmi zaměřil v ko-
munálních volbách v roce 2018. 
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Senioři potřebují svým způsobem podpo-
ru, aby žili v dobré pohodě, s úsměvem a ak-
tivně po celý zbytek života. Je třeba odstra-
ňovat předsudky a mýty o stáří a napomáhat 
k ochraně práv seniorů. Oblastí, v nichž 
senioři podporu potřebují, je velká řada.  
I když máme ve městě kluby důchodců, tyto 
samotné organizace nepostačují k zapojení 
všech seniorů do příslušných aktivit. Proto 
vznikla při radě města Komise pro šťastný 
život seniorů, aby této situaci napomáhala  
a já byl zvolen jejím předsedou. 

Co je důležité podchytit, aby se z aktiv-
ního pracujícího člověka nestal pasivní 
pesimistický důchodce?

Nejhorší pro stárnoucího člověka, který 
již odešel do důchodu a jeho život se zce-
la změnil, jsou samota a pasivita, protože 

ovlivňují i jeho zdraví. Odborníci neustále 
volají po tom, že i senioři mají žít aktivně. 
Není to ale tak snadné. Ne každý si ve svém 
„třetím věku“ dokáže najít vlastní uplatnění, 
pocit užitečnosti. Proto je tak důležitá spol-
ková činnost a jiné aktivity, které seniory 
začleňují do života v komunitě a podporují 
jejich volnočasové aktivity, kupř. sportovní či 
vzdělávací.

Ačkoliv se již v mediích, na pracovištích  
i v celé společnosti k seniorům přistupuje 
jinak než dřív a je zakázáno diskriminovat 
občany ve vztahu k jejich věku, je v širším 
měřítku a všemi možnostmi třeba působit 
na formování pozitivních postojů k senio-
rům. Mladí lidé mají o stáří řadu předsud-
ků a mýtů. Neuvědomují si, že jak se dnes 
společnost chová ke svým seniorům, tak se 
v budoucnu bude chovat k nim samotným.

V čem především potřebují senioři pomoc?
Oblastí, v nichž senioři podporu potře-

bují, je celá řada. Velkou roli zde hrají so-
ciální a pečovatelské služby, které v našem 
městě jsou na velice dobré úrovni. Senioři 
také potřebují sociálně právní služby, pro-
tože vždy nevědí, na co mají nárok, co pro 
ně lze zařídit, a na druhé straně, aby ne-
byli snadnou obětí podvodníků a zlodějů. 
Důležité jsou také vzdělávání a podpora 
mentální aktivity seniorů v jakémkoli obo-
ru. A k tomu se snažíme cestou naší komi-
se maximálně napomáhat.

Děkuji za Vaše moudrá slova a přeji dobré 
zdraví, životní pohodu, štěstí a mnoho elánu. 

PhDr. Kvetoslava Žigmundová
přesedkyně komise

IV. Regionální setkání poskytovatelů sociál-
ních služeb se konalo v Milovicích 7. října. 
Akci pořádá nezisková organizace POINT 
Milovice ve spolupráci s Městem Milovice 
a koná se v prostorách atria Radnice.  Téma 
letošního ročníku bylo: Sociální služby pro 
rodiny s dětmi v ozvěnách pandemie. Se-
tkání se zúčastnilo na 40 lidí z řad poskyto-
vatelů sociálních služeb pro rodiny s dětmi, 
orgánů sociálně-právní ochrany dětí, ne-
státních neziskových organizací, fyzických a 
právnických osob a zástupců veřejné sprá-
vy z Milovic, Lysé nad Labem, Nymburku, 
Poděbrad aj.

Sál byl plný a všude byla cítit radost, že se 
organizace a jednotlivé osoby mohly opět 
setkat. Program byl založen na prezentaci 
10 poskytovatelů. Úvodního slova se chopi-
la místostarostka Milovic Ludmila Šimková, 
která následně zahájila prezentační blok 
příspěvkem o práci na radnici v době pande-
mie. V dalším příspěvku předvedla koordiná-
torka České asociace streetworkerů Helena 
Kotová vizi budoucnosti nízkoprahových 
zařízení a terénní práce a po ní následova-
la prezentace POINT Milovice, konkrétně 
činnosti nízkoprahových klubů. Dopolední 
blok ukončil lyský Domácí hospic Nablízku, 
jehož příspěvek představil činnost organiza-
ce velmi lidským příběhem, kterým zúčast-
něné osoby hluboce zasáhl. Během polední 
pauzy probíhal mini NGO market, kde mohli 
zástupci neziskových organizací prezentovat 
své promo materiály.

Odpolední blok uvedl odborný referent pro 
národnostní menšiny Krajského úřadu Cyril 
Koky a po něm  se prezentovalo další středisko 
POINT Milovice – SAS/POINT Rodina, nechy-
běly ani neziskové organizace Romodrom, Re-

spondeo, práci se závislými klienty v pandemii 
přiblížily organizace Laxus a Semiramis Nym-
burk. Představila se i nově vzniklá svépomocná 
skupina KoniPAS pomáhající rodinám s dětmi 
s poruchami autistického spektra. Odpolední 
blok zakončily obsáhlou prezentací pracovni-
ce Centra zdravotnických a sociálních služeb 

Poděbrady. Na závěr se konala krátká diskuse.
Kromě prezentujících organizací se na 

konferenci sešli také zástupci OSPOD Milo-
vice, Lysá, Nymburk a Poděbrady i lokálních 
úřadů práce, ředitelky ZŠ Lysá nad Labem.  

redakce

Poskytovatelé sociálních služeb se setkali v Milovicích

KONCERTY V KAPLI ZÁMKU V BRANDÝSE NAD LABEM
neděle 12. 12. 2021 v 19.30 hodin

KYTAROVÁ NOC 21
Lukáš Sommer zahraje své skladby pro kytaru, inspirované jazzem,

cestováním a osobními zážitky. (pořádá KPH)

středa 22. 12. v 19.00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT SBORU BOJAN  (pořádá Bojan)
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Železniční most na trati z Lysé nad Labem 
do Čelákovic je součástí původně Rakous-
ké Severozápadní dráhy (ÖNWB) z Vídně. 
Nejstarší (první) železniční most byl u Če-
lákovic postaven v roce 1873. V archivu se 
dochoval projekt na stavbu prvního mostu 
se čtyřmi poli o stejném rozpětí 40 m, tvo-
řenými přímopásovým spojitým příhrado-
vým nosníkem s dolní mostovkou. Most byl 
dokončen v červnu 1873 a provoz vlakové 
dopravy na nové trati Nymburk – Praha byl 
zahájen dne 4. října 1873.

V letech 1907–1908 byl most zásadním 
způsobem rekonstruován. Přestavěny byly 
pilíře, dvě přímá pole byla nahrazena dvě-
ma prostými trámovými poli, tvořenými 
obloukovými příhradovými nýtovanými 
nosníky s dolní mostovkou o délce 50 m. 
Na tato pole navázala na pravém břehu dvě 
pole inundační, tvořená přímými příhrado-
vými nosníky.

Další přestavba proběhla po roce 1923,  
v souvislosti se zdvoukolejněním tratě. Pi-
líře byly částečně rozebrány a prodlouže-
ny, na nich pak byl založen paralelní druhý 
most zcela shodné konstrukce. Ocelový pří-
hradový most přes Labe byl tvořen dvěma 
jednokolejnými mosty. Mosty měly vždy 
dvě pole přes řečiště řeky a další dvě pole 
na pravém břehu byly inundační. Pilíře na 
oválném půdorysu měly kvádrový obklad. 
Stavba druhé koleje si v okolí Čelákovic vy-
žádala rozsáhlejší práce. Zvýšená poloha 
mostu po předešlé rekonstrukci vyžadovala 
vysoký násep i pro druhou kolej. Při stavbě 
se zároveň zvětšovaly poloměry oblouků 
obou kolejí. Zdvoukolejnění celé tratě bylo 
dokončeno v roce 1928.

V roce 1975 začala elektrizace tratě a 
provoz v elektrické trakci byl zahájen v roce 
1976.

Napsali nám

Výměna železničního mostu v Čelákovicích
Most za hranicí životnosti

Poslední podrobná prohlídka přesluhu-
jícího železničního mostu proběhla v roce 
2020. V evidenci je zaznačena poloha v km 
6,330 (od Lysé nad Labem), délka mostu 
166,60 m a traťová třída zatížení D3 (tzn. 
přípustnou hmotnost na nápravu 22,5 tuny 
a na běžný metr 7,2 tuny) s přidruženou 
rychlostí 100 km/h. 

Nosná konstrukce mostu u pravého břehu 
od Lysé nad Labem (čtyři stejné K 01 až K 04) 
byla ocelová, trámová, příhradová (svislico-
vý, přímopásový systém), nýtovaná, s dolní 
mostovkou, prostá. Ukončení konstrukce 
kolmé, ukončení mostovky kolmé. Mostní 
konstrukce dosahovala každá délky 28,26 m, 
šířky 5,14 m a rozpětí 27,70 m. Hlavní nos-
níky byly příhradové, nýtované s délkou  
28,10 m, výškou 3,68 m, osově vzdálené 
4,64 m. Příčníky plnostěnné, nýtované s dél-
kou 4,62 m, výškou 0,60 m a osově vzdále-
né 3,55 m. Podélníky plnostěnné, nýtované  
s délkou 3,51 m, výškou 0,41 m a osově 
vzdálené 1,80 m. Ztužení bylo podélné dolní 
hlavních nosníků, příčné příhradové ztužení 
a podélné horní podélníků. Uložení na začát-
ku konstrukce ložisky pohyblivými vahadlo-
vými, válcová (3x válec), na konci konstrukce 
ložiska ocelová, pevná, vahadlová, stolicová. 
Rok výroby K 01 (první od Lysé nad Labem  
v první koleji) v roce 1925, K 02 (první od 
Lysé nad Labem v druhé koleji) v roce 1908, 
K 03 (druhý od Lysé nad Labem v první ko-
leji) v roce 1898 a K 04 (druhý od Lysé nad 
Labem) v roce 1907. Podle dochovaných zá-
znamů byly mostní konstrukce v roce 1944 
opraveny a v roce 1966 obnoveny.

Konstrukce mostu přes řečiště Labe (K 05 
až K 08) byly shodné. Konstrukce ocelová, 
trámová, prostá, příhradová (svislicový, křivo-
pásový systém), nýtovaná s dolní mostovkou. 
Ukončení konstrukce kolmé, ukončení mos-
tovky kolmé. Konstrukce měly délku 51,00 m, 
šířku 5,22 m, výšku ve střední části 7,39 
m, rozpětí 50,58 m a osovou vzdálenost  
3,61 – 4,11 m.Hlavní nosníky byly příhradové, 
nýtované. Podélníky byly plnostěnné, nýto-
vané s délkou 3,58 – 4,08 m, výškou 0,41 m 
a osově vzdálené 1,80 m. Ztužení bylo horní 
příčné a podélné hlavních nosníků, podélné 
dolní hlavních nosníků, příčné příhradové a 
podélné horní podélníků. Uložení na začátku 
konstrukce ložisky pohyblivými vahadlovými, 
válcovými (3x válec). Na konci konstrukce 
byla ložiska ocelová, pevná, vahadlová, sto-
licová. Konstrukce mostu nad řečištěm Labe 
tak, jak jsme jej do letošního roku znali, byly 
vyrobeny v roce 1923, rok opravy nezjištěn a 
rok obnovy 1966.

Pilíře pro původně jednokolejný most byly 
vystavěny již s výhledem na budoucí zdvou-
kolejnění tratě. Pilíř P 01 na pravém břehu 
byl kamenný s výškou dříku 3,15 m, šířkou  

13,72 m a délkou 2,20 m. Úložný práh měl 
kamenný s výškou 0,50 m. Úložné kvádry 
byly kamenné, žulové, s výškou 0,60 m. Prv-
ní pilíř na pravém břehu byl postaven v roce 
1873 a opraven v roce 1966. Druhý pilíř P 02 
na pravém břehu u řečiště Labe byl kamenný  
s výškou dříku 3,50 m, šířkou 13,72 m a dél-
kou 2,20 m. Úložný práh měl kamenný s výš-
kou 0,50 m. Úložné kvádry byly kamenné, žu-
lové, s výškou 0,60 m. Druhý pilíř byl vystavěn 
v roce 1873 a opraven v roce 1966. Pilíř P 03  
v řečišti Labe byl  kamenný s výškou dříku 
5,00 m, šířkou 13,20 m a délkou 2,20 m. Úlož-
ný práh byl kamenný s výškou 0,50 m. Úložné 
kvádry byly kamenné, žula, s výškou 0,60 m. 
Rok výstavby 1873, rok opravy 1966.

Modernizace tratě Lysá nad Labem
– Čelákovice

Rozhodujícím stavebním objektem probí-
hající modernizace dráhy je most v evidenč-
ním km 6,330 v Čelákovicích. S ohledem 
na technický stav přesluhujících mostních 
konstrukcí došlo ke kompletní výměně vo-
dorovné konstrukce i spodní stavby. Nový 
most splňuje podplavnou výšku min. 5,25 m 
(oproti stávající výšce 4,80 m) s přípravou 
na výhledové zvýšení na 7 m. V rámci stavby 
nového mostu došlo ke zvýšení nivelity kolejí 
o 1,66 m. Stavba si vyžádala úpravy spodní 
stavby a založení pilířů.  

Postup prací byl rozdělen do dvou etap. 
Nejdříve to byla realizace mostního provizo-
ria pro zajištění nepřetržitého provozu vlaků 
a následně výstavba a zprovoznění nového 
mostu. Mostní provizorium bylo vybudované 
na nových základech založených na velko-
průměrových pilotách. Provizorní opěry byly 
monolitické a pro provizorní pilíře byla pou-
žita dočasná podpěrná konstrukce PIŽMO.  
Po vybudování spodní stavby mostního pro-
vizoria došlo k příčnému přesunu stávající 
mostní konstrukce v koleji č. 2, po které byl 
provizorně realizován provoz vlakové dopra-
vy v době výstavby nového mostu od 5. ledna 
do 15. září 2021. Ke snesení provizorní most-
ní konstrukce došlo koncem září a začátkem 
října 2021. Konstrukce provizoria je demon-
tována, dočasný násyp za provizorními opě-
rami bude odstraněn a betonové opěry se 
vybourají.

pokračování na str. 23
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Provizorní pilíře z PIŽMA se zdemontu-
jí, nicméně betonové základy provizorního 
mostu zůstanou zachovány pro případné 
zvedání nového mostu a úpravu spodní stav-
by na plavební výšku 7,0 m.

Nový most s průběžným kolejovým ložem 
má rozpětí nosné konstrukce NK1 2x 28,05 m 
(= 56,1 m) a NK2 2x 51,00 m (=120 m). Opě-
ry mostu jsou železobetonové úložné prahy 
s rovnoběžnými křídly uložené na původním 
kamenném dříku opěry. Založení opěr je ze-
síleno sloupy tryskové injektáže. Pilíře mostu 
jsou železobetonové s kamenným obkladem 
a založené na velkoprůměrových pilotách. 
Délka přemostění měřená mezi líci krajních 
opěr je 157,352 m.

pokračování ze str. 22

První traťová kolej na novém mostě 
byla veřejné dopravě otevřena dle plánu  
v 16 hodin 15. září 2021. První projel ná-
kladní vlak dopravce ČD Cargo a prvním 
vlakem osobní dopravy byl spoj Os 9424 
linky S22 z Milovic do Prahy Masarykova 
nádraží dopravce České dráhy, který přejel 
po novém mostě v 16.08 hodin.

Dokončení modernizace celého úseku je 

plánováno k 27. lednu 2022. Celkové náklady 
na úsek Lysá nad Labem – Čelákovice činí 1,8 
mld. Kč bez DPH, z toho max. výše podpory 
EU cca 1 148 mil. Kč. Po zavedení výhradního 
provozu s vlakovým zabezpečovačem ETCS 
bude traťová rychlost na mostě 140 km/h. 

Roman Štěrba
Správa železnic

Zámecké novinky
Ještě koncem října jsme stihli přivítat mi-

lého hosta pana Ladislava Županiče v tra-
dičním „Křesle pro hosta“. Pan Županič je 
známý zejména jako bývalý ředitel Hudeb-
ního divadla Karlín, je skvělý zpěvák, herec 
a dabér. Během jeho návštěvy jsme mohli 
také poznat, že je i báječný bavič a společ-
ník. Následující nedělní odpoledne nám pak 
zpestřila kapela PePaKuLi. Pánové nám vy-
hrávali známé trampské a táborové písně. 
Rádi jsme se přidali zpěvem a zavzpomínali 
na doby „pod stanem“ a u táboráku. Listo-
pad nás zprvu obdaroval krásným sluncem 
a ledovými rány, ale nakonec nám ukázal  
i svou typickou tvář – mlhavých a studených 
dní. Na zámku jsme zazimovali venkovní 

květiny a většinu aktivit soustředili do vnitř-
ních prostor. Obnovili jsme keramickou díl-
nu a začali připravovat dárečky na Vánoce. 
Advent jsme přivítali tradičním rozsvícením 
vánočního stromu na nádvoří našeho do-
mova. První prosincový den jsme pak spus-
tili projekt „Strom splněných přání 2021“.  
V něm každý může přispět drobným dárkem 
pro konkrétního obyvatele našeho domova.  
Děkujeme všem, kdo našim klientům tak-
to přispívají k radosti a vánoční pohodě. 
Další možností, jak potěšit osamělé seni-
ory je projekt Českého rozhlasu „Ježíško-
va vnoučata“ na webových stránkách: 
https://jeziskovavnoucata.rozhlas.cz/. 

Těšíme se, že nás opět navštíví Mikuláš, 
oslavíme pokojné Vánoce a věříme, že le-
tošní zima nebude tak krutá, jako loňská. 

Naši klienti jsou z velké části očkovaní tře-
tí, posilující dávkou vakcíny proti onemoc-
nění covid a pevně doufáme, že nás ani 
chřipka moc nepotrápí. Děkujeme všem 
příznivcům za podporu a přejeme všem 
pokojné svátky vánoční.

Drahomíra Zikánová
koordinátor aktivizace

Domov Na Zámku Lysá nad Labem, p. o.

Vážení příznivci našeho domova,
opět Vás  oslovujeme s naším 
tradičním projektem 

STROMU SPNĚNÝCH PŘÁNÍ. 

Přání našich klientů najdete 
od 1. 12. 2021 na 
www.domovnazamku.cz

Dárky můžete zanechat na vrátnici 
nebo zaslat poštou. Ty pak budou
umístěny pod vánoční stromek 
a předány těm, kteří si je přáli.

Prosíme o zprávu na 
tel. 728 439 275
či info@dnzlysa.cz, 
komu jste se 
případně rozhodli 
udělat radost.
Seznam budeme 
průběžně aktualizovat. 
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V roce 1873 byla nejsilnějším výrazem pro-
bouzejícího se národa sbírka na Národní di-
vadlo. Toho roku vznikl v Kolíně v již neexis-
tující hospodě U Šliterů spolek, který si dal za 
cíl nejen zvednou národní sebevědomí, ale 
vzájemně si pomáhat v nesnadném životě. 
Myšlenka se uchytila a roku 1894 vznikl stej-
ný spolek i v Lysé nad Labem. Začali si říkat 
BARÁČNÍCI, i když členství nebylo podmíně-
no vlastnictvím domu, jak by se mohlo zdát 
z názvu. Hostinci, kde vznikli, se totiž říkalo 
"Baráček" – od toho odvozený název vypa-
dal v době zvyšování  identity národa lépe, 
než německy znějící název onoho hostince.

Spolek dodnes patří pod 1. župu polab-
ských baráčníků mistra Pavla Stránského ze 
Zápské Stránky. To byl spisovatel, který žil 
od roku 1627 v exilu. Pocházel z obce Zápy u 
Brandýsa nad Labem a proto nese brandýská 
župa jeho jméno.

Vlastenecko – dobročinná obec baráčníků 
v Lysé měla v minulosti bohatou činnost. Za 
účelem vzájemné finanční podpory pořádali 
akce, jejichž výtěžek byl používán právě na účel 
pomoci "sociálně slabým". O členství byl velký 
zájem – existuje zápis, kdy se jistý člen nepěk-
ně vyjádřil o baráčnickém konšelstvu a měl být 
za to vyloučen. Musel se hodně omlouvat, aby 
mu bylo za pokutu 2 zlaté odpuštěno. Přišel by 
o možnost dostat podporu, ale i další formy fi-
nanční pomoci – mimo jiné to i pohřebné, na 
které si členové "spořili" po celou dobu člen-
ství. Konec života totiž potká každého.

Zmíněné konšelstvo je název vedení obce. 
V čele je rychtář (v současnosti již 18. rokem 
rychtářka), syndik (jednatel), berní (hospo-
dář), švandymistr (kulturní činnost) atd. Více 
najde zájemce na Wikipedii.

V Lysé se činnost zaměřovala na akce, ko-
nané vždy zhruba po čtvrt roce. V lednu to 
byl velmi oblíbený Baráčnický ples, v březnu 
Josefská zábava, v květnu staročeské Máje,  
v červenci Anenská zábava a na podzim se-
zení - tedy schůze. Mezitím se cvičila a při 
různých příležitostech i tančila Česká beseda,  
v Lysé byl velmi známý i pěvecký kroužek.  
V létě se jezdilo na výlety po hradech a zám-
cích, do divadel, delegace obcí jezdívaly na 
akce okolních obcí. A baráčníci se velmi často 
navštěvovali i mezi sebou.

V současnosti lyské baráčnictvo skomírá – 
a není to jen tím, že kvůli covidu není možné 
pořádat oblíbený ples. Z uvedených akcí totiž 
zůstal již jen ten – patřil totiž k těm velmi oblí-
beným. A nebylo to jen tím, že každou hodinu 
hlásil ponocný, na dodržování zábavy dohlíželi 
drábové a pokuty za nebavení se vybíral rych-
tář do spolkové kasičky – jak jinak, ve tvaru 
domečku.

Současná doba nabízí spoustu jiných 
lákadel – a ruku v ruce s tím jde i smutný 
fakt, že „vlastenčení“ je opět v pozadí. Viz 

Kdo jsou baráčníci?

nedávná facebooková výzva „vyvěsme 
28. října vlajku“. Jev, který můžeme jen 
závidět třeba  USA – tam jsou na svou 
vlajku náležitě hrdí. Být hrdý na přísluš-
nost k národu, to je jev, který by neměl 
podléhat vlivům politické situace. Proto 
asi také baráčníci přežili i dobu totality – 
dokonce nebyli ani součástí politického 
uskupení Národní fronty. Vlastenčení se 
tam jaksi nehodilo.

Konec činnosti pěveckého kroužku se dal 
čekat – jak postupně stárli a odcházeli jeho 
členové, zmenšoval se i repertoár. Nejdříve 
ubyly divadelní výstupy, z nástrojů zůstaly jen 
harmoniky a po odchodu hudebníků zanikl i 
kroužek jako takový.

Lysá byla po dlouhá léta vyhlášená tanče-
ním České besedy – směsí lidových tanců, 
vzniklou na popud Jana Nerudy, opět za úče-
lem nalezení národní identity. Na zatančení 
této čtverylky  je zapotřebí  4 párů tanečníků 
a v Lysé nebýval problém sestavit i 12 „kolon“, 
které naplnily celé náměstí. Dnes je potíž se-
stavit i kolonu jednu.

Nezbývá než doufat, že i  Lysá se bude 
moci opět pochlubit něčím takovým, za čím 
jezdí davy třeba do Vlčnova na Jízdu králů. 
Do téhle úrovně se zřejmě nedostaneme 
– Polabí byl sice kraj úrodný, ale původní 
polabské lidové písně a tance v podstatě 
neexistují. Není tak možnost předvést pros-
tou krásu polabského národního kroje, tzv. 
České Mařenky. To je  červená sukně, někdy 
zdobená u dolního okraje stuhami, na ní 
bílá zástěrka a černá sametová šněrovačka, 
vpředu a na ramenou zavázaná červenými 
mašlemi. Pod tím bílá košile s krajkami, na 
nohou červené punčochy a černé střevíce. 
Ve vlasech nosily dívky věnce z květů, vda-
né ženy tzv. holubičku, bílý čepec s velkou 
škrobenou mašlí na zátylku. Jednodušší 

variantou kroje je tzv. svéráz, tedy tmavá 
sukně s bílou blůzičkou, zdobenou květino-
vými výšivkami.

Muži to měli jednodušší: tmavé kalhoty, 
stejně vyšívaná košile a u krku červená mašle.

Jak dlouho tohle ještě uvidíme v Lysé, měs-
tě Polabí? Byly doby, kdy baráčníci byli skoro 
u každé akce ve městě, dnes je vídáme zřídka. 
Důvod je až klasicky prozaický – nejsou lidi. 
Povede se to napravit?

Přitom se kdysi Česká beseda učila i v ta-
nečních.  

Milan Hlavsa
dokumentarista

Baráčníci v Lysé nad Labem, rok cca 1960

Napsali nám

Májka z Lysé v průvodu ke 100. výročí 
baráčníků v Kolíně, rok 1974
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Televizní minisérie z dílny divadla Náplavka 
představila vědecké úspěchy i životní osudy 
Bedřicha Hrozného, zakladatele české orienta- 
listiky a vědce, který získal světovou proslu-
lost rozluštěním řeči Chetitů. Seriál s názvem 
„Krásné obrázky z Hrozného života“ vznikl ve 
spolupráci se internetovou televizí Snews, Mu-
zeem Bedřicha Hrozného za podpory města 
Lysá nad Labem a Středočeského kraje. V pre- 
miéře se představil 14. října v kině Lysá nad 
Labem. Od té doby je volně k dispozici pro po-
bavení nebo pro využití při výuce historie na 
webu souboru divadlo-lysa.cz. Po premiéře 
proběhla i on-line anketa určená zejména pro 
žáky škol v našem regionu. O projektu infor-
moval i Český rozhlas např. v pořadu Mozaika 
stanice Vltava nebo dokument Historie Plus. 

„Bedřich Hrozný je zřejmě světově nejzná-
mější osobností, která pochází z Lysé nad La-
bem. Proto jsme se rozhodli připomenout jeho 
život, ne ale jako papírovou figuru z učebnice, 
ale jako člověka z masa a kostí, který se potýká 
nejen s neznámým jazykem, ale i nástrahami 
života ve 20. století,“ říká autor scénáře Hugo 
Charvát.

Divák má možnost sledovat Bedřicha Hroz-
ného na jeho vědecké a lidské pouti, zavítá 
také do současnosti, kde je vědecký odkaz 
orientalisty Hrozného podroben testu televiz-
ní soutěží a podívá se i do tři tisíce let vzdále-

Bedřich Hrozný na plátně i na jevišti 
né minulosti na dvůr posledního chetitského 
krále Šuppiluliuma II. Přestože se seriál nese 
v komediálním duchu, scénář pečlivě vychází 
ze vzpomínek a dokumentů, které doplňuje  
o smyšlené scény. 

Hrané televizní scény spojuje průvodní 
slovo profesora Petra Charváta, historika a 
orientalisty známého také z popularizačních 
pořadů České televize Dvaasedmdesát jmen 
české historie.

„Z Bedřicha Hrozného sice neděláme úplné-
ho Indiana Jonese, ale i tak o podívanou není 
nouze. Třeba rozluštění chetitštiny se koná  
s pistolí v ruce v nejlepším westernovém du-
chu. A protože nejen klínopisnými tabulkami 
živ je člověk, čeká nás milostná scéna i hrdin-
ství profesora Hrozného na počátku okupa-
ce,“ doplňuje režisér Jan Burda.

Natáčení proběhlo v Muzeu Bedřicha Hroz-
ného a také na jevišti zdejšího kina, které je 
již devět let domovskou scénou autorského 
divadla Náplavka. Jeho herečky a herci, řada 
z nich má profesionální zkušenosti z jeviště 
nebo souběžně účinkuje na jiných divadelních 
scénách, ztvárnili roli Bedřicha Hrozného a dal-
ších historických postav. Jako host se v seriálu 
v nezapomenutelné roli objevuje také komik 
Josef Dvořák. Hudbu nahrál orchestr divadla 
Náplavka a hosté pod vedením Víta Andršta, 
kostýmy a scénu vytvořily Hanka a Mikuláš Ka-

vanovi. Televizní záznam vytvořila středočeská 
televize Snews v režii Jana Kunce.

Náplavka celý příběh převedla do jevištní 
podoby za spolupráce choreografky Venduly 
Burger (Budilova divadelní škola). Divadelní hra 
je v lecčems jiná než seriál, a tak se listopadová 
premiéra a repríza dočkaly aplausu i od divá-
ků, kteří námět znali už z obrazovky. Komedi-
ální představení soubor a kapela opět zahrají  
29. ledna 2022 v kině v Lysé nad Labem. 

Jan Burda
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Úspěchy Dance Emotion

Tak jsme ko-
nečně po roce 
online soutěží 
vyrazily na oprav-
dovou soutěž, a 
to hned na Best 

World Dance Group do Prahy 30. 10. 2021. 
Děvčata předvedla poprvé nové sestavy a 
hned s obrovským úspěchem. Tým aero-
biku i tým zumby profi získaly plný počet 
bodů a nádherná první místa. Týmu zum-
by hobby uteklo první místo o kousek a 
děvčata si vezla krásné stříbrné umístění. 
Závěrem soutěže přišla ještě jedna velká 
radost, a to v podobě toho největšího oce-
nění – grantu v hodnotě 2 000 Eur na účast 

na mezinárodním festivalu v zahraničí. Do 
konce roku nás čeká ještě několik soutěží, 
tak nám držte pěsti. Děkujeme děvčatům 
za skvělou reprezentaci nejen klubu, ale  

i města, a přejeme hodně úspěchů na dal-
ších závodech.

   
Eva Rejmanová

Jsem trenérka ta-
nečního a sportov-
ního klubu Dynamik 
v Lysé nad Labem 
a ráda bych Vás 
seznámila s děním 

v našem klubu během roku 2021. Ještě 
předtím by vás asi zajímalo, čemu se přes-
ně já a další trenérky věnujeme.

Lucie Koštířová a Tereza Exnerová vedou 
přípravky a nezávodní týmy. Dále se věnu-
jeme závodnímu aerobiku. Trenérky Jana 
Rychtaříková, Tereza Mlchová a Veronika 
Mlchová vedou týmy komerčního aerobi-
ku. Já, Gabriela Hejbalová, trénuji fitness 
aerobik a sportovní aerobik. Všechny ho-
diny probíhají nově v naší klubovně v Litoli 
v areálu Veslařského klubu nebo v RC Par-
níčku v Lysé nad Labem.

Začátkem roku probíhaly tréninky pou-
ze online formou. Postupně jsme je moh-

TSK Dynamik Lysá nad Labem
li vést venku a nakonec i v tělocvičně za 
určitých opatření. Během srpna jsme  
s velkým nadšením uspořádali sportovní 
soustředění pro členy klubu. Týdenní sou-
středění, které začalo 14. 8., jsme si uži-
li v hotelu Skalka na Benecku a neslo se  
v duchu olympijských her. V průběhu týd-
ne jsme začali nacvičovat nové choreogra-
fie, ale nechyběly ani různé hry, soutěže, 
šipkovaná, táborák, koupání v bazénu a 
mnoho dalšího.

Počátkem září byly zahájeny pravidel-
né tréninky a jsem vděčná, že se holky 
mohou opět naplno společně věnovat 
tomu, co je baví. Holkám soutěže oprav-
du chyběly, a proto se už během podzi-
mu rozhodly účastnit několika soutěží 
typu master class. V těchto soutěžích 
cvičí všechny závodnice najednou podle 
lektora, který je postupně učí choreo-
grafii. Děkuji holkám za jejich úžasnou 

reprezentaci klubu hlavně na soutěžích 
v Kutné Huře.

Kromě stálých tréninků pořádáme i růz-
né akce. V říjnu proběhlo jednodenní so-
botní soustředění pro závodnice sportov-
ního a fitness aerobiku. Jako zpestření si  
v tento den holky vyzkoušely hiphop a 
dancehall s lektorkou Zuzanou Kašparo-
vou. Další akce připravujeme na prosinec 
– Mikulášskou noc a Vánoční besídku. Na 
poslední akci bych vás chtěla srdečně po-
zvat a tím je vystoupení všech našich členů 
na Výstavišti v Lysé nad Labem, které pro-
běhne 19. prosince od 10 hodin. Budeme 
se na vás těsit. A kdybychom se tam ne-
viděli, tak vám za celý klub přeji příjemné 
prožití vánočních svátků a úspěšné vykro-
čení do nového roku.

Gabriela Hejbalová
trenérka TSK Dynamik
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S přicházející zimou a nevlídným po-
časím zahajujeme opět halovou sezonu 
pro tenisový oddíl dětí a mládeže. Ve 
vytápěné dvouplášťové hale sice dis-
ponujeme pouze jedním kurtem, ale 
zakoupili jsme menší sítě pro rozděle-
ní kurtu a malí tenisté tak můžou tré-
novat dva trenéři zároveň. Větší děti 
jsou rozdělené do skupin po maximálně  
4 hráčích a trénují dvakrát týdně na ce-
lém kurtu pod vedením tří zkušených 
trenérů. Denní tréninky probíhají od 15  
do 18 hodin a jsou rozdělené mezi cca  
50 dětí. Máte-li doma kluka, nebo hol-
ku, kteří by chtěli zkusit tento elegantní 
a krásný sport, tak neváhejte a přijďte 
vyzkoušet hodinu zdarma, protože ještě 
několik volných míst pro doplnění skupin 
zbývá. Přijímáme děti od 6 do 14 let jaké-

Začátek halové tenisové sezony ve Fit klubu Lysá nad Labem
hokoliv pohlaví – abychom byli korektní. 
Pro dospěláky a hráče mimo klub nabí-
zíme volné dopolední a večerní hodiny 
v hale. Od 10. do 15. listopadu pomáhal 
náš klub organizovat velký tenisový tur-
naj SKL Open v Milovicích, který byl určen 
pro singly mužů, nabízel možnost dotace 
60 tis. Kč pro vítěze a přilákal většinu 
špičkových tenistů národního formátu, 
aby děti z oddílu viděly možnosti a umě-
ní těch nejlepších naživo. Doufáme, že  
i v době kdy vyjde tento příspěvek, bude-
me moci sportovat stále naplno navzdory 
covidu a upevňovat zdraví a psychickou 
odolnost Vašich dětí, aby se mohly ve  
svém životě postavit i větším výzvám! Tě-
šíme se na vás.

Fit klub Lysá nad Labem 

CENÍK RÁMEČKOVÉ 
SLOUPKOVÉ INZERCE

NAJDETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH 
MĚSTA LYSÁ NAD LABEM

https://mestolysa.cz/

Obsluha malých čistíren odpadních vod

Vaší pracovní náplní bude:
- obsluha jednotlivých středisek dle provozních řádů
- provádět servisní a údržbové práce na technologických 
 zařízeních v provozu ČOV

Výhodou, ale ne nutností je, pokud:
- máte vzdělání v technickém oboru, SOU, ÚSO 
 (vyučení nebo středoškolské)
- máte ŘP skupiny B
- máte vyhlášku 50 – obrovský bonus, který rádi finančně oceníme

Nabízíme:
- klidnou a fyzicky nenáročnou práci v dobrém kolektivu
- dobré platové podmínky + další benefity
- místo výkonu: Brandýs nad Labem a okolí 

Zvládnete-li nejen technicky myslet ale i jednat, budete schopni 
si i více „vydělat“.
Obsluha ČOV je možná i na zkrácený pracovní úvazek a vhodná 
je i pro aktivního seniora.

Vaše životopisy prosím zasílejte na kopecka@stavokomplet.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: 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
• úklid

IZOLAČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ SKLO


