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Slovo starosty
Vážení spoluob-

čané, nadešla doba 
podzimních voleb 
do zastupitelstva 
města Lysá nad 
Labem a s ní také 
čas hodnocení naší 
práce. Před čtyřmi 
lety jsme vám před-
ložili svůj volební 
program a vy jste 

nám dali důvěru, abychom jej mohli plnit. 
Troufám si říci, že jsme tento program z velké 
části splnili. Pomocí různých dotačních titulů 
jsme dokázali získat tolik potřebné finance 
na důležité projekty. Za 6 let mého působe-
ní ve funkci starosty města celková částka 
získaných financí překročila 250 milionů ko-
run. Věřím, že potřebné finanční prostředky 
z dotací bude nové vedení schopno zajistit i 
v dalším volebním období. Do voleb jsem šel 
s cílem rozpohybovat a dokončit dlouhá léta 
odkládané složité projekty, tolik důležité pro 
další rozvoj našeho města. K tomu bylo potře-
ba vytvořit tým lidí ochotných obětovat čas  
a práci pro věci veřejné. A to se podařilo. Tolik 
investičních akcí nebylo v novodobé historii 
našeho města nikdy realizováno. 

Dalším velkým cílem bylo vytvořit otevře-
nou a přívětivou radnici pro všechny a naše 
krásné město s bohatou historií zviditelnit. 
Za tu dobu nás bez rozdílu politické přísluš-
nosti navštívili předsedové Senátu, Posla-
necké sněmovny, řada ministrů, senátorů, 
poslanců a dalších významných hostů i ze 
zahraničí. 

K příjemným činnostem starosty patří re-
prezentace města při různých příležitostech 
a svatbách. Za mého působení na radnici mi 
bylo ctí oddat více než 200 párů. 

Vedle Kuksu a Břeclavi jsme navázali další 
partnerské vztahy s polským městem Glogow 
Malopolski a ukrajinským městem Novyi Ya-
rychiv, se kterými nás historicky spojuje rod 
hraběte Šporka. Při vzájemných návštěvách si 
předáváme zkušenosti. Materiálně a finanč-
ně jsme podpořili obce na Břeclavsku po ni-
čivém tornádu a obce v Novoyarychivském 
regionu včetně ubytování ukrajinských rodin 
během válečného konfliktu.

Pro zvládnutí tolika investic bylo potře-
ba vysoké pracovní nasazení zaměstnanců 
městského úřadu, ale také velká shovíva-
vost a tolerance vás, obyvatel města. Všem 
za to patří velké poděkování. Děkuji také za 
zajištění chodu úřadu v době pandemie ko-

ronaviru. Mé velké poděkování patří rovněž 
všem zastupitelům zvoleným za naše usku-
pení, kteří odvedli velký kus poctivé práce. 
Jmenovitě Ing. Karolíně Stařecké, radní pro 
investice a strategický rozvoj města, která po 
celé období pracovala s plným nasazením, a 
jsem přesvědčen, že bez ní bychom takové 
množství investic nikdy nezvládli připravit a 
realizovat. Léta života pro město obětoval 
zastupitel pan MVDr. Jan Kořínek, předseda-
jící unikátní Komisi pro šťastný život seniorů, 
ze které přichází řada podnětů. Nechyběl na 
žádné akci a neúnavně fotografoval veškeré 
dění ve městě. Díky němu obsahuje měst-
ská kronika stovky fotografií, jež určitě ocení 
příští generace. Poděkování patří koaličním 
partnerům a také těm, kteří zastávali funkce 
v komisích rady města a ve výborech zastu-
pitelstva města. 

Váš hlas rozhodl o tom, jakým směrem 
se město bude ubírat v následujícím obdo-
bí. Věřím, že jste zvolili ty kandidáty, kteří  
v životě něčeho dosáhli a o kterých jste pře-
svědčeni, že budou pro vás a rozvoj města 
pracovat naplno.

Ing. Karel Otava 
 starosta města

Tato investice, zahrnující ulici Mírovou, 
Dobrovského sady a ulici Jiráskovu byla  
29. 8. 2022 uvedena do předčasného užívá-
ní. Léta odkládaná společná stavba města a 
Středočeského kraje v délce 1 500 m, která 
je součástí velmi frekventovaného severojiž-
ního průtahu městem, byla po dvou letech 
dokončena. 

Jednalo se o vybudování nové kanaliza-
ce, vodovodu, kanalizačních a vodovod-
ních přípojek, nových chodníků s využi-
tím dotací, parkovacích stání, veřejného 
osvětlení, městské okrasné zeleně a vo-
zovky. Součástí byla čerpací stanice od-
padních vod. Pomocí 10 m dlouhých ště-
tovnic, byl vytvořen 9 m hluboký prostor 
pro mnohatunovou železobetonovou 
jímku. Odpad přitéká kanálem hrubého 
předtištění přes česla. Odtud je přečerpá-
ván dvěma čerpadly do 415 m dlouhého 
výtlaku, který končí na čističce odpadních 
vod u Labe. Součástí je i odlehčovací ko-
mora.

Litol tak získala výstavní páteřní komu-
nikaci. Pro město stavba představovala 
náročnou a finančně velmi nákladnou in-
vestici do budoucnosti.

Ing. Karel Otava 
 starosta města

II/272 Litol – rekonstrukce
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Město Lysá nad Labem 
ve spolupráci s TJ Sokol, 
Klubem důchodců – D, 
Klubem důchodců Litol,

Klubem přátel dechové hudby 
a Kinem Lysá nad Labem 

zve všechny občany 
k oslavám

Dne vzniku 
samostatného

československého
státu

28. října 2022

14.00 hodin
Položení věnců u pomníku 

T. G. Masaryka v Litoli

14.30 hodin
Položení věnců na náměstí 

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

15.00 hodin
Slavnostní koncert Hasičské dechové 

hudby Lysá nad Labem v kině  
na Husově náměstí

Změna programu vyhrazena.

Děti se vrátily do škol a školek

MŠ Dráček

Budova č.p. 13

Prázdniny skončily a 1. září se děti vrátily 
do škol a školek. Se začátkem nového škol-
ního roku se nám povedlo předat Mateřské 
školce Dráček zrekonstruovanou vilu v Litoli, 
která nově nabízí zázemí 45 dětem a jejich 
učitelkám. Navíc sídlí v krásné vile, která je 
kusem historie našeho města. Rekonstruk-
ce a propojení staré a nové budovy nebyly 
lehké. Občas nám tento projekt dal vážně 
zabrat. Ale stálo to za to. Jsem moc ráda, že 
jsme splnili to, co jsme občanům slíbili.

1. září je pro mnohé děti dnem s velkým 
"D", zvláště pak pro prvňáčky i jejich rodiče, 
kteří tento den velmi prožívají. Ve školách na  
děti čekaly nejen usměvavé paní učitelky, ale 
přivítali je i zástupci vedení města. Děti  se se-
známily se  svou paní učitelku a některé z nich 
možná navázaly přátelství, která přetrvají po 
mnoho let. Přejeme všem školákům úspěšný 
rok a jejich pedagogům hodně síly a pevné 
nervy při zvládání každodenních povinností.

V září proběhla kolaudace budovy v ulici 
Bedřicha Hrozného č.p. 13, která sousedí se 
ZŠ B. Hrozného. Propojením se stávající ško-
lou zpřístupní dům žákům kvalitní dělenou 

výuku. Žáci se již nemusí tísnit ve svých tří-
dách na specializované předměty jako jsou 
cizí jazyky, IT nebo výtvarná výchova. Nové 
učebny budou plně vybaveny, aby vyhověly 
vzdělávacím nárokům.

Zásadním přínosem pro Lysou a okolí jsou 
prostory, které budou sloužit potřebám pe-
dagogicko-psychologické poradny. Rodinám 
tím odpadne dojíždění do poradenského 
zařízení v Nymburce. Prostory pro novou 
poradnu se nachází v přízemí budovy, s pří-
stupem z náměstí.

Podmínky pro vzdělání a výchovu dětí je 
v našem městě zase o kus dál a to mě těší. 

Romana Fischerová
místostarostka 
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LYSÁ NAD LABEM OBSADILA TRŮN V CELOREPUBLIKOVÉM SROVNÁNÍ
VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS

 
Lysá nad Labem se výborně podnikatelsky rozvíjí, což jí zajistilo vítězství v celorepublikovém  
srovnání výzkumu Město pro byznys. Na finálových stupních vítězů ji následují stříbrné Brno  
a bronzový Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Hodnocení je zaměřeno na podnikatelské prostře-
dí a přístup veřejné správy ve všech 205 obcích s rozšířenou působností v České republice. 

Celorepublikově vítězná Lysá nad Labem se podnikatelsky rychle rozvíjí 
Vítězné město dokládá dynamiku rozvoje podnikatelského prostředí ve městech okolo velkých 
metropolí, jako jsou Praha a Brno. Lysá nad Labem se může pyšnit skvělými hodnotami hned  
v několika sledovaných kategoriích. Především zaznamenává velmi vysokou meziroční změnu po-
čtu ekonomických subjektů. Město mládne, svědčí o tom nízký index stáří, tedy poměr mezi lidmi 
nad 65 let v poměru k lidem do 14 let. Radnice vykazuje skvělé výsledky v ekonomické oblasti. 
Jedná se o velmi vysoký podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích města. Lysá nad Labem 
má celorepublikově rovněž velmi vysoký podíl čerpaných dotací na celkových příjmech města. Do-
statečné finanční prostředky věnuje radnice především do oblasti sportu a veřejné dopravy. 

„Takového ocenění, jako je první místo v celé republice, si velmi vážím a za město si ho vážíme 
všichni. Vím, že to není zadarmo, naše město hodně investuje, v našem městě chtějí lidé byd-
let. Realizujeme hodně složitých investic do budoucnosti, do dopravní infrastruktury, do škol, to  
znamená do našich dětí. To je vlastně to nejcennější, co máme. Investujeme do sportu, stavíme 
sportovní halu a máme připraveny další projekty,“ říká starosta vítězné Lysé nad Labem Karel Otava.
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REKONSTRUKCE A ZKAPACITNĚNÍ
VODOJEMU

S využitím 50% dotace byl na zámeckém 
vrchu vybudován nový vodojem o kapacitě 
1 200 m3 vody. Původní vodojem o kapacitě 
1 000 m3 byl zrekonstruován. Tím máme za-
jištěno dostatečné množství vody pro město. 

Byla také vybudována nová armaturní ko-
mora, jejíž součástí je automatická tlaková 
stanice (ATS). Ta bude zásobovat vodou tzv. 
horní tlakové pásmo. Znamená to, že oby-
vatelé Zámeckého vrchu a okolí budou mít 
odpovídající tlak vody. Kvůli náročné sanaci 
původního vodojemu se termín dokončení 
posouvá na listopad 2022.

REKONSTRUKCE ULICE ZA KONCEM 
POKRAČUJE VÝSTAVBOU NOVÉHO 
CHODNÍKU

Tuto 370 m dlouhou ulici využívají řidiči, 
kteří se chtějí vyhnout nebezpečné křižo-
vatce u kina.

Po téměř padesáti letech byly odstra-
něny panely, byl vyměněn vodovodní řád, 
vodovodní přípojky a vybudováno nové 
těleso vozovky s asfaltovým povrchem. 
Rekonstrukce pokračuje výstavbou nové-
ho chodníku. 

Probíhající investice města

SPORTOVNÍ AREÁL V ULICI 
KOMENSKÉHO

Sportovní hala je něco, co k městu 
naší velikosti s tak nízkým věkovým prů-
měrem obyvatel prostě patří. Na její 
otevření se můžeme těšit během podzi-
mu. Přednostně ji budou vyžívat místní 
organizace a školy. Její provoz bude za-
jišťovat nově zřízená městská společnost 
„Sportoviště a kulturní zařízení města 
Lysá nad Labem s. r. o.“.

V jejím sousedství plánujeme rozšířit 
volnočasový areál pro venkovní sporty 
(např. skatepark, sáňkovací kopec pro nej-
menší aj.).

STAVÍME KOLUMBÁRIUM
Kolumbárium bude umístěné na po-

zemku městského hřbitova v jihovýchodní 
části. Přístupné bude po stávajícím zpev-
něném chodníku. 72 schránek na urny  
z tmavého kamene bude sestaveno ve  
3 řadách. Objekt bude zastřešen. Termín 
dokončení únor 2023.
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Blahopřání 
za měsíc září

80 let
Marie Švejdová
Václav Novák

85 let
Hana Němcová

90 let
Alena Fahrnerová
Miroslav Hlubuček

91 let
Marie Brynychová
Vladimír Kavka

95 let
Jarmila Černá

96 let
Marie Budková

Johann Wolfgang Goethe: 
„V životě je možné potkat se tisíckrát 
a nikdy se nenajít a potkat se jednou, 
a najít se navždy.“

Město Lysá nad Labem přeje jubi-
lantům k významným narozeninám  
a do dalších let hodně zdraví, pohody  
a spokojenosti.

Odbor školství, kultury, sociálních věcí  
a zdravotnictví

Vítání občánků

SportFest poprvé

Rodiče, kteří mají zájem se se svým dě-
ťátkem zúčastnit slavnostní akce vítání 
občánků, se musí přihlásit na odboru škol-
ství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultu-
ry na Městském úřadě v Lysé nad Labem, 
nejlépe prostřednictvím e-mailové adresy 
romana.novakova@mestolysa.cz nebo 
jitka.petrova@mestolysa.cz. Při přihlášení 
uveďte, prosím, jméno a příjmení děťátka, 
jeho datum narození a adresu, na kterou 
Vám pak zašleme pozvánku. Těšíme se na 
setkání s Vámi.

Ing. Jitka Petrová
odbor školství, sociálních věcí,

zdravotnictví a kultury

V sobotu 3. 9. 2022 se uskutečnil na ven-
kovním sportovišti u Základní školy Komen-
ského první ročník Sportovního festivalu  
v Lysé nad Labem. Na akci se představili zá-
stupci jednotlivých sportovních a volnoča-
sových zájmových útvarů z Lysé nad Labem. 
Děti a účastníci SportFestu si vyzkoušeli 
např. první kroky florbalu, fotbalu, tenisu, 
squashe, tance, šachů, orientačního běhu, 
veslování a mnoho dalšího.

Festival navštívila úspěšná olympijská re-
prezentantka v krasobruslení Anna Dušková, 
která pochází právě z Lysé nad Labem. Na 
závěr festivalu vystoupil známý a oblíbený 
zpěvák Pavel Callta se svou kapelou. Celým 
programem sportovního festivalu v Lysé 
nad Labem provázel návštěvníky moderátor 
Mgr. Jan Váňa.

Všichni se již těší na další ročník festivalu, 
který se bude konat opět v září a již v nové 
sportovní hale v Komenského ulici.

redakce

Foto a seznam čtyřnohých kamarádů nalezených v Lysé nad Labem a okolí najdete 
aktuálně na adrese útulku www.pejscilysa.cz a na facebooku Psí útulek Lysá nad Labem.

Městská policie, která zajišťuje odchyt toulavých psů v Lysé nad Labem, vždy po 
odchytu pejska odveze do místního útulku se sídlem ve Velazu, a. s., čp. 535.

Návštěva útulku možná po telefonické domluvě na čísle: 602 664 839.
E-mail: pejscilysa@email.cz.

Psí útulek
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Mezi povinnosti podnikajících fyzických a 
právnických osob při nakládání s komu-
nálními odpady podle § 62 odst. 1 a 2 zá- 
kona č. 541/2020, o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o od-
padech“), patří povinnost tyto odpady evi-
dovat, zajistit místo pro oddělené soustře-
ďování odpadu a zajistit smlouvu s obcí či 
odpovědnou osobou, která může odpady 
přijmout dle § 13 odst. 1 písm. e) zákona 
o odpadech.

Fyzické podnikající osoby či právnické oso-
by podle § 59 odst. 5 písm. c) zákona o od-
padech, mohou v některých případech využít 
obecního systému odpadového hospodářství 
na základě smlouvy s obcí. Město Lysá nad La-
bem však tuto možnost, v souladu s Obecně 
závaznou vyhláškou města Lysá nad Labem 
č. 1/2021, o místních poplatcích a Obecně 
závaznou vyhláškou města Lysá nad Labem  
č. 2/2021, o stanovení obecního systému od-
padového hospodářství, neumožňuje.

Upozorňujeme tedy podnikající fyzic-
ké a právnické osoby na nutnost zajiště-

ní smlouvy o likvidaci odpadů s osobou 
oprávněnou k nakládání s odpady. Odpad 
vznikající z činnosti podnikajících fyzických 
osob či právnický osob nelze odkládat do 
veřejných nádob města Lysá n. L. V případě 
zjištění přestupku, může být udělena sank-
ce až do výše 10 000 000 Kč. Tímto žádáme 
fyzické podnikající osoby a právnické osoby 
o ohleduplnost a dodržování povinností v 
souladu se zákonem.

Bc. Petra Durstová, referent 
nakládání s odpady, ochrana ovzduší

Povinnosti podnikajících fyzických 
a právnických osob při likvidaci odpadů

Nové prostory pro mladé šachisty

Naší prioritou jsou děti a jejich budouc-
nost. Je nesmírně důležité, abychom jim  
v této, jako ostatně v každé době, věno-
vali maximum pozornosti a možností pro 
jejich vývoj a růst. Je skvělé, kolik lidí se  
v našem městě věnuje dětem, jak po strán-
ce sportovní tak i kulturní. Všem za to patří 
velký dík. Ne každý by to dokázal a tito lidé 
nám všem rodičům vlastně pomáhají. Rada 
města se snaží různými prostředky pomoci 
všem těmto spolkům a organizacím. Jedním  
z počinů je například přemístění šachistů 
ze zcela nevyhovujících prostor v Sojovic-

ké ulici do propojky mezi sídlem městské 
policie a průchodem na náměstí Bedřicha 
Hrozného. Prostory byly zvoleny jak pro je-
jich optimální velikost, ale také pěší a rela-
tivně bezpečnou dostupnost ze základních 
škol, oproti původnímu místu. Na vybavení 
se podílelo z části město, ale předně pan 
Ing. Valtr ze zahradnictví Montano. Děkuji 
všem za spolupráci a dětem přejeme mno-
ho hezkých chvil.

Ing. Karolína Stařecká   
radní pro investice

Mobilní rozhlas

Aplikaci si můžete zdarma
stáhnout do svých mobilních
telefonů a zaregistrujte se na: 
https://mestolysa.mobilnirozhlas.cz/.

KOMUNIKACE
INSTITUCÍ

UDÁLOSTI A 
DĚNÍ V OBCI

KRIZOVÁ 
KOMUNIKACE

ZPĚTNÁ VAZBA 
OBČANŮ

ilustrační foto
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Hrabě Špork v naší Lysé založil lovecký Řád 
sv. Huberta a také dal vyučit v Paříži své 
dva sloužící hře na lesní roh a uvedl tento 
nástroj do Čech, především pro ceremo-
niál honů. V tomto duchu se odehrávala 
naše akce.

27. srpna dopoledne lovecké fanfáry 
trubačů České myslivecké jednoty upo-
zornily ze zámeckých teras na zahájení 
šporkovských slavností. Poté na louce za 
zámkem odstartoval moderátor Vladimír 
Kroc bohatý program. Na scénu přispě-
chal hrabě Špork a spolu s hofmistrem  
a hraběnkou probrali záměr založení Řádu 
svatého Huberta. Pozvali k tomu výše uve-
dené trubače, kteří svoji uvítací zpívanou 
znělkou pozdravili starostu města, který 
slavnosti otevřel. Umělecký vedoucí tru-
bačů pak velice vtipně dirigoval své truba-
če k předvedení desatera loveckých znělek 
a dalších melodií. Dopolední program po-
kračoval famózní přehlídkou dravců, akus-
tickým swingem od skupiny SWINGTONES 
a přehlídkou loveckých psů. 

Odpolední pořad začal KOLÍNSKÝ BIG 
BAND.  Jeho kapelník přenesl neuvěři-
telným pohybem svoje emoce do výko-
nu celého bandu. Úžasná souhra, ladě-
ní, rytmus, výborní zpěváci, to vše nám 
připomnělo éru, kdy vládl swing. Byla to 
prostě dokonalost sama. A zase vystoupil 
Špork se spoluherci a dopolední scénku  
v pozměněné verzi (již bez trubačů) zo-
pakovali. Pak už stály na jevišti tři dámy 
atraktivního vzhledu STRING LADIES, vir-
tuózně ovládající elektronické smyčcové 
nástroje. Mají bohaté zkušenosti i ze za-
hraničí, objevují se na nejprestižnějších 
domácích akcích. Zahrály klasický reper-
toár v originálním moderním zpracování. 
Nato předvedla precizně svůj příjemný 
program folková skupina LÁŽO PLÁŽO, tu 
určitě nemusíme představovat.  Na scé-
ně ji vystřídali STAROPRAŽŠTÍ PARDÁLO-
VÉ, následníci původní skupiny Šlapeto. 
Samozřejmě se věnovali sympatickým 
projevem staropražským písničkám a Kar-
lu Hašlerovi. Lidové písně si pro změnu 
mohli broukat diváci při poslechu dueta 
harmonikářů z nejzpěvnější české oblasti, 
z jižních Čech. Ti hráli přímo v diváckém 
sektoru při každé programové pauze, když 
se upravovala stage.  K večeru  se na scénu 
dostavili parádní džezmeni J.J. JAZZMEN. 
Tenhle dixieland přijel z natáčení z Berlína 
a v jejich souboru byl i vynikající americký 
trumpetista Mike Fulton z New Orleans a 
zpěvačka Barbora Vágnerová. Opět zně-
la virtuozita famózních muzikantů. Závěr 
tradičně obstaral DRUHEJ DECH, oblíbená 
skupina Ládi Weyrostka, která Šporka ne-
opouští již přes dvacet let.

Zámecké slavnosti s F. A. Šporkem

Takže dospělí si pochvalovali, ale co 
děti? I ty si užívaly spoustu dobrodružství 
ve svém prostoru, sledovaly pohádko-
vé divadýlko, kejklíře, kouzelníka, střílely  
z malého praku, dospělejší z velkého. Malí 
ale i velcí myslivci se postarali o soutěže 
pro děti formou různých poznávaček a díl-
niček.

A všichni mohli doplňovat své chutě  
v občerstvovacích stáncích, které podáva-
ly grilované maso, klobásy, nealko nápoje 
a také tematicky příhodná piva (Moudro 
hraběte Šporka či Svatohubertské pivo) 

nebo víno z kutnohorských sklepů pana 
Rudolfského, zakladatele naší vinice na 
terasách.

Závěrem bychom rádi poděkovali za 
květinou výzdobu firmám Montano Valtr 
s. r. o., Lucon Glads s. r. o., p. Jaroslav Ko-
níček a firmě FCC Česká republika, s. r. o. 
za poskytnutí popelnic na odpadky. 

Děkujeme všem, kteří se podíleli na pří-
pravě této akce.  

Za rok se opět těšíme!

tým organizátorů
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KAVÁRNIČKA 
V pondělí 15. srpna se v restauraci U Bílé 

labutě uskutečnilo pravidelné setkání Ka-
várnička dříve narozených, kterou jako vždy 
provázela dobrá nálada, hudba i tanec. Hos-
ty tohoto setkání byli radní paní Ing. Karolí-
na Stařecká a starosta města Ing. Karel Ota-
va. Kromě jiného se diskutovalo o úkolech  
a opatřeních, se kterými vstupují do voleb. 

OTEVŘENÍ KONFERENČNÍHO SÁLU
V pondělí 29. srpna se uskutečnilo slav-

nostní otevření nově zrekonstruovaného 
historického půdního prostoru radnice, který 
byl upraven na konferenční sál se zázemím a 
terasou. Venkovní prosklený výtah řeší bezba-
riérový přístup do všech prostor radnice. Jako 
první zde vystoupil kytarový virtuos Lukáš So-
mmer s klarinetistkou Annou Paulovou pod 
názvem Večer slavných melodií. 

VÍTÁNÍ PRVNÍCH TŘÍD
Ve čtvrtek 1. září přivítali zástupci města 

Lysá n. L. ve školních lavicích žáky prvních tříd. 
Popřát vše nejlepší do nové životní etapy jim 
přišel v ZŠ Bedřicha Hrozného starosta města 
Ing. Karel Otava, v ZŠ Jana Amose Komenské-
ho místostarostka Romana Fischerová a v ZŠ 
T. G. Masaryka v Litoli radní Ing. Karolína Sta-
řecká. Pro zpříjemnění prvního školního dne 
obdržel každý prvňáček od města dárek. Pře-
jeme všem dětem mnoho úspěchů. 

VÝSTAVA DOMOV A TEPLO 
A JIŘINKOVÉ SLAVNOSTI 

Ve dnech 2. až 4. září proběhl již 28. ročník 
veletrhu moderního vytápění, bytového vy-
bavení a nábytku pod názvem Domov a tep- 
lo. Současně bylo v levém křídle výstaviště  
k vidění nepřeberné množství květin a 
úchvatných vůni jiřin, gladiol a lilií při příleži-
tosti celostátní výstavy Jiřinkové slavnosti. 

26. ROČNÍK MEMORIÁLU ŠTÁBNÍHO 
STRÁŽMISTRA MILOSLAVA KLICPERY

Dále se v pátek 2. září konal 26. ročník stře-
lecké soutěže – Memoriál štábního strážmis-
tra Miloslava Klicpery. Soutěže se zúčastnilo 
celkem 30 čtyřčlenných družstev. Město Lysá 
nad Labem reprezentovalo nejen družstvo 
městské policie, ale i družstvo složené ze 
zaměstnanců MěÚ Lysá nad Labem. Vítě-
zem klání se stalo družstvo Střelecký klub 
Špork, taktéž z Lysé nad Labem, 2. místo ob-
sadilo Školící policejní středisko Sadská, na  
3. místě se umístila bezpečnostní agentu-
ra Adduco. Vítězem střelby z pistole se stal  
v jednotlivcích Karel Šmíd z družstva Krimina-
listický ústav Praha. Marek Petráš z družstva 
Střelecký klub Špork zvítězil ve střelbě ze 
samopalu. Celkovým vítězem (pistole + sa-
mopal) se stal Karel Šmíd z družstva Krimina-
listický ústav Praha. Ceny vítězům předal sta-
rosta města Ing. Karel Otava, který sám střelbu  
z pistole a samopalu vyzkoušel s perfektním 
výsledkem. 

SLOŽKY IZS 
V pátek 9. září se konalo v rámci oslav  

30. výročí vzniku Městské policie v Lysé 
nad Labem setkání se složkami integrova-
ného záchranného systému, kde se mohli 
děti seznámit se všemi, kteří denně pečují 
o naše životy a bezpečí. Kromě ukázky ha-
sičské, policejní a zdravotní techniky byla  
k vidění i dynamická ukázky psovodů, hipo-
logie a slaňování. Starosta města Ing. Karel 

Otava pogratuloval veliteli městské policie 
Bc. Luboši Zitovi a popřál mnoho úspěchů 
do dalších let. 

OCHUTNEJTE EVROPU
Ve dnech 9. až 11. září proběhla akce  

s názvem Ochutnej Evropu. Tento netradič-
ní putovní festival zaměřený na evropskou 
gastronomii i členství České republiky v Ev-
ropské Unii, se v těchto dnech v rámci střed-
ních Čech přesunul právě k nám do Lysé nad 
Labem. Představil zcela odlišný program, než 
bylo zvykem v ostatních městech. Vedle ši-
roké nabídky evropských gastronomických 
specialit si návštěvníci mohli poslechnout vy-
stoupení Petry Černocké, Heidi Janků, Šárky 
Vaňkové, kapel Eddie Stoilow, Krajanka, Wo-
tazník a dalších. Bylo zde připraveno i mnoho 
edukačních, interaktivních i zábavných aktivit 
pro naše nejmenší. 

LYSÁ ZÁŘÍ
V sobotu 10. září 2022 se na letní scéně 

zámeckého parku uskutečnil 2. ročník hu-
debního festivalu LYSÁ ZÁŘÍ. K tanci a posle-
chu zahrály  kapely ze ZUŠ F. A. Šporka, CHIT 
CHAT, JAMCHESTRA, TŘESHBAND, DIESEL, 
TUBY a N.O.H.A. Pro děti byl zajištěn dopro-
vodný program, který připravil JUNÁK – český 
skaut, středisko Lysá nad Labem. Celý festival 
moderovala Ema Klementová.
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Městský úřad / Program kina

 Milí sousedé, léto uteklo jako voda a 
před námi je podzim. V době, kdy tyto 
řádky píšu, je těsně před volbami. A já jen 
doufám, že rozhodnete v nejlepším zájmu 
našeho města. Jaký je, na to máme každý 
trochu jiný názor. A to je na tom to hezké. 
Díky všem, kteří k volbám dorazí, a dou-
fám, že vás bude co nejvíc. V posledních 

týdnech jsem mezi lidmi zaznamenala mnohdy obavu s pod-
zimu. Co bude, čím budeme topit, z čeho to zaplatíme? Chá-
pu to, nebude to lehké období, ale věřím, že to zvládneme  
a zase bude líp. Protože se dlouhodobě věnuji školství, vní-
mala jsem, že rodiče trápí i obava, jestli se nebude málo to-
pit ve školkách a školách. Mohu s jistotou říct, že ať už bude 
ve vedení města kdokoliv, nemůže si dovolit v této oblasti 
výrazně šetřit. Teplotu ve třídách totiž upravuje vyhláška  
č. 410/2005 Sb., která říká, že nesmí v učebnách poklesnout 
teplota ve 3 po sobě následujících dnech pod 18 stupňů, ji-
nak musí být škola uzavřena. Pochybuji, že by si kterýkoliv 
politik dovolil toto porušit. Navíc myslím, že zdraví dětí a se-
niorů má většina z nás na 1. místě svých priorit a udělá vše, 
aby ti nejzranitelnější byli v bezpečí. Milí Lysáci, přeji vám 
klidné období a co nejbarevnější podzim.    

Romana Fischerová, ANO 2011

 Vážení spoluobčané, Lyští patrioti, dou-
fám, že jste při volbách měli šťastnou ruku 
a zvolili jste zastupitele, kteří nebudou jen 
žvanit, kritizovat cokoliv a dehonestovat ko-
hokoliv, ale budou vyvíjet maximální snahu 
o zlepšení životní úrovně obyvatel města vč. 
rozšiřování všech možných služeb. Je neuvě-
řitelné, jaké několikaleté pletichaření může 

negativně ovlivnit např. tak potřebnou výstavbu Domova pro 
seniory a rozšíření kapacit DPS. Dotáhl jsem to až na schva-
lovací proces Memoranda o spolupráci se Stř. krajem, zajistil 
studie na výstavbu ve dvou lokalitách a připravil proces vyhlá-
šení záměru na výstavbu. A to přes veškeré možné překážky 
v rámci současné krizové situace, i bez ohledu na ostrakiza-
ci některých nezodpovědných občanů. Okres Nymburk patří 
mezi krizové lokality s nedostatkem lůžek pro seniory. Podle 
demografického vývoje bude hůře, zvláště až do jisté katego-
rie spadnou i občané v současné kategorii 45 – 65 let. 

Děkuji všem za spolupráci, ocenění mé práce pro město i mé 
umělecké tvorby. 

Ing. Petr Gregor, bezpartijní za KSČM

 Přeji všem dobrý den. Tento text píšu 
ještě před komunálními volbami.  Nevím 
tedy, jak se rozhodlo o dalším rozvoji a 
směřování našeho města a zda budu mít 
možnost pro něj a pro vás dále pracovat. 
Jednu věc ale vím jistě. Navzdory všemu 
nedokonalému je Lysá úžasné místo pro 
život.

 
 Ing. Karolína Stařecká, ČSSD

Kino Lysá nad Labem    10 /2022
1. 10. od 10.00 Cesta do Tvojzemí 
1. 10. od 17.00 Buko 
1. 10. od 20.00 Spolu
2. 10. od 10.00 Princezna rebelka 
2. 10. od 15.00 Mimoni: Padouch přichází 
2. 10. od 17.00 Buko 
2. 10. od 20.00 To nic, drahá
4. 10. od 19.00 Benefiční představení Malý princ
  Loutkové divadlo JÁ TO JSEM
5. 10. od 17.00 BANGER. 
5. 10. od 20.00 Jan Žižka 
6. 10. od 19.00 PJÉR LA ŠÉZ - Duchovní cesty životem 
  - od zavržení k přijetí Světa
7. 10. od 17.00 Jan Žižka 
7. 10. od 20.00 Trojúhelník smutku
8. 10. od 10.00 Princezna rebelka 
8. 10. od 17.00 BANGER. 
8. 10. od 20.00 Buko 
9. 10. od 10.00 DC Liga supermazlíčků 
9. 10. od 15.00 Mimoni: Padouch přichází 
9. 10. od 17.00 Jan Žižka 
9. 10. od 20.00 Světlonoc  PREMIÉRA
11. 10. od 17.00 Princezna rebelka 
11. 10. od 20.00 Jan Žižka 
12. 10. od 17.00 Buko 
12. 10. od 20.00 Tři tisíce let touhy 
13. 10. od 17.00 Websterovi ve filmu  PREMIÉRA
13. 10. od 20.00 Válečnice  PREMIÉRA
14. 10. od 20.00 Xavier Baumaxa  & Matěj Benko  KONCERT
15. 10. od 10.00 Websterovi ve filmu 
15. 10. od 17.00 Jan Žižka 
15. 10. od 20.00 Běžná selhání  PREMIÉRA 
16. 10. od 10.00 Princezna rebelka 
16. 10. od 15.00 Websterovi ve filmu 
16. 10. od 17.00 Cirkus Maximum  PREMIÉRA
16. 10. od 20.00 Válečnice 
18. 10. od 17.00 Websterovi ve filmu 
18. 10. od 20.00 Cirkus Maximum 
19. 10. od 17.00 Cirkus Maximum 
19. 10. od 20.00 Válečnice 
20. 10. od 17.00 Black Adam  PREMIÉRA
20. 10. od 20.00 Za vším hledej ženu  PREMIÉRA
21. 10. od 20.00 Il Boemo  PREMIÉRA
22. 10. od 10.00 Websterovi ve filmu 
22. 10. od 15.00 Black Adam 
22. 10. od 20.00 Lukáš Pavlásek: Planeta slepic  STAND-UP SPECIÁL
23. 10. od 10.00 Websterovi ve filmu 
23. 10. od 15.00 Websterovi ve filmu 
23. 10. od 17.00 Black Adam 
23. 10. od 20.00 Il Boemo
25. 10. od 17.00 Websterovi ve filmu 
25. 10. od 20.00 Black Adam 
26. 10. od 17.00 Šoumen krokodýl  PREMIÉRA
26. 10. od 20.00 Il Boemo 
27. 10. od 15.00 Indián  KINO SENIOR  
27. 10. od 17.00 Princ Mamánek  PREMIÉRA
27. 10. od 20.00 Vražda v Londýně  PREMIÉRA
28. 10. od 20.00 Za vším hledej ženu 
29. 10. od 10.00 Princ Mamánek 
29. 10. od 15.00 Šoumen krokodýl  PREMIÉRA
29. 10. od 19.00 Avatar  OBNOVENÁ PREMIÉRA / 3D PROJEKCE
30. 10. od 10.00 Šoumen krokodýl 
30. 10. od 15.00 Princ Mamánek 
30. 10. od 17.00 Black Adam 
30. 10. od 20.00 Jan Žižka

Více informací www.kinolysa.cz
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Pozvánky

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, 
která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti 

– materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování  
i pracovní příležitost (více na www diakoniebroumov.org).

VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

 letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské) 
 veškerá nepoškozená obuv (bez bláta a jiných nečistot)
 lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony 
 látky (minimálně 1 m2, nedávejte odřezky a zbytky látek)
 vatované přikrývky, polštáře a deky
 domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené, čisté
 hračky – nepoškozené a kompletní
Věci, které vzít nemůžeme:
 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce, nábytek,  
 jízdní kola a dětské kočárky, znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
v pátek 7. října 2022 v době od 8 do 17 hodin a
v sobotu 8. října 2022 v době od 8 do 13 hodin
Místo sběru:
garáž městského úřadu, za MěÚ u sídla Policie ČR

Po zkušenostech z pořádání sbírek se na dárce obracíme s prosbou:
 věci nenoste volně, ale zabalené do pevných igelitových pytlů  
 či karton. krabic
 noste věci bez plísně, děr, fleků, s funkčními zipy, s knoflíky,  
 s patenty, gumou či tkanicí v pase 
 vše čisté, umyté, vyprané
 NENOSTE VĚCI mnoho let odložené, zpuchřelé, plesnivé. 
 S takovými věcmi zamiřte raději přímo do nového separačního dvora  
 na sídlišti (před AUTO TICHÝ), otevřeno PO až PÁ od 9 do 17 hodin
 a v SO od 9 do 13 hodin.

Spolupořadatelem sbírky je město Lysá n. L.  a Farní charita Lysá n. L. 
Bližší informace na tel.: 777 959 221.  
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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

Virtuální univerzita třetího věku
– 3. října 2022 od 10 hodin 
Zahájení kurzů pořádaných ve spoluprá-
ci s Provozní ekonomickou fakultou České 
zemědělské univerzity v Praze. Do kurzu je 
nutné se přihlásit předem. V případě zájmu 
se hlaste v knihovně.

Paličkování – 5. + 19. října 2022 od 16.30
Pravidelné kurzy s Helenou Kubíkovou. Zá-
jemci se mohou hlásit v knihovně.

Klučičí párty – 7. října 2022
(od 18 do 22 hodin)
Akce pro kluky spojená s přespáním  
v knihovně. Na akci je nutné se přihlásit 
předem!

Jazyková kavárna pro cizince
– 10. + 24. října 2022 od 16.30 do 17.30
Akce pro dospělé, kteří se chtějí zlepšit v kon-
verzaci v českém jazyce. Počet míst v naší 
kavárně je omezený, své místo si předem  
v knihovně rezervujete! Kavárna je pro všech-
ny zájemce zdarma.

Ať nás záda nebolí 
– 11. října 2022 od 18 hodin
Naše záda nám často ukazují, že je v nich 
uložena časovaná bomba. Bolest malá, 
střední nebo velká, tedy každá bolest je 
volání po změně. Někdy sdílená zkušenost 
jednoho dá možnost předejít nežádoucím 
zkušenostem druhého. Pojďte dát šanci 
svým zádům. Svou zkušenost bude vyprá-
vět Marie Sommerová.

Drátování – 12. + 26 října 2022 od 16.30
Drátenický kurz s paní Procházkovou.

Hudební toulky – 19. října 2022
od 16 hodin, pobočka LITOL
Přednáška věnující se evropské hudební 
historii. Přednáší Mgr. Jana Bajerová. Vstup 
zdarma. Akce se uskuteční v prostorách 
knihovny v Litoli.

Chile – nikdy není pozdě 
– 19. října 2022 od 18 hodin
Srdečně zveme na besedu s cestovatelem 
Jiřím Kafkou, který nás provede po krásách 
Chile. Jeho cestovatelské nadšení ho zaved-
lo do více než 35 zemí světa a dokládá i to, 
že začít cestovat po světě bez cestovní kan-
celáře se dá i po padesátce. 

Beletrie pro dospělé
Šepot z lesa – Surmanová Kateřina
Mezi stromy číhá zlo… Před dvaceti lety v hlu-
bokých lesích Orlických hor beze stopy zmizel 
jeho nejlepší kamarád. Teď se investigativní 
novinář Petr vrací do rodné vesnice, aby se 
vyrovnal s rozvodem a dal dohromady dům, 
který zdědil po matce. Z hlubin minulosti se 
vynořují nejen staří známí, ale i děsivé vzpo-
mínky. Navíc zjistí, že kamarád nebyl ani zda-
leka jediným, kdo se v okolí ztratil...

Opravdové zločiny 2 – Bechynková Lucie
Vydejte se do nejtemnějších koutů lidské 
duše s vydatnou dávkou slavných zločinů, 
které jsou skrz naskrz nasáklé krví! Lucie Be-
chynková, moderátorka a spoluzakladatelka 
napínavého podcastu Opravdové zločiny, vás 
neochudí ani o ty nejmorbidnější detaily...

Naučná literatura pro dospělé
Rohanové: Raději zemřít nežli se poddat 
– Jůzlová Jana, Kadlec Miloš
Rohanové patřili k nejvýznamnějším fran-
couzským šlechtickým rodům. Z jejich řad 
vzešli významní vojevůdci i podporovatelé 
umění, čtyři štrasburští biskupové a několik 
vychovatelek královských dětí...

Osobnosti lyského fotbalu 
– 21. října 2022 od 18 hodin
Víte, kteří lyští rodáci hráli ve fotbalové re-
prezentaci Československa? A víte, kdo byl 
jediný Čech, který hrál za FC Barcelonu? 
Pokud ne, přijďte na přednášku věnovanou 
historii místního fotbalu. 

Počítačová pohotovost v Litoli
– 25. října 2022 od 13.30 do 14 hodin,
pobočka LITOL
Nevíte si rady s vyhledáváním na počítači 
nebo s e-mailovou korespondencí? Rádi 
byste se naučili lépe využívat funkce Vašeho 
mobilního telefonu? Právě Vám nabízíme in-
dividuální poradenskou počítačovou službu, 
kde se Vám budeme snažit pomoci. Služba 
Vám bude k dispozici v prostorách knihovny 
v Litoli. 
 
Fotosoutěž 2022 „Kouzlo vody“
– 5. – 31. října 2022
Výstava fotografií zaslaných do naší letošní 
fotosoutěže.

Přes Zábradlí k Cimrmanům 
– Mács Magdoňová Jana
Životopis známého herce, „doktora inžený-
ra“ Jana Hraběty skvěle doplňuje řadu ob-
líbených knih s cimrmanovskou tematikou. 
A opravdu je co vyprávět – zlínský rodák se 
vyučil elektromechanikem a poté se živil jako 
řidič z povolání, opravář motorů či osvětlovač 
v Divadle Na Zábradlí. Patří k dlouholetým 
členům Divadla Járy Cimrmana, kde v roce 
1978 začínal nejprve opět jako osvětlovač a 
už o rok později v souboru herecky debutoval 
rolí krále ve hře Dlouhý, Široký a Krátkozraký. 
Na svém kontě má také přes třicet rolí ve fil-
mech a seriálech.

Beletrie pro děti
Písečníci a probuzení krále – Dvořák Václav
Po dlouhých sedmadvaceti letech procitá 
posádka mezihvězdné lodi Poutník z hiber-
nace. Ale kdosi nebo cosi na probuzení ještě 
čeká…Vraťte se s Tomášem Nebulou a jeho 
přáteli na palubu akademie Singularity a od-
halte další tajemství vesmíru! 

Valentýnka a detektivní kancelář
– Peroutková Ivana
Valentýnčin tatínek se v novinách dočte, že 
z kostela v nedaleké vesnici se ztratily sochy 
andělů. Právě tato krádež dívence vnukne ná-
pad na novou hru – spolu s kamarády si založí 
detektivní kancelář a rozhodnou se zloděje 
vypátrat. Všichni se vypraví do centra měs-
ta, kde na náměstí pozorují okolní hemžení.  
A brzy se začne dít něco moc podezřelého… 

Naučná literatura pro děti
Atlas starověkého Řecka pro děti 
– Růžička Oldřich
Před více než 4 000 lety přišly na Balkán-
ský poloostrov první kmeny, které začaly 
pokládat základy nejstarší civilizace Evropy. 
Starověké Řecko dalo světu demokracii, ne-
přeberné množství poznatků z matematiky, 
architektury, vojenství nebo filozofie.

Hvězdy a planety – PATEL Parshati
První kniha pro vesmírné cestovatele. Ob-
jevte s dětmi záhadné planety a vzdálené 
galaxie na dobrodružné cestě vesmírem. 
Poznejte historii i budoucnost dobývání 
vesmíru. Seznamte se s vesmírnými lodě-
mi, planetárními vozítky a teleskopy. Staňte 
se odborníky na sluneční soustavu! Krátké 
texty jsou doplněny krásnými obrázky a fo-
tografiemi.
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Heslo Potius mori quam foedari je pře-
kládáno v několika verzích – Raději ze-
mřít, než být …  zhanoben  …  ponížen 
…  zneuctěn …  nečestný. Ve svém erbu 
je užívali Rohanové, původem z francouz-
ské Bretaně. Dějiny rodu byly až do roku 
1789 především spjaty s Francií, ale po 
revolučních událostech byli přeživší Ro-
hanové nuceni odejít do exilu. Na počát-
ku 19. století obdrželi i inkolát pro české 
země. Postupně získali několik deskových 
statků a středem jejich majetkové držby 
bylo od roku 1820 panství Sychrov. Tam-
ní zámek, posléze přestavěný nejprve  
v klasicistním a poté v novogotickém stylu  
s vybraně zařízenými interiéry, se stal 
hlavním sídlem Rohanů a byl jím až do 
roku 1945. Od udělení inkolátu v roce 
1808 do konce jejich žití v Československu 
tedy uplynulo (pouhých?) 137 let. Jedna-
lo se o relativně krátký časový úsek, ale 
Rohanové v Čechách zanechali výraznou 
stopu. Jejich dějinný příběh je popsán  
v edici Universum v knize Rohanové – Ra-
ději zemřít, nežli se poddat.

Publikace se poněkud odlišuje od pře-
dešlých svazků edice. Základní schéma  
a grafická úprava jsou totožné. Nejprve jsou 
popsány dějiny rodu resp. všech rodových 
linií – Rohan-Gié, Rohan-Guémené, Rohan-
-Soubise, Rohan-Rochefort a přediva jejich 
politických kontaktů i osobních vztahů. 
Následuje podrobný přehled sídel Rohanů  
v Čechách, Francii a Rakousku. Autorem kni-
hy není obligátně Pavel Juřík, ale Mgr. Jana 
Jůzlová a PhDr. Miloš Kadlec, jehož profes-
ní život je dlouhodobě spjat se zámkem  

v Sychrově, což se v knize výrazně projevuje. 
Zámecká budova, její okolí a veškeré souvis-
losti s ní spojené jsou precizně popsány až 
do nejmenších detailů. Tato pasáž publika-
ce je velkým příběhem výjimečného sídla, 
jeho majitelů i lidí (např. řezbářská rodina 
Bušků), kteří řemeslnou zručností výrazně 
ovlivnili celkovou podobu Sychrova. Oproti 
textům o jiných zámcích - Choustník, Řepín, 
Lomnice nad Popelkou, Loukovec, Lysá nad 
Labem, Semily, Svijany aj. (i když se jedná  
o objekty rozličné umělecké a historické 
hodnoty) se však větší rozsah „sychrovské-
ho“ medailonu jeví jako relativně nepoměr-
ný. Výsledný podíl obou autorů na knize 
není uveden, nutné je ovšem konstatovat, 

že v množství jmenných, datových i časo-
vých údajů je možné výborně se orientovat 
a nelze zde nalézt chyby. Lze také ocenit ob-
jektivní posouzení chování Rohanů v době 
okupace – v minulých svazcích edice byla  
v popisu úseku moderních dějin jednotli-
vých rodů patrná snaha o jakousi dodateč-
nou a zároveň dosti fabulovanou rehabili-
taci jejich příslušníků, kteří prokazatelně 
mnohdy dobrovolně přijali říšské občan-
ství. Tento autorský úmysl v „rohanovské“ 
monografii nenalezneme. Popsané skutky 
jednotlivých Rohanů ve válečných letech 
tak dokládají význam rčení „ dějiny nejsou 
černobílé“. Důkladné studium písemných 
pramenů a profesionální přístup obou 
autorů umožňují posoudit Rohany, žijící  
v bouřlivých časech 20. století a v souvislos-
ti s veškerými dějinnými zvraty, bez nacio-
nálních emocí a věcně. 

Publikaci Rohanové – raději zemřít, nežli 
se poddat lze hodnotit jako dosud nejzda-
řilejší svazek edice Universum. Je tomu 
tak zásluhou odborné erudice autorského 
tandemu a v případě PhDr. Miloše Kadlece 
navíc jistě sehrálo úlohu osobní zaujetí a 
fascinace zámkem Sychrov, jehož interiéry  
(v současnosti instalované v původní po-
době) byly domovem několika generací 
jednoho z nejstarších aristokratických rodů 
evropského významu – Rohanů.

Mgr. Jana Jůzlová a PhDr. Miloš Kadlec: 
Rohanové – Raději zemřít, nežli se poddat, 
ISBN: 978-80-242-8221-3, 184 str., 1. vyd., 
Euromedia Group a. s. ve spolupráci s NPÚ, 
Praha v roce 2022.

Stanislav Vaněk  

Recenze knihy: Rohanové – raději zemřít, nežli se poddat
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Ze života škol

Nové webové stránky má Obchodní aka-
demie Lysá nad Labem, které jsou nyní 
přehlednější pro žáky a rodiče, ale i pro 
předávání informací veřejnosti.

Razantní změnou 
prošla webová prezen-
tace školy. Již od jara 
probíhala příprava ke 

spuštění nových stránek, aby od nového 
školního roku mohli žáci, zaměstnanci ško-
ly i veřejnost vyhledávat snadno a jedno-
duše novinky a informace, které se týkají 
provozu školy. 

„Adresa zůstává stejná www.oalysa.cz. 
Aktualizace a změny ale proběhly ve 
všech částech webu, a to včetně grafi-
ky, obsahu i organizace stránek. Skvě-
lou práci odvedla naše zaměstnankyně 
Magda Vondráčková, velký dík ale patří i 
ostatním kolegyním a kolegům, kteří svý-
mi názory přispěli k úspěšnému spuštění 
webových stránek,“ uvedla ředitelka ško-
ly Lenka Hrubčíková.

Nový web školy přináší aktuality ohled-
ně akcích a chodu školy nebo přijímacího 
řízení. Hlavní rozcestník je určený pro žáky 
a pro uchazeče, v sekci „o škole“ jsou pre-
zentovány studentské firmy, které založili 
žáci v posledních několika letech, díky nimž 

Obchodní akademie Lysá nad Labem má nové webové stránky
získali mnoho praktických zkušeností z reál-
ného podnikání. Informace ohledně konání 
třídních schůzek nebo dnů otevřených dveří 
(nejbližší termín je 31. 10. 2022) samozřej-
mě také nechybí.

S příchodem nového školního roku se 
pomalu rozjíždí další projekty a akce ško-
ly. První ročníky už zažily adaptační kurz  
s názvem Cestování časem, který měl za 
cíl hlouběji se poznat a stmelit kolektiv. 

Pro ukrajinské žáky probíhají lekce češtiny 
pro cizince. Přes prázdniny také škola vy-
pracovala projekt Šablony pro SŠ III a po-
dala projektovou žádost na KÚ SK v rámci 
finanční podpory na vytvoření podmínek 
pro zavádění inovací a inovativních metod 
do výuky.

Mgr. Martin Hošna
OA Lysá nad Labem

Ohlédneme-li se za uply-
nulým červnem, nejen, že 
se blížil do finiše školní rok 
a všichni ve škole už stří-
hali příslovečný metr, ale 
také usilovně fandili a dr-

želi palce. Proč? V červnu  proběhla Olympi-
áda dětí a mládeže v Olomouci. Z naší školy 
se za své sportovní kluby zúčastnili dva velmi 
nadaní žáci.

Jan Majdloch ze 7. A se zúčastnil v atletice 
těchto disciplín: 60 m sprint, skok daleký a 
štafeta 4x 60 m. Domů si přivezl celou sadu 
medailí – 1x zlato ve štafetě, 1x stříbro ve sko-
ku do dálky a 1x bronz ve sprintu na 60 m. 
Adriana Landová ze 6. A se zúčastnila pla-
veckých disciplín, ze kterých si přivezla 3x  
3. místo za 200 m volným způsobem, 100 m 
volným způsobem a štafetu 4x 50 volným 
způsobem. Oběma účastníkům moc gratu-
lujeme a přejeme další sportovní úspěchy.

Dne 27. 8. 2022 proběhlo v Praze Mistrov-
ství pedagogů – Běh metropole, kde měla 
také naše škola zastoupení v disciplíně štafe-
ta 3x 2,2 km. Přední příčky naše štafeta sice 
neatakovala, ale i tak si paní učitelky Radka 
Vydrová, Veronika Turnová a Markéta Kicse-
rová Hájková závod velice užily.

J.A.K. se žije…aneb konec roku na ZŠ J. A. Komenského
Nový školní rok

Prázdniny utekly jako voda a nastalo  
1. září, začátek školního roku. Ráno zaplnili 
ulice malí prvňáčci, kteří se s rodiči, souro-
zenci a často také s prarodiči ubírali do škol, 
aby poprvé zasedli do školních lavic. Někdo 
se těšil, někdo byl nervózní nebo ustrašený 
ze začátku nové životní kapitoly. 

Na naší škole letos usedli prvňáčci do 
třech tříd ve velmi hojném počtu. Kromě 
nich však byl tento den významný také 
pro další nové žáky, uprchlíky z Ukrajiny, 
kteří nově zasedli do lavic především na 
2. stupni. Čeká je nelehký úkol – začlenit 

se do kolektivů tříd a začít si osvojovat 
nový jazyk a s ním učivo příslušného roč-
níku. Všichni ve škole jsou připraveni jim  
v novém prostředí pomoci, aby se u nás co 
nejdříve cítili příjemně. 

Všichni doufáme, že nás tento rok neče-
kají nepříjemná překvapení a deset školních 
měsíců uplyne klidně. 

Plavání s úsměvem
V letošním roce se děti ve druhém a 

třetím ročníku opět věnují v rámci tělesné 
výchovy výuce plavání. V tomto týdnu za-
čalo plavat v nymburském bazénu pod ve-
dením plavecké školy pana Tvrze přibližně  
90 našich plaváčků. Všichni si to s úsmě-
vem užívali.
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Dětský časopis Lysáček

Klub důchodců Lysá nad Labem podni-
ká výlety jednodenní i vícedenní. Těžko 
vybrat, nejhezčí zážitek – výlet do bota-
nické zahrady v Troji a Trojského zámku 
nebo na rozkvetlou Průhonickou zahra-
du? Koncem května jsme strávili krásné 
dny na Šumavě s panem Matouškem, 
který nám připravil program dle našich 
fyzických schopností i počasí, a viděli 
jsme velkou část Šumavy. V červenci jsme 
vyrazili na výlet do německého Norim-
berku, kde jsme navštívili nejenom místní 
zoo s vyhlášeným delfináriem, ale i his-
torické centrum města. Tohoto výletu se 
zúčastnilo i několik vnoučat našich přátel. 
Starší i mladší účastníci si dohromady vel-
mi rozuměli. 

Nesmíme zapomenout na další výlet  
v Praze – projeli jsme se po Čertovce, vi-
děli jsme Pražské Jezulátko a nádhernou 
Vrtbovskou zahradu. Teď už se těšíme na 
podzimní výlety na Pálavu, do Příbrami a 
do Zoo Praha nejen na nový pavilon goril.

Za tyto krásné zážitky děkujeme vede-
ní klubu. Zpestřují náš život a získáváme 
nová přátelství. Děkujeme též městské-
mu úřadu za podporu. Program našich 
akcí je vyvěšen na vchodu domu s pečo-
vatelskou službou na Masarykově ulici.

Klub důchodců Lysá nad Labem

Klub aktivních důchodců

Dne 30. září vychází 3. vydání dětského 
časopisu Lysáček, který vytvořily samy děti. 
Redaktoři se postupně přidávají a doufáme, 
že stejně roste i počet jeho čtenářů. 

Chceme, aby tvorba i čtení časopisu přiná-
šely dětem radost. Podporujeme originalitu 
a fantazii, odvahu ukázat svůj výtvor a my-
šlenku světu. A v neposlední řadě motivu-
jeme děti ve vnímání svého okolí a v tom, 
co je baví. Každý nápad je v Lysáčku vítán. 
Příspěvky přijímáme buď do Lysáčkovy kra-
bice v městské knihovně nebo na e-mail  
redakce@lysacek.cz. Další číslo má uzávěrku 
18. 11. 2022 a vyjde 10. 12. 2022.

redakce časopisu
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Rozhovor s Ludvíkem Hodboděm

O letošním adventu uvidíte v našem turis-
tickém informačním centru výstavu ručně 
vyřezávaných betlémů Ludvíka Hodbodě, 
lyského rodáka, který zde žije od roku 
1946 a celý svůj život pracoval jako stroj-
vedoucí. Jak a kdy se k tomuto netradiční-
mu koníčku dostal?

Od kolika let se vyřezávání věnujete?
Vyřezávám, co jsem v důchodu.

Kolik betlémů už jste udělal?
Asi 50, většinu na objednání kamarádů.

Jaký je Váš nejoblíbenější?
Mám rád klasické české betlémy.

Kolik jich aktuálně máte doma?
Asi 5 velkých, ty mají 50 až 70 figur a pak 

mám ještě malé do 30 – 40 cm.

Učíte řemeslu i své děti a vnoučata?
Mají k tomu vztah?

Vyřezal jsem betlémy všem svým vnou-
čatům. Sedmiletý vnuk nyní s vyřezáváním 
začíná.

Co na Váš koníček říká Vaše paní?
Občas se zlobí kvůli nepořádku. Musím 

řezat v dílně, jinak jsou všude jemné piliny 
a hoblinky.

Na jaké betlémy se od Vás během 
adventu můžeme těšit?

Ještě nejsme domluveni úplně konkrét-
ně, k dispozici jsou malé i velké, záleží, co 
si vyberou, asi do 15 kusů. 

redakce

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Koupím JAWA ČZ: motocykl, moped, skútr s SPZ i bez. Možno i díly a vraky. Tel: 777 589 258
Kácení a řez rizikových stromů stromolezeckou technikou, frézování pařezů. Řez živých plotů. Tel.: 606 527 091

Vás zve na

Den otevřených dveří
úterý 4. 10. 2022 od 9 do 15 hodin
Program
* můžete si prohlédnout náš domov
* dozvíte se základní informace o „životě na zámku“
* můžete posedět v zámecké kavárně
* navštívíte aktivizační činnosti
* můžete si v našem stánku vybrat suvenýr 
   vyrobený našimi klienty

Domov Na Zámku Lysá nad Labem, příspěvková organizace, Zámek 1/21, 289 22 Lysá nad Labem,
tel.: 321 551 067, e-mail: info@dnz-lysa.cz, web: www.domovnazamku.cz
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V pátek 9. 9. 2022 se v dopoledních ho-
dinách uskutečnila preventivní akce pod 
názvem „Setkání se složkami IZS u příle-
žitosti 30. výročí založení Městské policie 
Lysá nad Labem“.

Setkání se uskutečnilo na sídlišti, kde 
jsme obsadili celou plochu za separač-
ním dvorem. Prezentovaly se tu všechny 
složky integrovaného záchranného sys-
tému.

Policie ČR předvedla techniku, kterou 
používají dopravní policisté, policisté ob-
vodního oddělení Milovice, prvosledová 
hlídka, pořádková jednotka, psovodi, jízd-
ní policie, kriminalistický technik.

Zdravotnická záchranná služba, která se 
prezentovala výjezdovou sanitkou.

Hasiči, kteří zde byli zastoupeni Hasič-
ským záchranným sborem podniku Správy 
železnic s výškovou a vyprošťovací tech-
nikou, HZS Středočeského kraje – stanice 
Milovice s výjezdovou technikou a čtyřkol-
kou CanAm (mimochodem v celé repub-
lice jsou pouze čtyři kusy), a samozřejmě 
nesměli chybět ani naši dobrovolní hasiči 
se svojí výstavní Tatrou.

Strážníci ukázali nové služební vozidlo, 
technické vybavení od balistické ochra-
ny, přes termovizi, až po radar na měření 
rychlosti. To ale nebylo vše. K vidění byly 
dynamické ukázky. Umění jízdní policie, 
která je nasazovaná například při demon-
stracích, nebo na rizikových fotbalových 
utkáních. Policejní psovodi předvedli 
dokonalou souhru se svými čtyřnohými 
parťáky. Ani hasiči nezůstali pozadu, pre-
zentovali se slaňováním z výšky, ke které 
využili svojí výškovou techniku. Prostě pa-
rádní představení všech. Na tuto velkole-
pou podívanou se přišlo podívat i sluníčko, 
které bylo po celou dobu s námi.

A pro koho, že jsme to zorganizovali? No 
přece pro naše děti, žáky ze všech mateř-
ských škol, přišli se podívat i ze speciální 
školy, ze základní školy a další, kteří šli pro-
stě jen kolem.

Setkání se složkami IZS

Oprava našich lyských varhan poma-
lu postupuje. Ovšem nezbytné finanč-
ní prostředky ani zdaleka nejsou na 
potřebné výši. Proto jsme se rozhodli 
připravit poměrně atraktivní možnost 
adopce varhanních píšťal. Tento způ-
sob pomoci je zajímavý mimo jiné tím, 
že díky vašemu daru bude dalších mi-
nimálně 100 let hrát konkrétní píšťala, 
kterou si sami vyberete.  Adoptovat píš-
ťalu nemusíte jen sami za sebe. Můžete 
ji věnovat jako nevšední  dárek k naro-
zeninám, či jinému výročí. Umělecky 
zpracovaný seznam dárců chceme po 
skončení rekonstrukce v kostele vysta-
vit. Jednotlivé píšťaly jsme rozdělili do 
několika cenových kategorií, které vy-
chází z velikosti píšťaly a náročnosti její 
opravy. Prosíme, pomozte. 

Všechny potřebné informace najde-
te ne webu adopce-varhany-lysa.cz.

Děkujeme, že nejste lhostejní k na-
šemu kulturnímu dědictví.

Kotva Lysá nad Labem

Adopce píšťal

Tato preventivní akce začala psát svojí 
historii v roce 2017. Děkujeme všem orga-
nizátorům, kteří se na této akci podíleli a 
budou podílet, pevně věřím, i v následují-
cích letech. Převážně musím zmínit kolegy-
ni nprap. Mgr. Veroniku Dostálovou z OKT 
SKPV ÚO Nymburk Policie ČR, se kterou již 
dlouhodobě úzce a úspěšně naše preven-
tivní skupina spolupracuje. Pevně věřím, že 
z této velmi dobré spolupráce vzejde i dal-
ší akce, kterou na příští rok připravujeme, 
tentokrát k měsíci bezpečnosti.  

Vrch. kom. Bc. Luboš Zita
velitel městské policie

Napsali nám
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Úspěšná závodní sezóna 2021/2022

Velký úspěch lyského veslování

V srpnu nám skončila další úžasná závod-
ní sezóna, a proto nezbývá než poděkovat 
všem našim členům za naprosto skvělou 
reprezentaci našeho klubu i města Lysá 
nad Labem. Naše závodní týmy aerobiku  
a zumby se zúčastnily 16 soutěží v ČR  
a tým zumby profi i soutěžního vystoupení 
v Disneylandu v Paříži. Celkem týmy získa-
ly neuvěřitelných 31 zlatých, 18 stříbrných,  
6 bronzových umístění a mnoho titulů, kde 
za zmínku rozhodně stojí speciální trofej  
z Paříže, několik vítězství ligy BAT, ligy Žij po-
hybem a finále MIA Festivalu. 

Největší úspěch se podařil týmu zumby 
profi – na mistrovství ČR Czech Dance Ma-
sters vybojovala děvčata titul mistři ČR. Per-
fektní výkony předvedly i nezávodní týmy 
a své krásně připravené sestavy předvedly 
rodičům na letní akademii 7. června v letním 
kině v Lysé. Sezónu nám zakončil příměstský 
taneční tábor v našem klubu a letní spor-
tovní soustředění závodních týmů tentokrát  
v Harrachově. Cestou ze soustředění čeka-
lo závodní tým profi mistrovství ČR WADF 
v Turnově. Děvčata se poprvé zúčastnila  
v novém složení, a přesto hned vybojovala 
ve své kategorii zlato a postup na listopado-
vé MS. Lepší tečku za závodní sezónou jsme 
si ani nemohli přát. Fotky ze soutěží i akcí na-

leznete na našem webu ve fotogalerii, Face-
booku, Instagramu a videa na našem kanále 
na YouTube.

Čeká nás další sezóna, a my bychom chtěli 
popřát všem našim závodním i nezávodním 
týmům hodně úspěchů a krásných společ-
ných zážitků na trénincích, soutěžích i akcích. 

Dobrá zpráva od vody, Bětka Zavadilová, od-
chovankyně Semické ZŠ a veslařského klubu 
VK Lysá nad Labem, se zúčastnila v posádce 
reprezentační párové čtyřky Mistrovství Ev-
ropy ve veslování pro závodníky do 23 let, 
které se konalo první zářijový víkend v bel-
gickém Hazewinkelu.

Těšíme se na další skvělé chvíle s vámi. Samo-
zřejmě bychom chtěli poděkovat rodičům na-
šich členů za jejich nasazení – fanclub a také 
městu Lysá nad Labem za finanční podporu.

 
Eva Rejmanová

www.danceemotion.cz 

Letošní Zámecké slavnosti byly opět po ně-
kolikaleté pauze společným dílem města 
Lysá nad Labem, Spolku Rodáků a Řádem sv. 
Huberta. Díky vedení města se podařilo opě-
tovně navázat kontakty s členy řádu, z čehož 
by měl jistě radost pan Adolf Hradecký, kte-
rý stál u počátků spolupráce rodáků a města. 
Doufám, že i nadále bude mít hrabě Špork 
se svojí Františkou a hofmistrem Seemanem 
svoje důxtojné místo v kulturním životě Lysé 
nad Labem.

Naše město má množství spolků i jed-
notlivců, kteří připravují kulturní zážitky 
pro návštěvníky různých věkových katego-
rií i žánrů. A toho si my, organizátoři, velmi 
ceníme, protože víme, kolik úsilí a času to 
stojí.

Zdá se mi, že za poslední dobu je ze všech 
stran slyšet samou kritiku. Je to věc názoru, 
a proto bych chtěla za sebe i za Spolek rodá-
ků pochválit odbor kultury za perfektní spo-
lupráci a poděkovat radě  i zastupitelstvu za 
podporu všech kulturních akcí.  

PaedDr. Dana Papáčková
Spolek rodáků a přátel města Lysá n. L.

Zámecké slavnosti 
s F. A. Šporkem

Po sérii evropských i světových 4. míst se 
holkám podařilo prosadit na stupně vítězů 
a po hezkém závodě braly stříbro za mist-
ryněmi světa z Rumunska a před posádkou 
Polska.

Radek Zavadil
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Po nekonečném hledání, spoustě jednání 
s trenéry a squashovou asociací, bychom 
rádi oznámili všem rodičům a dětem, kte-
ří mají o tuto skvělou a všestrannou hru 
zájem, že od září rozjíždíme nový oddíl 
squashe v našem Fit klubu. Po velikém 
zájmu mládeže a dětí v Praze a ostatních 
městech, bychom rádi přiblížili tento celo-
roční sport i zájemcům v Lysé nad Labem 
a okolí. 

Stejně jako v našem tenisovém oddíle, 
bude výuka probíhat komplexně s rozšířením 
na všeobecný pohybový rozvoj vašich ratoles-
tí a bude začleněn do celého systému pohy-
bových dovedností při raketových sportech, 
který rozvíjíme již druhým rokem. Oddíl pove-
de zkušená trenérka a bývalá reprezentantka 
Martina Stöckelová, která působila v praž-
ských oddílech, měla vlastní akademii v Pra-
ze a shodou okolností bydlí v našem městě 
a má, jako učitelka, pedagogické zkušenosti. 
Kroužek bude nabízet 2 hodiny squashe týd-
ně + 2 hodiny kondiční přípravy pro zlepšení 
koordinace pohybu a fyzickou zdatnost (hry, 

protahování, spinning). Kapacita bude zatím 
omezená možnostmi trenérky na cca 12 dětí, 
takže neváhejte a máte-li zájem, tak doražte 
na zkušební trénink po tel. domluvě. Výho-
dou je, že věkové rozmezí dětí je 6 – 18 let 
Bližší informace na tel. 602 246 460. 

Také bychom chtěli poděkovat dětem a 
rodičům za skvělou atmosféru na našem 
prvním příměstském táboře se zaměřením 
na raketové sporty, který se konal v prv-
ním srpnovém týdnu. Děti si vyzkoušely, 
pod vedením profesionálních trenérů, te-
nis, squash, badminton, stolní tenis a byly 
opravdu nadšeny a doufáme, že některé  
z nich budou pokračovat v našem klubu  
v cestě za svými sny. Strávili jsme tu dohro-
mady spoustu zábavy, sportu a společných 
setkání a doufáme, že se k nám budou všech-
ny děti rády vracet, aby prožily znovu a zno-
vu radost, kterou nám přináší jenom sport a 
kamarádství. Rádi bychom také poděkovali 
trenérům Jirkovi Horáčkovi (tenis), Martině 
Stöckelové (squash) a samozřejmě Evě Kro-
páčkové, která se starala o kondiční cvičení, 
hry a vyplnění volného času. Výbornou a 
zdravou kuchyni nám zajistila naše osvědče-
ná dodavatelka úžasných pokrmů paní Rena-
ta Zápotocká a tým Fit klubu. 

Těšíme se na vás a buďte Fit.

Daniel Chaloupka, Fit klub

Nový oddíl squashe pro děti a mládež 

Běh zámeckou zahradou 2022
V sobotu 3. září se uskuteč-

nil již 59. ročník Běhu zámec-
kou zahradou. V krásném 
prostředí parku za krásného 
počasí se tentokrát sešlo  

103 závodníků od těch nejmladších (tří-
letých) předškoláků po seniory nad 60 let 
v celkem 18 kategoriích. V průběhu od-
poledne nebyl tentokrát vytvořen žádný 
nový traťový rekord. Pohár vítěznému  
muži a ženě předal starosta města pan  
Karel Otava. 

Vítězové jednotlivých kategorií:
Muži – 8 280 m Petr Zoubek, Milovice 30:55,37
Muži nad 40 let – 8 280 m Pavel Till, Kolín 32:52,52
Muži nad 60 let – 8 280 m Pavel Dušek, Brandýs nad Labem 36:57,62
Ženy – 8 280 m Barbora Janůrková, Sokol Kolín          37:13,37
Ženy nad 40 let – 8 280m Iva Kroužilová, Sokol Kolín  35:42,97
Dorostenci – 2 070 m Martin Šípek, Sokol Lysá nad Labem               7:01,22
Žákyně st. IV  – 780 m Nicol Doležalová, Milovice   2:50,41
Žáci st. IV – 780 m Daniel Holub, FK Litol 2:35,72
Žákyně st. III – 780 m Tanya Kužmová, TARGET 2:53,29
Žáci st. III – 780 m Tomáš Brajcha, Sokol Říčany  3:18,82
Žákyně ml. II – 620 m Eliška Horová, Kounice 2:17,78
Žáci ml. II – 620 m  Jakub Čermák, Lysá nad Labem            2:22,22
Žákyně ml. I – 620 m Michaela Jirásková, Lysá nad Labem  2:36,89
Žáci ml. I – 620 m Filip Čermák, Lysá nad Labem 2:29,88
Žačky nejml. II – 120 m   Rozárka Vavříková, Lysá nad Labem                    20,84
Žáci nejml. II  – 120 m  Tadeáš Vaníček, Lysá nad Labem 27,74
Žačky nejml. I – 120 m       Nikola Vališková, Lysá nad Labem 44,14
Žáci nejml. I – 120 m         Tobias Švorba, Lysá nad Labem 24,24

Úplné výsledky a fotogalerie najdete na www.sokol-lysa.cz.

Organizátoři – Sokol Lysá nad Labem a 
Klub českých turistů děkují také společnosti 
KOVONA a. s., MV Reality s. r. o, Sport Ar-
senal s. r. o., SEDOZ Dopravní značení, O.K. 
Trans, Papírnictví Hajná Věra za pomoc při 
finančním zajištění této akce a také městu 
Lysá nad Labem, mimo jiné za krásné  pohá-
ry pro vítěze kategorie mužů a žen.

Příští, 60. ročník, se pravděpodobně usku-
teční v sobotu dne 2. září 2023. Zveme vás!

Jaroslav Denemark
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PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, 
Dominant ve všech barvách, Green Shell typu Araukana 
a Dark Shell typu Maranska. Stáří: 16 – 20 týdnů, 
cena: 220 – 269 Kč/ks.

Prodej Lysá nad Labem – Penny u betonárky:
4. 10. 2022 v 10.00, 15. 10. a 12. 11. 2022 v 15.10 

a 30. 10. 2022 ve 13.55

VÝKUP KRÁLIČÍCH KOŽEK - cena dle poptávky
Informace PO–PÁ od 9.00 do 16.00 hodin na tel.: 601 576 270, 728 605 840

www.drubezcervenyhradek.cz

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:

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

IZOLAČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ SKLO
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