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ohňostroj
Stalo se již milou tradicí přivítat 

nový rok v našem městě novoroč-
ním ohňostrojem. Největší obavu 
jsme měli z počasí. Ale naštěstí 
vše vyšlo na výbornou – jasná 
obloha, spousty lidí a především 
samotná realizace.

Všechny organizátory vždy nej-
více potěší bohatá návštěvnost, 
která svědčí o smysluplnosti akce, 
kterou připravují. Kladné reakce a 
mohutný závěrečný potlesk je po-
tom největší odměnou. 

Realizátorem ohňostroje byla 
fi rma Miloslav Hromádko – CBS 
SECURITY AGENCY z Nového 
Bydžova, které děkujeme za 
úžasný zážitek. Dále děkujeme 
všem podnikatelům za fi nanč-
ní dary, bez nichž by se novo-
roční ohňostroj nekonal. Jde 
o tyto fi rmy: HALKO stavební 

společnost s.r.o., Thermoservis 
spol. s r.o., JUDr. Dalimil Mika 
LL.M., TOGET s.r.o., Bc. David 
Kolářský, YABOK komplexní 
úklidový servis, Václav Bílek 
- elektroservis, Karel Dlouhý 
– instalatérské a topenářské 
práce, Miroslav Pšenička, SKL 
Recyklostav s.r.o., .A.S.A. spol. 
s r.o., AQUA-CONTACT Pra-
ha v.o.s., Baroch OKNA s.r.o., 
SCOLAREST – zařízení školní-
ho stravování spol. s.r.o.. 

Zvláštní poděkování za asi-
stenci při realizaci ohňostroje 
patří panu Pavlu Cézovi, SDH 
Lysá nad Labem, Městské poli-
cii Lysá nad Labem a Policii ČR. 
Děkujeme též panu Dědkovi za 
občerstvení, které zpříjemnilo 
tuto slavnostní novoroční akci.

 PaedDr. Věra Bodnárová
foto: Zdeněk Hataš

Město Lysá nad Labem, Městská knihovna Lysá nad Labem,  
Spolek pro rozvoj města Lysá nad Labem,

Farní charita Lysá nad Labem
Vás srdečně zvou na

Masopustní rej

1. března 2014 od 13.00 hodin
Husovo náměstí

Sbírka proběhla v Lysé nad Labem, Milovicích a Kostomlatech.

Celkem bylo vybráno:

46 006,- Kč
z hoho v Lysé nad Labem 31 432,- Kč
v Milovicích 10 782,- Kč 
v Kostomlatech 3 792,- Kč

Sbírku provázelo několik velkých akcí. V Lysé nad Labem to byl 
ŽIVÝ BETLÉM, V Milovicích a Kostomlatech to byly TŘÍKRÁLOVÉ 
KONCERTY. V Milovicích obcházeli malí koledníci po městě a ko-
ledovali u obyvatel přímo v jejich domovech. Vám všem, kteří jste 
přispěli, patří veliké poděkování za všechny potřebné.  

Za Farní charitu Lysá nad Labem Labutová Jaroslava,
foto: Petr Mandys

Domov Na Zámku v Lysé nad Labem
srdečně zve na

Křeslo pro hosta
v sobotu 22. března 2014 
od 15.00 hodin
hostem bude herečka 
Růžena Merunková 
a její manžel, herec a malíř 
pan Miloš Hlavica

v reminiscenčním sále 
Domova Na Zámku

Cílem tohoto článku je seznámit 
zákonné zástupce dětí s organizací 
zápisu a kritérii pro přijímání dětí 
k předškolnímu vzdělávání. 

Zápisový proces, tzv. správní ří-
zení (řídí se Zákonem č. 500/2004 
Sb., správní řád) lze zjednodušeně 
rozčlenit do třech etap (podání 
žádosti, nahlížení do spisu, vy-
dání rozhodnutí). Před vlastním 
zahájením správního řízení or-
ganizují mateřské školy v Lysé 
n. L. ještě informační schůzky. 
Uvedený přehled by měl zájem-
cům poskytnout důležitá data 
a základní informace (další in-
formace o mateřských školách 
je možné vyhledat na webových 
stránkách nebo nástěnkách jed-
notlivých MŠ).

Informační schůzky v jednotlivých 
mateřských školách:
(poskytnutí informací o škole, 
vydání žádostí, prohlídka MŠ)
MŠ Čtyřlístek 
11. 3. 2014 od 16.00 hodin
MŠ Dráček 
 31. 1. 2014 od 9.00 do 11.00 hodin
MŠ Mašinka 
11. 2. 2014 od 16.00 hodin
MŠ Pampeliška
17. 3. 2014 od 16.00 
do 17.00 hodin

Zápis dětí do mateřských škol pro školní rok 
2014/2015 Předávání žádostí k rukám

ředitelek všech MŠ v Lysé n. L.: 
(rodiče budou mít zváženo, kolik 
žádostí podají - do kterých MŠ)

V pondělí 24. 3. 2014 od 13 do 
18 hodin, v úterý 25. 3. 2014 od 7 do 
11 hodin ve velké zasedací místnos-
ti MěÚ Lysá n. L. – vchod z podlou-
bí (budova staré radnice).

Nahlížení do správního spisu 
v jednotlivých MŠ:
(žadatel má možnost získat v dané 
MŠ informace o počtu míst uvol-
něných od 1. 9. 2014, o počtu zá-
jemců o přijetí k předškolnímu 
vzdělávání, o pořadí  jeho žádosti 
vyhodnocené dle závazných kriterií)
MŠ Čtyřlístek
4. 4. 2014 od 9.00 do 12.00 hodin
MŠ Dráček 
3. 4. 2014 od 8.00 do 11.30 hodin
MŠ Mašinka
1. 4. 2014 od 15.00 do 17.00 hodin
MŠ Pampeliška
7. 4. 2014 od 9.00 do 10.00 hodin

Předávání rozhodnutí do vlastních
rukou zákonných zástupců: 
(rodiče budou mít zváženo, kterou 
mateřskou školu upřednostní - pro 
případ přijetí do více MŠ)

V pondělí 14. 4. 2014 od 13 do 
18 hodin, v úterý 15. 4. 2014 od 7 do 
11 hodin ve velké zasedací místnos-
ti MěÚ Lysá n. L. – vchod z podlou-
bí (budova staré radnice).

Závazná kritéria pro přijímání 
dětí pro všechny MŠ v Lysé n. L.:

1. K předškolnímu vzdělává-
ní se přednostně přijímají děti 
jeden rok před nástupem školní 
docházky nebo s odkladem škol-
ní docházky v posledním roce 
před zahájením povinné školní 
docházky s trvalým bydlištěm 
v Lysé nad Labem, Staré Lysé 
a Jiřicích.

2. K předškolnímu vzdělávání se 
přijímají děti s trvalým bydlištěm 
v Lysé nad Labem od nejstaršího 
po nejmladší, zpravidla do dovrše-
ného třetího roku minimálně v den 
zahájení školního roku, pro který 
by mělo být do mateřské školy při-
jato.

3. K předškolnímu vzdělávání 
může ředitelka školy přijmout dítě 
na základě zhodnocení kritéria 
zvláštního zřetele, např. souro-
zence.

4. K předškolnímu vzdělávání 
se přijímají děti i s jiným trvalým 
bydlištěm než v Lysé nad Labem 
od nejstaršího po nejmladší, zpra-
vidla do dovršeného třetího roku 
minimálně v den zahájení školního 
roku, pro který by mělo být do ma-
teřské školy přijato – zohledněny 
budou děti s trvalým bydlištěm ve 
Staré Lysé a Jiřicích.

Závazný postup pro všechny MŠ 
v Lysé n. L.):

Ředitelky konkrétních MŠ pře-
vezmou žádosti o přijetí k předškol-
nímu vzdělávání a vyhodnotí je dle 
kriterií - trvalého bydliště a věku 
dítěte (nezohledňuje se zaměstna-
nost zákonných zástupců dítěte). 
Výsledky budou zveřejněny ve vel-
ké zasedací místnosti budovy MěÚ 
Lysá n. L. během předávání roz-
hodnutí do vlastních rukou zákon-
ných zástupců (viz uvedená data a 
čas) a dále je ředitelky zveřejní ve 
škole způsobem obvyklým. 

Na zákonném zástupci dítěte je, 
aby vybral předškolní zařízení pro 
dítě a zvážil počet podávaných žá-
dostí o přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání. 

V současné době je v lyských 
mateřských školách 378 míst. 
Předpokládáme, že pro nástup 
od školního roku 2014 – 2015 se 
uvolní nejméně 120 míst. Tento 
počet by měl dostatečně pokrýt po-
ptávku po místech v předškolních 
zařízeních pro děti ve věku zpra-
vidla od dovršeného třetího roku 
minimálně v den zahájení školního 
roku, pro který by mělo být dítě do 
mateřské školy přijato.

Ředitelky mateřských škol 
v Lysé nad Labem

MŠ Čtyřlístek
Brandlova 1590

289 22  Lysá nad Labem
tel.: 325 551 164

www.ms-ctyrlistek.cz

MŠ Dráček
Mírová 430

289 22  Lysá nad Labem - Litol
tel.: 325 561 079

www.msdracek.cz

MŠ Mašinka
Sídliště 1512, 1516

289 22  Lysá nad Labem
tel.: 325 551 421

www.ms-masinka.cz

MŠ Pampeliška
Sídliště 1464/45 

289 22  Lysá nad Labem
tel.: 325 551 423 

www.mspampeliskalysanl.cz
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do 3. 2.
Ze šuplíku
výstava kreseb a akvarelů
Ilony Bochníčkové 
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

do 9. 2.
Příběh archeologie
výstava v Muzeu B. Hrozného 
Lysá nad Labem
www.polabskemuzeum.cz

4. 2. od 16.30 hodin
Poslední Přemyslovci
přednáška PaedDr. Marie 
Kořínkové v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

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

5. 2. – 7. 4.
Malíř ztraceného času
výstava kopií děl Zdeňka Buriana
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

11. 2. od 18.00 hodin
Hofmusici a lokajové 
– hudebníci ve službách 
hraběte F. J. Černína
přednáška Mgr. Václava Kapsy, 
Ph.D. v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

12. 2. od 9.00 do 12.00 hodin
Jak s prací na mateřské 
a rodičovské dovolené?
Na co se připravit po 
rodičovské?
seminář s diskuzí s Mgr. Lindou 
Sokačovou ve Fajn klubu

14. 2. od 20.00 hodin
Kytarová noc No. 3
koncert v kině na Husově nám.

Kulturní kalendář           2 / 2014
18. 2. od 16.10 hodin
Povídání o porodech
beseda v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

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

20. 2. – 23. 2.
Stavitel 2014
Svět barev 2014 
Ligna Bohemia 2014
Řemesla 2014
Komunální technika 2014
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

20. 2. od 17.30 hodin
Základy inanční gramotnosti
seminář s Mgr. Helenou 
Votavovou v MC Parníček
www.mcparnicek.cz

20. 2. od 19.00 hodin
Cesta kolem světa
beseda s cestovateli v kině 
na Husově náměstí

22. 2. – 23. 2. 
od 9.00 do 17.00 hodin
Železniční modelové kolejiště
výstava funkčního železničního 
kolejiště na nádraží ČD v Lysé n. L.

25. 2. od 9.00 do 12.00 hodin
Prázdninové 
masopustní tvoření
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

1. 3. od 13.00 hodin
Masopustní rej
na Husově náměstí

8. 3. od 13.00 hodin
Litol čte dětem
veřejné čtení v prostorách školní 
družiny ZŠ TGM v Litoli

Podrobnější informace o akcích se dozvíte na webových stránkách organizátorů.

KINO MÁ PROGRAM KAŽDÝ DEN!
- PRAVIDELNÉ PROMÍTÁNÍ, AKCE PRO DĚTI, 

KONCERTY A DALŠÍ SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI.

NOVĚ PROMÍTÁ TAKÉ FILMY VE 3D!
AKTUÁLNÍ PROGRAM SLEDUJTE NA WWW.KINOLYSA.CZ

39. ročník Silvestrovského běhu

Jako každý 
rok na Silves-
tra odpoledne 
se do Lysé 
sjedou atleti, 

aby se zde rozloučili s uplynulou 
sezónou. A není to loučení ledaja-
ké. Rekordní počet 124 závodníků 
– věkový rozsah od ještě ne dvou-
leté Denisy Vackové z Litole až po 
Josefa Navrátlila ze Stránčic, který 
se narodil rok po „Vítězném únoru“. 

O mezinárodní punc se 
opět postarala rodina Marsura 
z Itálie. Navíc její všichni zá-
stupci stáli na stupních vítězů 
a maminka Simona a starší žá-
kyně Nikol překonali traťové 
rekordy. Další traťové rekordy 
vytvořili – mladší žák Alexan-
dr Šimek z Atletiky Jižní Město 
a Josef Čečetka z TJ Doksy v ka-
tegorii seniorů nad 60 let. Poča-
sí letošní zimy bylo zatím velice 
mírné a tak se opět na Husově 
náměstí sešel velký počet diváků. 
O příjemnou atmosféru se tra-
dičně postaral hudební doprovod 
mistra zvuku pana Miroslava 
Huka. 

Závody byly poslední akcí Sokola 
v rámci oslav 145. výročí založení 
jednoty v našem městě.  

Stejně jako vloni s radostí sle-
dujeme další nárůst počtu závod-
níků, především v kategorii těch 
nejmladších – předškoláků a to 
nás těší zvlášť. Následující grafy 
to názorně dokumentují.

Přehled vítězů:
Muži hlavní závod - 6200 m 
1. Jiří Miler, AC Mladá Boleslav
2. Michal Michálek, Mlazice
3. Gabriele Marsura,
 Trevis Atletika Itálie
Muži nad 40 let – 6200 m
1. Michal Michálek, Mlazice
2. Gabriele Marsura,
 Trevis Atletika Itálie
3. Miloš Lambert, VK Lysá n. L.
Muži nad 60 let – 6200 m
1. Josef Čečetka, TJ Doksy
2. Josef Navrátil, SK Stránčice
Ženy – 1550 m
1. Petra Váňová, Ostrá
2. Simona Marsura,
 Trevis Atletika Itálie
3. Hana Urbanová, Kounice
Ženy nad 40 let – 1550 m
1. Simona Marsura,  
 Trevis Atletika Itálie
2. Ilona Malinovská  
 Sokol Lysá nad Labem
3. Aneta Nekvasilová,  
 Sokol na Mělníce

Dorostenci – 1550 m
1. Filippo Antonio Marsura, 
 Trevis Atletika Itálie
2. Filip Plášil, Kounice
3. Lukáš Vrátil, VK Lysá n. L.
Dorostenky – 1500 m

1. Magdalena Lambertová, 
 VK Lysá nad Labem
2. Sára Malíková, Kounice
Starší žáci – 1550 m
1. Tomáš Martínek, Český Brod
2. Václav Jisl, Sokol Lysá n. L.
3. Pavel Jareš, Lysá nad Labem
Starší žákyně – 1550 m
1. Nikol Marsura,
 Trevis Atletika Itálie
2. Veronika Šťastná, 
 ASK Slávia Praha
3. Lenka Lišková, ASK Slávia Pha
Mladší žáci – 800 m
1. Alexandr Šimek, Atletika
 Jižní Město
2. Marek Vandírek, Atletika
 Jižní Město
3. Tomáš Liška, Kounice
Mladší žákyně – 800 m
1. Monika Florová,   
 ŠSK Újezd nad Lesy
2. Karolína Čepelová, Kounice
3. Veronika Sedláková, Kounice
Předškolní žáci – 150 m
1. Jan Foltýn, Atletika 
 Stará Boleslav
2. Jakub Šorfa, ZŠ Čejkovická,
 Brno
3. Petr Šípek, Sokol Lysá n. L.
Předškolní žákyně – 150 m
1. Daniela Mandíková,
 Sokol Kunratice
2. Gita Žáková, Target Sport
 Milovice
3. Anežka Heřtusová, Kounice

Na shledanou za rok na jubilej-
ním 40. ročníku Silvestrovského 
běhu v Lysé nad Labem!!! 

Jaroslav Denemark

Jednou z vydařených akcí, kte-
ré v Lysé nad Labem a okolí pro-
běhly před loňskými vánočními 
svátky, byly Anglické Vánoce 
na zámku Bon Repos. Anglické 
a světové koledy přivezl 14. pro-
since do krásných prostor Čín-
ského pavilonu britský dětský 
pěvecký sbor CHEAM SCHOOL 
CHOIR. Cheam School je nejstar-
ší soukromou základní školou pro 
děti ve věku od 8 do 13 let na svě-
tě, škola byla založena již v roce 
1645. 

Publikum, které téměř do posled-
ního místečka zaplnilo židle v sále, 
sestávalo přibližně z poloviny z rodi-
čů účinkujících dětí, tu druhou pak 
tvořili hudební příznivci z našeho 
regionu. Sbor za hudebního dopro-
vodu a pod taktovkou Tima Benne-

Vánoční ohlédnutí tta zazpíval v zajímavých aranžmá 
i u nás známé koledy. A tak není 
divu, že si na závěr večera publikum 
zazpívalo společně s účinkujícími. 
Příjemnou předvánoční atmosféru 
podtrhly i punč s vánočkou, na kte-
ré všechny přítomné po skončení 
koncertu pozval majitel zámku pan 
Charles Butler.

Charitativní koncert, jehož vý-
těžek byl věnován hospicovému 
sdružení Cesta domů, připravila za 
pomoci zámku Bon Repos a pod 
záštitou obce Stará Lysá The Pra-
gue Concert Co. Tato agentura zve 
do České republiky a dalších evrop-
ských zemí hudební tělesa převážně 
z Velké Británie a USA. Každoročně 
pořádá i několik prestižních koncer-
tů v pražském Rudolfi nu.

Jana Křížová 

Vážení přátelé kytary, dne 14. 
února od 20.00 hodin se v kině Lysá 
nad Labem odehraje již třetí Kytaro-
vá noc, tentokrát s adjektivem „Va-
lentýnská“. Prvním hostem bude 
stálice našich nocí Adam Pavlíček, 
který tentokrát představí své mi-
lostné písně. Druhým hostem bude 
z Ukrajiny se navrátivší kytarový 
světoběžník Ivan Boreš, v jehož 
podání vyslechnete originální špa-
nělské fl amenco. Svou premiéru 
v Lysé nad Labem bude mít písnič-

kářka a šansoniérka Markéta Zdeň-
ková, jejíž doménou je intonačně 
precizní zpěv v kombinaci se silný-
mi a osobitými texty. A na závěr vás 
čeká skutečné překvapení. Nově 
vzniklá Lyská kapela Maryje band, 
složená z vynikajících hudebníků 
bude mít svou světovou premiéru 
a představí poprvé svou tvorbu! 
Přijďte Valentýna oslavit stylově 
spolu s námi do kina Lysá nad La-
bem.

Lukáš Sommer

Kytarová noc No. 3

foto: Dominika Morongová
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Krátce z radnice

Upozorňujeme občany, kteří 
jsou trvale hlášeni na adrese Hu-
sovo nám. 23, že mají povinnost 
platit poplatek za svoz komunál-
ního odpadu. Pokud poplatek 
nebude zaplacen, Město Lysá nad 
Labem bude vymáhat poplatek na 
adrese, kde se poplatník zdržuje. 

Tímto žádáme občany, kteří jsou 
na Husově náměstí čp. 23 hlášeni, 
aby uhradili poplatek za svoz ko-
munálního odpadu, jak jim uklá-
dá zákon.

Romana Novotná
Odbor správy majetku

a investic

Upozornění pro občany 

Město Lysá nad Labem děkuje 
všem občanům, kteří hlasovali 
o nejlepší sběrný dvůr.

Soutěž o nejlepší sběrný 
dvůr v ČR

Svoz bioodpadu

 Poděkování patří i provozo-
vateli fi rmě .A.S.A. a obsluze na 
sběrném dvoře.

 za odbor SMI Novotná Romana

Město Lysá nad Labem ve spo-
lupráci se společností .A.S.A., 
spol. s r. o. nabízí zajištěný kom-
plexní systém svozu a využití bio-
logicky rozložitelných odpadů ze 
zahrad a z domácnosti občanů. 

Co nabízíme?
• Přistavení sběrových nádob 
 o objemu 120 a 240 litrů 
• Pravidelný vývoz 1x 14 dní 
 přímo od vašeho domu (zejmé-
 na v době vegetačního období)
• Zajištění využití bioodpadů dle 
 platné legislativy

Proč se do systému zapojit?
• Věděli jste, že biologicky roz-
 ložitelný odpad tvoří v součas-
 nosti až 40 % komunálního 
 odpadu? Odděleným sběrem 
 umožníte jeho další využití.
• Odpadnou Vám každoroční 
 starosti, kam s padanými jablky, 
 listím a trávou.
• Na odpad Vám dodáme popel-
 nice se speciální konstrukcí 
 o objemu 120 nebo 240 litrů, 
 která omezuje zahnívání a šíře-
 ní zápachu.
• Kompostování je levnější než 
 skládkování a není zatíženo 
 rostoucími zákonnými poplat-
 ky za uložení odpadu na skládku. 
• Povinnost  třídění bioodpadu 
 přijde s novým Zákonem o od-
 padech v nejbližším období i do 
 ČR.

Pro jaký odpad je služba určena? 
• BIOODPAD ZE ZAHRAD 
 listí, tráva, plevel, spadané ovo-
 ce, větve keřů a stromů (zkráce-
 né, rozštěpkované, ap.)

• BIOODPAD Z DOMÁCNOSTÍ
 zbytky zeleniny a ovoce, pečivo, 
 odpad z přípravy kávy a čaje, 
 skořápky z vajec, ořechů, exkre-
 menty drobných domácích zví-
 řat apod.

Jaký odpad do nádoby nepatří?
• kosti, maso, uhynulá zvířata
• jedlý olej
• tekuté a kašovité zbytky jídel
• obaly, směsný komunální odpad
• kamení, suť či jiné nerozložitel-
 né odpady

Cenové podmínky pro vývoz 1x 
14 dní, 1. 4. – 30. 11. (cena zahrnu-
je pronájem nádoby, svoz odpadu 
a využití dle platné legislativy).

nádoby o objemu:
120 l ................ 620 Kč vč. DPH
240 l ………….. 886 Kč vč. DPH

Kontakt pro rezervace nádoby:
.A.S.A., spol. s r.o. 
provozovna Lysá na Labem
Hana Krejčíková
Čapkova 598
289 22  Lysá nad Labem 
Tel.: +420 602 146 573

Pro stanoviště U VLEČKY, KE SKÁLE, BRANDLOVA (u trafa) 
a MLÍČNÍK budou přistavovány BIO (velkoobjemové kontejnery na zeleň)  
– třetí sobotu v měsících DUBEN, KVĚTEN, ZÁŘÍ, ŘÍJEN.

 
Pro stanoviště DVORCE, BYŠIČKY, ŘEHAČKA a U BORKU bu-

dou přistavovány BIO + KOMUNÁL (velkoobjemové kontejnery na zeleň 
a domovní odpad) – třetí sobotu v měsících DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN, 
ČERVENEC, SRPEN, ZÁŘÍ, ŘÍJEN.

Podrobnější informace budou vyvěšeny na jednotlivých stano-
vištích.

Pro všechny občany  je k dispozici sběrný dvůr, který je u sídliště - bývalá 
kotelna, ul. Ke Vrutici 1738, otevřen je celý rok v tyto dny:
Pondělí - pátek  9.00 – 17.00 hodin
Sobota  9.00 – 13.00 hodin

Ivana Koštířová, odbor SMI

Přistavování
velkoobjemových

kontejnerů v roce 2014

Z roku 2014 jsme odkrojili 
první dvanáctinu, ale v článku se 
ještě vrátíme do závěru roku mi-
nulého, aby pozorní čtenáři měli 
ucelené informace.

24. jednání rady města se ko-
nalo dne 10. 12. 2013. Program 
o 28 bodech byl velmi různo-
rodý. Z programu: v bodu č. 2 
rada projednala návrh mandátní 
smlouvy o závazku veřejné služ-
by k zajištění dopravní obsluž-
nosti na území okresu Nymburk 
pro rok 2014. Diskuse se týkala 
problému, zda má Lysá setrvávat 
i nadále v tomto dopravním sys-
tému, anebo zda nehledat něja-
ké vlastní řešení. Konečné slovo 
bude mít ale zastupitelstvo měs-
ta. V dalším bodu se rada zabý-
vala žádostí společnosti ČESKÁ 
LÉKÁRNA HOLDING, která se 
stala provozovatelem lékárny na 
rohu Masarykovy a Legionářské 
ulice. Společnost požaduje ga-
ranci nájemního vztahu alespoň 
na 10 let, protože chce na své ná-
klady vyměnit v provozovně okna 
a dveře. Současná smlouva končí 
v roce 2015, a tak rada žádosti 
nevyhověla. Problémem by se 
měla zabývat rada, sestavená po 
komunálních volbách na podzim 
2014.

V bodu č. 9 rada posuzovala 
nabídky na výměnu oken dílny 
a zatemnění tříd v ZŠ B. Hrozné-
ho čp. 12. Na veřejnou zakázku 
dorazily dvě nabídky. Rada vy-
brala tu od fi rmy Baroch – okna 
z Prahy 7 za 120 tis. Kč včetně 
DPH. Jedná se o okna do dvora, 
a proto budou na rozdíl od oken 
do náměstí plastová, ale ve stejné 
barvě. V bodu č. 10 rada schválila 
složení Komise prevence krimi-
nality, kterou povede pan Ing. To-
máš Najmon, referent městského 
úřadu. V komisi je zařazena také 
vedoucí místní Policie ČR paní 
npor. Bc. Jana Skálová, ředitel 
městské policie pan Bc. Luděk 
Přibyl, zástupci základních škol 
a další dva zástupci městského 
úřadu.

V bodech č. 15 až 17 rada schvá-
lila výjimky z „pořádkové“ obecně 
závazné vyhlášky pro následující 
provozovny: restaurace a bar Man-
go, hudební klub Calypsso, herna 
A1. Uvedené provozovny mohou 
mít otevřeno v pracovních dnech 
po 23. hodině, resp. po 01. hodině 
v noci z pátku na sobotu a ze sobo-
ty na neděli. 

Bodem č. 18 byla teoreticky od-
startována rekonstrukce ulic Na 
Staré vsi a Dolejší. Rada schvá-
lila zahájení zadávacího řízení 
pro uvedenou akci i na stavební 
a technický dozor a obdobně 
na koordinátora BOZP. Kritéri-
em pro hodnocení je nabídková 
cena, a to ve všech částech.

Bod č. 19 byl věnován Sbo-
ru dobrovolných hasičů (SDH). 
Rada schválila podání žádostí 
o dotace z Fondu Středočeského 
kraje. SDH by měl podat dvě žá-
dosti – první na nákup zásahového 
vozidla (obměna za současný Ford 
Tranzit), druhou na rekonstrukci 
hasičské zbrojnice. V bodu č. 22 
se rada zabývala požadavky 
Osadního výboru Dvorce, jed-
nat o nich bude také nadcháze-
jící zastupitelstvo. V bodu č. 23 
rada schválila jednací program 
zastupitelstva. Předposledním bo-

dem ke schválení bylo převede-
ní studny a pozemku v Žižkově 
ulici z majetku Středočeského 
kraje do majetku města. Město 
recipročně zajistí opravu veřej-
ného osvětlení na nádvoří zámku 
a bude se podílet na opravě výtlu-
ků na zámeckém nádvoří. 

10. zasedání zastupitelstva 
města se konalo dne 18. 12. 
2013. V prvním bodu zastupi-
telstvo schválilo prodej bytu č. 5 
v čp. 1517 na Sídlišti za celko-
vou cenu 701 tis. Kč. V druhém 
bodu zastupitelstvo jmenovalo 
předsedu a členy Osadního výbo-
ru Řehačka, který byl ustaven na 
listopadovém zasedání. Jsou to: 
Z. Drapák, M. Koukal, R. Vaňáko-
vá, V. Beneš, V. Šímová.

Bod č. 3 byl vyvrcholením tří-
měsíční práce na přípravě rozpoč-
tu města na rok 2014. Rozpočet 
byl po hodině jednání schválen 
jako vyrovnaný ve výši 188 265 
tis. Kč. Diskuse se rozvinula ko-
lem příjmů z rozpočtového urče-
ní daní (RUD), což je určitá část 
státního rozpočtu, která v průbě-
hu roku tvoří část příjmů měst-
ského rozpočtu. Jedná se vždy 
o odhadovaný údaj a diskutovalo 
se o tom, jak velký nárůst opro-
ti minulému roku naplánovat. 
Pan Ing. Gregor hodnotí příjmy 
z RUD jako podhodnocené a na-
vrhl je zvýšit. Předseda fi nančního 
výboru pan Ing. Firman přednesl 
stanovisko výboru a doporučil ná-
vrh schválit v podobě, která vznik-
la v průběhu pracovních schůzek. 
Pokud budou příjmy z RUD vyšší, 
vždy o jejich užití bude rozhodo-
vat zastupitelstvo, jak je uvedeno 
v zákoně a jako tomu vždy v mi-
nulosti bylo. Rozpočtem a jeho 
úpravami se zastupitelstvo zabývá 
zastupitelstvo prakticky na kaž-
dém zasedání. Člen zastupitelstva 
p. Sedláček přečetl připravený ko-
mentář k rozpočtu a požádal, aby 
komentář byl připojen k zápisu. 
Pan Mgr. Fajmon konstatoval, že 
rozpočet na rok 2014 pokládá za 
dobrý a bude znamenat přínos pro 
město.

Také v bodu č. 4 se obsáhle 
diskutovalo. Jednalo se o zajiš-
tění dopravní obslužnosti na 
území okresu Nymburk pro rok 
2014 a diskuse byla jen pokra-
čováním toho, co zaznělo v radě 
města. Systém je řešen jako so-
lidární pro celý okres Nymburk 
a města a obce přispívají část-
kou, která je vztažena na jedno-
ho občana. Klíčová otázka byla, 
zda zastupitelé akceptují 150 Kč 
na osobu? Ne všichni zastupite-
lé jsou přesvědčeni o tom, že za 
1,3 mil. Kč dostává Lysá ade-
kvátní služby. Možným řešením 
by bylo např. řešení vlastní do-
pravní obslužnosti jen v rám-
ci správního obvodu Lysé nad 
Labem. Závěr diskuse u tohoto 
bodu vyústil v úkol pro pana 
starostu, který bude dále jednat 
o dopravní obslužnosti. Výše pří-
spěvku do systému dopravní ob-
služnosti může činit maximálně 
75 Kč/občana. Blok následují-
cích pěti bodů byl schválen bez 
problémů a větší diskuse. První 
z nich se týkal výkupu části po-
zemku, druhý statutu Sociálního 
investičního fondu města, ve tře-
tím byl schválen převod zapůjče-
né výpočetní techniky z majetku 

ministerstva vnitra do majetku 
města a poslední dva body se tý-
kaly dodatků ke smlouvám na vý-
stavbu kanalizace.

Body č. 10 a 11 byly věnová-
ny obecně závazným vyhláškám 
(OZV), které regulují provozo-
vání hracích přístrojů ve městě. 
V prvním z nich byla zrušena 
OZV z roku 2011, která regulo-
vala ostatní herní zařízení, tedy 
kromě automatů také např. kasi-
na. Ještě před nabytím účinnosti 
v závěru roku 2011 byla OZV se-
jmuta z úřední desky a tím jsme 
předpokládali, že není účinná. 
Nicméně pozorní právníci z mi-
nisterstva fi nancí zjistili, že vy-
hláška byla zveřejněna 15 dnů, 
a proto by účinná být mohla. 
Druhá vyhláška byla věnována 
adresám, na nichž je provozová-
ní „hazardu“ povoleno. Od roku 
2014 dochází ke snížení počtu 
míst o provozovnu v ulici Čs. ar-
mády. K tomuto bodu se rozvi-
nula větší diskuse. Kritika smě-
řovala proti poskytování výjimek 
z regulace provozní doby, zazněl 
požadavek na zvýšení počtu kon-
trol v hernách, jichž by se měl zú-
častňovat zástupce kontrolního 
výboru. Část zastupitelů pouká-
zala na to, že herny a hazard jsou 
zdrojem sociálně patologických 
jevů a navrhli úplný zákaz hra-
cích přístrojů, jako je tomu u ně-
kterých měst v ČR. Při hlasování 
se pro tento návrh zvedly tři ruce, 
5 zastupitelů bylo proti, 7 se hla-
sování zdrželo. V bodu č. 12 byla 
schválena smlouva o zřízení věc-
ného břemene s ČEZ Distribuce. 
Dvěma vloženými body přispěl 
do programu pan Mgr. Fajmon, 
oba se týkaly bezúplatného pře-
vodu pozemků, a to od Státního 
pozemkového úřadu a od Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech 
majetkových. Oba vyústily v úkol 
pro pana starostu, aby s uvedený-
mi úřady vedl potřebná jednání. 
Potom následoval blok sedmi in-
formativních zpráv, které zastu-
pitelstvo vzalo na vědomí: Naří-
zení města č. 6/2013, o placeném 
stání na místních komunikacích 
v době výstav, ceník parkovného 
a parkovacích karet pro rok 2014, 
smlouva o provozování placené-
ho parkování na veřejných par-
kovištích a komunikacích v době 
výstav, zápisy z Komise regene-
race, zápis z fi nančního výboru, 
termíny jednání rady a zastupi-
telstva v I. pololetí 2014 a zápis 
z kontrolního výboru. 

Po krátké závěrečné diskusi 
pan starosta poděkoval všem 
členům zastupitelstva za jejich 
aktivní práci, popřál hezké pro-
žití svátků v závěru roku a hodně 
zdraví a pohody do roku 2014. 
Tím skončil další rok v zastupi-
telstvu města.

1. jednání rady města v roce 
2014 se konalo 14. 1. 2014. Více 
než měsíční odstup od poslední-
ho loňského jednání se projevil 
v počtu bodů programu, jichž 
bylo 34. Dvě třetiny z nich při-
pravil odbor správy majetku 
a investic. Největší část byla vě-
nována pozemkovým záležitos-
tem – 7 bodů, bytovým záležitos-
tem – 6 bodů, převodům garáží 
– 4 body. Z programu: k bodu 
č. 4 byl přizván jeden ze zájemců, 
který podal písemnou nabídku 
na odkoupení domu v majetku 
města v ulici Za Zámkem. Rada 

se zajímala o plány, které má zá-
jemce s domem v případě, že ho 
získá. Druhý zájemce je místní a 
sdělil záměr písemně. Obě nabíd-
ky bude posuzovat zastupitelstvo 
a to také rozhodne, co s domem 
dále. Z výsledku bodu č. 20 bu-
dou mít určitě radost obyvatelé 
z Vichrovy ulice. Jedna z mladých 
maminek se obrátila na úřad 
s požadavkem, aby na křižovatku 
ulic Švermova a Na Zemské stez-
ce bylo umístěno zrcadlo, aby byl 
vyznačen tvar silnice a rychlost 
snížena na 30 km/h. Důvodem 
požadavků je vysoká rychlost 
vozidel, přijíždějících od Kovony, 
která ohrožují chodce i vozidla, 
vyjíždějící z Vichrovy ulice. Do-
pravní inspektorát toto řešení 
podpořil a rada věc schválila. 

V bodu č. 25 se rada zabývala 
žádostí Tanečního klubu dospě-
lých Lysá nad Labem a žádost 
o výjimku z „pořádkové“ vyhláš-
ky schválila. Tanečníci na VII. 
reprezentačním plese 25. ledna 
se tak mohou bavit až do třetí 
hodiny ranní následujícího dne. 
V bodu č. 26 rada vzala na vědo-
mí zápis z jednání sociální a zdra-
votní komise. V dalším bodu rada 
schválila umístění jedné seniorky 
do DPS. Bod č. 28 byl věnován 
doplnění usnesení rady města 
z 10. 12. 2013 ohledně podané 
žádosti o dotaci z fondu kraje na 
opravu a rekonstrukci hasičských 
zbrojnic. Žádost bude doplněna 
závazkem města, že projekt na 
přístavbu nevytápěného skladu 
v areálu zbrojnice bude spolufi -
nancovat ve výši minimálně 5 % 
vynaložených nákladů. Další dva 
body se týkaly městského úřadu – 
v bodu č. 29 byla schválena směr-
nice s aktualizovanou výší úhrad 
při služebních cestách, bod č. 30 
byl věnován rozpočtu sociálního 
fondu.

V bodu č. 32 rada vzala na vě-
domí zápis z jednání stavební ko-
mise ze začátku prosince 2013. 
Rada poděkovala komisi za prá-
ci, jakou vynaložila na posouzení 
možných variant nového umís-
tění pošty. Názor komise určitě 
vezme zastupitelstvo v potaz při 
rozhodování, zda přesun pošty 
schválit. V předposledním bodu 
rada schválila nového nájemce 
minikanceláře v přízemí budovy 
úřadu. Bude to opět pojišťovna, 
a sice společnosti CARTRUCK 
Lysá n. L., zastoupené P. Bala-
dránem.

K poslednímu bodu programu 
byla přizvána vedoucí odboru 
dopravy městského úřadu, paní 
Ing. A. Novotná. Jednalo se 
o zvýšení počtu referentů uvede-
ného odboru, a to kvůli časově ná-
ročnému zpracování dopravních 
přestupků, které jsou zazname-
návány stacionárním radarem ve 
Starém Vestci. Rovina od Velenky 
svádí řidiče k rychlejší jízdě obcí, 
a následně se fotografi e z radaru 
objevují na stolech referentek. 
Vybrané pokuty jsou příjmem 
města, a tak vlastně provinilci 
hradí náklady spojené s vyřizová-
ním přestupků. Po diskusi rada 
schválila zvýšení počtu o jednoho 
referenta na dobu určitou – do 
konce letošního roku. Po vyhod-
nocení kladů a záporů rada roz-
hodne, jak se bude postupovat 
v roce 2015.  

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá n. L.
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Město Lysá nad Labem blahopřeje jubilantům 
k významným narozeninám a všem přeje do dalších let 

hodně pohody a spokojenosti.
   Marcela Chloupková

101 let
Anna Petrtýlová

100 let
Marie Stolejdová
Marie Hráská

99 let
Marie Vojtěchová

93 let
Karel Pech

92 let
František Jarolím
Věra Bittnerová
Drahomíra Kubešová

85 let
Božena Fijalová
Jindřiška Šímová
František Gerža
Stanislava Bláhová
Alois Novák 

80 let
František Dvorský
Miloslava Elicerová
Antonín Pýcha
Jiří Prošek

Jarek Nohavica:
„Důležité je, když je vám blbě, aby byl někdo, 
kdo řekne, že to dokážete.“

Agresivní opilec  
Dne 7. 12. 2013 krátce před 

17. hodinou asistovali strážníci ko-
legům z Policie ČR při předvedení 
agresivního 39 letého muže z Jiren, 
který na ubytovně ve Švermově 
ulici fyzicky napadl 46 letého muže 
a s nožem v ruce verbálně vyhro-
žoval ostatním hostům ubytovny. 
U napadeného muže musela zasa-
hovat RZS a po prvotním ošetření 
převezla zraněného do zdravot-
nického zařízení. Vzhledem ke 
skutečnosti, že u agresora byla pro-
vedenou dechovou zkouškou zjiš-
těna naměřená hodnota alkoholu 

Krimi střípky
2,46 ‰, skončil nakonec na zá-
chytné stanici, odkud si ho druhý 
den Policie eskortovala k podání 
vysvětlení.  

Kradl benzín 
ze zaparkovaného vozidla  

Dne 20. 12. 2013 ve 21.30 hodin 
při běžné hlídkové činnosti služeb-
ním automobilem v ulici Legionář-
ská, nemohlo strážníkům uniknout 
pozornosti podivně zaparkované 
osobní motorové vozidlo značky 
Fiat. Při následném bližším ohle-
dání okolí vozidel strážníci zjistili 
velmi silný zápach benzínu, který 

jak později bylo zjištěno, vytékal 
ze spodní části vozidla Škoda Feli-
cia do upravené nádoby. Strážníci 
vzápětí v blízkosti místa zadrželi 
33 letého muže z Kadaně, u kterého 
se prokázalo, že přijel výše zmíně-
ným osobním automobilem Fiat, ve 
kterém byly zajištěny nástroje pro 
tuto trestnou činnost. Jak se poz-
ději zjistilo, muž má velmi pestrou 
minulost z oblasti majetkové krimi-
nality, za kterou byl letos v červenci 
propuštěn z výkonu trestu. Násled-
ně byla na místo přivolána hlídka 
Policie ČR, která si věc převzala 
k provedení dalších opatření. Na 
místo byl povolán i HZS za účelem 
likvidace úniku ropných látek.   

Krádež vánočních stromků  
Dne 21. 12. 2013 v 16.45 hodin 

byl u Karlova zadržen 38 letý muž 
z Prahy, který nedokázal věrohod-
ně prokázat nabytí 4 ks vánočních 
stromků, které u něho byly zajiš-
těny. Později se muž k odcizení 
stromků z nedalekého lesa doznal. 
Strážníci stromky zajistili, vyro-
zuměli majitele lesního pozemku, 
který škodu následně vyčíslil na cca 
2000,- Kč a po zdokumentování věc 
strážníci oznámili do správního ří-
zení k projednání jako podezření ze 
spáchání přestupku proti majetku.

Bc. Luboš Zita, 
Městská policie Lysá n. L.

Parkovací karty za účelem 
bezplatného parkování na vyme-
zených komunikacích v době ko-
nání výstav (Nařízení Města Lysá 
nad Labem č. 6/2013, ze dne 
2. 12. 2013 o placeném stání na 
místních komunikacích v době 
konání výstav, dle kalendáře vý-
stav, který je přílohou č. 1 tohoto 
nařízení) a denního parkování na 
ploše Husova náměstí a komu-
nikace pod plochou Husova ná-
městí, lze získat od 1. 1. 2014 na 

Informace o možnosti 
získání parkovací karty

Městské policii Lysá nad Labem. 
Parkovací karty se vydávají na 

kalendářní rok a jsou nepřenosné.
Pokud provozovatelem (vlast-

níkem) je dle ORV společnost, 
vyzvedne si žadatel o parkovací 
kartu na Městské policii formu-
lář - „Čestné prohlášení o užívání 
motorového vozidla“, ve kterém 
bude uvedeno, že žadatel může 
vozidlo užívat i pro soukromé 
účely.

Odbor SMI

Po dobrých zkušenostech 
z předchozích let se bude opa-
kovat úspěšná akce Finančního 
úřadu Nymburk (dále jen FÚ), 
při níž budou pracovníci FÚ 
poskytovat konzultace a vybírat 
daňová přiznání v budově MěÚ 
Lysá nad Labem. Rok od roku 
se počet občanů, kteří využívají 
tuto službu, zvyšuje - loni bylo 
tímto způsobem podáno asi 
250 daňových přiznání.

Všichni daňoví poplatníci, 
kteří budou za rok 2013 po-
dávat daňové přiznání k dani 
z příjmů fyzických osob, mohou 
v rámci služeb FÚ přijít ve středu
19. března 2014 od  8 do 18 ho-
din na Městský úřad v Lysé nad 
Labem, (velká zasedací místnost 
ve staré budově). V provozu bu-
dou 2 pracoviště.

Pracovníci FÚ ve výše uvede-
ném termínu umožní daňovým 

Finanční úřad opět
jeden den na radnici

poplatníkům, aby si v klidu  
mohli vyřídit své záležitosti. 
Daňoví poplatníci zde mohou  
platně podat daňové přiznání, 
mohou získat pomoc při vyplně-
ní daňového přiznání do přísluš-
ných formulářů a rovněž mohou 
obdržet složenku pro případné 
zaplacení daně. Formuláře da-
ňového přiznání je možné vy-
zvednout již od ledna v podatel-
ně MěÚ v přízemí.

Pro případ, že vzniknou po-
platníkům v souvislosti s podává-
ním daňových přiznání některé 
nejasnosti, mohou se informovat 
na telefonu FÚ, číslo: 325 535 
310. Informační linky budou 
v provozu od začátku února do 
31. 3. 2013 (Po., St. 8.00 – 17.00 
hodin; Út., Čt. 8.00 – 15.30 ho-
din; Pá 8.00 – 14.30  hodin).

Miloš Dvořák
tajemník MěÚ Lysá n. L.

Útulek Lysá nad Labem

Aktuální foto a seznam čtyřno-
hých kamarádů nalezených v Lysé 
nad Labem a okolí najdete aktuál-
ně na adrese útulku www.pejsci-
lysa.wz.cz a průběžně na vývěsce 
u Městské policie, která zajišťuje 
odchyt toulavých psů v Lysé nad 
Labem. Vždy po odchytu pejska 
odveze do místního útulku.

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

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

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

Ivana Koštířová,
odbor SMI

Pro majitele psů 
Upozorňujeme občany, kteří 

jsou majiteli psů a ještě neuhra-
dili poplatek daný obecně závaz-
nou vyhláškou města o místních 
poplatcích do 15. února, aby 
neprodleně poplatek zaplatili 
v hotovosti v pokladně fi nanční-
ho odboru MěÚ Lysá nad Labem 

nebo platbou bezhotovostně 
na účet 19-0504268369/0800, 
variabilní symbol - 1341 a číslo 
známky psa. Variabilní symbol 
je důležitý pro identifikaci po-
platníka.

Za fi nanční odbor 
Košvancová Darina

Mzdové pří-
spěvky na dobu 
šesti měsíců na-
bízí Rodinné 
centrum ROU-

TA, o. s. zaměstnavatelům z regi-
onu Střední Polabí, kteří vytvoří 
nové pracovní místo s částečným 
úvazkem či jinou fl exibilní for-
mou práce pro ženy po mateřské 
dovolené. Nastavení vstřícnějších 
podmínek pro rodiče malých dětí 
vracející se na trh práce je hlavním 
cílem projektu Slaďování rodiny 
a práce – šance pro Čelákovice, kte-
rý RC ROUTA realizuje díky fi nan-
cím z Evropského sociálního fondu 
a státního rozpočtu ČR. 

„Práce z domova, částečné 
úvazky nebo třeba sdílené pra-
covní místo dodnes vyvolávají 
v českých zaměstnavatelích 
strach z organizační náročnosti 
a z poklesu efektivity práce. Prv-
ní praktická zkušenost je však 
snadno přesvědčí o opaku,“ říká 
koordinátor projektu Pavel Fajt. 

Projekt spolupracuje s čelá-
kovickým výrobcem potrubních 
systémů fi rmou FV Plast, a. s., 
která v letošním roce vytvořila 
již pět nových pracovních míst 
s možností práce z domova, 
fl exibilním úvazkem s nerovno-
měrně rozvrženou pracovní do-
bou a sdíleným pracovním mís-
tem. Firma si nabyté zkušenosti 

Rodinné centrum ROUTA motivuje fi rmy 
k zavádění částečných úvazků 

pochvaluje - především díky vyš-
ší efektivitě práce a možnosti 
fl exibilně se dohodnout se za-
městnankyněmi v případě větší-
ho objemu objednávek nebo při 
závěrkových pracích. FV Plast, 
a.s. prakticky ověřil metodiky 
vypracované projektem a nyní 
své zkušenosti pomůže předávat 
dalším fi rmám. 

Příspěvky na mzdy a další 
podporu projektu mohou využít 
fi rmy, které svoji činnost reali-
zují převážně v regionu Střední 
Polabí. Projekt jim nabídne au-
dit rovných příležitostí, vzdělá-
vací semináře pro personalisty, 
individuální konzultace a další 
služby. K získání mzdových 
příspěvků je nutné požádat 
o veřejnou podporu de minimis, 
a to 30 dnů před otevřením no-
vého pracovního místa. Nejzazší 
termín pro podání žádosti je ko-
nec února 2014. Nová pracovní 
místa musejí být vytvořena pro 
osoby vracející se na trh práce 
po mateřské/rodičovské dovo-
lené nebo péči o závislého člena 
rodiny.

Projekt nabízí také praktické 
příručky Flexibilní formy práce 
a Práce z domova, které zaměst-
navatelům poskytují informace, 
metodické rady a tipy, jak zvolit 
správné pracovní modely a za-
vést je úspěšně do praxe. 

Firmy, které mají zájem o ně-
kterou ze služeb projektu Slaďo-
vání rodiny a práce – šance pro 
Čelákovice, mohou nezávazně 
kontaktovat kordinátora Pavla 
Fajta na emailu routa.fajt@se-

znam.cz nebo telefonu 605 200 
071. 

Více informací na www.rc-routa.
cz/projekt/sladovani-rodiny-prace-
-sance-pro-celakovice.

RC Routa

Poplatník dle čl. 20 vyhlášky:
 odst. 1, písmeno a), bod 1 odst. 1, písmeno a), body 2, 3, 4 odst. 1, písmeno b)

 fyzická os. s trval. pobytem ve městě, ve věku: cizinec s dobou pobytu: azylant fyzická osoba vlastnící:
    trvalý přechodný   stavbu rodinný dům nebo byt
 0 až 6 let 7 až 70 let 71 let a více nad 90 dní nad 3 měsíce azyl k rekreaci bez trvale hlášené
        fyzické osoby
 430,- 520,- 430,-  520,-  690,-
Způsob platby:    Způsob platby:    Způsob platby:
Individuálně  -  osobně na pokladně nebo Individuálně  -  osobně na pokladně nebo  Individuálně  -  osobně na pokladně nebo
převodním příkazem    převodním příkazem    převodním příkazem
Jednou splátkou - do 31. 3.   Jednou splátkou podle počtu měsíců  Jednou splátkou 690,- Kč do 31. 3.
Dvěma splátkami - do 31. 3. a 30. 9.   pobytu ve městě, měsíční sazba 44,- Kč.
Přes SIPO - dvěma splátkami do 30. 4. a 30. 9. Příklad: pobyt 5 měsíců x 44 = 220,- Kč
Poznámky:
1) U všech plateb je nezbytné uvádět variabilní symbol platby - poplatník jej zjistí na odboru SMI, paní R.Novotná, tel.: 325 510 235 
     nebo e-mail: romana.novotna@mestolysa.cz.
2) Občané s trvalým pobytem v Lysé nad Labem při přistěhování nebo narození platí za příslušný počet celých měsíců pobytu.
3) Věk poplatníka se určuje podle ročníku narození.
4) Sazba za 1 měsíc  u dětí do 6 let a seniorů nad 71 let je 36 Kč. U poplatníků 7 – 70 let je sazba 44 Kč.

Poplatek za likvidaci odpadu od 1. 1. 2014
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Hudební život na barokních šlechtických dvorech 
byl velmi bohatý. Výjimkou nabylo ani sídlo Františ-
ka Josefa Černína z Chudenic, který vlastnil i lyské 
panství. V podání Mgr. Václava Kapsy, Ph.D. si tedy 
připomeneme hudební historii našeho regionu. Tě-
šit se můžeme i na zvukové ukázky. Přednáška se 
koná v prostorách knihovny. Vstup volný.

Povídání o porodech Povídání o porodech 
– 18. února 2014 od 16.10 hodin– 18. února 2014 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.  
Besedy je možné se účastnit i s dětmi. Akce se uskuteční v prostorách knihov-
ny. Vstup volný.

Prázdninové masopustní tvoření Prázdninové masopustní tvoření 
– 25. února 2014 od 9.00 do 12.00 hodin– 25. února 2014 od 9.00 do 12.00 hodin
Nedílnou součástí sobotního 
masopustního reje bude i soutěž 
o nejkrásnější masku. Přijďte 
se na tuto akci do knihovny 
připravit a vyrobit si pěknou 
masku. 

Soutěž pro dětské čtenáře: Lovci perelSoutěž pro dětské čtenáře: Lovci perel
Zapojte se i Vy do poutavé celoroční dětské 
soutěže a čtením knih získávejte perly a jiné 
odměny (bližší informace získáte v knihov-
ně)! 

Masopustní rej Masopustní rej 
– 1. března 2014 od 13.00 hodin– 1. března 2014 od 13.00 hodin
Již tradiční masopustní veselí na Husově nám. Těšit se můžete na 
živou hudbu, vystoupení klauna, hry a soutěže pro děti i soutěž pro 
rodinné týmy. Chybět nebude ani dobré jídlo a pití, jitrničky a kob-
lížky. 

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   8-11   12-18PO   8-11   12-18
ÚT   zavřenoÚT   zavřeno
ST    8-11   12-18ST    8-11   12-18
ČT    8-11   12-15ČT    8-11   12-15
PÁ   8-11   12-15PÁ   8-11   12-15

Novinky v Městské knihovněNovinky v Městské knihovně
- Předplatné časopisu dTest – nově jsme pro všechny uživatele knihovny
 předplatili populární časopis, který uveřejňuje testy výrobků, rady pro
 výběr uživatelského zboží, upozornění na nebezpečné výrobky, řešení
 problémů spotřebitelů atd. Zároveň je možné se z knihovny bezplatně 
 podívat do placené sekce dTestu včetně archivu starších článků.
- Půjčování deskových her – rozšířeno o nové tituly her
- Dárkový certifi kát – darujte svým známým roční registraci do naší 
 knihovny (info. v knihovně)
 

Toulky minulostí Toulky minulostí 
– 4. února 2014 – 4. února 2014 
od 16.30 hodinod 16.30 hodin
Únorové setkání s PaedDr. Marií Kořínkovu bude 
věnované tématu posledních Přemyslovců. Těšit se 
tedy můžeme na povídání o Přemyslu Otakaru I. 
a Václavu I. Přednáška se bude konat v prostorách 
knihovny od 16.30 hodin.

PC kurz – od 4. února do 4. března PC kurz – od 4. února do 4. března 
vždy v úterý od 14.00 a 15.00 hodinvždy v úterý od 14.00 a 15.00 hodin
(kromě 25. 2.)(kromě 25. 2.)
Kurz, který Vás naučí základní práci s počítačem, 
s textovým editorem a internetem. Na kurz je 
nutné se závazně přihlásit předem. Účast na kur-
zu je pro všechny zdarma.

Kurz drátování – 5. a 19. února 2014 Kurz drátování – 5. a 19. února 2014 
od 16.30 hodinod 16.30 hodin
Již tradiční dílna s Janou Řípovou. Účast na lekci není podmíněna účastí na 
minulých lekcích. 

Malíř ztraceného časuMalíř ztraceného času
– od 5. února do 7. dubna 2014– od 5. února do 7. dubna 2014
Výstava kopií děl malíře a ilustrátora dobrodružných knih Zdeňka Buriana.

Hofmusici a lokajové – hudebníci ve službách Hofmusici a lokajové – hudebníci ve službách 
hraběte Františka Josefa Černína hraběte Františka Josefa Černína 
– 11. února 2014 od 18.00 hodin– 11. února 2014 od 18.00 hodin

Tipy ke čtení

Jedna ze zimních pranostik 
říká: „Lenivého tahá mráz za 
nos, před pilným smeká.“

První měsíc roku 2014 je za 
námi. I když jsme trochu odpo-
čívali a nabírali síly po náročném 
předvánočním shonu, přece jen 
jsme úplně nezaháleli. Než se 
s Vámi podělíme o to, jak jsme za-
hájili nový rok 2014, krátce Vám 
ještě připomeneme některé akce 
z prosince, a co se nám  v závěru 
roku 2013 podařilo.

Společně s lyskou Městskou 
knihovnou jsme uspořádali „Vá-
noční prodejní výstavu“ výrobků 

našich obyvatel, jejíž součástí byl 
i ručně vyřezávaný betlém pana 
Josefa Zumra, dlouholetého kli-
enta našeho domova. Děkujeme 
všem, kteří si zakoupili naše vý-
robky. Váš zájem nás potěšil.

Samozřejmě k nám přišel Mi-
kuláš, pekli jsme cukroví, navští-
vil nás folklorní soubor Šáteček 
a jako každoročně k nám skauti 
z Lysé nad Labem přinesli Bet-
lémské světlo. Nechybělo ani vy-
stoupení dětského souboru Fon-
tána pod vedením Mgr. Lenky 
Kremlíkové. Vánoční atmosféru 
nám zpříjemnila Hasičská de-

chová hudba z Lysé nad Labem, 
která mezi nás tradičně přišla na 
Štědrý den a hrála nám koledy. 
Bylo to moc hezké odpoledne.

Studenti ze Střední školy oděv-
ního a grafi cké designu uspořá-
dali na sále 1. patra výstavu svých 
fotografi í, které u nás bylo mož-
né shlédnout od 11. 12. 2013 do 
9. 1. 2014.

Jak už jsme Vás informovali, 
podařilo se nám získat nějaké fi -
nanční prostředky a mohli jsme 
se pustit do rekonstrukce části 
podlah. Sice jsme z tohoto důvo-
du museli odřeknout vystoupení 
MŠ z Lysé nad Labem a nymbur-
ského gymnázia, ale rádi jsme 
je mezi námi přivítali v lednu. 

V současné době je rekonstrukce 
hotova a podařilo se nám i kom-
pletně vybudovat reminiscenční 
sál. Z obojího máme ohromnou 
radost a těšíme se z toho. V nově 
zařízeném sále se pravidelně 
bude konat ,,Křeslo pro hosta.“ 
Našimi prvními hosty bude he-
rečka paní Růžena Merunková a 
její manžel, herec a malíř pan Mi-
loš Hlavica. Setkání se uskuteční 
v sobotu 22. 3. 2014. Všichni jste 
mezi nás srdečně zváni. 

No a konec roku, jak jinak, 
jsme završili oslavou na Silvest-
ra. Připravili jsme nějaké dobroty 
na mlsání, vyzdobili sál na 1. pa-
tře a rozloučení se starým rokem 
mohlo začít. Letos mezi nás při-
šla paní Boženka Nádvorníková 
s harmonikou, která svým vy-
stoupení všechny pěkně naladila, 
a Silvestr probíhal ve veselém du-
chu, tak jak má být. Následovalo 
vystoupení zaměstnanců, kteří  
ze ,,šuplíku“ vytáhli staré písnič-
ky, které mají naši klienti rádi. 
Nechyběly ani patřičné kostýmy, 
aby iluze byla dokonalá a oslavy 
mohly pokračovat. Mohli jste tak 
u nás vidět třeba Ivetu Simonovou, 
Milana Chladila, Waldemara Ma-
tušku, Pavlínu Filipovskou, Josefa 
Zímu a další. Dokonce zazněla 
i árie z Prodané nevěsty a celého 
Silvestra provázeli dva maskoti – 

opičák a prasátko. O zábavu neby-
la nouze, všichni jsme si zazpívali 
a kdo mohl si i zatančil. Se starým 
rokem jsme se rozloučili společ-
ným přípitkem a přivítali nový rok 
s přáním všeho dobrého.

První akcí v novém roce byla 
,,Poutní mše svatá“, která se 
konala 4. 1. 2014 v naší zámec-
ké kapli za doprovodu písní 
J. J. Ryby v podání našich přátel, 
lyského Chrámového sboru u sv. 
Jana Křtitele. Kaple se rozezněla 
milými slovy kněze pana Pavla 
Porochnavce, plnými obdivu a po-
vzbuzení. Kaple doslova praskala 
ve švech a krásný zpěv se rozléhal 
celým zámkem. Mše byla zakon-
čena tříkrálovou sbírkou pro farní 
charitu.

Pokračoval náš běžný život, ka-
ždodenní aktivity – práce na ergo-
dílně, trénování paměti, fi lmový 
klub, skupinové cvičení, oslavy 

jubilantů, společenské hry a další. 
Navštívili jsme výstavu ,,Náš cho-
vatel“ a v plném proudu je i „Uni-
verzita volného času“ s paní Bože-
nou Bacílkovou. Zajímavá témata 
s milým projevem vždy potěší.

I v zimě nás navštěvují dobro-
volníci. Zpívají si s námi, povída-
jí, předčítají zajímavé knihy, vodí 
k nám své psí mazlíčky.

Ale konec „odpočinku“. Před 
námi je masopust a tradiční ZÁ-
MECKÝ VALENTÝNSKÝ PLES. 
Zavzpomínáme na Mezinárodní 
den žen a opět nás navštíví spousta 
dětí a přivítáme příchod jara. Ale 
to až příště.

Přejeme krásné zimní dny 
a opět srdečně zveme do naší zá-
mecké kavárny na příjemné pose-
zení a dobrou zámeckou kávu.

Mgr. Jiří Hendrich, ředitel;
Ludmila Hlatká, fyzioterapeut

Domov Na Zámku Lysá n. L.

BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
Zítra vyjde slunce – MONYOVÁ Simona
Kniha Simony Monyové Zítra vyjde slunce je třetím 
románovým dílem autorky, která v něm tentokrát líčí 
postupný krach manželství mladé ženy Hedviky s ego-
istickým Richardem. Příběh začíná v posledních letech 
totality, kdy kariérista Richard kvůli své touze po moci 
a penězích tvrdě narazí a z ředitelského křesla putuje 
rovnou do vězení...

Poslední dopis od tvé lásky – MOYES Jojo
Novinářka Elllie při pátrání v archivu narazí na půlstoletí 
starý dopis, v němž neznámý muž žádá svoji milenku, aby 
opustila manžela. Elllie příběh, skrývající se za dopisem, 
okamžitě zaujme – i ona sama má poměr se ženatým mu-
žem.  
Rok 1960. Jennifer Stirlingová leží v nemocnici po vážné 
autonehodě a na nic si nepamatuje – na manžela, na své 

kamarády, ani na to, jaká byla ona sama. Když se však vrátí z nemocnice domů 
a najde tajný dopis, pomalu se začíná rozpomínat na milence, kvůli kterému 
byla kdysi ochotná riskovat úplně všechno.

NAUČNÁ LITERATURA PRO DOSPĚLÉ
Děti Antonína Kaliny – MOTL Stanislav
Téměř neuvěřitelný, a přesto pravdivý příběh českého věz-
ně, kterému se v krutých podmínkách koncentračního tá-
bora Buchenwald podařilo zachránit tisícovku dětí. Dětí, 
na které čekala smrt...

Osobnosti českých dějin – RANDÁK Jan
Mimořádná encyklopedická publikace obsahuje přes 
750 medailonů osobností našich dějin od prvních Pře-
myslovců po konec 20. století. Čtivé texty fundovaných 
odborníků doplněné 800 obrázky a fotografi emi prová-
zejí čtenáře dlouhým příběhem našich dějin a přitažli-
vým, moderním způsobem ho seznamují s osudy a činy 

státníků, církevních hodnostářů, spisovatelů, malířů, vědců, stavebníků, 
hudebních skladatelů, průmyslníků, vynálezců, světců, cestovatelů, buřičů 
a jiných mimořádných postav.

BELETRIE PRO DĚTI
Půjčovna babiček – MARJANSKA-CZERNIK Maria
Každé dítě potřebuje babičku – malé, větší, dokonce i tak 
velké, že se to stydí přiznat. Vždyť babička je úžasná bytost, 
která má vždycky čas, bývá trpělivá, dobře vaří a umí vy-
právět pohádky… Ale co děti, které ji nemají? 

Mančí a Jonáš – MOTLOVÁ Milada
Koťátka Mančí a Jonáš bydlí v domečku u laskavého 
Pána a hodné Paní a prožívají všelijaká kočičí dobro-
družství. První kroky z jejich pelíšků jsou pro ně nepře-
tržitou řadou úžasných objevů, a stejně tak i prozkou-
mávání světa lidí...

NAUČNÁ LITERATURA PRO DĚTI
Poznáváme peníze – BAILEY Gerry
Tato knížka určená dětským čtenářům může být zákla-
dem nápravy tohoto stavu. Text ilustruje populární for-
mou i pomocí četných obrázků historii, smysl i postavení 
peněz v ekonomice. Společná četba s rodiči a následná 
diskuse tak mohou dětskému čtenáři pomoct ke správné-
mu chápání významu peněz, ale i ke vhodnému chování 
k fi nancím a hospodaření s nimi v dospělém životě.



6 2/2014 LISTY města Lysé nad Labem   

LYSÁ nad LABEM

O
B

C
H

O
D

N
Í

A
K

A
D

E
M

IE

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

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

Již se stalo na naší škole tradi-
cí, že se každoročně setkávají žáci 
1. stupně a společně si zazpívají 
u vánočního stromku koledy. Naší 
akce se pravidelně účastní i bývalé 
paní učitelky, které dříve na naší 
škole působily.     

Doufáme, že příjemně prožily 
páteční dopoledne. Přítomné žáky 
i paní učitelky doprovázela při zpě-
vu p. uč. Lenka Kremlíková. Po 
zpívání děti pokračovaly ve svých 
třídách ve vánočních besídkách. 
Příjemnou vánoční atmosféru pod-
trhla vůně cukroví, vánočních sví-
ček a rozbalování dárečků. Všem 
dětem přeji, ať se jim v novém roce 
splní jejich přání a vydaří vše, na 
čem budou pracovat.

Mgr. J. Chalupová

Vánoční zpívání 
na 1. stupni

Vyučující 
Obchodní 
a k a d e m i e 
Lysá nad 

Labem kladou velký důraz na 
to, aby žáci uměli své poznatky 
z ekonomiky a účetnictví využít 
v praxi. Znalosti z odborných 
předmětů mají žáci možnost pro-
cvičit v rámci školních projektů 
a soutěží. Přínos těchto aktivit 
spočívá i v rozvoji komunikačních 
dovedností nebo týmové spolu-
práci.

Mezi tradiční projektové ak-
tivity Obchodní akademie Lysá 
nad Labem patří třídenní Ekono-
mický projekt, který je součástí 
studia ekonomiky ve 3. ročníku. 
Během tohoto projektu žáci pra-
cují s informacemi, které si sami 
najdou, utřídí, posoudí jejich 
správnost a aplikují je v rámci za-
daných témat. Žáci musí nejprve 
projít individuálními a skupino-
vými testy, v nichž prokážou vše-
obecné fi nanční znalosti a roz-

Ekonomické projekty a soutěže v OA Lysá nad Labem
hled ve světě osobních fi nancí. Po 
teoretické části následují praktic-
ké úkoly. Letos žáci zpracovávali 
dvě úlohy – první zaměřenou na 
osobní fi nance s mottem „Auto, 
můj sen, nebo skutečnost“ a dru-
hou s cílem zorganizovat lyžař-
ský zájezd. 

Další tradiční akcí v OA je 
školní kolo soutěže v účetnictví 
MDDAL. Soutěž zahrnuje teorii 
i účetní příklady, které prověří 
účetní zdatnost soutěžících a zna-
losti z účetnictví v rozsahu stře-
doškolského studia. Dvě letošní 
nejúspěšnější soutěžící Natálie 
Krovozová a Nikola Šnajdrová 
postupují do republikového kola 
soutěže, které se koná na konci 
ledna ve Znojmě.

Ani v konkurenci ostatních 
obchodních akademií Středo-
českého kraje se naši žáci ne-
ztratí. Prokázali to mj. v prosin-
cové soutěži „Ekonomický tým 
2013“. O soutěži s nadšením 
vyprávěli účastníci ze čtvrtých 

ročníků Nikola Šnajdrová, Ni-
coleta Lupu a Pavel Blažík: „Po 
slavnostním zahájení jsme se 
přemístili do jedné z učeben, kde 
jsme ve skupině během 45 minut 
vyřešili znalostní test složený ze 
čtyř částí: účetnictví, ekonomi-
ky, práva a informatiky. Poté 
jsme zpracovávali prezentaci na 
zadané téma. Čas na vypraco-
vání byl hodně krátký, ale i tak 

jsme to zvládli. Své výsledky 
jsme prezentovali před komisí 
z řad učitelů všech zúčastněných 
škol.“

Jsme rádi, že naši studenti mají 
o tyto projekty a soutěže zájem. 
Jistě je budeme do výuky zařazo-
vat i nadále!

Ing. Marcela Pohanová,
Ing. Věra Rampová,
Ing. Jana TomkováNABÍZÍME ŠIROKÝ VÝBĚR KROUŽKŮ

– RŮZNÉHO TYPU A PRO RŮZNÉ VĚKOVÉ SKUPINY:

– pro děti od 3 do 8 let anglická odpolední miniškolka 
 s rodilou mluvčí
– pro dospělé anglická konverzace s rodilou mluvčí
– pro děti hudební škola YAMAHA (4 měsíce - 6 let); 
 hravé cvičení (2–6 let); taneční škola (přípravka) (3–7 let)
– dětský klub BENJAMÍNEK (2,5–6 let)
– pro dospělé - cvičení pro těhotné a po porodu s hlídáním 
 dětí, příp. si děti můžete vzít s sebou na cvičení; 
 jóga pro začátečníky i pokročilé

PŘIJÍMÁME DĚTI DO KROUŽKŮ NA 2. POLOLETÍ

KLUBÍČKO
kurz pro předškoláky

pod vedením Mgr. Markéty 
Kicserové - Hájkové

v úterý 11. 2. – 22. 4. 2014
od 16.00 do 17.00 hodin

workshop / seminář
ZÁKLADY FINANČNÍ

GRAMOTNOSTI
ve čtvrtek 20. 2. 2014

v 17.30 hodin
s Mgr. Helenou Votavovou

na březen připravujeme přednášku 
SPOLEČNÉ JMĚNÍ 

MANŽELŮ – DLUHY, 
EXEKUCE  

CVIČENÍ PRO DĚTI
S EVOU

 · děti 1,5 – 2,5 let s rodiči
 čtvrtek 9.30–10.30 hodin
 · děti 2 – 3,5 let s rodiči
 pondělí 9.30-10.30 hodin
 · děti 3 – 6 let bez rodičů
 úterý 17.00–18.00 hodin
 čtvrtek 16.30–17.30 hodin

FLÉTNA PRO DĚTI
od 4 do 8 let

s Mgr. Michaelou Ibriqi,
absol. hudeb. konzervatoře PFUK

ve středu od 4. 2. 2014
16.00 – 16.20 mladší děti
16.20 – 17.05 starší děti

TVOŘIVÉ DÍLNY
pro děti 6 – 10 let

sudé čtvrtky
15.00 – 16.15 hodin

6. 2. 2014
Valentýnské srdíčkové přání

20. 2. 2014
Ozdobný zápich v květině

6. 3. 2014
Jarní kytička, velikonoční motiv

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

MC Parníček
NOVÁ SLUŽBA OD ÚNORA

Více informací v MC.

PŘEDPORODNÍ KURZ
pod vedením 
BC. Lenky Bílkové,
porodní asistentky 
z nymburské nemocnice
pondělí 3. 2. – 3. 3. 2014
od 16.00 do 17.00 hodin

Děti by 
se měly s 
cizím ja-
zykem se-
znamovat 
co nejdří-
ve, nejlépe 
již v ma-
teřské ško-
le – v tom 
se shoduje 
v ě t š i n a 
pedagogů, 
psycholo-
gů a rodi-
čů. Řada 
předškol-

ních zařízení výuku anglického ja-
zyka nabízí, většinou však formou 
kroužků, které ve většině případů 
vedou externí pedagogové „vypůj-

čení“ z jazykové školy a za tuto 
výuku (kroužek) si musí rodiče 
zaplatit. Většina rodičů do vzdělá-
vání svých potomků investuje bez 
dlouhého rozmýšlení, ovšem  po-
slední dobou se setkávám s rodiči, 
kteří by chtěli své dítě na jazykový 
kroužek přihlásit, ale jejich mo-
mentální fi nanční situace jim to 
neumožňuje. Bohužel se s touto 
situací setkávám čím dál tím čas-
těji, a proto jsem se rozhodla s ní 
něco udělat.

Na základě dlouholeté spolu-
práce a přátelství s paní učitelkou 
Mgr. Erikou Drobnou jsme se roz-
hodly dopřát všem předškolákům 
naší mateřské školy výuku ang-
lického jazyka a seznámit je tak 
s jeho základy, prostřednictvím 
jejich žáků z 9. ročníků základní 
školy J. A. Komenského Lysá nad 
Labem.

Základní myšlenky předškolní-
ho vzdělávání v projektu „Učíme 
se učit“… jsou následující:
• Probouzet v dětech zájem 
 o učení a poznávání
• Připravovat dítě na život 
 v mnohojazyčné společnosti
• Uvědomit si, že se lidé 
 dorozumívají i jinými jazyky
• V rámci řízené hry nenásilně 
 děti seznamovat se základy 
 cizího jazyka
• Umožnit všem předškolákům 
 aktivní kontakt s cizím jazykem 
 a to zcela bezplatně
• Dopřát všem dětem možnost 
 se cizímu jazyku učit
• Vzájemná spolupráce dětí 
 mateřské a základní školy
• Umět získané jazykové 

 dovednosti dále aktivně používat 
 v běžném životě

Předškolní vzdělávání se do-
týká i výuky cizích jazyků a to 
převážně formou jazykové pro-
pedeutiky. Výuka cizího jazyka 
v mateřských školách není povin-
ná, ovšem v souladu s rámcovým 
vzdělávacím programem pro 
předškolní vzdělávání, by měly 
být děti s cizím jazykem sezna-
movány minimálně pasivně, aby 
získaly povědomí o existenci ci-
zích jazyků.

Dle názoru většiny veřejnosti je 
cílem výuky na základní škole „na-
cpat“ do žáků co nejvíc teoretických 
vědomostí. To je jak představa rodi-
čů, tak i dětí. Přitom je často zcela 
opomíjen fakt, že jedním z hlavních 
úkolů základních škol je připravit 
děti všestranně na další studium 
a život, tj. v co největší míře rozvíjet 
jak jejich pracovní, sociální, komu-
nikativní a občanské kompetence, 
tak i kompetence k učení. V dneš-
ním světě už pojem „jinakost“ nelze 
odsoudit, je nutné s ním pracovat. 
Také je nutné zbořit mýtus o tom, že 
„nejlepší učitel cizích jazyků je vždy 
rodilý mluvčí“, což už rozhodně v 
dnešní době neplatí, ale ještě pořád 
v určité formě přežívá v povědomí 
veřejnosti.

Náš experiment ukazuje žákům, 
že naučit se teorii je jedna věc (a to 
velice záslužná), ale je už diametrál-
ně odlišné uplatnit své vědomosti 
prakticky. Žáci pracují ve skupinách 
po třech – každá má zadané téma 
(barvy, čísla, zvířátka atd.), ale jinak 
mají volnou ruku. Používanou slov-
ní zásobu anglického jazyka všichni 
žáci 9. ročníků zcela ovládají. Jde 
jen o to co nejsrozumitelnějším 
způsobem přiblížit slůvka dětem 
mateřské školy. Hned po první ho-
dině žáci zjistili, že udržet pozornost 
15 dětí je mnohem těžší úkol, než si 
představovali, a rozhodně ho nelze 
zvládnout bez toho, aby měli dobrý 
plán. Postupně odhalili kouzlo vizu-
alizace, písniček, rytmizace a her, 
ale hlavně spolupracují jako skupi-
na, aby svůj úkol zvládli co nejlépe.

Spolupráce s dětmi z mateřské 
školy má výhody v tom, že starší 
žáci nemusí překonávat takové 
zábrany, jaké by asi měli v přítom-

nosti vrstevníků. Nadšené reakce 
dětí jim dodávají sebevědomí. 
Žáci vidí, že jejich práce má smy-
sl. Zároveň začínají přemýšlet i o 
vyučujících a jejich práci v mírně 
odlišné rovině – už to není jenom 
pouhé „černo-bílé“ vidění světa 
pedagogů založené výlučně na 
sympatiích. Najednou jsou v roli 
učitelů a těžce nesou, když před-
školaček opustí skupinku kvůli 
jakékoliv příčině.

Záměrem projektu u žáků je pře-
devším:
1. Ukázat jim nenásilnou formou 
 nutnost spolupráce a komunikace
 při řešení zadaného úkolu.
2. Navodit situaci, kde by byli nu-
 ceni respektovat odlišné postoje 
 a názory jak spolužáků, tak 
 i mladších „svěřenců“.
3. Nutnost dodržovat logickou 
 strukturu a systematický postup, 
 který je založen na pečlivé pří-
 pravě.
4. Sdílet názory a přijmout radu, 
 případně i kritiku od spolužáků.
5. Ukázat, že znalosti jsou pod-
 statné, ale důležitější je umět 
 je předat dál.

Po třech měsících od začátku 
realizace projektu, se naše záměry 
a myšlenky ve všech bodech na-
plnily. Předškoláci se na výuku od 
starších žáků těší a jak jsme si moh-
ly zpětně ověřit, děti předškolního 
věku používají „ angličtinu“ i ve 
vzájemné komunikaci, a žáci se na 
samotnou výuku předškoláků ak-
tivně připravují a těší.

I když předškoláci v některých 
případech nerozumí všem větám 
a instrukcím, troufáme si tvrdit, že 
pravidelný kontakt s cizím jazykem, 
opakování a hlavně výuka zábavnou 
formou, jsou tou pravou cestou, jak 
je pozitivně motivovat k učení ci-
zích jazyků, které na ně v základním 
školství a dalším životě čeká.

Kristýna Kaňková, DiS. 
– ředitelka MŠ Pampeliška, 

Lysá nad Labem;
                           Mgr. Erika Drobná 

– učitelka Aj a zástupkyně
ředitelky ZŠ J.A.K. Lysá n. L.

Projekt „Učíme se učit…“
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Přípravný kurz matematiky 
k přijímacím zkouškám na VŠ

• Rozsah: 5x 90 minut
• Cena: 750,- Kč 
• Termíny: pondělí – 3. 3., 10. 3., 17. 3., 24. 3., 31. 3. 2014 
 od 14.00 hodin
• Vyučující: plně aprobovaní učitelé matematiky 
• Obsah kurzu: výrazy, funkce, rovnice a nerovnice,
 analytická geometrie, opakování, shrnutí, zkušební testování, 
 případná domluva dalších témat a hodin možná
• Kurz je určen pro žáky středních škol, kteří mají zájem 
 o vysokoškolské studium.

Obchodní akademie,
Lysá nad Labem,
Komenského 1534

OA Lysá n. L. – příspěvková organizace SK
tel.: 325 553 021, 325 552 143 
www.oalysa.cz
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INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVRH (CVIČENÍ - TANEC - HRY)
PONDĚLÍ 8.30 – 12.30 MINIŠKOLKA dopoledne
 9.00 – 10.00 FITMAMI - cvičení maminky a děti
 12.30 – 16.30 NOVĚ! MINIŠKOLKA odpoledne
 16.45 – 17.45 TAEKWON-DO - začátečníci
 17.00 – 19.00 KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ
 17.45 – 18.45 TAEKWON-DO - mírně pokročilí
 20.00 – 21.00 NOVĚ! KURZY SÓLOVÉ LATINY
ÚTERÝ   8.30 –   9.30 MONTESSORI
 9.00 – 18.00 HERNA
 14.00 – 15.00 KERAMIKA pro děti od 3 let
 15.00 – 16.00 KERAMIKA pro děti od 3 let
 16.00 – 17.00 HELEN DORON - angličtina pro děti
 18.00 – 19.00 PILATES - pokročilí a středně pokročilí
 19.00 – 20.00 PILATES - pro začátečníky a ženy 
  po porodu (kurz)
STŘEDA 8.30 – 12.30 MINIŠKOLKA
 13.00 – 14.30 ŠITÍ TROCHU JINAK
 13.00 – 18.00 HERNA
 15.00 – 16.00 AEROBIK 5 – 7 let
 16.00 – 17.00 AEROBIK 8 – 12 let
 17.45 – 18.45 TAEKWON-DO - mírně pokročilí
ČTVRTEK 8.30 – 12.30 MINIŠKOLKA dopoledne
 9.00 –   9.45 NOVĚ! ZPÍVÁNKY
 16.00 – 17.00 FITMAMI - cvičení maminky a děti
 18.00 – 19.00 ZDRAVÁ ZÁDA (systém regenerace páteře)
 19.00 – 20.00 PILATES - mírně a středně pokročilí (kurz)
 20.00 – 21.15 BŘIŠNÍ TANCE - Institut regenerace (kurz)
  začátečníci + mírně pokročilí
PÁTEK 9.00 – 12.00 HERNA
 10.00 – 10.40 FITMAMI
SOBOTA  OSLAVY, PÁRTY, AKCE
NEDĚLE 19.00 – 20.00 CHI-TONING   

Na ZŠ B. 
Hrozného se ve 
čtvrtek 12. 12. 
2013 otevřely 
dveře pro ve-

řejnost. Rodiče našich žáků měli 
možnost se přijít podívat, jak 
jejich děti pracují během výuky. 
Rodiče potencionálních prvňáč-
ků si zase mohli udělat představu 
o vzhledu školy, tříd nebo nahléd-
nout do hodin, kde mohli vidět, 

Den otevřených dveří 
na ZŠ B. Hrozného

jak děti a paní učitelky pracují. 
Odpolední hodiny byly vyhrazeny 
pro rodiče a prarodiče žáčků, kte-
ří si společně chtěli vyrobit něja-
kou vánoční ozdobu nebo drob-
nůstku. V každé třídě byla jiná 
nabídka činností. Pokud se všem 
zúčastněným ve škole líbilo, dou-
fáme, že si to příští rok v podobné 
atmosféře zopakujeme.

Paní učitelky z 1. stupně
na ZŠ B. Hrozného

V současné době jsme již ve 
druhé polovině období realizace 
grantového projektu Operač-
ního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost (OP VK) 
„Sfumato – čtenářská gramot-
nost žáků základních škol“, který 
je spolufi nancován Evropským 
sociálním fondem a státním roz-
počtem České republiky. Do pro-
jektu se přihlásilo 207 účastníků 
(pedagogických pracovníků) z 57 
škol ve Středočeském kraji. Pod-
pořeno bylo celkem 194 účastníků 
z 53 škol. 

Projekt „Sfumato – čtenář-
ská gramotnost žáků základ-
ních škol“ podporuje především 
vzdělávání pedagogů základ-
ních škol Středočeského kraje 
v nové metodice výuky prvopo-
čátečního čtení SFUMATO tak, 
aby její úspěšnou implementací 
bylo dosaženo zvýšení úrovně 
čtenářské gramotnosti žáků 
základních škol Středočeské-
ho kraje. Nositelem této meto-
dy SFUMATO® - SPLÝVAVÉ 
ČTENÍ® a jejího know-how je 
společnost ABC Music v. o. s. 
reprezentovaná autorkou me-
tody PaedDr. Máriou Navráti-
lovou. 

V říjnu a listopadu roku 2013 
se uskutečnila 2. a 3. setkání 

Zpráva o průběhu realizace grantového projektu 
OP VK „Sfumato – čtenářská gramotnost žáků 
základních škol“ - reg. č. CZ.1.07/1.3.48/02.0038

v rámci klíčové aktivity 02 Rozší-
řená aplikace metodiky Sfumato 
a to v 5 místech konání – Lysá 
nad Labem, Nymburk, Kutná 
Hora, Praha (2 skupiny). Ob-
sahem vzdělávání byla teorie 
a metodika dramatické výchovy, 
metodické kroky při výuce dra-
matické výchovy, atributy správ-
né interpretace textu, obměněná 
reprodukce, rozvíjení děje, ty-
pizace postav a jejich oboha-
cování o hudební a pohybové 
prvky, praktický výcvik u tabule, 
interpretace a dramatizace tex-
tu, etudy na dané téma, práce 
se scénáři k písmenům. Sou-
částí vzdělávání byl mentoring 
dodavatele vzdělávání, dále pak 
i monitoring vlastní výuky peda-
gogů cílové skupiny. Distanční 
studium cílové skupiny bylo za-
měřeno na studium metodických 
materiálů – metodika drama-
tické výchovy, scénáře, písničky 
k písmenům. Účastníci obdrželi 
kromě zmiňovaných metodic-
kých materiálů také další me-
todické pomůcky, a to maňás-
ky s pohádkovými postavami
(v počtu 7 – 13 ks do jedné ško-
ly), které účastníci ohodnotili vel-
mi pozitivně pro využití v praxi.

Realizace aktivity 02 byla za-
končena 3. setkáním, na kterém 

došlo i k ověření dovedností ap-
likace metody Sfumato. Osvěd-
čení vzdělávacího programu 
„Sfumato® (Splývavé čtení®) 
s hudebně dramatickým as-
pektem I.“ získalo celkem 147 
pedagogů ze 44 škol (tzn. 147 
úspěšně podpořených osob). 
Úspěšnou realizací aktivit 01 
a 02 došlo k naplnění cíle pro-
jektu: komplexní seznámení se 
základní aplikací metodiky Sfu-
mato (tj. s technikou Splývavého 
čtení) s prvky dramatické a hu-
debně dramatické výchovy.

Součástí aktivity 02 byl také 
výběr účastníků pro realizaci ak-
tivity 03 na jaře 2014. Na základě 
zájmu a úspěšného absolvová-
ní aktivit 01 a 02 (tzn. získání 
osvědčení I.) bylo vybráno 72 
účastníků pro realizaci aktivity 
03. Vzhledem k vysokému po-
čtu účastníků bylo rozhodnuto 
o konání aktivity ve dvou místech 
konání – v ZŠ B. Hrozného Lysá 
nad Labem a ZŠ Nedvědovo ná-
městí Praha-Podolí.

V období prosinec 2013 – 
únor 2014 byl projekt realizován 
vypracováním monitorovacích 
zpráv, vyhodnocením závěreč-
ných dotazníků a zpětných va-
zeb z aktivit 01 a 02, kontrolou 
fi nanční stránky projektu, napl-

ňováním a kontrolou Smlouvy 
s dodavatelem služby vzdělává-
ní, ověřováním propojení čte-
nářské gramotnosti metodou 
Sfumato v matematické gra-
motnosti, pokračováním moni-
toringu vlastní výuky pedagogů 
cílové skupiny apod. Na březen 
– duben 2014 jsou naplánována 
tři vzdělávací setkání v rámci 
aktivity 03, která budou za-
měřena na výchovu aktivního 
učitele metody Sfumato (tzn. 
učitele, který bude nejen umět 
aplikovat metodu ve výuce, 
ale bude také schopen výkladu 
o metodě pro další učitele). 

Do dnešních dní byly za pro-
jekt předloženy 3 monitorovací 
zprávy (jedna z nich v mimo-
řádném termínu), které byly KÚ 
Středočeského kraje schváleny. 
V současné době je připravová-
na mimořádná 4. monitorovací 
zpráva za období prosinec 2013 
– leden 2014.

Všichni účastníci jsou aktuál-
ně informováni o průběhu rea-
lizace projektu prostřednictvím 
webových stránek školy - www.
zsbhrozneho.cz (sekce Sfuma-
to).

Za realizační tým
PaedDr. Irena Jarešová,

manažer projektu

Klub
Fajn

KlubFajn
www.klubfajn.estranky.cz

email: klubfajn@seznam.cz
tel.: 777 141 243

Poděbradova 1707, Lysá n. L.

Osvěta v slaďování rodinného a pracovního života a rovné příležitosti 
v české legislativě:
 
Jak s prací na mateřské 
a rodičovské dovolené? 
Na co se připravit 
po rodičovské?

Seminář S DISKUZÍ Vám zodpoví tyto dotazy:
• Co bych měla vyřídit, když odcházím 
 na mateřskou dovolenou?
• Je možné pracovat na MD a RD?
• Mám nárok na mateřskou a rodičovský 
 příspěvek?
• Jak se dohodnout se zaměstnavatelem, 
 když se vracím z rodičovské?
• Co když se do své původní práce 
 nevrátím? Jak na diskriminaci?
• Chrání mě česká legislativa, když jsem 
 těhotná a pečuji o malé dítě?

KDY: 12. 2. 2014,
 9.00 – 12.00 hodin
KDE: FAJN KLUB, 
 Poděbradova 1707,
 Lysá nad Labem
LEKTORKA:  Mgr. Linda Sokačová

Lektorka má dlouholeté zkušenosti s podporou rodičů 
na mateřské a rodičovské dovolené a osob potýkajících se 
s věkovou diskriminací.

PLÁNUJEME DOSTATEK PROSTORU NA VAŠE DOTAZY.

Kapacita míst je omezena. 
Nutná předchozí rezervace na tel. čísle 777 141 243 

nebo na e-mailu: info@rc-routa.cz

Seminář včetně hlídání dětí je zdarma.

Klub
Fajn

ví tyto doottaazzyzyyy::
cházím

RD?
odičovský ý 

navatelemm,, 

áce 
?

když jsemm

V lednu letošního roku zaháji-
ly děti z MŠ Juventa v Milovicích 
akci s názvem Alík, jejímž cílem je 
charitativní pomoc psímu útulku 
v Lysé nad Labem. 

Děti z mateřské školky Juven-
ta v Milovicích se rozhodly, že 
až do konce školního roku bu-
dou pilně pracovat a tvořit zají-
mavé výtvarné předměty, které 
nabídnou k prodeji při tradiční 
rozlučce s mateřskou školkou
a následným nástupem do prv-
ních tříd. Cenu jednotlivých před-
mětů si určí každý kupující sám! 
Peníze za prodané výtvory předají 
děti osobně v zapečetěné kasičce 
vedoucímu psího útulku v Lysé 
nad Labem, panu Kazdovi. 

Co přesně děti vytvoří, o tom Vás 
budeme pravidelně informovat ka-
ždý měsíc. A co už udělaly v měsíci 
lednu?

Děti začaly svou tvorbu malo-
váním obrázků Alíka vodovými 
barvami na čtvrtky podle své 
fantazie. Vybraly jednoho, který 
bude tváří celé akce, a společně 
ho zvěčnily na velké prostěradlo 
prstovými barvami. I tyto před-
měty uvidíte v našem prodejním 
stánku a budete si je moci zakou-
pit. 

Děkujeme Vám za podporu a o 
pár měsíců později se na Vás těší 
děti z mateřské školky Juventa 
v Milovicích!

Pavlína Žitníková

Akce Alík aneb děti pomáhají psímu útulku

ŽELEZNIČNÍ 
MODELOVÉ KOLEJIŠTĚ

Ve velikosti TT na nádraží ČD v Lysé nad Labem
otevřeno od 9.00 – 17.00 hodin

přístupné 
ve dnech:
22. – 23. únor
10. – 13. duben
31. květen
1. červen
5. – 7. září
9. – 12. říjen
7. – 9. listopad
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Litol čte dětem

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: 

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

Ne 16. 2. MUDr. Dáňová
Po 17. 2. MUDr. Čerňanská
Út 18. 2. MUDr. Matasová
St 19. 2. MUDr. Chocholová
Čt 20. 2. MUDr. Dáňová
Pá 21. 2. MUDr. Dáňová
So 22. 2. MUDr. Chocholová
Ne 23. 2. MUDr. Chocholová
Po 24. 2. MUDr. Čerňanská
Út 25. 2. MUDr. Matasová
St 26. 2. MUDr. Chocholová
Čt 27. 2. MUDr. Dáňová
Pá 28. 2. MUDr. Chocholová
So 1. 3. MUDr. Čerňanská
Ne 2. 3. MUDr. Čerňanská

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

Milé čtenářky, vážení čtenáři 
Listů, po úspěšném prvním roční-
ku Zahradní slavnosti, kterou při-
pravili společně rodiče se Základní 
školou TGM v Litoli v roce 2013 
a z níž se snad stane tradice, chce-
me v roce 2014 nastartovat novou 
tradici.

Tentokrát jde o akci s názvem 
Litol čte dětem. Jak už vyplývá 
z názvu, smyslem akce je věno-
vat se čtení vybrané knížky našim 
dětem. Během ledna a února spo-
lečně s dětmi z litolské ZŠ vybe-
reme vhodnou knihu a v sobotu, 
8. března 2014 ve 13.00 hodin za-
čínáme číst. Půjde o čtení veřejné 
a hlasité. Kdo může být čtenářem? 
Prakticky kdokoli, kdo na to bude 
mít chuť a najde si v sobotu čas. 

Není tedy podmínkou, že by čtenář 
musel být rodičem školáka z Lito-
le, dokonce ani nemusí být z Litole 
a vůbec nebude vadit, když to ne-
bude ani občan Lysé nad Labem. 
Ani posluchači nemusí být pouze 
žáky litolské školy – rádi přivítáme 
kohokoli. Budeme rádi, pokud vez-
mete své děti a přijdete si společně 
s nimi poslechnout alespoň část 
pěkné dětské knížky, budete-li se 
chtít zapojit i aktivně jako čtenáři, 
bude záležet potom už jenom na 
vás samotných. Věříme, že se na-
konec čtenáři s posluchači prolnou 
a že se do četby zapojí i děti samot-
né a naopak z rodičů se stanou bě-
hem odpoledne zaujatí posluchači. 
Zveme také absolventy naší školy. 
Konec akce by měl korespondovat 

s koncem čtené knížky, pokusíme 
se vybrat tak, abychom nejpozději 
v podvečerních hodinách určitě 
končili. Není ovšem povinností 
účastnit se po celou dobu, přijďte 
alespoň na chvíli.

Akce se uskuteční v prostorách 
školní družiny ZŠ TGM v Litoli, 
pro všechny bude připraveno do-
statek nápojů. Pokud rodiče při-
nesou jakékoli drobné občerstvení, 
určitě přijde k chuti.

Schopnost číst text delší než 
jedna stránka A4, schopnost 
delší dobu naslouchat a schop-
nost soustředit se – to jsou vý-
znamné atributy rozvoje každého 
člověka, tedy i celé společnosti. 
V dnešní „klipovité“ době, kte-
rá je příliš rychlá, plná mobilů, 
elektronických her, krátkých 
zpráv a podobně, jako bychom 

tyto schopnosti ztráceli. Pojďme 
se tedy alespoň na jedno sobotní 
odpoledne přesunout do „poma-
lého času“, pojďme si vyzkoušet, 
zda jsme vůbec ještě schopni pře-
číst nahlas text po dobu cca deseti 
minut, pojďme dát i našim dětem 
možnost poslouchat, zapojit svoji 
fantazii a vytrvat až do konce bez 
ovladače v ruce. To vše navíc mů-
žeme sdílet společně.

Zveme vás tedy na sobotu 
8. března kdykoli během odpole-
dne do prostor školní družiny ZŠ 
TGM. P.S.: Brýle s sebou!

Další podrobnosti včetně vy-
braného titulu se dozvíte z letáčků 
umístěných v městské knihovně, 
na vývěsce školy i na jiných mís-
tech. Těšíme se na vás.

Za školskou radu ZŠ TGM
Roman Fiala

V loňském roce zasahovala jed-
notka SDH Lysá nad Labem u 86 
událostí. 

Ty můžeme rozdělit na 43 požá-
rů, deset dopravních nehod, z nichž 
jedna byla na železnici. Také zasa-
hovala při jedné živelní pohromě – 
povodně na říčce Mrlině a Sánském 
kanálu a u dvou úniků nebezpeč-
ných látek, to byly pohonné hmoty 
z aut. Desetkrát hasičská jednotka 
spolupracovala se složkami Inte-
grovaného záchranného systému 
s transportem pacienta do sanitní-
ho vozu.

Technických pomocí bylo devate-
náct, z toho čtyři byly záchrana osob 
a zvířat z výšek a hloubek nebo uza-
vřených prostor. Dvě akce byly při 
pátrání po pohřešovaných osobách 
ve spolupráci s Policií ČR. Technic-
kou pomoc, čerpání vody, provádě-
la jednotka šestkrát. Dvakrát jsme 
odstraňovali popadané stromy po-
mocí motorových pil. Jednou jsme 
otevírali byt a poté zas vyprošťovali 
naší osmikolovou Tatrou uvízlý au-
tobus v rozmáčené krajnici. Také 
jsme jednou prováděli monitoring 
oblasti kolem řeky Labe při zvýše-
ném stupni povodňového nebezpe-
čí a dvakrát v osadě Řehačka, kde 
byl výskyt otrávených návnad. 

Hasiči z Lysé nad Labem bilancovali uplynulý rok 2013

Jeden výjezd můžeme považo-
vat za planý, při kterém jednotka 
byla sice svolána, ale při výjezdu ze 
zbrojnice odvolána Krajským ope-
račním a informačním střediskem 
v Kladně.

Nejvíce se zasahovalo v katastru 
města Lysá nad Labem a to 42x, 
v katastru města Milovice 14x a 
v Benátkách nad Jizerou 4x.

Teď bychom si připomněly ně-
které události.

Požár v kuchyni.
V sobotu 25. ledna 2013 v 15.50 

hodin vyjela jednotka SDH Lysá 
nad Labem k požáru výškové bu-
dovy, cisternovou automobilovou 
stříkačkou CAS 20 - Tatra 815, 
do Višňové ulice v Milovicích nad 
Labem. Byl nahlášen požár ve 
druhém patře třípatrového domu. 
Jednotka zasahovala v dýchací 
technice a na hašení byl nasazen 
vysokotlaký proud. Dále použili 
hasiči trhací hák a bourací sekeru. 
Požár vznikl v prostoru kuchyně, 
proto bylo nutno rozebrat strop 
nad kuchyňskou linkou. 

Automobil v rybníku.
Ve středu 20. února 2013 ve 

21.30 hodin vyjela jednotka SDH 

Lysá nad Labem k dopravní neho-
dě osobního automobilu. Průzku-
mem bylo zjištěno, že osobní vozi-
dlo skončilo po nehodě v rybníku 
u křižovatky u osady Karlov. Řidič 
nebyl zraněn a byl mimo vozidlo. 
Jednotky SDH Lysá a HZS Nym-
burk zajistily společně osvětlení 
místa nehody a vytažení vozidla 
pomocí jeřábu z vody. 

Záchrana osoby.
Ve čtvrtek 28. února 2013 ve 

12.40 hodin vyjela jednotka SDH 

Lysá nad Labem k technické 
pomoci - záchraně osoby. Muž 
zřejmě kácel v lese strom a ten na 
něj spadl. Událost se stala u obce 
Přerov nad Labem. Na místo se 
dostavila Zdravotnická záchranná 
služba Středočeského kraje, Ha-
sičský záchranný sbor Stč. kraje 
PS Nymburk a Český Brod, Policie 
ČR a naše jednotka. Lékař u muže 
bohužel konstatoval smrt. Záchra-
náři již nemohli nešťastníkovi nijak 
pomoci. Jednotka Lysá nad Labem 
po dohodě s velitelem zásahu od-
jíždí na základnu. 

Nehoda traktoru s vlekem.
V pátek 21. června 2013 ve 

20.20 hodin vyjela jednotka SDH 
Lysá nad Labem k dopravní neho-
dě. Na výjezdu z Litole havaroval 
traktor s vlekem, který vezl cibuli. 
Na místo události vyjela cisterno-
vá automobilová stříkačka CAS 
20 - Tatra 815. Jednotka na místě 
zasypala uniklé provozní kapaliny 
sorbentem a řídila dopravu do pří-
jezdu Policie ČR a Městské policie 
Lysá nad Labem. 

Na místo se dostavila jednotka 
HZS Stč. kraje PS Nymburk. Na 
základnu se jednotka vrátila ve 
21.00 hodin.

Přijďte s námi podebatovat 
„u kulatého stolu“ o tom, 

co Vás v Lysé nad Labem pálí.
Ve středu 5. února 2013 od 18.00 hodin v lyské restauraci 

U Krále Václava, Masarykova 218. 

Naším domovem je Lysá nad Labem. Tady žijeme, zde vychováváme 
svoje děti. Jsou pro ně lyské ulice bezpečné? Jaký vzduch tu dýchají? 
Co mohou přinést rodiny městu? Co může město udělat pro rodiny? 

Jakým pro ně bude domovem? Umí obec podat pomocnou ruku
 svým sociálně slabším obyvatelům? Vždy je co zlepšovat... 

O těchto tématech jsou připraveni s námi diskutovat odborníci 
z uvedených oblastí.

Těšíme se na Vás!

KDU-ČSL v Lysé nad Labem

Tak krátká doba stačila v roce 
1945 letadlům spojenců, aby se 
postarala o nejhlubší jizvu do tváře 
Prahy v její novověké historii. Více 
než 150 tun trhavin shozených na 
hlavní město protektorátu zabilo 
701 Pražanů v den svatého Valen-
týna.

Praha zažila „premiéru“ ko-
bercového náletu. Dvaašedesát 
létajících pevností B-17 americké 
8. letecké armády tehdy od Zlícho-
va začalo na Prahu shazovat pumy 
a vybombardovalo pás města přes 
Palackého most, Vyšehrad, Karlo-
vo náměstí, část Nuslí a Pankráce 
až po Vinohrady a Vršovice.

Bomby mimo jiné poškodily be-
nediktinský klášter Na Slovanech 
(Emauzy), Faustův dům, nemoc-
nice v okolí Karlova náměstí nebo 
skleníky Botanické zahrady.

Osudné tři minuty

Druhé velké bombardování 
uskutečnili spojenci 25. března
1945, kdy svaz 400 letadel 15. le-
tecké armády zacílil na průmy-
slovou zónu v severovýchodní 
části Prahy. V Libni, Vysočanech 
a Hloubětíně byly zničeny továrny 
Kolben – Daněk, Českomoravské 
strojírny, Ottovy chemické závody 
a o život přišlo 370 lidí.

Dozvuky náletů se objevily ještě 
na počátku sedmdesátých let, kdy 
dělníci na místě domu vinohrad-
ského uzenářství Maceška obje-
vili při stavebních pracích v druhé 
úrovni sklepení budovy ostatky 
23 lidí, kteří sice přežili přímý zá-
sah do domu, ale z krytu se nedo-
stali. Smutná statistika náletu se 
uzavřela až více jak čtvrtstoletí po 
útoku.

Božena Bacílková

A zakončíme událostí se šťast-
ným konce, za který jsme dostali 
poděkování. 

V neděli 14. července 2013 krát-
ce před polednem vyjela jednotka 
SDH Lysá nad Labem k záchraně 
zvířete. Krajské operační a infor-
mační středisko v Kladně naší 
jednotku vyslalo do obce Stratov, 
na záchranu kočky, která sice na 
strom vylezla, ale neumí slézt dolů. 
Jednotka vyjela automobilovým 
žebříkem AZ – 30 IFA  a na místě 
události pomocí automobilového 
žebříku kočku sundala. Tento zá-
sah nebyl tak krátký, jako je článek. 
Kočka se bála ustrojeného hasiče 
a vždy o kousek popolezla výš. 
Strojník musel proto přestavět že-
břík, aby jí byl blíž. Nakonec, asi 
v 16 metrech nad zemí, se kočku 
podařilo zachytit a bezpečně ji do-
pravit na zem. Jednotka se pak ve 
14.22 hodin vrátila na základnu. 

Část z děkovného dopisu man-
želů Palánových.

Náš kocourek Bubáček, naleze-
nec, kterého jsme si ve zbídačeném 
stavu přivezli z útulku, se ze stra-
chu z tónů, které v sobotu večer 
vyluzovala jakási rock-metalová 
skupina v rámci akce Stratovské 
léto, ukryl v korunách vysokých 
borovic blízkého borku. Po mar-
ném čekání, zda nesleze sám a po 
několika marných pokusech o jeho 
záchranu, které komplikovala 
především patnáctimetrová výška, 
ve které Bubáček našel svůj úkryt, 
jsme se rozhodli požádat o pomoc 
hasiče na lince 150. Sbor dobro-
volných hasičů města Lysá nad La-
bem reagoval na naší žádost bles-
kurychle. Hasiči nechali nedělní 
oběd obědem a vyrazili za záchra-
nou malého kocourka. Ani jsme se 
nenadáli a hasiči byli na místě, vy-
zbrojeni automobilovým žebříkem 
IFA. Hasiči učinili dva pokusy o 
Bubáčkovo lapení. Kocourek však, 
vystresovaný z více než šestnácti-
hodinového čekání na záchranu, 
vždy před hasičem poutekl na ji-
nou větev, výš do koruny stromu. 
Pro třetí pokus si hasiči připravili 
na Bubáčka jinou strategii. Zatím 
co jeden z hasičů zůstal zavěšen 
v koruně stromu, aby tak zmařil 
kocourkovi pokusy o útěk, druhý 
hasič se po žebříku vyšplhal do 
koruny a po krátkém seznamování 
s kocourkem ho opatrně snesl 
dolů. 

 Jiří Ziegelheim
preventista
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Pojem sociálního státu – 2. část Výzva pro občany
V uplynulém roce jsme byli 

svědky nepochopitelných zása-
hů do městské zeleně, o kterých 
rozhoduje MěÚ, odbor životní-
ho prostředí a správy majetku. 
MěÚ jsme předali petici občanů, 
kteří nesouhlasili se zbytečným 
kácením stromu především na 
sídlišti v Lysé nad Labem. Re-
akce MěÚ vyústila v zasedání 
v městském kině, kde záměrně 
byla naplánovaná přednáška na 
celý čas, na který byl sál prona-
jat. Na hlasy občanů nezbyl čas, 
což byl záměr.  Aby naše připo-
mínky, žádosti či stížnosti úřed-
nici MěÚ začali šetřit a s občany 

komunikovat, začlenili jsme se 
do společnosti ochránců přírody, 
zaregistrovanou pod celostát-
ním svazem ochránců přírody. 
Oslovujeme a vyzýváme tímto 
všechny příznivce a přátele fauny 
a fl ory, aby nás podpořili v našem 
úsilí za zachování krásné zeleně 
v Lyse nad Labem a okolí a za-
členili se do našich řad. Zájemci 
o členství v Českém svazu ochrán-
ců přírody se mohou přihlásit na 
tel. čísle M. Husáka, předsedy 
organizace 602 382 433, nebo na 
email.: mhusak@cmail.cz  nebo 
j.jakubalova@seznam.cz.

  Jana Jakubalová

Soudruh Tomáš Fišar v ledno-
vém vydání Listů láká lidi ke vstu-
pu do komunistické strany.

Tato skutečnost mě doslova 
vytrhla z povánočního klidu. 
Mé svědomí nedokáže jen mlčet 
a tupě zírat, jak stranu, která 
v této zemi v nedávné minulosti 
nastolila svoji diktaturu, napnula 
na mnoha místech ostnaté drá-
ty, tvrdě potírala svobodu slova, 
veřejně vyhlásila boj každému, 
kdo nesdílí stejný názor a postoj, 
za pomoci sovětských poradců 
popravila mnoho nepohodlných 
lidí, cenzurovala zdroje našich 
všeobecných informací a ve škol-
ství konspirativně a lživě upravila 
dějiny k obrazu svému, nazývá 
výše zmíněný soudruh Fišar pilí-
řem demokracie.  

I díky jeho vyjádření můžeme 
vnímat, že se komunisté nezmě-
nili. Používají polopravdy a lži 
k uskutečnění svých zájmů stej-
ně tak, jako to činili i v minulos-
ti. Ono je totiž logické, že kdyby 
byli jiní, nenesla by jejich strana 
název komunistická. Komunisté 
kdekoli na světě mají za sebou 
víceméně podobné činy jako ko-
munisté u nás. Ideologie je vždy 
velice špatná, jak vidíme všude, 
kam komunismus či nacismus 
vkročil. Tyto dvě ideologie, ja-
kožto demokrat, rezolutně od-
mítám a lákání soudruha Fišara 
mi připadá stejně nemravné, 
jako kdyby 24 roků po 2. světové 

válce lákala NSDAP (National-
sozialistische Deutsche Arbei-
terpartei) do svých řad nové mi-
lovníky nacistického smýšlení.   

Pokud budu například krást 
koně, budu si říkat „zloděj koní“. 
V případě, že se změním a budu 
svých bývalých činů litovat, ne-
budu si přeci i nadále říkat „zlo-
děj koní“. Na tom, že komunisté 
se nazývají stále stejně a trvají na 
tom, aby jejich strana nesla stále 
název Komunistická, je vidět, že 
se nezměnili. 

Pane Fišare, vy už si nevzpo-
mínáte, jak komunisté okradli 
po roce 1948 tisíce lidí o vše, co 
měli? Jak bezohledně jste nazvali 
mnoho dobrých lidí třídními ne-
přáteli a doslova jste rozehnali 
jejich rodiny? Jak pro vás, stejně 
jako pro nacisty, byli nebezpeční 
Sokolové a Skauti, protože byli 
vlastenci? Vím, že vzbudit v ko-
munistech morální odpovědnost 
a svědomí nelze. Píši tento článek 
spíše jako oslovení  lidí, aby nikdy 
nezapomínali.

Proto nabádám všechny slušné 
a rozumné lidi k ostražitosti. Dě-
jiny nám lépe než cokoli jiného 
ukazují, jak jednoduše lze ztratit 
svobodu během několika málo 
dnů.

Doporučuji čtenářům článek 
na Týden.cz:  http://www.tyden.cz/
rubriky/domaci/volby-2010/vo-
lebni-retro/1938-a-1948-nsdap-
-i-ksc-stejne-vyhruzky_170515.
html#.UsfQ4pqA3IU.

Michal Honetschläger

Jak může KSČM vyzývat 
k obnově demokracie
v ČR?

Typologie sociálních států
1) Podle teoretika Titmusse 
 – v 60. letech: 
Reziduální model sociální politiky 
- vychází z liberální koncepce
- podle ní existují 2 způsoby, jak 
 uspokojit potřeby lidí = trh 
 a rodina
- když selže trh i rodina, nastupuje 
 sociálně politická instituce, ale 
 jen dočasně
- jedinou funkcí sociální politiky 
 je řešení chudoby, tzv. poor reliéf
Průmyslově výkonný model
sociální politiky
- sociálně politické instituce mají 
 důležitou úlohu jako doplněk 
 ekonomiky
- podle tohoto modelu se mají 
 uspokojovat potřeby jednotlivců 
 na základě zásluhovosti, pracov-
 ních výkonů a produktivity
- cílem je udržení společenského 
 statusu jednotlivců
Institucionální model soc. politiky
- sociální politika je součástí in-
 stitucionálního uspořádání spo-
 lečnosti
- poskytuje univerzální služby mi-
 mo trh s cílem redistribuce spo-
 lečenského blahobytu a uspoko-
 jování potřeb lidí na vysoké úrovni

2) Podle teoretika Andersena, 
 který na Titmusse navázal
  – v 90. letech: základními 
 kritérii pro defi nování typů 
 soc. států je kvalita sociálních 
 práv, sociální stratifi kace a vztah 
 mezi státem a rodinou. Základem 
 jeho přístupu se stal koncept 
 dekomodifi kace.
Liberální režim
- odpovídá reziduál. modelu Titmusse
- dominuje sociální pomoc na bá-
 zi testování příjmů
- skromné univerzální transfery 
 a pojišťovací témata
- dávky určeny pro nízko příjmo-
 vé skupiny lidí, závislých na stá-
 tu / dělníky atp.
- omezené nároky na dávky
- stát povzbuzuje trh pasivně, 
 např. min. mzdou, nebo aktivně 
 dotováním soc. schémat posky-
 tovaných privátním sektorem  

- důsledkem tohoto typu je ome-
 zování sociálních práv
Konzervativní režim
- např. Rakousko, Německo
- snaha o zachování status. rozdílů
- práva jsou přidělena na základě 
 příslušnosti ke třídě či statusu
- jakákoliv redistribuce má zane-
 dbatelný dopad
- stěžejní je uplatnění principu 
 subsidiarity. 
Sociálně demokratický
- odpovídá institucionálnímu mo-
 delu zejména v severní Evropě – 
 např. Švédsku, Norsku atp.
- uplatňování principu univerzali-
 smu a dekomodifi kace i na 
 střední třídu je typickým znakem
- sleduje rovnost nejvyšších stan-
 dardů a ne rovnost v minimál-
 ním uspokojováním potřeb
- všechny vrstvy jsou součástí jed-
 noho univerzalistického pojiště-
 ní, i když jsou dávky přizpůsobe-
 ny příjmům 
- tento model snižuje úlohu 
 „neviditelné ruky“ trhu
Leninský model
- je spojen s bývalým režimem ve 
 státech střed. a východ. Evropy 
- klade důraz na univerzalitu
- stát má monopol na poskytování 
 sociálních služeb
- sociální pomoc dostávají ti, kteří 
 jsou součástí „pracujícího lidu“
- ostatní jsou vyloučeni ze systé-
 mu a často také kriminalizováni
- dochází k omezování soc. práv
- systém představuje spíše nástroj 
 kontroly
Latinský model neboli „jižní“
- charakteristická je absence defi -
 novaného životního minima
- často jsou prováděna nesyste-
 matická opatření 
- silné spoléhání na sociálně 
 ochranné funkce rodiny 
- např. Řecko, Španělsko, Portu-
 galsko

Současnost sociálního státu
Naplňování principů sociálního 

státu je úzce spojeno s hospodář-
skou, politickou situací a ekonomic-
kým vývojem státu. Po 2. světové 
válce došlo k rozvoji sociálních států, 

zejména v 60. letech20. století, kdy 
v mnoha zemích rostly sociální vý-
daje a rozvíjely se jednotlivé složky 
sociálního státu jako sociální služby 
a sociální pojištění. Poté byla expan-
ze veřejných sociálních služeb ukon-
čena hospodářskou krizí spojenou 
ropným šokem v roce 1973. Další 
období lze nazvat „krizí sociálního 
státu“.

Příčiny krize: propad příjmů stá-
tu, nárůst nezaměstnanosti, vyšší 
počet sociálně slabých osob.

Kritika sociálního státu
1) rostoucí náklady na soc. opatření
 - náklady na sociální opatření 
  mohou zpomalit ekonomický 
  rozvoj
  - náklady rostou, i když ekono-
  mický růst stagnuje nebo klesá
2) ztráta efektivnosti sociál. výdajů
  - instituce zajišťující funkce 
  sociálního státu jsou samy 
  o sobě nákladné
  - redistribuční mechanismy 
  často nejsou transparentní
3) zpochybňování legitimity 
 sociálního státu
  - oslabuje se důvěra lidí ve 
  schopnost soc. státu naplnit 
  principy, na nichž byl založen
4) obava z demografi ckého vývoje 

  - populace ve vyspělých evrop-
  ských státech stárne
 - zhoršující se poměr mezi 
  počtem obyvatel v produktivním 
  a neproduktivním věku
  - jsou nutné reformy, zejména 
  pojistných systémů založených 
  na mezigenerační solidaritě

Aktéry sociální politiky jsou: Ob-
čan, rodina, sousedé, specializované 
instituce poskytující sociální služby, 
církve, organizace občanského sek-
toru, fi rmy, odbory, politické strany, 
profesní sdružení, hromadné sdělo-
vací prostředky, státní moc a sprá-
va, samospráva, nátlakové skupiny, 
mezinárodní organizace a instituce 
a jiné. 

Nelze se spoléhat, že sociální stát 
severského typu (Švédsko, Norsko, 
ale také Finsko či částečně Dánsko 
a Nizozemsko) za nás vybudují zá-
stupci v parlamentu či senátu. Je 
nutné začít plnit vůli lidí i ze zdola, 
tedy v komunální politice.

Z dosud získaných zkušeností lze 
soudit, že jak představitelé ODS tak 
TOP 09 budou jedni z prvních, kteří 
výhod takového státu budou masiv-
ně využívat.  

(Podle odborné literatury a in-
formací přístupných na internetu.)

Tomáš Sedláček
zastupitel KDU-ČSL

Vážení spoluobčané v Lysé 
nad Labem, považuji za slušné 
a potřebné Vám oznámit, že jsem 
v prosinci 2013 ukončil své členství 
ve straně TOP09. Hlavním důvo-
dem byla dlouhodobě kritizovaná 

Oznam zastupitele
nečinnost vedení místní organizace 
TOP09 v Lysé nad Labem. Mys-
lím, že LISTY by neměly sloužit 
k prezentaci politických názo-
rů, proto zde své vystoupení 
z TOP09 nebudu dále rozebírat, 
Vaše případné dotazy zodpovím 
prostřednictvím emailu: z.osvald@
email.cz.

Mandátu, který jsem od voli-
čů dostal, se zbavovat nehodlám 
a do konce tohoto volebního ob-
dobí budu pracovat jako nezávis-
lý zastupitel. Kdokoliv z Vás mne 
proto může protřednictvím emai-
lu se svým problémem oslovit.

Přeji Vám všem mnoho úspěchů 
v roce 2014.

Ing. Zdeněk Osvald
nezávislý zastupitel 

v Lysé nad Labem

Nejdůležitější problém v politice je 
najít prostředek, zabraňující, aby ti, 
kteří nemají na vládě žádný podíl, se 
nestali kořistí těch, kteří je ovládají.                                         

Holbach
   
Má-li rozum dost síly, musí člověka 

napadnout, že kšeftování s křesly je 
politická korupce a způsobuje nede-
mokratické praktiky, něco za něco. 
Po volbách lidé očekávali změnu po-
litické kultury, po které se volalo a zá-
rukou toho být vítězství levice a místo 
toho však přišlo rozčarování. Historie 
se opakuje. Nerespektuje se třetí nej-
silnější strana a její voliči se stávají ob-
čany druhé kategorie. Pan Bohuslav 
Sobotka bere do vlády stranu s nej-
menším mandátem. Levice tak zra-

Opožděné přání
zuje levici. Poměrné zastoupení bere 
za své. Očividně je porušována Zá-
kladní listina práv a svobod a z tohoto 
pohledu změna společenského systé-
mu je nutná, protože zájem lichvářů 
představují peníze, které pokládají za 
největší dobro na tomto světě a zájem 
ctižádostivců je dosažení moci, v níž 
vidí vrchol blaha. 

Nekopejte hroby, do nich padá 
hořká hlína a horké slzy kanou. Vsadi-
li jste na falešnou kartu z Bohumína! 
V lepších časech s komunisty nashle-
danou. A do nového roku 2014 přeji 
všem lidem dobré vůle hodně štěstí, 
zdraví, osobních úspěchů a dětem 
dětské sny a dětská přání. Jsou krás-
né, okouzlující a opravdové!

Tomáš Fišar

Jak řada občanů ví, tak v Listech 
č.12/2013 byla zveřejněna anketa 
MAS Polabí, přičemž tato organi-
zace vznikla počátkem roku 2013. 
Iniciativy se tehdy bez ohledu na 
projednání s občany chopilo vede-
ní Mikroregionu Polabí a zástupci 
ODS ve vedení města. Paradoxně 
se tak ujali iniciativního návrhu Mgr. 
Jana Kořisty, prezentovaného již 
před několika lety (starosta to tehdy 
odmítl řešit), později navrhovanou 
ale i např. panem Fajmonem, a pře-
tvořili jej k obrazu svému. Není proto 
tajemstvím, že až na naprosté výjim-
ky tvoří vedení MAS, dozorčí radu a 
další orgány MAS převážně členové 
ODS nebo jejich sympatizanti, resp. 
podnikatelští podporovatelé, příp. 
čelní představitelé ODS v některých 
neziskových organizacích.

Semináře o možnostech ustave-
ní MAS v našem regionu, kde na 
mapě ČR bylo ještě volné místo, se 
zúčastnili zastupitelé Ing. Osvald, 
Ing. Gregor a za město nová projekt 
manažerka pí Vlastová. Seminář se 

O ustavení MAS Polabí o.p.s. a k anketě uvedené 
v Listech č. 12/2013

konal na Mze začátkem prosince 
2012 a byl uspořádán Státním ze-
mědělským intervenčním fondem 
(SZIF). Ing. Gregor předal tehdy 
vedení města záznam ze semináře, 
kterým se ale vedení města neřídilo, 
protože ODS mělo již jiné úmysly jak 
naložit s tímto programem.

Pro osvěžení paměti uvádím, že 
MAS má pomáhat při zpracování 
jednotlivých projektů s cílem čerpat 
dotace z EU pro rozvoj mikroregio-
nu z tzv. Programu LEADER, jehož 
čerpání zabezpečuje výše uvedený 
SZIF..

Pan starosta Mgr. Havelka dostal 
počátkem roku 2012 úkol od ZM 
připravit první veřejné projednání 
této problematiky do konce června 
2012, což se bohužel bez vysvětlení 
nestalo a měl za povinnost současně 
zajistit i jeden z klíčových principů 
programu, tj. aktivní zapojení obča-
nů, využití jejich podnětů vč. vydání 
informační brožury. Později se uká-
zalo, proč k tomu asi nedošlo a první 
schůzka byla až v říjnu 2012. Záměr 

zastupitelů za ODS byl jednoznačný 
a zcela průhledný. V té době se již 
kalkulovalo, že ODS končí ve vládě 
a v dalších volbách bude na prahu 
volitelnosti, a bylo tak potřeba se 
ještě nějak zachytit a zajistit si zbyt-
kové ovládání fondů z EU. Jinak se 
to bohužel vysvětlit nedá, i když jiné 
vysvětlení se určitě bude nabízet a 
hledat.

Zastupitelé, kteří se podíleli na 
iniciativě založení MAS za účasti ob-
čanů, se pokusili do procesu schvalo-
vání zasáhnout a požádali na základě 
intervencí řady občanů města o svo-
lání mimořádného zastupitelstva, 
které se konalo 28. 1. 2012. To bylo 
zcela evidentně úmyslně ze strany 
totalitní radniční koalice bojkotováno 
a panem starostou svoláno na zcela 
nevhodnou a neobvyklou dobu, takže 
bylo neusnášeníschopné. Nemohli 
se dostavit ani někteří svolavatelé. 
I veřejnost byla zcela nestandardně 
„informována“. Tehdy již vedení 
města podniklo konkrétní  kroky 
k ustavení MAS.

Anketa měla být správně uveřejně-
na v první polovině roku 2012, stejně 

tak vytvořena webová stránka. Navíc 
při ustavení MAS nebyla respektová-
na další pravidla a doporučení SZIF, 
např. se nedoporučovalo, aby účast-
níkem byl region, ale jednotlivé obce 
apod. Pro případné další  zájemce o 
činnost MAS vzniká reálné nebezpe-
čí, že budou formálními členy, ale roz-
hodovací pravomoci v MAS v součas-
né době má prakticky jeden politický 
subjekt a lze očekávat podle toho také, 
jak budou vypadat výsledné projekty 
a hlavně pro koho budou určeny. Rád 
bych se mýlil a budu překvapen, po-
kud tyto projekty budou realizovány 
ve prospěch většiny občanů města 
a ne pouze účelově pro jednotlivce. 
Samotný obsah ankety nechci posu-
zovat.

Dle mého názoru by občané měli 
proces realizace činnosti MAS více 
sledovat. Více informací je možno 
získat např. i na www.pojednanicko.
cz, i když diskuze je zde již poměr-
ně zastaralá, ale také snad na nově 
otevřených webových stránkách 
maspolabi.cz.

Ing. Petr Gregor,
zastupitel, bezpartijní za KSČM
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Power jóga využívá některých klasických jogových pozic, upra-
vených 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. Je vhodná jako prevence před bolestí zad, které 
jsou často způsobeny civilizačními vlivy: špatné držení těla, 
špatné pohybové návyky, jednostranné zatížení atd. Tento 
cvičební styl je zaměřený na protažení svalů celého těla, je-
jich posílení a udržení naší tělesné schránky ve svalové (fyzic-
ké), ale i duševní harmonii. Klidné a pohodové cvičení pro 
všechny...                                                  
S sebou: dlouhou podložku na cvičení, ručník, pití, pohodlné 
oblečení, mikinu, cvičí se naboso na vlastních podložkách

Pro všechny předplatitele 10 lekcí za zvýhodněnou cenu 
je připraven dárek = časopis!!!

Jednorázový vstup na pondělní lekci
(platba na místě) = 100,- Kč

Cvičíme v tělocvičně Obchodní akademie v Lysé n. L.,
ul. Komenského (oranžový pavilon, vstup zadem po že-
lezných schůdcích, škola se uzamyká po zahájení lekce!).
 

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

tel.: 721 658 766                 

pondělky od 19.00 do 20.00 hodin

Cvičení s Romčou Hanouskovou
ZUMBA
Fitness cvičení, při kterém si 
vyzkoušíte, co je to mix aerobiku 
a latinskoamerických tanců 
– merengue, salsa, samba, 
bachata, quebradita, chacha,
reggaeton, cumbia atd.
60 minut Zumby naplní Vaše tělo
endorfi ny na několik následujících hodin.
Pozor na závislost. Budete odpočítávat 
dny a hodiny do další lekce.

VHODNÉ I PRO ZAČÁTEČNÍKY
A „TANEČNÍ DŘEVA“!
AKTUÁLNÍ ROZVRH:
• ČTVRTEK 20 h.,
 Sokol vedle kina, není nutná rezervace
• NEDĚLE 18–19 h.,
 tělocvična OA v areálu ZŠ J. A. Komenského, 
 není nutná rezervace

Cena hodin je 70 Kč, možnost zakoupení permanentky 
600 Kč / 10 lekcí. Cena pro studenty 60 Kč.

Aktuální informace na www.zumba.unas.cz,
na Facebooku skupina Zumba s Romčou,

e-mail: hanouskova@seznam.cz, tel.: 723 951 565

u 

lo
ích hodin.
očítávat 

KY

Hráči lyského Slovanu, kon-
krétně silný ročník 2003 se za 
uplynulý měsíc zúčastnil dvou 
turnajů a to velmi úspěšně. Před-
vánoční turnaj, konaný v neděli 
22. 12. 2013 v Nymburce, druž-

Úspěch mládežnického fotbalu

stvo vyhrálo, na novoročním tur-
naji v Benátkách n. J. se umístilo 
na bronzové příčce!

Nymburského turnaje se zú-
častnila okresní družstva a naši 
hráči na něm jasně dominovali. 

Ačkoli vzrůstově nepatří k nej-
vyspělejším, technická vyspělost 
a herní zkušenosti z krajského 
přeboru, který se v Lysé hraje, byly 
jasně znát. Družstvo zvítězilo ve 
všech utkáních, navíc bez obdrže-
né branky, s následujícími výsled-
ky: Městec Králové – Slovan Lysá 
0:2, Bohemia Poděbrady – Slovan 
Lysá 0:2, Poříčany – Slovan Lysá 
0:1, Polaban Nymburk „B“ – Slo-
van Lysá 0:1, SS Ostrá – Slovan 
Lysá 0:9, Polaban Nymburk – 
Slovan Lysá 0:1. Družstvo hrálo 
v této sestavě: brankář Poborský 
M., dále v poli Forejt M., Kudrna 
J., Šlingr D., Steiner M., Lorko J., 
Tejnický P., Plac M., Zedníček J., 
Hampl V.

Naše branky pak zaznamenali 
Plac 6, Tejnický 6, Zedníček 2, 
Forejt 2.

Benátecký turnaj, konaný 5. 1. 
2014 v krásné městské hale, byl již 
obsazen o poznání kvalitnějšími 
soupeři. Naši hráči se nezalekli větší 

konkurence a pokračovali v kvalit-
ních výkonech. Nutno však podotk-
nout, že nasazení v úvodním utkání 
se trenérům nelíbilo a tak museli 
svěřenců důrazněji domluvit. Slovo 
si vzal i kapitán Tejnický, výkon se 
zlepšil a tak převládá spokojenost 
s konečným třetím místem. Výsled-
ky byly následující: TJ Praga Pra-
ha – Slovan Lysá 2:0, FK Viktoria 
Žižkov – Slovan Lysá 1:2, Zeleneč 
– Slovan Lysá 4:0, AC Sparta Praha 
dívky – Slovan Lysá 0:2, FK Meteor 
Praha VIII – Slovan Lysá 2:1. Druž-
stvo hrálo v této sestavě: brankář 
Poborský M. M., dále v poli Forejt 
M., Šlingr D., Steiner M., Plac M., 
Zedníček J., Tejnický P., Hampl V., 
Lorko J., Chmelík M.

Naše branky zaznamenali: Tej-
nický 3, Plac 1, Forejt 1.

Závěrem bychom chtěli podě-
kovat jak hráčům za předvedené 
výkony, tak rodičům za podporu 
a spolupráci s naším klubem.

Trenéři mládeže 
O. Poborský a M. Šlingr

TK Slovan Lysá n. L.

Zleva stojící: Poborský O. (trenér), Šlingr D., Kudrna, Plac, Steiner, Lorko, 
Šlingr M., zleva klečí: Forejt, Zedníček, Hampl, Tejnický, leží: Poborský M. 

INTERVALOVÝ TRÉNINKINTERVALOVÝ TRÉNINK
vhodný pro muže i ženyvhodný pro muže i ženy

vysoká intenzitavysoká intenzita
účinné spalování tukůúčinné spalování tuků
budování svalovinybudování svaloviny

čtvrtek 20.15 – 21.00 hodinčtvrtek 20.15 – 21.00 hodin
tělocvična Obchodní akademie v Lysé n. L.tělocvična Obchodní akademie v Lysé n. L.

s sebou ručník, pevnou obuv, pitís sebou ručník, pevnou obuv, pití

                       vhodné pro muže i ženy                       vhodné pro muže i ženy
1 lekce = 60 Kč

předplatné 10 lekcí = 450 Kč

www.houzvickova.wz.cz
aneta.krenova@seznam.cz
tel.: 603 298 546

Dětský letní tábor Šumava 
oslavil v loňském roce padesát let 
od svých prvních narozenin díky 
svému „taťkovi“, panu Antonínu 
Najmonovi, který v létě roku 1963 
s turistickým oddílem Lysá nad 
Labem v počtu 12 kluků školního 
věku, odjel na Šumavu a první sta-
nový tábor „rozbili“ při osadě Nové 
městečko na břehu řeky Otavy 
v lokalitě Pod Sokolí skalou. Záso-
bování měli na starost kluci, kteří 
za odměnu v podobě lízátka denně 
docházeli s kárkou do osady Annín 
na nákupy potravin. Vařilo se na 
ohništi zbudovaném ve svahu, kde 
přes vykutaný ohnišťový prostor byl 
položen kamnový tál a topilo se kla-
sicky dřevem, standardem byly také 
klasické latríny a koupelnou byla 
samozřejmě řeka. Denní náplní 
tehdejšího tábornického života byly 
vycházky do okolní překrásné šu-
mavské přírody, společná příprava 
otopu, stravy a večerních táboráků 
s kytarou, které vytvářely romantic-
ké a nezapomenutelné chvíle.

První tábornická akce se vydařila 
a s přibývajícím zájmem  lyských dětí 
o táboření na Šumavě se začala rodit 
letní prázdninová tradice. Postupem 
let se putovní tábořiště přemístilo do 
kempu Annín, poté na louku U Mu-
kkyho pod Mouřencem a po jedné 
potopě způsobené zde malým potůč-
kem protékajícím přes tábořiště se 
zakotvilo na současném sídle areálu 
DLT Šumava, které je součástí areá-
lu kempu Radešov při obci Rejštejn, 
na hranici Národního parku Šuma-
va, samostatně odděleného lesíkem 
při břehu řeky Otavy a Opolenského 
potoka. Začátky tábornického zá-
zemí byly pouze ve stanovém pro-
vedení, s kamny na dřevo, s malou 
stříškou, aby neteklo v případě deš-
tě do hrnců, s obědem, a kuchařka 
byla chráněna pouze pláštěnkou, 
také bez elektrické energie, a pitná 
voda se přivážela v hliníkových mlé-
kárenských konvích na malé kárce. 
A to už také přibylo více dětí touží-
cích po romantice a dobrodružství 
a počty táborníků se postupem let 
ustálily na 80 dětech v každém ze 
dvou turnusů po osmnácti dnech. 
V roce 1980 se zde započalo za ma-
teriální a fi nanční pomoci lyského 
závodu Kovona s budováním stálé-

Šumava má padesátku!
ho tábořiště, nejprve stavbou srubu 
jako ošetřovny, ve spolupráci s obcí 
Rejštejn také elektrifi kaci celého are-
álu a pak následovaly stavby kuchy-
ně, centrálních kadibudek, jídelny 
s klubovnou, koupelny se sušárnou, 
vlastní novou studnou s rozvodem 
pitné vody, horolezeckou stěnou 
a dalším zařízením, nezbytným pro 
zajištění rekreace dětí s odpovídají-
cím bezpečnostním a hygienickým 
zázemím. To vše se zbudovalo for-
mou brigád obětavých tátů a členů 
turistického oddílu Slovanu Lysá 
n. L., kteří si vzali pár dnů dovolené 
a pracovali v dobré partě bez nároku 
na odměnu a pouze za stravu.  

To se už ale kapacita tábora roz-
rostla na počty kolem 120 a více 
dětí v každém ze tří turnusů, k tomu 
personál v počtu 25 osob a už tu 
bylo kolem 160 táborníků na jeden 
turnus.

V průběhu těch několika desítek 
let táboření zde postihlo tábor něko-
lik velkých vod a jedna z největších 
škod v měsíci srpnu roku 2002, kdy 
u vlajkového stožáru byla hladina 
vody na 180 centimetrech, uplava-
lo do Otavy, nebo bylo zcela zniče-
no 59 stanů s dřevěnou podsadou, 
z celkového počtu 75 stanů. Děti 
byly se zavazadly evakuovány do 
Kulturního domu obce Rejštejn, ale 
stany a další vybavení tábora již za-
chránit nešlo.

Za pomoci Města Lysá n. L., zá-
vodu Kovona a dalších sponzorů se 
podařilo sehnat fi nanční prostředky 
na nákup nových stanů a s dob-
rovolným pracovním nasazením 
spousty obětavých lidí se následující 
rok opět tábořilo. 

V současné době je vybavení tábo-
ra vylepšené o spousty nových tech-
nologických pomůcek a zařízení, 
i když si svou činností stále zakládá 
na klasickém tábornickém životě 
s řadou povinností pro každého 
účastníka DLT ve věku od sedmi do 
šestnácti let, se sportovně turistickou 
náplní, celotáborovými a oddílovými 
hrami, kinem, diskotékami, táborá-
ky a samozřejmě koupáním. 

V červnu minulého roku se 
stavba tábora realizovala o týden 
předem než je obvyklé, sjede se do 
tábřiště kolem pětatřiceti obětavých 
lidí, kteří s odměnou za stravu musí 

během víkendu, sobotního dne 
a dopolední neděle posekat trá-
vu celého areálu, postavit šedesát 
kompletních stanů s dřevěnou 
podsadou, vyčistit studnu včetně 
rozvodů pitné vody, provést gene-
rální úklid kuchyně vč. vybavení 
a zprovoznění kamen, zajištění dříví 
na otop, montáž horolezecké stěny 
a spousty dalších úkolů potřebných 
pro běžný provoz tábora. 

Následující víkend se v tábo-
ře sešlo více jak osmdesát kluků 
a holek z řad současných i bývalých 
vedoucích, brigádníků a týlových 
pracovníků ve věku od sedmdesáti 

až nejníže (dvě z bývalých oddílo-
vých vedoucích děvčat zde tábo-
řilo pod stanem s dvouměsíčním 
miminkem), aby po mnoha letech 
zavzpomínali na nezapomenutelné 
chvíle prožité zde v táboře při pří-
ležitosti výročí padesáti let od po-
čátků táboření Lysáků na Šumavě 
– byl to super víkend.

V letošním roce pokračujeme 
v naší činnosti opět a na našich 
webových stránkách www.dltsu-
mava.cz  jsou již uvedeny nové ter-
míny jednotlivých turnusů včetně 
fotodokumentace.  

František Blažek

KČT odbor Lysá n.L. je opět pořadatelem KČT odbor Lysá n.L. je opět pořadatelem 
tradičního Dětského letního táboratradičního Dětského letního tábora

Šumava 2014 Šumava 2014 
v tábořišti Radešov u Rejštejna v turnusech:v tábořišti Radešov u Rejštejna v turnusech:

– I. běh od 29. 6. do 13. 7. 2014 (15 dnů)– I. běh od 29. 6. do 13. 7. 2014 (15 dnů)
– II. běh od 13. 7. do 26. 7. 2014 (14 dnů)– II. běh od 13. 7. do 26. 7. 2014 (14 dnů)

v jednotné ceně poukazu 3950 Kč vč. dopravy a pojištěnív jednotné ceně poukazu 3950 Kč vč. dopravy a pojištění

rekreace rodičů s dětmi a ostatní v termínu rekreace rodičů s dětmi a ostatní v termínu 
27. 7. až 15. 8. 2014 27. 7. až 15. 8. 2014 

v ceně pronájmu stanu 150 Kč/nocv ceně pronájmu stanu 150 Kč/noc

Kontaktní adresa:Kontaktní adresa:
Blažek František, Klicperova 553, 289 22  Lysá n. L.Blažek František, Klicperova 553, 289 22  Lysá n. L.

Tel.: 325 553 355, 602 624 593, 721 704 500, Tel.: 325 553 355, 602 624 593, 721 704 500, 
e-mail: e-mail: blazekfra@atlas.czblazekfra@atlas.cz

Bližší informace vč. fotogalerie najdete na stránkách Bližší informace vč. fotogalerie najdete na stránkách 
www.dltsumava.czwww.dltsumava.cz
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Vedení ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ EVIDENCE, DPH
Oto Edr – Čelákovice – ochotně a spolehlivě

tel.: 720 386 579, e-mail: ucetnictvi.edr@email.cz
www.ucetnictvi-edr.cz

ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem
přijme od školního roku 2014/2015

kvalifi kovaného pedagoga 
I. stupně.

Životopisy zasílejte do 28. 2. 2014
na reditel@zsbhrozneho.cz 

kontakty a informace o škole:
www.zsbhrozneho.cz

Kácení a řez rizikových stromů 
stromolezeckou technikou.

Tel.: 606 527 091

DOUČÍM SŠ MATEMATIKU, i maturita a přijímačky Tel.: 325 551 178

Pronajmu pokoj s koupelnou. 602 136 104

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

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.

CENÍK
RÁMEČKOVÉ 
SLOUPKOVÉ

INZERCE
ČISTÍRNA PEŘÍ ANIČKA

výroba dek a polštářů
prošívání do úplných čtverců
prodej sypkoviny stříbroaktiv

atypické rozměry
Čs. armády 1835, Lysá n. L.

Tel.: 325 553 461, 776 170 052
nábytek Bendex

PO – PÁ   9.00 – 12.00    13.00 – 17.00 hodin
www.cistirna-peri.com

VČELAŘSKÝ KROUŽEK
LYSÁ NAD LABEM

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

Pak neváhejte a přijďte mezi nás.

Bližší informace u vedoucího kroužku na tel.: 724 580 148
nebo na libor.oplustil@seznam.cz

a na http://www.vcelarstvi.cz/aktualni-informace.html

y?

nái ás

PŮJČOVNA STŘEŠNÍCH NOSIČŮ NA AUTO
 •  Autobox
 •  Nosiče lyží
 •  Nosiče kol
 •  Příčníky
tel.:730 942 599         http://pujcovna-lysa.ic.cz
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Rodinné centrum Milovice, A-Z Divadlo Milovice a Přátelé a rodáci Milovic

K TANCI A POSLECHU HRAJE: MINIBANDVstupné: 150150 Kč
Předprodej vstupenek
v Městské knihovně Milovice  A-Z Divadlo nabízí půjčení kostýmů.
a v Rodinném centru                                     Více na www.azdivadlo.cz.

Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad LabemStátní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem
Městská knihovna Lysá nad LabemMěstská knihovna Lysá nad Labem

Polabské muzeumPolabské muzeum

Vás srdečně zvou na přednášku z cyklu 

Univerzity volného času

Dějiny ŽidůDějiny Židů
v Lysé nad Labem v Lysé nad Labem 
                    a okolí

přednáší:

Mgr. Blanka RozkošnáMgr. Blanka Rozkošná
11. března 2014 od 17.00 hodin11. března 2014 od 17.00 hodin
v prostorách Městské knihovny Lysá nad Labem - vstup ZDARMA

                        
Zveme všechny děti i dospělé na čtení 

oblíbených knih, které si děti sami vyberou.
Těšíme se na každého čtenáře, který se zapojí. 
Zájemci o čtení, nechť se přihlásí osobně nebo 
emailem R. Fialovi - roman.fi ala@alternation.cz

nebo M. Svobodové - martina.labutova@email.cz.  
Připraven bude čaj, přinesené dobroty potěší. 
Pro dětské čtenáře bude připraven malý dárek.

školská rada ZŠ TGM Litol

Litol čte dětem
8.  3.  2014  ve 13.00 hodin

ve školní družině
ZŠ TGM Litol


