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   Staročeské    Staročeské 
posvíceníposvícení
      v Byšičkách      v Byšičkách

Sobota 26. 9. 2015
● v sobotním odpoledni (13–17 h) s hudbou 
 a písničkou p. Vl. Valenty za koláči 
 a pozváním na posvícení
● večer sousedské posezení 
 u hasičské zbrojnice s hudbou a občerstvením
Neděle 27. 9. 2015
● sejdeme se ve 13.00 hodin na byšické návsi 
 u kapličky na mši svaté
● po skončení nám zpříjemní odpoledne hudba 
 p. Pavla Stříbrného 
● občerstvení zajištěno

Rádi Vás přivítáme v Byšičkách 
 hasiči

či 

Ráda bych Vás informovala 
o právě probíhajícím postupu ob-
novy klášterních teras. V těchto 
parných dnech, kdy se sluneční 
paprsky opírají do bílých vápeno-
pískových cihel a teploty dosahují 
mnohem vyšších stupňů než je 
obvyklý průměr, probíhá revita-
lizace klášterních teras. Jedná se 
o úpravu a opravu západní ohradní 
zdi se stavbou dvou nových bran, 
stavební fi rma TOGET, s.r.o., Praha 
dále provádí zdění střední západní 
tarasní zdi, terénní úpravy a v sou-
ladu s tím započala s přípravnými 
pracemi, které se týkají parkové 
úpravy. Parková úprava bude spo-
čívat v založení systému mlatových 
chodníků a zatraktivněním teras 
jistě budou květinové a bylinkové 
záhonky apod. Co se týče vyzdívá-
ní, zvolený způsob je ke kulturní 
památce velice citlivý, neboť byla 
ponechána původní substrukce 
a vytvarování terasy ze začátku 
20. století a jako v ostatních pří-
padech byla terasa z líce zpevněna 
litou betonovou zdí s armaturou 
a zdivem z nových vápenopísko-
vých cihel. Za město Lysá nad La-
bem na stavbu dohlíží paní Magda 
Šulcová, za NPÚ ÚOPSČ v Praze, 
Mgr. Eva Zápalková. Cílem města 
Lysá nad Labem je dosáhnout sply-
nutí areálu kláštera a zámku v jeden 
kulturní celek. Moc se těším, až se 
budete moci nerušeně projít po no-
vých terasách a kochat se výhledem 
na naše krásné město.

Hana Nesměráková,
referentka odboru ŠSVZaK

Domácí hospic Nablízku, z.ú. a Římskokatolická farnost 
v Lysé nad Labem si Vás dovolují pozvat na slavnostní mši svatou, 

kterou bude celebrovat

Msgr. Miloslav kardinál Vlk.
Mše se koná 20. září 2015 od 9:30 hodin 

v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem.

Po mši bude následovat setkání s panem kardinálem 
v areálu farní zahrady.

Miloslav kardinál Vlk je dlouhodobým podporovatelem 
domácí hospicové péče.

Ve dnech 3. – 5. 7. 2015 se Hasič-
ská dechová hudba z Lysé nad La-
bem zúčastnila tradičního Meziná-
rodního festivalu dechových hudeb 
Daruvar 2015.

Daruvar je chorvatské město 
ležící ve Slavonii a je známé jako 
místo s největší českou menšinou 
v Chorvatsku. Díky početné české 
populaci se Daruvar stal „hlavním 
českým městem“ Chorvatska. Ve 
městě je zřízena např. česká školka, 
škola i české třídy gymnázia.

Hosty třídenního festivalu se 
kromě chorvatských hudeb staly 
tentokrát orchestry z Maďarska, 
Rakouska a České republiky. 

Po celé tři festivalové dny se na 
velkém podiu na Třídě Krále Tomi-
slava v Daruvaru vytřídaly orchest-
ry se svými vystoupeními.

Český orchestr přijal pozvání 
a přijel do Daruvaru již popáté. 

Účinkoval vždy na závěr pro-
gramu pozdě večer a pokaždé za 
své vystoupení sklidil velký po-
tlesk. Kromě známých a žádaných 
českých lidových písní jako např. 
Šumařinka nebo Škoda lásky se ve 
svém vystoupení blýskl vystoupe-
ním perfektních sólistů – Ladislavy 
Šťastné a Miroslava Radocha. V je-
jich podání se za doprovodu orches-
tru večerním náměstím rozezněla 
i skladba Conte Partiro, která po-

četné publikum doslova  uchvátila 
a „zvedla ze židlí“…, po skladbě 
bylo slyšet z obecenstva výkřiky 
„bravo“!  Další ozdobou orchestru 
bylo také sólové vystoupení kla-
rinetisty Jana Czecha mladšího. 
Technicky velmi náročné  skladby 
zahrané na Es a B klarinet ocenili 
zejména všichni přítomní hudební-
ci dlouhotrvajícím potleskem…      

Kromě ofi ciálního programu 
také hudebníci vyhověli nečekané 
žádosti pořadatelů a 4. 7. odpole-
dne zahráli v historickém obydlí 
v nedaleké obci Ivanovo Selo na 
akci s názvem Etno den. Pořadate-
lem této akce byl Svaz Čechů v re-
publice Chorvatsku a Česká beseda 
Ivanovo Selo. Po celé odpoledne se 
zde hrálo a zpívalo česky v podání 
místních malých českých souborů.  

Naše hasičská hudba udělala 
svým neplánovaným příjezdem 
a vystoupením místním obyvate-
lům opravdovou radost! Ve tvářích 
mnohých přítomných bylo během 
hry možné číst dojetí a po vystou-
pení ještě zbyl čas na neformální 
rozhovory s obyvateli, kteří se o naší 
hudbu a město, ze kterého pochází-
me, velmi zajímali…

Ikdyž po celou dobu festivalu pa-
novalo velmi žhavé letní počasí a do 
Lysé jsme se vrátili unavení po dlou-
hé cestě v pondělí za svítání, nikdo 

nelitoval vynaložených nemalých 
fi nančních prostředků na cestu, 
všichni jsme měli dobrý pocit ze 
vzorné reprezentace našeho města 
a České republiky! 

Úhradu nákladů na jízdu auto-
busem provedla hudba z větší části 

ze svého účtu a z příspěvku Města 
Lysá nad Labem. Ubytování a stra-
va byla po dobu festivalu zajištěna 
pořadatelem.

Za Hasičskou dechovou hudbu 
Lysá n.L. Bc. Roman Zima

Hasičská dechová hudba z Lysé nad Labem zazářila 
na festivalu v Chorvatsku! 

Polabské
variace

& 
Geisslers
Hofcomedianten

vás zvou
v neděli
20. 9. 2015
od 17.00 hod.
do kina
v Lysé n. L.

„NEVÁŽNÉ DIVADLO NA DIVADLE O ZÁVAŽNÝCH VĚCECH 
PODLE PŘELOMOVÉ BENÁTSKÉ KOMEDIE Z ROKU 1623“

Dvě komedie v komedii
Režie: Petr Hašek      Hrají: členové souboru Geisslers Hofcomedianten

Předprodej vstupenek v Městské knihovně Lysá n. L. v ceně 100 Kč
Prodej vstupenek na místě před vystoupením v ceně 125 Kč

Polabské variace 2015 se konají za fi nanční podpory města 
Lysá nad Labem a Davida Kolářského - zámeckého zahradníka
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1. 9. – 12. 9.
O včelách a včelaření
výstava u příležitosti 115. let 
organizovaného včelařství v Lysé,
v Městské knihovně

od 4. 9.
Ekofór
výstava vítězných děl soutěže 
Ekofór na téma potraviny
v čajokavárně Šálek inspirace

4. 9. od 19.00 hodin
Netopýří noc
sraz v areálu Skanzenu 
v Přerově nad Labem

4. 9. od 20.00 hodin
Strašidelná výprava
v zámeckém parku
www.rcparnicek.cz

4. 9. – 6. 9.
Domov a teplo 2015
Polabský knižní veletrh 2015
Jiřinkové slavnosti 2015
Celostátní výstava mladých 
králíků a drůbeže 2015
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

4. 9. – 6. 9. od 9.00 do 17.00 hodin
Železniční modelové kolejiště
výstava funkčního železničního 
kolejiště na nádraží ČD v Lysé n. L.

5. 9.
Běh zámeckou zahradou
prezentace od 12.30 hodin,
zahájení závodu 13.50 hodin, 
v zámeckém parku v Lysé n. L.

5. 9.
Dostihové odpoledne
Dostihové závodiště Lysá n. L.
www.dostihylysa.cz

5. 9.
Slavnostní ukončení 
sezóny letního kina
program od 13.00 h., vstupné 
zdarma; divadlo, diskotéka, 
vystoupení Hasičské dechové 
hudby a jazzového orchestru 
F. A. Šporka, komediální pásmo 
Soaré v letňáku, taneční zábava
v letním kině

7. 9. od 14.30 hodin
Kavárnička dříve narozených
hosté: Jan Krumpholc - radní,
Ing. David Kváč - zastupitel, 
Dana Hančová, předsedkyně
Komise pro cestovní ruch a sport;
v restauraci U Bílé labutě

8. 9. od 16.30 hodin
Ferdinand V. a František Josef I.
přednáška PaedDr. Marie 
Kořínkové v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

9. 9. od 16.30 hodin
Kurz drátování
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

10. 9. od 18.00 hodin 
Jano Svetlan Majerčík
koncert slovenského rodofolkového 
písničkáře; vtupné dobrovolné 
v dop. výši 100,- Kč; v čajokavárně 
Šálek inspirace

12. 9. od 10.30 hodin
Ošetřování včelstev během 
včelařského roku
přednáška Ing. Dalibora Titěry, CSc.
v prostorách Scholarestu

12. 9. od 11.00 hodin
Koštování v Lysé
Vinotéka Lysá n. L., Husovo nám.
www.vinoteka-lysa.cz

12. 9.
Okružní plavba výletní 
lodí Blanice

Kulturní kalendář          9 / 2015

nástup na břehu Labe v Litoli 
v blízkosti mostu B. Hrabala 
po proudu řeky; cena plavby: 
dospělí 80 Kč, studenti 
a senioři 60 Kč, děti do 10 let 40 Kč;
odjezd ve 13, 14, 15 a 16 h

13. 9. od 13.00 do 17.00 hodin
Na Masaryčce to žije
happeningové odpoledne -
- divadélka, soutěže, sportovní 
aktivity, občerstvení, živá hudba;
součástí bude cyklojízda městem 
s koly, koloběžkami a kočárky
na Masarykově ulici a Husově nám.

14. 9. – 10. 10.
Nová škola včera a dnes
40 let ZŠ a 20 let OA
výstava v budově bývalého 
augustiniánského kláštera

14. 9. – 5. 10.
Výstava fotogra ií 
Pavly Voříškové
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

15. 9. od 17.00 hodin
Geologická minulost Lysé n. L.
přednáška Mgr. Lukáše Kováře
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

18. 9. – 20. 9.
Kůň 2015
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

19. 9. od 9.00 do 12.00 hodin
Nová škola včera a dnes
40 let ZŠ a 20 let OA
den otevřených dveří školního 
areálu v ul. Komenského; od 13.00 
do 16.00 hodin komentované 
prohlídky výstavy v budově býval. 
augustiniánského kláštera

20. 9. od 9.30 hodin
Slavnostní mše svatá
celebruje Msgr. Miloslav kardinál 
Vlk; v kostele Narození sv. Jana 
Křtitele v Lysé n. L.

20. 9. od 17.00 hodin
Dvě komedie v komedii
divadelní představení 
v kině na Husově nám.

21. 9. od 14.30 hodin
Kavárnička dříve narozených
host: Vanda Schneibergová,
vedoucí UVEA OPTIKY;
v restauraci U Bílé Labutě

22. 9. od 17.00 hodin
Kdopak by se šmejdů bál
beseda se Světlanou Glaserovou
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

23. 9. od 16.30 hodin
Kurz drátování
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

26. 9. od 7.00 hodin
Pozoruhodné dílo 
Jana Blažeje Santiniho-Aichla
autobusový zájezd,
odjezd z Husova nám.

26. 9. od 9.00 do 11.00 hodin
Kurz plstění
v Městské knihovně,
nutná rezervace předem
www.knihovnalysa.cz

26. 9. – 27. 9.
Staročeské posvícení 
v Byšičkách

29. 9. od 16.10 hodin
Povídání o porodech
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

Podrobnější informace o akcích se dozvíte na webových stránkách organizátorů.

AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD
„Pozoruhodné dílo Jana Blažeje

San  niho-Aichla“

V rámci zájezdu navš  víme kostel Navš  vení Panny Marie
v Obytčově, postaveném na půdorysu želvy. Nahlédneme 
do interiéru kostela sv. Václava ve Zvoli. Na programu je 
samozřejmě i San  niho opus magnum poutní kostel sv. Jana 
Nepomuckého ve Žďáru nad Sázavou. Ten je dokonce zapsán 
na lis  ně světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
Z Husova náměs   v Lysé nad Labem odjíždíme v sobotu 

26. 9. 2015 v 7 hodin.

Předprodej rezervačních lístků v ceně 250 Kč v Městské knihovně 
v Lysé nad labem. V ceně není zahrnuto vstupné do objektů.
Polabské variace 2015 se konají za fi nanční podpory města 

Lysá nad Labem a Davida Kolářského - zámeckého zahradníka

Rozmarné a horké léto nám 
uteklo jako voda a budeme mít 
první posezení po dovolených či 
prázdninách. Budeme plni dojmů 
a prožitků, v mobilech s nespočtem 
snímků z míst, která jsme navštívili, 
pochlubíme se památkovými tret-
kami… Plni elánu a síly roztočíme 
taneční parket a budeme se těšit na 
každou návštěvu v Křesle pro hosta, 
ať už samostatné osobnosti, nebo 
třeba celé skupiny.

Musíme však vzpomenout na 
naše poslední setkání před prázd-
ninami. Naším milým hostem byl 
romský taneční soubor MIRIKLE, 
vedený paní Olinkou Sivákovou. 
Vystoupení dětí bylo úchvatné. Ať 
dítka velká nebo malá, tolik energie, 
předvedené v tanečních kreacích, se 
hned tak nevidí. Hudba k tanci byla 
trochu svérázná, velice živá – tak, 
jak ji Romové dokonale prožívají. 
Připojovali jsme se alespoň potles-
kem, hezky do rytmu.

Vzpomínáme, že „rozvířené“ ta-
neční kreace dětí nás tak trochu po-
zvedly ze židlí. Taneční páry našich 

seniorů se po té střídaly na „parke-
tu“, zpěvem se připojovaly k hudeb-
ní produkci. Ta však nebyla už tak 
svérázná jako pro „miriklata“, ale 
byly to písně a skladby našeho mlá-
dí, na které jsme tančili v tanečních 
a na tehdy tak významných plesech 
– hasičských, sportovních a jiných. 
Omládli jsme a vrátili se do nejkrás-
nějších let našeho života.

Ještě milou pozornost na setkání 
připravily naše dámy Alenka a Jiřin-
ka. V měsíci červnu má svátek náš 
muzikant, dr. Kořínek. Obě dámy 
mu přednesly přání za celou Kavár-
ničku a k tomu kytičku hezky voňa-
vou. Bylo to i s polibky!

Pak nastal čas našeho rozlouče-
ní. Popřáli jsme si hezkou dovole-
nou a prázdniny a slíbili si setkání 
na prvním pondělí v září. Kdo nás 
navštíví, uvádí Kulturní kalendář. 
Scházíme se v restauraci „U Bílé 
labutě“, vždy od 14.30 do 16.30 h. 
Těšíme se na Vás! 

MVDr. Jan Kořínek

Kavárnička po prázdninách

Občanské sdružení Diakonie Broumov 
www.diakoniebroumov.cz

VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

 ošacení – dámské, pánské, dětské – zimní i letní 
 neobnošená, nepoškozená, čistá obuv
 lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, závěsy
 látky (min. 1 m2, nedávejte odřezky a zbytky látek), vlny a příze
 vatované a péřové (i samotné peří) přikrývky, polštáře a deky
 nepoškozené spací pytle
 školní a sportovní potřeby, hračky – nepoškozené, kompletní
 čisté nádobí skleněné, porcelánové, kovové

Sbírka se uskuteční:
v pátek 9. října 2015 v době od 8.00 do 17.00 hodin a
v sobotu 10. října 2015 v době od 8.00 do 13.00 hodin

Místo sběru:
garáž městského úřadu, za MěÚ u sídla Policie ČR.

Po zkušenostech z pořádání sbírek se na dárce obracíme s prosbou:
 věci nenoste volně, ale zabalené do pevných igelitových pytlů
 či kartonových krabic
 noste věci bez plísně, děr, fl eků, s funkčními zipy, s knofl íky, s patenty, 
 gumou či tkanicí v pase 
 vše čisté, umyté, vyprané
 NENOSTE VĚCI mnoho let odložené, zpuchřelé, plesnivé. 
 S takovými věcmi zamiřte raději přímo do nového separačního 
 dvora na sídlišti (nalevo před AUTO TICHÝ), otevřeno pondělí až 
 pátek od 9.00 do 17.00 hodin a v sobotu od 9.00 do 13.00 hodin.

Spolupořadatelem sbírky je Město Lysá n. L. a Farní charita Lysá n. L. 
Bližší informace na tel.: 325 510 224, 606 509 502 nebo 724 181 805.   

Téměř vyprodané lyské kino 
patřilo  29. června skvělé muzice 
v podání excelentních muzikantů 
z kapely Celula New York   a je-
dinečného Laca Décziho,  ame-
rického jazzového  hudebníka 
slovenského původu.  I když  to-
muto světově uznávanému jazzo-
vému trumpetistovi a skladateli 
do osmdesátky chybí jen pár let, 
jeho koncerty jsou vždy velkým 

Hudební lahůdka  

zážitkem. Publiku kromě hu-
debních lahůdek dokáže předat 
spoustu pozitivní  energie,  mis-
trně si pohrává s různými žán-
ry. Což je vidět i na složení jeho 
publika, které  je různého věku 
i hudebního vyznání a jen jeden 
přídavek nikdy nestačí. Ostatně 
jako na koncertě v Lysé. Pořada-
telům patří velký dík.

Jana Křížová 

POZVÁNKA
Město Lysá nad Labem zve občany města 

a zejména obyvatele ulice Pivovarská na představení 
budoucího vzhledu ulice Pivovarská.

Seznámeni budeme především s přípravou projektu
 na opravu chodníků ve vztahu ke stávajícím lípám.
Záměr bude představen v kině na Husově náměs   

ve středu 23. 9. 2015 od 17 hodin.
Ing. Stanislav Svoboda

referent odboru životního prostředí
ochrana přírody a krajiny
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Krátce z radnice
12. jednání rady města se kona-

lo 16. 6. 2015, program obsahoval 
47 bodů, z nichž skoro polovina byla 
od odboru správy majetku a investic 
(SMI). Nejvyšší počet bodů se týkal 
veřejných zakázek a pozemkových 
záležitostí – po 5 bodech, nebyto-
vých prostor – 4 body, splátkových 
kalendářů – 2 body. Z programu: 
v bodu č. 2 rada projednala žádost 
Řádu sv. Huberta o výstavbu kap-
ličky na některém místě ve městě. 
Rada požádala komisi pro cestovní 
ruch o posouzení a potom se k ná-
vrhu vrátí. V bodech č. 3 a 4 rada 
hodnotila došlé nabídky na veřejné 
zakázky. Opravu chodníku v Ne-
rudově ulici získala fi rma SKL Re-
cyklostav z Prahy 9 s nabídkovou 
cenou 187 tis. Kč. Oprava účelové 
komunikace na Sídlišti byla zadána 
stejné fi rmě, cena zakázky je 365 tis. 
Kč včetně DPH. V bodu č. 6 se rada 
zabývala úkoly, které uložilo zastu-
pitelstvo v souvislosti s přípravou 
projektu obchvatu. Odbor dopravy 
zajistí průzkum intenzity dopravy
 a hlukovou studii na 3 místech sil-
nice II/272, procházející městem, 
zhodnocení technického stavu 
uvedené silnice na území města 
a vyhodnocení nehodovosti na této 
trase. Odbor životního prostředí 
zajistí měření emisí z dopravy na 
3 místech uvedené komunikace. 
Všechny hodnoty budou získávány 
během pracovního dne po 24 ho-
din. Termín získání podkladů je do 
konce září 2015.

V bodu č. 24 rada schvalovala 
příspěvky z Programu regenera-
ce a z rozpočtu města: Jednota 
Nymburk získala 54 + 14 tis. Kč 
na pokračující rekonstrukci domu 
čp. 177 na Husově náměstí, Řím-
skokatolická farnost obdržela 133 
tis. Kč na restaurování sochy sv. An-
tonína. V následujícím bodu rada 
schválila příspěvek SŠOGD ve výši 
10,5 tis. Kč na akci „Největší počet 
osob malujících zámek v Lysé n. L.“ 
Za uvedenou částku bude zakoupe-
no 100 kusů kreslicích podložek. 
V bodu č. 29 se rada zabývala peticí 
z Vichrovy ulice, podrobněji bude 
projednáno na následujícím zastu-
pitelstvu.

V bodu č. 31 rada vybírala osobu 
technického a stavebního dozoru 
investora při vestavbě učeben v su-
terénu D v ZŠ Komenského. Ze tří 
nabídek jedna nesplnila podmínky, 
vítězem se stala fi rma Kittlik z Klad-
na s nabídkovou cenou 39,6 tis. Kč 
bez DPH. V bodu následujícím byl 
na stejnou akci vybírán koordiná-
tor bezpečnosti a ochrany zdraví. 
Všechny tři nabídky vyhověly pod-
mínkám, vítězem se stala fi rma 
SAFEA IVS z Brna s cenou 103,3, 
tis. Kč včetně DPH. V bodech č. 37 
a 38 se jednalo o návrzích na změny 
územního plánu, podrobnější infor-
mace jsou v následujícím zastupi-
telstvu. V bodu č. 40 rada vybírala 
dodavatele tiskáren pro městský 
úřad. Ze 6 došlých nabídek byly dvě 
vyloučeny pro nesplnění podmínek, 
vítězem se stala fi rma AZENET 
z Prahy 4 s nabídkovou cenou 83 
tis. Kč bez DPH.

V bodu č. 44 rada schválila do-
davatele rekonstrukce vodovodu, 
kanalizace a topení v ZŠ Hrozného 
fi rmu ATRIUM THERM Servis 
s nabídkovou cenou 2,6 mil. Kč 
včetně DPH. Smlouva bude uza-
vřena za předpokladu schválení 
úpravy rozpočtu v zastupitelstvu. 

Posledním bodem ke schválení byl 
program nadcházejícího zasedání 
zastupitelstva.

5. zasedání zastupitelstva měs-
ta se konalo dne 24. 6. 2015. Letos 
potřetí bylo zasedání přenášeno 
po internetu, ale po 15 minutách 
bylo kvůli technické poruše spoje-
ní přerušeno a pořizoval se pouze 
záznam. Prvním projednávaným 
bodem byla petice občanů „Ne be-
tonovému sídlišti Vichrova, aneb 
lepší místo pro život!“ Bod zabral 
více než hodinu, zazněla řada dis-
kusních příspěvků včetně kritiky 
stavební fi rmy PMS. Nakonec za-
stupitelstvo dospělo k závěru, že ob-
last ulic Vichrova a U Nové hospody 
se bude řešit společně a k tématu 
se zastupitelé vrátí na říjnovém 
zasedání. Také v druhém bodu se 
diskutovalo – jednalo se o návrzích 
změn územního plánu ve 3 místech: 
nad areálem Misanu pod Šibákem, 
v Lomu a v Poděbradově ulici. Po-
kud žadatelé uhradí náklady spoje-
né se změnami a jejich projednáním 
z vlastních zdrojů, bude projednání 
zahájeno ještě letos. Pokud bude 
změny hradit město z rozpočtu, 
bude návrh na projednání zahrnut 
do návrhu rozpočtu 2016.

Potom následoval bod s č. 8, kte-
rý byl v programu předřazen a byl 
věnován úpravě rozpočtu na rok 
2015. S ohledem na různorodost 
položek byla projednávána každá 
změna zvlášť – položka po položce. 
K největší diskusi došlo u návrhu 
na zvýšení částky na revitalizaci 
muzea B. Hrozného, a to o 4,3 mil. 
Kč. Kromě zastupitelů vystoupili 
v diskusi zástupci muzea: ředitel 
Polabského muzea pan Vinduška, 
ředitel Muzea B. Hrozného pan 
Rašín a pan architekt Staněk, který 
odpovídá za vytvoření nové expozi-
ce. Z jejich slov vyplynulo, že rozsah 
expozice se prakticky zdvojnásobu-
je, do Lysé připutují unikátní expo-
náty z Národní galerie a město získá 
kvalitní muzeum na světové úrovni. 
Negativně však vyzněla odpověď 
na umístění expozice MUDr. Ru-
dolfa Jedličky. S kritikou zvýšených 
nákladů a celkového průběhu a ad-
ministrace projektu vystoupila paní 
Ing. Fialová, předsedkyně fi nanč-
ního výboru. To vše se promítlo 
v hlasování – do schválení chyběl 
jeden hlas. Po přestávce požádal 
člen zastupitelstva pan MVDr. Koří-
nek o nové hlasování v tomto bodu 
a v druhém kole hlasování byl návrh 
schválen 9 hlasy, nikdo proti, 6 se 
zdrželo.

V dalším jednání se zastupitelé 
vrátili k bodu, který byl označen č. 1, 
a byl věnován petici za bezodkladné 
řešení křižovatky u kina. Křižovatka 
je nebezpečným místem při kříže-
ní komunikací II. třídy v majetku 
kraje. Středočeský kraj obdržel 
petici stejného znění a reagoval na 
poměry velmi rychle – doporučil 
městu z vlastních prostředků insta-
lovat světelné semafory. O věci bude 
jednat znovu rada města a mělo by 
následovat i jednání pana starosty 
s panem hejtmanem.

Navazující blok bodů měl rychlý 
průběh: rozdělení dotací v 2. kole 
z Fondu kultury, rozdělení dotací z 
Programu regenerace, pozemkové 
a majetkové záležitosti, věcná bře-
mena. Krátce se diskutovalo v bloku 
tří bodů, v němž byly projednávány 
obecně závazné vyhlášky města. 

OZV č. 3/2015 se týká vedení tech-
nické mapy města. OZV č. 4/2015 
je věnována fungování systému 
odpadového hospodářství ve měs-
tě. Novinkou od podzimu 2015 je 
zavedení doplňkového pytlového 
sběru tříděného odpadu, který 
přinese lepší třídění a zhodnocení 
druhotných surovin a umožní po-
platníkům „vynulovat“ poplatek 
za odpad počínaje rokem 2017. 
Podrobnosti o novince jsou v samo-
statném článku a od září se k tématu 
rozvine informační kampaň. OZV 
č. 5/2015 se týká místních poplat-
ků, konkrétně za odpad. Zastupitelé 
se dohodli, že poplatky „za popelni-
ce“ budou v roce 2016 shodné jako 
letos a nový systém se do poplatků 
promítne pravděpodobně až od 
roku 2017.

V bodu č. 16 zastupitelstvo pro-
jednalo Pravidla uzavírání nájem-
ních smluv k bytům ve vlastnictví 
města. S ohledem na připomínky se 
k nim zastupitelstvo po dopracová-
ní podkladů vrátí. Následující bod 
byl věnován přijímání dětí do MŠ 
a ZŠ. Město obdrželo demogra-
fi ckou studii vývoje obyvatelstva 
do roku 2030, problémem se bude 
zabývat ještě rada města a výbory 
a výsledky budou projednány na 
prosincovém zastupitelstvu.

Očekávaným bodem byl bod 
č. 19 – stanovení výkupní ceny po-
zemků pod obchvatem. Zastupitelé 
schválili cenu 250 Kč/m2 u pozem-
ku pod obchvatem (trvalý zábor) 
s tím, že nabídka platí do 30. 6. 
2016. V následujícím bodu měl být 
projednán jednací řád zastupitel-
stva, ale po dohodě byl tento bod 
posunut na zářijové zasedání.

Posledním bodem ke schválení 
byla smlouva o poskytnutí dota-
ce, na jejímž základě obdrží město 
5,2 mil. Kč na rekonstrukci ulice 
K Bažantnici. Způsobilé náklady 
projektu jsou 6,1 mil. Kč.

13. jednání rady města se kona-
lo 30. 6. 2015. Program obsahoval 
35 bodů, z nichž 16 bylo od odboru 
SMI. Nejvyšší počet bodů se týkal 
pozemkových záležitostí – 5 bodů, 
věcných břemen – 3 body, bytových 
záležitostí – 2 body. Z programu:
 v bodu č. 2 rada posuzovala dvě do-
šlé nabídky na rekonstrukci chod-
níků v Jedličkově sídlišti. Zakázku 
získala fi rma SKL Recyklostav z 
Prahy 9 s cenou 514 tis. Kč včetně 
DPH. V bodu č. 4 rada schválila 
konání Svatojánské pouti ve dnech 
20. – 27. 6. 2016 na Husově náměs-
tí. Tradiční provozovatel pan Tříška 
má stanoveny stejné podmínky jako 
v letošním roce, celková úhrada 
městu činí 30 tis. Kč. V bodu č. 16 
se rada opakovaně zabývala proble-
matikou pitné vody z městské vodo-
vodní sítě. Jedním z možných řešení 
je využití hloubkového vrtu v areálu 
společnosti Kovona. Rada pově-
řila pana místostarostu jednáním 
s vedením Kovony, aby vodní zdroj 
zůstal zachován do doby, než se roz-
hodne o tom, jak bude dlouhodobě 
řešen problém kvalitní pitné vody.

V bodu č. 17 rada vybírala do-
davatele jídelních stolů do školní 
jídelny Scolarest. O zájmu svědčilo 
9 nabídek, vítězem se stala fi rma 
Insgraf z Českého Těšína s cenou 
114 tis. Kč včetně DPH. Menší zá-
jem byl o následující zakázku na 
dodání a montáž herních prvků na 
dětské hřiště v Jedličkově ulici. Ze 
4 nabídek rada vybrala fi rmu FLO-
RA SERVIS z Brna s cenou 175 

tis. Kč včetně DPH. Ve třech bo-
dech rada rozdělovala příspěvky
z Charitativního fondu: 2,3 tis. Kč 
na zakoupení patrové postele pro 
nezletilé děti z Lysé ze sociálně sla-
bé rodiny, dále 1,6 tis. Kč na školu 
v přírodě pro nezletilé dítě a 5 tis. 
Kč na zakoupení elektrotříkolky pro 
jednu seniorku. V bodu č. 25 rada 
schválila zahájení zadávacího řízení 
na rekonstrukci ulice K Bažantni-
ci, schválila komisi pro otevírání 
obálek a pro hodnocení nabídek. 
V dalším bodu rada schválila admi-
nistrátora výše uvedeného projek-
tu. Stala se jím fi rma LK Advisory 
z Poděbrad s cenou 168 tis. Kč, kte-
rá zvítězila v konkurenci 3 nabídek. 
V bodu č. 27 rada schválila uzavření 
smlouvy na dodávku mobiliáře pro 
muzeum B. Hrozného od fi rmy 
LEKY z Milčic, hodnota zakázky 
činí 2,1 mil. Kč. Současně rada vy-
psala novou zakázku na dodávku 
elektrotechniky pro muzeum, pro-
tože s rozšířením expozice došlo 
k upřesnění technických paramet-
rů. 

V bodu č. 28 se rada seznámila 
s odstoupením fi rmy TESLICE 
z opravy střechy na ZŠ Hrozné-
ho. Jako dodavatel se tedy dosta-
la do hry fi rma, která se umístila 
ve výběrovém řízení na 2. místě, 
a sice společnost Loučka Pardubice 
s cenou 5,98 mil. Kč včetně DPH. 
V následujícím bodu rada zrušila 
výběrové řízení na dodavatele ve-
stavby učeben v suterénu pavilonu 
D v ZŠ Komenského a uložila pro-
jektovému manažeru, aby vyhlásil 
nové výběrové řízení s opraveným 
rozpočtem. Zajímavý byl bod 
č. 34, v němž se město zapojilo 
do projektu Evropský týden mo-
bility ve dnech 16. – 22. 9. 2015. 
Vnějším projevem bude umístění 
billboardů po městě. Startovacím 
dnem projektu bude neděle 13. 9. 
2015, kdy bude centrum města 
od 8 do 20 hodin uzavřeno pro 
motorovou dopravu a přednost 
zde budou mít chodci a cyklisté. 
O akci bude veřejnost předem in-
formována.

 
3. mimořádné jednání rady 

města se konalo 13. 7. 2015. 
Na pořadu byl pouze jeden bod, 
a to výběr dodavatele na zateplení 
objektu kina na Husově náměstí 
čp. 25. Na veřejnou zakázku do-
razilo 5 nabídek, vítězem se stala 
Realitní a stavební společnost 
z Prahy 1 s nabídkovou cenou 
2 363 tis. Kč bez DPH. 

14. jednání rady města se kona-
lo 21. 7. 2015 a program obsahoval 
23 bodů, z nichž nadpoloviční větši-
na byla od odboru správy majetku 
a investic (SMI). Nejvyšší počet 
bodů se týkal veřejných zakázek 
– 3 body, po 2 bodech bylo věno-
váno bytovým a pozemkovým zá-
ležitostem, nebytovým prostorům, 
věcným břemenům a splátkovým 
kalendářům. Z programu: v bodu 
č. 1 rada otevřela obálky s 3 na-
bídkami na opakovanou veřejnou 
zakázku – vestavba učeben do sute-
rénu pavilonu D v ZŠ Komenského 
a jmenovala komisi pro hodnocení 
nabídek. V bodu č. 2 se rada se-
známila s nabídkami 10 advokátů 
nebo advokátních kanceláří, kteří 
obeslali veřejnou zakázku na po-
souzení smlouvy mezi městem 
a společností MS development. 
Dvě nabídky nesplnily podmínky. 
Z osmi zbývajících uchazečů za-

Okénko místostarosty

kázku získala fi rma Mgr. Řiháček 
z Brna s nabídkovou cenou 18,9 
tis. Kč. Obsáhlým bodem byl bod 
č. 4, v němž rada schválila dodatky 
k nájemním smlouvám na pozemky 
města, které 12 nájemců využívá 
pro zemědělskou výrobu. Důvodem 
je zvýšení jednotkové sazby nájmu. 

V bodu č. 9 rada schválila roz-
dělení města na 3 zóny v rámci sta-
novení ceny za pronájem pozemků 
k reklamním účelům nebo zřízení 
letních předzahrádek. Zóna I je vy-
mezena Husovým náměstí a Nám. 
B. Hrozného, Masarykovou a So-
kolskou ulicí. Zónu II tvoří zbývají-
cí část města včetně Litole a mimo 
zóny I, do zóny III patří Byšičky 
a Dvorce. Od ledna 2016 budou 
sazby za metr čtvereční a den 5, 3
a 2 Kč. V následujícím bodu rada 
vzala na vědomí změnu provozova-
tele u pizzerie Bacio na Husově ná-
městí. Pana Ondřeje Líbala vystřídá 
pan Štěpán Rinke. 

V bodu č. 12 rada posuzovala na-
bídky na vytvoření zásobní brány do 
zámecké zahrady. Na veřejnou za-
kázku dorazily 4 nabídky. Vítězem 
se stala fi rma UMĚLECKÁ KO-
VÁRNA VYTOPIL z Telnice u Brna 
s nabídkovou cenou 132 tis. Kč. 
V bodu č. 14 rada vzala na vě-
domí žádost spolku VIBRACE 
o pronájem stálého a letního kina. 
Rada uložila příslušné komisi, aby 
předložila radě kritéria pro zadání 
výběrového řízení. Úkolem odboru 
školství, sociálních věcí, zdravot-
nictví a kultury je příprava nutných 
podkladů pro vyhlášení výběrového 
řízení a odbor musí také do konce 
září předložit vyúčtování nákladů 
na provoz kina za loňský rok.

V bodu č. 17 rada schválila přijetí 
sponzorského daru ve výši 10 tis. 
Kč na pořízení herních prvků na 

dětském hřišti u čp. 1399 až 1402 
v Jedličkově ulici. V dalším bodu se 
rada zabývala stížností 2 občanů, 
jejichž auta byla poškozena ne-
známým pachatelem na Náměstí 
B. Hrozného. Městský kamerový 
systém nehody nezaznamenal, vi-
ník odjel. Občané požadují zlepšení 
využití systému a případem se bude 
zabývat zářijové zastupitelstvo. 
V bodu č. 21 rada pověřila pana 
starostu, aby s Polabským muze-
em Poděbrady projednal podmín-
ky, za nichž budou instalovány 
exponáty do nově zrekonstruova-
ného muzea. Také další bod přinesl 
úkol pro pana starostu – začátkem 
září předložit metodický návod na 
zadávání veřejných zakázek na 
profi l zadavatele. Posledním bo-
dem ke schválení bylo doporučení 
zastupitelstvu, aby rada mohla 
samostatně rozhodovat o věcných 
břemenech právnických subjektů 
(přípojky vody, kanalizace, plynu, 
el. energie, optických kabelů). Tato 
pravomoc radě města bude schva-
lována na zářijovém zasedání za-
stupitelstva.

4. mimořádné jednání rady 
města se konalo 28. 7. 2015. Ten-
tokrát byly na programu dva body, 
a sice schválení smlouvy na vestav-
bu učeben do suterénu pavilonu D 
v ZŠ Komenského s fi rmou RY-
BÁŘ stavební z Mělníka s cel-
kovou cenou 5 354 tis. Kč bez 
DPH. Zakázka musí být předána 
bez vad a nedodělků do 25. 10. 
2015. Druhým bodem bylo přijetí 
cenové nabídky na elektrotechni-
ku do rekonstruovaného muzea 
B. Hrozného od fi rmy LUCO Lysá 
nad Labem.

Miloš Dvořák, tajemník MěÚ 
Lysá nad Labem

V uplynulých dvou letních měsících 
se také podařilo:
• rekonstruovat chodníky:
 - sídliště 1454 – 1458,
 - zbývající část ulice Nerudova, 
    včetně veřejného osvětlení,
 - zahájit rekonstrukci chodníku 
    v části ulice Jedličkova,
 - před úřadem k parkovišti – na-
  hradit schody bezbariérovým 
    sjezdem,
• vybudovat nová parkovací místa 
 Sídliště – II. etapa,
• zahájit (a doufejme) i řádně do-
 končit prázdninové investice ve 
 školních zařízeních (bude rozve-
 deno v příštím čísle),
• připravit a schválit systém mo-
 tivačního sběru tříděného odpa-
 du (viz článek pana tajemníka),
• s vedením věznice Jiřice jednat 
 o využití vězňů pro údržbu veřej-
 ných prostranství,
• uvést do funkce novou kulturní 
 referentku, která ihned začala 
 pracovat na přípravě městských 
 slavností a dalších akcí,
• opravit cedule na naučné stezce 
 Lysá - Káraný – Čelákovice,
• uspořádat skvělý koncert světově 
 známého Laca Decziho & Celula 
 New York v kině (děkuji panu 
 faráři Porochnavcovi za kontakt).

Další informace: 
Úprava jednacího řádu 
zastupitelstva 

V minulém čísle jsem sliboval, 
že přinesu informace o fi nální 
podobě řádu. Návrh byl však za-

stupitelstvem odložen na jednání 
v září. Více k tématu snad tedy 
v příštím čísle.

Rád bych ještě zmínil svůj 
zážitek při návratu z dovolené 
z Moravy a krásné Olomouce. Při 
čekání na vlak jsem ve vstupní 
hale nádraží zaostřil na staré-
ho pána, který prodával Nový 
Prostor. V tom úmorném horku 
přešlapoval na místě a z jeho 
pohybů bylo zřejmé, že v minu-
losti prodělal nějakou mozkovou 
příhodu. Dobře upravenému 
pánovi mohlo být něco kolem 
osmdesáti let a bylo vidět, že 
teplo mu vyloženě nedělá dobře, 
že tu nestojí dobrovolně, že tu 
z nějakého důvodu prostě musí 
být a vydělávat... Když jsem od 
něho s časopisem odcházel, 
přepadla mě velká úzkost. Jak 
je možné, že v rámci naší spo-
lečnosti dopouštíme, aby ti, 
kteří nám vytvořili místo pro 
život, jakkoliv strádali? Nepatří 
snad mezi základní rysy vyspělé 
společnosti, za kterou se pova-
žujeme, i úroveň péče o naše 
nejstarší? Časopis jsem přečetl 
hned ve vlaku. Pocit ze setkání 
s prodejcem číslo 1003 však ni-
kdy nezapomenu.

Závěrem bych rád popřál úspěš-
ný začínající školní rok studentům 
i kolegům kantorům!

Ing. Petr Eliška
místostarosta
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Dětem a rodičům přejeme hlavně hodně zdraví,
 štěstí a spokojenosti.

Romana Nováková, odbor kultury

Vítání občánků
se uskutečnilo dne 14. 5. 2015

Mezi občany našeho města byly přivítány tyto děti:

Magdalena Součková 
Martin Charvát 
Šimon Drbohlav 
Šimon Novák 
Laura Římanová 

Dominik Moravec 
Alena Čarková 
Josefína Valachová 
Gabriela Fojtíková 
Jana Opluštilová

Dne 7. 7. 2015 krátce před 01:00 
hodinou byla hlídka MP požádána 
o spolupráci Policií ČR, která v 
Lysé nad Labem - Litoli hledala 
43 letého muže, který fyzicky na-
padl svojí manželku. Strážníkům 
se později podařilo muže najít ne-
daleko jeho bydliště v lesíku, kde 
se schovával pouze ve spodním 
prádle. Muž byl následně předán 
Policii ČR k provedení dalších 
opatření.

Dne 13. 7. 2015 v 16:20 hodin 
bylo přijato na služebnu MP telefo-
nické oznámení, že v ulici Mírová v 
Lysé nad Labem řidička dodávky 
sjela ze silnice a nabourala při-
lehlý plot. Provedeným šetřením 
na místě bylo zjištěno, že řidička 
vozidla od nehody utekla. Na mís-
to byla přivolána Policie ČR SDN 
Nymburk, k prošetření dopravní 
nehody. Mezitím se na místo ři-
dička dodávky vrátila s tím, že po 
nárazu zpanikařila a utekla. Věc je 
v šetření Policie ČR.

Krimi střípky
Dne 17. 7. 2015 v 12:30 hodin 

bylo na služebnu MP přijato te-
lefonické oznámení, že na stanici 
ČD v Lysé nad Labem se nachází 
8 letý chlapec bez doprovodu do-
spělé osoby, který se pohyboval 
v kolejišti. Strážníci na místě dle 
svědeckých výpovědí zjistili, že 
chlapec dorazil vlakem od Ústí 
nad Labem a již ve vlaku na sebe v 
několika případech upozornil. Na 
základě zjištěných skutečností byla 
o celé události vyrozuměna Policie 
ČR a Odbor sociálních věcí. Při ko-
munikaci s chlapcem bylo zřejmé, 
že chlapec trpí patrně duševní po-
ruchou. Toto velice ztěžovalo jeho 
případné ztotožnění. Později vyšla 
najevo skutečnost, že chlapec trpí 
autismem. Nakonec se však po ně-
kolika telefonátech podařilo chlap-
ce ztotožnit a matka si pro hocha 
dojela až z Litoměřic. Nalezený 
chlapec byl matce v pořádku pře-
dán v 15:40 hodin. Jak celá událost 
nakonec dopadne úředně, rozhod-
ne příslušný odbor MěÚ. 

Dne 22. 7. 2015 v 9:10 hodin 
spolupracovali strážníci se složka-
mi IZS při hašení požáru přístřeš-
ku u rodinného domku. Hasičům 
se požár podařilo uhasit dříve, 
než mohly plameny přeskočit i na 
přilehlý rodinný dům. Předběžná 
škoda, která na přístřešku vznikla, 
byla odhadnuta na cca. 30 000,- 
Kč. Příčina vzniku požáru je v še-
tření, ale jako předběžná příčina 
požáru byl určen zazděný trám do 
komína.

Dne 22. 7. 2015 v 9:55 hodin 
bylo přijato oznámení o doprav-
ní nehodě 3 osobních vozidel na 
náměstí B. Hrozného v Lysé nad 
Labem, kde se řidiči nedokážou 
dohodnout na místě. Na místo se 
dostavila hlídka MP a zjistila zde, 
že se jedná o malou dopravní ne-
hodu 3 osobních vozidel, kdy první 
řidič dával přednost chodcům na 
přechodu pro chodce, druhý za 
ním následně zastavil a třetí svoji 
jízdu neubrzdil, kdy následně do-
šlo k řetězové reakci. Při zjišťování 
totožnosti zúčastněných osob a 

následně provedených dechových 
zkoušek vyšla najevo skutečnost, 
že u jednoho z řidičů byla decho-
vá zkouška pozitivní s naměřenou 
hodnotou 0,41‰. Z tohoto důvo-
du byla na místo přivolána SDN 
Policie ČR, která si událost na mís-
tě převzala k došetření.

Hned ve dvou případech se „ob-
chodní zástupci“ společnosti zabý-
vající se dodávkou elektřiny provi-
nili proti Nařízení města č. 3/2013, 
které na území města zakazuje 
tuto nebo podobnou činnost bez 
předchozí domluvy. Místní občané 
informovali neprodleně strážníky 
MP, kterým se podařilo tyto osoby 
dohledat a projednat jejich jedná-
ní. V prvním případě byl přestupek 
projednán na místě v blokovém 
řízení v maximální možné výši a v 
dalším případě bylo jednání ozná-
meno do správního řízení.

Sledujte náš web na adrese www.
mplysa.cz.

Bc. Luboš Zita, zástupce
ředitele městské policie Lysá n. L.

Město Lysá nad Labem přeje jubilantům 
k významným narozeninám do dalších let 

hodně zdraví, pohody a spokojenosti.

Odbor školství, kultury, soc. věcí a zdravotnictví

80 let
Marie Novotná
Pavel Janata
Josef Paulík
Cyril Čaniga
Josef Kaiser
Jiří Čáp
Hana Táborská
Jindřiška Mrkvičková
Marie Kerdová
Věra Soókyová
Hesová Anna
Čechová Jaroslava
Čermáková Zdeňka

J. Swift:
„Žádný mladý člověk si nepřeje být mladší.“

85 let
Věra Němcová
Margita Kadlčíková
Kesler Antonín

90 let
Zdenka Novohradská

91 let
Miloš Houdek

92 let  
Věra Šlechtová

Velkoobjemové kontejnery se budou přistavovat 3. sobotu v měsíci 
– tj. 19. 9. 2015  na tyto stanoviště: 

místo přistavení  kontejner  čas rozvozu čas svozu 
U Vlečky                       BIO             8.30 10.30
Ke Skále BIO             9.00 11.00
Brandlova (u trafa) BIO 9.30 11.30
Mlíčník BIO           10.00 12.00

Dvorce 1x TDO, 1x BIO 8.30 10.30
Byšičky 1x TDO, 1x BIO 9.00 11.00
Řehačka 1x TDO, 1x BIO 9.30 11.30
U Borku 1x TDO, 1x BIO 10.00 12.00

Pro všechny občany je k dispozici sběrný dvůr, který je otevřen celý rok.

PROVOZNÍ DOBA NA SBĚRNÉM DVOŘE:
Pondělí - pátek 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Sobota 8.00 – 13.00

Ivana Koštířová, odbor SMI

Velkoobjemové
kontejnery

Útulek Lysá nad Labem
Aktuální foto a seznam čtyřno-

hých kamarádů nalezených v Lysé 
n. L. a okolí najdete aktuálně na ad-
rese útulku www.pejscilysa.wz.cz.

Návštěvní doba útulku:
pondělí – čtvrtek   8.00–14.00 h
pátek 8.00–12.00 h
první sobota v měsíci  9.00–11.00 h

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

Adresa: pí. Čápová
Velas, a.s.,  Hrabanov 535
tel.: 325 551 221, 723 342 174

Ivana Koštířová, odbor SMI
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Rádi bychom touto cestou srdeč-
ně poděkovali našemu bývalému 
zastupiteli, MVDr. Janu Kořínkovi 
za jeho práci v zastupitelstvu i zdra-
votně-sociální komisi. Pan Kořínek 
bohužel nemůže ze zdravotních 
důvodů v žádné veřejné funkci po-
kračovat, patří však i nadále do na-

šeho sdružení, aby pomáhal radou 
i zkušenostmi. Přejeme mu všichni 
pevné zdraví! Na zářijovém zasedání 
zastupitelstva města bude do funkce 
zastupitele uveden jeho náhradník 
Matěj Kodeš. Držíme mu palce, pře-
jeme pevné nervy a dobrý úsudek.

Kulturně!

Změna v zastupitelstvu

Nepíše se mi lehce omluva 
voličům a spoluobčanům, že 
odcházím z komunální politiky. 
V loňských volbách jste mne zvo-
lili do městského zastupitelstva.  
Pociťoval jsem tedy nezbytnou od-
povědnost a povinnost naplnit dů-
věru ve mne vloženou. Především 
v tom, že přispěji k péči o seniory 
a jejich kulturnímu vyžití v mož-
nostech našeho města. A budu 
usilovat o to, aby těch možností 
bylo co nejvíc. 

Nedomyslel jsem však jednu zá-
sadní věc  - že ve svém věku mne 

Komunální politika 
versus zdravotní stav

přirozeně čekají různé zdravotní 
problémy. Zejména v oběhovém sys-
tému a na srdci. Ošetřující specialis-
té byli ve svých závěrech nekompro-
misní – ihned zanechat veřejných 
funkcí a zásadně změnit svůj bioryt-
mus. Proto odcházím, abych si ales-
poň trochu užil svých vnoučátek…

Děkuji tedy všem za pochopení. 
Co bude v mých silách, budu při-
spívat k tzv. „šťastnému stárnutí 
seniorů“ v našem městě a věřím, 
že přinesu mnohým z nich jenom 
radost.

MVDr. Jan Kořínek

Novinka v systému odpadového 
hospodářství v Lysé nad Labem 
aneb „Třídíme, šetříme, sbírá-
me“.

Zastupitelstvo města na za-
sedání dne 24. 6. 2015 schvá-
lilo obecně závaznou vyhlášku 
č. 4/2015, která přináší význam-
nou změnu v organizaci odpado-
vého hospodářství města. Touto 
novinkou je pytlový sběr papíru, 
PET lahví, plastů včetně nápojo-
vých kartonů, což je  doplňkový 
způsob shromažďování a sběru 
uvedeného tříděného odpadu, ur-
čený pro fyzické osoby, které jsou 
poplatníky místního poplatku za 
provoz systému odpadového hos-
podářství ve městě.

Jak bude systém fungovat 
v praxi? Od začátku listopadu 
2015 budou mít občané města, 
pokud budou chtít, možnost se 
zapojit do systému „Třídíme, še-
tříme, sbíráme“. Registrace bude 
probíhat na Městském úřadu 
Lysá nad Labem, odboru správy 
majetku a investic, (II. patro, paní 
Romana Novotná), kde budou 
vydávány čárové kódy a plastové 
pytle určené pro shromažďování 
tříděného odpadu. Čárový kód 
představuje jednoznačnou identi-
fi kaci fyzické osoby a sbírané ko-
modity, čárový kód obdrží každý 
poplatník bez rozdílu věku, tzn. 
i děti.

Je důležité si říci, že do systému 
se může zapojit pouze ten občan, 
který má uhrazeny veškeré poplatky 
„za popelnice“ minimálně za 3 roky 
zpětně.  

Plastové pytle a štítky s čá-
rovým kódem občan obdrží 
bezplatně. Pytle jsou průhled-
né a mají stanovenou gramáž 
a pevnost s ohledem na vkláda-
ný obsah. Plastové pytle a čáro-
vé kódy obdrží každý občan na 
začátku sběru v základní sadě 
a dále na vyžádání, až základní 
sadu spotřebuje. 

Do pytlů vkládá občan zmíně-
né tři druhy tříděného odpadu: 
1) papír, 2) PET láhve – pouze 
čisté, bez zbytků nápojů, 3) ostat-
ní plasty (např. kelímky od jogur-
tů, láhve od šamponů, plastové 

Novinka v systému odpadového hospodářství
krabičky atd.) včetně nápojových 
kartonů (tetrapak). U odpadu 
musí být minimalizován objem – 
zmáčknutím, sešlápnutím.

Po naplnění plastových pytlů 
vybranými komoditami občan 
pytel zaváže a označí příslušným 
čárovým kódem, který slouží 
k identifi kaci občana a druhu od-
padu. 

Naplněné a řádně označené 
plastové pytle občan umístí v den 
svozu (datum bude určen nej-
později v listopadu 2015 na 1 rok 
dopředu, vždy jeden den v měsí-
ci) na určená místa nejpozději 
v 6:00 hodin ráno. Určenými mís-
ty svozu jsou: a) stanoviště sběr-
ných nádob na komunální odpad, 
b) stanoviště zvláštních sběrných 
nádob na tříděný odpad. 

Pokud občan nebude chtít če-
kat na konkrétní svozový den, 
bude možné odevzdávat napl-
něné a řádně označené pytle do 
sběrného dvora v ulici Ke Vrutici 
čp. 1738 v rámci jeho pracovní 
doby.

Svozová fi rma zajistí odvoz pyt-
lů s tříděným odpadem do sběrné-
ho dvora, kde proběhne zvážení 
každého pytle, vizuální kontrola 
a načtení vytříděného množství 
do systému, kde nasbírané množ-
ství bude připsáno na individuální 
„sběrový“ účet přihlášeného ob-
čana a následně bude přepočteno 
na fi nanční úlevu. Sběrové účty 
budou průběžně přístupné na 
stránkách města přes internet, 
a tak je občan může průběžně 
kontrolovat. V počáteční fázi je 
navržena sazba 2,- Kč za každý vy-
tříděný a odevzdaný kilogram od-
padu. Je-li základní roční poplatek 
„za odpad“ 690 Kč, při nasbírání 
345 kg odpadu si občan svůj po-
platek na příští rok vynuluje. 

Jakákoliv zjištěná nežádoucí 
příměs v takto vytříděném od-
padu má za následek, že toto 
množství (pytel s čárovým kó-
dem) nebude do systému zapo-
čteno.

V případě, že pytel nebude řádně 
označen nebo čárový kód nebude 
čitelný, pytel bude započten do sys-
tému pouze v případě, že nebude 

obsahovat nežádoucí příměsi a ob-
čan prokáže jeho odevzdání. Proto 
je třeba, aby si občan vedl pro svou 
kontrolu evidenci počtu odevzda-
ných pytlů.

Období rozhodující pro načítání 
fi nanční úlevy je vždy období dva-
nácti měsíců. Rozumí se jím období 
od listopadu jednoho roku do října 
následujícího roku. Po říjnovém 
vyhodnocení bude možné načtenou 
celkovou fi nanční úlevu uplatnit při 
platbě místního poplatku za provoz 
odpadového systému na příští rok. 
To znamená, že od listopadu 2015 
třídím a sbírám, v listopadu 2016 
program provede výpočet a úleva se 
mi promítne do poplatku od ledna 
2017.

Pokud se vám zdá systém kom-
plikovaný, je nutné říci, že již úspěš-
ně funguje na řadě míst v republice. 
My jsme čerpali zkušenosti z města 
Frýdlant v Libereckém kraji, kde 
dokonce v každém čtvrtletí vydávají 

zvláštní zpravodaj, kde mj. vyhod-
nocují soutěž o nejlepší sběrače, 
kteří jsou odměňováni vstupenka-
mi do kina, na wellness procedury 
apod.

Systém „Třídíme, šetříme, sbírá-
me“ je na startu. Od září 2015 plá-
nujeme obsáhlou informační kam-
paň, která občany bude průběžně 
seznamovat se systémem a přiblíží 
jim výhody, které zapojení do systé-
mu přinese. 

Závěrem ještě podotýkám, že 
doplňkový pytlový sběr je zalo-
žen na dobrovolnosti. V žádném 
případě to neznamená, že město 
bude omezovat nebo dokonce ru-
šit barevné kontejnery na tříděný 
odpad – tento způsob zůstane 
zachován v plném rozsahu. Komu 
navržený způsob nevyhovuje, 
bude třídit tak, jak byl zvyklý do-
posud. 

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá n. L. 
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Městská knihovna v Lysé nad Labem
Husovo nám. 23 (budova MěÚ - přízemí)

289 22  Lysá nad Labem
tel.: 325 551 255, e-mail: info@knihovnalysa.cz,

www.knihovnalysa.cz, www.iclysa.cz

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

Obalování učebnic Obalování učebnic 
Knihovna nabízí všem školákům pomoc s obalováním školních učebnic. 
Cena za obalení jedné knihy je 5,-Kč. Výhodou je pevný trvanlivý obal na 
míru, který nesklouzává.

Toulky minulostí Toulky minulostí 
– 8. září 2015 od 16.30 hodin– 8. září 2015 od 16.30 hodin
Přednáška PaedDr. Marie Kořínkové 
k historii českých zemí, tentokrát zamě-
řená na osudy Ferdinanda V. a Františ-
ka Josefa I..  Akce se koná od 16.30 hodin 
v knihovně. Vstup volný.

Geologická minulost Lysé n. L. Geologická minulost Lysé n. L. 
– 15. září 2015 od 17.00 hodin– 15. září 2015 od 17.00 hodin
Přednáška Mgr. Lukáše Kováře ke geologické historii zdejšího kraje v rámci 
Univerzity volného času.

Kdopak by se šmejdů bál Kdopak by se šmejdů bál 
– 22. září 2015 od 17.00 hodin– 22. září 2015 od 17.00 hodin
Beseda se Světlanou Glaserovou nad stejnojmennou knihou, která odha-
luje nejen praktiky podvodných fi rem, ale zároveň i radí, jak je předvídat 
a nenaletět na ně. Ukazuje také cesty, jak se lidé mohou i sami coby spo-
třebitelé účinně bránit.

Kurz drátování Kurz drátování 
– 9. a 23. září 2015 od 16.30 hodin– 9. a 23. září 2015 od 16.30 hodin
Pravidelné kurzy drátování s Janou Procházkovou v knihovně.

Plstění Plstění 
– 26. září 2015 od 9.00 do 11.00 hodin– 26. září 2015 od 9.00 do 11.00 hodin
Kurz plstění zaměřený na výrobu plstěné víly. Přijďte se naučit, jak pracovat 
s vlnou. Kurzovné 260,- Kč. V ceně kurzovného jsou zahrnuty náklady na 
materiál, plstící podložka a plstící jehla. Na kurz je nutné se přihlásit předem. 
Počet míst omezen! 

Povídání o porodechPovídání o porodech
– 29. září 2015 od 16.10 hodin– 29. září 2015 od 16.10 hodin
Další setkání a beseda nejen budoucích maminek o problematice porodů – 
sdílení osobních zkušeností, orientace v právních otázkách, „porod podle 
mých přání“ a diskuse nad dalšími otázkami i s účastí pozvaných odborníků.  
Akce se uskuteční v prostorách knihovny.

115. let organizovaného včelařství v Lysé n. L. 115. let organizovaného včelařství v Lysé n. L. 
– 31. srpna – 12. září 2015– 31. srpna – 12. září 2015
 Výstava o včelaření v Lysé n. L.

Výstava fotografi í Výstava fotografi í 
– 14. září – 5. října 2015– 14. září – 5. října 2015
Výstava fotografi í Pavly Voříškové.

Připravujeme na říjen:Připravujeme na říjen:
Klučičí párty – 2. - 3. října 2015
akce pro kluky spojená s přespáním v knihovně. Vzhledem k omezené kapa-
citě je nutné přihlásit děti předem.

Pranostika říká: „Teplé a suché 
léto přivádí za sebou mírný podzi-
mek, tuhou zimu a nejlepší víno“. 
Léto bylo opravdu horké a suché 
a my ho žili tak, jak plynulo. Pomalu 
odchází a s ním i čas dovolených. 
Po prázdninové době za vámi opět 
přicházíme, abychom se podělili 
o zážitky, které nás létem provázely.

V letošním roce jsme se zúčastnili 
soutěže, kterou vypisuje fi rma SCA 
Hygiene Products, s.r.o., TENA 
– „Poslání pečovat“, a to v katego-
rii – Příběh roku 2015. Náš příběh 
popisoval radosti i strasti našich 
klientů a to úsměvnou formou. Jen 
jsme se snažili popsat, jak děláme 
svou práci, jak spolupracujeme 
a žijeme. Týmová práce je velice 
důležitá. Jistě všichni znáte zná-
mou fi lmovou pohádku s panem 
Werichem, kde zaznělo: „Ten dělá 
to a ten zas tohle…“ , a když se to 
spojí všechno dohromady, je skvě-
lá práce hotova. Poděkování patří 
všem zaměstnancům našeho do-
mova za jejich obětavou práci. Náš 
příběh porotu zaujal a byl vybrán 
jako vítězný ze čtyřiceti příspěv-
ků. Slavnostní vyhlášení se konalo 
29. 5. 2015 v Kostele sv. Anny 
(Pražská křižovatka) v Praze. My 
jsme za to moc rádi. Bonusem byla i 
peněžitá výhra 15 000,- korun.

Ve dnech 11. – 14. 6. 2015 se, 
jako každoročně na lyském výsta-
višti, konala výstava: Senior – Han-
dicap 2015. Součástí výstavy byla
i letitá soutěž: Šikovné ruce našich 
seniorů. Náš domov se výstavy ak-
tivně zúčastnil, a to nejen prostřed-
nictvím výstavního stánku, kde byla 
prezentována bohatá činnost naše-
ho domova, ale také účastí na do-

provodném programu. Letos jsme 
si pro diváky připravili ukázku reha-
bilitačního cvičení s názvem: „Cvič-
me v rytme“, které u nás v domově 
pravidelně probíhá. Zpestřením 
programu byl „Tanec na židlích“ 
(pádlování a samba). Byli jsme rádi, 
že jsme na vystoupení nebyli sami. 
Naše pozvání přijaly děti z MŠ 
Dráček z Lysé nad Labem – Litole 
a tanec na židlích se s námi naučily. 
A to, jak jsou šikovné, všem před-
vedly a na oplátku nacvičily taneční 
překvapení s názvem „Poupata“. 
Všem školáčkům za pomoc moc 
děkujeme. Z výstavy jsme si odnesli 
i ocenění ze soutěže: Šikovné ruce 
našich seniorů, a to za kolektivně 
vyrobený model našeho zámku.

Bylo na čase i odpočívat. V rámci 
dobrovolnické činnosti nás navští-
vila paní Ehrhardtová, která nám 
vyprávěla o životě v Indii a v Africe. 
Sama tam několik let pobývala. Po-
vídání bylo velice poutavé a zajíma-
vé a moc se nám líbilo. Paní Ehrhar-
dtové děkujeme a těšíme se na další 
návštěvu. 

Ve dnech 22. – 24. 6. 2015 jsme 
se vydali s našimi klienty na výlet 
po krásách Máchova kraje. Našim 
cílem bylo rekreační středisko Po-
slův mlýn – Doksy. Po pečlivých 
přípravách jsme se konečně dočkali 
a vyrazili. Při naší cestě jsme navští-
vili zámek v Benátkách nad Jizerou 
i s prohlídkou náměstí, kde se točí 
seriál „Svatby v Benátkách“. Rekre-
ační středisko nás přivítalo krásnou 
okolní přírodou, deštěm a spoustou 
dětí, se kterými jsme se pak každý 
den potkávali. Další naše putování 
mířilo do města Doksy, kde jsme 
navštívili zoopark - Berousek. Po 

dobrém obědě a nákupech jsme 
se vydali k Máchovu jezeru k pří-
jemnému odpočinku a k načerpání 
energie z krásného okolí. Milou ná-
vštěvou byla paní ředitelka z domo-
va seniorů Modrý kámen Mnichovo 
Hradiště i se svými kolegyněmi. 
Přijely nás podpořit a dovezly nám 
výborný jahodový a borůvkový ko-
láč. To odpoledne jsme si ještě stihli 
zasportovat. Hráli jsme petangue, 
badminton… Večer nechyběl tábo-
rák s opečenými klobásami, sklen-
kou dobrého vína, táborovými pís-
ničkami a veselým povídáním. Rádi 
bychom poděkovali domovu Modrý 
kámen v Mnichově Hradišti a Do-
movu Pod Skalami v Kurovodicích 
za zapůjčení osobních automobilů 
Tranzit. Takový výlet určitě nebyl 
poslední.

Navštívili jsme vystoupení „Vese-
lé trojky Pavla Kršky“ v Nymburce, 
který pořádá agentura Šlágr TV. 
Vystoupení se nám velice líbilo, rádi 
posloucháme i vtipy, které vystou-
pení doprovází. 

Byli jsme pozváni spřáteleným 
domovem CS Mělník na jejich tra-
diční letní, letos „Korálkovou slav-
nost“, tentokrát k 15. výročí otevře-
ní Centra seniorů Mělník.

Návštěvníky čekala živá hudba 
v podání kapely „Dvořanky“ Vác-
lava Vomáčky, vystoupení zdejší-
ho pěveckého sboru „Cesmína“, 
výstava originálních korálkových 
výrobků šesti domovů pro seniory, 
Rodinného centra Chloumek a kni-
hovní dílničky Městské knihovny 
Mělník. Korálkové šperky jsme si 
mohli i zakoupit. Cestou domů jsme 
se ještě stihli podívat na mělnický 
říční soutok.

Dne 17. 7. 2015 jsme u nás v do-
mově přivítali nymburskou fi rmu 
Dalla botte, delikatesy slunečního 

jihu (prodej vína a jiných dobrot). 
Tato fi rma se rozhodla uhradit na-
šemu domovu půlroční předplatné 
Nymburského deníku. Firma není 
zdaleka sama, která takto našemu 
domovu pomáhá. Moc děkujeme.

Léto bylo v plném proudu 
a k němu bezpochyby patří grilová-
ní nejrůznějších dobrot. Ugrilovat 
si lahodná uzená žebírka nebo cu-
ketu ze zahrádky je prostě lahůdka. 
A protože panovala velká letní hor-
ka, pozdní až večerní čas nám do-

volil grilování uspořádat a hezky si 
ho užít.

Dalším letním zážitkem byl odpo-
lední výlet do lázeňského města Podě-
brad, kde jsme se nalodili na parník a 
pluli po Labi na soutok s řekou Cidli-
nou. Poseděli jsme v místní hospůdce 
a dali si nějakou tu dobrotu. Cestou 
zpět jsme využili výletního vláčku. 
Bylo to moc pěkné odpoledne.

Závěrem bychom vás rádi pozva-
li na další, v pořadí již čtvrté, přátel-
ské setkání v rámci projektu „Křes-

lo pro hosta“, tentokrát s herečkou 
paní Uršulou Klukovou, a to dne 
10. 10. 2015 od 15.00 hodin v sále 
1. patra. Jste srdečně zváni.

Poděkování patří vám všem, 
kteří jste reagovali na naši výzvu 
a darovali jste nám několik starých 
šicích strojů. Tím náš domov ožil 
vzpomínkami.

S přáním krásných letních zdra-
vím.

Mgr. Jiří Hendrich, ředitel
Domov Na Zámku Lysá n. L.

Letní kino
1. 9. od 21:00  Ghoul 
2. 9. od 21:00 Mission Impossible – Národ grázlů
3. 9. od 21:00 Život je život 
4. 9. od 20:00 Strašidelná výprava 
5. 9.      Slavnostní ukončení sezony v letním kině
  - VSTUPNÉ ZDARMA!
 od 13:00 Červená karkulka (Ochotnické divadlo Nelahozeves)
         od 14:00  Dětská diskotéka s překvapením
         od 14:30 Vodnická pohádka (A-Z divadlo Milovice)
         od 15:30 Hasičská dechová hudba Lysá nad Labem
         od 16:30 Jazzový orchestr ZUŠ F. A. Šporka
  (pod vedením Víta Andršta)
         od 17:30 Soaré v letňáku (večírek členů a přátel divadelního 
  souboru Náplavka Lysá n. L.)
         od 19:00 Taneční zábava se skupinou Hardegg
6. 9. od 21:00  Schmitke
8. 9. od 21:00 Pride
9. 9. od 21:00 Rytmus sídliskový sen
10. 9. od 21:00 Fantas  cká čtyřka
11. 9. od 21:00 V hlavě
12. 9. od 21:00 Mimoni
13. 9. od 21:00 Kobry a užovky
 Od 15. září promítáme ve stálém kině 
15. 9. od 17:00 Mimoni 
15. 9. od 20:00 Iracionální muž
16. 9. od 17:00 Sedmero krkavců (akce kino klub)
16. 9. od 20:00 Avengers: Age of Ultron (akce kino klub)
17. 9. od 17:00 Malý dráček
17. 9. od 20:00 Gangster Ka
18. 9. od 17:00 Uuups! Noe zdrhnul…
18. 9. od 20:00 Nenasytná Tiff any
19. 9. od 10:00 V hlavě
19. 9. od 17:00 Barbie Rock’n Royals
19. 9. od 20:00 Jurský svět (3D projekce)
20. 9. od 10:00 Malý dráček
20. 9. od 17:00 Komedie v komedii
22. 9. od 17:00 V hlavě
22. 9. od 20:00 Rytmus sídliskový sen
23. 9. od 20:00 Domácí péče (akce kino klub)
24. 9. od 17:00 Barbie Rock’n Royals
24. 9. od 20:00 Love 
25. 9. od 17:00 Opeřená banda
25. 9. od 20:00 Everest
26. 9. od 10:00 V hlavě
26. 9. od 17:00 Mune - Strážce měsíce
26.9. od 20:00  Gangster Ka
27.9. od 10:00  Mune - Strážce měsíce
27.9. od 15:00  Opeřená banda
29.9. od 17:00  Barbie Rock’n Royals
29.9. od 20:00  Roger Waters The Wall
30.9. od 17:00  V hlavě (akce kino klub)
30.9. od 20:00 Schmitke

Letní kino a kino 
Lysá nad Labem          9/2015
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Poděkování
Obchod-

ní akademie 
v Lysé nad 
Labem byla 

v letech 2013 - 2015 členskou ško-
lou v evropském projektu Come-
nius. Našimi partnery byly Kypr, 
Turecko, Litva a Slovensko. Projekt 
nesl název „Rozdíly nás spojují!“. 
Během dvou let jsme podnikli vý-
jezdy do všech partnerských zemí 
a plnili úkoly týkající se nejrůzněj-
ších témat – multikulturalismu, 
života menšin, xenofobie, rasismu, 
kulturních a národních tradic. Sdí-
leli jsme tak své zážitky, emoce, po-
stoje, životní cíle a snažili se nachá-
zet řešení, které by bylo jednotné 
pro celou Evropskou unii. 

Závěrečné setkání projektových 
skupin proběhlo v květnu 2015 na 
místě, kde vše začalo, na Kypru. 

O tomto setkání napsala Martina 
Zárubová, studentka 1. A:

Na Kypru jsme si prohlédli řeme-
slné muzeum v největším a zároveň 
hlavním městě Nikósii. Také jsme 
navštívili pláž Ayia Napa a další 
zajímavá místa. V Nikósii každý 
z nás bydlel v jedné kyperské rodi-
ně. Díky nabitému programu jsme 
doma moc času nestrávili. Mě moje 
rodina vzala podívat se na známé 
pohoří Troodos, kde jsme si udělali 
vyjížďku na koních, a k moři ve měs-
tě Larnaka. Také jsem ochutnala 
několik typických jídel. Skoro každý 
večer jsme pak společně se spolužáky
 z Česka a jejich rodinami chodili do 
města, do bazénu a podobně.

Na závěrečný ceremoniál si kaž-
dá země připravila choreografi i tra-
dičních tanců v krojích. My Češi jsme 
zazářili včelkou Májou, studenti ze 

Slovenska latinskými tanci. Všichni 
byli moc milí, přátelští a štědří. Našli 
jsme si tu dobré přátele a myslím, že 
celý výjezd v rámci tohoto projektu 
jsme si moc užili. Mně osobně se celých 
osm dní strávených na Kypru moc 
líbilo a jsem ráda, že jsem mohla jet 

a alespoň trochu poznat zdejší kulturu.
Projekt nás obohatil nejen o nová 

přátelství, zážitky, ale také o uvědo-
mění si národní identity, kulturních 
rozdílností, důležitosti tolerance 
a respektu.

Mgr. Martina Šenkýřová, 
koordinátorka projektu,

 OA Lysá nad Labem

ZMĚNA ADRESY
Dovolujeme si Vás informovat,
že se od října 2015 budeme 

nacházet v nových prostorách 
na adrese Jedličkova 1398, 

Lysá nad Labem

                                                                                                                  
PŘIJĎTE SE K NÁM PODÍVAT,

RÁDI VÁS UVIDÍME!

Rodinné centrum Parníček 
Čsl. armády 29/11, 289 22  Lysá n. L.

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

Vyzvedávání dětí z MŠ 
a ZŠ a jejich doprovod 
na kroužky či do herny 

RC Parníček
Cena za převod 10 Kč

CO-WORKINGOVÉ 
CENTRUM

= SDÍLENÝ PRACOVNÍ PROSTOR 
S HLÍDÁNÍM DĚTÍ

PO-ČT 9-12; ST 9-12, 14-18 h
Potřebujete pracovat na počítači, anebo si 

vyřídit telefony a dítě Vám to nedovolí?

Přijďte do RC, dítě Vám 
pohlídáme a Vy můžete u nás 
v klidu pracovat - 50 Kč/hod.

ŠKOLIČKA
BENJAMÍNEK

pro děti od 2 let
Nabízíme půldenní 
i celodenní provoz:

PO–PÁ: 7.30–16.30 hod.

BAZÁREK DĚTSKÉHO
OBLEČENÍ, POTŘEB, 

HRAČEK  
12. 10. - 16. 10. 2015

KRÁTKODOBÉ 
HLÍDÁNÍ DĚTÍ

PROGRAM OD ZÁŘÍ
Pro děti od 0–3 let:
– Babyklubko (ÚT 9.00 - 10.30)
– Hudební všeználek (pro děti 
 1–2 roky, ST 9.30 - 10.15)
– Hudební všeználek (pro děti 
 2–3,5 let, ST 10.30 - 11.15)
– Cvičení (pro děti 1,5–3,5 let 
 s rodičem, ČT 9.30 - 10.30)
Pro děti od 3–6 let:
– Výuka hry na fl étnu (pro děti
 4–6 let)
– Tvořivá výtvarka (pro děti
 4–6 let, ÚT 15.15 - 16.00)
– Hudební všeználek (pro děti 
 3–6 let, ČT 15.30 - 16.30)
– Taneční školička Dynamik
 (pro děti 3–6 let, ST 16 - 17)
– Anglické odpoledne s rodilou
 mluvčí (pro děti 4–6 let,
 ČT 13.00 - 16.00)
– Cvičení (pro děti 3–6 let,
 ČT 16.30 - 17.30)
Pro děti od 6–15 let:
– Angličtina s rodilou mluvčí
 (pro děti  6–8 let)
– Tvořivé dílny (pro holky a kluky 
 6–10 let, ČT 15.00 - 16.00)
– Tvořivá výtvarka (pro děti 
 6–8 let, ÚT 13.00 - 14.00)
– Tvořivá výtvarka (pro děti 
 9–15 let, ÚT 14.10 - 15.10)
– Výuka hry na fl étnu (pro děti
 6–8 let)
Pro dospělé vč. hlídání dětí:
– Anglická konverzace s rodilou 
 mluvčí (PÁ 10.00 - 11.00)
– Cvičení pro ženy i těhotné
 (PO 9.30 - 10.30 + ÚT 17 - 18)
– Tvořivé dílny (ÚT od 18.30,
 bez dětí)
– Předporodní kurz (bude v říjnu)

Z areálu v Čechově ulici se ozývá 
halas dětí. Právě zde probíhá školní 
projekt ke Dni Země a areál, čas-
to tichý, nyní ožívá. Žáci základní 
školy praktické a speciální uklízejí 
a zkrášlují prostředí areálu, pracují 
s hráběmi, lopatami, zbavují příro-
du starých nánosů listí a odpadků. 
Nesedí v lavicích a nepřijímají pou-
ze pasivní informaci o tom, jak se 
mají chovat k přírodě a v přírodě. 
Vyzkouší si to doopravdy. Vědí, že je 
to kus přírody ve městě, o níž je tře-
ba se postarat. Také vědí, že v ukli-

zeném areálu potom oslaví 1. červ-
na svůj svátek. V tento den se děti 
neučí, ale zde v areálu soutěží, spor-
tují, baví se a na závěr si pochutnají 
na opečených buřtech. Je to pro ně 
mnohem zajímavější a zábavnější, 
než strávit tento ve škole. Osla-
venci prožijí příjemné dopoledne 
v přírodě a odchází domů spokoje-
ní. Tímto děkují nejen děti, ale i celý 
pedagogický sbor paní MARICE 
BENEŠOVÉ za to, že nám každý 
rok umožňuje užívat areál v Čecho-
vě ulici, který jsme si oblíbili a který 
moc rádi využíváme. 

Irena Dlabolová

V českých krojích na Kypru
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V roce 
2015 slaví 
Obchodní 
a k a d e m i e 

Lysá nad Labem 20. výročí zalo-
žení. Od září 1995 se v naší škole 
vzdělávají studenti, aby uspěli ve 
svém profesním životě. Daří se jim 
to v řadě oblastí. 

Naši absolventi pracují nejčastěji 
jako účetní či asistenti ve státním 
i soukromém sektoru, referenti ve 
veřejné správě, v cestovním ruchu 
nebo v oblasti managementu. Řada 
absolventů úspěšně pokračuje ve 
studiu na vysokých školách a stávají 
se z nich například fi nanční specia-
listé, manažeři v logistice, pracov-
níci bank a pojišťoven, právníci, 

Obchodní akademie Lysá nad Labem

učitelé. Někteří také sami podnikají. 
Absolventi jsou úspěšní, protože 

u nás získají znalosti a dovednosti 
uplatnitelné v různých oblastech 
lidské činnosti a v každé době – 

studují dva cizí jazyky, písemnou 
a elektronickou komunikaci, účet-
nictví, ekonomiku. Vzdělávací na-
bídku neustále obohacujeme. 

Studentům nabízíme účast ve 

školních a zahraničních projektech, 
odbornou praxi ve fi rmách v ČR, 
ale i v Anglii, Německu, Francii a na 
Slovensku. Firmy, které poskytují 
praxi, hodnotí výbornou úroveň na-
šich studentů.

Uchazečům nabízíme bezpečné 
a přátelské prostředí v krásně reno-
vované školní budově v malebném 
městě s bohatou historií a inspira-
tivní současností.

Zveme vás srdečně 19. 9. 2015 
na Den otevřených dveří do naší 
školy a na komentovanou pro-
hlídku výstavy „Nová škola včera 
a dnes - 40 let ZŠ, 20 let OA“. Vý-
stava bude přístupná v Okresním 
archivu v Lysé nad Labem od 14. 9. 
do 10. 10. 2015.

RNDr. Ivana Dvořáková
ředitelka školy

,,Já a moje škola - škola není jen budova, ale i osobnosti, kolektivy a vztahy“
Literární část
I. kategorie 1. - 2. r.
1. - 2. místo Votava Tobiáš 2. A - Báseň o školníkovi   
1. - 2. místo Šafaříková Nela 2. A - povídka Čokoládová škola  
3. místo Smutná Josefína 2. A - povídka Zvířecí škola  
zvláštní cena poroty třída 1. B - báseň Naše škola  
II. kategorie 3. - 5. r.
1. místo Šídová Bára 3. B - Láďa a králíček, pohádka ze školní třídy  
2. místo Pacourková Barbora 3. B - povídka O vzniku naší školy 
3. místo Urbanová Kristýna, Pacourková Barbora, Chaji Sonia 3. B 
 - povídka Vysněná škola  
III. kategorie 6. - 7. r.
1. místo Tepličancová Zuzana, Bostan Vera, Šimková Klára, 
 Jíchová Kateřina 6. B - Reportáž v 6. B
2. místo Urbanová Anežka 7. B - báseň Po prázdninách
3. místo Růžičková Kateřina 6. B - báseň Já a moje škola  
IV. kategorie 8. – 9. r.
1. místo Kupcová Alexandra 9. B - popis Škola za dalších 40 let  

Výsledky celoškolní soutěže k 40. výročí založení
tzv. nové školy v Lysé nad Labem

2. místo Halušková Barbora, Antošová Nikola, Vítková Pavla 9. A 
 - reportážní rozhovory - Osobnosti naší školy... aneb jsme 
 tu léta letoucí  
3. místo Pětníková Adéla, Motuzová Veronika 8. B 
 - báseň Škola, škola, školička 
Výtvarná část
I. kategorie 1. - 2. r.
1. místo Farková  Aneta 2. B - Altán mezi B a C  
2. místo Burdová Mariana 2. B - Ve třídě  
3. místo Kolínková Zuzana 2. B - Naučná stezka  
II. kategorie 3. - 5. r.
1. místo Němec Jan 5. B - My school  
2. místo Galuščák Jakub 5. A - Naše škola  
3. místo Nováková Karolína 5. A - School in the moon  
III. kategorie 6. - 9. r. 
1. místo Šimková Klára 6. B - Škola kdysi  
2. místo Urbánková Natálie 6. A - Jak se cítím ve škole - ráj nebo peklo?  
3. místo Krausová Adéla, Havlátová Blanka 6. A 
 - Moje škola v budoucnosti  

U příležitosti 115. výročí založení včelařského spolku 
v Lysé nad Labem pořádá místní Základní organizace ČSV 
dne 12. 9. 2015 od 10:30 v prostorách Scholarestu přednášku 
včelařského odborníka Ing. Dalibora Titěry, CSc.
na téma:
„Ošetřování včelstev
během včelařského roku“
Všechny příznivce
včelaření srdečně 
zve výbor ZO ČSV
Lysá n/L

MŠ Dráček 
již dlouhou 
dobu spolupra-
cuje s Domo-
vem Na Zám-

ku. 20. 5.2015 se děti zúčastnily 
Zámeckého sedmiboje, který pro ně 
úžasně připravili obyvatelé domova 
a ošetřující personál.

Sedm disciplín plnily děti na při-
pravených stanovištích a věřte, že 
porota u stanovišť nic neodpustila. 
Když se na přeskoku, hodu, kopu 
na branku nebo přitahování něco 
nelíbilo, porotkyně šla předvést 

správnou techniku a vůbec neva-
dilo, že je dělí věkový rozdíl 7O let. 
Děti si to úžasně užily, společně 
všichni tančili a pak byly odměněny.

Generační setkání naplnilo 
všechny úsměvem a veselím. Do 
mateřské školy jsme odcházeli 
v pěkném dešti, ale po tak krásném 
zážitku to vůbec nevadilo a pokra-
čovali jsme v našem programu Po-
hádkové spaní x nespaní v mateřské 
škole.

A protože se ukázalo, že hud-
ba a tanec je nám všem blízký, 
využili jsme toho. Sešli jsme se 

11. 6. 2015 na Výstavišti v Lysé 
nad Labem, kde jsme si společně 
užili vystoupení na výstavě Se-
nior. Naučili jsme se díky tomu 
mezinárodní tanec, který ovládají 
senioři v různých koutech Evropy. 
Naše vystoupení Poupata zase za-
vedla mnohé do doby Spartakiády 
a probudila rytmy v těle. Už se zase 
těšíme, co společně se zástupci 
Domova Na zámku podnikneme. 
Vždycky je to o lidech, o jejich chuti 
něco udělat navíc a to se nám spo-
lečně daří. Společná nota zaměst-
nanců Domova Na Zámku a peda-
gogů naší mateřské školy přinesla 
potěšení malým i velkým.

Děkujeme, že jste s námi,
jste už naši kamarádi.

Věk dnes není na překážku,
společně prošoupeme 

nejednu podrážku.
Při tanci i při cvičení

s úsměvem se všechno změní.
Naučit se býti spolu

to je cílem pro naši školu.
Je nám s Vámi vždycky krásně,

hovoří tu o tom tyto básně.
Hodně na Vás vzpomínáme

pozdravy Vám z Dráčka
posíláme.

Generační setkávání

„KAŽDÝ Z NÁS MÁ V ŽIVOTĚ 
ČLOVĚKA, NA KTERÉHO NIKDY 
NEZAPOMENE“. 

5. 9. 2015 uplyne již 10 let 
od úmr   našeho drahého manžela, 
ta  nka a dědečka, pana 
JOSEFA LUČÍKA. 

Vzpomeňte s námi. 



9 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 7

Telefonické konzultace
dětských lékařů

(po ordinačních hodinách)

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

MUDr. Chocholová    
 tel. 606 840 451

MUDr. Matasová        
 tel. 607 746 211

Pro registrované pacienty těchto lékařů: 

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

Pá 18. 9. MUDr. Čerňanská
So 19. 9. MUDr. Matasová
Ne 20. 9. MUDr. Matasová
Po 21. 9. MUDr. Čerňanská
Út 22. 9. MUDr. Matasová
St 23. 9. MUDr. Chocholová
Čt 24. 9. MUDr. Dáňová
Pá 25. 9. MUDr. Matasová
So 26. 9. MUDr. Dáňová
Ne 27. 9. MUDr. Dáňová
Po 28. 9. MUDr. Čerňanská
Út 29. 9. MUDr. Matasová
St 30. 9. MUDr. Chocholová
Čt 1. 10. MUDr. Dáňová
Pá 2. 10. MUDr. Dáňová
So 3. 10. MUDr. Čerňanská
Ne 4. 10. MUDr. Čerňanská

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

Pro ty, kteří postrádají cyklostezku 
kolem Labe v okolí Lysé n. L. a chtěli 
by se odtud v budoucnu dostat na 
kole nebo bruslích až na soutok Labe 
s Cidlinou nebo směrem po proudu 
řeky do Kostelce n. L. pohodlným 
způsobem, přinášíme informaci 
o záměru projektu o propojení.

Úsek od nymburských Drahelic 
(kde končí nymburská cyklostezka 
vybudovaná a spolufi nancovaná 
z programu ROP Střední Čechy 
z EU fondů pro regionální rozvoj) 
k čelákovické lávce u Gráda po pra-
vobřežní straně tvoří nezpevněných 
cca 20 km. Zde cyklista sdílí terén 
v plném rozsahu možných variant 
vyjetých cestiček o dvou či jedné 
hluboké koleji, travnatých či kame-
nitých cest Povodí Labe, zeměděl-
ských cest nebo také úseků silnic 
skrz obce. Pro zdatného cyklistu 
asi žádný problém, místy i zábav-
ný sportovní výkon, ale pro rodiny 
s dětmi, seniory a lidi cestující kaž-
dodenně na kole do zaměstnání, to 
představuje nekomfortní pomalu 
ubíhající kilometry. Zvláště jsou vy-
děšeni zahraniční cykloturisté, zvyklí 
na evropské dálkové trasy. Velmi 
často zde potkáváme německé seni-
ory na kolech obtěžkaných velkými 
cestovními brašnami, jejichž výraz, 
při výjezdu z úzkokolejky kolem 
Doubravy končící písečnou pastí, je 
vskutku výrazem vyděšení z obav, 
zda vytouženou trasu od pramene 
Labe k moři po našem území vůbec 

Jasný záměr o propojení Labské stezky mezi 
Nymburkem – Lysou nad Labem – Čelákovicemi

zvládnou. 
My místní víme co očekávat mezi 

Nymburkem a Čelákovicemi - mů-
žeme volit cestu po nebezpečných 
motorizovaných silnicích, anebo si 
vybrat levobřežní (č. 0019) či pra-
vobřežní (č. 2) téměř „cyklokrosové 
stezky“.

Víme, že cyklostezky rostou neje-
nom kolem Labe na jiných úsecích 
a obecně dle potřeb v celé republice 
za spolufinancování dotačních pro-
gramů, zlepšují se legislativní pod-
mínky pro stavbu a víme, že dotace 
EU neubudou věčné, tak jsme se na 
jaře tohoto roku domluvili o kon-
krétní spolupráci na vypracování a 
prosazení záměru o propojení Lab-
ské cyklostezky v tomto chybějícím 
úseku podle vyzkoušeného modelu 
DSO Hradubické labské http://www.
hradubickacyklostezka.cz/o_pro-
jektu.php mezi Hradcem Králové 
a Pardubicemi, kde se nyní projektuje 
další úsek směrem po proudu řeky na 
Týnec n.L. 

Vytvořením dokumentu „ Před-
běžný záměr o projektu cyklostezka 
Nymburk – Lysá n. L. – Čelákovice.“, 
kde jsou zmíněny mapové podkla-
dy, vlastnictví, textová část, časový 
harmonogram s fyzickou realizací 
2019–2020 a předpoklad finanční 
náročnosti stavby dle ceny za 1mb 
stezky – šíře 4m/ 3.500,- odhadem 
127 mil, jsme takto vstoupili do jasné 
spolupráce.

Všechny zúčastněné obce a města 

na trase Nymburk, Lysá n. L., Čelá-
kovice, Kostomlátky, Kostomlaty nad 
Labem, Ostrá, Káraný již byly se zá-
měrem osobně seznámeny a připojili 
se se svou podporou pro záměr. Velká 
podpora je od města Čelákovice, s pa-
nem starostou Pátkem, který byl zá-
měrem potěšen, jsme si hned na prv-
ním jednání rozdali jasné úkoly, které 
povedou k cíli. Za město Nymburk, 
kde již mají Labskou cyklostezku 
na území svého katastru vyřešenou 
a nemuseli by se tedy již zapojit ke 
společnému záměru v tomto úseku, 
pan místostarosta Pavel Fojtík pro-
jevil také velký zájem o vstup do pro-
jektu s podílem spolufinancování za 
město.  Předběžně přislíbenou pod-
poru jsme si odnesli také z KÚSK pro 
financování studie proveditelnosti, 
která je prvním krokem dokumentace 
a nedá se spolufinancovat dotacemi 
(pro tento úsek včetně zjišťování po-
zemků cca 600tis). Zde jsme jednali 
s panem hejtmanem Peterou, nám. 
panem Horčičkou a jeho ved. odboru 
panem Kalibou, který nám byl přidě-
len pro spolupráci. Což považujeme 
za velmi vstřícný krok Středočeského 
kraje a velmi si toho vážíme. 

V době, kdy vyjde toto číslo, bu-
deme mít již za sebou koordinační 
schůzku obcí, kde se projednával 
návrh memoranda, ke kterému se 
připojují i obce Lázně Toušeň a Hra-
dišťko a bude podepsáno na zastu-
pitelstvech v září a návrh smlouvy 
o založení dobrovolného svazku obcí 

DSO - svazek založený pro jeden účel 
a to realizaci cyklostezky. Prostřednic-
tvím tohoto svazku budou obce vystu-
povat jako jeden subjekt i pro čerpání 
evropských dotací a spolufinancování 
celého projektu a realizace. Jaké vý-
stupy si neseme z této schůzky, se 
dozvíte v dalším čísle Listů 10/2015.

Propojení Labské cyklostezky mezi 
okolními obcemi není významné jen 
pro napojení dálkových tras, ale pře-
devším a to zdůrazňujeme všichni, 
kdo jsme se k záměru připojili, je jeho 
význam podstatný pro samotné obce, 
které se na trase nacházejí. Právě těm 
to přinese zvýšenou kvalitu života. 
Jmenovitě v lokalitě Lysé n. L. očeká-
váme rozvoj volnočasové rekreační 
zóny u Labe, což je většinou podmí-
něno přítomností cyklostezky, která 
na sebe nabaluje rekreační příležitosti 
a příležitosti podnikatelských aktivit 
s růstem malých občerstvení, hospů-
dek, půjčoven lodiček, sportovního 
vyžití a rozvoj rekreačního přístavu. 
A jako nejdůležitější argument vidí-
me propojení obcí jako takových, kdy 
vymístíme cyklisty z nebezpečných 
motorových komunikací a poskytne-
me jim bezpečnou cestu při dojíždění 
mezi obcemi v tomto úseku.

Dana Hančová, koordinátor 
záměru, tel.: 602 444 738, 

danahancova@email.cz 
Ing. Tomáš Jeřábek, projektový 

manažer DSO Hradubická 
labská, tel.: 724 900 137, 

manazer.cyklostezka@gmail.com    

Vladimír Koleška, významný 
lyský občan, rodák a pamět-
ník umřel dne 21.července ve 
věku 93 roků. Byl to výborný 
společník a vypravěč. V mládí 

patřil v Sokole mezi výborné 
sportovce. Hrával lední hokej 
a basketbal a hlavně atletika byla 
jeho koníčkem. Škoda, že se už 
nikdy nebudeme moci zeptat: 
„Vladimíre, jak to tenkrát vlastně 
bylo?“ Je nám to moc líto.

Sokolové z Lysé nad Labem

V posledních chvílích svého 
života napsal vlastní nekrolog, 
ve kterém děkuje osudu za plný 
a krásný život. Ten otiskneme 
v plném znění v říjnových Lis-
tech.

Šikovné ruce našich seniorů pro radost a potěšení 2015
Již po šestnácté se uskutečnila 

soutěžní výstava Šikovné ruce na-
šich seniorů pro radost a potěšení 
ve dnech 11. – 14. 6. 2015 na Vý-
stavišti v Lysé nad Labem. Tak jako 
v předešlých letech byla součástí 
výstavy Senior Handicap: aktivní 
život 2015 a souběžně probíhaly 
výstavy Růžová zahrada a Lázeňský 
veletrh. 

Tento ročník otevřel nové mož-
nosti výstavy a naplnění výstav-
ních dnů. Nabídnul návštěvníkům 
nádhernou podívanou na 3 500 
ručních prací seniorů, inspiraci 
a návod, jak lze smysluplně vyplnit 
volný čas, ale i získat různé infor-
mace a využít poradenství nebo si 
odpočinout, setkat se s přáteli.

Pracovníci Krajského úřadu 
Středočeského kraje představili ná-
vštěvníkům všechny typy sociálních 
služeb, které mohou využít.

Uskutečnilo se Setkání posky-
tovatelů sociálních služeb Středo-
českého kraje na téma fi nancování 
sociálních služeb v roce 2016. Ko-
nalo se pod záštitou Ing. Miloše Pe-
tery, hejtmana Středočeského kraje 
a Emilie Třískové, senátorky a radní 
pro oblast sociálních věcí Středo-
českého kraje. 

V letošním roce se nám poprvé 
podařilo propojit výstavu a vzdělá-
vání pracovníků v sociálních služ-
bách, uskutečnily se dva vzdělávací 
akreditované programy.  

Pro návštěvníky připravily pra-
covnice Centra sociálních a zdra-
votních služeb Poděbrady o.p.s. 
každý den ukázky Tréninku paměti 
a mnozí z nich využili možnosti ak-
tivně se zapojit.   

Senioři opět ukázali svůj um, 
dovednosti a zaujali návštěvníky 

všech generací vysokou úrovní 
a nápaditostí svých prací. Velkým 
zážitkem byly obrazy malované jeh-
lou a vyšívané netradičními techni-
kami paní Dany Skálové z Lysé nad 
Labem, která právem získala oceně-
ní v kategorii hobby. Novinkou byly 
velmi elegantní a vkusné šperky z 
polymerových hmot paní Naděždy 
Roubíčkové z Milovic, za něž jí byla 
udělena Cena hejtmana Středočes-
kého kraje Ing. Miloše Petery. Další 
ocenění získali z Lysé n. L.: senioři 
z Domova Na Zámku za kolektivní 
práci makety svého domova, paní 
Olga Najmonová za vystřihovaný 
betlém, paní Nováčková Marcela 
z Přerova nad Labem za obrázky 
technikou Quillink z Denního staci-
onáře CSZS Poděbrady o.p.s. a po-
děkování za svou práci dostala paní 
Alena Nováková. 

Bylo k vidění opravdu mnoho za-
jímavých nápadů např. z keramiky, 
ze dřeva, korálků, látky, z přírodních 
i odpadových materiálů, a zejména 
z papíru. Pro velkou oblibu toho-
to materiálu, jsme letos připravili 
Přehled technik práce s papírem 
a postupy, které si mohli návštěvníci 
vyzkoušet a naučit se je přímo na vý-
stavě od seniorek z milovického Klu-
bu ručních prací. Senioři se ochotně 
podělili o svoje zkušenosti a ukázali 
24 druhů různých řemesel a technik.  
Rozhovor s nimi jste mohli slyšet v 
Českém rozhlase Dvojka, ve čtvrtek 
ve večerním vysílání paní PhDr. Svět-
lany Lavičkové.  Pro inspiraci si přijela 
na výstavu i paní Jiřina Bohdalová. 

Obdivuhodnou expozici Šikov-
né ruce našich seniorů pro radost 
a potěšení vytvořilo společně 1150 
vystavujících seniorů z celé České 
republiky, všem patří poděkování. 

Slavnostní vyhlášení soutěže pro-
běhlo v pátek, programy provázel 
pan Alexandr Hemala, ocenění si 
převzali senioři z rukou význam-
ných hostů politického a spole-
čenského života. Uděleno bylo 
sedm Zvláštních ocenění, mezi 
nimi např. Cena ministryně práce 
a sociálních věcí Mgr. Michaely 
Marksové Tominové.  Velkým umě-
leckým zážitkem bylo vystoupení 
70 ti členného dechového orchest-
ru Ústřední hudby Armády České 
Republiky pod vedením hlavního 
dirigenta a velitele hudby pplk. Ja-
roslava Šípa a jejich hostů. 

Souběžně probíhala Dětská 
výtvarná soutěž, soutěž pro han-
dicapované výtvarníky Svět mých 
radostí a Anketa návštěvníka. Jejich 
slavnostní vyhodnocení proběhlo 
v neděli po krásném představení  
muzikálu Žába mastičkářka v po-
dání dětí Základní umělecké školy 
Františka Antonína Šporka z Lysé 
n. L. Výstavu v letošním roce navští-
vilo 19 000 návštěvníků. 

Více informací najdete na inter-
netových stránkách www.centrum-

-podebrady.info, kde budou umístě-
ny výsledky všech soutěží, literární 
práce a můžete si prohlédnout fo-
togalerii. 

Chtěla bych poděkovat Krajské-
mu úřadu Středočeského kraje, 
Asociaci poskytovatelů sociálních 
služeb ČR, Sociální agentuře, 
ČAPS, Botanicusu a dalším za spo-
lupráci a fi nanční podporu, všem 
spolupracujícím organizacím, se-
niorům, dobrovolníkům, Klubům 
seniorů z Lysé n. L. a Milovic, všem 
pracovníkům CSZS Poděbrady 
o.p.s. a zejména Výstavišti v Lysé 
nad Labem, bez jehož spolupráce 
bychom tuto akci nemohli v tomto 
rozsahu uskutečnit a rozvíjet.  Když 
jeden ročník končí a bilancujeme, 
nový se pomalu začíná… 

Přeji vám všem pevné zdraví, 
mnoho úspěchů a inspirace ve vaší 
práci a těším se na další setkání na 
výstavě Šikovné ruce našich seniorů 
pro radost a potěšení 2016. 

Centrum sociálních 
a zdravotních služeb 

Poděbrady o.p.s.
Bc.Věra Součková 

Poděbradova 1707, Lysá n. L.
(u Husova náměstí vedle Teta drogerie - 

vchod z boku mezi domy)
www.fajnklub.eu

tel.: 777 141 243, 777 332 526

ROZVRH (CVIČENÍ - TANEC - HRY)    OD ZÁŘÍ 2015
PONDĚLÍ 8.00 – 12.30 MINIŠKOLKA (2–5 let)
 17.30 – 18.30 KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ
 19.30 – 20.30 CVIČENÍ PRO MAMINKY
 celý den HELEN DORON ENGLISH
ÚTERÝ   8.00 – 12.30 MINIŠKOLKA (2–5 let)
 18.00 – 20.00 POSTURE CVIČENÍ 
 19.30 – 20.30 KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ (1x / 14 dní)
 celý den HELEN DORON ENGLISH
STŘEDA   8.00 – 12.30 MINIŠKOLKA (2–5 let)
 15.00 – 18.00 HERNA
 15.00 – 16.00 KERAMIKA PRO DĚTI
 16.00 – 17.00 DIVADELNÍ KROUŽEK - předškoláci
 17.00 – 18.00 DIVADELNÍ KROUŽEK - školáci
 19.00 – 20.00 BŘIŠNÍ TANCE
ČTVRTEK   8.00 – 12.30 MINIŠKOLKA (2–5 let)
 15.30 – 18.00 HERNA
 16.30 – 17.30 DIVADELNÍ KROUŽEK
 18.00 – 20.00 POSTURE CVIČENÍ
PÁTEK   8.30 – 12.30 MINIŠKOLKA (2–5 let)
SOBOTA  OSLAVY, PÁRTY, AKCE
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Otevřený dopis městské 
radě KSČM v Lysé n. L.

Naše město poprvé vstoupí do 
programu Evropského týdne mo-
bility (ETM). Co to pro Lysou zna-
mená?

Ve dnech 16. – 22. 9. probíhá 
v celé Evropě ETM, zúčastňují se 
ho každoročně i mnohá česká měs-
ta. Účast v kampaních je otevřena 
všem městům, obcím i regionům, 
která mají o problematiku udržitel-
né dopravy zájem s cílem změnit 
dopravní chování. 

Veřejná doprava zdarma, spo-
lečné cyklojízdy či pouliční festivaly 
a slavnosti – to je několik příkladů 
akcí, které během tohoto týdne ve 
městech probíhají. Během jedno-
ho týdne si především obyvatelé 
větších měst mohou na vlastní kůži 
vyzkoušet v praxi udržitelnou do-
pravu. Další takovou aktivitou jsou 
kampaně typu Do práce na kole či 
některé školní programy.

Naše město bude zapojeno do ak-
tivit především prostřednictví škol, 
kde budou žáci seznámeni se sou-
těžemi, které motivují k šetrnějšímu 
způsobu dopravy do školy, hlavně 
bez pomoci aut. Je to problém neje-
nom našeho města, kdy ráno před 
školami vzniká neřízený zmatek 
mnoha přijíždějících aut nahroma-
děných do jednoho časového inter-
valu cca 15 minut. Tuto situaci chce-
me s pomocí aktivit týdne ETM my 
i samotné školy změnit, s cílem zlep-
šit dopravní chování jak dětí, tak 
hlavně samotných rodičů. K tomu 
poslouží soutěž probíhající v týdnu 
ETM namířená na žáky, které má 
motivovat ke změně způsobu dopra-
vy ke škole na aktivní pohyb pěšky 
nebo na kole, koloběžce a samotný 
dopad výsledku soutěže by měl být 
přenesen dětmi na jejich rodiče.

Ve spolupráci s Asociací měst pro 
cyklisty a Centrem dopravního vý-

Lysá se zapojí do Evropského týdne mobility, 
převážně prostřednictvím škol

zkumu zapojíme školy do edukativ-
ního projektu Traffi c Snake Game
(v češtině pod názvem Oblékáme 
hada Edu). Asociaci se podařilo do-
mluvit spolupráci s celoevropským 
projektem, ve kterém se lze zapojit 
do programu probíhajícím vždy 
dvakrát ročně, na podzim a na jaře. 
Hra je určena pro děti ve věku 4–12 
let, ideální je 1. stupeň ZŠ a  je vhod-
ným doplňkem k aktivitám, které v 
současné době startuje město Lysá 
nad Labem a které míří ke zvýšení 
bezpečnosti pohybu především pro 
děti, seniory, ale i další skupiny. 
Součástí hry „Oblékáme hada Edu“ 
je také provedení průzkumu do-
pravního chování ve škole, a to před 
zahájením hry a po jejím skončení.

Několik akcí, které budou ETM 
předcházet i následovat:
• Zapůjčení dánské výstavy Města 
 s dobrou adresou na termín 
 24. 8. – 3. 9. 2015, která bude 
 instalována v otevřených vstup-
 ních prostorách VLL, vstup zdarma.
• Ve městě nás budou bavit mar-
 ketingové billboardy, bezplatně
 použité z Nadace partnerství 
 a Asociace cykloměst, umístěné 
 na ulicích města.
• V sobotu 12. 9. zveme na projížď-
 ku výletní lodí Blanice, která 
 umístí své molo na tento den ke 
 břehu Labe v Litoli v těsné blíz-
 kosti mostu Bohumila Hrabala 
 na pravobřežní straně vedle mos-
 tu dolů po proudu toku řeky. Vý-
 letní loď zde bude stavět na 
 okružní plavby ve 13, 14, 15 a 16 
 hodin. Cena plavby: 80,- dospělí, 
 60,- studenti a senioři, 40,- děti 
 do 10 let.
• V neděli 13. 9. se bude konat od 
 13 do 17 hodin happeningové 
 odpoledne ve smyslu „Na Masa-

 ryčce to žije“. Na částečně uza-
 vřené ulici Masarykova a Huso-
 vě náměstí, kde budou zahrádky 
 a stánky se zajímavými produk-
 ty pro občerstvení, budou pro-
 bíhat různá představení jako živá 
 hudba, divadélka, soutěže, spor-
 tovní aktivity. Součástí happe-
 ningu bude cyklojízda městem 
 s koly, koloběžkami a kočárky, 
 která se zastaví na závěr na ná-
 městí, kde bude veřejnost sezná-
 mena s nadcházejícím týdnem 
 mobility. Záměrem happeningu 
 je položit si otázku: „Zda by se 
 nám líbila takováto ulice s ome-
 zeným motorovým provozem 
 a oživená lidmi?“
• Týden aktivit ve škole proběhne 
 od 16. do 22. 9., kdy budou děti 
 zapojeny samy do aktivního pů-
 sobení na rodiče a řidiče, aby vy-

 užívali pro přepravu po městě 
 pro kratší vzdálenosti způsoby 
 aktivní mobility, to je právě chů-
 ze a kolo.
• Ke konci září budou soutěže ve 
 školách vyhodnoceny a proběh-
 ne přednáška pro rodiče o udr-
 žitelné dopravě s cílem jak změ-
 nit dopravní chování, abychom 
 eliminovali to, co se každý den 
 ráno děje před školami. 

Tímto Vás chceme vyzvat, abyste 
se zapojili do ETM a podpořili udr-
žitelnou dopravu v Lysé n. L. a také 
Vás zveme na zajímavé akce, které 
probíhají v souvislosti s ETM.

Dana Hančová,  cyklo-
koordinátorka, předsedkyně 

komise pro cestovní ruch a sport;
Petr Šmíd, člen komise pro 

dopravu a bezpečnost v dopravě;
Ing. Michal Toužín,

 člen komise pro životní prostředí

Vážená lyská KSČM, slušnost 
velí odpovídat na každý dopis, 
tedy i na ten Váš, určený nám 
a občanům našeho města, zveřej-
něný pod názvem Reakce v č. 7–8 
Listů města Lysá nad Labem. 
Reagujete v něm na to, že jsme 
Vás v předchozích Listech ve 
jménu zachování smíru v měst-
ské pospolitosti vyzvali, abyste 
se distancovali od manipulace 
veřejným míněním ze strany OV 
KSČM Nymburk.

Připomeňme, o co šlo: Okres-
ní zpravodaj KSČM Nymburk 
„Zážeh“, který na počátku květ-
na zaplavil poštovní schránky 
v Lysé nad Labem, zveřejnil pod 
nadpisem Jak se chovala církev 
v době nacistické okupace? Po-
suďte sami… dva snímky neu-
vedeného původu s hajlujícími 
kněžími. Tím došlo ve spojení 
s uvedeným nadpisem a bez jaké-
hokoli komentáře k neodůvodně-
né paušalizaci a byla hrubě zkres-
lena pravda, neboť drtivá většina 
věřících včetně kněží nekolabo-
rovala a mnozí naopak působili 
v odboji, což – jak jsme výslovně 
ve svém prohlášení uvedli – se tý-
kalo všech církví u nás.  

Vaše reakce na naši výzvu byla 
nejen negativní, ale dokonce z ní 
vyplynulo, že se s autory  příspěvku 
v Zážehu ztotožňujete, neboť píše-
te doslova: „Chtěli jsme být hodní 
a obrázky jsme nedoplnili komen-
tářem.“ (K tomu poznamenává-
me, že byste byli naopak „hodní“, 
kdybyste ten komentář doplnili, 
neboť – jak nyní sdělujete – šlo 
o fotografi e několika německých 
kněží ze Sudet, kteří zjevně ne-
mohou reprezentovat postoj ka-
tolické ani ostatních církví u nás 
v době nacistické okupace.)

Nejpozoruhodnější však je, že 

s výjimkou toho, co uvádíme v 
předchozím odstavci, se Vaše 
reakce vůbec předmětné proble-
matiky, tj. chování církve v době 
okupace, netýká. Nemáte patrně 
žádné argumenty, takže utíkáte 
od tématu a řídíce se zásadou, že 
nejlepší obranou je útok (v tomto 
případě vycházející z černobílého 
postoje k historii, který sami kriti-
zujete), píšete metodou pel-mel o 
„historii církve plné krve“, o „zne-
užívání ministrantů“, o „potlačo-
vání svobody slova“, o „žehnání 
zbraním na východní frontě“, 
o „opascích německých vojáků 
s nápisem Gott mit uns!“ a plné 
dvě třetiny svého vyjádření vě-
nujete osobitému hodnocení ně-
mecko-vatikánských vztahů po 
roce 1933 (aniž byste se zmínili 
o klíčovém dokumentu – papež-
ské encyklice „Mit brennender 
Sorge“ z roku 1937, otevřeně 
kritizující německý hitlerovský 
režim).

Zvláštní pozornost také věnu-
jete KDU-ČSL. Žádáte nás, aby-
chom se distancovali od údajně 
nenávistných slov předsedy naší 
strany (aniž byste uvedli jakých), 
tvrdíte, že obhajobou pravdivého 
pohledu na církve dokazujeme, že 
jsme stranou jedné církve a vyzý-
váte nás, abychom se distancovali 
od nenávisti vůči komunistické 
straně. K tomu pak připojujete 
patetickou výzvu: „Pojďme spolu-
pracovat, ne šířit nenávist.“

Větší pokrytectví si po přečte-
ní Vaší bojovně laděné reakce 
na naši výzvu k zachování smíru 
v městské pospolitosti nedovede-
me představit. 

za MO KDU-ČSL v Lysé n. L.
Jan Burian, předseda
Mgr. Ondřej Vaněček,

místopředseda  

Vážení spoluobčané, děkujeme 
za podporu petice k řešení křižovat-
ky u kina. Petice měla 271 podpisů. 
Ve vyjádření Středočeského kraje 
je konstatováno, že zabezpečení 
provozu lze docílit pouze světelnou 
signalizací, která zabezpečí rovněž 
přechody pro chodce v těchto mís-
tech. Dle sdělení není světelné sig-
nalizační zařízení součástí silnice 
v průjezdním úseku, jeho vlastní-
kem a tedy investorem by v tomto 
případě mělo být město Lysá nad 

Labem, které je i vlastníkem ko-
munikací pro chodce a přilehlých 
veřejných prostor. Město se k petici 
vyjádřilo v tom smyslu, že již jedná 
s krajskou Správou a údržbou silnic 
o technickém řešení, jak křižovatku 
upravit, případně rekonstruovat 
v zájmu vyšší bezpečnosti účast-
níků provozu. Doufáme, že se tím 
dají věci do pohybu a najde se cesta 
ke zlepšení současné situace. O dal-
ším postupu vás budeme průběžně 
informovat.

Za petiční výbor
Mgr. Jaromír Šalek

Vyjádření k petici za bez-
odkladné řešení křižovatky 
u kina

SPORTOVNÍ 
PŘÍPRAVKA : pro děti ve věku: 3 - 6 let = rozvoj obratnosti, motoriky, 
  koordinace a síly, formou her a soutěží

 cvičíme každé: PONDĚLÍ 16:30 - 17:30
   malá tělocvična ZŠ a MŠ Juventa
 bližší informace: Denisa Vaněčková - tel.: 773 693 872;
  e-mail: karate@centrum.cz

KARATE :  pro děti ve věku: 5 - 15 let = výuka shotokan karate, rozvoj síly, 
  obratnosti a disciplíny; účast na soutěžích

 trénujeme každé: PONDĚLÍ 17:30 - 18:30
 a také každou: STŘEDU 16:30 - 17:30
   malá tělocvična MŠ Juventa
 bližší informace: Denisa Vaněčková - tel.: 773 693 872;
  e-mail: karate@centrum.cz

ATLETIKA :  pro děti ve věku: 7 - 14 let = výuka základů lehké atletiky, rozvoj 
  rychlosti a síly; účast na závodech

 trénujeme každé: PONDĚLÍ 16:30 - 17:45 (mladší) 

  PONDĚLÍ 17:45 - 19:00 (starší) 
   velká tělocvična ZŠ Juventa

 a také každou: STŘEDU 16:30 - 17:45 (mladší) 
  STŘEDU 17:45 - 19:00 (starší) 
   velká tělocvična ZŠ Juventa
 bližší informace: Robert Esser - tel.: 777 616 947; 
  e-mail: esser@seznam.cz

NÁBOR DĚTÍ
od 7. 9. 2015

Česká společnost pro ochranu 
netopýrů, Město Lysá n. L. 
a Polabské muzeum, p.o. 
zvou zájemce o noční 
zkoumání přírody na

Netopýřínoc
Sraz zájemců je v pátek 4.9.2015
v 19 hodin v areálu skanzenu 
- Polabského národopisného muzea 
v Přerově n. L.
Program: přednáška s ukázkou živých 
netopýrů, doprovodný program pro děti,
vycházka s ultrazvukovým detektorem

Akce se koná s podporou Ministerstva životního prostředí.

Na úvod krátké shrnutí. Město 
obdrželo dotaci na rekonstrukci 
budovy muzea, jehož je vlastníkem. 
Polabské muzeum je zde v nájmu 
a bude zde po rekonstrukci zajišťo-
vat novou expozici z vlastních nebo 
zapůjčených exponátů.

Dne 8. 6. 2015 se sešel fi nanční 
výbor (dále jen FV). Na toto jednání 
byla fi nančním odborem předlože-
na úprava rozpočtu – 4. rozpočto-
vé opatření. Jedna z částí se týkala 
i navýšení rozpočtu na rekonstrukci 
muzea o částku 4,3 mil. Kč (zahr-
nující navýšení za stavební práce, 
jiné vitríny, další mobiliář a větší roz-
sah archeologického dohledu). FV 
k vícepracím, týkajícím se stavební 
části, neměl výhrady a doporučil 
je na zastupitelstvu ke schválení.  
Položka za mobiliář byla původně 
v projektové dokumentaci navrže-
na za 890 000,- Kč bez DPH - nyní 
2 mil. Kč bez DPH a další mobiliář za 
300 000,- Kč bez DPH. Z tohoto dů-
vodu zároveň bylo při rekonstrukci 
zjištěno, že elektroinstalace v pro-
jektové dokumentaci neodpovídá 
potřebám muzea. FV nebyla před-
ložena žádná smlouva, která by spe-
cifi kovala spolupráci mezi městem 
a muzeem a za jakých podmínek zde 
budou exponáty do vitrín, které za-
platí město, umístěny. FV nedoporu-
čil schválení navýšení rozpočtu, ne-
boť muzeum s městem neprojednalo 

Obnova budovy a zahrady muzea Bedřicha Hrozného 
změnu projektu, pouze předložilo 
jinou variantu – dražší vitríny. V tuto 
chvíli navíc už probíhalo výběrové 
řízení na dodávku vitrín.

Na jednání zastupitelstva města 
dne 24. 6. 2015 byli přizváni zástup-
ci muzea, aby vysvětlili, z jakého 
důvodu došlo ke změně. Architekt, 
který zpracovával koncepci nové vý-
stavy, zde svůj návrh předložil. Do 
té doby nikdo ze zastupitelů expo-
zici v této podobě neviděl a ani rada 
města se k ní nevyjadřovala. Dále 
nebyla předložena žádná smlouva, 
týkající se další spolupráce. 

Celé vysvětlování a obhajoba expo-
zice byla velmi chaotická. Nejvíce mne 
zarazilo, že přednášková místnost, pů-
vodně plánovaná v přízemí, bude v 1. 
patře, kam není bezbariérový přístup. 
Když přišlo na schvalování úpravy roz-
počtu, vysvětlila jsem jako předsedkyně 
FV, z jakého důvodu výbor nedopo-
ručil schválit navýšení za vitríny, a že 
celý postup je velmi chaotický. Projekt 
rekonstrukce muzea je od začátku 
v kompetenci pana starosty, kterému se 
podařilo získat pro budovu dotaci. Je-
ho jednání při projednávání výše uve-
dených výrazných změn však bylo vel-
mi neetické, nesnažil se celou věc vy-
světlit, jak k tomu došlo. Pouze pronesl, 
že kdyby to věděl, jaké budou problémy, 
tak by se o tu dotaci ani nežádal.

Jsem ráda, že město tuto dotaci 
obdrželo. Je však nutné, abychom 

měli podobné akce v budoucnu 
dobře připravené. Zároveň by ne-
mělo docházet k tomu, že budou 
zastupitelé panem starostou po-
staveni před hotovou věc a při pro-
jednávání tlačeni do kouta, že musí 
schválit navýšení rozpočtu nebo že 
jinak budeme vracet dotaci.

Ještě malý dovětek. Poté, co při 

prvním hlasování navýšení polož-
ky na rekonstrukci nebyla tato část 
schválena, pan starosta jednoho ze 
zastupitelů, který byl proti schválení 
rozpočtu, slovně napadl. Poté byla 
vyhlášena přestávka. Po přestávce 
proběhlo druhé hlasování a roz-
počtová úprava byla schválena.

Jitka Fialová,  předsedkyně FV

Fajn klub děkuje všem, kteří 
s neuvěřitelným nadšením a ochotou 
pomáhali vytvořit nezapomenutelné 
zážitky pro děti z příměstských tábo-
rů, které se konaly poslední červen-
cový a první srpnový týden. 

Pondělní odpoledne patřilo 
místní organizaci Lysá nad Labem 
Českého rybářského svazu, zastou-
peného Ing. Lukášem Prágrem 
a panem Aloisem Kaplanem. Díky 
jejich zkušenostem z vedení krouž-
ku malých rybářů zaujali děti nejen 
zajímavou přednáškou, ale napros-
to vyvolali jejich nadšení, když si 
všechny děti mohly samy chytit 
opravdovou rybu.

Úterý děti strávily jako koňáci 
s panem Fenclem a paní Hesovou 
z Western clubu – jméno Babetka 
a Aida jejich klisniček uslyší rodiče 
zúčastněných dětí asi ještě hodně 
dlouho. Ke konci dne si děti ještě 

Fajn klub děkuje!
mohly upatlat ruce od hlíny s milou 
Hankou Šídovou.

Perfektní péči o pejsky děti viděly 
ve středu v psím útulku v Lysé nad 
Labem. Dozvěděly se, jak se o pej-
sky starat, aby se jim dobře dařilo, 
a co vůbec takový chov pejsků ob-
náší. Odpoledne se děti s pěti pejsky 
proháněly na cvičišti v Litoli. Paní 
Pivoňková z Kynologického klubu 
v Lysé nad Labem jim předvedla 
ukázku agility a poslušnosti, a do-
konce dětem pomohla si takovou 
práci s pejskem vyzkoušet v praxi.

V pátek nám ochotně po hledání 
pokladu připravila zázemí paní Petra 
Šolínová z SDH Dvorce. 

V závěru dne i týdne jsme si všech-
ny děti opekly buřtíky a my si říkali, 
jaké by to bylo pěkné, potkat se s ta-
kovými šikovnými a hodnými dětmi 
zase za rok…

Fajn klub
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Domníval jsem se, že zástupce 
MS Development, s.r.o. (dále jen 
MSD) konečně uvede podrobnosti 
a vše na pravou míru. Bohužel se 
tak nestalo. Nevím, proč napadá 
v úvodu pana Ing. Najmona, který 
má naprostou pravdu. Nevím, proč 
se neustále a zcela zbytečně ob-
čanům neříká plná pravda. Nejde 
přece o sociální byty, jde o klasické 
malometrážní, údajně nízkonákla-
dové bydlení, možná vhodné pro 
různé kategorie - některé seniory, 
mladé lidi, bezdětné manžele apod. 
Sociální bydlení vypadá zcela jinak. 
Sociální byty v Lysé existovaly. 
Pravicová vedení po roce 1999 je 
všechna privatizovala, resp. pro-
dala, tak jako zbytečně celou řadu 
pozemků, resp. naopak za zají-
mavou cenu několik nemovitostí 
nekoupila. Pečovatelská služba 
v místě samém vypadá v praxi také 
zcela jinak, než je prezentována. 
Z úvodu článku je patrné, že autor 
jako zaměstnanec dodavatele po-
chopitelně hájí jeho zájmy – prodat 
nebo pronajmout co nejvíce bytů za 
výhodnou cenu. MSD není charita-
tivní organizace, ale pro své majite-
le musí vytvářet patřičný zisk. Proto 
se také se souhlasem rady města, 
nikoliv se souhlasem zastupitelstva 

Asociální byty v Lysé „vadí“

Všeobecná sportovní
přípravka

města nejprve staví komerční byty, 
namísto občanské vybavenosti, jak 
bylo původně smluvně dohodnuto. 
Zatím jako zastupitelé nevíme nic 
o tom, jak tam bude, s ohledem na 
koncentraci nájemníků, pečovatel-
ská služba skutečně zabezpečová-
na. Pokud by autorem článku uvá-
děné informace byly pravdivé, pak 
bychom o kladech a záporech toho-
to projektu museli, jako zastupitelé 
města a jeho občanů, tak bychom 
měli být včas a řádně informováni 
a jako první více o tomto projek-
tu vědět. Děkuji autorovi článku, 
že mne v článku také jmenoval, 
reklamy zdarma není nikdy dost. 
V současné době se prověřuje otáz-
ka platnosti smlouvy z roku 2008 
mezi městem a MSD. Výstavba 
domů Rozmarýna a Šalvěj se rea-
lizuje bez stanoviska zastupitelstva 
města, smlouva mezi fi rmou a měs-
tem o umisťování klientů do ko-
merčních budov nebyla při jednání 
ani předložena či konzultována. Ta 
je v současné době již vypovězena. 
Město dělalo zcela neoprávněně (za 
peníze jeho daňových poplatníků) 
soukromému subjektu realitního 
makléře. Rada města zcela nesmy-
slně pro komerční účely pražské 
fi rmy schvaluje seznamy klientů 

k nastěhování do těchto objektů. 
Zajímavý je také fakt, kolik je tam 
našich spoluobčanů, kolik akcep-
tovalo nabídku těchto bytů a kolik 
z jiných lokalit. Nepochopitelné, 
emotivní až drzé je navážení se do 
veřejných názorů některých spolu-
občanů, tlumočených v zastupitel-
stvu města zastupiteli za KSČM, na 
tuto problematiku. Ano, jde nám 
především o občany, jde nám o to, 
aby nebyli v budoucnu podváděni, 
a snažíme se uvést vše na pravou 
míru. Jaké důvody k podpoře praž-
ské soukromé společnosti mají 
představitelé našeho města, by bylo 
skutečně zajímavé vědět. Není to 
snad tím, že právě zástupci KSČM, 
ale i jiných volebních subjektů, 
které to mají dokonce ve svém vo-
lebním programu jako prioritu, 
podporují výstavbu skutečného so-
ciálního bydlení. A to na rozdíl od 
tak zvané pravice, která sociální 
otázky našeho města dlouhodo-
bě bojkotuje bez ohledu na opa-
kované návrhy možných řešení, 
podávaných např. nejen zástupci 
KSČM. Nejde nám o nic jiného, 
než nazývat problematiku pravý-
mi jmény, obecně výstavbu bytů, 
považujeme pochopitelně za pří-
nosnou. Je udivující, že soukromý 

subjekt z cizího města se plete do 
místní politiky, což není novinka. 
O to se pokusil již před volbami 
v roce 2014. Naštěstí mu to ro-
zumní občané většinou „nespolk-
li“. Pokud jde o návrh výstavby 
nového Domova pro seniory, 
rozhodně jej nejen jako zástupci 
KSČM, již dlouhodobě podporu-
jeme, ale i o něm na kraji jednáme. 
V této lokalitě je však podle odbor-
níků výstavba zcela nevhodná. Bo-
hužel pravicové vedení města není 
dlouhodobě schopné jak v majet-
ku města, tak v územním plánu 
vyčlenit odpovídající lokality, a to 
nejen pro účely výstavby Domova 
pro seniory, ale i pro ostatní typy 
občanské vybavenosti. Např. nový 
územní plán města (ÚPM) byl 
realizován bez zohlednění Stra-
tegického plánu města, plánu 
mobility (dopravního generelu) 
a dalších koncepčních podkladů, 
jejichž zpracování mělo před-
cházet úpravám ÚPM. Výstavba 
v areálu bývalé Fruty je však pro 
někoho asi z nějakého důvodu 
osobního, zcela preferenční. Sou-
časně je otázkou a to autor nepíše, 
kdo by jej provozoval. Pokud by byl 
opět soukromý, tak měsíční nákla-
dy by přesáhly spíše 25.000,-Kč za 
měsíc a pravděpodobně i více.

Ing. Petr Gregor

Již čtvrtým rokem se v Lysé nad 
Labem otevírá velmi oblíbená všeo-
becná sportovní přípravka pro hol-
ky i kluky, kteří mají chuť se hýbat. 
Tréninky vede zkušená trenérka 
a reprezentantka ČR ve sportovním 
aerobiku Markéta Linhartová (více-
mistryně světa v tříčlenných týmech 
a několikanásobná medailistka 
MČR v kategorii týmů i jednotliv-
ců).

Skladba tréninku přípravky pod-
poruje rozvoj všeobecných pohybo-
vých schopností dítěte, ať už k němu 
mají dispozice či nikoli. Tudíž je zde 
možné získat základ pro jakýkoliv 
jiný sport. Tréninky jsou zaměřeny 
na rychlost, sílu, vytrvalost, obrat-
nost, fl exibilitu a koordinaci. Děti 

se naučí pravidelnému a zdravému 
pohybu, který patří do zdravého 
životního stylu. Časem je možný 
postup do výběrové skupiny se za-
měřením na sportovní aerobik, kde 
se již tvoří závodní sestavy na danou 
hudbu a závodník se připravuje na 
soutěže.

Od dětí se vyžaduje pouze chuť 
se hýbat, poctivou docházku 
a práci na trénincích, které probí-
hají každou středu v tělocvičně ZŠ 
B. Hrozného (17–18 hod děti 5–7 
let, 18–19 hod děti 8–14 let). Do 
přípravky se mohou děti hlásit kdy-
koliv v průběhu celého školního 
roku. Bližší informace na tel. 775 
925 901 nebo email: linhartova.
market@email.cz.

Markéta Linhartová

Zvyšující se podíl seniorské po-
pulace klade nové nároky mimo 
jiné v oblasti vhodného bydlení 
a vede ke zvýšené poptávce po 
jeho specifi ckých formách. V ná-
vaznosti na procesy privatizace 
městských (dříve státních) bytů 
a na deregulaci nájmů v oblasti 
nájemného bydlení, se v posled-
ních dvaceti letech změnila také 
situace bydlení (nejen) seniorů. 
Zatím co na prodej je relativně 
velké množství volných bytů, si-
tuace v oblasti nájemního bydlení 
je problematická - zvyšuje se po-
ptávka po menších a levnějších 
bytech. Sociální byty se po tech-
nické stránce neliší od normálních 
bytů v bytové zástavbě. Zpravidla 
jsou v městských domech. Za 
předpokladu dodržení normové 
spotřeby energií včetně spotřeby 
vody by výše sociálního nájem-
ného včetně těchto poplatků, 
neměla překročit cca 22,5 % čis-
tého příjmu nájemce. Rozdíl mezi 
reálnou nákladovou (tedy nikoliv 
tržní) cenou nájemného a sociál-
ním nájemným by měl být hrazen 
sociálním fondem. Měsíční nákla-
dy na 1 obyvatele v domovech pro 
seniory se pohybují mezi 22 – 30 
tis. Kč. V domech s pečovatel-
skou službou by měli mít senioři 
zvýhodněný nájem. Jeho výše se 
v celostátním průměru pohybuje 
podle výměry bytu mezi 3-5 tis. Kč 
(a to včetně služeb). 

Pro situaci v Lysé je typické, že 
byty spravované městem nelze po-
važovat za sociální bydlení. Jako 
byty zvláštního určení je vyčleněna 
velice malá část bytového fondu 
(pouze v Domě s pečovatelskou 
službou). Bydlení v městských 
bytech tedy ještě nezaručuje seni-
orům žádnou ochranu před zvyšu-
jícími se náklady na bydlení a může 
znamenat i oprávněnou obavu 
– strach z případné ztráty bydlení 
u nízkopříjmových domácností 
(zvláště domácností jednotlivců), 
kterými domácnosti seniorů beze-
sporu jsou. 

Penzion pro seniory se řeší v Lysé 
od roku 1996, kdy byly v územním 
plánu vyčleněny pozemky v Litoli 
u Borku (dnes tam stojí podnika-
telské baroko p. ing. Špitálníka 
a několik zajímavých moderních 
vilek). Tehdy byl vzorem domov 
pro seniory nedaleko Neratovic. Za 

Jak dál s bydlením
seniorů v našem městě

vedení města MOPem a ODS byly 
tyto pozemky uvolněny pro prodej 
soukromým investorům. Na místo 
toho byl dodatečně pro výstavbu 
navržen pozemek po zrušeném 
hřbitově, mezi školou B. Hrozného 
a Masarykovou školou Na Písku. 
Pro odpor sousedů se výstavba ne-
realizovala.

V současném době se ustupuje 
od výstavby domovů pro důchodce 
v jednom bloku tak, jak je většinou 
známe např. z lyského zámku. Spí-
še se preferují domy s pečovatel-
skou službou, kde každý ze seniorů 
má již své větší soukromí. V součas-
nosti se budují penziony pro senio-
ry, jako malometrážní a bezbariéro-
vé byty nahrazující téměř rodinné 
bydlení. Jejich výstavba by měla 
být podporována městem. Jedním 
z příkladů je nízko energetická 
stavba penzionu v Modřicích 
u Brna s 41 malometrážními byty 
vybavenými kuchyňskými kouty. 
Svůj nový domov zde nalezne cca 
50 nových obyvatel. Poslední vý-
voj jako alternativa skupinového 
bydlení (v domech s pečovatelskou 
službou a domech pro seniory) 
směřuje ke sdílenému bydlení s do-
provodnou sociální službou. Jsou 
stavěny v běžné zástavbě s parko-
vou úpravou a vyprojektovány dle 
požadavků a potřeb seniorů na pří-
padnou celodenní péči zdravotnic-
kého personálu. V zahraničí (např. 
v Essenu – Německo) bývá sdílené 
seniorské bydlení považováno za 
vhodnou alternativu institucio-
nalizovaného bydlení. Tento typ 
bydlení – tak zvaná bytová spole-
čenství seniorů (Seniorenwohnge-
meinschaften) již řadu let funguje 
ve Vídni. Klíčové pro úspěch sdíle-
ného bydlení je zajištění soukromí 
každého obyvatele a zároveň sdíle-
ní vhodných společenských prostor 
a aktivit (vzájemná výpomoc, jako 
nákup či vaření, stravování, spo-
lečenské aktivity např.: klubovny, 
knihovna a čítárna atp.). 

Pro vedení města, radní a zastu-
pitele, před rozhodováním o výstav-
bě nějakého zařízení pro seniory 
v našem městě, doporučuji návště-
vu zmíněných, anebo podobných 
zařízení, případně alespoň prostu-
dování příslušné literatury.      

 Tomáš Sedláček
 autorizace ČKAIT

pro realizaci staveb        

Letní měsíce nám většinou na-
bízejí příjemnou změnu v běžném 
běhu všedních dnů, více příležitostí 
podívat se trošku dále než za humna 
našich domovů, a více času na to, 
abychom v době dovolených věno-
vali pozornost novým impulsům, 
které můžeme najít v lůně přírody 
nebo při setkání s novým prostředím 
a novými lidmi. Takto se mi dostaly 
do ruky Listy 7/8 2015 města Lysé 
nad Labem, kde jsem původně hle-
dal pod titulky o zámeckém parku 
něco bližšího o něm, až jsem dospěl 
k článkům místních občanů na dal-
ších stránkách. Místní faktografi i asi 
sotva mohu posoudit. Že kritici pra-
cují poněkud více s emocemi, vcelku 
nepřekvapí a i trochu ideologického 
balastu dokážu pochopit. Razance, 
se kterou se k obecnějším věcem 
vyjadřují ve zmíněném dvojčísle 
zástupci KSČM, mne ale poněkud 
zarazila.

Kdo mne zná, ví, že se skutečnými 
komunisty problém nemám. Na-
opak si vážím těch, kdo místo, aby 
se po včasném zahození členské le-
gitimace vrhli v různobarevných for-
macích do budování „neviditelnou 
rukou trhu“ vedeného bezbřehého 
kapitalismu typu konce 19. století, 
si legitimaci ponechali a neváhají 
být mnohdy i nespravedlivě za otlou-
kánky (často dokonce právě svých 
bývalých soudruhů). Jak dalece je 
to jen na oko a jak dalece jde o do-
mluvenou hru, ponechme stranou. 
Nejen s ohledem na tento nesporný 
podíl na současném marasmu naší 
společnosti - a to jak ve smyslu mo-
rálním tak hospodářském - bych ale 
konečně po tolika letech očekával 
trochu větší schopnost seberefl exe 
a při množství výzev k positivní spo-
lupráci by bylo spíše na místě, aby 
se různí verbální vyzyvatelé koneč-
ně dokázali oprostit od zavedených 
klišé a od obecných výzev dokázali 
přejít ke skutečně věcné debatě 
s praktickou činností naši společnost 
posilující, nikoli dále štěpící.

Opusťme konečně staré české stereotypy
Předesílám, že nejsem členem 

KDU-ČSL a věřím, že oslovená lyská 
ZO najde dostatek dobré vůle a přes 
řadu invektiv dokáže nejen věcně 
vyjasnit množství uvedených desin-
formaci, ale i v duchu přesvědčení, 
že chodníky a kanalizace nejsou ani 
červené ani modré, třeba i s KSČM 
na řadě pro město prospěšných 
věcí může spolupracovat. Vyslouží 
si tak sice nejspíš opět nálepkování 
o proradnosti a nevyzpytatelnosti či 
osočování z mocichtivosti, to ale ris-
kuje u nás každý, kdo se s konkrétně 
dostupnými lidmi v konkrétně do-
stupných podmínkách snaží hledat 
cestu, jak s věcmi veřejnými alespoň 
trochu pohnout positivním směrem 
nebo zabránit nejhorším scénářům. 
Možná se vám ozve třeba i někdo 
kompetentnější než já, ale když dovo-
líte, nějak mi to nedá, abych přece jen 
nepřipojil několik poznámek ke stále 
aktuální problematice, která možná 
nejen městské radě KSČM nedá spát.  

1) Na tom snímku hajlujících du-
chovních (je to jediný snímek hajlu-
jících duchovních, jiný podobný ne-
existuje), jsou zachyceni bývalý opat 
Schachleiter z pražských Emauz. 
Němec, který po r. 1918 rezignoval 
a odešel do Německa, kde měl neu-
stálé konfl ikty s katolickými nadříze-
nými. Byl to takový Plojhar v němec-
ké katolické církvi, který neustále snil 
o smíření nacistické ideologie a křes-
ťanství. Masových zločinů nacismu 
se již nedožil, poněvadž r. 1937 ze-
mřel. Jak dalece tedy mohl hajlovat, 
když „lid hrozil hitlerovcům zaťatý-
mi pěstmi, bylo to 15. března roku 
1939 v průběhu okupace zbytku 
republiky“ a jak dalece tedy jsou in-
formace podávané městskou radou 
KSČM spolehlivé, si tedy čtenář 
může udělat obrázek sám. Tím dru-
hým hajlujícím je evangelický tzv. 
„říšský biskup“ Mueller, dosazený 
Hitlerovou vládou do čela německé 
evangelické církve. Jaké kvality měli 
lidé dosazení komunisty do čelných 
funkcí v evangelických sborech 

u nás a jak dalece byla schopná evan-
gelická církev vzdorovat podobným 
snahám (když má podobně jako pra-
voslavní regionální hierarchii s nej-
vyšším postavením světského vládce 
daného regionu) si možná leckterý 
čtenář může ještě pamatovat nebo si 
nastudovat v dějinách. 

Tak či tak, každopádně oba páno-
vé mohli hajlovat jen v dobách svého 
„pomýlení“ v počátcích převzetí 
moci NSDAP, nikoli v r. 1939 (v prv-
ním případě dokonce posmrtně), jak 
se nám rada KSČM snaží namluvit.  

2) První Hitlerova vláda r. 1933 
byla skutečně koaliční a katolická 
strana Centrum vstoupila do koalice 
s podmínkami, i mj. že Hitler zachová 
základní občanské svobody. Podobné 
sliby byly opakovaně dávány i KDU-
-ČSL a byl její problém, že nechtěla 
podrážet koaliční partnery a jejich 
nedodržování dohod neventilovala 
v médiích snažíc se zachováním koa-
lice „minimalizolvat škody“. I Hitler, 
když dosáhl svého, své sliby nedodr-
žel, Centrum dokonce ještě r. 1933 
zakázal a jeho předáci prelát L. Kaas a 
H. Bruenning museli emigrovat. Sot-
va tedy byli tak loajální Hitlerovi, jak 
se nás opět soudruzi snaží přesvědčit.

3) Ostatně stejně jako i jiné socia-
lismy, byl nacistický národní sociali-
smus ideologie ostře protikřesťanská 
a Hitler asi ne bezdůvodně zejména 
katolickou církev pronásledoval. 
Byly zrušeny církevní školy, zakázán 
veškerý katolický tisk, bohoslužby se 
směly konat jen uvnitř kostela, proto 
nebyly povoleny ani průvody Božího 
těla či veřejná vystoupení, ze škol 
musely pryč kříže, postupně byly 
rušeny kláštery a zabavován jejich 
majetek. Přesto ale, ač byli životně 
ohroženi, němečtí biskupové vydali 
nejméně 10 společných vyjádření 
proti nacistickému režimu. Biskupo-
vé J. B. Sproll a C. A. von Galen byli 
internováni (zvláště Galen proslul 
r. 1942 svými ostrými kázáními proti 
nacistickému zavírání klášterů, pro-
gramu eutanázie a proti teroru gesta-

pa). Papež Pius XI. vydal už v r. 1937 
protinacistickou německy psanou 
encykliku „Mit brennender Sorge“, 
jeho nástupce Pius XII. v září 1939 
vydal další protinacistickou encyk-
liku „Summi Pontifi catus“ a jejich 
předchůdci už v 19. stoleti upozor-
ňovali na rizika socialismu a na to,
 k čemu může vést. Bohužel všechno, 
co předpokládali, se splnilo. 

Kdo jen trochu ví, co obnášely vá-
lečné poměry a reálná situace v zemi 
vedoucí válku, snad dokáže ocenit 
odvahu, s níž v r. 1943 němečtí bis-
kupové dalšim společným pastýř-
ským listem válku odmítli. Hitler tuto 
„kolaboraci“ ocenil tak, že cca 4 tisíce 
německých katolických duchovních 
bylo vězněno v koncentračních tábo-
rech, cca 500 bylo popraveno nebo 
v koncentrácích zemřelo a podobně 
postižených kněží a řeholních osob 
neněmecké národnosti bylo daleko 
víc. Nejvíce Poláků (kolem 11 tisíc).

4) Použitý snímek, údajně z Tep-
lic, neumožňuje identifi kaci a ve 
světle výše uvedených zákazů (jde 
o nějakou akci mimo kostel, někde 
na veřejném prostranství). Lze silně 
pochybovat, že šlo o akci katolickou, 
poněvadž panoval výše uvedený zá-
kaz a na oltář by žádný katolický du-
chovní nemohl umístit obraz něko-
ho, kdo nebyl církví „kanonisován“ 
(tedy snad Hitlera). Pokud by tak 
učinil, je to v přímém rozporu s uče-
ním a praxí církve a použití takového 
snímku dokazuije podporu nacismu 
ze strany církve asi tak stejně jako vy-
jadřují podporu ruských komunistů 
Vatikánu fotografi e Chruščova nebo 
Gorbačova na audiencích u papeže.

Je skutečně nejvýše potřebné, 
abychom přestali podléhat ideo-
logickým manipulacím a dokázali 
používat vlastní selský rozum oproš-
těný od emocionálního hledání viny 
jiných za chyby, které jsme udělali 
my a za potíže, které jsme si přivo-
dili sami. Přestaneme pak hledáním 
vnějšího nepřítele odvádět pozornost 
od věci podstatných a aktuálních, na 
jejichž řešení nám pak zbude více sil. 

Dr. Matušina F.
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od 19.00 hodin do 20.00 hodin
POWER JÓGA
= je vhodná jako prevence před bolestí zad. Protažení svalů celého těla, 
jejich posílení a udržení naší tělesné schránky ve svalové /fyzické/, ale 
i duševní harmonii.  Power jóga využívá některých klasických jogových 
pozic, upravených do dynamického a silového provedení. Je to cvičení 
určené pro každého zdravého jedince, který chce zpevnit a protáhnout 
své tělo, pracovat na své postavě. Meditace proto v lekcích Power jógy 
nenajdete. Stejně jako při klasické józe se zde naučíte správně pracovat 
s dechem - nesprávné dýchání může být příčinou zdravotních problémů..
Power jóga je zaměřena na harmonii těla a mysli, odbourání stresu a napětí. 
Klidné a pohodové cvičení pro všechny...  
   
S sebou: dlouhou podložku na cvičení, ručník, pití, pohodlné oblečení, 
mikinu, cvičí se naboso na vlastních podložkách, 2 hodiny před cviče-
ním se doporučuje nejíst!   
  Kurz Power jógy od 7. 9.  (10 lekcí za zvýhodněnou 
cenu). Informace + přihlášky e-mailem! 
Dne 14. 9. + 28. 9. + 5. 10. necvičíme!
              od 20.05 hodin do 21.15 hodin

BODYSTYLING
= neboli Total Body Workout je vytrvalostně silové cvičení vhodné pro za-
čátečníky i pokročilé, zaměřené na formování všech svalových skupin 
celého těla. Jde o posilování ve středním tempu. Velmi úspěšně přispívá ke 
snížení nadváhy a tvarování postavy. Cvičíme s činkami, gumičkami, overbaly 
a vahou vlastního těla v aerobním pásmu (ve kterém tělo spaluje zásobní tuky).

Dne 14. 9. + 28. 9. + 5. 10. necvičíme!

► Čtvrteční cvičení + Aerobik 
+ Intervalový trénink 

=  plánováno od 8. října! ◄

Cvičíme v tělocvičně nové školy OA,
ul. Komenského (vchod ze zadního traktu po železných schůdkách)

www.houzvickova.wz.cz, 
e-mail: houzvickova.hana@seznam.cz

tel.: 721 658 766, facebook: Intervalový trénink Lysá nad Labem

PONDĚLKY

PONDĚLKY

Akce Psí školy Superpes v roce 2015
5. – 6. 9. Intenzivní tréning s Olinou Edrovou

Veškeré informace a přihlášky na konané akce najdete 
na www.superpes.cz.

Prezentace 12.30 hodin
Zahájení závodu 13.50 hodin
Předškoláci (120 m) 13.55 hodin
Žákyně mladší (680 m) 14.00 hodin
Žáci mladší (680 m) 14.10 hodin
Žákyně starší (800 m) 14.20 hodin
Žáci starší (800 m) 14.30 hodin
Dorostenci (2070 m) 14.40 hodin
Ženy a dorostenky (2070 m) 14.50 hodin
Muži, mílaři (4140 m) 15.00 hodin
Vyhlášení výsledků uvedených závodů  15.30 hodin
Muži, vytrvalci - hlavní závod (8280 m) 16.00 hodin

Běh zámeckou zahradou
– 52. ročník

Sokol Lysá nad Labem pořádá v sobotu 5. září již 52. 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. Před jedenácti lety se k pořadatelství vrátil 
Sokol za spolupráce Svazu českých turistů. Loňského – 51. ročníku 

se zúčastnil rekorní počet 138 závodníků. 

Pro seniory nejsou vypsány zvláštní závody.
Věcné ceny pro 1. až 3. místo včetně seniorských kategorií.
Pohár MěÚ Lysá nad Labem pro vítěze hlavního závodu.

Startovné:
dospělí – 80 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 
– přátele lehké atletiky, přijďte se podívat na závody v krásném 
prostředí zámecké zahrady v Lysé nad Labem!

TJ Sokol Lysá nad Labem

PŘIHRAJ, VYSKOČ, DEJ KOŠ 
Oddíl basketbalu

SOKOL Lysá nad Labem
zve všechny kluky ve věku 9–11 let na
Nábor pro sezónu 2015/16. 

Tréninky budou od září 2015 
jednou týdně ve středu odpoledne. 
Nábory proběhnou 16. a 23. září 

v 16 hodin v Sokole. 
Těšíme se na vás.

Tomáš Holub, trenér (holub_tomas@centrum.cz)

Psí škola Superpes slaví! Pudlič-
ce Pepině a její paničce Ditě Korco-
vé se již podruhé podařilo kvalifi ko-
vat na Mistrovství světa v agility! 
Kromě této prestižní soutěže se tým 
Dita a Pepe probojoval na Mistrov-
ství Evropy a Mistrovství České re-
publiky.

O reprezentantech rozhodla tři 
kola kvalifi kačních víkendů, ze kte-
rých se sestavil fi nální žebříček zá-
vodníků. Na MS, které se letos koná 

Pepe jede… na MS!
v Itálii, se dostali 4 nejlepší. Mist-
rovství Evropy je pořádáno u našich 
sousedů v Německu a Mistrovství 
ČR bude již podruhé v Liberci. Všech 
těchto vrcholových soutěží se náš su-
perpsí tým zúčastní.

Ditě a Pepe moc gratulujeme 
a přejeme mnoho zdarů na těchto 
jedinečných událostech. Hlavně ať 
si to pořádně užijí!

Za Psí školu Superpes,
Romana Hanousková

Každý rok pořádá Psí škola 
Superpes víkendové závody v agi-
lity. I letos se nám podařilo tuto 

Tradiční závody agility u Superpsa

náročnou akci uspořádat a tak 
jsme mohli přivítat 70 závodních 
týmů. Radost nám udělala účast 

čtyř týmů ze sousedního Polska. 
Polští závodníci se stávají v agility 
čím dál lepší a tak nás potěšilo, že 

jejich přítomnost pozvedla úroveň 
našich závodů.

Abychom nalákali dost účastní-
ků, zveme na každý ročník jiného 
rozhodčího. Letos padla volba na 
pana Petra Pupíka, který nám při-
pravil velmi dlouhé, ale moc pěkné 
tratě.

Závod se velmi vydařil. Závod-
níci obdrželi mnoho pěkných cen. 
Letos byl koncept vyhodnocování 
mírně změněný. Týmy sbírali body 
napříč celým víkendem a v neděli 
odpoledne byli vyhlášeni vítězové 
vítězů.

Veliký dík patří všem pomocní-
kům, kteří se podíleli na hladkém 
průběhu závodu. Moc děkujeme!

Tak zase za rok!
Za Psí školu Superpes,

Dita Korcová

Srdečně zveme všechny pří-
znivce Nordic  Walkingu na 
sobotní výlet, který se bude 
konat 19. 9. 2015. Registrace 
a sraz účastníků bude probí-
hat před nádražím v Lysé nad 
Labem v 10.30 hodin. Startov-
né činí 80,- Kč (v ceně svačina 
a občerstvení). Trasa výletu 
v délce 12 km. Možnost zapůj-
čení holí. Přihlášky telefonic-
ky nebo na e.mail, nejpozději  
10. 9. 2015.

Nordic Walking - sport pro 
všechny generace
- půjčovna, prodej a servis holí
- prodej krokoměrů a kompresních 
 legín
- výuka a instruktáž
- kurzy pro začátečníky 
 i pokročilé

Podzimní výlet 
s Nordic Walking  

Pravidelné lekce Nordic Walk-
ingu začínají 31. srpna v 18.30 ho-
din (vždy v pondělí a ve čtvrtek).

Přihlášky a informace: 
Renata Zápotocká, tel: 775 246 033
www.vyzivovyporadce-hubnutí.cz

Intervalový trénink
Začínáme 8. 10. 2015
Posilovací hodina v aerobní zóně 
zaměřená na spalování tuků 
a formování postavy.

Docílíte zrychlení vlastního meta-
bolismu, které může trvat celý den 
nebo i déle. Zrychlení metabolismu 
má za následek rychlejší spalování 
tuků, proces spalování nastartovaný 
intervalovým tréninkem pak trvá 
po zbytek dne.

Práce s  vahou vlastního těla, 
činkami, expandéry, overbally, TRX, 
balančními pomůckami, kettlebelly…

aneta.krenova@seznam.czaneta.krenova@seznam.cz
mobil: 603 298 546 mobil: 603 298 546 
facebook: Aneta Křenová facebook: Aneta Křenová 
– fi tness trenér– fi tness trenér

www.houzvickova.wz.czwww.houzvickova.wz.cz

Kurz snižování nadváhy 
a zdravého životního stylu

Nevíte jaké potraviny naku-
povat, neorientujete se v obalech 
na výrobcích, začínáte hubnout 
každým rokem, každého prvního 

a každé pon-
dělí, udělejte 
letos změnu 
a přijďte do ko-
lektivu.

V kurzu máte možnost:
- změnit svůj životní styl
- zredukovat váhu
- porozumět označování 
 na obalech výrobků
- naučit se nakupovat kvalitní 
 potraviny
- získat pomůcky usnadňující 
 hubnutí

- naučit se sestavit si vhodný 
 a zdravý jídelníček
- ochutnat potraviny vhodné 
 při hubnutí
- příjemně strávit čas ve společnosti 
 lidí majících stejný cíl

Kurzy trvají 11 týdnů a tvoří je 
každý týden jedna tříhodinová sku-
pinová lekce (2 hodiny povídání
+ 1 hodina cvičení).

Podzimní kurzy v Lysé nad La-
bem začínají 13. 9. 2015 od 17.00 
hodin.

Přihlášky a informace: 
Renata Zápotocká, tel: 775 246 033
www.vyzivovyporadce-hubnutí.cz

Krabičky do zaměstnání
 i do domu

Jestliže se stále trápíte držením 
diety a snaha zhubnout alespoň 
nějaká kila je pro vás čím dál těžší a 
nemáte možnost kvalitního stravo-
vání v zaměstnání, připravili jsme 
pro vás program ,,Jezte s námi 
zdravě“ - je to systém stravová-
ní, který vám pomůže dosáhnout 
redukce váhy, lepší kondice nebo 
prostě jen ušetřit čas. Všechna jídla 

Jezte s námi zdravě

splňují optimální poměr živin pro 
hubnutí a zároveň zachování sva-
lové hmoty). 

Renata Zápotocká
výživový poradce

Kdy?
čtvrtek od 20.15  do 21.15

Kde?
tělocvična Obchodní akademie 
v Lysé nad Labem

Co s sebou?
podložku, pití, pevnou obuv

Cena?
100 Kč, 10 lekcí za 700 Kč

nk
5
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Koupím motocykl JAWA ČZ a díly, možno i vraky. Tel.: 777 589 258.

CENÍK
RÁMEČKOVÉ 
SLOUPKOVÉ

INZERCE

Uzávěrka je vždy 
10. dne v předchozím 

měsíci!

20%
SLEVA

 při opakování 
inzerátu 
3x a více 

Text inzerátu zasílejte 
na e-mail:

listy@knihovnalysa.cz.

FORMÁT ČB  BARVA
A3  9 600 12 000
A4  4 800 6 000
A5  2 400 3 000
A6 1 200  1 500
9x10 cm 1 007 1 259
9x9 cm     908  1 135
9x8 cm     810  1 013
9x7 cm     712  890
9x6 cm     613  766
9x5 cm     515    644
9x4 cm     416    520
9x3 cm     318    398
9x2 cm    220    275
9x1 cm     120    150
9x0,5 cm ZDARMA!

www.knihovnalysa.cz
www.mestolysa.cz

Restaurace Čínské zá  ší v Čelákovicích hledá 
2 pracovníky na úklid kuchyně jednou týdně 
na tři hodiny. Tel: 739 679 268, 606 803 416.

MASÁŽE – Vladimír Podivínský 
Sokolská 1120, Lysá n. L.

tel.: 604 209 856, facebook: masage HOT STONE

Otevřeno: 
Po - Pá   8.30 - 12    13 - 17 hod.
So   8 - 11 hod.

... dělá domov

MATRACE • PŘIKRÝVKY
POVLEČENÍ • RUČNÍKY 
ŽUPANY • PYŽAMA

20% SLEVA NA NÁKUP NAD 1000 Kč 
SLEVA SE NEVZTAHUJE NA AKČNÍ ANI JIŽ ZLEVNĚNÉ ZBOŽÍ, SLEVY NELZE SČÍTAT. 
KUPÓN PLATÍ DO 30. 9. 2015 V PRODEJNĚ LYSÁ NAD LABEM, MASARYKOVA 2062.

VESNA - BYTOVÝ TEXTIL

LYSÁ NAD LABEM, MASARYKOVA 2062
200 m od výstaviště

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky 
snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant ve všech 
barvách. Stáří slepiček 14–19 týdnů, cena: 149–180 Kč/ks.
Prodej se uskuteční 14. září a 15. října 2015 ve 13.55 hodin,
28. září a 29. října 2015 v 15.10 hodin v Lysé nad Labem 
- Penny Market (u betonárky).
Informace PO–PÁ od 9.00 do 16.00 hodin na tel.: 601 576 270, 
606 550 204 nebo 728 605 840
Při prodeji slepiček - VÝKUP KRÁLIČÍCH KOŽEK - cena dle poptávky

Podle ředitelky pobočky UniCredit Bank Expres 
v Lysé nad Labem paní Mileny Mikezové můžete 
díky převedení půjčky či půjček a především díky 
nízké úrokové sazbě radikálně ušetřit peníze ve 
svém rodinném rozpočtu, a navíc získat odměnu 
3 000 korun.

Češi rádi šetří, a  proto s  největší pravděpodob-
ností patříte mezi ty, kdo mají pocit, že jejich výdaje 
jsou příliš vysoké a měli by více spořit. Možná hle-
dáte stále další možnosti, kde ušetřit, avšak mno-
hé vaše úsporné pokusy končí jojo efektem. Jak už 
tomu u  diet bývá, řešením není jen lepší pohyb, 
v tomto případě na účtu, ale i hlubší zamyšlení. A to 
by mělo začít pohledem na vaše dosavadní závazky.

„Chuť Čechů k převádění půjček roste, podle naše-
ho průzkumu téměř polovina Čechů i Slováků, kteří 
splácejí jakýkoliv úvěr, uvažuje o tom, zda by u jiné-
ho poskytovatele neplatili méně. Stejně tak víme, že 
ten, kdo půjčky převádí, nechce jen ušetřit, ale chce 
získat i něco navíc. Proto teď u PRESTO Půjčky nejen 
výrazně snižujeme úrokové sazby, které nově začínají 
od 3,9 % p. a., ale také nabízíme bonus 3 000 korun,“ 
říká Milena Mikezová. UniCredit Bank tak dnes nabí-
zí jednu z nejvýhodnějších sazeb u spotřebitelských 
půjček v České republice a na Slovensku vůbec.

Právě k UniCredit Bank lze převést nejen klasické 
spotřebitelské úvěry od banky i nebankovních sub-
jektů, ale také kontokorent a kreditní karty. „PRESTO 
Půjčka je jednoduchý spotřebitelský úvěr, který vyří-
díte při jedné návštěvě banky. Stačí dodat minimum 
dokumentů ke stávajícím úvěrům, a my již vše vyřídí-
me za vás,“ zdůrazňuje ředitelka pobočky.

V UniCredit Bank díky nové PRESTO Půjčce s re-
volučně nízkou sazbou od 3,9 % tak můžete značně 
ušetřit na měsíční splátce. Zmíněný bonus 3 000 ko-
run navíc získáte, pokud si převedete nebo sloučíte 
úvěry v celkové nesplacené výši minimálně 100 tisíc 
korun, a to na dobu alespoň pěti let, aktivně budete 
využívat účet u UniCredit Bank a k tomu si sjednáte 
pojištění schopnosti splácet.

Ve snaze ušetřit tak již netřeba nutit své křeč-
ky k  výrobě elektrické energie, ale stačí přijít do 
UniCredit Bank a zeptat se na možnosti převedení 
svých půjček.

Více informací, jak výhodně převést své půjčky 
a skutečně uspořit, získáte v pobočce UniCredit 
Bank na Husově náměstí 175/17 nebo na 
tel.: 955 964 197.

NA PŘEVEDENÍ PŮJČEK MŮŽETE VÝRAZNĚ 
UŠETŘIT A ZÍSKAT ODMĚNU NAVÍC

VČELAŘSKÝ KROUŽEK
LYSÁ NAD LABEM

Máte rádi přírodu?
Máte rádi med?
Víte, jak se dělají voskové svíčky nebo úly?
Chcete se něco dozvědět o včelách?
Víte k čemu je dýmák, včelařský klobouk,
rozpěrák?

Pak neváhejte a přijďte mezi nás.
Bližší informace u vedoucího kroužku na tel.: 724 381 027

nebo na libor.oplustil@seznam.cz

PŘIJMEME ODBORNÉHO PRODAVAČE
APS servis-ELEKTRO Kadeřábek, 

Lysá nad Labem, Poděbradova 114

Náplň práce: ak  vní prodej zboží a služeb, objednávání 
zboží, jeho příjem a následný rozvoz zboží zákazníkům

V případě zájmu posílejte svůj životopis: 
shop@aps-servis.cz,

telefonicky: 604 266 431

KUPON NA SLEVU

- 5%Platí na celý nákup

www.TomiZOO.cz

Platnost kuponu do 31.10.2015.



12 9 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem   

LISTY MĚSTA LYSÉ NAD LABEM A OKOLÍ, periodický tisk územního samosprávného celku, den vydání  1. 9. 2015

Vydává: Městská knihovna Lysá nad Labem, Husovo nám. 23, 289 22 Lysá n. L., IČO: 49534467 evidováno Živnostenským úřadem MěÚ Lysá nad Labem, evidenční číslo MK ČR E 10869, Zajišťuje: 
Městská knihovna v Lysé n. L. Odpovědný redaktor: Mgr. Jana Bajerová. Redakční rada: Mgr. Jiří Havelka, Marcela Chloupková, PaedDr. Věra Bodnárová, Marie Kundrlíková. Korektorka: Božena 
Bacílková. Adresa redakce: Městská knihovna Lysá nad Labem, Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem. Kontakt: Marie Kundrlíková, tel./fax: 325 551 255, e-mail: listy@knihovnalysa.cz. 
Redakce neodpovídá za obsah článků a formulace autorů. Grafi cká úprava: Jiří Pulda. Použité písmo: Lido STF, Střešovická písmolijna. Tisk a zpracování pro internet: Tiskárna F-PRINT, Krchleby 35, 
tel.: 325 541 094, www.f-print.cz. Náklad: 3550 ks výtisků, zdarma do poštovních schránek v Lysé nad Labem, Byšičkách a Dvorcích. Distribuce: Česká pošta, s.p., Sokolská 40/1, Lysá nad Labem, tel.: 325
551 292. Redakční rada si vyhrazuje právo redakčních úprav a krácení rozsáhlých příspěvků, případně jejich neotištění. Příspěvky v elektronické podobě zasílejte na adresu redakce vždy do 10. dne v měsíci. 
Archiv vydaných čísel ve formátu pdf na www.mestolysa.cz a www.knihovnalysa.cz. Odběr elektronické verze je možné objednat na adrese listy@knihovnalysa.cz nebo telefonicky  na čísle 325 551 255.

/ Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem / Obchodní akademie Lysá nad Labem
/ Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem

Vás srdečně zvou na den otevřených dveří a výstavu
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LYSÁ nad LABEM

Den otevřených dveří se koná ve školním areálu v ulici Komenského v Lysé nad Labem od 9:00 do 12:00 hodin. 
Navštívit můžete ZŠ J. A. Komenského, Obchodní akademii, ZŠ speciální, Scolarest a školní sportovní hřiště. 
V době od 13:00 do 16:00 hodin budou probíhat komentované prohlídky výstavy v budově bývalého augustiniánského kláštera. 
Výstava je přístupná od 14. září do 10. října 2015 vždy v pondělí a středu 8:00 – 17:00 hodin; 
v úterý, čtvrtek a pátek 8:00 – 13:00 hodin; v sobotu 10:00 – 16:00 hodin.

dne 19. září 2015

NOVÁ ŠKOLA VČERA A DNES
40 let ZŠ a 20 let OA


