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Spolek rodáků a přátel města Lysá n. L.,
Město Lysá n. L.
a Sbor dobrovolných hasičů Byšičky
Vás srdečně zvou na

ŠPORKOVY BYŠIČKY
v sobotu 7. září 2019

ODPOLEDNE DĚTSKÝCH
DOBRODRUŽSTVÍ NA NÁVSI
15.00–18.00 soutěže – střelba
z bambitky, z kuše a obřího praku,
hra „kuličky“, kejklíř
16.00 divadlo Jak koťátko
zapomnělo mňoukat
17.00 kouzelník Paul Merild
VEČERNÍ SETKÁNÍ
S HRABĚTEM ŠPORKEM
19.30 1. část na návsi
20.30 2. část na tůni
spoluúčinkuje QUANTUMTET
hraje DRUHEJ DECH

Kyvadlová doprava od nádraží ČD
zajištěna, odjezdy od 14.15, zpět od 22.30.
Jízdní řád sledujte od 1.9. na
www.mestolysa.cz

Občerstvení zajišťuje restaurace Bílá labuť.

V listopadu roku 1873 byl v Kolíně
založen první spolek Baráčníků. Úřední
povolení k činnosti (zachování starých
zvyků, obyčejů, tanců České a Moravské
besedy, národních písní, uchovávání národních a krajových krojů) obdržel spolek v roce 1874.
V Lysé nad Labem byla Obec baráčníků založena o svátku svatého Jana
v roce 1894. Proto jsme se sešli letos, po
125 letech, dne 15. června 2019 ve školní jídelně Scholarestu. Jídelna byla vyzdobena květinami a na stolech bylo
připraveno malé pohoštění. Sešlo se nás
asi 70. Každého jsme přivítali dle tradice chlebem a solí. Přijeli zástupci I. Župy
a deseti okolních obcí, které pod ni spadají.
Přivítali jsme i členy zakládající obce Kolín,
pana starostu Ing. Karla Otavu, zastupitele
Ing. Petra Gregora, zástupce SPCCH, Klubu
důchodců, Kavárničky dříve narozených a
všechny ostatní hosty a naše členy.
Po úvodním úkonu služebníků byl nástup praporů a zazněla česká hymna. Tetička rychtářka Zdena Štolovská zahájila slav-

nostní sezení, přivítala všechny přítomné
a popřála hezký den. Vzpomínku na zemřelé přednesla tetička Petráčková. Kulturní
vystoupení předvedl Adam Světlý dvěma
básněmi a pan Kořínek zakončil písní.
Zprávu ke 125. výročí Obce zpracovala
a přednesla tetička Pilná. Bylo to ohlédnutí do minulosti i současnosti. Tetička
rychtářka v tento slavný den oceňovala
práci obětavých a dlouholetých členů a
navrhla přijetí pana starosty jako čestného člena obce. Pak následovaly zdravice hostů a připínání stuh na Počestné
právo rychtářské od zástupců jednotlivých Obcí a I. Župy. Jako poděkování obdrželi Pamětní list. Na závěr sezení jsme
si zazpívali baráčnickou píseň.
Po skončení slavnostního zasedání
nás čekal společný oběd a odpoledne
nám k tanci a poslechu zahrála skupina H.B.Beat. Po 16. hodině jsme se
rozcházeli.
syndik Lenka Pilná
Obec baráčníků
Foto: MVDr. Jan Kořínek
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Slovo starosty

Vážení spoluobčané, léto
končí a v našem městě jsou
naplno rozjety investiční akce.
O prázdninách tradičně probíhají rekonstrukce v základních
školách. Zásadní rekonstrukcí
prochází Základní umělecká

škola a budova bývalého PRIVUMU. Na Františku byla zahájena rekonstrukce domu na
sociální bydlení. Ve spolupráci
se Středočeským krajem proběhla rekonstrukce ulice Na
Stržišti, kdy město financovalo
rekonstrukci kanalizace a kraj
vozovku, a nyní se dokončují
chodníky po obou stranách
komunikace. Kačín tak po letech získá páteřní komunikaci,
za kterou se nebudeme muset
stydět. Byla zahájena rekonstrukce domu v Přemyslově
ulici, kde získá důstojné sídlo
městská policie, Policie ČR a
městský archiv. V uvolněných
prostorech po městské policii
v podloubí radnice pak vybu-

dujeme Turistické informační
centrum. Na nádraží byla zahájena výstavba nového parkoviště P+R. Celková rekonstrukce
ulice Za Zámkem se rozjíždí.
V zámeckém parku probíhá
rekonstrukce domku zahradníka, která ho uvede do původního historického stavu. Na
podzim bude dokončena revitalizace chodníků ve francouzském parku. Rekonstrukcí projde ulice V Zátiší. Dokončena
je křižovatka ve Dvorcích, kde
se nyní dělá i nový chodník a
opravují se zbylé komunikace.
V době uzavírky Listů je před
schválením stavební firma
na rekonstrukci komunikace
28. října a nástavby pavilonu

„C“ Obchodní akademie. Těsně
před uvedením do provozu je
nadjezd a křižovatka. Stavba,
která citelně zasáhla do životů obyvatel našeho města. Lze
konstatovat, že se toto období
podařilo úspěšně zvládnout
díky Vaší trpělivosti a shovívavosti. Navázali jsme rekonstrukcí části ulice Na Zemské
stezce, kde v září budeme pokračovat rekonstrukcí části
vozovky. Nový povrch dostane část ulice U Nové hospody
a ulice Dukelská.
Prvňáčkům přeji radostný nástup a příjemný pobyt v našich
základních školách.
Ing. Karel Otava
starosta města

Z 14. jednání rady města
dne 17. 6. 2019
RM schválila:
• dodavatele společnost BK
Služby s. r. o., Lysá nad Labem,
k opravě komunikace ulice
Ke Střelnici,
• zapojení města Lysá n. L.,
OŠSVZaK do projektu s názvem „Profesionalizace sociální práce na území Mikroregionu Polabí“,
• partnerství mezi městem
Lysá nad Labem (jako partnerem bez finančního příspěvku) a Centrem pro komunitní práci střední Čechy
ve výzvě č. 03_19_098 „Podpora procesů ve službách a
podpora rozvoje sociální práce“ financovanou z ESF OPZ,
• rozdělení dotací z Programu
na podporu kultury města
Lysá nad Labem II. kolo ve
výši 60 000 Kč včetně veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace,
• poskytnutí dotace pro Mgr.

B. S. ve výši 10 000 Kč včetně
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace,
kupní smlouvu na nákup 55
kusů laviček (drátěné dvojkřeslo) za cenu 145 310 Kč
včetně DPH od firmy Vinklát,
Libice nad Cidlinou za předpokladu, že dojde k inventarizaci stávajících laviček,
celoroční hospodaření a závěrečný účet města Lysá nad
Labem za rok 2018, a to bez
výhrad,
účetní uzávěrku města Lysá
nad Labem za rok 2018,
udělení výjimky z OZV
č. 2/2012 provozovně Mango, Husovo náměstí 21, Lysá
nad Labem, na dobu dalších
6 měsíců (červenec–prosinec
2019), s provozní dobou:
pondělí–pátek: 12.00–03.00
hodin a sobota–neděle:
14.00–03.00 hodin,
směrnici č. 9/2019 Pravidla
pro přijímání a vyřizování
petic a stížností.

RM souhlasila:
• s označením odpadkových
košů na psí exkrementy s výstrahou o výši pokuty,
• s konáním Svatojánské pouti na ploše Husova náměstí
za podmínek uvedených
v rozhodnutí, které bude vydáno odborem správy majetku s tím, že na pokladně města bude složena vratná kauce ve výši 10 tis. Kč a platba
ze vstupného bude stejná
jako v předešlých letech, tj.
29 750 Kč.

Z 15. jednání rady města
dne 9. 7. 2019
RM schválila:
• nařízení města Lysá nad Labem č. 3/2019 o placeném
stání na místních komunikacích v době výstav,
• nařízení města Lysá nad Labem č. 4/2019 ceník placeného stání na místních komunikacích v době výstav,
• použití částky 255 000 Kč
z Investičního fondu ZUŠ
F. A. Šporka na instalaci systému videovrátného v budově ZUŠ,
• zařazení ředitelek mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město Lysá nad Labem,
do 11. platové třídy s účinností od 1. 8. 2019, a to v návaznosti na nařízení vlády
č. 222/2010 Sb., o katalogu
prací ve veřejných službách
a správě v platném znění.
11. platová třída: 1. 01. 12: za
komplexní koordinace ekonomické, personální, technické,
provozní, majetkové a organizační správy organizace,
případně správy dalších oborů činnosti organizace,
• přijetí daru od ARS Altman
Praha s. r. o., Lysá nad Labem
ve výši 50 000 Kč na úhradu
dopravy žáků na školu v přírodě a do bazénu v rámci
výuky plavání v roce 2019
pro ZŠ T. G. Masaryka,

Krátce z radnice

•

•
•
•

•

Město Lysá nad Labem Vás srdečně
zve na večer z cyklu

Zeptejte se starosty

čtvrtek 19. září 2019 od 18.00 hodin
ve Střední škole designu Lysá nad Labem, Na Stržišti 475
Přijďte se zeptat starosty města pana Ing. Karla Otavy
na všechno, co Vás o současných problémech ve městě zajímá.
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Ze 3. zasedání zastupitelstva
dne 26. 6. 2019
ZM schválilo:
• rozdělení dotací z Programu
na podporu kultury města
Lysá n. L. II. kolo ve výši
70 000 Kč včetně veřejnoprávních smluv o poskytnutí
dotace vč. 10 000 Kč pro pí K.,
• poskytnutí finančního příspěvku spolku ŠK JOLY Lysá
n. L. ve výši 150 000 Kč na
mezinárodní přebor klubů
v Černé Hoře včetně veřejnoprávní smlouvy v případě
schválení příslušného rozpočtového opatření.
ZM jmenovalo:
• Bc. Luboše Zitu velitelem (určeným strážníkem pověřeným plněním některých úkolů při řízení městské policie)
městské policie s účinností
od 1. 7. 2019.

Pokračování na str. 3

Městský úřad

Krátce z radnice

Pokračování ze str. 2

• cenovou nabídku Ing. arch.
Martina Feistnera a Ing. arch.
Jiřího Hůrky, na zpracování
urbanistické analýzy revize
památkové zóny ve městě
Lysá nad Labem za cenu
245 000 Kč + DPH.
RM souhlasila:
• s užitím veřejného prostranství za účelem pořádání akce
Litolské dožínky na návsi
u kapličky dne 31. 8. 2019.
RM jmenovala:
• PaedDr. Věru Bodnárovou do
funkce členky redakční rady,
• členy Komise regenerace
MPZ – PaedDr. Jana Štěpánka,
Ing. Dianu Samkovou, Ing.
Petra Gregora.

Z 15. jednání rady města
dne 16. 7. 2019
RM schválila:
• zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor
na adrese ČSA 28/9, Lysá
nad Labem, stavba budovy
se nachází na pozemku par. č.
st. 43, zapsané na LV č. 3183,

pro obec a k. ú. Lysá nad Labem, za cenu 40 000 Kč/měsíc, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, ÚP
ČR, Krajské pobočce v Příbrami. Celková plocha pronájmu
je 207,2 m2.

Z 16. jednání rady města
dne 31. 7. 2019
RM schválila:
• záštitu místostarostky Romany Fischerové nad benefiční akcí pořádanou na pomoc Jakubovi Bartošovi dne
13. 9. 2019,
• účast v projektu Horizon
2020 s tím, že městu nevzniknou žádné finanční náklady.
Město poskytuje pouze součinnost v konsorcionálním
spojení.
RM jmenovala:
• paní Lucii Pařízkovou, DiS.
na vedoucí pracovní místo
ředitelky MŠ Mašinka Lysá
nad Labem, Sídliště 1512,
1516 od 24. 8. 2019.
RM pověřila:
• pana Jana Chloupka jedná-

Odkup pozemků Na Mlíčníku

Vážení občané, ráda bych
Vás ve stručnosti informovala o
vývoji situace odkupu pozemků Na Mlíčníku, které byly nabídnuty městu k prodeji. Tyto
pozemky měly být původně
využity pro budovy podnikatelského inkubátoru, navržené
společností Katcher, která měla
s vlastníky pozemku Na Mlíčníku podepsanou smlouvu o
smlouvě budoucí, jejíž platnost
skončila 30. 6. 2019. Smlouva,
ze strany vlastníků prodloužena nebyla a nebyla ani uzavřena řádná kupní smlouva. Proto
zastupitelé města začali jednat
přímo s vlastníky pozemků. Jak
vyplynulo z nedávné schůzky
mezi zastupiteli města a vlastníky pozemku, je nyní vyvěšen
návrh opatření obecné povahy –
stavební uzávěra pro území P17
a – VD jedná se o návrh na celkovou stavební uzávěru, kterou po
uplynutí lhůty z oznámení rada
města v přenesené působnosti,
může schválit formou opatření
obecné povahy dle stavebního
zákona a správního řádu. Dále se

řeší návrh na změnu územního
plánu, kdy území uvedené v návrhu stavební uzávěry bude touto uzávěrou blokováno do doby
změny územního plánu v tomto
území. Nebude-li ohrožený sledovaný účel, může rada města
na žádost povolit výjimku ze zákazu stavební činnosti. Na radu
města jsem předložila návrh na
odkup pozemků městem za zvýhodněnou cenu, kterou stávající
vlastníci pozemku městu nabízí.
Do příštího jednání zastupitelstva města, plánovaného na září
2019, bude předložen znalecký
posudek – odhad nemovitosti a
následně na tomto jednání bude
rozhodnuto o dalším postupu a
odkupu nemovitosti za účelem
jeho případného prodeje společnosti Lidl, která by na části
pozemku Na Mlíčníku vystavěla
supermarket Lidl.
O dalším postupu odkupu
pozemků Na Mlíčníku Vás budeme informovat po jednání
zastupitelstva města Lysá n. L.
Romana Fischerová
místostarostka

ním a zajištěním navrženého
projektu „ZOO koutek v zámeckém parku v Lysé nad Labem“.

Ze 4. zasedání zastupitelstva
dne 31. 7. 2019
ZM schválilo:
• poskytnutí finančního daru
obci Starý Vestec na „Studii
průtahu silnice II/611 obcí
Starý Vestec“ ve výši 200 000 Kč,
• podpis partnerské smlouvy
mezi městem Lysá n. Labem
a obcí Kukeziv (Ukrajina).
ZM odvolalo:
• předsedkyni OV Dvorce Marii
Herclíkovou z funkce ke dni
31. 7. 2019.
ZM jmenovalo:
• Petru Šolínovou do funkce
předsedkyně OV Dvorce ke
dni 1. 8. 2019.
ZM udělilo:
• poděkování paní Marii Herclíkové za dlouholetou práci
v OV Dvorce.

ZM vzalo na vědomí:
• „Aktualizaci Strategického
plánu rozvoje města Lysá nad
Labem“, jejíž výstupy byly realizovány v rámci Operačního
programu
Zaměstnanost,
reg. č. 3.4.74/0.0./16_058/
0007393, kromě zásobníku
rozvojových aktivit (Příloha
č. 2), že výše uvedený projekt
s čerpáním dotačních prostředků ESF byl ukončen
k datu 28. 2. 2019.
ZM stanovilo:
• termín pro podávání připomínek a námětů ke strategickému plánu ze strany veřejnosti a členů zastupitelstva
města na e-mailovou adresu
strategickyplan@mestolysa.cz
do 30. 9. 2019.
Úplné informace najdete na
webových stránkách města
www.mestolysa.cz.
Bc. Andrea Nováková
referentka vnějších vztahů

Blahopřání
za měsíc červen a červenec

80 let
Veronna Petrová
Milena Hůjová
Jaroslava Hráská
Krista Vítů
Bohumil Falta
Václav Pruknar
85 let
Margita Viglášová
Věnceslava Petrová
Václav Kruliš
Zdenka Kilbergerová
Alena Moravcová
Ladislav Korábek
Ludmila Richterová
Ludmila Sosnová

90 let
Helena Tomková
Josefa Stejskalová
91 let
Vlastimil Machálek
Anna Řeháková
93 let
Květuše Syrová

Jean Paul:
„Smích a radost je obloha, pod níž vzkvétá vše.“
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
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Pár poznámek k územnímu plánu
Během zasedání zastupitelstva 26. 6. 2019 jsem měl
několikrát pocit, že by bylo
prospěšné říci něco o územním plánování obecně. Tu
příležitost jsem ale nevyužil,
neboť jsem si uvědomil, že
bych tím jen prodloužil už
tak nepřiměřeně se protahující schůzi. Uvítal jsem proto,
když mi pan starosta nabídl
možnost uvést pár poznámek
k tomuto tématu písemně
v tomto listě. Půjde tedy
o jakousi osvětu; doufám, že
to nevadí, i když to bude pro
některé čtenáře nadbytečné,
protože to co má být řečeno
dávno vědí.
Ovlivněn některými příspěvky na výše zmíněném
zasedání začnu nesystematicky tím, co územní plánování není. Není ani nástrojem
k šikanování občanů ani jednostrannou smlouvou plnící
každému jednotlivému občanovi všechna jeho přání a
představy.
Mám-li přiblížit, oč v územním plánování jde, nemohu
pominout jiný pojem, totiž
urbanismus. Není to totéž.
Urbanismus je uměleckovědný obor sdružující v sobě
řadu disciplín (výtvarných,
technických, sociologických,
přírodovědných, ekonomických), který se nezabývá
pouze stavbou velkých měst,
jak tomu bylo ve starověku a středověku, ale je (pozor, jedna z definic) „oborem specializované tvůrčí
lidské činnosti směřující
k vytváření harmonického životního prostředí“, a to se
týká nejen všech obcí a lidí
v nich, ale také okolní krajiny. Hlavní zásady urbanismu
jsou v zemích na přibližně
stejném civilizačním stupni
stejné, nebo podobné. Naproti tomu územní plánování
je proces, jímž se přesně určeným způsobem (zákonem,
vyhláškami) stanoví zásady
organizace území od těch
nejobecnějších
(politika
územního rozvoje) až po ty
nejkonkrétnější a nejpodrobnější (regulační plán). A to
může být (a je) v různých ze-
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mích zcela odlišné.***
Urbanismus se uplatňuje
prostřednictvím územního
plánu, je jedním z jeho hlavních nástrojů. Pokud by se zásady urbanismu neuplatnily
v územním plánu, byl by
špatný – neplnil by svůj úkol
a nepřispěl by k rozvoji obce.
V krajním případě by se mohl
stát jen inventurou požadavků jednotlivých uživatelů
města či území (občanů jednotlivců, spolků, podniků,
institucí…), požadavků, které
v souhrnu nedávají smysl,
protože jsou často protichůdné, nemají žádnou koncepci,
chybí ohled na zájmy celku
(či souseda) i časový sled.
Rozpadne se do tříště nesourodých zájmů a nenavazujících akcí.
Neoficiální, obecná a z praxe vycházející definice územního plánu by mohla znít
takto: Je to všeobecně srozumitelný dokument řešící
komplexně organizaci území
– dokument, který je většinově akceptován! Pokud není
všeobecně srozumitelný, nemůže být většinově akceptován, a pokud není většinově
akceptován, je k ničemu.
S první podmínkou (srozumitelnost) je trochu problém,
protože územní plán musí
být zpracován řečí zákonů a
vyhlášek a ta často nebývá
pro neškolené občany úplně
srozumitelná. Klade to na ně
vyšší nároky. Porozumění ale
lze dosáhnout. Třeba tím, že
se budu aktivně a včas zajímat o problematiku obce i
o názory spoluobčanů, zejména pak tím, že budu sledovat a ovlivňovat dlouhý
proces vzniku ÚP od samého
počátku, což stavební zákon
předpokládá a umožňuje. Pro
toho, kdo tuto fázi pomine,
je ovšem hotové a schválené dílo těžko srozumitelným
překvapením. A námitky proti němu vznášet je už většinou marné.
Pomineme-li tedy první
podmínku (srozumitelnost),
zbývá vysvětlit, co je v tomto případě akceptovatelnost.
Myslím, že v zásadě toto:

V této obci, s těmito spoluobčany chci bydlet a žít, přijímám uspořádání této společnosti, budu dodržovat její
pravidla a případně, jsem-li
aktivní, se chci na jejich formulaci podílet. Ano, tady jde
o omezení osobní svobody.
V jiných oblastech života
taková omezení samozřejmě přijímáme. Chci-li užívat
silniční síť, nesmím jezdit,
kudy se mi zlíbí a v jakémkoli
směru, nesmím zastavit, kde
chci, nesmím jezdit, čím chci,
musím brát ohled na ostatní...
atd. Na to jsme si zvykli, tomu
rozumíme. Bez toho bychom
se pozabíjeli. Ale s městem
je to podobné, jenom trochu
složitější. Bez tohoto omezení svobody, které dobrovolně
přijmeme, by nefungovalo.
A také platí, nebo mělo by
platit, obecné pravidlo kompozice: Celek je víc než suma
jednotlivostí. Veřejný prostor

(ulice, náměstí, park) je víc
a důležitější než jednotlivé
domy, město je víc a významnější než součet veřejných
prostor, krajina je víc než jen
suma obcí a těch volných míst
mezi nimi. Vždy tam je něco
navíc a tím je uspořádání
celku. O to jde v urbanismu
i územním plánování.
Ing. Arch. Jan Storch

*** Pro lepší představu
může sloužit tato paralela:
urbanismus – územní plánování: medicína – systém
zdravotní péče; zatímco medicíně (urbanismu) rozumí
dobře jen specializovaní odborníci, systém zdravotní
péče (územní plánování) se
týká všech občanů, ti ho chápou, specializovaní odborníci, systém zdravotní péče
(územní plánování) se týká
všech občanů, ti ho chápou,
respektují a využívají.

Přistavování kontejnerů
v měsíci září
Velkoobjemové kontejnery se budou přistavovat
3. sobotu v měsíci, tj. 21. 9. 2019 na tato stanoviště:
místo (typ kontejneru)
U Vlečky (1x BIO)
Ke Skále (1x BIO)
Brandlova, u trafa (1x BIO)
Mlíčník (1x BIO)
Dvorce (1x BIO, 1x TDO)
Byšičky (1x BIO, 1x TDO)
Řehačka (1x BIO, 1x TDO)
U Borku (1x BIO, 1x TDO)

čas rozvozu
08.00
09.00
09.30
10.00
08.30
09.00
09.30
10.30

čas svozu
10.00
11.00
11.30
12.00
10.30
11.00
11.30
12.30

Kontejnery po navršení kapacity nebudou vyvezeny
dříve než v termínu odvozu!!!
BIO - velkoobjemový kontejner na zeleň
TDO - velkoobjemový kontejner na domovní odpad

Pro občany z ostatních lokalit je k dispozici sběrný
dvůr, který je otevřen celý rok v tyto dny: pondělí –
pátek 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00, sobota 8.00 – 13.00,
s výjimkou svátků. Sběrný dvůr je u sídliště – bývalá
kotelna, ulice Ke Vrutici 1738.
Podrobnější informace Vám rádi podáme na MěÚ, odbor
správy majetku, tel.: 325 510 231.
Ing. Veronika Rybová
referentka OSM čistota a zeleň
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Zprovoznění křižovatky ulic Mírová, Družstevní a Na Zemské stezce
Začátkem září letošního
roku bude současně s mostem přes železniční nádraží
zprovozněna stavba II/331
Lysá nad Labem, rekonstrukce křižovatek, jejímž předmětem je mimo jiné přestavba
stávající křižovatky ulic Mírová, Družstevní a Na Zemské
stezce.
Stavba je sdruženou investicí Krajské správy a
údržby silnic Středočeského
kraje a města Lysá nad Labem, zhotovitelem stavby
je společnost Metrostav a.
s. a projektantem zajišťující
projektovou přípravu stavby
společnost Pontex spol. s r.o.
Křižovatka v původním stavu vykazovala mnohé závady
z hlediska bezpečnosti provozu (psychologicky nejasný
hlavní směr, nevhodné úhly
připojení vedlejších komunikací, nejasné vedení dopravy,
dlouhé přechody pro chodce,
nevhodný tvar zpevněných
ploch a další) a technického
stavu (havarijní stav vozovky, nedostatečné odvodnění
vozovky chodníků), které
byly důvodem rozhodnutí

o kompletní rekonstrukci křižovatky.
V rámci projektové přípravy bylo rozhodnuto, že stavbou budou řešeny jak závady
technického stavu tak i závady bezpečnosti. V první řadě
bylo nutné upravit směrové
vedení hlavního dopravního
směru tzn. zvětšení oblouku
ve směru průjezdního úseku
peážní vedení silnic II/272
a II/331 mezi ulicemi Družstevní a Mírová (ze směru
Lysá nad Labem) z původního poloměru 5,5 m na 40 m.
S tím souvisí i úprava směrového vedení vedlejších směrů, ulice Mírové (ze směru
Litol) a Na Zemské stezce,
jejichž napojení bylo nově
navrženo kolmo, resp. v úhlu
blízkém kolmému. Tím došlo
ke zlepšení zejména rozhledových poměrů (řidič nekouká za sebe ale vedle sebe).
Hlavní dopravní směr je navržen jako dvou pruhová komunikace se základní šířkou
jízdního pruhu 3,0 m, která je
ve směrovém oblouku rozšířena o 1,3 m pro vnitřní pruh a
0,95 m pro vnější pruh. Šíř-

Rekonstrukce kabin FK Litol

kové uspořádání plochy vozovky vedlejších větví pak vychází v souladu se zněním čl.
5.2.4.2 ČSN 73 6102 ed.2 ze
simulace průjezdů směrodatnými vozidly všemi možnými
křižovatkovými pohyby (jako
směrodatné vozidlo byla
zvolena návěsová souprava
ve smyslu TP 171). Tímto
návrhem došlo k podstatnému zmenšení plochy vozovky v křižovatce a usměrnění
dráhy vozidel při průjezdu
a zároveň bylo umožněno
vybudování ochranného dopravního ostrůvku mezi protisměrnými jízdními pruhy
v místě přechodu pro chodce
v ulici Mírová směr Litol.
Zřízení ochranného dopravního ostrůvku mezi jízdními
pruhy v ulici Mírová směr Lysá
nad Labem nebylo možné z
důvodu kolize vlečných křivek
při levém odbočení z ulice Na
Zemské stezce s ostrůvkem a
šířkovým omezením uličního prostoru, proto je navržen
přechod pro chodce v tomto
místě bez rozdělení ostrův-

kem. Přechod pro chodce je
v tomto místě navržen v délce
8,0 m, což je maximální možná délka stanovená vyhláškou
č. 398/2009 Sb. o obecných
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové
užívání staveb v aktuálním
znění s využitím možných
úlev uvedených ve vyhlášce.
V místě přechodu tím dochází
ke zúžení hlavního dopravního prostoru (vozovky komunikace) a musí tak být změněn
režim vedení cyklistické dopravy. V prostoru mostu přes
nádraží je vozovka uvažována
v šířce 10,5 m, při čemž jsou
navrženy podél jízdních pruhů po obou stranách vyhrazené pruhy pro cyklisty šířky
1,50 m, které přechází před
přechodem pro chodce do
piktogramového koridoru pro
cyklisty. Ten dále pokračuje
v prostoru křižovatky až po
odbočení na vedlejší komunikace.
Ing. Pavel Hrdina
vedoucí projektant
Pontex s. r. o.

Pokud jste přispěli finančním darem na rekonstrukci
domu Zámek 4/25 po požáru ze dne 17. 11. 2018 v
průběhu měsíce ledna až
března 2019 na transparentní bankovní účet č. 8248504268369/0800 a žádáte
o potvrzení o poskytnutí finančního daru pro uplatnění

odpočtu hodnoty daru ze základu daně za rok 2019, obracejte se, prosím, na mzdovou
referentku paní Lenku Soustružníkovou na e-mail: lenka.soustruznikova@mestolysa.cz.
Děkujeme.
Lenka Soustružníková

Vážení klienti, žádáme o dodržování stanovených úředních
hodin odboru dopravy Městského úřadu Lysá nad Labem,
tedy pondělí a středa od 7.00
hod. do 11.30 hodin a od 12.00
hodin do 18.00 hodin, s odbavením posledního klienta nejpozději v 17.45 hodin. V neúřední
dny Vaše žádosti též vyřídíme,
avšak pouze na objednání na
telefonních číslech:
• evidence motorových vozidel:
325 510 289, 325 510 251

(p. Novák, pí Bendová),
• evidence řidičů, řidičské průkazy: 325 510 290 (pí Frankeová),
• nebo prostřednictvím objednávkového systému, který je
dostupný na webových stránkách Městského úřadu Lysá
nad Labem: https://mestolysa.cz/cz/mestsky-urad/
objednavkovy-system.
Děkujeme za pochopení.
odbor dopravy

Potvrzení o poskytnutí
finančního daru

Oznámení – úřední hodiny
Rozsáhlá
rekonstrukce
kabin na fotbalovém hřišti
FK Litol je zcela dokončena,
včetně kolaudace. Jednalo se
o stavební úpravy objektu
zázemí fotbalového klubu,
která spočívala především
v rekonstrukci hlavní střechy objektu a s tím související výměnu střešního pláště

a konstrukcí SDK podhledů
v klubovně a východní části
objektu. Jedná se o přízemní
objekt, ve kterém se nachází
základní zázemí pro obsluhu
fotbalového hřiště, a to šatny,
sklady pomůcek, umývárny a
klubovna s výdejním pultem.
Ing. Karel Otava
starosta města
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Poděkování za podporu v kauze Mlíčník“
Milé sousedky, milí sousedé, rádi bychom vám všem
poděkovali za vaši nasazenost a pomoc s peticí (Petice
proti výstavbě hal projektovaných jako ubytovny), která
vznikla jako hlas občanů proti výstavbě hal Na Mlíčníku.
Dle dosud zjištěných informací uplynula v neděli
30. 6. 2019 lhůta, do které
mohl investor zaplatit kupní
cenu a uzavřít kupní smlouvu na pozemky, na kterých
byla plánována výstavba
9 hal pro drobnou výrobu –
řemesla a ateliéry. Investor
ve sjednané lhůtě kupní cenu
neuhradil a kupní smlouvu
neuzavřel.
Lze předpokládat, že se
výstavba kontroverzních hal,
kde hrozilo nebezpečí, že se
bude jednat o ubytovny, nebude realizovat. Investorovi
se tedy nepodařilo za téměř
dva roky získat územní rozhodnutí, kterým by výstavba
devíti hal byla povolena. A na
tomto výsledku máte obrovský podíl VY VŠICHNI, kteří
jste pomohli zabránit tomuto kontroverznímu investičnímu záměru. Vám všem
děkujeme za vaši účast a za
zájem o naše město. Je skvělé vědět, že když se spojíme,
dokážeme velké věci. Byla to
cesta nelehká, museli jsme
ustát vytrvalé osočování ze
lží ze strany vedení města
a bylo na nás podáno také
anonymní trestní oznámení

za šíření poplašných zpráv.
Starosta města po celé dva
roky běžícího územního řízení nepodal za město jedinou námitku – to udělal až
na konci května v době, když
již běžela petice.
Dne 10. 7. 2019 vydal
Městský úřad Lysá nad Labem veřejnou vyhláškou návrh opatření obecné povahy,
jímž zahájil řízení o návrhu
opatření obecné povahy –
stavební uzávěře pro území
P17A-VD, tedy pro území,
v němž se nachází i pozemky
v průmyslové zóně, na kterých byla plánovaná kontroverzní výstavba 9 hal.
Dne 16. 7. 2019 se uskutečnila schůzka, na které byli
přítomni Stanislav Šelder
(jeden z vlastníků předmětných pozemků), Romana Fischerová
(místostarostka),
zastupitel Karel Marek (představitel nového opozičního
uskupení Lysá nás spojuje),
Diana Samková a Irena Šulcová
(z odboru výstavby a životního prostředí) a Jan Štěpánek
(z odboru městského investora). Pan Šelder přítomné
informoval, že investor od
svého záměru na výstavbu
9 hal pro drobnou výrobu –
řemesla a ateliéry – odstoupil.
Investor tedy již nemá oprávnění na pozemcích cokoliv
stavět a územní řízení vedené místním stavebním úřadem by mělo být zastaveno.
Pozemky jsou opět nabízeny

k prodeji s tím, že město Lysá
nad Labem má možnost si je za
zvýhodněnou cenu koupit.
Někteří zastupitelé projevili zájem, aby město Lysá
n. L. pozemky o velikosti
17 tisíc m2 koupilo a nabídlo k výstavbě supermarketu
některému z obchodních řetězců. První jednání proběhlo již v úterý 23. 7. 2019 se
zástupci obchodního řetězce
LIDL, přičemž na této schůzce byli přítomni i zástupci
Lysá nás spojuje jako Honza
Marek a Radka Bláhová. Bližší informace vám samozřejmě poskytneme, co nejdříve
to bude možné.
Zároveň pan Šelder přítomným sdělil, že bude-li
úplná stavební uzávěra na
předmětné pozemky odsouhlasena, jsou vlastníci připraveni vést s městem Lysá
nad Labem soudní řízení.
Jsme toho názoru, že
další pokračování v řízení
o stavební uzávěře není žádoucí a městu přinese jen
vleklé soudní spory s vlastníky pozemků v dané lokalitě.
Stavební uzávěra také zablokuje potencionální jednání
s obchodními řetězci ohledně výstavby supermarketu.
Principem stavební uzávěry
totiž je, že na pozemku není
možné nic postavit, tedy ani
stavbu, která by byla jinak
v souladu s územním plánem
a právními předpisy. Z pohledu možného investora (zá-

jemce o výstavbu supermarketu) tak bude místo, na které
je uvalena stavební uzávěra,
naprosto nezajímavé, protože
na pozemku nebude moci obchod ani parkoviště postavit.
CO NÁS ČEKÁ NA NEJBLIŽŠÍM ZASTUPITELSTVU?
Lze předpokládat, že zastupitelé budou o možnosti koupě daných pozemků
hlasovat. Jestli tento bod
bude na programu, se ještě
neví, ale lze předpokládat,
že vzhledem ke lhůtě (konec
září), kterou dostalo město od majitele pozemku, se
bude o koupi na zářijovém
ZM jednat. My všichni opoziční zastupitelé sjednocení
v Lysá nás spojuje tuto koupi
podporujeme.
Jestli chcete s námi sledovat, jak to celé dopadne a
co nám řekne pan starosta,
přijďte na zářijové zastupitelstvo dne 25. 9. od 17.00
hodin anebo se k nám přidejte na náměstí Bedřicha
Hrozného, kde pro vás opět
uspořádáme společné promítání ze zasedání zastupitelstva města od 17.00 do
22.00 hodin.
Opoziční zastupitelé:
Karel Marek, Štěpánka
Vošická, Jan Burian (všichni
za Lysá nás baví KDU-ČSL),
Jan Marek, Petr Eliška (oba
za Kulturně) a Martina
Synková Tužinská (za Cestu
města) a společne za
Lysá nás spojuje

Vážení spoluobčané, reaguji
na příspěvek Lysá nás spojuje,
a to uvedením na pravou míru,
jak vedení radnice v celé kauze
postupovalo. Z mého pohledu
byla zástupci opozice veřejnost
zbytečně znejistěna tím, že se
ve městě připravují projekty,
které by měly za následek snížení kvality jejich života zde
ve městě. Radnice postupovala následně: po důkladném
zvažování celé situace, a s přihlédnutím k názorům občanů
města, byly proti předpokládané možnosti výstavby „ubytoven“ použity tyto nástroje: 1)

pozastavení územního řízení s
tím, že budou dalším jednáním
s investorem upraveny v textové části projektu formulace a
případně i výkresy tak, aby byla
výstavba ubytoven výslovně
znemožněna a tento způsob využití vyloučen i v budoucnu, 2)
v rámci změny územního plánu
č.2 (řešících řadu dalších aktuálních problémů územního
plánu) bude nově formulováno
přípustné a nepřípustné využití
dotčeného území na Mlíčníku
tak, že, m.j. z přípustného zmizí
«hromadné ubytování sezónních dělníků» a přesune se do

nepřípustného. Třetím nástrojem, určitou pojistkou navíc, je
stavební uzávěra. Na rozdíl od
prvních dvou nástrojů by účinkovala jen dočasně, ale zato
ihned. A bylo správně rozhodnuto, aby byla jen pro vybraná území a na všechny stavby,
protože to jednak takto odpovídá dikci stavebního zákona a
zejména proto, že uvalena jen
na ubytování by ztratila smysl,
neboť v projektu „hal“ výslovně
nikde žádné hromadné ubytování není.
Dle posledních informací investor hal propásl smluvní lhů-

tu s majiteli pozemků na zaplacení (resp. jejich odkupu), a
od záměru odstoupil. V tento
okamžik by se mohlo zdát, že
je stavební uzávěra nyní již
zbytečná. Ale je to obráceně,
protože nyní je potřebnější než
před tím, protože se neví, co
s předně dotčenými pozemky
bude, pro jaký účel mají, či mohou, být užívány. S posledních
jednání ve věci není vyloučena
ani úplně jiná funkce (např.
obchodní centrum), a že o věci
se ještě povedou jednání, včetně jednání o koupi pozemků
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Pokračování ze str. 6

městem. A právě pro tuto nejasnost budoucího využití je
stavební uzávěra potřebná, ne-li nutná (aby se tam nepostavilo něco, co bude v budoucnu
na překážku dohodnutému a
rozumnému využití). Tak jako
všechny stavební uzávěry musí

být a bude dočasná a měla by
platit jen do vydání změny
územního plánu, která jasně a
nově stanoví přípustná využití.
Ta budou odpovídat záměru,
na němž se (během zpracování změn) všichni zúčastnění
domluví. Výjimku ze stavební
uzávěry pak má kompetenci

udělit rada města.
Pokud investor problematického projektu od svého záměru definitivně upustil, nástroj
pod bodem 1) odpadá, změna
č.2 územní plán pokračuje tak,
jak byla schválena, a vyhlášená
stavební uzávěra nabývá na
důležitosti. V případě že ne (věc

musí být ověřena po právní
stránce) a zůstávají všechny tři
uvedené nástroje v platnosti s
tím, že stavební uzávěra je pojistkou pro případ selhání prvních dvou.
Ing. Karel Otava
starosta města

Vážení spoluobčané, jak
jsem již několikrát v minulosti uvedl, zásadně se nedívám
na Facebook, přesto občas od
zastupitelů nebo občanů výpis
z některých příspěvků obdržím. Nechci se mýlit, ale předpokládám, že bude chtít nové
uskupení „Lysá nás rozděluje“
prezentovat v nejbližších Listech své „úspěchy“ při řešení
problematiky některých připravovaných investic, zejména
tzv. „ubytoven“. S jejich peticí
byly problémy, s ohledem na
její ne zcela pravdivý obsah
byla až na hranici poplašné
zprávy. Ale hlavně byla zcela
zbytečná.
„Konstruktivně–
opoziční zastupitelé“ se tak
snažili vlámat do otevřených
dveří. V době „verbování„ občanů, vedení města již dávno
připravovalo a probíralo metody jak zajistit, aby avizovaný
projekt nebyl po realizaci přítěží, ale přínosem. Já sám jsem
již na počátku tohoto roku byl
kontaktován jedním z účastníků územního řízení, který po

konzultaci se mnou podal na
SÚ odpovídající námitky. Bez
ohledu na zcela zbytečnou petici z časového hlediska a hysterií na Facebooku a v jiných
médiích, připravovalo vedení
města opatření ve spolupráci
s novým architektem města.
Šlo zejména o změnu územního plánu, která by zcela vyloučila obdobnou kritizovanou
stavbu s návrhem dočasné stavební uzávěry lokality, vč. návrhu na přerušení stavebního
řízení vzhledem k řadě závažných námitek.
Na počátku prázdnin, podle
informací, které mám, tak asi
v polovině července, určitá
skupina zastupitelů, přihřívajících se na údajně získané
popularitě, jednala jedním
z hlavních vlastníků pozemků
v lokalitě Mlíčník, který prý
odmítl již s firmou Katscher
jednat a nabídl dokonce odkup pozemků i městu za sníženou cenu.
Dovolím si uvést, aby
opět nevznikla panika, že je

to samozřejmě také jedna
z možností řešení a při dodržení zákonných postupů tuto
cestu můžu jen podpořit. Má
to však jeden háček, neviděl
jsem doposud žádný posudek
na kupní cenu pozemku, ale
údajně se zpracovává. Pokud
by majitel s takovou cenou
souhlasil, pak by bylo účelné
i tuto variantu posoudit.
Město již zažilo podobný neúspěšný pokus při možném
odkupu pozemků, které již
vlastní v centru města PMS
Poděbrady, a to vzhledem
k ceně stanovené znaleckým
posudkem a požadavku prodávajícího. Zaslechl jsem,
že tato skupina snad jedná i
s nějakým supermarketem.
To není ovšem novinka, tento
návrh jsem projednával i já
se SÚ, je tam již můj plánek.
Údajně je majitelem pozemků městu vyhrožováno soudem v případě stavební uzávěry. To je ale na delší rozbor.
Závěrem upozorňuji, že
v současné době zde nelze sta-

vět ani BI, ani BD, ani SM a ani
supermarket a musela by se po
odkupu pozemků zařídit stejně
další změna ÚP. Hlavně nabádám občany, aby před podpisy
peticí zvážili, jsou-li pravdivé,
účelné a ne s křížkem po funuse, pouze populistické, příp.
naprosto předčasné. Je škoda,
že nové hnutí doposud k rozvoji města vůbec ničím nepřispělo. Peticemi se spíše snažilo
o jeho destrukci. Očekávám
také, že se bude do budoucna
LNS honosit tím, co všechno je
schopno pro rozvoj města udělat. Bohužel na Strategickém
plánu rozvoje města se někteří z nich v minulém období
podíleli. Avšak závěrečného
projednání tohoto dokumentu
se nezúčastnili jak na pracovní schůzce zastupitelstva, tak
i při veřejném projednání.
Řada z nich tak měla možnost
místo současných populistických slibů již dříve pracovat na
rozvoji města.
Ing. Petr Gregor
zastupitel města

Někdy se zdá, že tento svět
patří jen mladým lidem. A
to přesto, že stále roste podíl starších věkových skupin
a prodlužuje se lidský věk –
s kvalifikovanými lidmi, kteří
ve svém životě něco dokázali a
zvládli i takové převratné změny, jako digitalizace, mobilní
komunikace a vše, co do oblasti
informačních technologií patří.
Česká společnost své seniory podceňuje a mnohé jim dluží. Upozorňují na to odborníci
a výzkumy ukazují, že ve srovnání s některými vyspělými
zeměmi na tom nejsme zrovna lichotivě. V nejhorší situaci

se nacházejí senioři opuštění
a nemocní. I ti ale celý život
pracovali a neměli by dožívat
v nedůstojných podmínkách.
Když jsme se v loňském roce
připravovali na komunální volby, pečlivě jsme, jako senioři,
sledovali, jak politické strany
a volební uskupení řeší problematiku seniorských aktivit.
Kromě jiného to bylo i tématem
našich pravidelných setkávání
v Kavárničce dříve narozených.
A abychom byli podrobněji informováni, zvali jsme do Křesla
pro hosta hlavní představitele
volebních uskupení. A tak jsme
mimo jiné přivítali sympatic-

kou paní učitelku Mgr. Štěpánku Vošickou a pana Mgr. Karla
Marka z KDU-ČSL. Bylo to setkání vskutku na úrovni a plné
nových poznatků a informací. I
když se nám mnohé jevilo jako
úsilí společné, prolínající všemi volebními subjekty, jako by
měly stejné cíle. Proto jsme k
tomu vznášeli upřesňující dotazy. Často to končilo odvoláním
na nesplněné cíle minulých voleb a kritikou mnohých zastupitelů.
Uplynul již téměř rok od
komunálních voleb a senioři,
tvořící plnou čtvrtinu obyvatel našeho města, se nestačí

divit. Našli ve svých dopisních
schránkách nečekané přípisy
a petiční archy. Začalo to letákem s nápisem Ubytovny pro
2 tisíce sezónních pracovníků
nebo výrobní haly? A dovětkem Vyzýváme vedení města,
aby na zasedání zastupitelstva
26. 6. 2019 revokovalo schválení plánovací smlouvy a aktualizovalo územní plán města
tak, aby nebylo možné v Lysé
nad Labem stavět velkokapacitní ubytovny. Pro seniory
to bylo naprosto nečekané,
zejména když na ně zamířili
neznámí občané s petičními

Něco málo k peticím a představám LNS

Senioři – máme se na co těšit?
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Senioři – máme se na co těšit?
archy a žádali podpis. Krátce
na to seniory velice překvapilo vydání dvoulistu Lysá nás
spojuje „Bez cenzury“ svým
obsahem a opět petičním archem a adresami, kde lze petici podepsat. Koalice v zastupitelstvu a rada města má přece

plnou důvěru občanů, kteří je
v komunálních volbách zvolili za své nejvýš důvěryhodné
představitele. A hlavně senioři nechápou, proč je vyvíjen
takový nátlak od mladých
opozičních zastupitelů, usmívajících se na titulní stránce
dvoulistu. Jak máme pocho-

pit jejich výzvu …spojme se a
usilujme společně o to, aby se
nám v Lysé žilo lépe… Stejně
je tomu tak s další peticí ČSAP
– stop projektu. Copak jsme v
situaci, kdy se každý bod jednání zastupitelstva nebo rady
města bude řešit peticemi?
Jenom pro zajímavost, se-

nioři dost těžce snášejí takovýto postup při řešení běžných městských problémů.
Nepohlížejí s pochopením na
zastupitele mladších ročníků,
jímž zatím Lysá k srdci nepřirostla.
MVDr. Jan Kořínek
zastupitel města

Vážení spoluobčané, dovolte
mi, abych Vás seznámila s probíhající přípravou Strategického plánu rozvoje města. U řady
z akcí bude město žádat o dotace a zařazením akce do strategického dokumentu města se
šance na získání dotace zvyšuje.
Projekt „Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Lysá
nad Labem“ (dále jen ASPRM
nebo Projekt), byl předkládán
zastupitelstvu města 31. 7.
2019, jako výsledek práce realizačního týmu od března 2018
do února 2019. První strategický plán města byl zpracováván
v letech 2010–2011. I když je
fungování města stabilní, došlo
od té doby k řadě změn, které
vyvolaly potřebu uvedený dokument aktualizovat. Projekt
ASPRM byl podpořen získáním
dotace z Evropských fondů
v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Registrační
číslo: CZ.034.74/0.0./0.0/16_
058/007393. Řešitelský tým,
složený z členů zastupitelstva,
úředníků MěÚ Lysá nad Labem
a externích spolupracovníků,
byl rozčleněn do 5 pracovních
skupin: 1) Ekonomický rozvoj
města – vedoucí PaedDR. Jan
Štěpánek, členové Ing. Karolína Chudobová, Josef Kolman,
Ing. Petr Gregor, Ing. arch. Jan
Ritter, Ing. Jiří Drbohlav, 2) Bezpečnost ve městě – vedoucí Ing.
Karel Otava, členové Bc. Luboš
Zita, Mgr. František Jašek, Bc.
Martin Robeš, Dana Hančová,
Ing. Miloslav Škoch, 3) Sociální
rozvoj a lidské zdroje – vedoucí Ing. Tomáš Najmon, členové
Ing. Kamila Kuchařová, Mgr.
Petr Kopecký, PaedDr. Věra
Bodnárová, Alena Uhlířová,
Mgr. Jiří Hendrich, 4) Infrastruktura města – vedoucí Jan
Burian, členové Ing. Vladimír

Kopecký, Ota Balík, František
Blažek, Michaela Holovská,
Romana Matoušová, 5) Životní
prostředí – vedoucí Ing. Diana
Samková, členové Ing. Veronika
Rybová, Jan Krumpholc, Ivana
Koštířová, Pavel Votroubek,
Lukáš Palyza. Do řešitelského
týmu patří dále Ing. Miloš Dvořák, hlavní metodik, Mgr. Lenka
Klabačková, manažer projektu
– administrátor, Lenka Soustružníková, finanční manažer
projektu I., Ing. Jiří Lauerman,
finanční manažer projektu II.
Projekt byl rozvržen na období
od 1. 3. 2018 do 28. 2. 2019. Práce probíhala v období jednak ve
výše uvedených pracovních skupinách, dále na schůzkách vedoucích pracovních skupin a na schůzích celého řešitelského týmu.
Dílčí výstupy činnosti obdrželi
členové ZM v prosinci 2018. Projekt byl zakončen projednáním
výstupů na pracovním semináři
zastupitelstva s účastí veřejnosti dne 27. 2. 2019. Následně
v dubnu 2019 byl ASPRM předkládán na zasedání zastupitelstva města Lysá nad Labem. Do
konce března 2019 byla možnost
všech zastupitelů podávat případné náměty a připomínky, této
možnosti nikdo ze zastupitelů
nevyužil.
Konečný dokument za toto
období byl usnesením č. 199 na
ZM 31. 7. 2019 schválen v následujícím (termínově upraveném) znění, a před jeho konečným schválením v ZM se s ním
ještě bude dále pracovat: I. bere
na vědomí: a) „Aktualizaci Strategického plánu rozvoje města
Lysá nad Labem“, jejíž výstupy
byly realizovány v rámci Operačního programu Zaměstnanost, reg. č. CZ.03.4.74/0.0./
16_058/0007393, kromě zásobníku rozvojových aktivit

(Příloha č. 2), b) že výše uvedený projekt s čerpáním dotačních prostředků ESF byl
ukončen k datu 28. 2. 2019,
II. jmenuje: a) Ing. Karolínu
Chudobovou hlavním metodikem projektu pro následující období projektu počínaje
1. 8. 2019, b) členy monitorovací skupiny počínaje 1. 8.
2019 pro projednávání změn,
zapracování došlých námětů a
připomínek a kontrolu plnění
strategického plánu s kompetencemi v následujících oblastech:
1) Ekonomický rozvoj města
– PaedDr. Jan Štěpánek, 2) Bezpečnost ve městě – Bc. Luboš
Zita, 3) Sociální rozvoj a lidské
zdroje – Ing. Tomáš Najmon
4) Infrastruktura města – Ing.
Vladimír Kopecký, 5) Životní
prostředí – Ing. Diana Samková,
III. ukládá: a) vedoucí odboru
IT vytvořit mailovou adresu:
strategickyplan@mestolysa.cz
pro shromažďování námětů a
připomínek ke strategickému
plánu, b) hlavnímu metodiku
svolat monitorovací skupinu
k projednání a zapracování
došlých připomínek a námětů ke strategickému plánu do
11. 10. 2019. c) hlavnímu metodiku vypracovat zprávu o
vypořádání došlých připomínek a námětů a předložit ZM
k projednání do 12/2019. d)
hlavnímu metodiku zpracovat
konečnou verzi „Aktualizace
Strategického plánu rozvoje
města Lysá nad Labem“, doplněnou o relevantní připomínky a náměty, a dále předložit
ZM ke schválení do 12/2019.
e) hlavnímu metodiku předložit „Aktualizace Strategického
plánu rozvoje města Lysá nad
Labem“, k vyjádření Krajskému úřadu Středočeského kraje
z pohledu zákona č. 100/2001

Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí f) hlavnímu
metodiku projednat s veřejností „Aktualizace Strategického
plánu rozvoje města Lysá nad
Labem“, zajistit informovanost
veřejnosti do 30. 11. 2019,
IV. stanovuje: termín pro podávání připomínek a námětů ke
strategickému plánu ze strany
veřejnosti a členů ZM na e mailovou adresu strategickyplan@
mestolysa.cz do 30. 9. 2019.
V tento okamžik jsou opakovaně osloveni všichni zastupitelé, ale také takřka všechny komise rady města (předně komise
stavební a životního prostředí),
aby se k danému dokumentu
písemně vyjádřili. Připomínky
a náměty zastupitelů, komisí a
veřejnosti budou monitorovací
skupinou vyhodnoceny, a dle
výsledku toho zapracovány či
nikoliv. Termín veřejného projednání bude stanoven v dostatečném předstihu.
Závěrem bych chtěla moc
poděkovat všem zúčastněným,
v čele s panem Ing. Milošem
Dvořákem, za poctivě odvedenou práci, na v tento okamžik
mnou přebíraný dokument,
který věřím, že po jeho dokončení, bude přijatelný pro
zastupitele napříč politickým
spektrem a bude přenositelný
i dalších volebních období. Domnívám se, že již v tento okamžik obsahuje většinu dlouholetých přání i nutností všech
obyvatelů našeho města, jak by
se měla Lysá nad Labem rozvíjet, a pokud se nám alespoň
větší část z jeho obsahu, podaří
převést do realizace, bude naše
město o to krásnějším a příjemnějším domovem nás všech.
Ing. Karolína Chudobová
uvolněná radní, garant
odboru měst. investora a IT
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Rezignace na mandát zastupitele města
Vážený pane starosto, rád
bych Vám oznámil, že tímto
rezignuji na mandát zastupitele města Lysá nad Labem
k 1. 9. 2019.
Po vyhlášení výsledků posledních voleb do městského
zastupitelstva, a pro mě překvapivého znovuzvolení, jsem
se obratem vyjádřil, že si vážím výrazné podpory občanů,
ale pokud nastane chvíle, kdy
již nebude možné skloubit
roli otce a zastupitele, abych
je mohl společně vykonávat
v souladu se svým svědomím,
dostane přednost rodina. Ta
chvíle nyní nastala…
Jsem smutný z toho, jakým
způsobem město řídíte, jakým

způsobem vaše koalice komunikuje s námi, zastupiteli
občanů, zástupci spolků či neziskových organizací i dalšími
občany a jak nakládáte s jejich
připomínkami ke zlepšení
našich životů ve městě. Jsem
zklamaný z Vaší arogance a
přesvědčení, že všemu rozumíte a vše znáte, a proto nám
nepotřebujete naslouchat. Nelíbí se mi ani Váš přístup k zaměstnancům úřadu, lidem,
které svým jednáním dokážete ponížit, pokud Vám nejsou
po vůli. Někteří kvůli tomu i
úřad opustili. Nemíním již dále
ztrácet volný čas na Vámi často
nedůstojně vedených zasedáních zastupitelstva, která trvají

i osm hodin. Nedokážu se přenést ani přes to, že jste schopen
uchýlit se k cenzuře druhého
názoru namísto toho, abyste
v diskuzi kritika přesvědčil silnými argumenty. Za všechno
uvedené stačí zmínit Vaše vystupování v případě „Ubytovny
na Mlíčníku“.
Pane starosto, rád bych
Vás pochválil za to, že Vás je
plné město a že se snažíte být
u všech důležitých událostí.
Z Vašeho jednání i záměrů, které při svých vystoupeních prosazujete, jsem ale získal pocit,
že jste zapomněl, proč Vás lidé
zvolili. Připadá mi, že již neusilujete o rozvoj „našeho“ města,
ale že si budujete „SVOU“ Lysou.

Reakce na rezignaci na mandát Pozor změna!
Odbor vnitřních věcí Městzastupitele Ing. Petra Elišky
ského úřadu Lysá nad Labem
Je chvályhodné, že Petr dal
přednost rodině. Ve dvou volebních obdobích si vyzkoušel, že být zastupitelem není
vůbec jednoduché a že je to
opravdu na úkor volného
času. Že je k tomu potřeba mít
zkušenosti, schopnosti a být
respektován nejen ve městě,
ale i na krajské a celostátní
úrovni. Byla mu dána možnost pracovat pro naše město
ve funkci místostarosty. Jak
to dopadlo? Po roce se začala
hroutit koalice a po neúspěšném pokusu o odvolání starosty sám na funkci místostarosty rezignoval. Odstoupili
i dva radní a tím dostali řízení města do chaosu. Za neexistující radu města po více
než sedm měsíců muselo vše
projednávat zastupitelstvo.
Bohužel po necelém roce po
volbách se situace opakuje.
Opozice se dala na cestu destrukce. Pomocí "nové zbraně" Facebooku jsou vyvolávány různé kauzy a petiční
akce. Naši spoluobčané, ale i
přespolní podepisují petice,
aniž by si zjistili pravdivé informace. Úřad je zaplaven žádostmi podle zákona č. 106 o
svobodném přístupu k informacím. Petru Eliškovi, který
nepracoval v řídících funkcích
je smutno z toho, jakým způ-

sobem řídím město. Městský
úřad a jeho zaměstnanci si
musí být vědomi, že pracují
pro město a občany. Nejsem si
vědom toho, že by byl někdo
donucen bezdůvodně opustit úřad. Vadí mu nedůstojně
vedená zastupitelstva, která
trvají do pozdních nočních
hodin. Je to ale opozice, která
často opakujícími se dotazy a
obstrukcemi jednání protahuje. Je mě prý plné město. Ano,
zúčastňuji se co nejvíce akcí
pořádaných městem, chodím
na jednání spolků a na setkání s občany. To, že "nosím kůži
na trh" pro mne není určitě
příjemné. Dozvídám se ale,
jaké problémy mají obyvatelé
v různých částech města, a
snažím se jim pomoci. Zajištění chodu a rozvoji města věnuji veškerý svůj čas. Tři roky
jsme se věnovali dokončení
skomírajících složitých investic a přípravě nových projektů,
které se už začínají realizovat.
Smysluplnými projekty, které
slouží lidem, buduji spolu se
zaměstnanci úřadu naši Lysou
a těším se z každého počinu,
díky kterému naše město, ale
i jeho nejbližší okolí stále více
vzkvétá.
Ing. Karel Otava
starosta města

oznamuje, že od 1. 8. 2019 došlo k těmto změnám:
Agenda evidence obyvatel,
tzn. přihlašování k trvalému
pobytu a výdej údajů z informačního systému evidence
obyvatel, byla přesunuta z podatelny do 1. patra vlevo, kancelář č. 113. Nově se zde navíc
souběžně s matrikou ověřují

Lysá je ale nás všech, není to jen
Vaše město, myslete na to, prosím, při svém dalším rozhodování.
Spravovat dobře město vyžaduje mnoho zápalu, času i
energie, a těch se mi již nedostává. Na konci srpna tak oddám svého kamaráda a poté
předám zastupitelský mandát
náhradníkovi Matěji Kodešovi,
který dostatkem obojího disponuje. Sdružení Kulturně! i Lysá
nás spojuje budu samozřejmě
podporovat i nadále a v případě
požadavku radnice o pomoc ve
smysluplné věci Vám budu rád
k dispozici.
Ing. Petr Eliška
zastupitel za Kulturně!

podpisy a listiny.
Kancelář č. 113 vznikla místo
čekárny na občanské průkazy
a cestovní doklady, která byla
přesunuta na konec chodby
před fotokabiny, kde je umístěn
vyvolávací systém.
Věříme, že tyto změny přispějí k rychlejšímu a komfortnějšímu odbavování klientů
našeho úřadu.
odbor vnitřních věcí

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.cz a na Facebooku Psí útulek Lysá nad
Labem.
Městská policie, která zajišťuje odchyt toulavých psů
v Lysé nad Labem, vždy po odchytu pejska odveze do místního útulku v Lysé nad Labem se sídlem ve Velazu, a. s.,
č. p. 535. Tel. 325 551 221, mob. 723 342 174 paní Čápová, nebo na mob. 605 316 755, když se pejsek zaběhne.
E-mail: pejscilysa@email.cz
Město Lysá nad Labem děkuje všem občanům, kteří
projeví zájem o opuštěné pejsky a kočičky.
Návštěvní doba útulku:
Pondělí až čtvrtek: 8.00–14.00 / pátek: 8.00–12.00 /
každou poslední sobotu v měsíci: 9.00–11.00.

Ing. Veronika Rybová
referentka OSM čistota a zeleň
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Fotograficky
Na začátku června proběhl
na výstavišti čtyřlístek výstav.
Slavnostního zahájení se zúčastnilo mnoho vzácných hostů,
mezi nimiž byl i pan starosta
Karel Otava, poslanec Jan Skopeček, senátor Miroslav Nenutil a senátorka Emilie Třísková,
která výstavy oficiálně zahájila.
V rámci výstav jste si mohli poslechnout koncert Moniky Absolonové a Hany Zagorové.

V průběhu června zavítala do
našeho města ministryně práce a sociálních věcí, paní Jana
Maláčová. Nejprve navštívila
výstaviště, kde osobně předala
cenu v rámci soutěže Šikovné
ruce našich seniorů 2019. Její
program pokračoval návštěvou
Domova Na Zámku. Nakonec
proběhla schůzka na radnici
nad návrhy nového domova pro
seniory.

Dne 29. června jste měli možnost zúčastnit se prezentace projektů, které vytvořili studenti z ČVUT - fakulta architektury na areál
v Čechově ulici. Součástí byla i akce Hurá na prázdniny s doprovodným programem.

V sobotu 13. července jste měli možnost navštívit v letním kině
divadelní představení s názvem S pydlou v zádech.

Na konci června se konal v atriu bývalého augustiniánského kláštera koncert naší hasičské dechové hudby. Další se uskuteční 1. září
2019 od 16 hodin.

6. července proběhlo uctění památky mistra Jana Husa v areálu
evangelického sboru na nám. Bedřicha Hrozného. Slavnostně promluvil Ondřej Macek a zahrála kapela Noční optika. Po skončení
programu byly položeny kytice k bustě mistra J. Husa na Husově
náměstí.
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Na dostihovém závodišti proběhl 6. července Memoriál Evy Palyzové. Ceny předal starosta města, pan Karel Otava a významní hosté
z Poslanecké sněmovny ČR Věra Kovářová, František Petrtýl a senátorka Emile Třísková.

18. července proběhlo na výstavišti zahájení výstav Květy 2019
a Festival umění 2019. Oficiálně výstavu zahájila paní poslankyně
Věra Kovářová.

Kulturní přehled
1. 9. 2019 od 16.00 hodin
Koncert hasičské
dechové hudby
atrium bývalého august.
kláštera

2., 16. a 30. 9. 2019
od 14.30 hodin
Kavárnička dříve narozených
v restauraci U Bílé labutě
3. 9. 2019 od 16.30 hodin
Toulky minulostí:
Napoleon Bonaparte
přednáška v městské knihovně
4.–30. 9. 2019
Hrabanovští
výstava v městské knihovně
4.–30. 9. 2019
Prodejní výstava koláží
v městské knihovně

4. 9. 2019 od 15.00 hodin
Bezplatné právní poradenství
informativní porada
RC Parníček
4. 9. 2019 od 16.30 hodin
Paličkování
kurz v knihovně

6.–8. 9. 2019 od 9.00 hodin
Starožitnosti – prodejní výstava,
Jiřinkové slavnosti
Výstaviště Lysá nad Labem
6. 9. 2019 od 20 - 22 hodin
Strašidelná výprava
zámecký park

7. 9. 2019 od 12.30 hodin
Běh zámeckou zahradou
zámecký park

7. 9. 2019 od 14.00 hodin
Rozloučení s letní sezonou
letní kino
7. 9. 2019 od 15.00 hodin
Šporkovy Byšičky
Byšičky

8. 9. 2019 od 9.30 hodin
Farní den
areál římskokatolické farnosti
8. 9. 2019 od 10.30 hodin
Poloviční koncert
v kostele Narození
sv. Jana Křtitele

11. a 25. 9. 2019 od 16.30 hodin
Drátování
v městské knihovně
13. 9. 2019 od 15.00 hodin
Benefiční akce pro Jakuba
Výstaviště Lysá nad Labem

14. 9. 2019 od 9.00 hodin
Polabská stezka 2019
ZKO Lysá n. L.

14. 9. 2019 od 13.00 hodin
Den sportu a
volnočasových aktivit
sportovní areál u ZŠ JAK
vstupné zdarma
17. 9. 2019 od 16.30 hodin
Koláže
kurz v městské knihovně
18. 9. 2019 od 16.30 hodin
Paličkování
v městské knihovně
19. 9. 2019 od 18.00 hodin
Zeptejte se starosty
ve Střední škole designu
Lysá nad Labem
20. – 21. 9. 2019
Dny polské kultury
Výstaviště Lysá n. L.
20. – 22. 9. 2019
Kůň
Výstaviště Lysá n. L.

20. 9. 2019 od 20.00 hodin
Kytarová noc
v kině na Husově nám.
21. 9. 2019 od 15.00 hodin
Zažít Lysou jinak
Pod mostem, Litol
23. 9. 2019 od 17.00 hodin
Předporodní kurz
RC Parníček

23. 9. 2019 od 18.00 hodin
Jak při péči myslet i na sebe
a nevyčerpat všechny své síly
přednáška v městské knihovně
25. 9. 2019 od 16.00 hodin
Hudební toulky
v městské knihovně v Litoli
27. 9. 2019 od 19.00 hodin
Tchýně na zabití
divadelní představení
Kino Lysá n. L.
28.–29. 9. 2019
Staročeské posvícení
v Byšičkách

3. 10. 2019 od 19.00 hodin
O podstatě zla – Pjér la Šéz
v kině na Husově nám.
3. – 6. 10. 2019
Zemědělec a Náš chov
Výstaviště Lysá nad Labem

Kino Lysá n. L.

3. 9. od 17.00
3. 9. od 20.00
4. 9. od 17.00
4. 9. od 20.00
5. 9. od 17.00
5. 9. od 20.00
6. 9. od 17.00
6. 9. od 20.00
7. 9. od 10.00
7. 9. od 17.00
7. 9. od 20.00
8. 9. od 10.00
8. 9. od 15.00
8. 9. od 18.00
10. 9. od 17.00
10. 9. od 20.00
11. 9. od 17.00
11. 9. od 20.00
12. 9. od 17.00
12. 9. od 20.00
13. 9. od 17.00
13. 9. od 20.00
14. 9. od 10.00
14. 9. od 17.00
14. 9. od 20.00
15. 9. od 10.00
15. 9. od 15.00
15. 9. od 18.00
17. 9. od 17.00
17. 9. od 20.00
18. 9. od 17.00
18. 9. od 20.00
19. 9. od 17.00
19. 9. od 20.00
20. 9. od 20.00
21. 9. od 10.00
21. 9. od 17.00
21. 9. od 20.00
22. 9. od 10.00
22. 9. od 15.00
22. 9. od 18.00
24. 9. od 17.00
24. 9. od 20.00
25. 9. od 17.00
25. 9. od 20.00
26. 9. od 17.00
26. 9. od 20.00
27. 9. od 19.00
		
		
		
		
		
28. 9. od 10.00
28. 9. od 17.00
28. 9. od 20.00
29. 9. od 10.00
29. 9. od 15.00
29. 9. od 18.00
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Toy Story 4: Příběh hraček
Přes prsty
Tlapková patrola
Tenkrát v Hollywoodu
Angry Birds ve filmu 2
To Kapitola 2 PREMIÉRA
Můj dědeček mimozemšťan PREMIÉRA
Tenkrát v Hollywoodu
Angry Birds ve filmu 2
Hodinářův učeň
Přes prsty
Toy Story 4: Příběh hraček
Můj dědeček mimozemšťan
Přes prsty
Tlapková patrola
Tenkrát v Hollywoodu
Lví král AKCE KINO KLUB
Přes prsty
Playmobil ve filmu PREMIÉRA
Nabarvené ptáče PREMIÉRA
Toy Story 4: Příběh hraček
Nabarvené ptáče
Playmobil ve filmu
Můj dědeček mimozemšťan
Zlatokopky PREMIÉRA
Playmobil ve filmu
Hodinářův učeň
Nabarvené ptáče
Playmobil ve filmu
Nabarvené ptáče
Toy Story 4: Příběh hraček
Přes prsty AKCE KINO KLUB
Psí kusy PREMIÉRA
Román pro pokročilé PREMIÉRA
Kytarová noc v kině
Playmobil ve filmu
Román pro pokročilé
Ad Astra PREMIÉRA
Psí kusy
Hodinářův učeň
Román pro pokročilé
Playmobil ve filmu
Ad Astra
Tlapková patrola AKCE KINO KLUB
Rambo: Poslední krev PREMIÉRA
Princ Krasoň PREMIÉRA
Národní třída PREMIÉRA
Tchýně na zabití
Divadelní hra o vtazích mezi tchýní a zetěm, snachou
a tchýní, mezi matkou a dcerou, synem a matkou,
mezi mladými manželi a mezi tchýněmi samotnými.
V inscenaci uvidíte Lucii Zedníčkovou, Danu
Homolovou, Annu Kulovanou a Martina Krause.
Angry Birds ve filmu 2
Román pro pokročilé
Národní třída
Princ Krasoň
Psí kusy
Národní třída
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Pozvánky

POLABSKÁ
STEZKA 2019

Srdečně vás zveme na 11. ročník tradičního
neoficiálního dogtrekového závodu Polabská stezka,
která vede terénem nenáročné Polabské nížiny.
ZKO Lysá nad Labem 432, Za Kruhovkou, Litol
KDY: 14. 9. 2019; start cca v 9.00 hodin
TRASY: 10 km BĚH; 10 km CHŮZE; 30 km VÝLET

KDE:

Více informací, propozice a přihlášku naleznete
na www.zkolysa.cz nebo na Facebooku v události
„Polabská stezka 2019“.
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Pozvánky
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Pozvánky
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Pozvánky

Kytarová noc

Vážení milovníci dobré hudby, už potřinácté se kino v Lysé
nad Labem rozezní kytarovými
tóny napříč žánry. Tentokrát
k nám zavítá filipínský kytarista a zpěvák Alex Alcaras Fernandez, fenomén současného
flamenca. Po nadšeném ohlasu, který měla na 12. Kytarové
noci Andrea Salcedo z Chicaga,
je zřejmé, že si flamenco našlo
v Lysé nad Labem své místo.
A protože dramaturgie Kytarových nocí stojí na žánrových
kontrastech, bude druhá půlka

koncertu patřit klasice – a ne ledajaké! Pražské kytarové kvarteto je v dějinách české kytary
možná totéž, co Česká filharmonie mezi orchestry. Koncerty více než v šedesáti zemích
světa, přes třicet skladatelů od
Ameriky až po Japonsko tomuto našemu ansámblu věnovalo
svojí hudbu. V pátek 20. září se
těším na vaší návštěvu a jak už
to u «Kytarovek» bývá, o překvapení nebude nouze.
Lukáš Sommer

Milé sousedky, milí sousedé, v sobotu 21. září 2019 se
v našem městě uskuteční sousedské slavnosti Zažít město
jinak. Během nich můžete lépe
poznat své sousedy a bavit se
u domácího občerstvení. Letos
se akce odehraje na 85 místech v Praze a ve 27 dalších
městech. A naše město Lysá
nad Labem se také poprvé zapojí! Pojďme se spolu poznat i
mimo sociální sítě.
Rádi bychom si společně
udělali sousedský piknik, kde
může každý předvést své kulinářske schopnosti a přinést
cokoliv, co se dá jíst. Na jeden
velký stůl si prostřeme všechny lahůdky, které donesete, a
společně si tak můžeme udělat
hezký den. Akce bude probíhat
od 15.00 do 22.00 hodin. Čeká
na vás jeden sud piva zdarma,
buřty na opekání a nebo obří
hra Človeče, nezlob se, kde figurkami jsou lidé.

Máte chuť pomoci s přípravami, předvést svůj um, půjčit
vybavení, máte kapelu nebo
umíte zahrát divadlo, možná
udělat dětem či seniorům nějaký workshop nebo se jakkoliv
jinak zapojit? Napište na e-mail
events.kralova@gmail.com
nebo zavolejte na 603 814 830.
Akce se koná na krásném
místě u Labe, Pod mostem. Jste
senior a nevíte, jak se tam dopravit? Zavolejte nám a něco
vymyslíme. Jestli chcete pro své
okolí udělat ještě něco navíc,
přineste si na slavnosti vlastní půllitr nebo hrníček a taky
deku.
A hlavně i když jste sami:
Přijďte posousedět, bude nás
tam dost!
Těšíme se na viděnou v září!
Míša Králová za organizaci
v našem městě

Zažít Lysou jinak
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Pozvánky

Staročeské posvícení
v Byšičkách
Sobota 28. 9. 2019
- jízda po vesnici za koláči s hudbou a písničkou p. Vl. Valenty
- večer sousedské posezení u hasičské zbrojnice s country kapelou Kotlíci
a samozřejmě s občerstvením
Neděle 29. 9. 2019
- sejdeme se ve 13.00 hodin na návsi u kapličky na mši svaté, za doprovodu
pěveckého sboru Pro radost
- po skončení nám zpříjemní odpoledne hudba Pavla Stříbrného

Občerstvení zajištěno
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Srdečně zvou hasiči

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

Napoleon Bonaparte – 3. září 2019 od 16.30 hodin
Pravidelné toulání historií s PaedDr. Marií Kořínkovou.

Hrabanovští – 4.–30. září 2019
Výstava fotografií RNDr. Martina Šandery, Ph.D., které představí obojživelníky a plazy Hrabanovské černavy a některé další
méně známé obyvatele této místní unikátní lokality.
Prodejní výstava koláží – 4.–30. září 2019
Výstava dekorací Nadi Wolfové.

Paličkování – 4. + 18. září 2019 od 16.30 hodin
Pravidelné kurzy s Helenou Kubíkovou. Zájemci se mohou hlásit v knihovně.
Drátování – 11. + 25 září 2019 od 16.30 hodin
Drátenický kurz s paní Janou Procházkovou.

Koláže – 17. září 2019 od 16.30 hodin
Tvůrčí kurz Nadi Wolfové, na kterém si můžete vyrobit dekoraci
na stěnu. Kurz je určen dětem od 10 let a dospělým. Cena kurzu
100 Kč. Přihlášky v knihovně!

Jak při péči myslet i na sebe a nevyčerpat všechny své síly
– 23. září 2019 od 18.00 hodin
Přednáška psycholožky Jaroslavy Dvořákové je určená všem,
kteří pečují o své blízké a kteří jsou pod tíhou péče někdy na
pokraji svých sil. Dozvíme se, jak je možné si v těchto situacích
odpočinout, jak předcházet stresu, jak umět rozložit své síly, jak
si říci o pomoc apod.. Přednáška se koná ve spolupráci s Dementia I.O.V., z. ú.

Tipy ke čtení

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

Hudební toulky – 25. září 2019 od 16.00 hodin,
pobočka LITOL
Přednáška věnující se evropské hudební historii. Přednáší Mgr.
Jana Bajerová. Vstup zdarma. Akce se uskuteční v prostorách
knihovny v Litoli.
Fotosoutěž 2019 – „Zrcadlení“
Každoroční fotografická soutěž pro všechny, kteří svůj čas rádi
tráví s objektivem v ruce…. Bližší informace na webu knihovny.

Kroužky pro děti v Litoli
Kroužek ručních prací – kroužek je určen dětem od 7 do 10 let
a bude probíhat v prostorách ZŠ TGM Litol ve středu od 13.30
hod.. Na kroužek je nutné se přihlásit předem v knihovně! První
lekce proběhne 25. 9.

Angličtina pro dospělé
Kurz angličtiny pro začátečníky – jazykový kurz pro dospělé.
Výuka bude probíhat od září do prosince (12. lekcí) v pondělí či
čtvrtek od 17.00 do 18.00 hod v knihovně. První lekce proběhne 23.9. nebo 26.9.. Výuka bude probíhat v malých skupinách
po 4 studentech. První ukázková hodina je zdarma. Bližší informace ke kurzu a přihlášky v knihovně!
Balení učebnic
Připomínáme, že v knihovně si můžete celoročně nechat zabalit
své knihy a učebnice. Cena za 1 kus je 5,- Kč.
Připravujeme na říjen:
Klučičí párty (4. - 5. října) – akce pro kluky spojená s přespáním v knihovně. Na akci je nutné se přihlásit předem!

Beletrie pro dospělé:
Rok delfínů – LARK Sarah
Jak mám žít dál?, ptá se sama sebe Laura. Poté
co jsou její děti už víceméně samostatné a manžel se jí stále víc odcizuje, vrací se Laura v duchu často k svému někdejšímu snu stát se mořskou bioložkou...

Beletrie pro děti:
Pohádky o vzducholodích – ROSOCHA Martin
Knížka představuje třicet pohádkových příběhů o vzducholodích z celého světa, od té úplně
první, kterou si vysnil hrabě von Zeppelin, když
sletěl z višně, až po tu poslední, která létá s pohádkami na dobrou noc...

Naučná literatura pro dospělé:
Stručný příběh moderního umění
– HODGE Susie
Nově pojatá kniha vysvětlí historii umění na 50
klíčových dílech – od Courbeta až po současné instalace Jajoi Kusamaové – a přiřadí tato známá díla
k jednotlivým směrům, tématům a technikám...

Naučná literatura pro děti:
Hravý průvodce Prahou – PETŘINOVÁ Iva
Dostat děti ven dá někdy pěknou práci. Když ale
máte chytrého pomocníka, který běžnou procházku promění v objevitelskou výpravu, máte
vyhráno! 19 výletů, které vás zavedou na Pražský hrad, Kampu, Hradčany, Petřín, Vyšehrad
nebo do Židovského a Starého Města...

Zločin štábního strážmistra
– DVOŘÁK Otomar
Český četník Eda Ševčík v době německé okupace zastřelil odbojáře z výsadkové skupiny. Po
válce byl odsouzen jako vlastizrádce, což mělo
zničující dopad na jeho rodinu. Provinilcův vnuk
však věří, že šlo o záludnou past, do níž byl jeho
děda záměrně polapen a morálně zničen...

Kamarádi ze záhrobí – GECKOVÁ Iva
Je to tu sice samý nebožtík, ale mrtvo tu rozhodně není. Za hřbitovní zdí to žije. Sešla se tu
povedená společnost – od motorkáře přes starostu až po ukašlaná dvojčata. Co tahle dušičková sešlost nestihla zaživa, to si vynahradí po
smrti...
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Mezinárodní setkání zástupců mateřských škol na Slovensku
Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

1. října 2018 jsme si začali
posílat informace o školkách,
dodělávali vzájemně dokumentaci, psali první poznámky,
dotazníky prostě jsme začali
spolupracovat a to se zástupci
MŠ na Slovensku, v Estonsku a
z České republiky – MŠ Dráček
Lysá nad Labem-Litol.
Korespondenčním jazykem
je angličtina, ale stojí za to se
vzdělávat nejen v jazycích, ale
i v práci s počítači, protože se
vyhotovují vzájemně inspirující
projekty přes Facebook.
Setkávání je zaměřeno na
environmentální
program
s názvem Odpad a recyklace,
Stromy a rostliny, kdy si chceme vzájemně zlepšit znalosti
o životním prostředí, jeho problémech a ochraně, zlepšit zna-

losti o zúčastněných zemí, ale
i podpořit učitele při přijímání
nových inovačních přístupů,
přijetí jiných kultur a jejich rozmanitosti a především práce
v cílových mezinárodních skupinách.
První setkání, které bylo
termínově naplánované na
10.–14. 6. 2019, bylo v Rimavské Sobotě na Slovensku.
V plánu jsou ještě dvě setkání
– listopad 2019 Česká republika a předpoklad duben 2020
Estonsko.
Úžasné přijetí v tradičních
krojích a chlebem a solí, setkání
se zástupci města Rimavská Sobota, ale i setkání učitelek, které
se znaly pouze z videí, příspěvků a fotografií – učitelky z Tallinu, Rimavské Soboty a Lysé n. L.

V nedávné minulosti jsem
v jedné FB skupině psal
o šporkovské historce, která
má pravdivý základ. Je to ona
známá historka, kdy hrabě
Špork zastřelil bílého jelena na
svém lyském panství, ve svém
lese pod obcí Čihadla (dodnes
je tam pomníček k této události). A protože tento zatoulaný
bílý jelen byl ze sousedních
lesů a z majetku císaře Karla
VI, tak hraběte Šporka za tento
čin čekala pokuta ve stovkách
zlatých dukátů. Po jisté době
se konal dvorní ples v Praze, na
který přicházel výkvět šlechty
českého království v nejdražším oblečení. I tehdy hrabě
Špork udělal společenské pozdvižení, neboť měl obyčejné kalhoty z bílé jelenice. Na
pohoršlivé dotazy odpovídal
svérázně tím, že má určitě
nejdražší oblečení ze všech
přítomných. To byla historka
stará pomalu 300 let a moje
završující myšlenka zněla asi
přibližně takto:,,Ať chceme
či nechceme, tak bílý jelen je
s historií našeho města výše
uvedeným způsobem spojen a
zhmotnění této legendy by se

mohlo uskutečnit v kouzelném
prostředí zámeckého parku
Lysá n. L.“!
Představa krásné vyhlídky
z klášterních teras s malým
občerstvením, která by měla v
sousedství zookoutek s bílým
jelenem. Krásné propojení
pro rodiče či prarodiče, kteří
musejí své potomky nějakým
způsobem zabavit. Každá
procházka má pro malého caparta tu největší přitažlivost,
když je na konci viděno nějaké
zvířátko.
Mini ZOO s bílým jelenem by
se nacházela v těsné blízkosti
klášterních teras, na jižním,
stromy porostlém svahu, který je na víc příznivě obtočen
cestou, která by skvěle posloužila k prohlídce bílého jelena a
de facto by mohla navázat na
spodní terasová vrata (spodní
vstup do teras) a tímto by byl
vytvořen jakýsi malý prohlídkový okruh.
Samozřejmě, že moje nadšení pro chov bílého jelena
má jistá významná ALE. Tak
především neznáme vyjádření hlavního chovatele bílých
jelenů, jímž jsou Lesy České

Zookoutek v zámeckém parku
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Prezentovaly jsme navzájem
svá města, školky, svou práci
a pokroky v environmentálním vzdělávání. Ústřední téma
prolínalo všemi činnostmi,
které jsme společně plnily
s kolegyněmi ze Slovenska i
Tallinu. Měly jsme možnost být
u činností s dětmi ze Slovenska.
S dětmi jsme zpívaly, tančily a
použily jsme i náš folklór. Zajímavý byl taneček z Estonska,
protože pohyb je rychle zvládnutelný, ale řeč byla pro děti
novým obohacením. Společné
výrobky, výlety za kulturou
a poznáním okolí Rimavské
Soboty bylo opět krásným
zpestřením projektu.
Společně jsme zasadily
strom. Strom máme i ve znaku
naší spolupráce Erasmus+, rozloučily jsme se výletem s dětmi,
kde opět vidíme práci s dětmi,
která je velice podobná té naší.
Děti podporujeme v individuálním přístupu, vzájemně

je necháváme obohacovat, ale
zprostředkujeme jim dostatečný přístup k informacím,
máme pravidla, vedeme je ke
kladnému vztahu k životnímu
prostředí.
Naše školy se vzájemně obohatily, získaly jsem cenný materiál, nové přátele, nové informace, ale především to, že děti si
zaslouží kvalitní učitelky, které
se chtějí ve svém oboru posunovat vpřed. Právě tyto nadnárodní projekty jsou motivující
pro celý kolektiv, který je do
nich zapojen. Děkujeme všem
zaměstnancům na Slovensku, že jsme mohly být týden
s nimi a za jejich skvěle připravený projektový týden pro nás
všechny zúčastněné (Slovensko
– Česko – Estonsko).
Už se na všechny těšíme
u nás v České republice – v Lysé
nad Labem.
MŠ Dráček

republiky, které mají bílých
jelenů dostatek. Otázka zní,
zda-li by nejen zapůjčily jelena, ale ještě lépe kdyby k
tomu navíc přijaly nějaké
sponzorství v rámci firemní
propagace. Další ALE je vyjádření památkářů, ale i tady
platí, že když je vůle, tak je
cesta.
Požádal jsem svého přítele
René Fraňka, provozovatele
ZOO Chleby, aby mne k danému místu a k navrhovanému
chovu vydal odborné stanovisko. Závěrem zprávy ZOO Chleby je doporučení chovu jelenů
na zámku v Lysé nad Labem.
Reakce vedení města Lysé
nad Labem na tento nápad
byla také příznivá.
Zookoutek s bílým jelenem
v prostoru vedle klášterních
teras by navíc zcela určitě při-

spěl ke komplexnímu řešení
zámeckého parku, což je jeden
z cílů naplnění Strategického
plánu rozvoje města Lysá nad
Labem. Případná realizace
zookoutku by měla nezbytný investiční finanční náklad,
takže tady ideály končí a nastává rozvážné rozhodování.
Pro odpovědné rozhodování
všech námi zvolených zastupitelů chci touto cestou zjistit
většinový názor veřejnosti.
Prosím pište! Do redakce, do
mého e-mailu chloupekjan@
gmail.com či do zpráv na mém
FB profilu nebo do FB skupin
Město Lysá n/L, Lysáci sobě
a Lysá n/L otevřené forum,
neboť tam je možná otevřená
diskuse, které se já vůbec nebráním!
Jan Chloupek

Poděkování
Poděkování za poslední rozloučení a květinové dary
panu Jaroslavu Černému ze Dvorců. Děkuje manželka a
synové s rodinami.
Anna Černá

Napsali nám

Zámecké novinky
V minulých Listech jsme vás
několikrát informovali o dobrovolnictví a o možnostech v našem domově. Další akcí, kterou
jsme mohli uskutečnit jen díky
dobrovolníkům, byl celodenní výlet na Zámek Kačina. Ten
jsme podnikli spolu s 15 dobrovolníky z ČSOB, kteří se stali
asistenty a tak jsme mohli výlet
nabídnout i klientům, kteří mají
zdravotní omezení a k pohybu
potřebují pomoc druhé osoby.
Celému týmu z ČSOB touto cestou děkujeme. Tradiční výstava
Senior - handicap a Šikovné
ruce našich seniorů se stala již
součástí našeho života na zámku. Svědomitě se připravujeme
několik měsíců dopředu, abychom ukázali, jak dokážeme využít svůj volný čas a jak umíme
bavit sebe i druhé. V soutěži Šikovné ruce našich seniorů jsme
letos nezískali žádné ocenění,
ale i tak máme z našich výrobků velkou radost. Náš domov
také prezentujeme ve výstavním stánku. Letošním tématem
byl Aktivní život. Také jsme se

opět zapojili do doprovodného
programu a to s názvem „Retrodeskohraní“. Návštěvníci si
mohli vyzkoušet, jak dobrou
mají paměť, zahrát si Domino,
Člověče nezlob se, nebo Bingo,
které je velmi oblíbenou hrou
mezi obyvateli domova. Ani
letos jsme nevynechali účast
na Anežském posvícení v Domově pro seniory v Benátkách
nad Jizerou. Program byl velmi
pestrý a nechyběla ani tombola, ve které jsme měli štěstí. To
ještě umocnilo dobrou náladu
a příjemnou atmosféru. Teplé
červnové počasí nás zlákalo na
výlet k vodě. Oblíbenou lokalitou na koupání je pro Lysou
Ostrá. Většina našich klientů
byla zvyklá na Ostrou v létě
jezdit a tak jsme se letos vydali koupat tam. Nejen, že jsme
se osvěžili, ale také zavzpomínali, jak jsme trávili léto a
prázdniny, a kam kdo jezdil na
dovolenou. Další akcí byl tradiční promenádní koncert v
atriu kláštera, na kterém opět
pro dobrou náladu a pohodu

hrál Hasičský dechový orchestr Lysá nad Labem. Byli jsme
se podívat na výstavu „Květy“.
Pestrobarevná paleta květin
a jejich nádherné vazby byly
okouzlující. Po roce jsme navštívili Poděbrady a prošli si
oblíbenou kolonádu a náměstí.
Při této procházce samozřejmě
nechyběla návštěva cukrárny
na malé sladké potěšení. Dále
rozvíjíme keramickou tvorbu
– poprvé jsme zkusili engobu.
Engoba je zušlechťující matná
vrstva na keramických výrobcích. Představuje nejjednodušší způsob zdobení vypálené
keramiky. Výsledek našeho
tvořivého snažení můžete vi-

dět 8. října v Den otevřených
dveří, od 9.00 do 15.00 hodin,
který se koná v rámci XI. ročníku týdne sociálních služeb ČR.
V pondělí 14. října od 17.00 hodin se uskuteční v sále 1. patra
další ,,Křeslo pro hosta“. Naším
hostem tentokrát bude herečka Markéta Hrubešová. Všichni
jste na obě akce srdečně zváni.
Stále se snažíme o zkvalitnění
naší práce a o to více nás mrzí,
když zaznamenáme šíření nepravdivých informací o našem
domově, proti kterým se ohrazujeme.
Ludmila Hlatká
Domov Na Zámku
Lysá nad Labem, p. o.

ní zasedání celé obce k oslavě
125. výročí svého založení. Toho
jsme se zúčastnili hned následující sobotu a s hosty středočeské župy prožili hezké dopoledne. Týž den odpoledne jsme
navštívili na lyském výstavišti
již XX. ročník výstavy Šikovné
ruce našich seniorů, kde jsme
si zatančili v externí Kavárničce
dříve narozených. Stačili jsme si
i prohlédnout Lázeňský veletrh
2019 a Růžovou zahradu 2019.
Na naše poslední předprázd-

ninové posezení jsme pozvali
slečnu Bc. Andreu Novákovou,
referentku vnějších vztahů
městského úřadu a redaktorku lyských LISTŮ (na snímku).
Pohovořila velmi zaujatě o tom,
co se týče vydávání našeho
oblíbeného periodika a jak jej
získáme, neobjeví-li se v našich schránkách. Tím nejlepším
zdrojem je městská knihovna,
kde LISTY nabízejí.
Poslední červnový den jsme
si nemohli nechat ujít koncert
hasičské dechové hudby v atriu
augustiniánského kláštera, s dirigentem Pavlem Stříbrným.
Koncert byl skvělý, ale to neúměrné vedro! Hledali jsme posezení ve stínu klášterní budovy, ale sluníčko nám bylo stále
v zádech. Užívali jsme si zpěvu
se sólisty Alenkou Mravcovou a
Josefem Homolou.
První prázdninovou akcí byla
návštěva legendární inscenace
v letním kině S Pydlou v zádech.
V hlavních rolích jsme sledovali
Josefa Dvořáka a Markétu Hrubešovou. Celá hra byla vskut-

ku unikátní a prožívali jsme ji
s herci naplno. I když nám večer
bylo chladno.
A na co jsme se o prázdninách nejvíce těšili? Byla to výstava KVĚTY – 23. celostátní výstava květin a zahradnické trhy,
k tomu Festival umění od street
artu po tradiční umění. Bylo
tam velice milé představení
barokních soch ze zámeckého
parku, na fotografiích velikosti
přes 2 metry, k tomu hezky naaranžované květiny. A těch různých stánků, u kterých jsme nemohli chybět! Třeba cimbalista
a vinaři z Břeclavi, sklomalérečka z Poděbrad, malíř z Francie,
naše malířka dr. Grocholová…
Moc milé bylo naše setkání
s poslankyní Parlamentu ČR,
paní Ing. Věrou Kovářovou. Ta
má k našemu městu velice hezký vztah a s námi, seniory, se
ráda setkává. Budeme se moc
těšit na její příští návštěvu!
Od září se budeme opět pravidelně scházet U Bílé labutě.
Těšíme se na Vás!
MVDr. Jan Kořínek

Kavárnička v červnu a o prázdninách

Jak se pomalu blížily prázdniny, narůstal nám počet akcí, na
kterých jsme nemohli chybět.
Pojďme si to připomenout.
Na prvním červnovém setkání jsme přivítali pana Ing. Pavla
Koženého, předsedu šachového
klubu JOLY. Informoval nás, jak
klub prosperuje a co všechno
jeho členové dokázali, včetně
získání titulu mistra světa. Další vystupující byla paní Lenka
Pilná, syndik lyské Obce baráčníků. Pozvala nás na slavnost-
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Dobří andělé podporují

151 dětí a 130 rodičů ze
73 rodin na Nymbursku
podpořili Dobří andělé.
Pomáhat je potřeba i nadále.
Když rodinu zasáhne vážné onemocnění – ať už rodiče nebo dítěte – dopadne
jeho tíha na každého z jejích
členů. Dobří andělé dlouhodobě podporují rodiny
s dětmi, ve kterých se objevila rakovina nebo jiné vážné onemocnění. Pravidelnými finančními příspěvky jim
pomáhají překlenout těžké
životní období.

„Kromě výdajů spojených s léčbou či rehabilitací pacienta se rodiny snaží
z příspěvků zmírnit dopad
vážného onemocnění také
na sourozence,“ vysvětluje
Šárka Procházková, ředitelka nadace Dobrý anděl, jejímž prostřednictvím dárci
– Dobří andělé – podporují
tisíce rodin po celé České
republice. „I když peníze nikdy nevynahradí čas rodiče
věnovaný dítěti, nemusí se
například vzdát oblíbeného
kroužku nebo mohou vyrazit s kamarády v létě na tábor či školní výlet,“ dodává.
Pravidelnost pomoci
Za necelých 8 let fungování
nadace podpořili Dobří andělé na Nymbursku desítky dětí.
Počet nových žádostí o pomoc
ale stále roste. „Kromě rodin,
v nichž se rodič nebo dítě
potýká s onkologickým onemocněním, podporujeme každý měsíc také rodiny s dětmi
s nejrůznějšími vážnými onemocněními či kombinova-

nými postiženími. Pomoc je
v těchto případech dlouhodobá, často v řádu let,“ doplňuje
Šárka Procházková.
Každý dárce, který by chtěl
rodiny podpořit, si může
zvolit výši částky i frekvenci zasílání pomoci. Navíc má
možnost si přečíst příběh
konkrétní rodiny, které pomohl. „Stačí si na stránkách
nadace Dobrý anděl vytvořit
registraci a zaslat první příspěvek. Ve svém Andělském

účtu pak každý dárce vidí informace o rodině,“ vysvětluje
Šárka Procházková a dodává:
„Pro rodiče představuje podpora Dobrých andělů v takto
těžké situaci pomoc nejen
finanční, ale také psychickou
– mají pocit, že na to nejsou
sami, jsou klidnější a mohou
se tak více věnovat tomu, co
je důležité.“
Markéta Křížová
PR manažerka

z Poděbrad, soubor Svatojánek z
Mateřské školy U Broučků Milovice. Senioři z Domova Na Zámku v Lysé nad Labem uspořádali
turnaj deskových her, šachisté z
Joly klubu Lysá nad Labem šachový turnaj, a to za účasti velmistra Vlastimila Jansy – seniorského mistra světa 2018.
Jelikož se jednalo o jubilejní
20. ročník soutěžní výstavy, pořadatelé připravili „retro“ expozici s nejúspěšnějšími exponáty
z předcházejících ročníků a také
společné setkání vystavovatelů,
organizátorů a příznivců akce.
Zároveň organizátoři poděko-

vali nejen tvůrcům, výstavišti
a dobrovolným spolupracovníkům, ale také spisovateli Janu
Řehounkovi, který k výročí napsal zajímavou knihu s názvem
„Já mám ruku, ty máš ruku, obě
šikovné“, mapující všech dvacet
ročníků.
V závěru výstavy slíbila Emílie Třísková, senátorka a ředitelka Centra sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.,
které je pořadatelem akce, že se
v Lysé nad Labem budou senioři setkávat i v následujících
letech.
Věra Součková

Jubilejní dvacátý ročník výstavy Šikovné ruce našich seniorů
Stovky lidí si od 13. do 16.
června 2019 přišlo na výstaviště v Lysé nad Labem prohlédnout výstavu Šikovné ruce
našich seniorů – pro radost a
potěšení. A odcházeli pozitivně zaujatí a plní dojmů, mnozí
s nelíčeným obdivem v očích
k umu, fantazii a píli víc než tisícovky autorů.
Obrovská expozice v hale
o výstavní ploše čtyř tisíc metrů
čtverečních byla složena z tří tisíc dvou set nádherných výtvorů,
od klasických ručních prací našich babiček (pletení, háčkování,
šití…), přes výrobky tradičních
lidových řemesel (paličkování,
řezbářství, drátování, keramiku, cizelování…), ale i současné
moderní výtvarné práce, jako
je např. quilling či pergamano,
až po skutečná umělecká díla –
obrazy, grafiky, sochy. Souběžně
se uskutečnily rovněž literární a
fotografická soutěž, ale i dětská
výtvarná soutěž a soutěž handicapovaných výtvarníků Svět
mých radostí.
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Předávání cen nejlepším
tvůrcům proběhlo v pátek 14.
června. Odborná porota udělila ceny několika desítkám
autorů. Nejvyšší ocenění –
Cenu ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, si
odnesl Jiří Havel z Plzně za quillingové obrazy.
K výstavě patřil i bohatý
doprovodný program, a to jak
odborný, tak kulturní.
K tanci a poslechu hrála kapela Eso Míly Hartmana, kterou vystřídala Kavárnička dříve narozených Jana Kořínka.
Na hlavní scéně se představila
svým recitálem Monika Absolonová. S Boom Bandem Jiřího
Dvořáka zpívala skvělá Hana
Zagorová. Dále vystoupila Městská hudba Františka Kmocha
z Kolína, soubor country tanců
SPCCH Poděbrady, klub Aerobic
TSK Dynamik Lysá nad Labem,
klub společenských tanců Lysá
nad Labem, pěvecký sbor ZUŠ
F. A. Šporka Lysá nad Labem,
mažoretky z Lysé nad Labem a

Poděkování

Poděkování pro pana Pšeničku z pohřební služby v Lysé nad Labem za pomoc při poruše našeho autapřed hřbitovem v Lysé n. L.
manželé Havlíkovi

ŘÁDKOVÁ INZERCE

▪ Koupím motocykl JAWA, ČZ a díly, možno i vraky. Tel.: 777 589 258.
▪ Vykoupím staré knižní pozůstalosti, dobrodružnou lit. do roku 1948,
sbírky starých pohlednic, známek, fotografií apod. Tel.: 731 489 630.

Napsali nám

Poděkování Hospicu Nablízku
Následující řádky navazují na článek „Hospic Nablízku oslavil čtvrté narozeniny“ z Listů 7, 8/2019.
Úvodem vyjadřuji z celého
srdce upřimné poděkování
všem pracovnicím hospicu a
jejich sponzorům. Bez nich
by nemohl být napsán následující krátký příběh.
Mě nejdražší člověk, milovaná a ctěná manželka byla
dlouhodobě léčena nejlepšími specialisty.
Přesto však přišel smutný
den, kdy i přes obětavou, vysoce náročnou, lidskou i odbornou péči, mi bylo velice
taktním způsobem sděleno,
že se musím připravit i na

nejhorší. Současně mi byla
nabídnuta řada možných
variant pokračování péče.
Po poradě s lékaři jsem se
rozhodl o domácí péči. Dobře jsem udělal. Vybral jsem
si místní "Hospic Nablízku". Po citlivém a vysoce
lidském jednání paní ředitelka Bohumila Urbanová
zabezpečila ve velmi krátké
době (několik hodin) vše
potřebné pro převoz manželky domů (sanitní vozidlo,
polohovací lůžko, kyslíkový
koncentrátor, zdravotní sestru a další). Několik hodin
před příjezdem manželky
přišla naplňovat a to do písmene poslání hospicu, veli-

Bezpečně do školy – pěšky

Začátek školního roku je
obdobím, kdy je pro školáky
větší riziko v silničním provozu. Vedle dohledu městských strážníků a výuky na
školách je to starost především nás, rodičů. Domácí rodinná výchova má výhodu, že
známe nejlépe povahu a zkušenosti našich dětí i konkrétní cestu do školy, na kroužky,
za sportem, za kamarády.
Zároveň není třeba z toho
dělat velkou vědu, důležitá je
hravost a praktičnost, aby to
děti bavilo. Cílem je, aby dítě
vědělo nikoli, že se to musí,
ale chápalo, proč je to dobré
a jak to správně udělat.
Pro výchovu dětí jako chodců v městském prostředí pomůže zajímavá česká aplikace,
která je všem volně dostupná.
Na jejím vzniku se podíleli experti z Výzkumu dopravní bezTIRÁŽ

pečnosti ŠKODA AUTO, kteří
zkoumají reálné dětské nehody a se kterými i my odborně
spolupracujeme v rozvoji silniční bezpečnosti ve městě.
Aplikace je na webové stránce
bezpecnecesty.cz/prechazeni.
Dítě může řešit ze svého
pohledu přecházení silnice

ce obětavá zdravotní sestra
Hana Mislerová, která nám
vše podrobně vysvětlila
a byla přítomna přijetí mé
ženy doma. Její lidský, citlivý
a vysoce profesionální i odborný přístup obdivuji nejen já, ale i mí blízcí. Rychlé
a vysoce lidské jednání pracovnic "Hospicu Nablízku"
umožnilo prožít manželce
poslední dny doma a vidět i
svoji oblíbenou zahradu, své
oblíbené růže. Díky.
Další fáze byla – zejména
psychicky – složitější.
Právě
několikahodinová
přítomnost, vysoce citlivý
osobní přístup, odbornost,
profesionalita a péče pra-

v různých situacích – na přechodu, bez přechodu, v křižovatce apod. Reálně se rozhlíží a učí se dívat i tam, kde
mu to nepřipadá důležité.
Je tam řešena i situace, kdy
umírá mnoho dětí – jedno
auto před přechodem zastaví, ale dítě je sraženo autem

covnic hospicu, nám všem
přítomným velice pomohla
v těch nejtěžších chvílích života. Veliké díky.
O to více cítím potřebu
veřejně poděkovat všem
pracovníkům hospicu za nanejvýš lidský, vysoce citlivý
i odborný přístup k nám
všem. Za vykonané si zasluhuji plným právem to nejvyšší možné ocenění, poděkování, úctu a podle možností
i všestrannou pomoc.
Obětavě pracují a pomáhají
lidem v té nejtěžší situaci. Veliké srdečné díky, slovy více
nelze vyjádřit.
Ing. Josef Černý

v druhém pruhu, které například první auto předjíždí.
Součástí je také aplikace
brzdná dráha, která učí děti,
ale i řidiče pochopit, co auto
ubrzdí a co už ne. Lze nastavit
rychlost, vzdálenost od přechodu, počasí a také pohled
chodce a řidiče a názorně
v reálné fyzice vidíme, co lze
ubrzdit a co ne.
Řidiči pochopí, proč není
možné překračovat rychlost,
proč rychlost 30 km/h má
často smysl, a dítě pochopí,
že nemůže přecházet blízko
před autem.
Následně lze naučené situace prakticky řešit na různých místech města a připravit dítě na řešení situací,
které bude reálně potkávat.
Robert Šťastný a
Štěpánka Vošická
Lysá nás spojuje
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Benefiční akce pro Jakuba
Před nedávnem se na
mě obrátili dva mladí muži
s prosbou, aby radnice podpořila benefiční akci pro
16letého Jakuba Bartoše, kterého při cestě z Lysé nad Labem do Milovic srazil vlak a
on zůstal ochrnutý. Mladému
studentovi z Milovic se před
rokem během okamžiku změnil celý jeho život. Vážný úraz
upoutal Jakuba na nemocniční lůžko, kdy prognóza lékařů byla velmi pesimistická.
Jakub si svůj život vybojoval.
Zvládl několik těžkých operací, přestál zlomeniny, učil se
dýchat, mluvit, hýbat rukama.
Avšak invalidní vozík už bude
pro Jakuba součástí jeho dalšího života.
Jakub je v současnosti v Rehabilitačním ústavu v Kladrubech a v brzké době se vrátí
domů. Kromě vozíku bude
potřebovat další speciální
pomůcky, aby se postupně
mohl začlenit do běžných každodenních činností. Velkým
přáním celé rodiny je, aby
mohl žít ve svém domácím
prostředí, obklopen rodiči,
sourozenci, kamarády.
Podařilo se mi zajistit pro
Jakuba bezbariérové bydlení a dále od Nadace Agrofert
doplatek invalidního vozíku
ve výši 70 000 Kč. Další velkou investicí bude vozidlo,
které v rodině Jakuba chybí. Jakub je nezletilý a bude
odkázán na svou matku. Finance na pořízení vozidla
rodina nemá, a proto jsem
se rozhodla pomoci s organizací benefiční akce, která
se bude konat pod mojí záštitou v pátek 13. září 2019
od 15.00 hodin na Výstavišti
v Lysé nad Labem. Hned po
začátku akce je nachystán
program pro děti a poté
koncert, na kterém přislíbili účast následující hosté:
Bohuš Matuš, Adam Mišík,
Václav Noid Bárta, Raego,
Yvetta Blanarovičová, Klára
Kolomazníková. Tváří benefiční akce bude Magda Malá.
Přijďte I Vy podpořit tuto
benefiční akci.
Transparentním
účtem
vypomohlo Konto Bariéry:
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https://www.kontobariery.
cz/Pribehy/Komu-muzete-pomoci/Pomoc-pro-Kubu,
na jejich stránkách si můžete přečíst celý Jakubův
příběh. Pokud Vám osud
Jakuba není lhostejný, můžete přispět dobrovolnou
jednorázovou částkou nebo
pravidelnou platbou každý
měsíc.

Každý z nás se může někdy
ocitnout v nepravý čas na
nesprávném místě a dopady
mohou být velmi tragické.
Věřím, že společně dokážeme
Jakubovi pomoci a zmírnit
jeho těžkou životní situaci,
která ovlivňuje všechny členy
jeho rodiny.
Romana Fischerová
místostarostka

Napsali nám

Nová pravidla pro
vydávání Listů
Rada města schválila nová
pravidla pro vydávání měsíčníku „Listy města Lysá nad
Labem a okolí“ s platností od
1. září 2019. Pravidla upravují Listy zejména z hlediska
obsahové náplně, přípravy a
distribuce jednotlivých vydání. Uzávěrka přijímání příspěvků následujícího čísla
zůstává 10. dne předchozího
měsíce včetně, na e-mailové
adrese: listy@mestolysa.cz
nebo osobním přijetím na
městském úřadě. Distribuce
bude i nadále bezplatná do
všech domácností ve městě
Lysá nad Labem a jeho částech – Litol, Byšičky, Dvorce
a všem organizacím zřízeným městem. Nově žadatel
o vydání příspěvku může zaslat do jednoho čísla pouze
jeden článek v rozsahu maximálně 2 000 znaků včetně
mezer. Příspěvek musí být
zaslán v editoru MS Office
Word a může být redakční
radou krácen, popř. stylis-

ticky a gramaticky upraven.
Zveřejnění příspěvků může
redakční rada odsunout do
následujícího vydání zejména vzhledem k větší aktuálnosti jiných příspěvků.
Zároveň musí příspěvek obsahovat název článku a celé
jméno autora. Příspěvek
může být zveřejněn společně s reakcí druhé strany,
vyžaduje-li to obsah článku.
Přiložená fotografie musí
být zaslána jako samostatná příloha ve formátu jpg.
V rozlišení 300 DPI, současně s celým jménem autora.
V Listech nebudou uveřejněny příspěvky týkající se soukromých či osobních sporů
občanů či skupin občanů,
anonymní příspěvky, obsahující vulgarismy a články
diskriminující občany z důvodu etnického původu, politického přesvědčení, víry
apod.
redakce

Nakladatelství KMEN vydalo těsně před letními
prázdninami novou knihu
Bedřich Stehna.

pomalu, čtěte pozorně –
povídky Bedřich Stehna si
o to říkají. Hluboký prožitek
Vám bude odměnou. Možná
si při něm i vy vzpomenete
na lidi, kteří prošli vaším životem, zase z něj odešli, ale
zanechali ve vás nesmazatelnou stopu.
Bedřich Stehno především
vypráví o dětství, a to jsou
padesátá léta, a vypráví i
o svém mládí a mladé dospělosti, a to jsou už léta
šedesátá. Jeho povídky jsou
oslavou prostých lidí, oslavou mateřštiny, oslavou všeho, co tvoří život.
Stehnovy příběhy jsou
humanistické, básnivé a
prožité. Takové povídky
se staví jako dům, někdy
dlouhé roky…
Kniha Ptačí budka lidí s
ilustracemi
benešovského
malíře Jana Dvořáka vyšla
s podporou města Lysá nad
Labem.
Bedřich Stehno

Rodinné centrum Parníček
Jedličkova 1398/9, 289 22 Lysá n. L.
e-mail: info@rcparnicek.cz, tel.: 775 685 501
www.rcparnicek.cz

Pravidelné aktivity od září 2019
Pro děti od 0 do 3 let:
* Babyklubko
* Všeználkova hudební kolébka (děti 1–2 roky)
* Všeználkovo hudební hřiště (děti 2–3,5 let)
* Cvičení pro děti s rodiči (1,5–3,5 let)
* Hravá angličtina (děti 1–6 let)
HERNA
Pro děti 3–6 let:
PO-ČT: 09.00–12.00
* Malujeme a tvoříme (děti 4–8 let)
		
14.00–18.00
* Všeználkova cesta k pódiu
PÁ:
09.00–12.00
(děti 3–6 let)
* Hravá angličtina (děti 1–6 let)
* Cvičení pro předškolní děti
VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ
(3–6 let)
Pro děti 6–12 let:
Z MŠ A ZŠ
* ELKONIN - příprava na čtení
a jejich doprovod na kroužky,
* Malujeme a tvoříme
do ZUŠ, Sokola či do herny
(děti 4–8 let)
RC Parníček
* Break dance (děti 6–12 let)
CENA za převod 20 Kč
Pro dospělé:
CENA za dohlídání v herně RC
* Chi-toning (ženy)
25 Kč / započatou hodinu

Kniha lyského autora

Jedná se o knížku povídek
s názvem Ptačí budka lidí.
Po šesti básnických sbírkách,
kdy za poslední z nich byl
Bedřich Stehno oceněn Klubem českých a slovenských
spisovatelů titulem laureáta
Ceny Františka Hrubína, se
autor představuje knihou
prozaickou.
V doslovu knihy se píše:
Čtěte pomalu, čtěte velmi
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Srdečný dík za péči o maminku Mršník Junior Cup 2019
Touto cestou chci veřejně
poděkovat pracovnicím Centra sociálních a zdravotních
služeb Poděbrady, které poskytují péči seniorům v našem městě.
Moje maminka, která mne
už navždy opustila, věkem
překročila devadesátku a
potřebovala náročnou každodenní péči. A právě v této
nelehké situaci nám pomáha-

la děvčata z pečovatelského
centra.
Takže, milé pracovnice
Centra sociálních a zdravotních služeb, přijměte můj
upřímný a srdečný dík za vše,
co jste pro moji maminku vykonaly. Doporučuji všem potřebným, aby hledali pomoc
právě u vás.
Danuše Průchová

V roce 2017 jsme se zúčastnili na 6. Evropských
hrách handicapované mládeže Emil open. V loňském
roce nás nevybrali, ale v letošním roce jsme měli štěstí a odjeli jsme od 12. 6. do
16. 6. do Brna. Odjelo 5 dětí
a 3 učitelky. Kategorie Open,
ve které naši žáci závodili,
podporuje a motivuje začátečníky, bez zkušeností. Mladým handicapovaným lidem
dává stejnou šanci, jako mají
všichni ostatní. Mohli ukázat to nejlepší, co v nich je,
vyvolat slzy radostí a vlnu
pýchy, získat a posílit sebevědomí a pocit vlastní důležitosti. Všichni při příjezdu
a ubytování v Brně dostali
jednotná trička, vizitku a láhev na pití. Nejen, že jsme

sportovali, ale také jsme měli
možnost si prohlédnout část
Brna a ZOO. Našim sportovcům přálo počasí a výsledky
byly úžasné. Zúčastnilo se
18 zemí. Moc se mi tam líbilo,
jsem pyšná na naše sportovce a paní učitelky. Sportovní
úspěchy: Králová Adélka –
1. místo v běhu, 4. místo
v hodu. Králová Maky –
3. místo v hodu, 4. místo
v běhu. Bařinová Monča –
1. místo v běhu, 2. místo
v hodu. Zikán Jiřík – 2. místo
v běhu, 1. místo v hodu. Slovák Luky – 5. místo v běhu,
5. místo v hodu. Děkuji všem
dětem a Evě Jonášové a Saše
Švarcové za úžasné zážitky.
Irena Dlabolová
ZŠ speciální

Evropské hry

Lyská mládež na Mistrovství
České republiky v šachu
Západomoravské městečko
Třešť hostilo o víkendu 15. –
16. června šachisty. Účastníci
Mistrovsví republiky šestičlenných družstev mládeže
do 14 let v něm svedli finálové boje. Titulem Mistr republiky se mohou pyšnit šachisté
z Říčan, družstvo Lysé nad
Labem obsadilo 25. místo.
Je třeba ocenit nejen výkon
družstva, ale také připomenout obětavou a nezištnou
práci trenérů. Vždyť toto
zdánlivě skromné umístění
je výsledkem roční práce s
mládeží v šachovém klubu
JOLY Lysá nad Labem. Základ
družstva tvořily desetileté
děti, které bojovaly ve většině
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partií se soupeři o dva až čtyři roky staršími. Můžeme se
tedy těšit, že v příštích letech
výkonnost našich hráčů poroste a naši talenti budou na
šachovnici nebezpeční i pro
ty nejlepší ve své kategorii.
Ze základní sestavy se nejvíce se dařilo Vláďovi Stefanifovi 5,5/8, Katce Kammové
4,5/7 a Davidu Ocelákovi 4/9.
Ostatní hráči měli, měřeno
podle ELO ratingu, soupeře,
kteří byli zatím nad jejich síly.
Přejeme všem, kteří Lysou
reprezentovali, hodně chuti
do dalších partií a věříme, že
svou píli zúročí dobrými výsledky na dalších turnajích.
Šachový klub JOLY

Ve dnech 12.–14. 7. 2019
proběhl na písníku Mršník
druhý ročník závodu 2 členných juniorských týmů v lovu
ryb, pořádaný Rybářským
klubem Lysá nad Labem
z. s. Do hodnocení závodu se
počítala každá ulovená ryba,
jejíž hmotnost překročila
3 kg. Závodilo celkem jedenáct týmů z celé republiky,
Slovenska a Německa.
V pátek se kolem 15. hodiny
začali sjíždět první závodníci.
Po registraci a losování míst
se závodníci rozešli na svá
místa. V 18.00 hodin byl závod
odstartován. První bodovaný
úlovek na sebe nenechal dlouho čekat a již v 18.25 hodin
se team Mikbaits Junior & Sonik Junior radoval z úspěchu.
Poté se během noci nachytala
spousta dalších ryb. Pořadí se
přelévalo z jednoho týmu na
druhý. Při ranní kontrole výsledků byl v čele team Mikbaits
Junior & Sonik Junior s prozatimním úlovkem 27,5 kg ryb.
Během dne se chytalo stále
dost ryb a ve večerních hodinách stále vedl team Mikbaits
Junior & Sonik Junior s průběžným úlovkem 42,35 kg. Během
noci se vedení v závodu neustále přelévalo. Startovní pole
se rozdělilo na dvoučlennou
skupinu bojující o první a druhé místo, čtyřčlennou skupinu
bojující o 3. až 6. místo a zbylé

teamy, bojující o lepší umístění. Při ranní kontrole byl již
v čele závodu team EB Baits
s úlovkem 68,3 kg a náskokem
necelých tří kilogramů na druhý team v pořadí. Během neděle se teamy EB Baits a Mikbaits
Junior & Sonik Junior team
přetahovaly o vedení v soutěži.
Boj o třetí místo se nakonec zúžil na teamy Čudly a L&M Baits.
V neděli ve 14 hodin byl
závod ukončen. Následně
proběhlo vyhlášení výsledků. Vítězem závodu se stal
team EB Baits s celkovým
úlovkem 109,35 kg, druhé místo obsadil team Mikbaits Junior & Sonik Junior
s úlovkem 93,45 kg a třetí
místo vybojoval team Čudly
s úlovkem 52,35 kg. Cenu za
největší rybu si odnesl team
Mikbaits Příbram za kapra
vážícího 13,23 kg a cenu za
první rybu team Mikbaits Junior & Sonik Junior za kapra
vážícího 3,9 kg.
Závěrem je třeba poděkovat všem sponzorům za věcné a peněžité dary. Pizzerii
Pat-Mat z Milovic za skvělý
catering pro všechny závodníky a pořadatele závodu.
Velké díky patří všem rozhodčím a pořadatelům, kteří
velkou část svého volného
času věnovali mládeži.
Ing. Lukáš Prágr
Rybářský klub Lysá n. L. z. s.

V sobotu 22. 6. 2019 proběhl
5. ročník beachvolejbalového
turnaje mixů „O pohár Solety
Signum“. Po dvou letech nám
konečně vyšlo počasí, sluníčko
se usmívalo a vítr moc nezlobil.
I proto se sešla konkurence 20
hráčů a hráček z Lysé, Nymburka, Kostomlat, Milovic nebo Poděbrad a Prahy.
Po losu se páry rozdělily do
dvou skupin, ve kterých hrály
o nasazení do pavouka. Už ve
skupinách byly k vidění zajímavé zápasy, ve kterých se
profilovali budoucí favorité
soutěže. Na základě pořadí ve
skupinách byly páry nasazeny

do vyřazovací fáze. Po prohře
v hlavním pavouku měl každý
pár možnost vylepšit své umístění ještě v pavouku opravném
a vybojovat si třetí místo. Finále
i následný souboj o třetí místo
byly skutečným vyvrcholením
turnaje se skvělými výkony
na hřišti a výbornou diváckou
podporou, včetně zastupitelky
města Lysá nad Labem – Mgr.
Štěpánky Vošické – Lysá nás
spojuje (LNS).
Turnaj měl své zázemí v Borůvce, kde bylo zajištěné občerstvení, limo, maso z grilu a další
dobroty. Točené pivo a výbor-

Beachvolejbalový turnaj
smíšených dvojic
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FK Slovan Lysá nad Labem
Hráli jsme:
Čtvrtek 30. května:
Slovan LYSÁ – SK ÚVALY
1:5 (1:2)
Sestava: Šlingr – Kubín, Švorba, Helmich, (67´ - Schneiberg
ml.), Vránek, Urban, Brabec,
Poborský Ondra, (59´ - Novák
Lukáš), Veselý, (80´ - Kozdera),
Novák David, (46´ - Kříž Tomáš), Ježek, (77´ - Zápotocký)
Branka: 42 Brabec z penalty,
ČK: 66. Kubín
Utkání se soupeřem, který
je na předposledním místě a
jeho záchrana v soutěži je již
jen teoretická, naši hráči hodně podcenili a urazili i štěstí a
to se od nás odvrátilo. Hosté
se ujali v úvodu zápasu vedení a zjistili, že nemáme svůj
den, ztratili respekt a byli
po celé utkání herně lepší a i
střelecky úspěšní a zaslouženě si odvezli tři body a uštědřili nám na domácím hřišti
ostudného „bůra“! Po výkonu v utkání minulého kola,
na hřišti vedoucího mužstva
Kosmonos, zahráli tentokrát
všichni naši hráči hluboko
pod svůj průměr.
Neděle 9. června:
FC VLAŠIM B – Slovan LYSÁ
3 : 3 (2:1), penalty 3:4
Sestava: Šlingr–Schneiberg
ml.,(81´- Zápotocký), Švorba,
Kubín – Vránek, (27´- Helmich),
Urban, Poborský, Brabec, Veselý, (86´Sosnovský), - Kříž Tomáš, Ježek
Branky: 14. Ježek, 65. Schneiberg, 66. Poborský
Po špatném výkonu a nečekané předchozí porážce na domácím stadionu
s Úvaly, jsme tentokrát podali velice dobrý výkon.
O plný bodový zisk nás připravili rozhodčí, kteří i
v průběhu celého utkání „tlačili“ domácím a dvě minuty
před koncem zápasu nám
neuznali regulérní gól. I tak
je výsledek úspěchem a vrátili jsme se na druhé místo
v tabulce. Jak probíhal penaltový rozstřel. První pokus
domácí proměnili, ale náš
úspěšný exekutor Brabec,
tentokrát zklamal, druhý
pokus domácích „ligistovi“

Jandovi brankář Šlingr likvidoval, Švorba srovnal na 1:1,
třetí pokus domácích opět
Šlingr zmařil a náš Kubín
se nemýlil, další dva pokusy
domácí proměnili a rovněž
naši střelci Sosnovský a Zápotocký domácího brankaře
překonali a upravili rozstřel
na 3:4 a tak zní i konečný výsledek. Za odvedený výkon si
tentokrát všichni naši hráči
zaslouží pochvalu.

Sobota 15. června:
Slovan LYSÁ – Sokol PĚČICE
4:2 (0:1)
Sestava: Sosnovský – Helmich, Švorba, Kubín – Schneiberg ml. (19´ - Novák David),
Urban, Poborský Ondra, (69´ Zápotocký), Veselý, Novák Lukáš – Ježek, (79´- Kříž Jan), Kříž
Tomáš
Branky: 5. T. Kříž, 54. Ježek,
57. Kubín z penalty, 81. L. Novák
K poslednímu mistrovskému utkání jsme vzhledem ke
zranění několika hráčů nastoupili v dosti oslabené sestavě. Největší problém byl
na místě brankáře, kde jsou
zraněni Rathouský i Šlingr a
do branky se postavil trenér
Sosnovský a nevedl si špatně. I tak jsme dokázali získat
vítězství, i když jsme první
poločas prohráli, ale hned
v úvodní části druhé půle jsme
výsledek rychle obrátili. Zápas se hrál již od 14.00 hodin
za úmorného vedra a tomuto
počasí odpovídala i úroveň
utkání, v kterém jsme měli
míč většinou na svých kopačkách, soupeř se pozorně bránil a občas zahrozil z rychlého
protiútoku.
Tímto vítězstvím jsme si
udrželi druhé místo, což je nejlepší umístění v I. A třídě od
roku 2000–01, kdy jsme byli na
4. místě. Nejlepším střelcem
mužstva je kapitán Matěj Brabec, s 15 brankami se dělí
o 4. a 5. místo.

ZÁROVEŇ TO ZNAMENÁ
POSTUP DO KRAJSKÉHO PŘEBORU, KTERÝ LYSÁ BUDE
HRÁT PO 43 LETECH!
www.slovanlysa.cz
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né občerstvení od paní Píšové
měli sportovci i diváci k dispozici přímo na sportovišti. Pro
všechny zúčastněné páry byly
připraveny krásné ceny, které
do turnaje věnovali sponzoři
turnaje Soleta Signum, Drogerie Matouš, Humbuk, Řeznictví
Píšová a město Lysá nad La-

bem, kterým samozřejmě moc
děkujeme.
Více o tomto pravidelném
turnaji, stejně jako informace o
termínu dalšího ročníku turnaje se dovíte na facebookovém
profilu Solety Signum, kde najdete i turnajovou fotogalerii.
Věra Zoubková

Běh zámeckou zahradou
– 56. ročník
Sokol Lysá nad Labem pořádá v sobotu 7. září 2019
již 56. ročník tradičního Běhu zámeckou zahradou.
V prvním ročníku v roce 1941 závodilo 8 běžců, ale
v roce 1947 již tento významný závod vyhrál
Emil Zátopek. Loňského – 55. ročníku
se zúčastnilo 139 závodníků.

Prezence
Zahájení závodu
Předškoláci (2013 a mladší), 120 m
Žákyně mladší (2009–2012), 620 m
Žáci mladší (2009–2012), 620 m
Vyhlášení vítězů předškoláků
Žákyně starší (2005–2008), 780 m
Žáci starší (2005–2008), 780 m
Vyhlášení vítězů mladšího žactva
Dorostenci, dorostenky (2001–2004), 2 070 m
Ženy, 8 280 m
Vyhlášení vítězů staršího žactva
Muži, 8 280 m
Vyhlášení vítězů ženy, muži

12.30
13.50
13.55
14.00
14.10
14.20
14.30
14.40
14.50
15.00
15.10
16.00
16.10
16.50

Věcné ceny pro 1.–3. místo včetně věkových
kategorií, ženy nad 40 (1978 a starší) a muži
nad 40 (1959–1978) a nad 60 let (1958 a starší).
Pohár města Lysá nad Labem pro vítěze
závodu žen a mužů.
Startovné:
dospělí – 100 Kč, senioři nad 60 let – 50 Kč,
dorost – 20 Kč, žactvo – 0 Kč.

Zveme tímto všechny velké i malé borce k účasti
a Vás ostatní – přátelé lehké atletiky, přijďte se podívat
na závody v krásném prostředí zámecké zahrady v Lysé!
TJ Sokol Lysá nad Labem – www.sokol-lysa.cz
denemark.jaroslav@seznam.cz, tel.: 736 677 261.
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Sportování dětí – proč fotbal v Litoli může být i Vaší volbou
Tak jako každé září i letos řeší
rodiče mladších i starších dětí,
jakým pohybovým aktivitám se
děti budou věnovat. Doba, kdy
si děti hrály hodiny denně 7 dní
v týdnu samostatně na ulicích
a pláccích, již dávno minula, a
jak říká největší Čech, můžeme
o tom vést spory, můžeme s tím
nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat.
I když něco se dělat dá, a proto bych zde rád uvedl, co lze
nalézt v litolském fotbalovém
oddílu.
Dá se vytvořit prostředí, které nahradí plácky a umožní tu
spontánnost, která dnes dětem
není dopřávána. Rádi říkáme,
že se u nás dětem snažíme

navodit prostředí „organizovaného chaosu“. Kdo kdy byl
schopen pohlédnout k obloze
a sledovat let hejna ptáků, ví,
co se tím myslí. Není to absence
pravidel, ale prostor s pravidly,
v jejichž rámci je umožněno samostatné učení dovednostem,
kdy každý sám svým tempem,
metodou pokus omyl, získává
poznání, že dobrých řešení je
víc a že si každý najde to své.
V Litoli se snažíme vystříhat
se tréninků robotického charakteru, i když i my víme, že
robotický trénink od kuželu ke
kuželu přináší rychlé výsledky.
Také víme, že trenérské vedení
dětí se systematizovanou hrou
od mala a organizovanými po-

sty přináší brzká vítězství. My
však jdeme cestou jinou, pomalejší a samostatnější. A skrze
více proher i bolestivější. Cenné
řešení je pro nás to samostatné,
které není nadiktováno shora
loutkářem, ale které vychází
zevnitř. Dovednost musí být
ve hře smysluplně provedená a účelná. V každé kategorii
je třeba učit to, co je jí vlastní.
Nemá smysl pro pochybná
brzká vítězství zanedbat to, co
v pozdějších kategoriích již nelze dohonit. Nejprve tedy učíme
individuální dovednosti a až
později přicházíme ke kombinacím. Z našich rodičovských
zkušeností víme, že dnešní děti
potřebují především rozvoj ob-

ratnosti, kondice a samostatnosti a že organizovanost není
na prvním místě.
Když dáte děti k nám, budete zpočátku z našeho přístupu
překvapení. Náš přístup však
není svévolným experimentováním. Naopak, plně vycházíme
z aktuální metodiky fotbalové
asociace, která se snaží školit
trenéry tak, aby maximum výuky vedli herní formou a emoční
prožitek byl rozvíjející. Pokud
si pak děti něco z fotbalu odnesou, budou to jak dovednosti,
tak i hezké vzpomínky.
Mgr. Bc. Radim Hanke
vedoucí trenér mládeže
– trenérská licence UEFA A

Letošní rok je stým v historii Tenisového klubu Lysá nad
Labem v Jaromírových sadech.
První kurt spatřil světlo světa
záhy po válce zásluhou tenisového nadšence pana Zdeňka
Páva. Další dva dvorce vyrostly v
následujícím desetiletí.
V době první republiky hrál
Sportovní klub Lysá nad Labem,
jak zněl tehdejší název klubu, v
severočeské župě proti klubům
Mělníka, Brandýsa nad Labem,
Českého Brodu, Mladé Boleslavi
a Turnova, ale i proti Prahy-Podolí. Informace o lyském tenisovém životě prvního dvacetiletí
máme sporadické. Pocházejí
z ústně tradovaných vyprávění dnes většinou již nežijících
pamětníků. Členský příspěvek
400.- Kčs, nezbytné bílé tenisové
oblečení, nelevné rakety, míče
i platba dětským sběračům, to
především určovalo členství v
klubu. Pamětníci vzpomínali ale
i na společenský život a sportovní přátelství mezi členy. A většinou žádný z nich neopomněl
připomenout léta druhé světové
války, kdy dvorce byly obsazeny
hráči, kteří se museli střídat po
půl hodině hry a kdy tenisová
hra pomáhala na chvíli zapomenout na válečnou dobu. O poválečných létech víme poněkud
víc. Byla postavena klubovna,
která dodnes slouží, na kurtech
hráli výteční hráči, za kterými
jezdili přední pražští tenisté. Ve

vyprávěních se objevilo i jméno
pozdějšího wimbledonského
vítěze a hokejového reprezentanta Jaroslava Drobného. S ním
měl hrát Vratislav Vaňata starší,
výbornými hráči byli Jan Richter
a Jaroslav Novotný. Mezi ženami
tenisově kralovala paní Marie
Makovcová.
Režim v padesátých létech
ocejchoval tenis slovy „buržoazní sport“ a také v našem městě
tenisový život ochabl. Šedesátá
léta přinesla zvolna narůstající
obnovu činnosti klubu. Zasloužilo se o ni více příznivců tenisu.
My zmíníme jména tehdejších
předsedů klubu pánů Kolešky,
Podkonického a Ing. Jana Prchala, který s entuziasmem vedl
klub 20 tenisových sezón. Sedmdesátá a osmdesátá léta minulého století přinesla rozmach
tenisu. Klub měl v některých sezónách i čtyři závodní družstva

– žáků, dorostu a dvě družstva
dospělých. Z desítek hrajících
dětí jich několik dosáhlo ligové
úrovně, což je u malých klubů,
jako je náš, záležitost mimořádná. Na našich kurtech začal hrát
v dětském věku syn Vratislava
Vaňaty ml. Jan Müller, pozdější
prvoligový hráč a také Magda
Stehnová a Veronika Stehnová-Hodková, v dospělém věku druholigové hráčky. Dnes náš klub
reprezentují družstvo starších
žáků, vedené Jaroslavem Svobodou ml. a smíšené družstvo
dospělých. Republikové turnaje

jednotlivců hrála úspěšně v žákovských a dorosteneckých kategoriích před několika lety Tereza Stehnová, v současnosti si
v těchto turnajích vede neméně
výtečně mladší žák Tomáš Zíta.
Město Lysá nad Labem udělilo
k 100. výročí vzniku ČSR našemu klubu Pamětní list jako výraz pocty a díků za dlouholetou
činnost a spolupráci s městem.
Náš klub vyjadřuje díky městu
za podporu, kterou klubu řadu
roků poskytuje.
Mgr. Bedřich Stehno
předseda klubu

Sto let tenisového klubu
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Power jóga, Bodystyling, Mix Aerobic, kurz Pilates
v Lysé n. L., Komenského 1534,
v tělocvičně Obchodní akademie
tel.: 721 658 766
email: houzvickova.hana@seznam.cz
www.houzvickova.cz

Inzerce
Obec Semice nabízí pronájem

RESTAURACE SOKOLOVNA V SEMICÍCH
(objekt č.p. 204, 289 17 Semice)

- Hospůdka Sokolovna 28 míst k sezení, výčep, kuchyně.
- Malý sál 50 míst k sezení s vlastním výčepem.
- Výše nájmu po domluvě.
- Více info:
Mgr. Pavel Jareš, tel.: 773 111 188,
		
Pavel Švarc, tel.: 773 155 907

PRODEJ SLEPIČEK

Červený Hrádek prodává slepičky z našeho chovu
typu Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách a Green Shell
- typ Araukana. Stáří slepiček 14–19 týdnů, cena: 159–209 Kč/ks.
Prodej Lysá nad Labem – Penny u betonárky:
21. 9., 19. 10. a 16. 11. 2019 v 15.10 hodin,
30. 10. 2019 v 10.00 hodin a 8. 10. a 15. 11. 2019 ve 13.55 hodin.
VÝKUP KRÁLIČÍCH KOŽEK - cena dle poptávky
Informace PO–PÁ od 9.00 do 16.00 hodin na tel.: 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz
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