
Lysá nad Labem a okolí

11/2016
www.mestolysa.cz  /  tel.: 325 510 211

1

Městský úřad           str. 2
Povinné kontroly kotlů str. 4
Fotogra icky str. 6
Kulturní přehled str. 7
Městská knihovna str. 8
Pozvánky str. 9
Zámecké novinky str. 13
Ze života škol str. 15
Národní potravinová
sbírka str. 17
Hasiči na Ukrajině str. 19
Česká televize v Lysé str. 20
Soutěž ve sportovním
tanci str. 21
Sport str. 22

V dnešním čísle:

Téměř měsíc uběhl od dokončení úprav 
vstupních prostor haly C Výstaviště Lysá 
nad Labem. První akcí, která 1. října 2016 
v 9.00 hodin ráno slavnostně tuto expozici 
otevřela, byla „Snídaně s hejtmanem Stře-
dočeského kraje Ing. Milošem Peterou a sta-
rostou města Lysá nad Labem Ing. Karlem 
Otavou“ u příležitosti Mezinárodního dne 
seniorů. Slavnostního otevření se zúčastnila 
i senátorka a radní Středočeského kraje Emi-
lie Třísková a senátor a radní Královéhradec-
kého kraje Ing. Josef Táborský. A v neposled-
ní řadě ředitel Výstaviště Lysá nad Labem 
Mgr. Ondřej Matouš. Po slavnostním přestři-
žení pásky zahrál přítomným poděbradský 
taneční orchestr „TOX“ a pod taktovkou Jany 
Erbenové zazpíval pěvecký sbor Ama Musica 
Základní umělecké školy F. A. Šporka. Oběma 
děkujeme.

Myšlenka úpravy vstupních prostor haly C 
(proti nádraží) vznikla v roce 2014 dle pro-
jektu, který vypracoval Ing. arch. Jaroslav 
Staněk. Návrh spočíval ve vytvoření iluze 
procházky zámeckým parkem pomocí velko-
plošných fotogra ií. Tento záměr byl umoc-
něn osazením kamenných prvků, jež vytvoří 
jakýsi 3D efekt – betonová váza ze zámecké 
zdi, která je postupně nahrazována origi-
nály nebo sekanými kopiemi, a socha putti 
„Literatura-Gramatika“, kamenná kopie 

z 60. let minulého století. V průběhu realiza-
ce bylo dohodnuto daný prostor zatraktivnit 
ještě instalací kovaného stolku. Jako vhodný 
doplněk již prezentovaných kamenných prv-
ků se jevila vápencová koule nalezená v zá-
meckém parku v rámci stavebních úprav zá-
mecké zdi v Komenského ulici.  Jednoduchý 
návrh kovaného stolku s použitím kamen-
né koule akceptovali i památkáři, neboť do 
koule nebylo nijak zasahováno a v případě 
potřeby může být v budoucnu přemístěna i 
na jiné místo ve městě, zároveň se nejedná 
o chráněnou kulturní památku. Samotný pro-
jekt získal podporu z Fondu hejtmana Středo-
českého kraje částkou ve výši 100 000 Kč. 

Záměrem města byla prezentace zámecké-
ho parku v prostoru výstaviště, neboť jsme 
chtěli tuto atraktivní část Lysé veřejnosti více 
přiblížit. Zároveň bude vhodným prostorem 
k pořádání komornějších kulturních a spole-
čenských akcí s kapacitou více než 100 míst.  
Zda je záměr zdařilý, se můžete přesvědčit 
sami. Budeme rádi, když si v rámci některé 
z výstav najdete chvilku a vstupní prostor 
haly C si prohlédnete.            

Hana Nesměráková
referent na úseku památkové péče

a redakce

Senioři slavili v novém

Spolek rodáků 
a přátel města 

Lysá nad Labem

srdečně zve na 

Přivítání 
adventu

v Lysé nad Labem

v sobotu
26. 11. 2016 

v 15.00 hodin
na Husově náměstí

(prodej ve stáncích již 
od 14.00 hodin)

ZVONEČKY 
S SEBOU

Akce je pořádána 
za fi nanční podpory města

Lysá nad Labem



2

Krátce z radnice

Městský úřad

Z 10. zasedání zastupitelstva 
města dne 7. 9. 2016 
ZM schválilo:
• Obecně závaznou vyhlášku měs-
 ta Lysá nad Labem č. 1/2016, 
 o místních poplatcích. OZV nabý-
 vá účinnosti od 1. 1. 2017 vyjma 
 ustanovení části III Poplatek za 
 užívání veřejného prostranství, 
 a části IV Poplatek ze vstupného, 
 které nabývají účinnosti od 
 1. 10. 2016,
• návrh dohody o partnerství mezi 
 městem Lysá nad Labem, se síd-
 lem Husovo náměstí 23/1, 
 289 22 Lysá n. L., a Výstavištěm 
 Lysá nad Labem, spol. s r. o., se 
 sídlem Masarykova 1727, 289 22 
 Lysá n. L.,
• zřizovací listinu Městské knihov-
 ny Lysá nad Labem a smlouvu 
 o výpůjčce,
• rozdělení dotací 2. kolo z Progra-
 mu na podporu kultury města 
 Lysá nad Labem na rok 2016 dle 
 návrhu komise pro rodinu, škol-
 ství a kulturu, včetně veřejno-
 právních smluv s žadateli dotací 
 s tím, že 10 000 Kč z položky 
 Almanach se přesouvá do polož-
 ky Quattuor Artes,
• 8. rozpočtové opatření,

• výkupy pozemků potřebné pro 
 stavbu obchvatu města II. etapa.
ZM uložilo:
• odboru ŠSVZaK (školství, sociál-
 ních věcí, zdravotnictví a kultury) 
 vyhodnotit roční působení pode-
 psané Dohody a předložit zprávu 
 do ZM 12/2017,
• inančnímu odboru zapracovat 
 odpovídající snížení výběru po-
 platku ze vstupného do následují-
 cího rozpočtového opatření,
• starostovi města předložit ZM 
 v 12/2016 plán akcí pořádaných 
 městem,
• radě města předložit ZM 
 v 12/2016 pravidla pro rozdělo-
 vání nepeněžního plnění organi-
 zacím ve městě,
• odboru ŠSVZaK předložit doplně-
 nou koncepci školství Města Lysá 
 nad Labem zastupitelstvu města 
 ke schválení, termín: 12. 10. 
 2016,
• ustavené pracovní skupině 
 okamžitě zahájit práci na zpra-
 cování komunitního plánu podle 
 rámcového časového harmono-
 gramu prací ve spolupráci 
 s Centrem pro komunitní práci
 střední Čechy., termín: do 30. 9. 
 2016.

Z 9. jednání rady města 
dne 13. 9. 2016
RM souhlasila:
• s umístěním a provedením stav-
 by „Rekonstrukce železniční sta-
 nice Lysá nad Labem“ na pozem-
 cích ve vlastnictví města Lysá nad 
 Labem a s vydáním souhlasu se 
 stavbou,
• s vydáním rozhodnutí na zvlášt-
 ní užívání komunikace a záboru 
 cest v parku na nám. B. Hrozného
 Fajn spolku, z. s., Olbrachtova 243, 
 289 22 Lysá n. L., v termínu 
 15. 10. 2016, od  8.00 do 18.00 
 hodin, za  podmínek uvedených 
 v rozhodnutí, které bude vydáno 
 odborem správy majetku a in-
 vestic s tím, že  na  pokladně  měs-
 ta bude složena vratná kauce 
 ve výši 5 tis. Kč.
RM schválila:
• návrh smlouvy o dodatku k plá-
 novací smlouvě č. 1/2015 KÚ, 
 ze dne 12. 10. 2015, s Družstvem 
 Na Vysoké Mezi, Havlínova 1749, 
 289 22 Lysá nad Labem,
• doplněná pravidla uzavírání ná-
 jemních smluv k bytům ve vlast-
 nictví města,
• podání výpovědi ze smlouvy 
 o nájmu nebytových prostor 

 v budově radnice Úřadu práce 
 ČR. Nájemní vztah bude ukončen
 nejpozději k 31. 12. 2016. Úřa-
 du práce byl k pronájmu nabíd-
 nut nebytový prostor v čp. 550, 
 Husovo náměstí, Lysá n. L.
RM uložila:
• odboru správy majetku a investic 
 zahájit práce na obsazování vol-
 ných bytů dle nových pravidel,
• odboru SMI zpracovat podklady 
 pro vytvoření aktuálního bytové-
 ho pořadníku, 
• připravit návrh na zřízení bytové 
 komise, jako poradního orgánu 
 RM, 
• připravit návrh na úpravu pravi-
 del v návaznosti na bytový pořad-
 ník a činnost bytové komise, 
• odboru SMI doplnit u jednotli-
 vých akcí podrobné zdůvodnění, 
 proč nebyly akce naplánované 
 na rok 2016 v letošním roce 
 zahájeny a realizovány.  Termín: 
 27. 9. 2016.

Z 10. jednání rady města 
dne 20. 9. 2016 
RM schválila:
• uzavření smlouvy o dílo na veřej-
 nou zakázku na dodávky s ná-

Pokračování na str. 3

Slovo starosty

Vážení spoluobčané, měsíc září 
nebyl pouze ve znamení zaháje-
ní nového školního roku, ale i ve 
znamení významných návštěv. 
V sobotu 11. září zavítal do naše-
ho města bývalý prezident Václav 
Klaus. Na výstavišti představil 
svoji knihu Stěhování národů 
s.r.o. Po autogramiádě jsme se 
věnovali obsáhlé diskusi o našem 
městě, o Milovicích a o stavu pro-
jektu Všejanské spojky (propo-
jení trati z Milovic do Čachovic). 
Měl jsem tu čest představit mu 
projekt před 10 lety na letišti 

v Milovicích. 20. září do našeho 
města zavítala ministryně práce 
a sociálních věcí Michaela Mark-
sová. Po prohlídce centra Lysé 
a místa, kde Středočeský kraj 
ve spolupráci s městem usiloval 
před deseti lety o výstavbu nové-
ho domova důchodců, jsme spolu 
s hejtmanem Milošem Peterou a 
senátorem Josefem Táborským 
navštívili domov důchodců na 
zámku. Cílem tohoto setkání bylo 
oživit původní projekt výstav-
by nového domova důchodců a 
zámek uvolnit k jinému využití.                                                                                                                                     
22. a 23. září navštívila naše 
město čínská delegace, vedená 
náměstkem ministra pro sociální 
věci a školství z provincie Hebei. 
Delegace se při své cestě po Evro-
pě živě zajímala především o fun-
gování sociálního a důchodového 
systému, péči o seniory a hen-
dikepované. Zajímalo je školství, 
výběr talentů a základní umě-
lecká škola. Při prohlídce centra 
města jsme navštívili centrum 
sociálních a zdravotních služeb a 

domov důchodců na zámku včet-
ně zámeckého parku. Seznámili 
jsme je i se záměrem na vybudo-
vání nového domova důchodců. 
Poté odjeli na prohlídku areálu 
irmy Botanicus do Ostré a ná-

sledně do Prahy. V pátek 23. září 
zavítal na radnici druhý nejvyšší 
ústavní činitel, předseda Senátu 
Parlamentu ČR Milan Štěch. Po 
seznámení s historií města jsme 
odjeli na zámek s tím, že byl do-
podrobna informován o záměru 
vybudovat nový domov důchod-
ců. V prostorách výstaviště se se-
tkal s čínskou delegací, která pak 
odpoledne odcestovala do Lon-
dýna. Tématem byla myšlenka na 
oživení Hedvábné stezky, disku-
toval se sociální důchodový sys-
tém v naší zemi a možnosti jeho 
uplatnění v Číně, kde zatím nic 
podobného neexistuje. Ve městě 
vytrvale pracujeme na dokonče-
ní výkupů pozemků na obchvat. 
Je prováděn soupis nedodělků 
na klášterních terasách, městský 
právník řeší zapojení města do 

insolvenčního řízení. Obdobný 
postup probíhá u hřiště s propa-
dající se tartanovou dráhou. 

Od října 2016 platí novelizo-
vaný zákon o veřejných zakáz-
kách. Přípravy na změny pobíha-
ly již od minulého roku a externí 
konzultant, pan Ing. Josef Bárta, 
připravuje pro náš úřad novou 
metodiku, která byla schválena 
radou města 25. října. Metodika 
pomůže úředníkům zadávat ve-
řejné zakázky co nejjednodušeji, 
zachová transparentnost a rovný 
přístup k dodavatelům.

Měsíc listopad patří k těm tak 
trochu smutným. Začátek patří 
vzpomínce na zesnulé, počasí 
je většinou sychravé. Přeji tedy 
Vám všem, ať tento čas prožijete 
v dobré náladě a budu se těšit, že 
společně v sobotu 26. listopadu 
přivítáme na Husově náměstí 
advent.

Ing. Karel Otava
starosta města
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Krátce z radnice

Městský úřad

 zvem: „Dodávka a montáž nových 
 svítidel Lysá nad Labem“ ze dne 
 12. 9. 2016 dle Zprávy o posou-
 zení a hodnocení nabídek s ucha-
 zečem Sunnymont, s. r. o., 
 Hostomice 221, 267 24 Hosto-
 mice, IČ: 29008841, za cenu 
 4 203 642,06 Kč včetně DPH.

Z 11. jednání rady města 
dne 27. 9. 2016 
RM schválila:
• výběr ekonomicky nejvýhod-
 nější nabídky na akci: „Rekon-
 strukce chodníku v ul. Ke Skále“, 
 kterou podala irma SKL Recy-
 klostav, s. r. o., Jiřická 1000, 
 289 23 Milovice-Mladá, IČ: 
 29010161, za celkovou cenu 
 327 746,89 Kč vč. DPH,
• výběr ekonomicky nejvýhodnější 
 nabídky na akci: Výměna oken-
 ních balkonových sestav v domě 
 čp. 550 Milovice, kterou podala 
 irma Baroch-okna, s. r. o., Pří-
 vozní 1054/2, 170 00 Praha 7-
 -Holešovice, IČ: 27144526, za 
 celkovou cenu 437 301 Kč 
 včetně DPH,
• výběr ekonomicky nejvýhod-
 nější nabídky na akci: Výměna 
 oken a okenních balkonových 
 sestav v domech čp. 550, 551, 
 600, 601, 602 a 620 v Milovicích, 
 kterou podala irma Baroch-
 okna, s. r. o., Přívozní 1054/2, 
 170 00 Praha 7-Holešovice, 
 IČ: 27144526, za celkovou cenu 
 916 713 Kč včetně DPH,
• předložený návrh „Dohody o úpra-
 vě vzájemných práv a povin-
 ností vlastníků provozně souvise-
 jících vodovodů a kanalizací“ 
 mezi městem Lysá nad Labem a 
 SeV real estate, s. r. o.,
• úhrady za užívání místnosti 
 (po ČSOB) z organizace Zájmová 
 činnost seniorů, z částky 40 000 
 Kč určené pro aktivity pro pana 
 MVDr. Kořínka na dobu určitou, a 
 to od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016, 
• koncepci školství města Lysá nad 
 Labem zaměřenou na kapacitu 
 škol a školských zařízení z hle-
 diska demogra ického vývoje do-
 plněnou o stanovisko Ing. arch. 
 Jana Rittera ml., urbanisty měs-
 ta, o stanovisko stavební komise, 
 o stanovisko komise pro dopravu, 
 bezpečnost v dopravě, o stano-
 visko komise pro rodinu, školství, 
 kulturu a o stanovisko Mgr. 

 Petra Tomka, ředitele ZŠ Komen-
 ského 1534, Lysá nad Labem,
• přesun inanční částky ve výši 
 10 000 Kč z rezervního fondu na 
 novou pol. Dokončení Almanachu 
 výtvarníků Nymburska, Podě-
 bradska a Lysé nad Labem,
• uzavření pojistné smlouvy na 
 pojištění majetku a odpovědnosti 
 města s Hasičskou vzájemnou 
 pojišťovnou na roční pojistné 
 279 233 Kč,
• uzavření smlouvy o dílo na opra-
 vu části ohradní zámecké zdi 
 s irmou Loučka Pardubice, s. r. o., 
 Legionářská 573, 533 51 Par-
 dubice, IČ: 45537453, za celkovou 
 cenu díla vč. DPH 2 264 226,53 
 Kč, za předpokladu poskytnutí 
 dotace z MK ČR,
• nabídku irmy Stavokomplet, 
 spol. s r. o., na uzavření smlouvy 
 o dílo na dodávku rámcového 
 návrhu řešení odvodnění města 
 Lysá nad Labem,
• výběr nabídky od irmy Provo-
 kap, s. r. o., na zajištění projektové 
 dokumentace na silnici II/272 
 Lysá nad Labem – průtah za cel-
 kovou cenu 739 520 Kč vč. DPH a 
 nabídku irmy Pontex, spol. s r. o., 
 na zajištění inženýrské činnosti 
 až po vydání stavebního povolení 
 na tuto akci za celkovou cenu 
 225 060 Kč vč. DPH,
• výběr nabídky od irmy Suncad, 
 s. r. o., k sestavení a uzavření 
 smlouvy o dílo na dodávku pro-
 jektové dokumentace na „Rekon-
 strukci a zkapacitnění VDJ Lysá 
 nad Labem“ za celkovou cenu 
 542 080 Kč vč. DPH,
• uzavření smlouvy o dílo s irmou 
 Halko stavební společnost, s. r. o., 
 Nová Ves I, Václavské nám. 28, 
 280 02 Kolín 2, IČ: 43090150, 
 na opravu křižovatky ul. Okruž-
 ní mezi školkami za celkovou 
 cenu 557 755 Kč vč. DPH,
• výběr nabídky od irmy Agora, 
 architektonický a stavební ateliér, 
 s. r. o., U Soudu 536/6a, Liberec, 
 s celkovou cenou 484 000 Kč 
 vč. DPH, a uzavření smlouvy 
 o dílo na akci „Projektová doku-
 mentace rekonstrukce bytového 
 domu Na Františku čp. 253“.
RM souhlasila:
• pro účely vydání územního 
 souhlasu, územního rozhodnutí, 
 stavebního povolení speciálního 
 stavebního úřadu drážního, sta-
 vebního povolení Vodoprávního

 úřadu a stavebního povolení: 
 s umístěním a provedením stavby 
 „Oprava mostu ev. č. 272-006-
 Most přes trať ČD a místní ko-
 munikace v Lysé nad Labem“, 
 s přesahem stavby do pozemků
 ve vlastnictví města Lysá nad 
 Labem, potřebných pro výstavbu 
 nosných pilířů, s vydáním souhla-
 su se stavbou a s uzavřením 
 smlouvy o právu stavby na tyto 
 pozemky.
RM uložila:
• inančnímu odboru předložit 
 ZM 12. 10. 2016 úpravu rozpoč-
 tu města pro r. 2016 (9. rozpočto-
 vé opatření) ke schválení,
• odboru ŠSVZaK předložit v mě-
 síci lednu 2017 za období od 
 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016 zprávu 
 o činnosti MVDr. Kořínka a využití 
 místnosti seniory z DPS,
• panu místostarostovi: 1) svolat 
 schůzku k  problematice zajiště-
 ní kvalitní pitné vody pro město 
 za účasti vedení města, zástup-
 ců VÚV TGM, zástupců společ-
 ností Aquion a Stavokomplet, 
 odboru SMI, projektového mana-
 žera. Termín: do 17. 10. 2016. 
 2) výsledky jednání předložit 
 RM 27. 10. 2016 a ZM v 11/2016 
 k projednání.
• Tajemníkovi oslovit personální 
 agentury, které se zabývají vyhle-
 dáváním odborně kvali ikova-
 ných zaměstnanců, a v součin-
 nosti s nimi vyhlásit další kolo 
 výběrového řízení na obsazení 
 místa vedoucího stavebního 
 úřadu,

• tajemníkovi předložit petici o ne-
 souhlasu s posudkem a opravou 
 ulice Palackého ZM dne 12. 10. 
 2016 na vědomí, 
• tajemníkovi předložit zprávu 
 o petici za odvolání ředitelky MŠ 
 Mašinka zastupitelstvu města 
 dne 12. 10. 2016 s doplněním 
 o vývoj situace po 27. 9. 2016,
• předsedovi komise dopravy pro-
 jednat podklady pro regulaci par-
 kování ve městě v komisi pro 
 dopravu, bezpečnost dopravy,
• tajemníkovi města zajistit právní 
 kontrolu návrhu nařízení města 
 o regulaci parkování ve městě,
• p. starostovi a p. Bc. Robešovi 
 jednat s ČD a SŽDC o písemné 
 úpravě využívání pozemků ČD a 
 SŽDC ke stání vozidel,
• tajemníkovi na příští radu měs-
 ta připravit úpravu Organizační-
 ho řádu města Lysá n. L., spočí-
 vající v navýšení odboru KMÚ 
 o 1 místo – městského právníka, 
 zřízení odboru městského inves-
 tora v počtu 3 lidí a přesun spe-
 ciálního silničního stavebního 
 úřadu ze stavebního úřadu na 
 odbor dopravy.
RM pověřila:
• paní Irenu Šulcovou od 1. 10. 
 2016 vedením stavebního úřadu 
 MěÚ Lysá nad Labem, a to do 
 doby jmenování vedoucího SÚ 
 radou města.

Úplné informace najdete na 
stránkách www.mestolysa.cz.

Miloš Dvořák
tajemník MěÚ Lysá n. L.

Pokračování ze str. 2

Nabídka pejsků a kočiček 
v psím útulku Lysá nad Labem

Foto a seznam čtyřnohých kamarádů nalezených v Lysé nad 
Labem a okolí najdete aktuálně na adrese útulku www.pejscilysa.
wz.cz a průběžně na vývěsce u Městské policie v Lysé nad Labem, 
která zajišťuje odchyt toulavých psů, vždy po odchytu pejska odveze 
do místního útulku, se sídlem ve Velazu, a. s., čp. 535, tel.: 325 551 
221 nebo na tel.: 723 342 174, paní Čápová. 

Město Lysá n. L. děkuje všem občanům, kteří projeví zájem 
o naše opuštěné pejsky a kočičky.                       

              Ivana Koštířová 
 odbor SMI

Návštěvní doba útulku:
pondělí–čtvrtek 8.00–14.00
pátek 8.00–12.00 
první sobota v měsíci 9.00–11.00
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Volby 2016
Celkem v 9 okrscích mohli 

lyští občané v pátek 7. a v sobotu 
8. října volit nové krajské zastupi-
tele a senátory. Z celkového počtu 
7 195 voličů z Lysé nad Labem, 
Byšiček a Dvorců jich přišlo 
krajské zastupitele volit celkem 
2 491, což je 34,62 %. Platných 
hlasů pak bylo odevzdáno nece-
lých 98 %. Oba údaje v procen-
tech jsou velmi blízké krajskému i 
celostátnímu průměru. I v našem 
kraji vyhrálo ANO 2011, které 
z celkového počtu 65 obsadí 
v krajském zastupitelstvu 16 kře-
sel, o 1 křeslo méně pak Staros-
tové a nezávislí. 11 zastupitelů 
budou mít sociální demokraté, 
10 občanští demokraté, komunis-
té 8 a TOP 09 5 zastupitelů. 

redakce

Krimi střípky
Odcizil květináče

Dne 13. 9. 2016 v 11.55 hodin 
se na služebnu dostavil 38letý 
muž z Lysé nad Labem, který 
hlídce oznámil, že v nočních hodi-
nách došlo ke krádeži květináčů, 
které měl na parapetu prodejny 
na nám. B. Hrozného. Následným 
vyhodnocením městského ka-
merového dohlížecího systému 
(MKDS) bylo zjištěno, že pacha-
telem této krádeže je 63letý muž 
z Lysé nad Labem, který je stráž-
níkům dobře znám z podob-
ných událostí. Strážníci násled-
ně muže kontaktovali, ten se 
k činu přiznal, květináče vrátil 
původnímu majiteli a strážní-
kům zaplatil blokovou pokutu.

Zadržený zloděj
Dne 28. 9. 2016 v 1.20 hodin 

byl strážníky v součinnosti s Po-
licií ČR zadržen pachatel vloupá-

ní do sběrného dvora v ulici Ke 
Vrutici. Strážníci měli na pacha-
tele již delší dobu políčeno, ale 
bohužel se jej nedařilo chytit pří-
mo při činu. Až v noci 28. 9. 2016 
se jej podařilo zadržet přímo 
v areálu dvora. 31letý muž z No-
vého Strašecí byl zjevně zasko-
čen, když se mu strážníci objevili 
přímo za zády. Při svých návště-
vách sběrného dvora po sobě 
zanechával nejen velký nepořá-
dek v celém areálu, ale poško-
dil i kontejnery na elektroniku. 
Věc šetří policie jako podezření 
z přečinu proti majetku dle trest-
ního zákoníku.

Sledujte naše webové stránky na 
adrese www.mplysa.cz, kde najde-
te další informace.

Bc. Luboš Zita
zástupce ředitele 

Městské policie Lysá n. L.

Jak již bylo avizováno v mi-
nulých Listech, v měsíci září 
proběhla v Lysé nad Labem bez-
pečnostně preventivní akce za-
měřená na nepovolený pohyb 
osob v kolejišti. Strážníci a poli-
cisté kontrolovali dodržování zá-
kona „o drahách“ č. 266/1994 Sb., 
zejména článek o nedovoleném 
přecházení a zkracování si cesty 
přes železniční dráhu (koleje) a 
nerespektování pokynů (zákazo-
vé značky) provozovatele dráhy. 
Vzhledem k tomu, že se jednalo 

Bezpečnostně preventivní 
akce „Koleje“

zejména o preventivní akci, řešila 
se většina přestupků domluvou, 
s upozorněním na další přísnější 
postih při opakování přestupku. 
Dva závažnější přestupky byly 
oznámeny příslušnému správní-
mu drážnímu úřadu k vyřízení. 
V těchto akcích bude namátkově 
pokračováno během běžného vý-
konu služby jak strážníků měst-
ské policie, tak policistů obvodní-
ho oddělení PČR. 

Bc. Luděk Přibyl
ředitel MP Lysá nad Labem

Městský úřad Lysá nad Labem, odbor životního prostředí, upo-
zorňuje, že od 1. 1. 2017 dochází ke změnám povinností na stra-
ně provozovatelů kotlů na pevná paliva o jmenovitém tepelném 
příkonu 10 až 300 kW včetně, které slouží jako zdroj tepla pro 
teplovodní soustavu ústředního vytápění. Provozovatelé těchto 
spalovacích zdrojů na pevná paliva mají povinnost zajistit prove-
dení první kontroly technického stavu a provozu zdroje odbor-
ně způsobilou osobou (osoba proškolená výrobcem spalovacího 
zdroje s udělením oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě) 
nejpozději do 31. 12. 2016 a následně pak jednou za 2 kalendář-

ní roky. Tato povinnost vyplývá z § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 
15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Dále upozorňuje-
me, že provozovatel spalovacího zdroje je povinen na vyžádání 
předložit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad 
o provedení této kontroly. 

Podrobné informace o povinných kontrolách spalovacích zdrojů 
na pevná paliva lze získat na webových stránkách http://www.
mzp.cz/cz/spalovaci_stacionarni_zdroje_300kW_sdeleni. 

Bc. Andrea Rousková
odbor životního prostředí

Povinné kontroly kotlů, upozornění odboru životního prostředí 
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Město Lysá nad Labem přeje jubilantům 
k významným narozeninám a  do dalších let hodně zdraví, 

pohody a spokojenosti.

Odbor školství, kultury, soc. věcí a zdravotnictví

Miguel de Unamuno:
„Pouze od života se lze naučit životu a žádná pedagogika 
toto učení nenahradí – jedině tím, že žije, učí se člověk žít.

 A každý, kdo se narodí, musí s tímto učením začínat 
od prvopočátku.“

80 let
Hana Boubínová
Václav Boubín
Věra Ženíšková
Josef Svoboda

85 let
Vladimír Kavka
Marie Benešová
Václav Nádvorník
Michal Valiska
Eva Vacková

90 let
Vlasta Charvátová

91 let
Karla Švondrová

95 let
Vilma Fojtíková

Blahopřání 
    za měsíc září a říjen

Vítání občánků
se uskutečnilo dne 4. 10. 2016

Josef Mikl
Oskar Sajdl

Filip Vyhlídko
Emma Pípalová

Jan Jílek

Šárka Ledašilová
Anna Vydrová

Natálie Štemberová
Věra Pavlovičová

Karla Nádeníčková

Výše uvedeným dětem i jejich rodičům přejeme 
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Slavnostní atmosféru svými básničkami a písničkami 
vytvořily děti z MŠ Dráček pod vedením paní učitelky 

Ivety Lompartové. Patří jim za to náš velký dík.

Jitka Petrová
Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury

Mezi občany našeho města byly přivítány tyto děti:

Poslední letošní svoz BIO-
ODPADU bude proveden dne 
23. listopadu 2016.

Kód, který nebude tento měsíc 
načten: var. symbol 7010000274 

Od 1. do 30. listopadu 2016 je 
možné podávat žádosti o dotace 
z Programu na podporu kultury 
města Lysá nad Labem a Progra-
mu na podporu sportu a volné-
ho času města Lysá nad Labem. 
Oba programy jsou systémem 
inanční podpory a) fyzickým 

osobám nebo právnickým oso-
bám se sídlem v Lysé nad Labem 
kromě příspěvkových organiza-
cí, b) akcí a projektů realizova-
ných na území města Lysá nad 
Labem, výjimečně mimo území 
města Lysá nad Labem, ale cílo-
vou skupinou ve smyslu předlo-
ženého projektu jsou obyvatelé 
města Lysá nad Labem. 

O poskytnutí dotace a její výši 
rozhodují rada a zastupitelstvo 
města. Žádost na projekt musí 
být doručena na MěÚ v termínu. 
Rozhodující je datum poštovní-
ho razítka nebo razítka podatel-
ny MěÚ. Dále je možné doručit 
žádost prostřednictvím veřejné 
datové sítě do datové schránky, 

která má stejné právní účinky 
jako doručení písemného vyho-
tovení na podatelnu MěÚ.

Povinné náležitosti projektu 
jsou: a) kompletně a pravdivě 
vyplněný formulář, b) kopie do-
kladu o registraci organizace, 
c) doklad o oprávnění přísluš-
né osoby jednat za organizaci 
(body B a C – předkládají pou-
ze právnické osoby). Podrob-
nější informace naleznete na 
webových stránkách města: 
www.mestolysa.cz v sekci: 
Městský úřad, záložka: Odbory 
úřadu, Odbor školství, zdravot-
nictví a kultury, odkaz: Formu-
láře. V záložce Formuláře nalez-
nete veškeré žádosti o dotace 
včetně formulářů na vyúčtování 
a nové statuty k jednotlivým 
programům, které prošly drob-
nými úpravami a byly schváleny 
radou města dne 30. 8. 2016.

Aneta Dušková
referent kultury

Dotace pro rok 2017Upozornění pro občany

– kartony od nápojů patří do 
kontejneru s tetrapaky (viz foto).

Romana Novotná   
referentka SMI
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Fotogra icky

V neděli 11. září navštívil český exprezident Knižní veletrh na míst-
ním výstavišti, aby zde představil svoji novou knížku Stěhování náro-
dů s.r.o. Po autogramiádě si pan Klaus našel čas, aby ochutnal dobré 
víno a pohovořil se zástupci výstaviště a starostou našeho města.

Na základě pozvání starosty města navštívila 20. září Lysou n. L. spo-
lu s dalšími veřejnými činiteli ministryně práce a sociálních věcí, paní 
Mgr. Michaela Marksová. Vedle problematiky poskytování sociálních a 
zdravotních služeb starším lidem bylo hlavním tématem oživení pro-
jektu výstavby domova důchodců. Při návštěvě Domova Na Zámku se 
ministryně pozdravila i s jeho obyvateli, od "zámeckého pána" – ředi-
tele pana Hendricha – dostala na uvítanou krásnou kytici ve šporkov-
ských barvách. Návštěvě domova předcházel oběd, na který přítomné 
pozval hejtman Středočeského kraje, pan Ing. Miloš Petera.

22. září 2016 zavítala do Lysé  čínská delegace z provincie Hebei, 
kterou vedl náměstek ministra pro sociální věci a školství. Delegace 
se zajímala především o sociální služby a výběr mladých talentů. 

Po návštěvě radnice zamířila do Centra zdravotních a sociálních 
služeb Poděbrady, středisko Lysá n. L., kde obdivovala úroveň a čis-
totu celého zařízení, a po té navštívila zámek, kde se kromě služeb 
pro starší spoluobčany zajímala i o krásy lyského zámku a soch od 
žáků M. B. Brauna.

V pátek 23. září 2016 slavnostně zahájil výstavu Kůň na lyském 
výstavišti předseda Senátu Parlamentu ČR, pan Milan Štěch. Před-
tím ještě se senátory Karlem Kratochvílem a Josefem Táborským 
navštívil radnici. 

Jak jsme již uvedli v článku na titulní straně, 1. října byl slav-
nostně otevřen upravený vstupní prostor haly C lyského vý-
staviště. Hosty slavnostního otevření byli naši senioři, kterým 
k jejich „Dni“ připravily pohoštění a po celou dobu akce se o ně 
staraly pečovatelky z Centra zdravotních a sociálních služeb 
Poděbrady, středisko Lysá n. L. Druhé foto zachycuje jednoho 
z účinkujících, pěvecký sbor Ama Musica Základní umělecké 
školy F. A. Šporka.
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Kulturní přehled

1. 11. od 17.00 Doba ledová: Mamu   drcnu  
1. 11. od 20.00 Doctor Strange
2. 11. od 17.00 Tajný život mazlíčků AKCE KINO KLUB
2. 11. od 20.00 Bezva ženská na krku
3. 11. od 17.00 Trollové PREMIÉRA
3. 11. od 20.00 Pohádky pro Emu PREMIÉRA
4. 11. od 17.00 Lichožrou  
4. 11. od 20.00 Dítě Bridget Jonesové
5. 11. od 10.00 Trollové 
5. 11. od 17.00 Doctor Strange 
6. 11. od 10.00 Kubo a kouzelný meč
6. 11. od 15.00 Trollové 3D PROJEKCE
6. 11. od 18.00 Bezva ženská na krku
8. 11. od 17.00 Trollové 
8. 11. od 20.00 Pohádky pro Emu 
9. 11. od 17.00 Hledá se Dory AKCE KINO KLUB
9. 11. od 20.00 Tenkrát v ráji
10. 11. od 17.00 Trollové 
10. 11. od 20.00 Snowden PREMIÉRA
11. 11. od 19.00 HOROKAMERA 2016
12. 11. od 10.00 Lovecká sezóna: Strašpytel
12. 11. od 17.00 Pohádky pro Emu 
12. 11. od 20.00 Komici s.r.o. The Tour
13. 11. od 10.00 Trollové 
13. 11. od 15.00 Bezva ženská na krku
13. 11. od 18.00 Instalatér z Tuchlovic
15. 11. od 17.00 KLÍČ (kvartet) KONCERT
16. 11. od 17.00 Kubo a kouzelný meč AKCE KINO KLUB
16. 11. od 20.00 Ostravak Ostravski
17. 11. od 17.00 Lichožrou  
17. 11. od 20.00 Bratříček Karel DOKUMENT
18. 11. od 17.00 Pohádky pro Emu 
18. 11. od 20.00 Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny
19. 11. od 10.00 Trollové 
19. 11. od 15.00 Vodnická pohádka – Divadélko Mrak
19. 11. od 17.00 Fantas  cká zvířata a kde je najít PREMIÉRA
19. 11. od 20.00 Pohádky pro Emu 
20. 11. od 10.00 Fantas  cká zvířata a kde je najít 
20. 11. od 15.00 Trollové 3D PROJEKCE
20. 11. od 18.00 Tenkrát v ráji
22. 11. od 17.00 Normální au  s  cký fi lm DOKUMENT
22. 11. od 20.00 Americká idyla PREMIÉRA
23. 11. od 17.00 Fantas  cká zvířata a kde je najít
23. 11. od 20.00 Hologram pro krále PREMIÉRA
24. 11. od 16.00 Odpoledne pro seniory
  od 16.00 projekce dokumentu Bratříček Karel, 
  od 17.30 projekce fi lmu Učitelka 
24. 11. od 20.00 Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny
25. 11. od 17.00 Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa PREMIÉRA
25. 11. od 20.00 Bezva ženská na krku
26. 11. od 10.00 Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa 
26. 11. od 17.00 Fantas  cká zvířata a kde je najít 3D PROJEKCE
26. 11. od 19.00 SNOW FILM FEST 2016
27. 11. od 10.00 Trollové 
27. 11. od 15.00 Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa 3D PROJEKCE
27. 11. od 18.00 Dítě Bridget Jonesové AKCE KINO KLUB
29. 11. od 18.00 „Komponovaný pořad Noc na Karlštejně“
  ZUŠ F. A. Šporka
30. 11. od 18.00 „Komponovaný pořad Noc na Karlštejně“
  ZUŠ F. A. Šporka
Připravujeme:
10. 12. od 20.00 E. Kočičková & L. Nohavica ŠANSONOVÝ VEČÍREK
17. 12. od 17.00 Soaré 2016 aneb nešahej mi na voči! 
  a od 20.00 Divadelní soubor náplavka

Kino Lysá n. L.                   11/201618.–20. 11. 2016
od 9.00 do 17.00 hodin
Chovatel
výstaviště
www.vll.cz

19. 11. 2016 od 15.00 hodin
Vodnická pohádka
Kino Lysá n. L.
www.kinolysa.cz

22. 11. 2016 od 17.00 hodin
Ze srdce Evropy do 

 Santiaga de Compostela 
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

22. + 29. 11 2016 
od 10.00 do 11.30 hodin
PC kurz pro začátečníky 
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

25. 11. 2016 od 18.30 hodin
Adventní věnec 
městská knihovna
www.knnihovnalysa.cz

26. 11. 2016 
od 9.00 do 11.00 hodin
Předvánoční jarmark
budova TGM I. stupně
www.zsbhrozneho.cz

26. 11. 2016 
od 9.00 do 12.00 hodin
Lovci perel 
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

26. 11. 2016 
od 9.00 do 12.00 hodin
Tvoření v knihovně 
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

26. 11. 2016 od 15.00 hodin
Přivítání adventu
Husovo náměstí
www.spolekrodakulysa.cz

29. 11. 2016 od 17.00 hodin
Trénování paměti 
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

29. a 30. 11. 2016 
 od 18.00 hodin

Komponovaný pořad 
Noc na Karlštejně
Kino Lysá n. L.
www.zuslysa.cz

3. 12. 2016
Adventní autobusový zájezd 

 do Vratislavi
odjezd v 6.30 hodin z parkoviště
na Husově náměstí

3. 12. 2016 od 16.00 hodin
Mikulášská besídka pro děti
Kino Lysá n. L.
www.mcparnicek.cz

4. 12. 2016 od 14.00 hodin
Zámecké prozpěvování
Domov Na Zámku Lysá n. L.
www.domovnazamku.cz

4. 12. 2016 od 16.00 hodin
Adventní koncert
kostel sv. Jana Křtitele

do 24. 11. 2016
Cukrovar Litol – výstava
Státní okresní archiv

1. 11. 2016 od 16.30 hodin 
Toulky minulostí
městská knihovna
ww.knihovnalysa.cz

2.–28. 11. 2016
Vyšívané obrazy – výstava
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

2., 16. a 30. 11. 2016 
od 16.30 hodin
Drátování
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

8. 11. 2016 od 17.00 hodin
Povídání o známých a méně 

 známých osobnostech Lysé
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

9. 11. 2016 od 18.00 hodin
Seznámení s Linuxem
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

11. 11. 2016 od 19.00 hodin
Horokamera 2016
Kino Lysá n. L.
www.kinolysa.cz

11. 11. 2016 od 17.30 hodin
Svatomartinský průvod
Husovo náměstí
www.mcparnicek.cz

11.–13. 11. 2016 
od 9.00 do 17.00 hodin
Rychlá kola, 
Svatomartinské hody
výstaviště
www.vll.cz

12. 11. 2016 
od 8.00 do 20.00 hodin
Národní potravinová sbírka
Penny Market, ul. Sokolská

13. 11. 2016 od 16.00 hodin
Pocta Antonínu Dvořákovi
kostel sv. Jana Křtitele

14. a 22. 11. 2016 
od 14.30 hodin
Kavárnička dříve narozených
v restauraci U Bílé labutě

15. 11. 2016 od 17.00 hodin
Klíč – koncert
Kino Lysá n. L.
www.kinolysa.cz

15. 11. 2016 od 18.00 hodin
Postav si vlastní kamna 
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

17. 11. – 30. 12. 2016 
Lidové Vánoce v Polabí
skanzen Přerov n. L.
www.polabskemuzeum.cz

18. 11. 2016 
od 8.00 do 12.00 hodin
Prázdniny s knihovnou 
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz
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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

Toulky minulostí – 1. listopadu 2016 od 16.30 hodin 
S paní PaedDr. Marií Kořínkovou se v listopadu budeme toulat po 
starověkém Řecku. Vstup volný. 

Drátování – 2., 16. a 30. listopadu 2016 od 16.30 hodin
Pravidelné kurzy drátování s Janou Procházkovou v knihovně.

Povídání o známých a méně známých osobnostech Lysé n. L. 
– 8. listopadu 2016 od 17.00 hodin
Zajímavosti ze života lyských rodáků – V. Krolmuse, J. K. Votka,
R. Jedličky, A. Holuba, J. Vojáčka a dalších – v podání Vladimíry Jiřič-
né. Vstup volný.

Seznámení s Linuxem – 9. listopadu 2016 od 18.00 hodin
Seznámení se systémem, který je zdarma, i s ohromným množstvím 
dalších programů (of ice, videa, hudba, foto atd.), které jsou připrave-
ny hned po instalaci systému. A to vše zdarma na jakémkoli množství 
počítačů, bez svazujících licencí. Můžete si vytvářet kopie a klidně 
je rozdávat přátelům. Myslíte, že to legálně nejde? Přijďte a uvidíte. 
Přednášku povede Martin Votava.
 
Postav si vlastní kamna – 15. listopadu 2016 od 18.00 hodin
Jak si doma postavit akumulační sálavá kamna. Přednáší kamnář a 
přírodní stavitel Ing. Jan Hrabec. 
 
Prázdniny s knihovnou 
– 18. listopadu 2016 od 8.00 do 12.00 hodin
Dopolední program pro děti ve věku 6–11 let, které nerady tráví 
prázdninový čas doma.

Ze srdce Evropy do Santiaga de Compostela 
– 22. listopadu 2016 do 17.00  hodin
Přednáška bude věnovaná dvouleté pěší cestě Evropou z Čech do světo-
známého poutního místa Santiaga de Compostela. 7 000 kilometrů dlou-
hou cestou skrze údolí Alp, italskou Riviéru, Azurovým pobřežím a Costou 
Bravou do Barcelony, poté Nízkými Pyrenejemi, a po hlavní Francouzské 
cestě k oceánu na středověký konec světa nás provede Patrik Kotrba. 

PC kurz pro začátečníky 
– 22. + 29. listopadu 2016 od 10.00 do 11.30 hodin
Na kurz zveme všechny, kteří se chtějí dozvědět něco více o ovládání 
počítače, chtějí se naučit pracovat s textovým editorem a objevit možno-
sti internetu. Vzhledem k omezenému místu je nutné si účast na kurzu 
v knihovně rezervovat předem. Kurz je pro všechny zájemce zdarma.

Lovci perel – 26. listopadu 2016 od 9.00 do 12.00 hodin
Vyhodnocení celoroční dětské čtenářské soutěže Lovci perel. Na 
všechny úspěšné lovce čeká tvoření  z nasbíraných perel a krámek, 
kde se platí MORIONY. Odměnu získá každý lovec, který se do sou-
těže zapojil.

Tvoření v knihovně – 26. listopadu 2016 od 9.00 do 12.00 hodin
Adventní čas se nám kvapem blíží. Přijďte si do knihovny vyrobit 
vlastní adventní věnec…

Trénování paměti – 29. listopadu 2016 od 17.00 hodin
Kurz Beáty Čovanové – trenérky paměti I. stupně. Seznámení s tech-
nikami trénování paměti.

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

Vyšívané obrazy – 2.–28. listopadu 2016
Výstava vyšívaných obrazů paní Radky Körnerové.

Kreativní advent:
Vybízíme všechny kreativní děti, aby nám v knihovně pomohly vy-
tvořit betlém! Přijďte si do knihovny pro papírovou ovečku, tu doma 
vystřihněte a vybarvěte či jinak vyzdobte a přineste nám ji zpět 
do knihovny. Už teď jsme zvědavé, jak velké stádo oveček se nám 
v knihovně u betléma sejde.
Kdo by neměl chuť přispět svým výtvorem do našeho betléma, může 
se pustit do výroby jakékoli vánoční ozdoby na náš knihovní vánoční 
stromek. Každý snaživý tvůrce bude odměněn…

LITOL
Knihovna v Litoli dostala k užívání nový prostor, který bude slou-
žit přednáškám, kurzům, setkávání dětí atd. Již od listopadu bude 
v provozu knihovní klub pro děti. Zároveň také připravujeme kurzy a 
přednášky pro dospělé. 

Litoláček – knihovní klub pro děti 
– každý čtvrtek od 13.00 do 16.00 hodin
Přijďte si do knihovny zahrát nové hry či vyrobit něco pěkného. Vstup 
je volný v průběhu celého odpoledne. Místa nejsou třeba rezervovat 
předem. Klub bude poprvé otevřen ve čtvrtek 3. listopadu 2016.

Adventní věnec – 25. listopadu 2016 od 18.30 hodin
Přijďte si do knihovny vyrobit vlastní adventní věnec! Lektorem kur-
zu bude Ing. Stanislav Svoboda. Vzhledem k omezenému prostoru je 
nutné si místo v kurzu předem rezervovat. Cena kurzu 100 Kč. V ceně 
je použitý materiál a pomůcky. 

Na 2. pololetí tohoto školního roku (tj. od února 2017) připravujeme 
do litolské knihovny nové kroužky pro děti: 
kroužek první pomoci – pro děti ve věku 7–10 let. Děti se budou na 
kroužku seznamovat se základními zdravotními pomůckami a zákla-
dy první pomoci. 
kroužek ručních prací – pro děti ve věku 8–11 let. Během společných 
setkávání se naučíme základům háčkování, pletení, šití a vyšívání. 
Počet míst v kroužcích je omezený, místo v kroužku je třeba rezervo-
vat v knihovně na celé pololetí předem. 
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Spolek rodáků při hledání 
atraktivního místa pro tradiční 
adventní zájezd zacílil tentokrát 
na Polsko. Wroclav = Vratislav je 
čtvrtým nejlidnatějším městem 
státu (cca 650 tisíc obyvatel), od 
1. poloviny 14. století hlavním 
městem Slezska. Má historické 
vazby také k nám, založení města 
je připisováno knížeti Vratislavo-
vi. Za Jana Lucemburského bylo 
Slezsko připojeno k českému 
státu (manželkou Karla IV. byla 
Anna z nedalekého knížectví 
svídnického) a mělo tudíž stejné 
panovníky s námi až do prohra-
né války Marie Terezie o dědictví 

Adventní autobusový zájezd s rodáky do Vratislavi
rakouské. Pojedeme do překrás-
ného města. Nikdo neuvěří, že 
2. světová válka zničila 70 % celé 
zástavby, že Hitler učinil z města 
pevnost (Festung Breslav) na za-
stavení východní fronty, dokonce 
obětoval takřka jednu čtvrť na 
výstavbu náhradního polního 
letiště. Město však vstalo z mrt-
vých a je doslova okopírováno 
podle starých plánů a fotogra ií 
úžasným stylem renesančních 
bohatých domů bývalého han-
zovního města. Procházka Sta-
rým městem představí mnohé 
vzácné památky včetně starobylé 
tržnice. Určitě nás nezarmoutí 

velký adventní trh na Rynku, kte-
rý se otvírá již 18. listopadu. At-
mosféru města umocňují pouliční 
umělci. Prostě Wroclav určitě 
překoná vaše očekávání.

Ceny jsou srovnatelné s naši-
mi, 1 zlotý koupíme za něco přes 

6,30 Kč ve Wroclavi nebo u nás 
za obdobnou cenu můžeme dopo-
ručit pražskou směnárnu v Kapro-
vě ulici 13/14.

Průvodce: Ing. Bohumil Kolací
Odjezd:  3. 12. 2016 v 6.30 h.
 z parkoviště 
 na Husově náměstí
Návrat: cca v 21.30 hodin
Cena: 500 Kč

Přihlášky a úhrada v Městské 
knihovně v Lysé n. L. během pra-
covní doby, tel. 325 551 255.

Dana Papáčková
předsedkyně Spolku rodáků

Dne 15. listopadu 2016 vystou-
pí v lyském kině renesančně-fol-
ková kapela Klíč. Na tuzemské 
žánrové scéně působí už víc než 
třicet čtyři let. V současnosti kon-
certuje v komorní sestavě pod 
názvem Klíč (kvartet), který tvo-
ří dva manželské páry.  Pavlína 
a Jaroslav Mariánovi (skladate-
lé, textaři, zpěváci a hudebníci), 
kteří kapelu založili. Doprovází 
je Jitka a Jiří Krupičkovi ( létna, 

Folková kapela Klíč v Lysé
zpěv, violoncello a percusse), 
dlouholetí členové.  Na koncer-
tech hrají nejznámější písně ka-
pely (např. Omnia vincit amor) 
v novém aranžmá. Jiřího Krupič-
ku prkna lyského kina znají např. 
jako člena divadelního orchestru 
Víta Andršta, který doprovází 
představení  D.S. Náplavka, i jako 
hráče orchestru ZUŠ F. A. Šporka. 

(zub)

FARNÍ CHARITA LYSÁ NAD LABEM 
FARNOST ŘÍMSKOKATOLICKÁ
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM
VÁS ZVOU NA 

ADVENTNÍ
KONCERT

4. 12. 2016 v 16.00 hodin v kostele 
sv. Jana Křtitele v Lysé n. L.

ÚČINKOVAT BUDOU:
Martin Kubát - varhany
Jana Bajerová - zpěv

Václava Šolcová - mluvené slovo

DĚTI Z DĚTSKÉHO DOMOVA 
V MILOVICÍCH - koledy                             

VÝTĚŽEK KONCERTU BUDE PŘEDÁN DĚTSKÉMU DOMOVU

VÝSTAVA

CUKROVAR LITOL
do 24. 11. 2016

v budově Státního okresního archivu v Lysé nad Labem
(bývalý augustiniánský klášter)
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Pozvánky

duchovních skladeb

Sbormistr: Petr Bajer

v neděli 4. prosince 2016
od 14.00 hodin

Smíšený pěvecký sbor Máta Praha
Sbormistryně: Helena Velická

Spolek SONUS, město Lysá nad Labem 
a Římskokatolická farnost Lysá n. L.
Vás srdečně zvou

13. listopadu 2016 
od 16.00 hodin
do kostela sv. Jana Kř  tele 
v Lysé nad Labem 

na koncert

Pocta 
Antonínu 
Dvořákovi
SPOLEČNĚ VYSTOUPÍ:
Chrámový sbor u sv. Jana Kř  tele v Lysé nad Labem
Smíšený pěvecký sbor sv. Cecilie Poděbrady
Kolínská fi lharmonie

Předprodej vstupenek v Městské knihovně 
v Lysé nad Labem
Vstupné: dospělí 100 Kč, důchodci 50 Kč, 
dě   do 15 let zdarma

17. 11. – 30. 12.  

2016

POLABSKÉ  
NÁRODOPISNÉ MUZEUM
PŘEROV NAD LABEM

Lidové Vánoce v Polabí
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVA V CELÉM AREÁLU 
SKANZENU S BOHATÝM DOPROVODNÝM PROGRAMEM

www.polabskemuzeum.cz

OTEVŘENO OD 17. 11. DO 30. 12. 2016
Pro veřejnost otevřeno pátek – neděle od 9.00 do 16.00 hodin 
(poslední vstup v 15.00 hodin).
Na Štědrý den, 24. 12. – zavřeno. Od 25. prosince otevřeno denně.
Pro objednané zájezdy a školní výpravy otevřeno denně mimo pondělí
na základě předchozí objednávky na tel. č.: 325 565 272, nebo 733 715 342 
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Pozvánky

Pátek 11. 11. 2016

 

Svatomartinský průvod 
s lampiony a malým 

ohňostrojem
  Sejdeme se v 17.30 hodin na Husově náměstí, 

vyčkáme příjezd sv. Martina. 
Následný průvod s lampiony bude zakončen 

v zámeckém parku ohňostrojem.
Přijďte s námi oslavit největší 

listopadový svátek.
V případě nepřízně počasí bude náhradní termín 12. 11. 2016.

Akce se koná za inanční podpory MěÚ Lysá nad Labem.                                
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Zámecké novinky / Školství

Zámecké novinky
V rámci vytváření fungujícího 

pracovního týmu se opět po roce 
9. – 10. 9. 2016 uskutečnil TEAM-
BUILDING, který je ideálním ná-
strojem ke zlepšení komunikace 
mezi zaměstnanci a přispívá k po-
sílení osobních i profesních vazeb. 
Bylo nádherné počasí. Probíhaly 
sportovní soutěže, týmové a rela-
xační hry, ve kterých bylo potřeba 
spolupracovat jako tým, komuni-
kovat, navzájem si pomáhat. 

Rád bych zmínil milou návště-
vu paní ministryně práce a sociál-
ních věcí Mgr. Michaely Marksové 
Tominové společně s hejtmanem 
Středočeského kraje panem Milo-
šem Peterou a dalšími zastupiteli 
kraje a města Lysá nad Labem. Se-
tkání proběhlo v přátelské atmo-
sféře. Debatovali jsme a svěřovali se 
s problémy, které nás trápí. Přede-
vším do inancování sociálních slu-
žeb, přijímání nových zaměstnanců  
a stavba nového domova. Nechy-
běla prohlídka našeho zámeckého 
areálu i samotného zámku, našeho 
domova. Doufáme, že budou naše 
prosby vyslyšeny. I přes běžný chod 
domova, právě probíhajícího natá-
čení České televize a rekonstrukce 
podlah, se vše podařilo.

Každoročně vyzývá Asociace 
poskytovatelů sociálních služeb 
ČR k zapojení se k různým aktivi-
tám, a to v  rámci Týdne sociálních 
služeb ČR. I náš domov se k této 
akci připojuje. Celý týden si pečli-
vě naplánujeme a vymýšlíme růz-
né aktivity, jak pro klienty našeho 
domova, tak i pro veřejnost. Tento 

týden bude i oslavou Dne senio-
rů, který připadá vždy na 1. října. 
Hned v pondělí 3. 10. 2016 jsme 
náš týdenní „maraton“ zahájili 
tzv. Domácím pětibojem. Již sed-
mým rokem pořádáme pro klienty 
okolních domovů pro seniory tzv. 
Lyský pětiboj, kde soutěžní týmy 
měří své síly v pěti dovednostních 
a vědomostních disciplínách. Aby 
to našim obyvatelům nebylo líto, 

uspořádali jsme obdobné klání 
i pro domácí. Nebyli jsme na to 
sami. V rámci Dobrovolnického 
dne nám přišli pomoci zástupci 
irmy Mireas reality. Pomáhali na-

šim klientům při plnění úkolů na 
jednotlivých stanovištích. Nutno 
říci, že nám tato irma pomáhá i 
inančně. V rámci veřejné sbírky 

přispěla i na náš zbrusu nový za-
hradní altán, který jsme i společně 

slavnostně otevřeli. Počasí nám 
nepřálo, a proto jsme museli při-
pravené buřty opéci v naší zámec-
ké kuchyni. V úterý 4. 10. 2016 
bylo možné navštívit náš domov  
prostřednictvím Dne otevřených 
dveří. Zájemci o naši službu se 
tak mohli seznámit s „životem na 
zámku“. Poseděli v zámecké ka-
várně, dozvěděli se spoustu po-
třebných informací. Prohlédli si 
náš domov a také se mohli zapojit 
do aktivizačních činností. Našimi 
velkými pomocníky byli studenti 
SOŠ a SOU TOS Čelákovice a OHS 
Turnov. Bylo možné využít doved-
ností, které se ve školách učí. Celá 
akce byla nazvána Lázeňským 
dnem. Dárkem pro seniory byly 
bezplatné služby kadeřníka, dále 
manikúra, pedikúra, líčení, obli-
čejová masáž. Oblíbené byly služ-
by optika. Bylo možné si nechat 
pomocí ultrazvuku vyčistit brýle, 
provést drobné opravy, ale také si 
pomocí počítačové gra iky nechat 
navrhnout typ a tvar brýlí na míru 
podle pořízených fotogra ií obliče-
je. Studentům a jejich pedagogům 
moc a moc děkujeme za jejich 
vstřícnost a profesionální přístup.

Srdečně Vás zveme na bene iční 
koncert „Zámecké prozpěvování“, 
a to 4. 12. 2016 od 14.00 hodin. 
Účinkují: Smíšený pěvecký sbor 
MáTa Praha a Chrámový sbor 
u sv. Jana Křtitele Lysá nad Labem.

Těšíme se na Vás.
Mgr. Jiří Hendrich - ředitel

Domov Na Zámku 
Lysá nad Labem, p. o.

Návštěva výstav Zemědělec a Náš chov
Není snad ni-

kdo, kdo by neznal 
Výstaviště v Lysé 
nad Labem. Kdo 
z vás nikdy nesly-

šel o pravidelných více či méně re-
nomovaných výstavách, vánočních 
trzích, doprovodných akcích nebo 
alespoň nezažil lyskou parkovací 
horečku vždy, když se koná akce 
na VLL? Někdo si nenechá ujít jedi-
nou výstavu, jiný areál míjí cestou 
k nádraží den co den bez většího 
povšimnutí. I v naší škole sleduje-
me program VLL a pokud je vhod-
ná příležitost, snažíme se doplnit 
výuku exkurzí na vybrané výstavy, 
které žákům umožňují vhled do 
praxe nejrůznějších oborů.

Letošní školní rok jsme zahájili 
prohlídkou Polabského knižního 
veletrhu. Měli jsme však trochu 
smůlu, protože v době naší ná-
vštěvy teprve inišovaly přípravy 
veletrhu a nabídka vystavovatelů 
a doprovodných akcí byla poněkud 
omezená. Tentýž den jsme si také 
prohlédli výstavu Domov a teplo 
a umělecky zaměřenou expozici 
Sklo, keramika, porcelán.

Druhou letošní příležitost před-
stavovaly říjnové výstavy Země-
dělec a Náš chov s přidruženým 
Národním holštýnským šampioná-
tem 2016. Uvítali jsme šanci účast-
nit se zahajovacího dožínkového 
průvodu, připomínajícího dávnou 
lidovou tradici vděčnosti za úrodu 

a sklizeň. Čelo průvodu, mažoretky 
v blankytně modrých kostýmech, 
bylo následováno dechovou kape-
lou, skupinou v krojích a povozem 
taženým koňmi. Průvod prošel tra-
su z Husova náměstí až k Výstavi-
šti. Někteří naši sedmáci se mohli 
svézt přímo na voze. 

Osmákům a deváťákům přišla 
pozvánka na Zemědělce a Náš chov 
vhod také vzhledem k otázce volby 
povolání. Sedmáci takové starosti 
ještě neměli, ale žádný návštěvník 
z 2. stupně jistě nepohrdl mož-
ností vidět hospodářská zvířata, 
zemědělskou techniku, nářadí 
nebo pracovní pomůcky využívané 
v zemědělství, zahradnictví či les-
nictví. Rozhlédnutí po konkrétních 

stáncích rovněž skýtalo pestrou 
podívanou: regionální potraviny, 
semena a sazenice květin, dřevin, 
plodin, odbornou i populárně-na-
učnou literaturu, nabídku regionál-
ních vinařství, stánky s racionální 
výživou. Nebo je snad libo voňavé 
zastavení u koření? Zvláště šťav-
natá pak byla nabídka ovocnářů. 
Krásná jablíčka z Bříství i z jiných 
oblastí se na nás z lísek doslova 
usmívala. Čerstvé mošty vybízely 
k ochutnání. Pokud už přemýšlíte 
nad hřejivými vánočními dárky 
pro zimomřivé členy rodiny, mohli 
jste si prohlédnout výrobky z ovčí 
vlny, např. rukavice, teploučké pa-
puče, hebké přikrývky…

Pokračování na str. 14
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Školství

Návštěva výstav Zemědělec a Náš chov
Organizátoři a vystavovatelé le-

tos mysleli i na mladou generaci. 
Přímo na žáky základních škol byly 
zacíleny některé doprovodné pro-
gramy. V jednotlivých zastaveních 
byly připraveny aktivity pro děti. 
Dokážeme koncový produkt přiřa-
dit ke správnému odvětví výroby 
a k počátečnímu rostlinnému či 
živočišnému zdroji? Pak si ještě vy-
slechněme přednášku pořádanou 
Potravinářskou komorou ČR „Mýty 
a omyly ve spotřebě mléka a masa“. 
Jak je to s živočišnými a rostlinnými 
zdroji bílkovin? Jaké místo mají mít 
v našem jídelníčku maso a mléčné 
výrobky? Jak se vše zpracovává? 
Proč je důležitá domácí produkce? 
Snad i přítomné poklidně přežvy-
kující krávy holštýnského pleme-
ne zachytily, že se místy hovořilo 
o nich, a tu a tam publikum přelétly 
klidným sebejistým pohledem. 

Souběžně probíhající soutěž 
v dojení se setkala se zájmem na-
šich dětí. Netrénované ruce po 
chvilce nezvyklé práce sice pobo-
lívaly, ale odměna v podobě ochu-
ceného tvarohu nebyla k zahození. 
Dvě cvičné kravičky ze Zemědělské 
školy Poděbrady trpělivě snášely 
naše první dojičské pokusy – ani 
nemukly. Také lovci autogramů ne-
čekaně obohatili své sbírky – „úlo-
vek“ podpisu hostů-moderátorů, 
Jakuba Koháka a Báry Štěpánové, 
jistě potěšil.

V průběhu celého dopolední-
ho bloku jsme se nenásilně dotkli 
přírodopisu, pracovních činností, 
výchovy ke zdraví i občanské vý-
chovy. Jak bylo řečeno v průběhu 
besedy pro žáky: potraviny „neros-
tou“ v super či hypermarketu již 
úhledně zpracované a zabalené... 
Jádro všeho tkví někde jinde. Naše 
země, půda, hlína nás živí. To, co ze 

Pokračování ze str. 13

země vzejde, je pak nepostradatel-
nou součástí i sektoru živočišné vý-
roby. V zemědělství celý potravino-
vý příběh začíná. A že je to mnohdy 
činnost s nejistým výsledkem a 
práce, která občas nevoní? To si 
možná u regálů s lákavým zbožím 
ani neuvědomíme…

Tak ani letos nezapomeňte: Ze-
mědělství žije! Děkujeme VLL za 
umožnění návštěvy obou výstav 
za zvýhodněných podmínek pro 
naše žáky.  

za žáky a učitele 
7. A, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B

Olga Gruhnová

Evropský den 
jazyků žáci naší 
školy moc dobře 
znají. Tento den, 
který byl v roce 

2001 vyhlášen Radou Evropy na 
26. září, jsme si na prvním stupni 
připomněli i v letošním školním 
roce. Vzhledem k tomu, že si ten-
to významný den připomínáme 
každý rok, není snadné přijít s ně-
čím novým. Paní učitelce Sovové 
se však znovu podařilo vymyslet 
něco, co tu snad ještě nebylo! 

Letošní projekt dostal název 
Cesta kolem světa za 90 minut 
a nesl se v duchu hned několi-
ka jazyků – češtiny, slovenštiny, 
němčiny, angličtiny, španělštiny 
a francouzštiny. Na začátku pří-
pravného týdne, jenž probíhal 
19. – 23. září 2016, si mezi sebou 
jednotlivé ročníky rozdělily země, 
o kterých pak v průběhu celého 
týdne vyhledávaly informace a 
zajímavosti. Žáci ve skupinách 
vytvářeli plakáty, kreslili obrázky, 
učili se pozdravit či počítat da-
ným jazykem a nacvičovali různá 
krátká vystoupení vztahující se 
k přiřazené zemi. 

Vyvrcholení projektu však letos 
vypadalo oproti minulým roční-
kům úplně jinak. Zatímco v minu-
lých letech probíhala prezentace 
tříd ve škole, letos jsme všichni spo-

Cesta kolem světa za 90 minut

lečně vyrazili v úterý 27. září 2016 
do zámeckého parku. Nebyla to ale 
jen tak ledajaká výprava! Všechny 
třídy se sešly po velké přestávce 
před školou, paní učitelka Sovová 
všechny přivítala, a následně jsme 

1. ročník Česká republika, 
 Slovensko
2. ročník Německo, Švýcarsko, 
 Rakousko
3. ročník Velká Británie, USA, 
 Austrálie
4. ročník Mexiko, Španělsko
5. ročník Kanada, Kongo

vytvořili dlouhý barevný průvod. 
Barevný? No ano, vždyť pro každý 
stát je typické něco jiného… 

Přehlídka všech zemí byla 
opravdu velmi pestrá. Poté, co jsme 
v průvodu, který připomínal ná-

stup na olympiádu, došli do zá-
meckého parku, usadili jsme se 
v letním kině. Tam už pak koneč-
ně přišlo to, na co všichni čekali! 
Jednotlivé třídy vždy předstoupily 
před své spolužáky a svou zemi 
všem stručně představily. Někteří 
ke krátkému povídání přidali bás-
ničku, tanec, sportovní aktivity či 
krátkou scénku typickou pro daný 
stát. Na tomto místě se jistě sluší 
poděkovat všem dětem, ale také 
všem paním učitelkám a rodičům 
za pomoc při přípravě kostýmů a 
plakátů. Děkujeme!

Děkujeme také sluníčku, které 
nám naši úžasnou cestu kolem 
světa zpříjemnilo. Podle reakcí 
a ohlasů lze soudit, že si všichni 
projektové dopoledne maximálně 
užili. Už nyní se těšíme na příští rok 
a věříme, že znovu přijde nějaká ta 
‚novinka‘! Děkujeme všem za vý-
bornou a pečlivou práci při přípra-
vě a realizaci projektu!

Petr Pokorný
první stupeň ZŠ B. Hrozného
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Nevěříte? 
Opravdu je 
to tak. Žáci 
předmětu 

aplikovaná ekonomie si během 
září založili svou reálnou společ-
nost. Nebylo to nic jednoduchého. 
Zakládat společnost s 15 společní-
ky a dohodnout základní pravidla 
přece jen stojí nějaké to úsilí. Ale 
povedlo se. Dalšími důležitými 
kroky, které žáci zdárně absolvo-
vali, byly volba prezidenta spo-
lečnosti, výběr oblasti podnikání 
či stanovení obchodního názvu. 
Během společných hodin si také 
vyzkoušeli osobnostní test, vyjed-
návací dovednosti, brainstorming, 

Učíme se reálně podnikat 

ice breaking i některé teambuil-
dingové aktivity. 

Založení „reálné irmy“ je sou-
částí programu JA Firma, kterou 
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P o s l e d -
ní týden 
v září se 
naši studen-

ti již tradičně zúčastnili krajské 
soutěže v odborných předmětech 
„Ekonomický tým 2016“. Letos 
se její organizace ujala Obchod-
ní akademie Beroun. Soutěžilo 
9 týmů z obchodních akademií 
Beroun, Kolín, Lysá nad Labem, 
Mladá Boleslav, Neveklov, Pří-
bram, Rakovník, Slaný a Vlašim. 
Naši školu reprezentovali studenti 
4. ročníku Anna Bezuchová, Jana 
Pošmurová a David Sluka.

Soutěž má 2 části. Nejprve stu-
denti řeší hodinový vědomostní 
test z oblasti ekonomiky, účetnic-
tví a informačních technologií. 

„Ekonomický tým 2016“
Následně jednotlivé týmy zpraco-
vávají prezentaci na do poslední 
chvíle utajované odborné téma. 
Na její vypracování mají přesně 
hodinu. Svoji práci poté musí ob-
hájit před odbornou komisí. Letos 
týmy zpracovávaly prezentaci na 
velice aktuální téma – elektronic-
kou evidenci tržeb.

I když nakonec skončili naši stu-
denti těsně pod stupni vítězů, ve-
lice oceňuji jejich práci. V konku-
renci ostatních škol se rozhodně 
neztratili. Po vědomostním testu 
byli dokonce na třetím místě!

Tato soutěž je pro studenty cen-
ná nejen proto, že mohou pomě-
řit svoje znalosti a dovednosti se 
svými vrstevníky z jiných škol, ale 
také proto, že si mohou vyzkoušet 

obhajobu své práce v neznámém 
prostředí a před neznámými lidmi. 
Tato zkušenost se jim dobře hodí 
v posledním ročníku studia na 
střední škole, kdy je kromě maturit-

ní zkoušky čekají i přijímací zkouš-
ky na VŠ nebo přijímací pohovory.

Ing. Věra Rampová
učitelka ekonomických 

předmětů

Druhá říjnová 
sobota byla vy-
brána pro konání 
Drakiády. Všichni 
jsme se velmi tě-

šili, jelikož se tato akce stala naší 
oblíbenou tradicí. Ve školní druži-
ně tak probíhaly přípravy již řadu 
dní předem. 

Paní vychovatelky přichystaly 
spoustu občerstvení, abychom 
měli na pouštění draků dostatek 
energie. Nejkrásnější však byly 
upečené perníkové medaile, které 
nejen krásně vypadaly, ale i dobře 
chutnaly. Velkou pozornost jsme 
však věnovali i výběru draka – 
mohli jsme se totiž zúčastnit řady 
speciálních soutěží! 

Drakiáda ve školní družině

Oceněn byl drak nejzářivější a 
nejoriginálnější, zabodovat však 
mohl i ten nejroztomilejší. Nebyl 
opomenut ani drak s nejdelším 
ocasem. Největší bitva se však 
strhla o dosažení nejvyšší letové 

výšky. O tuto výhru zápolila řada 
pilotů, kteří bojovali velmi sta-
tečně – vítěz však mohl být jen 
jeden. Trochu smůly měl drak, 
který získal cenu jako nejstraši-
delnější, protože ho vítr zanesl 

na nedaleký strom a donutil ho 
tam setrvat na neurčito. Možná 
se s ním na vycházce někdy po-
tkáte i vy.

Vítězové soutěží dostali krás-
né odměny, za které velmi dě-
kujeme paní Joostenové a irmě 
Lowlands. 

Celé dopoledne proběhlo ve vel-
mi příjemném duchu, radost byla 
zřejmá nejen na dětských tvářích, 
ale úsměvy rozdávali i rodiče. Spo-
lečně jsme tak mohli strávit čas i 
mimo prostory školy a vzájemně 
se tak všichni lépe poznat, za což 
jsme velmi rádi. 

Již se těšíme na další ročník!
Andrea Grymová

ŠD ZŠ B. Hrozného

škole poskytuje společnost Ju-
nior Achievement, o. p. s. Tento 
program se vyučuje v předmětu 
aplikovaná ekonomie, který si žáci 

Obchodní akademie Lysá nad La-
bem mohou vybrat jako povinně 
volitelný předmět ve třetím roč-
níku. Mají tak možnost vyzkoušet 
si na vlastní kůži, zda by chtěli být 
v pracovním životě podnikateli 
nebo raději zaměstnanci. 

A co se bude dít v naší společ-
nosti dál? To se dozvíte v dalším 
článku příští měsíc. Tentokrát již 
z pera tiskového mluvčího spo-
lečnosti. Jen prozradím, že nás 
v říjnu čeká trénink prezidentů 
na téma „Jak se stát dobrým le-
aderem svého týmu“.

Mgr. Lenka Hrubčíková
učitelka předmětu

aplikovaná ekonomie
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Anežka Bur-
dová a Karo-
lína Barešová 
jsou dvě naše 
úspěšné žač-

ky. Vyhrály výtvarnou soutěž “Je-
den svět na školách” pořádanou 
nevládní neziskovou organizací 
Člověk v tísni u příležitosti ilmo-
vého festivalu Jeden svět. Plakát, 
který vytvořily pod vedením pana 
učitele Tomáše Máchy, měl být 
inspirován jedním z ilmů, který 
děti mohly vidět na festivalu. Ten 
navštívily se svojí třídní učitelkou 
Hanou Otradovskou.  Anežka s Ká-
jou si vybraly ilm “Přes den práce, 
večer škola”. Všichni výherci pak 
byli pozváni do České televize na 
natáčení pořadu Planeta Yó, kde 
se s nimi točil krátký rozhovor. 
Pořad byl odvysílán na ČT:D 6. říj-
na 2016 v 17.40 hodin. Naleznete 
ho na internetových stránkách 
ČT:D (http://decko.ceskatelevize.
cz/planeta-yo). Děvčata dostala 
drobné dárky od České televize a 
diplomy.

Mgr. Tereza Říhová

Jeden svět na školách
a ZŠ J. A. Komenského

V pondělí 
26. září se ko-
nal Evropský 
den jazyků, 
který je festi-

valem jazykové rozmanitosti. Jeho 
oslavy se ujali především něm-
čináři se svými učitelkami Marií 
Novákovou a Zuzanou Burdovou. 
Navštívili pražskou pobočku Goe-
the Institutu, organizaci, která se 
po celém světě stará o výuku ně-

Evropský den jazyků v režii našich němčinářů 

meckého jazyka a šíření německé 
kultury. Němčináři 8. a 9. ročníku 
se zde zúčastnili pohádkové díl-
ny Märchenwerkstatt. Byl pro ně 
připraven program v podobě sta-
ničního vyučování. Po úspěšném 
vyřešení pěti úkolů souvisejících 
s tradičními německými pohád-
kami byli odměněni drobnými 
dárky. Získali pocit smyslu studia 
dalšího cizího jazyka. Ač začáteč-
níci (někteří z nich se učí pouze 

jeden rok), odcházeli s pocitem, 
že dokážou němčinu využít jako 
nástroj k řešení problému a záro-
veň si potvrdili, že i ve Středočes-
kém kraji je němčina využitelná. 

Tentýž den byla na chodbě 
suterénu pavilonu D naší školy 
nainstalována výstava plakátů 
Německo – země vynálezů. Pla-
káty vytiskl výše uvedený Goethe 
Institut. Logo výstavy vytvořil žák 
8. třídy Vavřinec Kavan pod vede-
ním učitele estetické výchovy To-
máše Máchy. Na 14 panelech jsou 
umístěny plakáty v německém 
jazyce popisující nejvýznamnější 

Dne 5. říj-
na jsme se 
s paní učitel-
kou Burdovou 
a Sedláčkovou 

vypravili v rámci předmětu člověk 
a společnost do terénu prohléd-
nout si památky barokní Lysé. 
Svou exkurzi jsme začali v zámec-
kém parku, o jehož historii nám 
vyprávěl ředitel státního archivu, 
pan Řezníček. Společně jsme pak 
navštívili kostel sv. Jana Křtite-
le a náš průvodce nám povídal 
o historii této památky. Samo-
statnou část pak tvořilo povídání 
o místních varhanách, na které 
nám dokonce zahrála paní učitel-
ka Mikušková. Debata nás inspi-
rovala k přemýšlení, jak se zapojit 

do sbírky na rekonstrukci tohoto 
unikátního nástroje. Další zastáv-
kou byl interiér zámku, kde nás 
provedl pan ředitel Hendrich. Při 
prohlídce jedinečných fresek nás 
zasvětil do práce v domově seni-
orů a nabídl nám možnost zapojit 
se jako dobrovolníci. Celodenní 
exkurzi jsme zakončili v knihov-
ně, kde jsme se od paní Zrckové 
dozvěděli o regionální literatuře a 
ověřili jsme si své čerstvě nabyté 
znalosti formou kvízu, který pro 
nás knihovna připravila. Její ředi-
telce, paní Janě Bajerové, i všem 
výše jmenovaným moc děkujeme. 
Takto strávený den byl pro nás 
velkou inspirací. 

žáci 8. A a 8. B 
ze ZŠ J. A. Komenského

Poděkování za krásnou exkurzi
po Lysé nad Labem

objevy. Většina ze zmíněných vy-
nálezců byla oceněna Nobelovou 
cenou. Děti se například dozví, že 
první funkční telefon byl dřevěný, 
jakým způsobem pracuje Němec-
ko s obnovitelnými zdroji nebo 
jak se vytváří umělá kůže. Paní 
učitelka Burdová připravila pra-
covní listy zaměřující se na pro-
kázání orientace v jednotlivých 
částech výstavy. Správně vyplně-
né listy budou zařazeny do slo-
sování o zajímavé ceny věnované 
Goethe Institutem. 

Mgr. Tereza Říhová
 Bc. Zuzana Burdová, DiS.

ZŠ J. A. Komenského 
Lysá nad Labem
si Vás dovoluje pozvat na

Předvánoční
jarmark 
V SOBOTU
3. 12. 2016
OD 9.00 
DO 12.00
PROGRAM:
vystoupení dě  , dílničky, 
stánky s vánočními výrobky 
a dekoracemi na Váš 
slavnostní stůl, dobré jídlo, 
posezení v klidné kavárničce

ÚČINKUJÍ:
žáci naší školy se svými učiteli
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Rodinné centrum Parníček 
Jedličkova 1398/9, 289 22  Lysá n. L.

e-mail: info@rcparnicek.cz, tel.: 775 685 501
www.rcparnicek.cz

Vyzvedávání dětí
z MŠ a ZŠ

a jejich doprovod na kroužky, 
do ZUŠ, Sokola či do herny 

RC Parníček
CENA ZA PŘEVOD 15 Kč

27. 12. – 30. 12. 2016
od 7.00 do 16.30

VÁNOČNÍ ŠKOLKA
pro předškolní děti (3–6 let)

16. 11. 2016 od 16.30 do 18.00
BEZPLATNÁ PRÁVNÍ 

PORADNA
poradenství poskytuje advokát

JE NUTNÉ SE OBJEDNAT

3. 12. 2016 od 16.00
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA

PRO DĚTI - V KINĚ
Divadelní představení

Nadílka od Mikuláše za účasti 
andílků a čertíků

Promítání pohádky

22. 11. 2016 od 18.30 hodin
Tvoření pro dospělé a náctileté:
RELAXAČNÍ AKVARELOVÉ 

MALOVÁNÍ

9. 11. 2016 od 16.00 do 18.00
SETKÁVÁNÍ RODIČŮ

(rodičovská skupina)
pod vedením psycholožky

Mgr. Marie Soukupové
Prostor pro rodiče, kteří chtějí probrat 
výchovné i jiné situace, které zažívají 
se svými dětmi. Budeme se zabývat 
našimi vztahy s dětmi, mezi dětmi 
navzájem, jak s dětmi pracovat,

 jak předcházet konfl iktním situacím.

28. 11. 2016 od 18.00 do 19.30
beseda s psycholožkou
Mgr. Danou Kynclovou

ATTACHEMENT A 
JEHO PORUCHY =

CITOVÁ VAZBA MEZI 
RODIČEM A DÍTĚTEM
Díky většímu vzhledu do této vazby
můžeme více porozumět citovým
potřebám našich dětí a vhodně 

na ně reagovat.
Národní potravinová sbírka

Telefonické konzultace
dětských lékařů

(po ordinačních hodinách)

MUDr. Čerňanská       
tel. 602 830 242
MUDr. Dáňová           
 tel. 728 234 392

MUDr. Chocholová    
 tel. 606 840 451

MUDr. Matasová        
 tel. 607 746 211

Pro registrované pacienty těchto lékařů: 

Út 1. 11. MUDr. Matasová
St 2. 11. MUDr. Chocholová
Čt 3. 11. MUDr. Dáňová
Pá 4. 11. MUDr. Chocholová
So 5. 11. MUDr. Čerňanská
Ne 6. 11. MUDr. Čerňanská
Po 7. 11. MUDr. Čerňanská
Út 8. 11. MUDr. Matasová
St 9. 11. MUDr. Chocholová
Čt 10. 11. MUDr. Dáňová
Pá 11. 11. MUDr. Čerňanská
So 12. 11. MUDr. Matasová
Ne 13. 11. MUDr. Matasová
Po 14. 11. MUDr. Čerňanská
Út 15. 11. MUDr. Matasová
St 16. 11. MUDr. Chocholová
Čt 17. 11. MUDr. Dáňová

Pá 18. 11. MUDr. Matasová
So 19. 11. MUDr. Dáňová
Ne 20. 11. MUDr. Dáňová
Po 21. 11. MUDr. Čerňanská
Út 22. 11. MUDr. Matasová
St 23. 11. MUDr. Chocholová
Čt 24. 11. MUDr. Dáňová
Pá 25. 11. MUDr. Dáňová
So 26. 11. MUDr. Čerňanská
Ne 27. 11. MUDr. Čerňanská
Po 28. 11. MUDr. Čerňanská
Út 29. 11. MUDr. Matasová
St 30. 11. MUDr. Chocholová
Čt 1. 12. MUDr. Dáňová
Pá 2. 12. MUDr. Čerňanská
So 3. 12. MUDr. Matasová
Ne 4. 12. MUDr. Matasová

 Všední dny: 17.00 – 22.00 hodin
 Sobota, neděle a svátek: 8.00 – 20.00 hodin

O Národní potravinové sbírce 
Národní potravinová sbírka se 

uskuteční v sobotu 12. listopadu 
2016 od 8.00 do 20.00 hodin ve vy-
braných prodejnách po celé České 
republice. 

V Lysé nad Labem to bude Pe-
nny Market, ul. Sokolská 1679. 
Penny Market v Jedličkově ulici 
nám bohužel spolupráci odmítl, 
což je nám velice líto. Uvítáme ja-
koukoliv další nabídku spoluprá-
ce a rádi zajistíme sběrné místo 
i v jiné prodejně. Prosím kontaktuj-
te nás na tel.: +420 775 269 082.

Průběh sbírky 12. listopadu
Za průběh akce v Lysé nad La-

bem zodpovídá organizace Farní 
charita. Společně s dobrovolníky 
zajistíme shromáždění a svoz daro-
vaných potravin do místního skla-
du potravinové banky. Tento sklad 
funguje pro přijímání potravin po 
celý rok. V případě zájmu nás mů-
žete kontaktovat na náš Facebook 
„Farní charita Lysá nad Labem“ 
nebo přes sociální odbor Lysá n. L.

Jaké potraviny mohu darovat?
Darovat je možné všechny trvan-

livé potraviny, jejich seznam dosta-
nou zákazníci na letáku. 

Kde mohu potraviny darovat?
Potraviny vybírají dobrovolníci 

za pokladnami do nákupních koší-
ků s logem projektu.

Komu je pomoc určena?
Pomoc je určena lidem v nouzi 

v našem regionu. Jde o klienty so-
ciálních zařízení a charitativních 
organizací, jejichž životní situace 
je natolik tíživá, že si nemohou za-
jistit základní potraviny vlastními 
silami. Farní charita úzce spolu-
pracuje se sociálním odborem Lysá 
nad Labem. 

Vážení sousedé, rodiče, milí 
spoluobčané, dovoluji si Vás 
seznámit s přípravou Národní 
potravinové sbírky v Lysé nad 
Labem, která letos poprvé pro-
běhne i v našem městě. Jedná se 
již o čtvrtý ročník. Její úspěch zá-
visí především na Vás. 

Sbírku   organizuje   Byznys   pro 
společnost ve spolupráci s Českou 
federací potravinových bank a Ar-
mádou spásy.

Během  celého  dne  budou  moci 
zákazníci    hypermarketů    darovat
trvanlivé potraviny do košíků ozna-
čených logem. Důvodem sbírky  
je  nejen  získat  potraviny pro lidi 
v nouzi, ale i upozornit veřejnost  
na to, že i v České republice je chu-
doba problémem. 

Věříme, že společně s Vámi se 
nám podaří dobrá věc. Nikdo z nás 
neví, co bude zítra. Do těžké situace 
se může dostat každý z nás. I Váš 
drobný dar může pro někoho zna-
menat velkou pomoc. 

12. 11. 2016 tu budeme pro Vás, 
kteří chtějí pomoct, a pro ty, kteří 
to potřebují.

  Děkujeme za Vaši pomoc!
Martina Havelková

Farní charita
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Kavárnička podzimní
Podzime, podzime, už zas nosíš 

deště! Ale od návštěvy Kavárničky 
nás neodradíš! Máme sice hodně 
práce na zahrádkách, provádíme 
podzimní úklid, ale Kavárničku ne-
vynecháme. A těšíme se na návště-
vy v Křesle pro hosta.

Tím prvním byl pan Josef Koštíř, 
předseda Osadního výboru Byšič-
ky a starosta  hasičského sboru. 
Svérázná osada Byšičky, nádherná 
okrouhlice nemající ve světě obdo-
by, byla založena lyským hrabětem 
Františkem Antonínem Šporkem 
v roce 1717. Právě příští rok bude-
me slavit 300 let od jejího založení. 
Bude to oslava opravdu velkolepá, 
s návštěvou hraběte F. A. Šporka 
a jeho družinou a návštěvníky ze 
širokých a dalekých krajů. K tomu 
bude bohatý kulturní program, na 
jehož přípravě už se dnes pracu-
je. Vydána k tomu bude i pamětní 
knížečka. A právě na toto téma pan 
Koštíř hovořil. Začal s tím, že nám 
ukázal „rychtářské právo“, v němž 
se po osadě posílají zásadní usne-
sení osadního výboru, aby osadníci 
byli co nejdříve informováni. Mluvil 
velice poutavě a zaujatě a odpoví-
dal na řadu dotazů.

Nezapomněli jsme popřát k ju-
bileu paní Věrušce Ženíškové a vy-
hlásit jí taneční sólo. Jako první ta-
nečník byl právě pan Koštíř. 

Druhou akcí, o Mezinárodním 
dnu seniorů, byla naše účast na 
snídani s hejtmanem Středočeské-
ho kraje, senátorkou Emilií Třís-
kovou a starostou města Lysé nad 
Labem na lyském výstavišti. Po-
těšilo nás otevření víceúčelového 
prostoru pro nás, seniory. K tomu 
vyhrával taneční orchestr TOX 
z Poděbrad a zpíval dětský sbor paní 
Mgr. Jany Erbenové.

Při dalším posezení v Kavár-
ničce jsme přivítali známého lys-
kého sportovce pana Petra Jirsu. 
Představil nám „elektrokolo“ – vý-
znamnou sportovní potřebu pro 
nás seniory, toužící po pohybu a 
cestování do okolí našeho města. 
Pan Jirsa přijel na elektrokole až 

před naši Kavárničku a kolo přive-
zl dovnitř – tak, aby každý z nás na 
ně dobře viděl. Pak začal hovořit 
o vlastnostech elektrokola, jak se 
na něm správně jezdí, jak se musí 
udržovat a na co je třeba dávat 
pozor. Nejdůležitější je styl jízdy a 
pravidelná péče o napájecí baterii. 
Zodpověděl řadu dotazů, z nichž na 
prvním místě byla pořizovací cena. 
Pak vyzval přítomné, zda by si ne-
chtěli elektrokolo vyzkoušet jízdou 
venku, na ulici či alespoň na chod-

níku. Přihlásili se naši pánové a byli 
z toho nadšeni. Určitě budeme mít 
brzy v Kavárničce nové „elektrocy-
klisty“.

Pogratulovali jsme manželům 
Zlatě a Petru Konečným k naroze-
ninám. Samozřejmě to bylo se sólo 
tanečky, po kterých pak se roztan-
čili všichni přítomní.

Odpoledne nám uteklo jako voda 
a příště se opět sejdeme za 14 dnů.

MVDr. Jan Kořínek

„Po světové válce vděčné občan-
stvo v republice československé 
nezapomnělo na bojovné své syny 
– československé republikány“. 
František Otruba v Pamětech měs-
ta Lysé n. L. píše: „Když pak se vrá-
tili z ciziny legionáři, starali se, aby 
svým ve světové válce padlým dru-
hům postavili důstojný památník 
ve východní části náměstí tam, kde 
stával druhdy farní kostel“. Hlavní 
popud ke stavbě pomníku vznikl 
v místní osvětové komisi. Bývalí le-
gionáři, působící v osvětové komisi, 
navrhli vznik odboru pro postave-
ní pomníku. Členové odboru byli 
zvoleni na schůzi osvětové komise 
v květnu 1921. Odboru pro postave-
ní pomníku předsedal Alois Bušek, 
dále byl odbor sestaven ze šesti čle-
nů včetně Dr. Lípy, zástupce města.

Pro pomník bylo vyhlédnuto 
místo v Jungmannových sadech 
(nyní náměstí Bedřicha Hrozné-
ho). Dne 6. července 1921, v den 

O vzniku pomníku obětem první světové války v Lysé nad Labem
památky mistra Jana Husa, byl po-
ložen základní kámen pro stavbu 
pomníku. Do kamene byla zazděna 
skříňka se zvláštní upomínkou na-
psanou na pergamenovém papíře. 
O jaký druh upomínky se jednalo, 
není v pramenech zaznamenáno. 
Pozdější restaurace pomníku se tý-
kaly převážně revitalizace pomní-
ku a základní kámen při nich nebyl 
rozbit. Obsah skříňky tedy zůstává 
tajemstvím.

Po slavnostním položení základ-
ního kamene byla mezi občany vy-
konána sbírka na dostavbu pomní-
ku. Město Lysá nad Labem přispělo 
částkou 2 500 korun a inančně po-
mohl i Památník odboje. Schůze 
odboru pro stavbu pomníku se 
konaly v pravidelných měsíčních 
intervalech a krátce před odhale-
ním pomníku i častěji.

Autory pomníku jsou sochař 
Rudolf Březa a pražský architekt 
Ing. Jaroslav Rössler. Kamenickou 

práci provedla irma A. Komárek 
z Letovic. Městská rada darovala na 
stavbu pomníku kámen z obecního 
lomu a písek z obecní pískovny. 
Ochotní občané pomohli vypraco-
vat soupis padlých, zmrzačených 
a zemřelých.

Odhalení pomníku bylo původ-

ně plánováno na datum 6. červen-
ce 1923, ale pro blíže nespeci i-
kované překážky bylo slavnostní 
odhalení pomníku přesunuto na 
7. října 1923. U této příležitosti vy-
dala místní osvětová komise vlast-
ním nákladem brožuru s názvem 
„V upomínku na slavnost odhalení 
pomníku legionářům a vojínům 
z Lysé, Byšiček a Dvorce, padlým, 
zemřelým a nezvěstným za světo-
vé vojny 1914-1919.“ V publikaci 
lze kromě básní, úryvků z deníku a 
příběhů s válečnou tematikou na-
lézt i podrobný popis práce odboru 
pro stavbu pomníku a informace 
o obou slavnostních odhaleních.

Jedná se o úryvek ze seminární 
práce o proměnách vnímání po-
mníku obětem první světové války 
v Lysé nad Labem. Výzkum byl pro-
veden v rámci studia Německých 
a rakouských studií na Univerzitě 
Karlově.

Veronika Křížková, studentka
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Vše začalo v sobotu 25. září 
2016, kdy na svou pouť vyrazil Ře-

Tradiční staročeské posvícení v Byšičkách

hákův historický traktor Svoboda 
12, který za sebou táhl ozdobený 

vůz s hudebníky a doprovod.
První zastávka se konala na 

pile u Lajnerových. Naši hasiči 
pozvali hospodáře a hospodyni 
na posvícení se sklenkou vína 
a na oplátku jsme dostali do 
nůše pár koláčků, nějaký peníz a 
drobné pohoštění. Ke slovu po té 
přišla hudba pana Valenty a za-
hrála na přání pár písniček. A tak 
se pokračovalo barák od baráku 
až do večerních hodin.

Sobotní večer byl zakončen 
posezením s hudbou u hasičské 
zbrojnice.

V neděli v pravé poledne se 
rozezněl zvon na kapličce naší 
návsi a pozval občany na mši 

svatou, kterou sloužil p. farář Pa-
vel Porochnavec za doprovodu 
pěveckého sboru Pro radost. Pan 
farář nám připomněl odkaz sv. 
Václava a stav naší společnosti. 

Po skončení mše následovalo 
hudební odpoledne s výtečnou 
hudební skupinou Trampstejk. 
Veselili jsme se s hudbou a občer-
stvením až do večerních hodin.

Tímto děkuji všem, kteří při-
ložili ruce k dílu, a díky i sluneč-
nému počasí se nám staročeské 
posvícení vydařilo. Jsme rádi, že 
i město Lysá nad Labem nás i-
nančně podpořilo.

Josef Koštíř
Byšičky

Dobrovolní hasiči Třetího ly-
seckého okrsku obdrželi pozvání 
od hasičů Zakarpatské Ukrajiny 
k návštěvě, výměně informací a 
poznání místní kultury. Před čtyř-
mi lety již jedno takové setkání 
proběhlo a setkalo se s velikým 
nadšením obou stran. I tentokráte 
hasiči pozvání přijali a ve dnech 
18.–25. 9. 2016 se uskutečnil po-
znávací zájezd. Hasiči Ukrajiny 
v pozvánce uvedli, že jejich mate-
riální situace není nikterak příz-
nivá a pokud by naši měli nějaký 
materiál i použitý, jako hadice, 
proudnice, rukavice, helmy či co-
koli, co mohou používat při své 
práci, budou za jakoukoli pomoc 
velice vděčni.

Petr Nenutil, starosta sboru ve 
Dvorcích, a Vladimír Juříček, SDH 
Stará Lysá, proto oslovili sponzo-
ry, jednotlivé okolní sbory a po-
vedlo se zajistit jak použitý, tak i 
nový materiál a nářadí.  Vše bylo 
připraveno, a tak se v neděli ráno 
18. 9. vydali hasiči tranzitem dvo-
reckých hasičů na cestu. Na místo 
hasiči přijeli v podvečer do obce 
Malý Rakovec, kde je čekal maji-
tel hotelu pan Michal Savko, který 
zajistil po celou dobu pobytu i do-
plňkový program.

Ubytování bylo zajištěno ve špič-
kovém hotelu včetně stravy, kde 
nechyběl bazén, sauna, vířivky a 
další příjemné zpestření pobytu. 

Hned 19. 9. bylo naplánováno 
setkání s hasiči Iršavy, tedy okres-
ního města. Jejich náčelníkem 
stanice je pan Ivan Miškola. Tam 
mířila i naše pomoc. Po uvítání a 

Hasiči Třetího lyseckého okrsku navštívili podruhé hasiče Ukrajiny
pohovorech došlo na slavnostní 
předání materiální pomoci. Na 
hasičích byla zcela zřejmá radost 
a dojetí. Jejich vybavení, jak moh-
li naši hasiči vidět, není opravdu 
valné a prostředky k ochraně jsou 
na špatné úrovni. I tak zasahují 
s obrovským nasazením a snaží se 
chránit život a majetek. Když ně-
kteří hasiči viděli stanici, bylo vi-
dět, že od poslední návštěvy došlo 
k velkým opravám a rekonstrukci. 
I tak ale bylo zcela zřejmé, že stále 
není dostatek prostředků a snahy 
státu poskytnout lepší vybavení a 
zázemí.

Naše pomoc byla velice oce-
něna a na závěr dne uspořádali 
tamní hasiči slavnostní večeři 
s posezením. Toto se neslo 
v duchu výměny informací a vzá-
jemných předávání si zkušenos-
tí.  Hasiči z Čech se snažili zjistit, 
proč nedošlo k opačné návštěvě, 
kterou připravili pro ukrajinskou 
stranu a zaslali pozvání. Hned 
několik problémových situací jim 
ale nedovolilo vycestovat, a tak 
se omluvili, že zatím nebyla mož-
nost. Nyní však došlo k posunu 
a opakované pozvání bylo přijato. 
A je plánováno na rok 2017.

Další dny se čeští hasiči společ-
ně s ukrajinskými vydali do měs-
ta Užhorod, Mukačeva, Chustu a 
Solotvina, kde poznali místní kul-
turu, památky ale i jiné hasičské 
stanice.

Za zmínku stojí i jednodenní 
pobyt v lázeňském centru Bere-
hovo, poblíž maďarských hranic, 
kde naši hasiči mohli poznat zcela 

nově otevřené lázeňské termální 
centrum Kosino.

V závěru týdne pak proběhlo 
slavnostní rozloučení, podě-
kování našich hasičů všem za 
spolupráci, krásné zážitky a pro-
gram, který pro nás byl připra-
ven, byl pestrý, časově náročný, 
ale i relaxační.  

Za realizaci takového setkání 
patří dík nejen hasičům z Ukra-
jiny, panu Michalu Savkovi – ma-
jiteli hotelu Stará Fara, ale také 
vedení města Lysá nad Labem a 
organizátorům.

Petr Nenutil
Třetí lysecký okrsek SDH  
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Ve druhé polovině září natá-
čela Česká televize v prostředí 
lyského zámku seriál s pracov-
ním názvem Život a doba soudce 
AK. Obyvatelé domova tak mohli 
na chodbách a v parku potkávat 
řadu známých hereckých tváří 
a nakouknout do ilmařské „ku-
chyně“. Natáčení přineslo domo-
vu i inanční prostředky v podo-
bě pronájmu.

Česká televize točila na lyském zámku

Jednou z postav seriálu je i 
soudcova dcera, kterou hraje 
Lysačka Daniela Burtysová. Těm, 
kteří sledují české televizní seri-
ály, není neznámou. Můžeme ji 
vidět například v seriálu Ohnivý 
kuře, kde hraje postavu Karolíny, 
děvčátka z dětského domova, 
nebo Doktorech z počátků v roli 
Aničky. Ač je Daniele teprve 9 let, 
je už ostřílenou herečkou. Popr-

vé se ve ilmu objevila už v 5 le-
tech, má za sebou řadu rolí a také 
hereckou průpravu. Ještě před 
natáčením Soudce AK natočila 
ilm Jak jsme oživovali dědečka, 

kde má hlavní dětskou roli hol-
čičky Broni. Kromě herectví se 
věnuje i modelingu a sportu. Po 
skončení natáčení jsme Daniele 
položili pár otázek.

Jak se Ti hraje spolu s takový-
mi hereckými hvězdami, jako je 
Daniela Kolářová nebo například 
David Švehlík?

S těmito herci se mi hraje ve-
lice dobře. Daniela Kolářová mi 
hraje babičku a je na mě moc 
hodná. David Švehlík, který mi 
hraje tatínka, mě učí různé he-
recké triky jako například herec-
ké zakopávání.

Občas musíš vynechat vyučová-
ní. Jak se Ti daří ilmování s uče-
ním skloubit a nemáš kvůli tomu 
ve škole problémy?

Chodím na základní školu 

Daniela Byrtusová se svým seriálovým tatínkem 
Davidem Švehlíkem, babičkou Danielou Kolářovou 

a její kamarádkou Danou Syslovou.

J. A. Komenského a paní ředi-
telka Mgr. Nováková mi vychází 
vstříc. Třídní učitelka Mgr. Li-
buše Valešková mi posílá úkoly 
e-mailem, a tak vše stíhám do-
pisovat, což mi pomáhá školu 
zvládat. 

Jak se Ti točilo na „domácí 
půdě“ u nás v Lysé na zámku?

Měla jsem to blízko domů, a 
tak jsem mohla déle spát. Větši-
nou musím vstávat brzy, protože 
natáčíme daleko.

Patříš k dětským hvězdám, kte-
ré chtějí v herecké dráze pokračo-
vat i v dospělosti?

Chtěla bych být zvěrolékařkou 
a herectví mít jako koníček.

Hereckou dráhou se dala i Dani-
elina starší setra Dominika, ta si za-
hrála v seriálu HBO Pustina, který 
se bude vysílat letos v listopadu.

Popřejme Danielce i Dominice 
ještě hodně krásných rolí a ať se 
jim splní všechny dětské sny.
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TIRÁŽ

Daniela Byrtusová jako holčička Broňa ve ilmu 
Jak jsme oživovali dědečka se svým ilmovým bratrem Jirkou, 

kterého hraje Daniel Rchichev.

Místní sdružení ODS v Lysé nad Labem děkuje voličům 
za podporu v letošních krajských a senátních volbách.

Poděkování voličům
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Zajímavosti

Dne 28. září 
se uskutečnil ve 
sportovní hale 
ZŠ Komenského 
v Lysé nad La-

bem 1. ročník soutěží ve spor-
tovním tanci „Podzimní cena 
TK TJ Sokol Lysá nad Labem“.

Lysá nad Labem se stala cen-
trem tanečního dění, a to v ka-
tegoriích dětí, juniorů, mláde-
že i dospělých tanečních párů 
ve standardních a latinskoame-
rických tancích.

Kromě postupových soutěží 
párů registrovaných v Českém 
svazu tanečního sportu pořa-
datelé připravili i soutěže pro 
začínající taneční páry třídy 
„E“, nazývanou také kategorie 
hobby párů.

Soutěže v tanečním sportu 
tvoří ucelený systém na regio-
nální i mezinárodní úrovni, který 
dává možnost tanečníkům soutěžit 
v odpovídajících věkových i výkon-
nostních skupinách, a motivovat 
je k soustavné a cílevědomé spor-
tovní kariéře. Soutěžní systém vy-
mezuje věkové kategorie, výkon-
nostní třídy a soutěžní disciplíny.

Poděkování za organizaci sou-
těže patří všem organizátorům 
a sponzorům, protože bez jejich 
pomoci by se taková významná 
akce nemohla uskutečnit.

Jmenovitě bych chtěl v prvé 
řadě poděkovat manželům Mali-
novským, vedoucím TK TJ Sokol 
Lysá nad Labem a trenérům to-
hoto tanečního klubu Matthiasu 
Fencakovi a Lucii Sloukové. Po-
děkování patří zcela jistě sta-
rostovi města Lysá nad Labem, 

„Podzimní cena TK TJ Sokol Lysá nad Labem“
panu Ing. Karlu Otavovi, sta-
rostovi TJ Sokol, panu Jarosla-
vu Denemarkovi, a náčelnici TJ 
Sokol, paní Petře Jůzové. Všich-
ni jmenovaní strávili na soutěži 
celý den a předávali nejlepším 
tanečním párům medaile, diplo-
my a věcné ceny.

Určitě měli organizátoři sou-
těže radost z toho, že dvě sou-
těže prvního ročníku „Podzimní 
ceny TK TJ Sokol Lysá nad La-
bem“ vyhráli reprezentanti po-
řádajícího klubu.

V kategorii juniorů třídy „C“ 
v latinskoamerických tancích 
se stali vítězným párem Štěpán 
Gajdošík s Klárou Malinovskou 
a v soutěži dospělých párů tří-
dy „D“ v latinskoamerických 
tancích zvítězili Matěj Mikušek 
s Pavlou Durdanovou. Oba 
jmenované páry díky vítězství 
v soutěži udělaly významný krok 
k zisku vyšší třídy. V kategorii 
Dospělí C Latina se na třetím 
místě umístil také pár Martin 
Reiser a Tereza Steinbachová.

Velmi dobrou úroveň soutě-
žících tanečních párů potvrzuje 
skutečnost, že několik párů si 
díky svému umístění v Lysé nad 
Labem vytančilo vyšší třídu.

Poděkování patří i divákům, 
kteří vytvořili všem soutěžícím 
příjemnou atmosféru, která je 

Poprvé jste se mohli o domá-
cím hospici dočíst v Listech před 
rokem. Loni byl uveřejněn člá-
nek o myšlence takovou službu 
v regionu Lysé nad Labem vybu-
dovat. Po roce můžeme čtenáře 
s radostí informovat, že domácí 
hospic zahájil svoji činnost a bě-
hem léta přijal do své péče první 
klienty a jejich rodiny.

Během jednoho roku se nám 
podařilo nasbírat finanční 
prostředky potřebné na zahá-
jení činnosti, získat registra-
ci poskytovatele zdravotních 
služeb, navázat spolupráci 

s výrobci a dodavateli zdra-
votních pomůcek. Uspořádali 
jsme benefiční koncerty, náš 
stánek jste mohli vidět na akci 
Lysá žije! nebo na Národní sva-
továclavské pouti ve Staré Bo-
leslavi. Podařilo se nám získat 
několik pravidelných dárců, 

což je pro nás velmi důležité. 
Stále totiž není dořešeno fi-
nancování domácích hospiců 
z veřejného zdravotního pojiš-
tění. Znamená to, že jsme stále 
závislí na sponzorech a dár-
cích. Tím nejdůležitějším, co se 
nám podařilo získat, je důvěra 
našich klientů.

Stále je před námi spousta 
práce, mimo jiné potřebujeme 
získat prostředky na platy sester, 
abychom mohli zajistit péči více 
klientům. Dále pracujeme na do-
vybavení půjčovny zdravotních 
pomůcek, sháníme automobil.

Aktuality o dění se můžete 
dozvědět na našem facebooko-
vém pro ilu www.facebook.com/
hospiclysa a webových strán-
kách www.hospic-lysa.cz. 

Touto cestou bychom chtěli 
poděkovat všem, kteří nás pod-
porují ať inančně, dobrovolnic-
kou činností nebo jiným způ-
sobem. Vaše podpora a důvěra 
klientů je pro nás dobrou zprá-
vou, že naše práce má smysl, je 
důležitá a potřebná.

Zakladatelský tým 
Domácího hospice 

Nablízku

Domácí hospic Nablízku doprovází první klienty

zcela jistě motivovala k před-
vedení svých nejlepších taneč-
ních výkonů.

Ing. Pavel Kojetín
předseda Středočeské divize 
a člen výkonné rady Českého 

svazu tanečního sportu
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Na přelomu srpna a září v časech 
teplých a slunečných se Litolští sr-
šáni znovu vrhli na trávník v Litoli 
a prokopali se až k chladnějšímu 
období roku. S nejmenšími fotba-

Podzimní sezona fotbalové mini a mladší přípravky v Litoli

listy a fotbalistkami jsme pokra-
čovali v sérii úspěšných turnajů 
Polabské ligy nadějí 2016/17 a 
s týmy Semic, Kostomlat nad La-
bem a Ostré jsme sehráli tolik zá-

pasů, na co jen rodiče měli hlasivky. 
Ročník narození 2008 sehrál své 
přátelské zápasy převážně s týmy 
podobné výkonnosti. Kluci a hol-
ky se tak mohli radovat z fotbalu 
a pohybu a neřešit snadné výhry 
či kruté porážky. Nejmladší na-
tolik srostli s naším venkovským 
prostředím, že rádi uvedli nově 
obnovené družstvo dospělých na 
trávník v nové sezoně. Počet našich 
nejmenších se neustále povážlivě 
rozrůstá, snad až za hranice našich 
možností a schopností. Pokud jsem 
očekával, že na podzim k nám bu-
dou nově přicházet děti ročníku 
2010, tak nastal pravý opak, Děti 
ročníků 2008 a 2009 doplnili nově 

příchozí, převážně ročníků 2011 a 
2012! Již tito nejmladší tvoří základ 
našeho týmu a na turnajích si neza-
dají ani se staršími borci. V listopa-
du nás čeká krátká fotbalová pře-
stávka a pak se přesuneme do haly 
Milten v sousedních Milovicích, 
kde v tradičních časech, tj. starší 
v pondělí v 16.30 hodin a roční-
ky 2009 až 2012 v 17.30 hodin, 
budeme pokračovat přes zimu ve 
fotbalovém tréninku. Nefotbalový 
nácvik obratnosti a jiných sportov-
ních dovedností našich svěřenců 
s radostí necháváme na ostatních 
sportovních oddílech v Lysé n. L. 

Radim Hanke
trenér

Po mém odvolání z postu sta-
rosty jsem s několika přáteli dis-
kutoval na téma nového uspořá-
dání radnice. Debata se stočila i 
na obligátní věc, jak po výměně 
vedení bude to nové říkat, že za 
jejich předchůdců bylo vše špat-
ně. Přátelé mi nevěřili, a tak jsme 
se vsadili. Myslím, že poslední 
dvě čísla Listů jsou jasným dů-
kazem toho, že jsem tuto sázku 
vyhrál. Zajímavým paradoxem 
ovšem je, že největší kritici se 
minimálně rok na řízení měs-
ta podíleli. Lidská paměť není 
z nejspolehlivějších, ale není ná-
hodou tentokrát zapomnění spí-
še přáním.

Jak jsem vyhrál sázku
Co mě však překvapilo dale-

ko více, je naprostá neznalost a 
nepřipravenost nového vedení 
řídit město. Dokonce svou ne-
schopnost veřejně prezentují v 
Listech. Například věci běžných 
obchodních sporů, jako jsou re-
klamace (školní hřiště) či nedo-
držení termínu stavby (klášterní 
terasy), nejsou schopni vyřešit. 
Chápu, že nikdo nepřichází do 
úřadu s plnou znalostí jeho cho-
du. Pokud na agendu nestačí, měl 
by se ale obklopit lidmi, kteří mu 
pomohou. To se bohužel neděje. 
Přesto by to mohl člověk pova-
žovat jako daň za nezkušenost 
a doufat, že se časem věci zlepší.

Jenže poslední kroky rady měs-
ta jsou přinejmenším překvapivé. 
Jednou z klíčových věcí, která se 
v samosprávě děje, je hospoda-
ření s penězi vybranými z daní 
od občanů a jejich používání 
na projekty ve městě. Toto se 
až do konce srpna tohoto roku 
dělo na základě směrnice o za-
dávání veřejných zakázek, která 
šla výrazně nad rámec zákona 
a zcela striktně vymezovala, že 
u zakázek s předpokládanou 
hodnotou nad 50 000 Kč je potře-
ba zorganizovat veřejnou soutěž. 
Od 1. září už neplatí. Rada zhas-
la a směrnici zrušila bez náhrady. 
Jinými slovy u zakázek na služby 

do 2 mil. Kč a na stavební práce 
dokonce do 6 mil. Kč nejsou sta-
novena žádná pravidla pro jejich 
přidělování. Jen pro představu, 
zakázky s hodnotami do těchto li-
mitů tvoří až 90 % všech zakázek, 
za které město utrácí veřejné pro-
středky. Většina subjektů, které 
jsou nyní v radě nebo radu pod-
porují, před volbami slibovala, že 
zadávání veřejných zakázek zprů-
hlední. A tady máme výsledek je-
jich slibů. Toto již není nováčkov-
ská chyba, ale zcela jasná snaha 
o přidělování veřejných peněz bez 
pravidel.

Mgr. Jiří Havelka
zastupitel za ODS

Většinu zastupitelů města 
spojuje jedno velké úsilí – zajiš-
tění výstavby II. etapy obchvatu 
města od silnice do Ostré, až na 
silnici do Milovic - Benátecké 
Vrutice. Je nesporné, že odve-
dení tranzitní a části městské 
dopravy z komunikací prochá-
zejících městem bude mít příz-
nivý dopad na životní prostředí 
ve městě – snížením prašnosti 
a exhalací, zejména z naftových 
motorů nákladních aut.

Každý občan po dobu téměř 
dvou roků mohl při jednání za-
stupitelů města sledovat postup 
s výkupy pozemků pod obchva-

Postup výstavby obchvatu v Lysé nad Labem
tem. Současnou městem nabí-
zenou cenu 250 Kč za 1m2 lze 
považovat za nadstandardní 
cenu. Celostátní průměrná cena 
pro výkup v těchto případech činí 
130 Kč. Pro hospodařící zemědělce 
byla alternativní nabídka ve smě-
ně pozemku za pozemek o stejné 
výměře z majetku města, případ-
ně i větší. Základem je hodnotové 
(bonitní) vyrovnání, nikoliv m2. K 
datu napsání tohoto přehledu bylo 
vykoupeno téměř 90 % pozemků 
v trase obchvatu. Výkup měl být 
ukončen k 30. 9. 2016. Z katastru 
nemovitostí podle katastrálních 
čísel dosud nevykoupených po-

zemků se jedná o přibližně 2 hek-
tary. Jde o pozemky celkem čtyř 
majitelů. Nepředpokládám, že by 
tito spoluobčané chtěli blokovat 
jakýmkoliv způsobem dokončení 
II. etapy výstavby obchvatu. Zby-
tek nad 1,9214 ha – cca 800 m2, se 
týká pozemků státních organizací 
(SŽDC, NPÚ, atp.), kde je vydán 
předběžný souhlas se stavbou.

Vzhledem ke skutečnosti, 
že se jedná o liniovou stavbu, 
bude řešení spočívat v dalším 
jednání a následném odku-
pu přes pověřenou advokátní 
kancelář (nucený odkup země-
dělské půdy za odhadní cenu). 

Tato okolnost by již neměla 
mít vliv na dalším pokračování 
stavby, tedy revizi a aktualizaci 
projektové dokumentace, pů-
vodně zpracované v roce 1998, 
územním řízení a následném 
stavebním povolení a končícím 
veřejnou soutěží na dodavatele 
stavby.

Předpokládaný výhled zaháje-
ní stavby je rok 2019–20. Termín 
a další postup výstavby bude 
upřesněn vzhledem k výsled-
kům krajských voleb a po ná-
stupu nového vedení krajského 
zastupitelstva.

Tomáš Sedláček

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Koupím motocykl JAWA ČZ a díly, možno i vraky. Tel. 777 589 258.
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Již potřinácté se uskutečnil 
v sobotu 1. října 2016 v Brandýse 
nad Labem – Staré Boleslavi a ši-
rokém okolí Polabského regionu 
turistický pochod a jízda na kole 
Podzimní stezka Polabím, jehož 
pořadatelem je každoročně turis-
ticko – branná Pionýrská skupina 
„Střelka“ Kostelec nad Labem a 
jehož jeden ze startů byl tradičně 
i v Lysé nad Labem.

Z hlediska účasti to byl opět 
vydařený ročník, počasí bylo 
přímo skvělé, i když po ránu to 
vypadalo, že to bude první roč-
ník s deštěm, bylo oblačno až 
zataženo, ale v průběhu dne se 
to všechno otočilo do nádher-
ného a teplého počasí, takže 
žádná chyba.

Účastníci pochodu a jízdy na 
kole se tentokrát rekrutovali 
z řady míst celé České republiky 
(z těch nejvzdálenějších uvádí-
me Ústí nad Labem, Olomouc, 
Liberec, Beroun, Dobrovice, Tý-
nec nad Labem, Kutná Hora, Ko-
lín, Poděbrady, Benešov, Děčín 
a z těch bližších Praha, Brandýs 
nad Labem – Stará Boleslav, Lysá 
nad Labem, Kostelec nad Labem, 
Mratín, Jiřice, Záryby, Neratovi-
ce, Libiš, Mělník, Mladá Boleslav, 
Čelákovice, Jirny, Měšice, Benát-
ky nad Jizerou, Předměřice nad 
Jizerou, Mochov, Říčany, Štětí a 
tak bychom mohli pokračovat). 
I letos si našlo cestu na „Podzim-
ní stezku“ 65 cyklistů (i když je 
to méně než v loňském roce, kdy 
se zúčastnilo 83 cyklistů).  

Letošní trasy se 223 pochod-
níkům a jezdcům (s připočtením 
15 pořadatelů se konečný po-
čet účastníků zastavil na počtu 
238). Trasy se opět líbily, pro-
tože byly z větší části situovány 
do lesního terénu pravobřežní 
poproudní, ale i levobřežní pro-
tiproudní strany Labe, ale i do 
oblasti nezalesněné, tzn. Pole-
rad, Brázdimu, Ctiněvsi, Jenštej-
na apod.

I v letošním roce pořadatel 
připravil 4 variantní startov-
ní místa (Neratovice, Kostelec 
nad Labem, Lysá nad Labem a 
hlavní start ve Staré Bolesla-
vi). I když počet startujících 
z některých těchto, ne hlavních, 
míst nebyl enormní (Neratovice 
– 24; Lysá – 12; Kostelec nad La-
bem – 86 a hlavní start ve Staré 

13. Podzimní stezka Polabím 
Boleslavi – 101), opět umožnil 
účast na pochodu řadě osob i 
z míst vzdálenějších od Brandýsa. 
Letos bylo nabízeno a většinou 
pozitivně hodnoceno opět velké 
množství tras, tj. celkově 23 tras, 
z toho 10 cyklo a 13 pěších, takže 
nabídka byla opravdu široká. 

Tak jako v loňském roce, 
dali i letošní „pěšáci“ přednost 
nejkratší 10km trase se starty 
v Kostelci nad Labem a Staré 
Boleslavi, ale na druhou stra-
nu se našla opět část turistů na 
střední trasy a i na nejdelší pěší 
túru 33 km a 85 km cyklo.

Na zúčastněné již tradičně čeka-
ly v cíli ve Staré Boleslavi pamět-
ní listy a různobarevné odznaky 
pochodu. Velmi pozitivním rysem 
letošního ročníku byla 52% účast 
dětí a mládeže do 26 let, z toho 
106 dětí a mládeže do 18 let, 
tj. 47,53 %, což je stejný výsledek 
jako v loňském roce.

Nejstarším účastníkem letošní-
ho ročníku byl opět, tentokrát již 
81letý, pan Jiří Kesler z Brandýsa 
nad Labem na trase cyklo.

A co na závěr? Snad jen to, že se 
letošní ročník opět vydařil, že jste 
všichni co nejsrdečněji zváni na 
14. ročník Podzimní stezky Po-
labím, který se uskuteční opět 
tradičně první říjnovou sobotu, 
7. října 2017, a o kterém bude širo-
ká veřejnost včas informována za 
pomoci tisku, letáků a webových 
stránek, zatím www.psp.g6.cz, ale 
zřejmě budou nové. Takže si sta-
čí jenom tento termín zapsat do 
svých diářů, kalendářů a plánů na 
rok 2017. Opět si budete moci za-
koupit trička pochodu a opět se 
budeme snažit vést trasy tak, aby 
na nich byla možnost občerstvení, 
stravování, tzn., aby to nebyly tzv. 
„suché trasy“.   

Rádi bychom uvítali ve větší 
míře pochodníky a cykloturisty 
(a zejména děti a mládež) přímo 
z Lysé nad Labem, ale i z okolí, kteří 
se zatím zapojili do účasti na této 
turistické akci pouze sporadicky, 
na rozdíl od řady turistů z celé 
České republiky, a naše nabídka se 
doposud míjí účinkem.

Takže přijďte příští rok! I ten-
tokrát budou z Lysé nad Labem 
připraveny 3 pěší a 3 cyklotrasy 
s cílem ve Staré Boleslavi.

Jiří Vostřel
vedoucí PS a ředitel PSP
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Inzerce

SVÁŘEČ CO2
Požadujeme platný svářečský průkaz CO2
 znalost výkresové dokumentace a práce s měřidly
 samostatné myšlení a zodpovědnost

OBSLUHA CNC STROJŮ
Požadujeme SOU, SOŠ technického nebo strojírenského zaměření
 praxi na CNC vysekávacích lisech, zkušenost 
 s jejich programováním VÝHODOU
 znalost výkresové dokumentace a práce s měřidly
 samostatné myšlení a zodpovědnost

PRACOVNÍK MONTÁŽE
Požadujeme MANUÁLNÍ ZRUČNOST
 RYCHLOST
 znalost výkresové dokumentace a práce s měřidly
 samostatné myšlení 
 pečlivost a zodpovědnost

Nabízíme  stabilní zázemí ryze české, sick days
 více jak 100leté společnos   placená volna nad
 bez vlivu automo  ve rámec zákonného nároku
 závodní stravování příspěvky na dovolenou
 5 týdnů dovolené tábory dě  , volnočasové 
  ak  vity

Více informací ma tel.: 325 559 318, nebo na e-mailu: brazdilova@kovona.com
Budeme se těšit na případnou spolupráci.

KOVONA A.S.
Švermova 782, Lysá nad Labem

HLEDÁME NOVÉ 
SPOLUPRACOVNÍKY DO VÝROBY

Náš provoněný 
obchod plný 

vánoční pohody 
a atmosféry 
najdete na 

Kvě  ny 
Roman  c, 

Masarykova 210, 
Lysá nad Labem.

Otevírací doba:
Po–Pá 8.00–18.00
So 8.00–12.00
v prosinci:
So 8.00–15.00
Ne 9.00–15.00

Chcete být letos krea  vní a 
vyrobit si vánoční dekorace 
sami? Zveme Vás do našeho 
kvě  nářství, kde najdete vše, 
co potřebujete na výzdobu 
Vašeho domova v období 
adventu a Vánoc. Nabízíme 
velký sor  ment přízdob na 
věnce a svícny, širokou barevnou
paletu stuh a adventních 
svíček, drobné dárky, 
biokosme  ku, kvalitní čaje, 
sladkos   a další nezbytnos  .

tel.: 602 493 117
www.kve  ny-roman  c.cz
facebook: Kvě  ny Roman  c


