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Slovo starosty

pokračování na str. 3

Investiční akce za období 2016 – 2022 

Vážení	 spoluob-
čané,	 chtěl	 bych	
vám	 všem	 moc	
poděkovat	za	pod-
poru,	 která	 mi	
umožnila	 s	 našimi	
koaličními	partne-
ry	 a	 zaměstnanci	
městského	 úřadu	
plnit	 náš	 volební	
program,	připravit	

a	 hlavně	 realizovat	 řadu	 investic	 do	 bu-
doucnosti.	 Náročné	 a	 nákladné	 investice	
do	 dopravní	 infrastruktury,	 kanalizace,	
vodovodu	a	do	škol	ocení	především	příští	
generace.
Ve	 městě	 se	 rozmohl	 fenomén	 nové	

doby.	 Pomocí	 Facebooku	 jsou	 vyvolává-
ny	neskutečné	kauzy	a	petiční	akce.	Naši	
spoluobčané,	 ale	 i	 přespolní,	 podepisují	
petice,	 aniž	 by	 si	 zjistili	 pravdivé	 infor-
mace.	 Městský	 úřad	 je	 od	 několika	 jed-
notlivců	 zaplaven	 žádostmi	 podle	 zákona	 
č.	 106	 o	 svobodném	přístupu	 k	 informa-

cím.	 Vyhledávání	 podkladů	 a	 sepisování	
odpovědí	 úřad	 velmi	 zatěžuje.	 Jednání	
zastupitelstva	města	 jsou	některými	opo-
zičními	 zastupiteli	 často	 protahována	 do	
pozdních	nočních	hodin.	Přesto	věřím,	že	
alespoň	 někteří	 zastupitelé	 jednou	 po-
chopí,	 jak	 může	 rozvoji	 města	 prospívat	
konstruktivní	opozice.	Určitě	to	není	sou-
stavná	štvavá	kampaň	na	Facebooku,	pře-
krucování	faktů	v	novinách	Bez	cenzury	a	
organizování	petičních	akcí	a	referend.	Ne-
byl	snad	projekt,	kde	by	nedošlo	podávání	
podnětů	na	Českou	inspekci	životního	pro-
středí,	 na	 různá	 ministerstva,	 na	 krajský	
úřad,	na	Policii	ČR	a	další	instituce.	Přesto	
se	nám	za	těchto	složitých	podmínek	po-
dařilo	realizovat	více	než	100	investičních	
akcí.	 Od	malých	 až	 po	 ty	 velmi	 složité	 s	
mnohamilionovými	náklady.
Věřím	tomu,	že	nové	vedení	města	ne-

zahodí	 léta	připravované	projekty	a	bude	
v	nich	pokračovat.	
Na	 prosazení	 a	 přípravu	 složitých	 pro-

jektů	volební	období	nestačí.

Když	 se	 ohlédnu,	 vidím	 za	 sebou	 kus	
poctivé	 práce,	 která	 dokázala	 město	 po-
sunout	 kupředu.	 Jsou	 ale	 i	 věci,	 které	 se	
mi	nepodařilo	uskutečnit.	Je	to	především	
nový	Domov	pro	seniory	ve	spolupráci	se	
Středočeským	 krajem,	 který	 v	 minulosti	
úspěšně	 blokoval	 a	 nakonec	 zmařil	 eko-
logický	 spolek	 Lysin	 s	 několika	 sousedy.	
Dalším	nedokončeným	projektem	 je	pře-
vzetí	 artézského	 vrtu	 a	 směna	 pozemků,	
potřebných	pro	úpravnu	vody	s	Kovonou.	
V	novém	zastupitelstvu	v	roce	2018	smě-
na	 pozemků	 ztratila	 podporu	 opozičních	
zastupitelů	za	LNS,	přestože	dříve	projekt	
podporovali.	A	tak	5	litrů	za	sekundu	kva-
litní	vody	odtéká	do	kanalizace.
Přeji	vám	všem,	aby	vám	to,	co	jsme	vy-

budovali,	dobře	sloužilo.
Přeji	vám	hodně	úspěchů	v	osobním,	ale	

i	v	pracovním	životě.	Především	pak	hod-
ně	zdraví.

Ing.	Karel	Otava
starosta	města	

Vážení	spoluobčané,	byla	jsem	mnohdy	
dotazována,	 proč	 byla	 funkce	 uvolněné	
radní	pro	investice	a	garanta	odboru	měst-
ského	investora,	čítajícího	v	průběhu	celé-
ho	období	pouze	3	zaměstnance,	potřeba.	
Domnívám	 se,	 že	 výčet	 pouze	 investiční	
části	mojí	 práce	 pro	město,	 jenž	 uvádím	
níže,	bude	dostačovat	jako	odpověď.

Jako hlavní investiční akce města bych 
proto jmenovala:	 	 Sportovní	 halu	 v	 ulici	
Komenského;	Rekonstrukci	a	zkapacitnění	
vodojemu;	Novou	ulici	Obchodní;	Rekon-
strukci	parku	Štěpánky	Rohanové;	Bytový	
dům	pro	sociální	bydlení,	Na	Františku	23;	
Nástavbu	pavilonu	C	v	ZŠ	J.	A.	Komenské-
ho;	Parkoviště	P+R	a	B+R	u	nádraží;	Poli-
cejní	 dům;	 Rekonstrukci	 historické	 radni-
ce;	Rekonstrukci	části	průtahu	městem	tj.	
ul.	ČSA	a	ul.	Mírová;	Rekonstrukci	základní	
umělecké	školy;	Rekonstrukci	vily	v	Litoli	–	
zvýšení	kapacity	MŠ	Dráček;	Rekonstrukci	
Jedličkova	domu	na	nám.	Bedřicha	Hroz-
ného.

A k otázce úvěru?	 Byl	 pořízen	 v	 době	
již	 probíhající	 výstavby	 velkých	 investic,	
a	to	za	velmi	výhodných	podmínek	opro-
ti	 jiným	městům.	 V	 době,	 kdy	 již	 nebylo	
možné	kalkulovat	s	penězi	z	prodeje	čás-
ti	 bytů	 v	 Milovicích.	 S	 pevnou	 úrokovou	
sazbou	po	 celou	dobu	 splatnosti	 (15	 let)	
ve	výši	 1,18	%	 ročně.	Při	 současné	mezi-
roční	inflaci	(data	z	července	2022)	ve	výši	 
17,5	%	a	 s	výší	úrokových	sazeb	pohybu-
jících	 se	 okolo	 4,5	 %	 jsou	 tyto	 finanční	
prostředky	získané	úvěrem	levně	půjčený-

mi	penězi.	A	pohlédněme	i	k	sobě	domů.	
Většina	 z	 nás	 financuje	 stavby	 svých	 ne-
movitostí	 hypotékou	 proto,	 aby	 užitek	
přišel	ještě	za	jejich	života.	Zvěsti	o	špatné	
finanční	 situaci	 města	 jsou	 zavádějící.	 Je	
pravdou,	že	náročné	investice	Rekonstruk-
ce	a	zkapacitnění	vodojemu	a	Rekonstruk-
ce	ulice	Mírové,	kde	došlo	ke	změně	tech-
nologie,	 budeme	 doplácet	 až	 začátkem	
roku	2023.	Nepříjemnou	situací	pro	město	
bylo	„nezískání“	dotace	na	sportovní	halu,	
protože	v	politické	nestabilitě	našeho	stá-

tu	 není	 nic	 jisté	 a	 dotační	 titul	 byl	 před	
vyhlášením	 výsledků	 zrušen.	 Bohužel	 z	
obdobných	důvodů	nebyla	získána	dotace	
ani	na	MŠ	Dráček.
Nezanedbatelný	vliv	na	nárůst	ceny	 in-

vestičních	 akcí,	 měla	 činnost	 „ekologic-
kých	spolků“.	Využívání	těchto	zákonných	
možností	 v	mnohých	 odvoláních	 ke	 stav-
bám	 je	 diskutabilní	 i	 vhledem	 k	 tomu,	
že	 byly	 ve	 většině	 případů	 u	 odvolacích	
orgánů	 zamítnuty.	 	 Z	 posledních	 aktivit	
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se	 jedná	 například	 o	 roční	 zpoždění	 rea-
lizace	 rekonstrukce	 parku	 u	 Penny,	 které	
v	 dnešní	 celosvětově	 složité	 ekonomické	
situaci,	 znamenalo	 nárůst	 ceny	 o	 něko-
lik	 milionů.	 Nepočítám	 pak	 několikaleté	
zpoždění	 notoricky	 známých	 rekonstruk-
cí	 ulic	 ČSA	 a	 Mírové	 a	 stále	 protahující	
se	 stavba	 obchvatu	 atd.	 Jako	 protipól	 je	
třeba	zmínit,	že za 5 let jsme získali přes  
250 000 000 Kč z dotací a jiných příjmů 
pro naše město a další jsou rozjednány. 
Není	 tedy	 pravdou,	 že	 bychom	 neuměli	
hledat	a	využívat	 jiné	finanční	zdroje,	 jak	
se	občas	dozvídáte.	

Dotacemi podpořené investice: 
•		Rekonstrukce	a	vystrojení	vodojemu	
•		Hlubinný	vrt	HV	3	
•		Vzduchotechnika	v	kině	
•		Vzduchotechnika	MěÚ	
•		Kanalizace	Dvorce	
•		Vodovod	a	kanalizace	Byšičky	
•		Dotace	z	oblasti	památkové	zóny	
•		Zvýšení	kapacity	ZŠ	JAK	+	výtah	
•		Rekonstrukce	budovy	tzv.	Privum	
•		I.	etapa	rekonstrukce	hasičské	zbrojnice	
•		Parkoviště	P+R	
•		B+R	tzv.	cyklověže	I.	a	II.	
•		Rekonstrukce	historické	radnice	
•		Turistické	informační	centrum	
•		Sociální	bydlení	tzv.	Knéblák	
•		Povodňový	plán	města	
•		Dotace	z	oblasti	IT	
•		SFDI	ul.	Mírová,	ul.	ČSA,	ul.	Stržiště	
•		Dětské	hřiště	v	parku	Štěpánky	Rohanové	
•		Lávka	pro	pěší	a	cyklisty	na	Hrabalově		
	 mostě	(SFDI/Kraj)	
 

Hlavním cílem města zůstává dokončení 
investic, které jsou realizovány ve spolu-
práci se Středočeským krajem, a které ve 
vysoké rozpracovanosti předáváme nové-
mu vedení města k dokončení. Je ale mož-
né plynule navázat i na jiné připravené 
projekty.
•	 Celková	rekonstrukce	ul.	Jedličkova	(se- 
	 mafor	 u	 kina,	 signalizovaný	 výjezd	 ha- 
	 sičů,	výměna	kanalizace	a	azbestového	 
	 vodovodního	potrubí),	která	bude	svým	 
	 rozsahem	podobná	rekonstrukci	ul.	ČSA	 
	 a	ul.	Mírové,
•	 dokončení	projektu	a	následná	realiza- 
	 ce	 nebezpečné	 křižovatky	 na	 ul.	 ČSA	 
	 směr	Milovice	/	Benátky	n.	J.,
•	 lávka	 pro	 pěší	 a	 cyklisty	 na	 Hrabalově	 
	 mostě,	 kdy	 už	 kraj	 soutěží	 dodavatele	 
	 stavebních	prací	a	všichni	pevně	doufáme,	 
	 že	se	na	jaře	začne	se	stavbou,
•	 rozpracovány	 máme	 projekty	 ulic	 a	 
	 chodníků	Brandlova,	Škrétova,	Komen- 
	 ského,	Za	Zámkem	II.	etapa,	Ve	Višňovce	 
	 I.	etapa,	Poděbradova,	Družstevní,	Lome- 
	 ná,	Smetanova,

•	 dokončení	 projektu	 a	 realizace	mateř- 
	 ské	školky	v	Drážkách	(pozn.	zděná	stavba),
•	 dokončení	rekonstrukce	kulturního	sálu	 
	 v	budově	u	nádraží,	kde	začíná	stavební	 
	 řízení	na	rekonstrukci	střechy,
•	 realizace	novostavby	tělocvičny	u	TGM	 
	 Litol,	která	má	stavební	povolení,
•	 rekonstrukce	pavilonu	A	ZŠ	JAK,	na	kte- 
	 rou	máme	stavební	povolení,
•	 realizace	nabíjecích	 stanic	pro	elektro- 
	 mobily	 a	elektrokola	na	parkovišti	P+R	 
	 a	u	sportovní	haly,
•	 realizace	 parkoviště	 P+R	 II.	 na	 litolské	 
	 straně	nádraží,
•	 venkovní	rekreační	a	volnočasový	areál	 
	 v	 lokalitě	 za	 novou	 sportovní	 halou	 
	 (skatepark	a	další	sportovní	aktivity	pro	 
	 všechny	věkové	kategorie),	
•	 rekonstrukce	pavilonu	E	II.	etapa	(sociální	 
	 zařízení,	 šatny,	 keramická	 dílna,	 nové	 
	 rozvody,	nová	vzduchotechnika),
•	 kolumbárium	na	městském	hřbitově.

 
Jako odcházející hlavní metodik Strategic-

kého plánu rozvoje města bych ráda apelo-
vala na nové vedení města, aby se primárně 
věnovalo na dořešení významných investič-
ních akcí a lokalit ve městě. Kromě již uvede-
ných se jedná zejména o:
•	 dořešení	 stavebního	 řízení	 k	 II.	 etapě	 
	 obchvatu	 města	 a	 následné	 zahájení	 
	 realizace,
•	 řešení	problematiky	domova	pro	senio- 
	 ry	a	zároveň	budoucnosti	zámku,
•	 stanovení	 účelu	 a	 následné	 přípravy	 
	 řešení	 nezastavěné	 lokality	 ve	 Slunéč- 
	 kové	zahradě.

A o co nám hlavně šlo?	Abyste	mohli	jít	
co	nejdříve	 sportovat	do	komfortní	 velké	
sportovní	haly,	abyste	měli	kde	trávit	kul-
turní	chvilky	a	byli	hrdí	na	to,	že	jsme	město	 
s	 hlubokou	 historií,	 abyste	 nejezdili	 po	
silnicích	 poplatných	 minulému	 století,	
abychom	postupně	vylepšili	 otázku	pitné	
vody,	které	nás	dlouhodobě	trápí,	abyste	
měli	 kde	 s	 dětmi	 trávit	 volný	 čas	 a	 měli	
jste	pro	ně	dostatek	volných	míst	v	mateř-
ských	a	základních	školách.	Aby	obyvate-
lé	neměli	pocit,	 že	některé	městské	části	
zanedbáváme.	Aby	se	vám	zlepšil	standart	
obchodních	služeb	ve	městě.	Tak	snad	se	
nám	to	alespoň	trochu	povedlo.	
Závěrem	 tímto	 děkuji	 všem	 kolegyním	 

a	kolegům	za	spolupráci,	která	při	tomto	vel-
kém	 rozsahu	 investičních	 akcí	 nebyla	 vždy	
jednoduchá.
Vám,	 vážení	 spoluobčané,	 přeji	 mnoho	

úspěchů	v	zaměstnání,	tak	i	v	osobním	živo-
tě	a	hlavně	hodně	zdraví.

                                                                                                    
Ing.	Karolína	Stařecká

	radní	pro	investice

Blahopřání 
za	měsíc	říjen

80 let
Miloslava Fišerová 
Zdeněk Funda

85 let
Mojmír Štěrba

90 let
Anna Králová

91 let
Jaroslava Votava
Eva Vacková

92 let
Teodosia Jurčíková

Řecké přísloví: 
 „Srdce, které miluje, je stále mladé.“

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

Dopravní
upozornění

Z	důvodu	plánované	kulturní	akce,	
Advent	na	Husově	náměstí,	bude	dne	
26.	listopadu	2022	UZAVŘENA	plocha	
Husova	náměstí	a	další	 přilehlé	par-
kovací	plochy.
Po	ukončení	kulturní	akce,	předpo-

kládáme	kolem	22.	hodiny,	bude	par-
kování	opět	zpřístupněno.	Děkujeme	
za	pochopení	a	spolupráci.	

Odbor	školství,	sociálních	věcí,	
zdravotnictví	a	kultury	 

Lysá	nad	Labem
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Kulturní dědictví UNESCO 2022
Tento projekt, jehož základem je orga-
nizace putovních panelových výstav, 
představil všechny položky světového 
seznamu UNESCO a tzv. Českou stopu – 
portréty významných osobností českých  
i zahraničních. 

V	konferenčním	sále	radnice	bylo	možné	
zhlédnout	unikátní	výstavu	obrazů	význam-
ných	 polských	 malířů	 inspirovaných	 živo-
tem	a	dílem	Vincenta	van	Gogha	s	názvem	
S	láskou		Vincent	/	Loving	Vincent.	Výstava	
nabídla	40	obrazů,	které	se	objevují	 i	v	ce-
lovečerním		filmu.	Putovní	panelová	výstava	
významných	 českých	 a	 polských	 osobností	 
s	názvem	Česká	stopa	–	polská	byla	k	zhléd-
nutí	na	Náměstí	Bedřicha	Hrozného.	Výstava	
historického	a	kulturního	dědictví	zapsaných	
na	 seznamy	 světového	 dědictví	 UNESCO	 
s	názvem	Kulturní	dědictví	UNESCO	Polska	
byla	k	zhlédnutí	na	Husově	náměstí.	
Na	 počest	 Vincenta	 van	 Gogha	 vznikl	

okouzlující	 a	 atraktivní	 dokument	 o	 pro-
cesu	 natáčení	 jedinečného	 filmu.	 Vypráví	 
o	desetileté	 odvážné	 a	 dobrodružné	 cestě,	
od	skromných	začátků	v	malém	bytě	v	prů-
myslovém	 polském	městě	 Lodž,	 po	 nápad	
na	sedmiminutový	krátký	film,	který	by	pro-
střednictvím	 jeho	 obrazů	 vyprávěl	 příběh	
Vincenta	 van	 Gogha,	 až	 ke	 vzniku	 celove-
černího	 filmu,	 který	 ve	 výsledku	 vyžadoval	
vytvoření	65	000	políček	olejomalby.	Tento	
převratný	 projekt	 byl	 považován	 za	 šílený,	
až	 nemožný	 počin,	 ale	 v	 rukou	 dvou	 zapá-
lených	 filmařů,	 kteří	 byli	 ochotni	 riskovat	
vše,	 aby	 si	 splnili	 svůj	 nesplnitelný	 sen,	 se	
SEN	stal	SKUTEČNOSTÍ.	Celovečerní	 snímek	
o	 Vincentu	 van	 Goghovi,	 který	 kombinuje	
animaci	malířových	 nezaměnitelných	 olejo-
maleb	s	rotoskopií.	Když	pak	v	loňském	roce	

vstoupil	do	kin,	minimálně	naplnil,	ale	často	i	
překonal	očekávání.	Nejedná	se	o	biografii,	
jak	by	se	mohlo	na	první	pohled	zdát,	ale	
o	drama	s	kriminální	zápletkou,	které	vyu-
žívá	některých	biografických	prvků	z	uměl-
cova	 problematického	 a	 předčasně	 ukon-
čeného	 života.	 Záhadná	 osobnost,	 která	 
v	životě	trpěla	bídou	a	psychickými	propa-
dy,	inspirovala	tvůrce	k	vizuálně	originální-
mu	filmu,	pro	nějž	125	umělců	z	celého	svě-
ta	vytvořilo	66	960	originálních	olejomaleb,	
a	 to	 podle	 94	 původních	 van	 Goghových	
děl.	 I	 za	příběhem	se	však	 skrývá	 spousta	
práce:	scénář	vznikl	na	základě	osmi	stovek	
dopisů,	které	van	Gogh	adresoval	většinou	
svému	 bratrovi.	 Klíčovým	 okamžikem	 ce-
lého	příběhu	je	jeden	den	v	červenci	roku	

1890,	 kdy	 se	malíř,	propadající	 se	 čím	dál	
hlouběji	 do	depresí,	postřelí	 do	hrudníku.	 
O	dva	dny	později	na	následky	zranění	umí-
rá,	přičemž	okolnosti	 jeho	 smrti	nebyly	ni-
kdy	 zcela	 objasněny.	 Snímek	 nominovaný	
na	Oscara	již	stihl	získat	ocenění	pro	nejlepší	
evropský	film	roku	2017	a	mnohá	další	oce-
nění.	Má	vysoké	hodnocení	(84	%	na	ČSFD)	
a	diváky,	kteří	se	rádi	znovu	na	film	podívají.
Více	informací	o	tomto	projektu	získáte	na	

www.cultural-heritage.cz.	
Rádi	 bychom	 poděkovali	 všem,	 kteří	 se	

na	organizaci	této	akce	podíleli!
   

Hana	Foltýnová
odbor	školství,	sociálních	věcí,

zdravotnictví	a	kultury

Mikroregion Polabí (dále jen MP) je dob-
rovolným svazkem obcí, jenž v příštím 
roce oslaví 20 let trvání. V čele svazku je 
tradičně Lysá nad Labem, která plní úlohu 
obce s rozšířenou působností. MP sdru-
žuje kromě Lysé nad Labem a Milovic ješ-
tě 10 menších obcí a na jeho území žije 
skoro 30 tisíc obyvatel.

Dne	 6.	 10.	 2022	 se	 sešli	 starostové	 
a	 starostky	 na	 valné	 hromadě,	 aby	 jako	
představitelé	 členských	 obcí	 zhodnotili	
končící	 volební	 období	 2018	 –	 2022,	 in-
formovali	 se	 o	 výsledcích	 komunálních	
voleb	 a	 řekli	 si,	 co	 dál.	 Během	 setkání	
zazněla	 mnohá	 poděkování	 na	 adresu	
předsedy	 svazku,	 pana	 Ing.	 Karla	 Otavy.	
Potěšující	 je,	 že	 starostky	 a	 starostové	
vidí	 působení	MP	 velmi	 pozitivně,	 za	 ta	

Mikroregion Polabí bilancoval
léta	se	mnohé	podařilo	–	namátkou	geo-
grafický	 informační	 systém,	 elektronická	
spisová	služba,	agenda	ochrany	osobních	
údajů,	 podpora	 Polabského	 motoráčku.	
Současná	 náročná	 doba	 přináší	 i	 mno-
hé	 nápady	 na	 další	 společné	 působení	 
a	společné	řešení	problémů,	např.	v	hos-
podaření	 s	 energiemi,	 v	 likvidaci	 bio-
logicky	 rozložitelných	 odpadů,	 v	 řešení	
bezpečné	 cyklistiky	 mezi	 obcemi	 mimo	
frekventované	 silnice.	 Zajímavým	 nápa-
dem	 je	 i	 propojení	 obcí	 Semice	 a	 Ostrá	
lávkou	pro	pěší	a	cyklisty.	Věřme,	že	dob-
rá	spolupráce	mezi	městy	a	obcemi	bude	
pokračovat	 i	po	volbách	 i	po	případných	
změnách	v	čele	radnic.	

Ing.	Miloš	Dvořák
administrátor	MP	
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Zhodnocení uplynulého volebního období předsedou  
kontrolního výboru
Především	 si	 dovoluji	 sdělit,	 že	 po	 dobu,	

kdy	 jsem	 byl	 předsedou	 KV,	 nebyly	 zjiště-
ny	 žádné	 závažné	 skutečnosti	 v	 činnosti	
vedení	 města.	 Pokud	 se	 jednalo	 o	 inves-
tice	 a	 jejich	 financování,	 tak	 se	 některými	
podněty	 zabýval	 Finanční	 výbor.	 Z	 pohledu	
hlavní	náplně	činnosti	KV,	 tj.	 kontrola	usne-
sení	 RM	 a	 ZM	 bylo	 obvykle	 zjištěno,	 že	 až	
na	 naprosté	 výjimky	 byla	 usnesení	 plněna	
v	 termínech,	 pouze	 v	 několika	 případech	 
(muhttps://mestolysa.cz/sel)	 musel	 být	
termín	 změněn	 s	 ohledem	 na	 objektivní	
skutečnosti	nebo	úkol	zcela	zrušen,	příp.	ře-
šen	 jiným,	než	 zadaným	způsobem.	Musím	
současně	konstatovat,	že	většinu	posledního	
volebního	období	byla	ve	vedení	opozice,	ale	
pod	vedením	pana	Mgr.	Karla	Marka	se	ne-
dařilo	zajistit	ani	dle	zákona	potřebný	počet	
jednání,	takže	byl	z	vedení	KV	odvolán.	Z	KV	
postupně	 odstupovali	 stoupenci	 Lysá	 nás	
spojuje,	příp.	další	opoziční	zástupci,	bez	uve-
dení	důvodů.	ZM	pod	dobu	mého	vedení	KV	
nezadalo	 žádný	 specifický	 úkol	 k	 provedení	
kontroly.
Po	těchto	volbách	je	jasné,	že	vítězný	sub-

jekt	„bere	vše“	a	padá	na	něj	veškerá	zodpo-
vědnost	za	další	rozvoj	města.	Zejména	se	ale	
jedná	o	ty,	kteří	se	podíleli	již	v	roce	2020	na	
nesmyslném	referendu	o	bytech	v	Milovicích.	
Lyští	patrioti	situaci	podcenili	a	budou	se	přes	

veškerá	 varování	 divit.	 Nejhorší	 je,	 že	 toto	
uskupení,	 nepředložilo	 žádnou	 rozvojovou	
vizi.	Některá	jejich	předkládané	vize		mají	ob-
tížná	řešení,	byla	předkládána	již	dříve	jinými	
volenými	subjekty	a	jsou	vázána	i	na	rozhod-
nutí	spolu	partnerů	a	 jejich	možnosti,	např.	
jde	o	Středočeský	kraj.
Možná,	 že	 jde	 jen	 pouze	 o	 Pyrrhovo	 ví-

tězství.	Minulé	vedení	města	postavilo	 laťku	
velmi	vysoko	a	 realizovalo	více	 jak	100	 (ne-
jen	malých),	ale	i	velkých	projektů	v	mnoha	
oblastech	 rozvoje	 města.	 Realizace	 je	 vždy	
obtížnější,	nežli	pouhá	kritika	nebo	distribuce	
nepodložených	 informací	 záměrně	 matou-
cích	občany	a	podsouvající	 jim	katastrofické	
a	skandální	historky.	Jako	nejdůležitější	vidím,	

Lysá nad Labem získala titul Česká dopravní stavba roku 2021
 Ve čtvrtek 22. září 2022 byli na Galave-
čeru v Betlémské kapli oceněni soutěžící, 
kteří získali tituly a další ceny v 19. roč-
níku celostátní soutěže ČESKÁ DOPRAVNÍ 
STAVBA, TECHNOLOGIE, INOVACE ROKU 
2021. Tituly vítězům předali místopřed-
sedkyně PSP ČR, paní Věra Kovářova  
a ministr dopravy ČR, pan Martin Kupka.

V	kategorii:	DÁLNIČNÍ	A	SILNIČNÍ	STAV-
BY	do	150	mil.	Kč	získala	titul	stavba:	Re-
konstrukce	silnice	II/272	Lysá	nad	Labem,	
průtah	(ulice	ČSA)	za	komplexní	a	citlivou	
rekonstrukci	úseku	silnice	o	celkové	délce	
563	metrů	včetně	rekonstrukce	 jednotné	
kanalizace,	 vodovodního	 řadu	 a	 přeložek	
inženýrských	sítí.	

V	kategorii:	ŽELEZNIČNÍ	A	TRAMVAJOVÉ	
STAVBY	nad	150	mil.	Kč	získala	titul	 stav-
ba:	 Rekonstrukce	mostu	 přes	 Labe	 v	 km	
6,330	 trati	 Lysá	 nad	 Labem	 -	 Čelákovice	
za	železniční	dvoukolejný	most	o	4	polích	
přes	řeku	Labe.	Nosná	konstrukce	 je	tvo-
řena	 dvěma	 ocelovými	 hlavními	 nosníky,	
plnostěnnými	a	příhradovými	s	dolní	orto-
tropní	mostovkou.	Součástí	mostu	 je	 láv-

ka	pro	pěší	 a	 cyklisty,	 kterou	financovalo	
město	Čelákovice.	Realizací	došlo	ke	sníže-
ní	hlučnosti	v	okolí	mostu,	kde	se	nachází	
intravilán	obce,	rekreační	oblast	a	přírodní	

rezervace	evropsky	významné	lokality	Na-
tura	2000.	

převzato	z	tiskové	zprávy

aby	 noví	 zastupitelé	 dokončili	 rozpracované	
projekty,	zejména	obchvat	města,	který	však	
sami	zablokovali	kauzou	mokřad.	Dále	pak	vý-
stavbu	nového	domova	pro	seniory,	na	jehož	
realizaci	a	pomoci	tak	lidem,	žijícím	pro	tyto	
služby	 neutěšených	 komnatách	 zámku,	 visí	
neustále	otazník.	Pevně	věřím,	že	i	družstev-
ní	bydlení	zvítězí	a	bude	na	pozemcích	města	
realizováno.
Nechme	se	 tedy	překvapit,	 jak	budou	pl-

něny	volební	sliby,	zda	nové	prohlášení	Rady	
města	 bude	 odpovídat	 proklamovaným	 sli-
bům	a	zejména	jaké	bude	jejich	reálné	řešení.	

Ing.	Petr	Gregor
předseda	kontrolního	výboru

Program na podporu kultury města 
Lysá nad Labem – I. kolo – akce pořádané  
v 1. pololetí roku 2023
Termín	podávání	žádostí:	do 30. 11. 2022 

(bude	 rozděleno	max.	80	%	finančních	pro-
středků).	

Program na podporu sportu a volného 
času města Lysá nad Labem 
Termín	podávání	žádostí:	do 30. 11. 2022. 

Žádosti o dotace pro rok 2023  
V	případě,	že	se	nerozdělí	100	%	finančních	
prostředků,	bude	začátkem	dubna	roku	2023	
vyhlášeno	2.	kolo.
Statuty	Programů	vč.	formulářů	naleznete	

na https://obcan.mestolysa.cz	 –	 Dotace	 a	
granty.	

Hana	Foltýnová
referentka	odboru	školství,	sociálních	věcí,	

zdravotnictví	a	kultury
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OTEVŘENÍ ULICE MÍROVÁ LITOL
Dne	14.	 září	 proběhlo	 slavnostní	 otevření	

ulice	Mírová	v	Litoli,	na	které	se	kromě	inves-
tic	Města	Lysá	nad	Labem	podílel	i	Středočes-
ký	 kraj.	 Rekonstrukce	 tohoto	úseku	o	 délce	
1,5	 km	 zahrnovala	 dále	 novou	 kanalizaci,	
vodovod,	zastávky	MHD,	chodníky,	 lavičky	a	
veřejné	osvětlení.	

VERNISÁŽ OBRAZŮ S LÁSKOU VINCENT
Dne	16.	 září	 se	v	nově	otevřeném	Konfe-

renčním	 sále	 radnice	 uskutečnila	 vernisáž	 
s	názvem	S	láskou	Vincent,	obdivující	umění	
polských	malířů	 inspirovaných	životem	a	dí-
lem	Vincenta	van	Gogha.	Tuto	výstavu	bylo	
možno	 v	 rámci	 Kulturního	 dědictví	 Unesco	
2022	 Polsko	 navštívit	 až	 do	 6.	 října	 2022.	
Slavnostního	 zahájení	 výstavy	 se	 zúčastnili	 
i	zástupci	polského	velvyslanectví	v	Praze	pan	
Pawel	Piotrowski	a	paní	Katarzyna	Rytko.	Dále	
se	této	vernisáže	zúčastnili	i	zástupci	našeho	
partnerského	města	Głogów	Małopolski,	kte-
rým	pan	starosta	Ing.	Karel	Otava	při	této	pří-
ležitosti	předal	obraz	 zámeckého	vrchu,	do-
minanty	města	Lysá	nad	Labem,	jako	projev	
díků	a	spolupráce	mezi	našimi	městy.	

VÝSTAVA KŮŇ
Ve	 dnech	 16.	 až	 18.	 září	 proběhl	 již	 

29.	mezinárodní	veletrh	koní	a	všeho	co	k	nim	
patří	pod	názvem	Kůň.	Návštěvníci	zde	mohli	
obdivovat	 nejrůznější	 plemena.	 Atmosféru	
výstavy	 doplnilo	 vystoupení	 jízdní	 policie,	

westernové	 show,	 ukázky	 drezury	 a	 par-
kur.	 V	 pátek	 a	 sobotu	 program	 vyvrcholil	
ohromující	Večerní	koňskou	galashow,	kde	
byla	možno	zhlédnout	perfektní	výkon	koní	 
i	jezdců.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
V	sobotu	17.	září	jste	měli	možnost	nahléd-

nout	do	některých	z	projektů	města	Lysá	nad	
Labem	 v	 rámci	 Dne	 otevřených	 dveří.	 Pro	
návštěvníky	byl	 zpřístupněn	Konferenční	 sál	
v	půdním	prostoru	radnice,	nově	zrekonstru-
ované	učebny	a	kabinety	v	ZŠ	 J.	A.	Komen-
ského,	 v	 ZUŠ	 F.	 A.	 Šporka	 novou	 koncertní	
místnost,	malý	divadelní	sál	a	zkušebnu.	Dále	
dům	v	ulici	Na	Františku,	který	slouží	jako	by-
dlení	 pro	 potřebné	 a	 ordinace	 praktického	
lékaře,	Bondyho	vilu	v	Litoli,	která	slouží	dě-
tem	z	MŠ	Dráček	a	dům	č.p.	13	na	Náměstí	
B.	Hrozného,	který	mohou	využívat	žáci	ze	ZŠ	
Bedřicha	Hrozného	a	vznikne	zde	pedagogic-
ko-psychologická	poradna.	Na	řadě	míst	vás	
čekal	i	doprovodný	a	někde	dokonce	interak-
tivní	program.	

DOSTIHY 
Dne	28.	září	mohli	diváci	zhlédnout	posled-

ní	Podzimní	dostih	v	letošním	roce.	I	přes	ne-
příznivou	předpověď	počasí	dostihům	přálo,	
většinu	času	svítilo	sluníčko.	Atmosféra	byla	
jako	vždy	dramatická	a	plná	emocí.	K	vidění	
bylo	 celkem	8	dostihů	a	v	 rámci	doprovod-
ného	 programu	 již	 tradičně	 odstartovaly	 
4	 rozjížďky	populární	Pony	 ligy	pro	budoucí	
naděje	dostihového	sportu.	Dostihy	se	tradič-
ně	konaly	za	podpory	Města	Lysá	nad	Labem.	
Podpořit	 je	 přišly,	 kromě	 jiných,	 hejtmanka	
Středočeského	 kraje	 Mgr.	 Petra	 Pecková	 a	
poslankyně	 Ing.	 Věra	 Kovářová	 a	 Ing.	 Jana	
Krutáková.	

PODZIMNÍ ZEMĚDĚLEC A NÁŠ CHOV 
Ve	dnech	6.	až	9.	října	proběhl	na	Výstavišti	

v	Lysé	nad	Labem	již	55.	ročník	veletrhu	ze-
mědělství,	zahrádkářství	a	potravinářství	Pod-
zimní	 zemědělec.	 Souběžně	 s	 tím	 proběhla	 
i	26.	celostátní	výstava	hospodářských	zvířat	
pod	názvem	Náš	 chov.	V	pátek	byl	 zahájen	 
v	 rámci	 těchto	 výstav	 Národní	 holštýnský	
šampionát	 a	 Charolais	 &	 Simmental	 show.	
Vyžití	zde	našly	i	děti,	pro	které	byl	připraven	
model	farmy,	různé	poznávací	soutěže,	nauč-
ná	stezka	a	další	aktivity.	

pokračování na str. 7
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STŘEDOČESKÉ DOŽÍNKY 
V	sobotu	8.	října	vyjel	za	doprovodu	decho-

vé	 hudby	 Harmonie	 1872	 Kolín	 od	 radnice	 
v	Lysé	nad	Labem	dožínkový	průvod.	Nechybě-
ly	mažoretky,	baráčníci	ani	krojovaní	studenti	
z	okolních	škol,	kteří	přenesli	a	předali	na	vý-
stavišti	dožínkový	věnec	hejtmance	Středočes-
kého	kraje	Mgr.	Petře	Peckové,	která	oficiálně	
dožínky	 zahájila.	 Programem	 provázel	 Jakub	
Kohák,	v	průběhu	ceremoniálu	byla	předána	
ocenění	a	dary	zemědělcům,	jako	poděková-
ní	a	uznání	za	jejich	těžkou	a	náročnou	práci.	
Součástí	dožínek	bylo	i	vyhlášení	výsledků	ry-
bářské	 soutěže	 Středočeský	 šupináč.	 Příjem-
nou	atmosféru	během	vyhlašování	zpříjemnila	
cimbálovka	Jožky	Šmukaře.	

ZELOWSKÉ ZVONKY
Dne	8.	října	se	v	Evangelickém	kostele	na	

Náměstí	Bedřicha	Hrozného	v	rámci	Kulturní-
ho	dědictví	Unesco	2022	uskutečnil	unikátní	
koncert	 polského	 hudebního	 souboru	 Ze-
lowské	zvonky,	který	hraje	na	ručně	vyrobené	
zvonky	skladby	světových	autorů.	Pan	staros-
ta	 Ing.	 Karel	 Otava	 soubor	 přivítal	 v	 Konfe-
renčním	sále	radnice,	kde	proběhla	společná	
beseda	a	následně	se	po	koncertě	uskutečni-
lo	další	setkání,	tentokrát	s	českými	krajany	a	
Klubem	Polskim	Lysá	nad	Labem.	

pokračování ze str. 6 Lysá září

Dne	10.	9.	2022	se	uskutečnila	v	zámeckém	
parku	akce	Lysá	září	22.	Celou	touto	akcí	di-
váky	prováděla	skvělá	moderátorka	Ema	Kle-
mentová.	Program	zahájila	v	15.30.	Základní	
umělecká	škola	F.	A.	Šporka	z	Lysé	nad	Labem	
vystoupením	žesťového	souboru	a	kapely	ze	
samých	 bubeníků.	 Následovala	 kapela	 Chit	
Chat	 s	 úžasnou	 zpěvačkou	 Olgou	 Kovaříko-
vou.	Pohodu	zpříjemnila	odpoledne	i	kapela	
JAMCHESTRA,	 veselá	 drum'n'jazzová	 parta.	
Dále	 vystoupilo	 seskupení	 	 TŘESCHBAND,	
které	 oživilo	 tuto	 akci	 známými	 rockovými	
peckami.	Od	20.	hodiny	večerní	se	změnil	styl	
muziky	a	své	vystoupení	 rozjela	kapela	DIE-
SEL,	která	se	nesla	na	bouřlivé	vlně	klasické-
ho	Hard	Rocku	a	svižného	metalu.	Na	podiu	
je	vystřídala	kapela	TUBY,	jež	hrála	ty	nejlepší	

songy	od	Buty.	Nejvíce	očekávaným	a	vrchol-
ným	vystoupením	byla	kapela	N.O.H.A.,	čes-
ko-americká	hudební	skupina,	která	je	speci-
fická	stylově	otevřeným	mixem	drum&bassu	
a	world	music.	
Velké	poděkování	patří	zástupcům	Junáka	

–	českého	skauta,	kteří	připravili	doprovodný	
program	pro	děti.	Každý	nezávisle	na	věku,	jež	
se	zastavil,	se	dobře	bavil.	
Ke	skvělé	muzice	byla	možnost	zakoupení	i	

dobrého	pití	a	občerstvení.	K	úspěchu	přispě-
lo	i	krásné	počasí.
Tímto	 ještě	 jednou	děkujeme	účinkujícím	

i	všem,	kteří	se	podíleli	na	organizaci	celého	
projektu.

odbor	kultury

Koncert Lety mimo a Davida Kollera

V	sobotu	24.	září	se	uskutečnila	poslední	
letní	 akce	města	 Lysá	 nad	 Labem	 v	 letním	
kině	zámeckého	parku	–	koncert	kapel	LETY	
MIMO	a	DAVIDA	KOLLERA.			
Děkujeme	moderátorkám	Zuzce	a	Anež-

ce	 Burdovým	 za	 vtipné	 přivítání	 kapel	 a	

všem,	kteří	se	na	organizaci	této	akce	po-
díleli!		

   
Hana	Foltýnová

odbor	školství,	sociálních	věcí,
zdravotnictví	a	kultury
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Redakční	rada	nám	neschválila	otiště-
ní	jednoho	delšího	dopisu	pro	vás	místo	
jednotlivých	okének	našich	zastupitelů,	
proto	budeme	rádi,	když	si	ho	přečtete	
rozdělený	do	tří	samostatných	okének...

„Milí	Lysáci,	v	době	vzniku	tohoto	člán-
ku	je	za	námi	necelá	polovina	měsíce	října	 

a	výsledky	letošních	komunálních	voleb	jsou	známy	již	něko-
lik	týdnů.	Přesto	je	však	pro	nás	převzetí	vedení	našeho	měs-
ta	v	nedohlednu,	protože	část	dosluhujícího	vedení	se	snaží	
tento	krok	co	možná	nejvíce	oddálit.	U	krajského	soudu	byl	
totiž	poslední	možný	den	podán	návrh	na	neplatnost	voleb,	
a	tím	začala	běžet	dvacetidenní	lhůta	pro	rozhodnutí	soudu.	
Tento	krok	oddálil	konání	ustavujícího	zastupitelstva	a	faktic-
ké	předání	správy	města.	Nejdřív	nám	dovolte	vrátit	se	ještě	
k	výsledku	voleb,	který	se	nejspíš	zapíše	do	historie	města.	
Důvěra,	kterou	jste	nám	v	podobě	dvanácti	zastupitelských	
mandátů	ve	volbách	dali,	 je	pro	nás	obrovským	závazkem.	
Velmi	 si	 vážíme	každého	vašeho	hlasu	pro	naše	kandidáty,	
ale	 i	 všech	milých	 slov,	 kterými	 jste	nás	povzbuzovali	 před	
volbami.“

Mgr.	Karel	Marek,	Lysá	nás	spojuje

Pokračování	dopisu	z	Martinina	okénka…	
„Jako	další	důležitý	úkol	vidíme	stabiliza-

ci	 samotného	 městského	 úřadu.	 Spousta	
šikovných	 lidí	 v	 posledních	 letech	 odešla	 
a	celková	atmosféra	na	radnici	nebyla	dob-
rá.	Naším	cílem	je,	aby	úřad	byl	přívětivým	
zaměstnavatelem,	 aby	 efektivně	 plnil	 svoji	
samosprávnou	a	zákonnou	 funkci	a	stál	na	

straně	občanů,	ne	proti	nim.“

Vaši	zastupitelé	Karel	Marek,	Martina	Tužinská	Synková,	
Radka	Bláhová,	Jan	Marek,	Štěpánka	Vošická,	Vladislav	
Šplíchal,	Jaromír	Šalek,	Ondřej	Šmíd,	Michal	Řezníček,	 
Věra	Zoubková,	Renata	Krausová	a	Ondřej	Vaněček

Mgr.	Radka	Bláhová,	Lysá	nás	spojuje

Městský	úřad

MĚSTSKÝ ÚŘAD LYSÁ NAD LABEM
Husovo	náměstí	23/1,	Lysá	nad	Labem
Odbor	školství,	sociálních	věcí,	zdravotnictví	a	kultury
-	budova	má	bezbariérový	přístup

poskytuje informace o všech  
dostupných sociálních službách

provádí sociální poradenství

poskytuje informace o možnosti získání 
bytu v Domě s pečovatelskou službou 
na	adrese	Masarykova	ulice	1729,	Lysá	nad	Labem

vydává karty k využití SENIOR TAXI

kancelář č. 214
2. patro – vlevo od schodiště

Alena Uhlířová
325	510	243 325	510	241

Ing. Kamila Kuchařová

 Pokračování	dopisu	z	Karlova	okénka	…
„Těšíme	se	na	spolupráci	s	vámi	a	chceme	se	

po	celé	volební	období	držet	našeho	přesvěd-
čení,	že	vy	jste	toto	město	a	my	jsme	tu	pro	
vás.	Ačkoliv	jsou	v	tuto	chvíli	naše	pravomoce	
ještě	minimální,	od	vyhlášení	výsledků	voleb	
se	na	převzetí	řízení	města	intenzivně	připra-
vujeme.	Probíhá	velké	množství	jednání,	kaž-

dý	týden	se	scházíme,	abychom	si	předali	informace	a	připravili	
se	na	řešení	nejpalčivějších	problémů	města,	připravujeme	po-
třebné	výbory	a	komise.	Naším	prvním	a	pravděpodobně	velmi	
obtížným	úkolem	bude	 stabilizovat	městský	 rozpočet.	Město	
přebíráme	 v	 opravdu	 velmi	 špatné	 ekonomické	 situaci.	 Ještě	
letos	musíme	najít	a	ušetřit	přes	60	milionů	korun,	které	jsou	
zasmluvněné,	ale	v	městské	pokladně	chybí.“

Mgr.	Martina	Tužinská	Synková,	Lysá	nás	spojuje



9

Program	kina	/	Pozvánky

Kino Lysá nad Labem    11 /2022
1	.11.	od	20.00 Mnislav Zelený Atapana  
  – Sex a smrt u amazonských indiánů 
  Vstupné	200	Kč
2.	11.	od	17.00 Princ Mamánek 
2.1	1.	od	20.00  PSH Nekonečný příběh
3.	11.	od	17.00  Šoumen krokodýl  PREMIÉRA
3.11.	od	20.00	 Hranice lásky  PREMIÉRA
4	.11.	od	17.00 Princ Mamánek 
4.	11. od	20.00  Dámská jízda – Hranice lásky 
	 	 Ke	každé	vstupence	sklenka	šampaňského	a	popcorn  
5.11.	od	10.00	 Šoumen krokodýl 
5.	11.	od	17.00 Spolu
5.	11.	od	20.00 Za vším hledej ženu 
6.	11.	od	10.00 Princ Mamánek 
6.	11.	od	15.00  Divadlo pruhované panenky – Legenda O sv. Martinovi
  Vstupné	70	Kč
6.	11.	od	17.00 Il Boemo 
6.	11.	od	20.00 Hranice lásky
8.	11.	od	17.00 Můj otec, kníže
8.	11.	od	20.00 Hranice lásky
9.	11.	od	17.00 Princ Mamánek 
9.	11.	od	20.00 Za vším hledej ženu
10.	11.	od	15.00 Princ Mamánek  KINO	SENIOR	
10.	11.	od	17.00 Websterovi ve filmu 
10.	11.	od	20.00 Black Panther: Wakanda nechť žije  PREMIÉRA
11.	11.	od	17.00 IVAN HLAS TRIO (I. Hlas, N. Kovács, O. Nejezchleba)
  Vstupné	250	Kč
12.	11.	od	10.00 Websterovi ve filmu 
12.	11.	od	17.00 Hranice lásky
12.11.	od	20.00 Black Panther: Wakanda nechť žije  
13.	11.	od	10.00 Kvík PREMIÉRA
13.	11.	od	15.00 Šoumen krokodýl 
13.	11.	od	20.00 DS Náplavka – Krásné obrázky z Hrozného života 
  Vstupné	200	Kč
15.	11.	od	17.00 Black Panther: Wakanda nechť žije 
15.	11.	od	20.00 Michael Kocáb – rocker versus politik
16.	11.	od	17.00 Oběť  PREMIÉRA
16.	11.	od	20.00	 Black Panther: Wakanda nechť žije 
17.	11.	od	17.00 Princezna zakletá v čase 2  PREMIÉRA
17.	11.	od	20.00 Grand Prix  PREMIÉRA
18.	11.	od	20.00 Na stojáka live (A. Elbel, A. Frauenberg, V. Záveský) 
  Vstupné	300/350	Kč
19.	11.	od	10.00 Princezna zakletá v čase 2  
19.	11.	od	17.00 Grand Prix  
19.	11.	od	20.00 BioDrum  VEČÍREK	VĚNOVANÝ	DRUM	AND	BASS	MUSIC 
20.	11.	od	10.00 Princezna zakletá v čase 2  
20.	11.	od	15.00 Princezna zakletá v čase 2  
20.	11.	od	17.00 Grand Prix  
20.	11.	od	20.00 Black Panther: Wakanda nechť žije 
22.	11.	od	17.00 Black Panther: Wakanda nechť žije 
22.	11.	od	20.00 Grand Prix  
23.	11.	od	17.00 Grand Prix  
23.	11.	od	20.00 Svatý pavouk
24.	11.	od	15.00 Za vším hledej ženu  KINO	SENIOR 
24.	11.	od	17.00 Divnosvět  PREMIÉRA
24.	11.	od	20.00 Vánoční příběh  PREMIÉRA
25.	11.	od	19.00 HOROKAMERA  PŘEDNÁŠKA
26.	11.	od	10.00 Princezna zakletá v čase 2  
26.	11.	od	15.00 Hurá na pohádky – pásmo animovaných pohádek
  Vstupné	zdarma
26.	11.	od	20.00 Metropolitní divadlo Praha – „Zázračné cvičení“
  Vstupné	250	Kč
27.	11.	od	10.00 Divnosvět  
27.	11.	od	15.00 Princezna zakletá v čase 2  
27.	11.	od	17.00 Vánoční příběh  
27.	11.	od	20.00	 Grand Prix  
29.	11.	od	17.00 Divnosvět  
29.	11.	od	20.00 Vánoční příběh  
30.	11.	od	17.00 Princezna zakletá v čase 2  
30.	11.	od	20.00 Hranice lásky
Více	informací www.kinolysa.cz
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Pozvánky

	Je	to	už	hodně	dávno,	co	jsem	jezdil	do	Písku	za	Mistrem	
F.	R.	Dragounem.	Pokud	nebyl	doma,	šel	jsem	navštívit	jeho	
žáka,	pana	Václava	Pichlíka.	Měl	jsem	krátce	po	vojně,	když	
mi	řekl:	"Dragoun	si	namalované	obrazy	zapisuje,	ty	jsi	toho	
ještě	moc	nenamaloval,	piš	si	to	také."	Tak	se	stalo,	že	jsem	
sepsal	obrazy,	které	jsem	namaloval	od	okamžiku,	kdy	jsem	
si	pořídil	olejové	barvy	počínaje	rokem	1972.	
		A	zase	je	to	pár	let	kdy	jsem	se	doma	zmínil,	že	mi	chybí	

už	jen	pár	obrazů	do	tisíce.	Moje	manželka	mi	odpověděla,	
že	jí	žádný	nechybí.	
			Letos	jsem	v	očekávání	výměny	střešního	okna	vyklízel	

část	mého	atelieru.	Procházely	mi	rukama	obrazy	zapome-
nuté,	některé	zdánlivě	nedokončené.	Jsou	na	nich	zachyce-
na	místa,	která	se	dávno	změnila	a	jejichž	podobu	zavál	čas.	
Tedy	hotová	cesta	časem.

Jarda	Mokrý
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Pozvánky
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Pozvánky
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Městská	knihovna

Městská knihovna v Lysé nad Labem
Husovo	nám.	23	(budova	MěÚ	–	přízemí)
289	22		Lysá	nad	Labem
tel.:	325	551	255,	e-mail:	info@knihovnalysa.cz,
www.knihovnalysa.cz,	www.iclysa.cz

Otevírací doba knihovny
PO			 8.00	–	18.00
ÚT			 zavřeno
ST				 8.00	–	18.00
ČT				 8.00	–	18.00
PÁ			 8.00	–	18.00

Tipy ke čteníBosna busem – 1. listopadu 2022  
od 18 hodin 
Malou	balkánskou	 zemí	plnou	divokých	
řek	 a	 nádherných	 vápencových	 pohoří	
nás	provede	Ondřej	Šmíd.	

Paličkování – 2.  + 16. + 30. listopadu 
2022 od 16.30 
Pravidelné	 kurzy	 s	 Helenou	 Kubíkovou.	
Zájemci	se	mohou	hlásit	v	knihovně.

Jazyková kavárna pro cizince – 7. + 21.  
listopadu 2022 od 16.30 do 17.30 
Akce	pro	dospělé,	kteří	 se	chtějí	 zlepšit	
v	konverzaci	v	českém	jazyce.	Počet	míst	
v	naší	kavárně	 je	omezený,	 své	místo	si	
předem	v	knihovně	rezervujete!	Kavárna	
je	pro	všechny	zájemce	zdarma.

Drátování – 7. + 21 listopadu 2022  
od 16.30
Drátenický	kurz	s	paní	Procházkovou.

Válka na Ukrajině – 10. listopadu 2022  
od 18 hodin
Přednáška	 věnovaná	 největšímu	 váleč-
nému	 konfliktu	 v	 Evropě	 od	 2.	 světové	
války.	 	 Problematikou	 pozadí	 vzniku	
války	 na	 Ukrajině,	 politickými	 motivy	
a	 střety	 zúčastněných	 stran	 v	 konflik-
tu	 a	 problematikou	 současné	 podoby	
vedení	 války	 nás	 provede	 reportážní	 a	
dokumentární	 fotograf	 Vojtěch	 Dárvík	
Máca,	který	se	této	lokalitě	věnuje	dlou-
hodobě.	 Fotografická	 prezentace	 bude	
obohacena	 vstupy	 autentických	 videí	
z	 válečné	 oblasti	 dokreslující	 celkovou	
dramatickou	 situaci	 a	 průběh	 prvních	
válečných	měsíců.	
Vzhledem	k	zobrazení	autentických	vizu-
álních	materiálů	obsahujících	reálné	zá-
běry	násilí	a	smrti	není	přednáška	vhod-
ná	pro	děti	mladší	15	let!

Mexiko – 15. listopadu 2022  
od 16 hodin
Pojeďte	 s	námi	na	4-měsíční	 cestu	Me-
xikem!	 Zavítáme	 na	 mayské	 i	 aztécké	
ruiny,	k	vodopádům	a	lagunám,	ale	i	do	
cenotes	k	mayům.	Zašnorchlujeme	si	na	
mezoamerickém	 útesu,	 navštívíme	 kos-
tely	 v	 Pueble,	 muzeum	mumií	 ve	 Gua-
najuato,	canyony,	lesy	a	národní	parky	a	
nezapomeneme	ani	na	mexickou	kultu-
ru.	Přednáší:	Karolína	Kilhofová	a	Denisa	
Zmeškalová

Beletrie	pro	dospělé
Kéž bys tu byla – Slezáček Bořek
Co	se	skrývá	za	osudy	těch,	které	denně	míjí-
me	bez	povšimnutí?	Stylový	koktejl	v	úspěš-
ném	filmovém	žánru	komediálního	dramatu	
neboli	dramedy,	přitažlivě	převedený	do	be-
letristické	podoby.	Příběhy	obyčejných	mužů	
a	žen	v	neobyčejně	čtivé	sbírce	povídek,	plné	
hořkého	humoru	i	neúprosné	reality.

Vůně medu – Wiggs Susan
Isabel	Johansenová,	oslavovaná	šéfkuchařka,	
jež	 vyrostla	 v	 ospalém	 městečku	 Sonoma,	
se	 rozhodla	 proměnit	 svůj	 rodný	 dům	 na	
kuchařskou	školu	–	idylické	místo	pro	snílky,	
kteří	sem	mohou	přijít	a	naučit	se	kulinářské-
mu	umění.	Hacienda	s	nádherným	jablečným	
sadem,	úrodnými	zahradami	a	včelími	úly	je	
ideálním	prostředím	pro	její	projekt…	i	pro	ni	
samou...

Naučná	literatura	pro	dospělé
Jak zvládnout stres a posílit odolnost  
– Kožinová Dagmar
Stresu	 se	 totiž	 nikdo	 nevyhne.	 V	 našich	
životech	 existují	 situace,	 které	 jsou	 kom-
plikované,	 zatěžující,	 a	my	 je	 potřebujeme	
zvládnout.	 Náročné	 zkoušky	 v	 osobním	 i	
pracovním	 životě	 často	 prověří	 nejen	 naši	
osobnost,	vztahy,	odolnost,	ale	zatíží	i	zdraví	
a	psychickou	pohodu.	V	knize	najdete	řadu	
doporučení,	jak	stresové	situace	zvládat,	ale	
nejen	to.	Důležité	je	posílit	svou	odolnost	a	
mít	dostatek	energie.	

Beletrie	pro	děti
Tulák jménem Pup – Lewis Gill
Pejsek	 Pup	 si	myslel,	 že	 on	 a	 jeho	 chlapec	
budou	vždycky	 spolu.	Když	 je	osud	nečeka-
ně	rozdělí,	Pupa	odvedou	a	nechají	v	uličce	
Nechtěných	psů,	zboří	se	mu	svět.	Aby	nebyl	
sám,	přidá	se	ke	smečce	toulavých	psů,	kteří	
ho	postupně	naučí,	jak	na	ulici	přežít.	I	když	se	
nevzdává	naděje,	že	se	s	chlapcem	opět	shle-
dá,	jeho	víra	se	každým	dnem	ztrácí...

Naučná	literatura	pro	děti
Co kdyby slunce zhaslo – Kmecová Barbora
Přemýšleli	jste	někdy	nad	tím,	co	by	se	stalo,	
kdyby	se	nám	někam	zakutálel	Měsíc,	nebo	
jak	moc	velká	tma	by	byla	bez	Slunce	na	oblo-
ze?	Pokud	vás	napadají	podobné	otázky,	tak	
neváhejte	 a	 otevřete	 tuto	 knihu	 plnou	 ne-
všedních	otázek	a	odpovědí.

Zvonařství a zvony v Polabí  
– 22. listopadu 2022 od 17 hodin 
Přednáška	 věnovaná	 historii	 zvonařství	
a	 zvonů	 v	 našem	 okolí.	 Přednášet	 bude	
historik,	kampanolog	a	autor	řady	odbor-
ných	publikací	 věnujících	 se	 tématu	 zvo-
nařství	-	Mgr.	Petr	Vácha.	

Hudební toulky – 23. listopadu 2022  
od 16 hodin, pobočka LITOL
Přednáška	 věnující	 se	 evropské	 hudeb-
ní	 historii.	 Přednáší	 Mgr.	 Jana	 Bajerová.	
Vstup	 zdarma.	 Akce	 se	 uskuteční	 v	 pro-
storách	knihovny	v	Litoli.

Adventní tvoření v knihovně  
- 26. listopadu 2022 od 9.00 – 12.00 hodin
Přijďte	si	do	knihovny	vytvořit	svůj	vlastní	
adventní	věnec	a	další	adventní	dekorace!		

Počítačová pohotovost v Litoli –  
29. listopadu 2022 od 13.30  
do 14 hodin pobočka LITOL
Nevíte	 si	 rady	 s	 vyhledáváním	 na	 počí-
tači	 nebo	 s	 e-mailovou	 korespondencí?	
Rádi	byste	se	naučili	lépe	využívat	funkce	
Vašeho	 mobilního	 telefonu?	 Právě	 Vám	
nabízíme	 individuální	 poradenskou	 počí-
tačovou	službu,	kde	se	Vám	budeme	sna-
žit	pomoci.	Služba	Vám	bude	k	dispozici	v	
prostorách	knihovny	v	Litoli.	
 
Osmimilimetrové vzpomínky:  
Ze skautského archivu - 29. listopadu 
2022 od 18 hodin
Večer	 věnovaný	 historii	 skautingu	 v	 na-
šem	městě	s	filmy	z	let	1991-1998.	Před-
náší	Miloslav	Hlavsa.

Kreativní advent
Opět	po	roce	vybízíme	všechny	kreativní	
děti,	aby	nám	v	knihovně	pomohly	vytvo-
řit	betlém!	Tentokrát	můžete	Ježíškovi	do	
betléma	nosit	dárečky.	Pro	papírovou	ša-
blonu	dárečku	si	můžete	přijít	do	knihov-
ny.	 Doma	 si	 ji	 pak	 dle	 Vaší	 fantazie	 vy-
střihnete,	vybarvíte,	vyzdobíte	a	přineste	
ji	Ježíškovi	zpět	do	knihovny.	Už	teď	jsme	
zvědavé,	jakou	nadílku	mu	připravíte.		Kdo	
by	neměl	chuť	přispět	svým	výtvorem	do	
našeho	 betléma,	 může	 nám	 pomoci	 vy-
tvořit	vánoční	strom	přání.	V	knihovně	si	
můžete	vyzvednout	speciální	kartičku,	na	
kterou	svá	přání	napíšete.	My	pak	všech-
na	přání	zavěsíme	na	náš	vánoční	stromek	
a	jedno	vybrané	oceníme.
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Workshop „Jako Ty“ zprostředkoval vlastní prožitek  
z neznámého prostředí

J. A. K. se žilo v září….

Ze	života	škol	

Ve druhé polovině září se na Obchodní 
akademii Lysá nad Labem konal pro třídy 
prvních a druhých ročníků workshop od 
nevládní neziskové společnosti Meta s ná-
zvem „Jako Ty“.  Ukázal, že neznámé pro-
středí lze překonat hlavně ve spolupráci a 
v otevřeném dialogu.

Příchod	 nového	
spolužáka	 s	 odlišným	
mateřským	 jazykem	
do	 třídy	 není	 vzhle-

dem	k	pozvolna	narůstajícímu	počtu	žáků	
cizinců	ve	školách	v	dnešní	době	neobvyk-
lý.	To	se	týká	i	obchodní	akademie,	kde	od	
nového	 školního	 roku	 studuje	 řada	 žáků	
především	z	Ukrajiny.
„Během	 dvouhodinového	 workshopu	

lektorky	 z	Mety	 dokázaly	 zapojit	 každého	
z	 přítomných.	 Pravděpodobně	 nejsilnější	
dojem	ovšem	zanechal	 zážitek	s	výukou	v	
italštině.	Minimálně	na	pár	minut	se	každý	
alespoň	částečně	dokázal	vžít	do	kůže	těch,	
kteří	 z	 nejrůznějších	 důvodů	 žijí	 a	 studují	
v	cizí	zemi,	v	jiném	než	mateřském	jazyce.	
Žáci	se	poté	snažili	identifikovat	své	pocity	
i	 potřeby	 a	 následně	 se	 pokusili	 formulo-
vat	možnosti,	jak	se	sami	mohou	zapojit	v	
procesu	integrace	svých	spolužáků,“	uvedla	
Mgr.	Jitka	Helmichová,	garantka	projektu.	

Díky	 cizojazyčným	 lektorům	 v	 týmu	
měli	 žáci	 příležitost	 zažít	 výuku	 v	 cizím	
jazyce	 a	 v	 bezpečném	 prostředí	 si	 tak	
sami	vyzkoušet	situaci	někoho,	kdo	začí-
ná	chodit	do	školy,	kde	nikomu	a	ničemu	
nerozumí.	 Workshop	 pomohl	 posílit	 v	
účastnících	 pochopení	 jinakosti	 a	 navo-
dit	 tak	 přátelskou	 inkluzivní	 atmosféru	
při	příchodu	nového	žáka	ze	zahraničí	do	
školního	kolektivu.
Tím	ale	podzimní	aktivity	na	obchodní	

akademii	neskončily.	Na	konci	září	se	ko-
nal	 již	 tradiční	Den	 jazyků,	kdy	měli	 žáci	
napříč	všemi	ročníky	natočit	krátké	vtip-
né	 reklamní	 video,	 ve	 kterém	 propago-
vali	 reálný	nebo	fiktivní	produkt	spojený	
se	školou.	Na	nejlepší	tři,	které	zvítězily	v	
kolektivním	hodnocení,	 se	můžete	podí-
vat	na	stránkách	oalysa.cz.	

Mgr.	Martin	Hošna
OA	Lysá	nad	Labem

Volby do školního parlamentu  
ZŠ J. A. Komenského 27. 9. 2022
V	rámci	projektového	dne	Výchova	de-

mokratického	 občana	 proběhly	 na	 naší	
škole	 volby	předsedy	 školního	parlamen-
tu.	Hlasovalo	589	dětí.	Žáci	se	učili	orien-
tovat	se	ve	volební	kampani	 jednotlivých	
kandidátů,	 posuzovat	 kvalitu	 kampaně	 
a	„volební	sliby”,	přemýšlet	nad	schopnost-
mi	a	dovednostmi,	které	by	měl	předseda	
parlamentu	mít.	Věříme,	že	tato	zkušenost	
jednou	dětem	v	jejich	dospělosti	pomůže	
při	rozhodování	v	reálných	volbách.	S	na-
prostou	 převahou	 hlasů	 post	 předsedy	
obsadila	žákyně	9.	B	Nicole	Marchal	a	mís-
topředsedkyní	se	stala	Marie	Kocourková	 

z	9.	C.	Oběma	vítězkám	gratulujeme	a	pře-
jeme	hodně	úspěchů,	sil	a	dobrých	nápa-
dů	ve	školním	roce	2022/2023.	

	Mgr.	Simona	Sabáková

Spolupráce s knihovnou
Žáci	prvního	stupně	se	letos	opět	účastní	

každoročních	osvědčených	setkání	v	místní	
knihovně.	Paní	knihovnice	pro	nás	vždy	při-
praví	velmi	zajímavou	knihu,	kterou	dětem	
představí	a	společně	si	děj	knihy	s	dopro-
vodným	programem	užijí.	V	září	nás	čekala	
kniha	Největší	poklad.	

Mgr.	Petra	Hakenová
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Zámecké novinky

Jak	už	velí	naše	zámecká	tradice,	s	létem	
jsme	 se	 rozloučili	 u	 táboráku	 se	 vším,	 co	 
k	němu	patří	–	opékání	buřtů,	táborové	pís-
ně	za	doprovodu	kytary.	Říjen	začíná	mezi-
národním	Dnem	seniorů,	který	 jsme	osla-
vili	 neobvyklou	 návštěvou.	 Přišla	 za	 námi	
paní	Veronika	Musilová	se	svými	zvířecími	
mazlíčky,	a	tak	jste	se	u	nás	na	zámku	mohli	
potkat	nejen	s	králíkem,	morčetem,	s	pej-
sky,	ale	i	s	poníky.	Poníci	jsou	vycvičení	pro	
práci	s	hendikepovanými	v	pobytových	za-

řízeních,	tak	pro	ně	nebyl	problém	ani	jízda	
výtahem.	 Sociální	 služby	 pomáhají	 lidem	
žít	běžným	životem	a	umožňují	 zachování	
co	nejvyšší	kvality	a	důstojnosti	života.	Jako	
poskytovatelé	 se	 snažíme	 o	 zkvalitňování	
této	služby	a	prezentovat	ji	široké	veřejnos-
ti.	Každým	rokem	se	proto	účastníme	Týdne	
sociálních	služeb.	Letos	proběhl	již	14.	roč-
ník,	s	podtitulem	,,Nejste	v	tom	sami.“	Po	
celý	týden	probíhal	pestrý	program	a	bylo	
z	 čeho	 vybírat.	 Jóga,	 procházka	 parkem,	

návštěva	 dětí	 z	MŠ	 Čtyřlístek	 s	 kulturním	
programem,	Den	otevřených	dveří.	Čtvrtek	
byl	ve	znamení	kultury.	Dopoledne	koncert	
skvělé	 harfistky	 Kataríny	 Ševčíkové,	 která	
hraje	nejen	klasickou	hudbu,	ale	 i	filmové	
melodie	a	balady.	Podvečer	patřil	pěvecké-
mu	sboru	QuantumTet.
V	 pátek	 jsme	 se	 vydali	 na	 výstavu	Pod-

zimní	 Zemědělec	 a	 poslední	 akcí	 tohoto	
týdne	 byla	 cestovatelská	 přednáška	 Petra	
Horáka	o	Africe.	
Říjnové	dny	na	Zámku	probíhaly	poklidně	

v	těšení	se	na	další	plánované	zážitky,	a	to	
zejména	na	Rozsvícení	 vánočního	 stromu.	
Tato	velmi	oblíbená	akce	se	koná	ve	středu	 
23.	 listopadu	od	16.30	a	na	 společné	při-
vítání	Adventu	zveme	 i	vás,	 širokou	veřej-
nost.
Zveme	 také	 na	 Dušičkovou	 pobožnost,	

která	 se	 koná	 v	 kapli	 našeho	 domova	 ve	
středu	2.	listopadu	od	10	hodin.	Při	boho-
službě	budeme	vzpomínat	na	všechny	naše	
obyvatele	zesnulé	v	uplynulém	roce.

Ludmila	Hlatká,	fyzioterapeut
Mgr.	Drahomíra	Zikánová,	

koordinátor	aktivizace
Domov	Na	Zámku	Lysá	nad	Labem,	p.	o.	

      

Domov Na Zámku Lysá nad Labem, 
příspěvková organizace

(domov pro seniory) 
hledá nové zaměstnance  

na pracovní pozice:

Pracovník v sociálních 
službách 

(ošetřovatel/ka)
   • Termín nástupu - dle dohody, ihned

   • Plat v souladu s NV č. 564/2006 Sb.,  
 ve znění pozdějších předpisů.

   • Více informací na webových stránkách  
 www.domovnazamku.cz.

   • V případě zájmu zasílejte, prosím, 
 vaše CV na e-mail: reditel@dnz-lysa.cz  
 nebo volejte 602 154 221.

Přijďte se k nám podívat.
Těšíme se na Vás.

Napsali nám

Zveme vás na tradiční zámecké 
rozsvícení vánočniho stromu!
Ve středu 23. 11. 2022  
v 16.30 na nádvoří zámku
Koledy, drobné dárky z naší 
dílny, káva, čaj punč... Přijďte s námi

přivítat Advent
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Vizionář z Lysé nad Labem
Středočeské město zvítězilo ve výzkumu 
Město pro byznys 2021

Ani	déšť	a	sychravé	počasí	nedokázaly	po-
kazit	slavnostní	náladu	všech	přítomných	při	
oficiálním	otevření	rekonstruované	části	prů-
tahu	městem	Lysá	nad	Labem	a	přestřihnu-
tí	pásky	v	městské	části	Litol.	Starosta	Karel	
Otava	 nešetřil	 úsměvy,	 stejně	 jako	 zástupci	
Středočeského	 kraje	 a	 realizačních	 firem.	
„Mám radost, že se podařila další část našich 
plánů měnit město v dobré místo pro život  
a podnikání,“	řekl.	Právě	na	investice	a	podni-
katelské	prostředí	oceněné	ve	výzkumu	Měs-
to	pro	byznys	2021	jsme	se	starosty,	o	kterém	
se	mluví	jako	o	vizionáři	a	který	už	jako	mladý	
přednosta	stanice	navrhl	modernizaci	nádraží	
a	v	dalších	letech	přicházel	s	dalšími	nápady,	 
v	tomto	rozhovoru	zeptali.

Lysá nad Labem zvítězila letos 
v celorepublikovém srovnání výzkumu 
Město pro byznys. Čím je tedy město pro 
podnikatele přitažlivé?
Díky	úspěchu	v	soutěži,	což	nás	velmi	těší,	

jsme	 získali	 zpětnou	 vazbu	 a	 určité	 potvr-
zení	 toho,	 že	pro	město	a	 jeho	podnikatele	 
a	život	obyvatel	vytváříme	dobré	podmínky.	
Samozřejmě,	těžíme	z	polohy	blízko	Prahy	a	 
z	kvalitní	dopravní	obslužnosti	regionu.	Mno-
ho	lidí	dojíždí	do	hlavního	města	za	prací,	do	
škol	a	za	kulturou.	Ale	to	důležitější	je,	že	se	
nám	 daří	 povzbuzovat	 zájem	 o	 podnikání,	
uskutečňovat	velké	projekty	a	 investovat	do	
dopravní	 infrastruktury	 a	 veřejné	 dopravy.	 
Investujeme	také	hodně	do	škol	a	dětí,	spor-
tu,	do	naší	budoucnosti.

Zaujala mě informace, že město mládne, 
což má souvislost s možností bydlení. 
Jak na to jdete?
Jsme	 tu	 trochu	atypičtí.	Když	před	 třemi	

desítkami	 let	odešla	 ze	 sousedních	Milovic	
sovětská	armáda,	 zbylo	 tam	na	5	000	tisíc	
bytů.	 Až	 po	 nějaké	 době	 se	 obce	 dohodly	 

a	odkoupily	celé	bloky,	takže	jako	město	tam	
máme	 350	 bytů.	 Doprava	 není	 problém,	
existuje	elektrizovaná	trať	Milovice	–	Lysá	–	
Praha.	V	samotné	Lysé	je	většina	bytů	zpri-
vatizovaných,	městských	je	150.	Ovšem	řada	
lidí,	co	se	do	Milovic	nastěhovala,	chce	být	
doma	tady.	Proto	jsme	se	rozhodli	jít	cestou	
družstevních	bytů	 a	mladým	 lidem	 tak	na-
bídnout	 možnost	 získat	 dostupné	 bydlení.	
Na	 záměru	 pracujeme,	 se	 zájemci,	 kterých	
je	asi	150,	jsme	se	už	společně	setkali.	Sou-
časně	 známe	 firmy,	 které	 o	 výstavbu	 mají	
zájem.	 Členové	 bytového	 družstva	 mohou	
získat	úvěr	až	na	40	let.	Město	do	projektu	
může	vložit	své	pozemky	s	tím,	že	část	bytů	
by	připadla	jemu.
Naším	zájmem	je,	aby	tady	mladí	 lidé	zů-

stali,	byli	spokojení	a	své	peníze	investovali	ve	
svém	městě.

Můžete uvést příklad spolupráce radnice  
s místními podnikateli?
V	 celé	 ČR	 se	 nejintenzivněji	 pěstuje	 zele-

nina	 právě	 u	 nás	 Polabí.	 Přirozená	 je	 proto	
spolupráce	s	velkým	zahradnictvím	Montano	
Valtr,	dokonce	jsme	si	vytyčili	společný	cíl,	být	
kvetoucím	městem.	Daří	se	to,	sazenice	a	kvě-
tiny	se	vyvážejí	do	celé	republiky	i	do	zahra-
ničí.	 Přebytky	 končí	 v	městských	 záhonech.	
Tohoto	lokálního	výrobce	podporujeme	i	při	
ubytování	 pracovníků,	 nyní	 také	 uprchlíků	 
z	Ukrajiny.	Se	zahradnictvím	spolupracujeme	
při	velkých	akcích	města.	To	je	jeden	příklad	
za	všechny.

V polovině září jste po rozsáhlé rekonstrukci 
části průtahu městem symbolicky přestřihnul 
pásku v městské části Litol? Můžete nám 
projekt přiblížit?
Jsem	rád,	že	se	nám	to	podařilo.	Městská	

část	 Litol	 je	 historicky	 rybářskou	 vesnicí	 na	
Labi,	 před	 70	 lety	 připojenou	 k	 Lysé.	 Ještě	
donedávna	 tu	 silnici	 tvořily	 dlažební	 kost-
ky	od	1.	sv.	války.	Tak	si	představte,	jak	se	tu	
jezdilo.	Nyní,	díky	137	milionové	investici	zís-

kala	 Litol	 výstavní	moderní	páteřní	 komuni-
kaci.		Středočeský	kraj	investoval	do	vozovky	
a	 dešťové	 kanalizace	 65	milionů	 a	město	
72	milionů	 do	ostatního.	Nové	 jsou	 tedy	
chodníky,	parkovací	místa,	městská	okras-
ná	zeleň,	veřejné	osvětlení	a	samozřejmě	
silniční	povrch.	To	nejdražší	 se	ale	skrývá	
pod	 povrchem,	 kanalizace,	 vodovod,	 sítě	
a	přípojky.	
Samotná	 stavba	 trvala	 dva	 roky,	 připra-

vovala	se	ale	dlouhých	16	 let.	Při	poklepu	
na	 základní	 stavební	 kámen	 jeden	 bývalý	
starosta	prohlásil,	 že	opravu	v	 Litoli	 chtěli	
udělat	už	před	30	lety.	Nebyly	prý	peníze.	
Já	 bych	 řekl,	 možná	 nebyla	 odvaha	 nebo	
ochota.

Rozhovor

Ing. Karel Otava

Celý	 život	 pracuji	 s	 lidmi,	 a	 pře-
devším	pro	 lidi.	 Cítím,	 že	práce	pro	
druhé	 je	mým	posláním.	 Stejně	 tak	
vnímám	práci	starosty.	Celý	svůj	pro-
fesní	život	jsem	zvyklý	ke	každé	práci	
přistupovat	s	vážností	a	plnou	odpo-
vědností.	Řídím	se	slibem	zastupite-
le,	 konám	podle	 nejlepšího	 vědomí	
a	svědomí	ve	prospěch	města	a	jeho	
občanů.	 Chtěl	 bych,	 aby	mé	 životní	
zkušenosti	 byly	 v	 jejich	 prospěch	
zúročeny.
V	Lysé	nad	Labem	žiji	se	svojí	rodi-

nou	už	45	 let,	do	Polabí	 jsem	přišel	
jako	 železničář.	Prošel	 jsem	postup-
ně	 přes	 provozní	 profese	 výpravčí	
a	 přednosta	 stanice,	 řídící	 funkce	
na	 generálním	 ředitelství	 a	 MD	 až	
po	 představenstvo	 ČD.	 K	 získání	
zkušeností	 v	 komunální	 politice	 mi	
pomohlo	 osmileté	 působení	 v	 radě	
města	a	12	let	v	zastupitelstvu	měs-
ta.	 V	 roce	 2016	 jsem	byl	 zvolen	do	
funkce	starosty.	

Symbolické	přestřihnutí	pásky	po	rekonstrukci	části	průtahu	v	městské	části	Litoli pokračování na str. 17
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Rozhovor

V	komunální	politice	platí,	že	velký	pro-
jekt	nepřipravíte	a	nezrealizujete	za	jedno	
volební	období.	Na	post	starosty	jsem	byl	
zvolen	před	šesti	lety.	V	současnosti	nám	
vrcholí	projekty,	které	jsme	před	těmi	šes-
ti	lety	začali	připravovat	a	prosazovat.	Na	
většinu	z	nich	jsme	získali	dotace.

Jak se rostoucí ceny odráží na vašich investi-
cích? Jak řešíte úspory?
Současnou	situaci	řeší	snad	každý	starosta.	

Každopádně	nám	komplikuje	další	 investice,	
máme	připravenou	řadu	projektů.	Jenže	ně-
které	z	nich	musíme	odložit.	Přitom	nás	čeká	
dokončení	sportovní	haly,	připravený	je	pro-
jekt	na	další	 rekonstrukci	 ulic,	 tentokrát	 jde	 
o	Jedličkovu.
Na	konci	 loňského	 roku	 jsme	s	nemalými	

prostředky	 dokončili	 rekonstrukci	 ulice	 Čs.	
armády.	Museli	jsem	si	vzít	úvěr	300	milionů	
korun,	za	což	jsme	sklidili	i	kritiku.	Máme	ale	
fixovaný	úrok	1,16	%	na	15	let,	což	jsou	lev-
ně	půjčené	peníze.	Pokud	bychom	předvídali	
letošní	 ekonomický	 vývoj,	 půjčili	 bychom	 si	
pravděpodobně	i	více.
Co	se	týká	úspor,	samozřejmě	situaci	řeší-

me,	zvažujeme	tlumení	veřejného	osvětlení,	
fotovoltaiku	na	střechách	škol,	tepelná	čerpa-
dla	a	jiná	opatření.

Zmíněný výzkum Město pro byznys ocenil 
vaše hospodaření, příznivě se hodnotila 
výše získaných dotací...
Pomocí	různých	dotačních	titulů	jsme	do-

kázali	 zajistit	 tolik	 potřebné	 prostředky	 na	
důležité	projekty.	Za	šest	let	mého	působení	
ve	 funkci	 starosty	 celková	 částka	 překročila	 
250	milionů	korun.
Investujeme	 hodně	 do	 škol,	 podařilo	 se	

nám	zrekonstruovat	ZUŠ,	postupně	rozšiřu-
jeme	kapacitu	základních	i	mateřských	škol	 
a	k	tomu	využíváme	peníze	z	dotací.	Podařila	
se	nám	rekonstrukce	naší	historické	radnice,	
dali	jsme	dohromady	obřadní	síň	a	v	přízemí	

turistické	centrum,	z	nevyužité	půdních	pro-
stor	vznikl	nový	konferenční	 sál,	 který	mo-
hou	využívat	při	 slavnostních	příležitostech	
i	spolky.
Rád	bych	zmínil	projekt	parkoviště	P+R	

u	nádraží.	Vedle	něho	jsme	postavili	i	dvě	
automatické	parkovací	věže	pro	kola	B+R,	
což	 jsou	oblíbené	 služby	poskytované	na	
řadě	 jiných	 nádraží.	 Oba	 projekty	 jsou	 
s	90%	dotací.	Další	projekt	na	parkoviště	
P+R	máme	připravený	na	druhé	straně	ná-
draží	a	čekáme	jen	na	vyhlášení	dotačního	
titulu.
Naším	zájmem	je,	aby	lidé	dojížděli	za	prací	

veřejnou	dopravou	a	auta	nechali	na	parkovi-
šti	na	nádraží.	Ostatně,	společně	se	Správou	
železnic	a	ČD	tu	postupně	budujeme	doprav-
ní	 terminál.	 Chceme	 lidem	 cestování	 veřej-
nou	dopravou	ulehčit,	k	tomu	město	celá	léta	
směřuje.	A	jako	železničář	na	tom	pracuji	ce-
lých	30	let.

Zmínil jste důležitost železničního nádraží 
jako vstupní brány do města, což je vzhledem 
k vaší profesi bývalého přednosty stanice  
a železničáře pochopitelné.
Pracoval	 jsem	 tu	 ve	 funkci	 výpravčího	 

a	 poté	 přednosty	 stanice	 a	 vysnil	 jsem	 si	
pořádné	moderní	nádraží.	Po	roce	1990	se	
nám	s	městem	podařilo	připravit	jeho	vel-
kou	rekonstrukci.	Prioritní	bylo	pro	nás	po-
stavit	80	m	dlouhý	podchod,	který	propojil	
železnicí	rozdělené	město.	Nyní	máme	přes	
trať	 i	 silniční	 nadjezd.	 Teď	 po	 delší	 době	
chystáme	další	 kroky.	Na	nádraží	by	mělo	
přibýt	 jedno	 ostrovní	 nástupiště	 a	 výtahy	
na	 nástupištích,	 o	 které	 jsem	 bojoval	 už	
před	mnoha	lety.
Změny	dokreslují	význam	této	trati,	která	je	

zařazena	do	sítě	evropských	nákladních	kori-
dorů.	Trať	bude	nabývat	stále	většího	význa-
mu	už	i	vzhledem	ke	snaze	Bruselu	přesouvat	
přetíženou	nákladní	silniční	dopravu	zpět	na	
železnici.

Mezi	Lysou	a	Nymburkem	až	do	Libice	nad	
Cidlinou	 se	 chystá	 trojkolejná	 trať,	 která	 se	
už	projektuje.	Po	zdvojkolejnění	trati	z	Libice	
do	Hradce	Králové	a	dále	do	Chocně,	vznikne	
alternativa	 k	 prvnímu	 tranzitnímu	 koridoru	
Praha	–	Česká	Třebová	–	Brno.	
Pro	mě	 životní	 sen,	 který	prosazuji	 už	26	

let,	je	tzv.	Všejanská	spojka,	což	je	propojení	
trati	 z	 Milovic	 na	 trať	 Nymburk-Mladá	 Bo-
leslav	 a	 tím	napojení	 tohoto	 průmyslového	
města	s	kvalitní	elektrizovanou	dvoukolejnou	
tratí	na	Prahu.	Dnes	do	Milovic	vede	jednoko-
lejka	umožňující	rychlost	vlaku	jen	65	km.	Co	
se	projektuje	dnes	je	na	200	km	/hod.	a	je	tu	
reálná	šance,	že	do	10	let	by	to	mohlo	fungo-
vat	a	vlaky	z	Prahy	by	zajížděly	až	do	Mladé	
Boleslavi	a	v	budoucnu	do	Liberce.	Myšlenka	
propojení	 je	 přitom	 stará	 100	 let.	 Bohužel	
nám	vše	strašně	dlouho	trvá.	Na	to	je	často	
lidský	život	krátký.
V	Milovicích	je	také	letiště,	které	leží	ladem.	

Přitom	 je	 tu	 krásná	myšlenka,	 že	 by	 Praha	
měla	letiště	dvě.	Milovice	mají	dobré	letové	
podmínky	a	není	problém	tam	letiště	rozšířit.	
Stačí	 kvalitní	 propojení	 železnicí,	 jako	 je	 to	 
v	mnoha	jiných	metropolích.

Jedním z témat je přetížená automobilová 
doprava...
Jsme	 křižovatkou	 krajských	 silnic	 a	 den-

ně	 nám	městem	 projíždí	 12	 tisíc	 aut,	 včet-
ně	 kamionů.	 Máme	 tu	 výstaviště	 celore-
publikového	 významu,	 kam	 přijíždí	 200	 až	 
300	tisíc	lidí	jen	kvůli	výstavám.	Takže	řešíme	
i	dočasný	nápor	dopravy.	Zklidnit	přetíženou	
silniční	dopravu	by	měl	řešit	obchvat,	bohužel	 
s	mnohaletým	zpožděním	kvůli	různým	eko-
logickým	aktivistům	a	problémům	s	výkupem	
pozemků.	Prostředky	na	obchvat	byly	už	dří-
ve	 vyčleněny,	 zejména	 z	 evropských	 fondů.	
Středočeský	kraj	jej	má	jako	prioritu,	jen	teď	
budou	náklady	mnohem	vyšší.

Železniční	vizionář	Karel	Otava Zapálený	radioamatér

 pokračování ze str. 16

pokračování na str. 18
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Pejsci zaplnili ORL 
ambulanci!

Srdečně	 děkujeme	 klientům	 Denního	
stacionáře	z	Lysé	nad	Labem	(Centrum	so-
ciálních	 a	 zdravotních	 služeb	 Poděbrady)
za	nápadité	hračky,	které	pro	nás	vyrobili.
Jejich	 pejsci	 udělali	 našim	 malým	 pa- 

cientům	mnoho	radosti.

S.	Knotková	a	K.	Vyšínová
ORL	Lysá	nad	Labem

Jak se plány a investice daří prosazovat?
Problémem	dlouhodobějších	záměrů	je	

relativně	 krátké	 čtyřleté	 volební	 období.	
Stává	se,	že	po	volbách	přichází	 jiná	sku-
pina	lidí	s	jinými	plány,	zahodí	ty	předešlé	
od	předchůdců	a	začne	vymýšlet	něco	 ji-
ného.	Ale	to	pak	často	nestihnou	realizo-
vat.	Ale	jsou	tu	i	další	bariéry,	stačí	několik	
ekologických	aktivistů,	kteří	dokážou	velké	
projekty	zastavit	nebo	je	zpozdit	a	tím	pro-
dražit.

Dovolte mi osobní otázku, vedle vašeho 
domu se zahradou se tyčí 25metrový 
stožár s velkou otočnou anténou pro 
radioamatérskou komunikaci...
Přibližte nám ji.
Radioamatérské	vysílání	je	můj	celoživot-

ní	 koníček.	 Tisíce	 radioamatérů	 z	 různých	
zemí	 celého	 světa	 spojuje	 touha	 navázat	
spojení.	 Je	přitom	úžasné	sáhnout	si	elek-
tromagnetickou	vlnou	vyslanou	z	vlastního	
vysílače	přes	anténu	do	volného	prostoru,	
někam	do	tisíce	kilometrů	vzdáleného	mís-
ta.	A	tam	vás	uslyší	jiný	radioamatér	a	od-
poví	vám.	K	tomu	je	ale	potřeba	dosti	ná-
kladné	zařízení,	antény,	a	především	hodně	
píle	ke	zvládnutí	náročného	koníčku.	Vždyť	
je	nutné	umět	angličtinu,	v	některých	pro-
vozech	se	neobejdete	bez	morseovky,	kte-
ré	není	odzvoněno.	Je	to	úžasné.	Nasadíte	
sluchátka	 a	 jste	 rázem	 v	 jiném	 světě,	 bez	
běžných	 starostí	 a	 problémů.	 V	 praskotu	 
a	 šumu	 atmosférického	 rušení	 lovíte	 ně-

kdy	sotva	slyšitelné	signály	tisíce	kilometrů	
vzdálených	 stanic	 z	 exotických	 zemí,	 kde	 
u	 radiostanic	 sedí	 stejní	 nadšenci.	 Samo-
statnou	kapitolou	jsou	mezinárodní	závody,	
kdy	 pod	 značkou	 OK	 reprezentujete	 naši	
republiku.	Pod	moji	volací	značkou	OK1DG	
mám	 navázáno	 více	 než	 100	 000	 spojení	 
s	radioamatéry	ze	všech	zemí	světa.

Dovolte mi otázku na závěr. Na co jste 
jako starosta hrdý a co byste si přál?
Jsem	 hrdý	 na	 to,	 že	 se	 během	 mého	

funkčního	 období	 podařilo	 rozpohybo-
vat	 a	 dokončit	 mnoho,	 pro	město	 životně	
důležitých	 investic.	 Další	 jsou	 připraveny	 

k	realizaci,	nebo	se	projektují.	Přál	bych	si,	
aby	se	město	dále	rozvíjelo	a	dobře	se	nám	
tu	žilo.	K	 tomu	 je	potřeba,	aby	 se	do	 jeho	
vedení	dostali	po	volbách	 lidé,	kteří	umož-
ní	příchod	připravených	velkých	investic	do	
dopravní	 infrastruktury.	 Potřebujeme	 ob-
chvat,	dokončit	průtah	městem,	vedle	toho	
probíhá	velká	rekonstrukce	trati	Lysá	–	Praha	
a	připravena	je	rozsáhlá	modernizace	želez-
niční	stanice.	Cílem	je	patnáctiminutový	in-
terval	příměstských	osobních	vlaků.	Železni-
ce	a	město	je	moje	srdeční	záležitost.

Milan	Mostýn
šéfredaktor	PRO	města	a	obce

pokračování ze str. 17

Lysá uklizená i na podzim

Stalo	se	již	tradicí,	že	v	Lysé	nad	Labem	
probíhá	 akce	 Ukliďme	 Česko	 v	 jarním	 i	
podzimním	termínu.	Letos	se	akce	konala	
o	14	dní	dříve,	než	byl	hlavní	termín.	Dob-
rovolníci	se	této	akce	mohou	účastnit	jak	
v	 organizované,	 tak	 i	 v	 soukromé	 formě.	
Letos	 jsme	 uklidili	 například	 lokalitu	 ko-
lem	Šibáku,	Černých	vrat	nebo	oblast	ko-
lem	Labe	pod	litolským	mostem.	Samotné	
akce	 se	 zúčastnilo	 přes	 30	 dobrovolníků,	

kteří	 sesbírali	 přes	50	pytlů	odpadu.	Vel-
mi	povzbuzující	je	fakt,	že	se	akce	účastní	
všechny	věkové	skupiny.
Poděkování	 patří	 Míše	 Králové	 za	 po-

skytnutí	vod	Rajec,	obchodu	Zrnka,	všem	
dobrovolníkům	 za	 nasazení	 a	 firmě	 FCC	
Environment	s.r.o.	za	odvoz	odpadu.	

Mgr.	Ondřej	Šmíd
organizátor	úklidu
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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

Světovým dnem hospicové a paliativní 
péče se symbolicky završila celorepubli-
ková kampaň Týden pro mobilní hospice. 
Do této akce se zapojil i Domácí hospic Na-
blízku, z. ú. Pro veřejnost připravil 3 akce, 
jejichž prostřednictvím šířil své poslání a 
informoval o nabídce služeb domácí hos-
picové péče.

Události	 vzbudily	
zájem	 dlouholetých	
příznivců	 i	 širší	 ve-
řejnosti,	 lidí,	 kteří	 o	
hospicové	péči	 ještě	

nikdy	neslyšeli.
Týden	odstartovalo	divadlo	Já	to	jsem	

Víti	 Marčíka	ml.	 benefičním	 představe-
ním	Malý	princ.	V	kině	v	Lysé	nad	Labem	
se	 představení	 těšilo	 velkému	 ohlasu	 u	
diváků	 více	 generací	 a	 herec	 si	 vyslou-
žil	 dlouhý	 závěrečný	 potlesk.	 Ve	 středu	
jsme	pozvali	občany	Mladé	Boleslavi	na	
povídání	 o	 zkušenostech	 z	 doprovázení	
umírajících,	 průvodcem	 jim	 byla	 vrchní	
sestra	Markéta	Vaněčková	a	MUDr.	Kat-
ka	Nekolná.	Zájem	o	přednášku	projevili	
především	 boleslavští	 zdravotníci,	 ale	
přišli	i	lidé	z	řad	veřejnosti,	kterým	zále-
ží	na	tom,	aby	se	povědomí	o	hospicové	
péči	šířilo	také	v	jejich	městě.
V	závěru	týdne	hospic	otevřel	své	pro-

story	 veřejnosti.	 „Zájem podívat se do 
našeho zázemí v rámci Dne otevřených 
dveří byl mezi lidmi veliký. Návštěvníci 
nahlédli do míst, kde sestry pracují, kam 
přicházejí pozůstalí, nebo kde se skladují 
zdravotní a kompenzační pomůcky. Bě-
hem celého dne bylo také možné přihlá-
sit se mezi naše dobrovolníky,“	komentu-
je	průběh	dne	ředitelka	hospice	Nablízku	
Bohumila	Urbanová.	Program	obohatilo	
vystoupení	zpěvačky	Jany	Štromské.	Vr-
cholem	dne	bylo	požehnání	nového	hos-
picového	auta	provinciálem	františkánů	
knězem	Jakubem	Sadílkem	OFM.

„Jsme rádi, že se akce vydařily a po-

 Týden pro mobilní hospice v Domácím hospici Nablízku
mohly informovat o naší službě. Přines-
ly nám nové příznivce, podporovatele 
i příspěvky na činnost. Vážíme si všech 
darů, kterými nás lidé, nejen v Týdnu pro 
mobilní hospice, podporují. Všem patří 
velký dík. Stejně tak moc děkujeme za 
podporu všem dobrovolníkům a dalším 
lidem, kteří nám pomáhají,“ dodává	Bo-
humila	Urbanová.
Domácí	hospic	Nablízku,	z.	ú.	již	osmým	

rokem	poskytuje	mobilní	hospicovou	péči	

v	Lysé	nad	Labem	a	v	regionu	v	dojezdo-
vé	 vzdálenosti	 30	 km.	Hospic	 je	 nablízku	
všem,	kteří	ho	potřebují,	24	hodin,	7	dní	
v	týdnu.	Za	dobu	své	existence	doprovodil	
300	 umírajících	 klientů	 a	 podpořil	 jejich	
pečující	rodiny.	Více	o	službách	Domácího	
hospice	Nablízku,	z.	ú.	na	webových	strán-
kách	http://www.hospic-lysa.cz.	

Anežka	Urbanová
Domácí	hospic	Nablízku
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Krimi sřípky
Poškozoval zaparkovaná auta
Strážníky	na	velmi	agresivního	muže	upo-

zornil	svědomitý	občan.	Později	ztotožněný	
třicetiletý	muž	z	Lysé	nad	Labem	úmyslně	
poškozoval	 zaparkovaná	 auta.	 Když	 stráž-
níci	dorazili	na	místo,	začal	si	vztek	a	agre-
sivitu	vybíjet	na	nich.	Muž	nakonec	skončil	 
v	 poutech	 a	 následně	 byl	 předán	 přivola-
ným	policistům.	Šetřením	bylo	zjištěno,	že	
tento	 muž	 poškodil	 celkem	 čtyři	 vozidla,	
na	kterých	byla	předběžně	vyčíslená	škoda	
cca.	20	000	Kč.	Zpovídat	se	bude	z	přečinů	
výtržnictví	a	poškozování	cizí	věci.	

Celostátně hledaná osoba
Že	 je	 strážník	 neustále	 ve	 službě,	 se	

přesvědčil	 osmatřicetiletý	muž,	 který	 se	
dlouhodobě	vyhýbal	výkonu	trestu.	Stráž-

ník,	 který	 se	 nacházel	 v	 době	 osobního	
volna,	 kontaktoval	 kolegy	 od	 Policie	 ČR	 
a	muže	monitoroval	až	do	jeho	samotné-
ho	 zadržení.	 Následně	 hledaný	muž	 pu-
toval	přesně	 tam,	kam	se	mu	evidentně	
vůbec	nechtělo.

Odcizené jízdní kolo z kolostavu
Odcizené	 jízdní	 kolo	 z	 kolostavu	 u	 ná-

draží	 přišel	 nahlásit	 šestnáctiletý	mladík	
z	Lysé	nad	Labem.	Jízdní	kolo	v	hodnotě	
cca.	3	500	Kč	se	mu	ztratilo	 již	podruhé.	
Na	poprvé	se	strážníkům	podařilo	pacha-
tele	 i	 s	 kolem	 zadržet.	 V	 tomto	 případě	
se	 strážníkům	 taktéž	 podařilo	 ztotožnit	
pachatele	 krádeže,	 nicméně	 zda	 se	 kolo	
i	tentokrát	dostane	k	poškozenému,	není	
vůbec	jisté.

Příležitost dělá zloděje
Chvilka	 nepozornosti	 se	 vymstila	 se-

matřicetiletému	muži	 z	 Lysé	 nad	 Labem,	
který	 ponechal	 otevřené	 dveře	 do	 ulice.	 
Z	chodby	rodinného	domu	se	krátce	na	to	
ztratilo	 jízdní	 kolo,	 jehož	hodnotu	poško-
zený	vyčíslil	na	bezmála	35	000	Kč.	Tento	
případ	měl	ale	šťastný	konec,	ke	kterému	
výrazně	přispěl	kamerový	systém.	Policisté	
tak	měli	zásadní	důkaz	proti	pachateli,	kte-
rého	se	podařilo	za	necelé	dva	dny	zadržet	 
i	s	jízdním	kolem.

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

Vrch.	kom.	Bc.	Luboš	Zita
velitel	městské	policie

Hypermarket Tesco v Lysé přivítal první zákazníky

 Společnost Tesco otevřela novou pro-
dejnu v Lysé nad Labem. Hypermarket 
o prodejní ploše přes 1 900 m2 nabídne 
zákazníkům bohatý sortiment potravin 
včetně čerstvého pečiva, ale také ne-
potravinářské zboží a produkty sezónní 
nabídky. O pohodlí zákazníků se postará  
42 zaměstnanců provozovny.

Nový	hypermarket	 je	součástí	nákupní-
ho	parku	na	Obchodní	 ulici,	 v	 sousedství	
návštěvníci	 naleznou	 pobočky	 obchodů	
KIK,	Super	ZOO,	drogerii	Teta,	 lékárnu	Dr.
MAX,	Pepco	a	Sinsay.	Hypermarket	v	Lysé	
je	 po	 Praze-Hráského	 a	 Pardubicích	 již	
třetím	 nově	 otevřeným	 obchodem	 Tesco	
během	jednoho	měsíce,	součástí	strategie	
společnosti	 je	 i	 modernizace	 stávajících	
prodejen.
„Jsem velmi ráda, že obyvatelé Lysé nad 

Labem mají možnost si nakoupit v moder-

ním prostředí a vybrat si z široké nabídky 
kvalitních potravin a také oživit svůj šatník 
za dostupné ceny,“	 říká	 Katarína	Navráti-
lová,	generální	ředitelka	Tesco	pro	Českou	
republiku.
Hypermarket	 byl	 navržen	 a	 zkonstru-

ován	 tak,	 aby	 zákazníkům	 nabídl	 veš-
kerý	 komfort	 moderního	 nakupování	 
21.	století,	kromě	klasických	a	samoob-
služných	pokladen	budou	moci	návštěv-
níci	 prodejny	 využít	 i	 pohodlný	 nákup	
prostřednictvím	 služby	 Scan&Shop	 ve	
svých	 mobilních	 zařízeních.	 Zákaznicí	
zde	 také	mohou	 nakoupit	 z	 bohaté	 na-
bídky	módní	značky	F&F.
„Hypermarket využívá mnoho moder-

ních technologií na úsporu energií, napří-
klad LED osvětlení či zmodernizované chla-
dicí boxy, primární pro nás nadále zůstává 
komfort pro zákazníky, kterým nabídneme 
dlouhou otvírací dobu od 7 do 22 hodin,“	

dodává	Katarína	Navrátilová.
Pro	 společnost	 Tesco	 je	 otevření	 poboč-

ky	 v	 Lysé	 nad	 Labem	 důležitým	 krokem	 
v	rámci	plánovaného	růstu	a	zároveň	závaz-
kem	působit	 jako	odpovědná	firma	a	pod-
porovat	místní	komunity	v	Lysé	a	přilehlém	
okolí.	 Při	 příležitosti	 otevření	 nové	 prodej-
ny	firma	podpoří	darem	v	celkové	hodnotě	 
50	 000	 Kč	 neziskovou	 organizaci	 Domácí	
hospic	Nablízku,	z.	ú.,	jeho	cílem	je	zajišťovat	
kvalifikovanou	pomoc	nemocným	s	nevylé-
čitelným	onemocněním	v	konečném	stadiu	
a	 umírajícím	 v	 posledních	 měsících	 jejich	
života	a	prosazovat	úctu	k	 lidskému	životu	
ve	všech	jeho	etapách	a	respektovat	lidskou	
důstojnost	v	závěru	života.	

převzato	z	tiskové	zprávy

POTRAVINOVÁ
SBÍRKA
proběhne	
v	Lysé	nad	Labem
v	prodejně	PENNY 
– JEDLIČKOVA ULICE
(pod	nadjezdem)

12. listopadu 2022
od 8 do 18 hodin
Vybrané	potraviny	budou	rozdány	
potřebným.	

Jaroslava	Labutová
Farní	charita	Lysá	nad	Labem	
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A	zvítězil	opět	Marek	Kočí,	který	poté	po-
tvrdil	formu	celkovým	vítězstvím	v	super-
finále	vítězů	skupin,	druhý	byl	Tobiáš	Jed-
lík	a	3.	místo	patřilo	Martinu	Hodkovi.	Ve	
skupině	 B	 bral	 zlatou	medaili	 David	 Volf,	
2.	místo	 patřilo	Markétě	 Shiffové	 z	 Hou-
štky	 a	 bronzovou	 brala	 Maruška	 Strán-
ská.	Mezi	méně	 zkušenými	 ve	 skupině	 C	
byla	zlatá	Helenka	Hodycová,	stříbro	bral	 
k	velikému	překvapení	úplný	nováček	Ra-
dim	Sobota	a	bronzovou	placku	si	vysou-
těžil	 Mikuláš	 Tužinský.	 Moc	 nás	 potěšila	
stoupající	 úroveň	 hráčských	 dovedností	
našich	 dětí	 a	 doufáme,	 že	 jim	 chuť	 hrát	
tento	krásný	sport	vydrží	až	do	pokročilé-
ho	věku	a	budou	novou	generací	tenistů	v	
Lysé	nad	Labem.

Daniel	Chaloupka	
předseda	Fitklubu	Lysá	nad	Labem

Napsali	nám	/	Sport

Klubový turnaj Matchball junior Open

Abychom	 ještě	 využili	 záchvěvy	babího	
léta,	 v	 sobotu	 8.	 září	 jsme	 uspořádali	 na	
kurtech	 Fit	 klubu	 poslední	 letní	 zápolení	
našich	 juniorů.	 Vzhledem	 k	 velkému	 po-
čtu	 přihlášených	 hráčů	 jsme	 byli	 nuceni	
vytvořit	 3	 skupiny,	 z	 nichž	 každá	odehrá-
la	 26	 zápasů.	 Počasí	 nám	 naštěstí	 přálo	 
a	tak	se	kolem	15.	hodiny	sehrály	poslední	
rozhodující	zápasy	a	rozdělily	se	sady	me-
dailí	 a	 pohárů	 pro	 ty	 nejúspěšnější.	 Děti	
si	navzájem	fandily	a	příjemnou	atmosfé-
ru	 jsme	 zakončili	 zmrzlinou	 pro	 všechny	
účastníky.	 V	 nejvíce	 sledované	 skupině	 

Biblioschránka 
a knižní výdejní 
box

Naši	 čtenáři	 mohou	 využívat	
knižní	 výdejní	 box,	 který	 slouží	 
k	 bezkontaktnímu	 výdeji	 knih	 a	 
k	výdeji	mimo	naši	výpůjční	dobu.	
Knihy	 si	 můžete	 v	 knihovně	 ob-
jednat	 telefonicky	 či	 e-mailem,	
my	 vám	 je	 připravíme	 do	 boxu	 
a	zašleme	kód,	kterým	si	schránku	
otevřete.	
Před	 vchodem	 do	 knihovny	 je	 

k	 dispozici	 také	 biblioschránka,	
která	 slouží	 k	 vracení	 knih	 z	 naší	
knihovny	 mimo	 výpůjční	 dobu.	
Obě	 zařízení	 jsou	 vám	 k	 dispozici	
24	hodin	denně	/	7	dní	v	týdnu.

 
Městská	knihovna	
Lysá	nad	Labem

Společnost IT odborníků Česko.Digital se 
na nás obrátila s prosbou o uveřejnění 
kontaktů projektu Stojíme za Ukrajinou.

Webová	 stránka	 Stojíme	 za	 Ukrajinou	 je	
informační	rozcestník,	jehož	hlavním	cílem	je	
poskytnout	 základní	 informace	 lidem,	 kteří	
prchají	před	válkou.	Zároveň	na	webu	najde-
te	možnosti,	 jak	Ukrajině	a	 lidem,	kteří	 jsou	 
v	nouzi,	pomoct.
Rozcestník	vznikl	díky	spolupráci	dobrovol-

níků,	spolků	a	organizací.	Technickou	podpo-
ru	 a	 zázemí	 projektu	 poskytuje	 Česko.Digital	 
a	agentura	Solidpixels.	Nyní	rozcestník	spravu-
je	tým	dobrovolníků,	který	pracuje	na	tom,	aby	
byly	stránky	přehledné	a	informace	aktuální.
Nově	 je	 zde	 k	 dispozici	 také	 sada	 online	 

a	offline	komunikace,	která	může	pomoct	pří-
chozím	se	rychleji	zorientovat.
Vedle	projektu	Stojíme	za	Ukrajinou	vznikly	

také	další,	které	už	aktivně	pomáhají	 lidem,	
kteří	v	Česku	našli	útočiště	před	válkou:

Informační stránky na pomoc  
uprchlíkům z Ukrajiny

1) Aplikace Movapp
	 Cílem	 Movapp	 je	 usnadnit	 dorozumění	 

	 mezi	 Čechy	 a	 Ukrajinci.	 V	 první	 fázi	 byl	 
	 vypublikován	 přehled	 základních	 česko- 
	 ukrajinských	 frází.	V	dalších	 fázích	bude- 
	 me	vytvářet	nástroje	pro	jejich	procvičo- 
	 vání.

2) Komunitní mapa Umapa
	 Umapa	pomáhá	lidem	najít	pomoc	a	spojit	 

	 se	s	lokálními	komunitami.

3) Webová stránka Místo ve škole
	 Vzdělávací	zařízení	v	České	republice	a	je- 

	 jich	volné	kapacity	na	jednom	místě.

Pokud	by	některý	z	projektů	mohl	pomoct	
ve	vašem	okolí,	budeme	moc	rádi	za	jeho	sdí-
lení.	

Ing.	Kamila	Kuchařová
odbor	ŠSVZaK
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Sport

40 let horolezeckého oddílu Lysá nad Labem

Možná se mnozí podiví, že v Polabí, kde 
nejsou žádné hory ani skály, už od roku 
1982 je aktivní oddíl horolezců. Za tu 
dobu prošel pestrou historií. V počáteč-
ních letech po založení oddílu nás pod-
mínky vycestovat  omezovaly pouze na 
okolní skály, zejména pískovce a Vysoké 
Tatry. Změna nastala po roce 1989, kdy 
se nám otevřely možnosti navštívit i hory, 
o kterých jsme do té doby pouze četli  
v horolezeckých knihách. Do dnešního 
dne naši členové navštívili téměř všechny 
světadíly a podařily se jim tam zajímavé 
výstupy. 

Jenou	z	exotických	zemí	je	Ekvádor.	Mě	
tam	místní	 sopky	 zlákaly	už	v	 roce	2013,	
kdy	 se	podařil	 výstup	například	na	Coto-
paxi	(5	897	m.n.m.),	ale	na	Chimborazo	se	
kvůli	velkému	zvratu	počasí	vylézt	nedalo.	
Když	jsem	tehdy	sestupoval	ze	základního	
tábora	dolů,	tak	jsem	si	říkal,	že	sem	se	již	
na	 druhý	 pokus	 nikdy	 nedostanu.	 Proto	
mě	překvapilo,	 když	 v	 roce	 2020	mě	 syn	
Martin	 přesvědčil,	 že	 i	 on	 by	 se	 tam	 rád	
podíval	a	že	musím	jet	s	ním.	Naše	výprava	
byla	pouze	pětičlenná	a	za	cíl	měla	výstupy	
na	čtyři	vrcholy,	přičemž	jeden	z	nich	bylo	
opět	Chimborazo.	Z	důvodu	postupné	akli-
matizace	byl	tento	cíl	zařazen	až	ke	konci	
výpravy.	 Počasí	 však	 bylo	 tento	 rok	 ještě	
horší	než	tehdy	v	roce	2013.	Už	jsme	zku-
sili	dva	vrcholy	a	z	obou	nás	srazil	silný	vítr	
a	déšť.	Dlouhodobá	předpověď	počasí	nás	
vede	k	pesimismu,	přesto	však	přejíždíme	
pod	Chimborazo.	Pořád	bylo	zataženo,	až	
náhle	 jsme	z	toho	vyjeli	a	před	námi	stál	
vysoký	kužel	tohoto	stratovulkánu.	Ten	vy-
růstal	z	holé	planiny	sopečného	materiálu	
do	 výšky	 6268	m.	 Jasno	 bylo,	 ale	 foukal	
opravdu	silný	vítr.	Autem	bylo	možné	do-
jet	až	na	chatu	Carrel	ve	výšce	4845	m.	Ve-

čer	jsme	si	ještě	užili	zapadajícího	slunce,	
ale	musíme	jít	rychle	spát,	protože	odchod	
je	již	ve	23.00.	
Zpočátku	se	mně	jde	dobře,	ale	s	výškou	

se	počasí	horší.	V	5200	m	procházíme	ko-
lem	několika	stanů	útočného	tábora,	které	
později	vítr	dosti	poničil.	Martin	jde	vpře-
du	a	já	začínám	pociťovat	projevy	špatné	
aklimatizace.	Ještě	bych	mohl	jít	dál,	ale	je	
mně	jasné,	že	na	vrchol	bych	nedošel.	Ve	
výšce	asi	5	400	m	se	po	dohodě	s	průvod-
cem	otáčím.	K	chatě	dojdeme	ještě	za	tmy	
ve	4	hodiny.	Ostatní	 to	otočili	 také	avšak	
Martin	 nikoli.	 Ten	 byl	 prý	 rychlejší	 a	 od-
pojil	se	od	nich	sám	s	jedním	průvodcem.	
Žádné	 další	 zprávy	 jsem	 neměl	 a	 hodiny	
jsem	 prožíval	 strach,	 jak	 to	 dopadne,	 až	
náhle	ho	vidím	v	dáli	kráčet	k	chatě	v	9.30.	
Vyčerpání	bylo	značné,	ale	radost	z	vrcho-
lu	to	jasně	převyšovala.		
Vypráví	 mně,	 jak	 to	 vše	 probíhalo	 po	

mém	odpojení	od	skupiny:	"Když	se	pod	
ledovcem	 objevila	 první	 sněhová	 pole,	
bylo	 nutné	 nasadit	 mačky	 a	 navázat	 se	
na	 lano.	Mě	 se	 ujal	 jeden	 z	 našich	 vůd-
ců,	 jménem	 Patricio.	 Byli	 jsme	 nejrych-
leji	připravení	a	vyrazili	 jsme	dál	nahoru	
jako	první.	Ostatní	vyšli	za	námi,	alespoň	
podle	 světel	 čelovek	 to	 tak	 vypadalo.	
Nicméně	po	20	minutách	 jsme	za	sebou	
žádná	světla	už	neviděli	a	usoudili	z	toho,	
že	 i	 zbytek	 skupiny	 to	otočil.	 Ze	 začátku	
jsem	 se	 cítil	 dobře	a	Patriciovi	 jsem	bez	
problému	 stačil.	 Cesta	 byla	 monotónní,	
sněhovým	svahem	stále	vzhůru.	Dohled-
nost	 byla	 jen	 20	m	 a	 navíc	 s	 přibývající	
výškou	vítr	stále	sílil	a	na	oblečení	se	tvo-
řila	námraza.	Kdybych	 zde	byl	 jen	 s	naší	
skupinou,	 museli	 bychom	 se	 už	 dávno	
otočit	 zpět.	 Naštěstí	 Patricio	 byl	 na	 vr-
cholu	 nesčetněkrát	 a	 cestu	 znal	 i	 posle-
pu.	Po	hodině	našeho	sólo	výstupu	jsem	

se	ho	ptal,	jak	ještě	daleko	je	to	k	vrcho-
lu.	Bohužel	 ještě	 tři	hodiny.	S	přibývající	
výškou	mně	začaly	docházet	síly.	V	hlavě	
se	mi	honily	myšlenky,	které	říkaly	otočit,	
ale	také	to,	že	nemůžu	z	Ekvádoru	odjet	
bez	zdolaného	vrcholu.	Ve	výšce	6	000	m	
jsem	Patriciovi	 už	opravdu	nestačil	 a	 po	
pár	 krocích	 jsem	musel	 zastavovat	 a	 vy-
dýchávat.	Když	se	svah	začal	pokládat,	tak	
jsem	už	tušil,	že	se	vrchol	blíži.	Najednou	
se	terén	narovnal	a	byli	 jsme	na	vrcholu	
ve	výšce	6225	m.	Udělal	jsem	jednu	fotku	
a	 vyrazili	 jsme	 k	 sestupu.	Všechnu	 vodu	
jsem	spotřeboval	při	 výstupu,	na	 sestup	
mi	 zbyla	 už	 jen	 jedna	 energetická	 tyčin-
ka.	Sestup	po	sněhu	šel	rychle	a	chvílemi	
se	i	mrak	roztrhnul	a	byly	vidět	trhliny	na	
ledovci	 a	 také	 ledovcové	 séraky,	o	nichž	
jsem	 při	 výstupu	 neměl	 ani	 tušení.	 Těs-
ně	před	koncem	ledovce	byla	chvíli	vidět	
chata,	kam	jsem	se	neskutečně	těšil.	Bo-

hužel	 na	 hřebeni	 pod	 ledovcem	 foukal	
tak	silný	vítr,	že	z	bezpečné	cesty	se	stal	
boj	o	 život.	 Poryvy	byly	 tak	 silné,	 že	byl	
problém	 zesláblé	 tělo	 udržet	 na	 nohou.	
Teprve	 když	 jsme	 sestoupili	 z	 hřebene	
kousek	od	chaty,	vítr	přestal	 fučet	a	do-
konce	začalo	svítit	slunce.	U	chaty	by	člo-
věk	 nevěřil,	 jak	 šílené	 podmínky	 panují	 
o	pár	set	metrů	výše."
Záznam	z	této	akce	a	ještě	mnoha	dal-

ších	našeho	oddílu	máme	pro	Vás	připra-
vený	na	tradiční		HOROKAMERU,	která	se	
letos	koná	v	pátek	25.	11.	2022	v	19	ho-
din	v	kině	Lysá	nad	Labem.	Srdečně	zve-
me	všechny	příznivce	hor	a	horolezectví.

Josef	a	Martin	Křena	
HO	Lysá	nad	Labem
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Inzerce

CENÍK INZERCE
NAJDETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH 

MĚSTA LYSÁ NAD LABEM NEBO POMOCÍ QR KÓDU

https://mestolysa.cz/
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