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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

 1.3.2014 na Husově náměstí
 13.00-14.00 vystoupení dechovky P. Stříbrného
 14.00-14.10 ofi ciální zahájení Masopustu
 14.10 –14.45 masopustní průvod
 14.45-15.15 závody na trakaři
 15.15 –16.00 vystoupení klauna Ferdy
 16.00 vyhlášení výsledků soutěže masek

Každá dětská i dospělá maska v maškarním kostýmu
bude odměněna!

Letošní VII. reprezentační 
ples Tanečního klubu dospělých 
s motivem výzdoby zasvěcený 
králi mořské říše Poseidónovi, 
potěšil 25. 1. 2014 na Výstavišti 
opět všechny milovníky spole-
čenského tance. 

Plesy TKD jsou již tradič-
ně každý rok svou výzdobou, 
předtančením a úrovní tance 
kulturní, společenskou událos-
tí plesové sezóny. Ples zahájil 
slavnostním předtančením ta-
neční klub TKG Hlinsko forma-

Ples TKD na vlnách krále moře Poseidóna

cí sedmi párů ve standardních 
tancích na francouzskou me-
lodickou hudbu Je t‘aime, kde 
láska dokáže být pomíjivá, ale 
také neskutečně krásná.

Z vln moře vystupoval Po-
seidón, starořecký bůh mořské 
říše a vodního živlu, který svým 
trojzubcem vytvářel vlny, na 
kterých se nesl celý ples.

Na přední straně pódia byla 
umístěna mořská panna a ruč-
ně vyřezaná lodní kotva. Celou 
atmosféru dotvářely veliké fo-

tografi e podmořského světa, 
s korábem na mořském dně a ko-
rálovým útesem ze dna oceánu. 
V centrálním zavěšeném kruhu, 
plavaly svítící chobotnice, stříbr-
né rybky, mořští koníci a spirály 
jako mořské řasy podvodního 
světa. Výzdobu doplnilo veliké 
stříbrné akvárium s barevnými 
rybičkami, které speciálně pro 
tento ples, namalovaly děti z MŠ 
Čtyřlístek. Celý sál zkrášnily na 
oknech bílé záclony s modrými 
a tyrkysovými závěsy. 

Další předtančení se neslo ve 
stylu tanga, které zatančil taneč-
ní pár mistrovské třídy A z TKG 
Hlinsko. V ukázce nám taneční-
ci předvedli nejen mnoho prvků 
tanga, ale také tanec plný kon-
trastů, smyslnosti, vášně a lásky.

Oživením bylo vystoupení 
taneční skupiny Crock 14 ve 
čtyřech ukázkách country stepu 
a o půlnoci kankánová show, 
se kterou se skupina Crock 14 
s plesem rozloučila. 

Celý večer byli návštěvníci 
plesu provázeni hudbou kapely 
Echo 91 ze Starého Kolína. Po-
dle předem daného tanečního 
pořádku si pak mohli návštěvní-
ci plesu  zatančit všechny stan-
dardní i latinskoamerické tance.

Ples však netvoří jen tanec 
a setkání jeho příznivců, ale 
rovněž společenská konverza-
ce. Příjemným zpestřením ple-
su, bylo losování hlavních cen 
a obálková soutěž, kde každá 
obálka vyhrává nějakou zajíma-
vou cenu. 

Na závěr však patří poděko-
vání všem, kteří se podíleli na 
organizaci, výzdobě a dalších 
aktivitách spojených s kultur-
ním zážitkem. V neposlední 
řadě bych chtěl velice poděkovat 
všem sponzorům, kteří přispěli 
k vysoké úrovni plesu, i všem 
účastníkům plesu, pro které 
jsou tyto akce pořádány. Tito ta-
nečníci naplnili celý taneční sál 
a vytvořili krásnou atmosféru le-
tošního plesu.

Už dnes máme připravená 
témata příštího plesu a na ten 
si může každý zdokonalit své ta-
neční kroky v „Tanečních pro do-
spělé“, které pořádá TKD Lysá 
nad Labem. Kurzy jsou nejen 
pro začátečníky, ale i pro mírně 
pokročilé a konají se v kultur-
ním domě v Milovicích. Těšíme 
se, že Vaší účastí rozšíříte naše 
řady. Bližší informace může-
te nalézt na našich stránkách 
www.tkdlysa.estranky.cz.

Za TKD Miloslav Škoch

Městský úřad Lysá nad Labem zpracoval za rok 2013 
„Zprávu o činnosti Městského úřadu a Městské policie“. 
Tisková podoba tohoto textu Vám bude zdarma k dispozi-
ci v podatelně úřadu a v Městské knihovně. Elektronická 
verze zprávy je pro Vás připravena ke stažení na webo-
vých stránkách města (www.mestolysa.cz).

Výroční zpráva
MěÚ Lysá n. L. 

Možná máte doma nadané 
dítě, muzikanta, sportovce, vědce, 
a sledujete předávání cen Zlatý 
oříšek. Pro vás, kteří toto ocenění 
neznáte, malé objasnění. Jedná se 
o soutěž talentovaných dětí v roz-
manitých oblastech. Nejprve se 
uskutečňují krajská kola a úspěšné 
děti postupují do kola republikové-
ho. Nejnadanějších 10 dětí, které 
za sebou mívají i řadu úspěchů 
v celorepublikových i meziná-
rodních soutěžích, jsou vyhlášeni 
a oceněni jako držitelé Zlatého oříš-
ku ČR. Přenos z předávání cen je 
již každoročně vysílán na ČT 1 na 
Nový rok. 

Do této soutěže byla nominová-
na a odnesla si vítězství čtrnáctiletá 
Anna Dušková ze ZŠ J. A. Komen-
ského jako nadějná a talentovaná 

Sportovní naděje z Lysé nad Labem držitelkou 
Zlatého oříšku 2013 krasobruslařka. Věnuje se tomuto 

sportu už od svých 5 let. 
Anička má za sebou řadu úspě-

chů, obsadila 3. místo na meziná-
rodní soutěži Cup of Nice ve Fran-
cii, zvítězila na VI. zimní dětské 
olympiádě ve Žďáru nad Sázavou, 
druhý únorový víkend obhájila ve 
Třinci titul Mistryně ČR a nomino-
vala se na Mistrovství světa juniorů 
2014 v Sofi i, které se uskuteční 10. - 
16. března. Bude zde reprezentovat 
Českou republiku nejen v singlu, ale 
i v soutěži sportovních dvojic. A kdo 
ví, třeba se dočkáme, že rodačka z 
Lysé bude reprezentovat naši vlast 
na příští zimní olympiádě v Jižní 
Koreji. Na tu letošní v Soči je přece 
jen moc mladá… 

Všichni jí držme palce!
Mgr. Pavla Michalová
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do 7. 4.
Malíř ztraceného času
výstava kopií děl Zdeňka Buriana
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

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

4. 3. od 16.30 hodin
Poslední Přemyslovci: 
Přemysl Otakar II.
přednáška PaedDr. Marie 
Kořínkové v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

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

6. 3. od 18.00 hodin
Putování Pobaltím
přednáška Mgr. Ladislavy 
Babkové v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

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

11. 3. od 17.00 hodin
Dějiny Židů v Lysé nad Labem 
a okolí
přednáška Mgr. Blanky Rozkošné
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

14. 3. od 19.00 hodin
Bene iční koncert 
pro Vašíka z Litole
v kině na Husově náměstí

15. 3. od 20.00 hodin
Dvorecké plesání
v sále Hostince u Háje Dvorce

18. 3. od 18.00 hodin
Toulky jihovýchodní Asií
beseda s Ing. Karlem Otavou
v zámecké kavárně

18. 3. od 18.00 hodin
Zdravé bydlení
přednáška Ing. Jana Hrabce
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

18. 3. od 18.00 hodin
19. 3. od 18.00 hodin
Žába mastičkářka
představení žáků ZUŠ Lysá n. L.
v kině na Husově nám.

Kulturní kalendář           3 / 2014
19. 3. od 16.30 hodin
Kurz drátování
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

19. 3. – 23. 3.
Zemědělec 2014
Jaro s koňmi 2014
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

20. 3. od 17.30 hodin
Moderní porod
přednáška v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

20. 3. od 17.30 hodin
Když království sestoupilo z 
nebes aneb jak se rodí stát
přednáška Prof. PhDr. Petra 
Charváta, DrSc. v Muzeu 
B. Hrozného v Lysé nad Labem

21. 3. – 30. 4.
Jaro na vsi
velikonoční výstava ve Skanzenu 
Přerov nad Labem

21. – 22. 3. od 8.00 hodin
Sbírka použitého ošacení
v garáži městského úřadu

22. 3. od 10.00 hodin
Sobotní brigáda
v zámeckém parku v Lysé n. L.,
sraz u vrátnice v Zámecké ulici,
v případě deště přesun 
na 23. 3. 2014

22. 3. od 15.00 hodin
Křeslo pro hosta
hosty budou Růžena Merunková 
a Miloš Hlavica v prostorách 
Domova Na Zámku

25. 3. od 18.00 hodin
Kraniosakrální biodynamika
přednáška Kateřiny Hrabec 
Kubešové v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

30. 3. od 14.00 hodin
3. narozeniny Fajn klubu
oslava ve Fajn klubu

1. 4. od 19.00 hodin
Musica Florea
koncert v kostele Narození sv. 
Jana Křtitele v Lysé n. L.

5. 4. od 10.00 do 18.00 hodin
2. Řemeslný jarmark
na náměstí B. Hrozného 
v Lysé n. L.

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

Povídka britského humoristy 
Sakiho „Léčba neklidem“ in-
spirovala nově vzniklé divadel-
ní uskupení v Lysé nad Labem 
k práci na autorském představe-
ní. Zkoušky jsou v plném prou-
du a kromě dalších dvou Sakiho 
povídek, se diváci dočkají i úpra-
vy jedné povídky kanadského 
humoristy Stephena Leacocka. 
Divadelní spolek Náplavka Lysá 
nad Labem má v tuto chvíli de-
vět členů. Společně zkouší Zuza-
na Faldusová, Daniela Smutná, 
Petra Tesařová, Rachel Brunc-

Nový divadelní soubor
líková, Zuzana Burdová, Jiří 
Fuchs, Lukáš Sommer, Hugo 
Charvát j.h. a autor úpravy Jan 
Burda. Za spolupráci rovněž 
děkujeme výtvarníkovi Mikuláši 
Kavanovi a Vítkovi Andrštovi, 
který se ujal hudební stránky 
představení. 

Členové souboru Náplavka 
srdečně zvou na premiéru před-
stavení „Léčba neklidem“, která 
je plánována na 11. dubna 2014 
v 19.30 hodin v Kině Lysá nad 
Labem.  

Zuzana Burdová
Divadelní spolek Náplavka Lysá nad Labem zkouší!

Snímek Mikuláš Kavan

Vážení čtenáři, snad jste zazna-
menali v minulém čísle Listů v rub-
rice „Blahopřání“, že mezi námi žijí 
pozoruhodné ženy, ale povím vám, 
že nejen dlouhověkostí. Setkání 
s nimi mě pokaždé „nabije“ energií. 
Chci se s vámi podělit a trošku vám 
jí předat prostřednictvím řádků. 
Momentálně totiž zastávám mi-
lou funkci gratulanta za městský 
úřad. (Tradičně se s malým dárkem 
zastavujeme u osmdesátiletých 
a pětaosmdesátiletých spoluobča-
nů. Od 90. roku života se potkává-
me s jubilanty každým rokem.) 

Hned 2. ledna oslavila 100 let 
v kruhu početné rodiny paní Marie 
STOLEJDOVÁ. Sto let, to zname-
ná rok narození 1914! Vyučila se 
švadlenou a pracovala ve známém 
pražském módním salónu. Po svat-
bě se věnovala domácnosti a dětem. 
S manželem Václavem prožili spoko-
jených sedmdesát let života a vycho-
vali tři dcery. V obtížných podmín-
kách (válka a potom totalita) nám 
připravili krásné dětství a pomáhali 
nám i v dalších letech. Maminka byla 
vždy velmi obětavá, pracovitá a las-
kavá. To nám o ní napsala její dcera 
paní učitelka Ludmila Tomková. To 
je jedna z těch přísných a spravedli-
vých paní učitelek základní školy, na 
které se nezapomíná, viďte? Neučila 
také vás anebo vaše děti? Paní Sto-
lejdová je již několik let upoutaná na 
lůžko a vzorně o ni v domácím pro-
středí pečují její dcery.

Pátého ledna jsem spěchala do 
Domova Na Zámku za paní An-
nou PETRTÝLOVOU, která je 
dnes vůbec nejstarším občanem 
našeho města. Bylo jí totiž 101 
let! Paní Petrtýlová z Lysé nepo-
chází. Je původem z Moravy. Tam 
prožila velký kus svého života. 
Mnoho let bydlela též v Praze, 
kde se jí s manželem narodily dvě 
děti, dcera a syn, a v Karlových 
Varech. Na zámecký vršek se opět 
z Moravy přestěhovala před pár 
lety. V Lysé bydlí její vnučka s man-
želem, kteří ji pravidelně navštěvují. 
Z bohatého životopisu předané-
ho vnučkou vybírám. Paní Anna 
vzpomíná na přísnou maminčinu 
výchovu, která nedbala možnosti 
ulehčit děvčatům (byly čtyři sestry) 
dospívání využíváním služebné, ale 
naopak je nutila, aby se vše naučily 
dělat samy – vařit, umývat nádobí, 
šít oblečení, uklízet i vyšívat výbavu, 
jakoby služebnou ani neměli. Však 
ji všechny v dalším životě mnoho-
krát poděkovaly. Po absolvování 
Obchodní akademie ve Frýdku 
a výchovou v klášterním internátě 
se paní Anna, kromě klasických 
předmětů (např. psaní na stroji, 
účetnictví, němčina), naučila také 

Úctyhodné oslavenkyně
krásně zpívat z partu nebo psát 
nádherným klasickým krasopisem. 
Začínala v Praze, kam odjela k pří-
buzným, u pana Melantricha jako 
písařka. V Praze poznala i svého 
manžela, absolventa Obchodní 
akademie v Karlíně. Pan Petrtýl pra-
coval jako poštovní rada na Hlavní 
poště v Jindřišské ulici. Oba měli 
rádi cestování a tramping, a tak si 
záhy pořídili chatu na Berounce. 
Vášnivě také fotografovali. Paní 
Petrtýlová byla vždy pověstná svým 
pevným zdravím, nikdy si nevybra-
la žádnou nemocenskou, a také ra-
dostí z pohybu. Do vysokého věku 
ráda chodila na procházky svižnou 
chůzí a cvičila sokolskou sestavu 
(a to ještě v 99 letech!). Nezapře 
v sobě účetní, je dodnes velmi peč-
livá, bystrá. Ráda čte, luští křížovky 
a vypráví o svém životě. 

Koncem měsíce, 28. lednového 
dne, oslavila sté narozeniny paní 
Marie HRÁSKÁ z Litole. Hovor-
ná a čilá paní Hráská začíná svoje 
vypravování tím, jak se jim tatínek 
nevrátil z první světové války, jak 
maminka zůstala se třemi dětmi 
sama a jak velmi těžké měli živo-
bytí. Doma s maminkou zůstali 
dva bratři, ona vyrůstala u babičky 
v Milovicích, než nastoupila do prv-
ní třídy. Vzpomíná na školu (jejím 
učitelem byl i páter Vojáček). Učila 
se výborně, ale do učení jít nemoh-
la, natož dále na školu. Do učení šli 
její starší bratři, ona zůstala doma, 
maminka ji potřebovala na práci. 
Měla pravidelné pracovní povin-
nosti již od útlého věku! Říká, že je 
velká chyba, že se dnes po dětech 
nevyžaduje práce a pomoc. Určitě 
houževnatost a otužilost získa-
né v dětství ji v životě neopustily 
a mnohokrát pomohly. Vzpomíná 
na Lysou, jak vypadala, kde byl jaký 
krámek, komu patřil a co se v něm 
prodávalo. Celý život velmi ráda 
četla. Čtenářská vášeň ji neopouští 
ani v tomto věku a půjčuje si knížky 
i z Městské knihovny. Má syna, dce-
ra již zemřela. Dále má 5 vnoučat, 
11 pravnoučat a 4 prapravnoučata. 
Žije stále v domku, který si s man-
želem opravili po jeho rodičích. Na 
blízku má vnučku s rodinou, také 
syn s manželkou jí pravidelně po-
máhají. Než jsem odešla, zeptala 
jsem se, čemu vděčí za skvělou pleť 
téměř bez vrásek. Mojí kosmetikou, 
děvenko, je dešťová voda a indu-
lona, to mi odpověděla se širokým 
úsměvem, a cupitala se mnou bez 
hole k vrátkům. 

Vskutku pozoruhodné ženy! 

Vážená paní Stolejdová, paní 
Petrtýlová a paní Hráská, přejeme 

Vám ještě mnoho příjemných pro-
buzení do spokojeného dne!

Měla jsem možnost dozvědět 
se víc životních vzpomínek, jak 
z vyprávění, tak ze psaného slo-
va jubilantek. Vnímám, že život 
těchto žen nebyl jednoduchý. Obě 
války výrazně zasáhly do jejich 
životů anebo životů jejich rodin. 
Přes všechny problémy a nesná-
ze s úctou vzpomínají na rodiče 
a učitele, hezky hovoří o svých 
manželech (ani jedna se neroz-
vedla). Očima nejbližších jsou 

vnímány jako obětavé, pracovité, 
laskavé. Především maminky, pro 
které nebylo nikdy nic zatěžko, 
aby udělaly pro své rodiny. Trpě-
livost, dobrota, ale i odvaha napl-
nily jejich požehnané životy. Oby-
čejné ženy, řeklo by se, ale kolik 
z nás by si mohlo vzít vzor ke své-
mu životu! Jsou nádherné nejen 
na přiložených fotografi ích!

Děkuji rodinám za poskytnuté 
fotografi e a spolupráci na tomto 
článku.  

Marcela Chloupková

paní Marie Stolejdová

paní Anna Petrtýlová

paní Marie Hráská
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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 

Svoz bioodpadu
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
Útulek Lysá nad Labem

Vodné a stočné 

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.

Rozhodnutím Rady města zů-
stává cena vodného a stočného 
pro letošní rok ve stejné výši jako 
v loňském roce 2013.

Vodné a stočné pro město 

Lysá nad Labem na rok 2014:
Voda pitná 32,34 Kč/m³
Voda odpadní 36,51 Kč/m³
Celkem  68,85 Kč/m³

Odbor SMI

2. jednání rady města se kona-
lo 28. 1. 2014. Program obsahoval 
36 bodů a více než polovinu z nich 
připravil odbor správy majetku 
a investic. Největší část byla věno-
vána pozemkovým záležitostem 
– 5 bodů, bytovým záležitostem 
– 3 body, po dvou bodech bylo vě-
nováno vyhodnocení veřejných 
zakázek a splátkovým kalendářům. 
Z programu: první dva body byly 
věnovány posouzení nabídek na 
veřejné zakázky. Zakázku na vodo-
rovné značení místních komunikací 
získala z 5 uchazečů fi rma ČNES 
Kladno. Náklady budou činit ma-
ximálně 30 tis. Kč bez DPH. Dru-
há zakázka byla na opravu výtluků 
místních komunikací, bude použita 
osvědčená metoda PATCH. I v tom-
to případě došlo 5 nabídek, rada 
vybrala tu od fi rmy Roadstav z Po-
děbrad. Firma nabídla nejnižší cenu 
3 025 Kč / tunu správkového mate-
riálu, tzn., že za limitní cenu 500 tis. 
Kč bez DPH budou schopni opravit 
největší povrch.

Časově nejnáročnější byl bod 
č. 4, v němž se projednávala doku-
mentace ke kompletní rekonstruk-
ci budovy Muzea B. Hrozného. 
K bodu byl přizván pan Ing. arch 
Zrník z architektonického a sta-
vebního ateliéru Agora z Liberce. 
V úvodu vystoupení krátce popsal 
historii stavby od renesance, přes 
barokní přestavbu, úpravy a dostav-
bičky ve 20. století až po dnešek. 
Studii rekonstrukce si členové rady 
prohlíželi s velkým zájmem, hovo-
řilo se o konečné podobě budovy, 
kde by měl být zachován balkon 
a dostavěny komíny, které dnes 
končí v podkrovním prostoru. Re-
konstrukce se bude týkat i rozvodů 
a vytápění. Studie se týká také ob-
novy zahrady, která bude zpřístup-
něna návštěvníkům muzea a umož-
ní přístup do muzea i vozíčkářům. 

Dalším přizvaným hostem byl 
pan Michl z Thermoservisu Nym-
burk, který radě odpověděl na do-
tazy v souvislosti s vytápěním bytů 
města.

V bodu č. 12 se rada zabývala 
takovou pragmatickou věcí, jako 
je odvoz splaškových vod. Některé 
nemovitosti ve městě jsou obtížně 
napojitelné na městskou kanalizaci 
a jsou proto odkázány na vyvážení 
jímek. Právě pro ně jsou určena pra-
vidla pro poskytování příspěvku, je 
navržena částka 135 Kč/m3 odpad-
ních vod. Konečné znění pravidel 
bude schvalovat únorové zastupi-
telstvo. V bodu č. 20 rada schválila 
konečnou částku fi nančních darů 
na novoroční ohňostroj, které po-
skytly sponzorské fi rmy, a to v sou-
hrnné výši 103 tis. Kč. V bodu č. 22 
rada schválila příspěvek 3,4 tis. Kč 
z Charitativního fondu pro jednu 
nezletilou osobu, aby se mohla zú-
častnit lyžařského výcviku.

V bodu č. 23 rada schválila před-
běžnou spolupráci s fi rmou MS 
development. Záměrem fi rmy je vý-
stavba dotovaných bytů pro seniory 
v rámci projektu Zåhrada. Rada si 
vyžádala podrobnosti a k problema-
tice se určitě vrátí. V bodu č. 24 rada 
reagovala na zvýšený zájem rodičů 
o umístění dětí ve školní družině. 
V ZŠ Komenského se kapacita zvýší 
o 60 míst, dozor u dětí po školním 
vyučování bude zajištěn.

V bodu č. 29 rada učinila další kro-
ky pro rekonstrukci komunikací Na 
Staré vsi a Dolejší – byly jmenovány 

komise (včetně náhradníků) pro ote-
vírání obálek a hodnocení nabídek. 
V bodu č. 34 rada hodnotila nabídky 
na dodávku kancelářských potřeb 
a tonerů pro městský úřad na rok 
2014. Z šesti nabídek byla u kancelář-
ských potřeb vybrána fi rma VKUS-
-BUSTAN z Frýdku-Místku, tonery 
bude dodávat 1. Severočeské druž-
stvo zdravotně postižených z Děčí-
na. V obou případech bude úřad vy-
užívat tzv. náhradního plnění, které 
částečně naplňuje povinný podíl 4 % 
zaměstnanců se změněnou pracovní 
schopností. Se zajímavým návrhem 
vystoupil v bodu č. 35 pan Mgr. Petr 
Kopecký. Navrhl zřízení expozice 
MUDr. Rudolfa Jedličky v Muzeu 
B. Hrozného. Výstava by mapovala 
život a dílo významného lyského 
rodáka a byla by tvořena výstavními 
panely (dar od p. Mgr. Fajmona) 
a dochovanými exponáty, zapůjče-
nými Jedličkovým ústavem v Praze. 
O termínu otevření expozice budou 
občané v předstihu informováni.

3. jednání rady města se konalo 
11. 2. 2014. Program se skládal z 37 
bodů a stejně jako minule byla po-
lovina bodů od odboru správy ma-
jetku a investic. Program byl velmi 
pestrý. Největší část byla věnována 
veřejným zakázkám – 3 body, po-
zemkovým záležitostem – 3 body, 
bytovým záležitostem – 2 body, 
splátkovým kalendářům – 2 body. 
Z programu: zajímavá diskuse se 
rozvinula v bodu č. 3. Nový vlastník 
jednoho domu v Komenského ulici 
chystá rekonstrukci objektu, kde by 
měly vzniknout 2 bytové jednotky. 
Nemá možnost parkování v objek-
tu, a tak mu rada vyměřila poplatek, 
z něhož budou vybudována 2 nová 
parkovací stání v jiné části města. 
Investorovi se poplatek nelíbí a po-
žádal radu o prominutí nebo sníže-
ní. Konečné slovo bude mít únorové 
zastupitelstvo. V bodu č. 5 rada po-
drobně projednala plán oprav chod-
níků a komunikací v roce 2014. 
Na opravy a údržbu chodníků byla 
v rozpočtu schválena částka ve výši 
2,2 mil. Kč a na opravu a údržbu 
komunikací 4,2 mil. Kč. V bodu 
č. 6 rada vybírala zhotovitele chod-
níku v ulici Sokolská k hasičské 
zbrojnici. O zájmu o zakázku svěd-
čí 12 nabídek, rada vybrala tu od 
místní fi rmy Guman s nabídkovou 
cenou 94 tis. Kč.

V dalším bodu se rada sezná-
mila s dvěma variantami výstavby 
nové tělocvičny u ZŠ TGM v Litoli. 
Očekávalo se, že montovaná stavba 
vyjde rychleji, ale kupodivu vyhrá-
la zděná stavba. Doba výstavby je 
v obou případech srovnatelná, asi 
5 měsíců. Proto bude vypsána 
veřejná zakázka na vypracování 
projektové dokumentace pro zdě-
nou variantu. V bodu č. 11 se rada 
opakovaně zabývala duplicitním 
vlastnictvím pozemků v areálu ha-
sičské zbrojnice. Čekalo se na usne-
sení valné hromady hasičů, která se 
konala 10. ledna 2014. Nyní jsou 
podklady pohromadě a únorové 
zastupitelstvo by mělo schválit další 
postup, aby v krátké době bylo roz-
dělení pozemků a staveb dokonče-
no ke všeobecné spokojenosti.

V bodech č. 14 a 15 rada posu-
zovala nabídky na veřejné zakázky. 
První z nich se týkala dodávky sítí 
do oken v ZŠ B. Hrozného. Ze šesti 
nabídek vyšla vítězně fi rma Grand 
Systém z Havlíčkova Brodu s na-

bídkovou cenou 27 tis. Kč včetně 
DPH. Ve druhé zakázce jde o vý-
měnu dveří u učeben ZŠ Speciální. 
Dorazily 4 nabídky, vítězem se stala 
fi rma ELBOARD servis z Brandý-
sa n. L. za 83 tis. Kč včetně DPH. 
V bodu č. 17 rada vyslechla infor-
maci o vzrůstajícím počtu dětí, 
nastupujících do prvních tříd. Sou-
časně se zvyšuje počet dětí dojíždě-
jících do školy ze Stratova a Ostré. 
Je to signál pro zahájení práce na 
projektové dokumentaci, podle 
níž bude možné stavebně upravit 
dosud volné plochy v ZŠ J. A. Ko-
menského, kde vzniknou 4 nové 
třídy. Tím by se měl nápor prvňáčků 
v letech 2015 a 2016 zvládnout.

V bodech č. 22 až 24 rada rozdě-
lovala fi nanční příspěvky sportov-
ním a společenským organizacím 
na činnost, údržbu a provoz v roce 
2014. Podrobnější informace bude 
po schválení částek v únorovém za-
stupitelstvu.

Bod č. 25 reagoval na jednání 
zastupitelstva v prosinci 2013 
a byl věnován problematice he-
ren a hazardu. Jeden ze zastupi-
telů navrhl zrušení všech heren 
na území města, ale získal jen 
malou podporu. Podkladový 
materiál mapuje situaci a vliv 
hazardu na pořádek ve městě 
a bude předmětem diskuse na 
příštím zasedání zastupitelstva. 
V dalším bodu rada oceňovala 
strážníky a občany města (je jich 
celkem 10), kteří dne 4. března 

u příležitosti Významného dne 
města převezmou vyznamenání 
z rukou vedení města. Oceněným 
bude věnován samostatný článek 
v dubnových Listech.

Bod č. 27 určitě udělá radost od-
půrcům stěhování pošty ze Sokol-
ské ulice. Výsledek je jednoznačný 
– z 556 hlasů je 92 % pro setrvání 
pošty na původním místě, 8 % by 
poštu přestěhovalo. To snad je vý-
mluvný vzkaz pro vedení České 
pošty, aby hledalo jiná opatření, jak 
zlepšit služby ČP občanům v Lysé 
nad Labem.

V bodech č. 30 a 31 se hledal 
koordinátor BOZP a stavební 
a technický dozor investora pro 
I. etapu rekonstrukce komunikací 
Na Staré vsi a Dolejší. V prvním 
případě došlo 9 nabídek. Zakázku 
získala společnost SAFEA z Brna 
s nabídkovou cenou 22,5 tis. Kč 
včetně DPH. Na druhou zakázku 
dorazilo 7 nabídek, z nichž vítězně 
vzešel Ing. Martin Kučera z Kladna 
za celkové náklady 92 tis. Kč.

V bodu č. 34 rada projednala zprá-
vu ředitele městské policie pana Bc. 
Luďka Přibyla o bezpečnostní situaci 
ve městě za rok 2013. Zpráva bude 
součástí výroční zprávy o činnosti 
úřadu a městské policie.  

Posledním bodem bylo schválení 
velmi obsáhlého programu zasedá-
ní zastupitelstva dne 19. února, ale 
o tom si přečtete až v příštím čísle.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ 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
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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

93 let
Bedřiška Rámišová

92 let
Jarmila Topinková

91 let
Božena Chvojková
Oldřich Závodník
Eduard Janovský

90 let
Josef Šnejdr
Marie Jirsová

80 let
Zdeněk Veselý
Jaroslava Štětkářová

Anna Lauermannová:
„Grácií stáří je dobrota.“

Nezvaný host v DPS   
Dne 5. 1. 2014 ve 3.10 hodin bylo 

přijato telefonické oznámení, že 
v DPS v ulici Masarykova se na 
chodbě nachází cizí muž, který leží 
na zemi. Strážníci na místě ztotož-
nili 32 letého muže z Neratovic, 
kterého po provedených úkonech 
vykázali z budovy.

Alkohol za volantem  
Dne 5. 1. 2014 v 03.40 hodin 

kontrolovali strážníci řidiče osobní-
ho motorového vozidla v ulici Prů-
běžná v Lysé nad Labem z důvod-
ného podezření, že řidič vozidla je 
pod vlivem alkoholu. Následně pro-
vedená orientační dechová zkouška 
u 49 leté řidičky z Lysé nad Labem 

Krimi střípky
dopadla pozitivně, s naměřenou 
hodnotou 1,69 ‰ alkoholu. Na 
základě podezření ze spáchání pře-
činu ohrožení pod vlivem návykové 
látky byla na místo přivolána hlídka 
Policie ČR, která si věc převzala 
k provedení dalších opatření.   

Řídil motorové vozidlo 
i přes vydaný zákaz  

Dne 21. 1. 2014 v 9.15 hodin 
projednávali strážníci v ulici Sokol-
ská dopravní přestupek s 38 letým 
mužem z Milovic. Při projednávání 
přestupku a prováděných úkonech 
k osobě řidiče bylo zjištěno, že muž 
má správním orgánem vysloven 
zákaz řízení motorových vozidel. 
Na základě tohoto zjištění byla na 

místo přivolána Policie ČR, která si 
muže převzala k provedení dalších 
opatření. Muži hrozí obvinění z pře-
činu dle § 337 trestního zákoníku 
Maření výkonu úředního rozhod-
nutí.

Nabízel služby i přes vydané 
nařízení města 

Dne 28. 1. 2014 ve 13.40 hodin 
bylo na služebnu Městské policie 
přijato několik telefonních ozná-
mení o neznámém muži, který 
v ulici Družstevní nabízí změnu 
poskytovatele služeb v oblasti ply-
nu a elektřiny. Strážníci tohoto 39 
letého muže ze Žďáru nad Sázavou 
následně ve zmíněné ulici zjistili 
a ztotožnili. Po provedených úko-
nech k osobě byl přestupek projed-
nán na místě v blokovém řízení.  

Zadržení celostátně
hledané osoby  

Dne 30. 1. 2014 ve 13.55 hodin 
byl velmi kuriózním způsobem za-
držen 30 letý muž z Prahy, který se 
dlouhodobě zdržuje na území měs-
ta Lysá nad Labem. Muž, po kterém 
bylo vyhlášeno celostátní pátrání, 
telefonicky oznámil na služebnu 
Městské policie volné pobíhání 
psů v ulici Masarykova. Operátor 
po ověření jména, duchapřítomně 
s mužem udržoval kontakt až do 
chvíle příjezdu hlídky strážníků. 
Překvapeného muže následně po 
provedených úkonech k osobě 
strážníci předvedli na místní oddě-
lení Policie ČR, která si jej následně 
převzala.

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

Zajímá Vás, co se plánuje 
a děje ve městě?

Zeptali jsme se...

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

Jedna důležitá informace na 
začátek: nejsem příznivcem, ani 
placeným agentem herního průmy-
slu.   Dokonce jsem ve svém životě 
neroztočil jediný „forbes“, pakliže 
za ně neoznačím dřívější telefony 
nebo automaty na jízdenky, které 
rády nevydaly po vhození mince 
nic, případně několikanásobek vlo-
žené částky…

K tomuto článku mě pobídlo 
populistické a argumentačně velmi 
zavádějící tažení proti údajně nej-
většímu zlu současnosti – hazardní-
mu byznysu. Prý ničí morálku dětí, 
a z dospělých dělá „závisláky“, kteří 
by se před vstupem do herny měli 
rovnou nahlásit u „svého“ exekuto-
ra. Podle jeho aktivistů je potřeba je 
plošně vymýtit a nepoučitelné hráče 
registrovat.

Ještě než přitakáme líbivé 
představě ulic a náměstí bez křik-
lavých poutačů a charakteristic-
kého zvuku tzv. výherních hra-
cích přístrojů (VHP), položme 
si – prosím – tři základní otázky:
 1) Dosáhneme celoplošným 
  zákazem zázračného vyléčení 
  gamblerů?
 2) Komu prospěje celoplošný 
  zákaz hazardu?
 3) Jak nahradíme výpadek 
  z příjmů z hazardu v rozpočtu 
  konkrétně Lysé nad Labem?

Odpověď na první otázku jsem 
nemusel hledat příliš dlouho. Ploš-
ný zákaz vždy vedl pouze k tomu, 
že se potíraný jev nebo produkt 
stáhl do ilegality či undergroundu. 

Dobře organizované skupinky ob-
čanů (nechci používat slovo mafi e) 
byly připraveny „pomoci“ těm, 
kteří najednou nemohli provozovat 
své zakázané „zlo“. Příkladem bu-
diž například americká prohibice 
let třicátých. Alkoholiků neubylo 
a společnost měla co dělat, aby se 
vypořádala s kriminálními živly, 
které se na zakázanou činnost zača-
ly nabalovat.

Analogicky lze tedy předpoklá-
dat, že pokud nastane celoplošný 
zákaz hazardu, bude se tento pro-
vozovat nelegálně. Zkrátka proto, 
že gamblera nikdo nevyléčí pou-
hým zákazem. Ve městech to sice 
bude vypadat naoko krásně a bez-
pečně. Ve skutečnosti se problém 
jen vyostří a prohloubí. Stane se 
skutečně sociálním, nekontrolova-
ným a hlavně, stane se součástí šedé 
ekonomiky, kdy veřejná sféra (např. 
naše město) bude muset fi nancovat 
sanaci následků, aniž by získala je-
dinou korunu na straně příjmů.

Odpověď na druhou otázku byla 
nepoměrně složitější. Společnos-
ti, které působí v oblasti hazardu, 
je poměrně mnoho. Jsou zde ryze 
české fi rmy i fi rmy zahraniční. Fir-
my, které podnikají v oblasti VHP 
a videoloterijních terminálů (VLT) 
odvádějí státu a obcím příslušné 
daně a poplatky. Společnosti, které 
se zabývají internetovým hazar-
dem, neodvádějí ve většině případů 
státu nic.

Pokud tedy dojde k celoplošné-
mu zákazu hazardu, jednoznačným 
vítězem budou fi rmy, které neodvá-

dějí v České republice žádné daně. 
Naopak stát a obce přijdou o cca tři 
čtvrtě miliardy korun příjmů – mož-
ná to však bude ještě více: jen lote-
rijní daň státu v roce 2012 přinesla 
7,6 miliardy korun! Firmy, které 
dodnes odvádějí daně, zaniknou, 
propustí své zaměstnance a stát 
bude zatížen zvýšenou výplatou so-
ciálních dávek.

Odpověď na třetí otázku byla 
opět poměrně jednoduchá. Naše 
město získalo na daních a poplat-
cích z hazardních her za rok 2013 
7 334 000,- Kč. Pokud hazard ce-
loplošně zakážeme, tyto příjmy do 
městského rozpočtu nepřijdou. Ta-
ková je realita.

Zastupitelé pak budou muset vy-
bírat v zásadě ze dvou možností, jak 
tento výpadek nahradit. 1) Omezí-
me výdaje městského rozpočtu, což 
znamená méně investic či menší 
podpora města různým sportovním 
společenským či příspěvkovým or-
ganizacím. Anebo za 2) můžeme 
zvýšit občanům daně - například daň 
z nemovitosti by se v tu chvíli muse-

la zvednout cca o 120 %. To zname-
ná, že občan, který dnes platí za svůj 
domek se zahrádkou zhruba 500,- 
Kč, najednou zaplatí 1 100,- Kč.

Toliko fakta. Aby však byl ob-
rázek úplný, a my na radnici, v za-
stupitelstvu i vy občané jste měli 
komplexní informace, udělali jsme 
průzkum i mezi městskou a státní 
policií a ve školách. Výsledek? Ha-
zardní hry, automaty a jiné terminá-
ly nejsou ani náhodou vnímány jako 
prioritní problém. Mnohem závaž-
něji respondenti průzkumu vnímají 
šíření drog a alkoholismu, žel stále 
častěji mezi dětmi a mladistvými.

Perzekuujme herny, pokud by 
měly být drogovými a alkoholovými 
doupaty! Ale nenamlouvejme si, že 
jejich zákazem vyřešíme problém 
her a risku jako takového. Pokud 
chceme mít všechny nešvary spo-
jené s hazardem pod kontrolou, 
regulujme jej, sledujme a dbejme na 
dodržování zákona a pořádku. Ale 
nezakazujme jej. Vymkl by se nám 
z rukou. 

Mgr. Jiří Havelka, starosta

Proč nemohu kývnout na celoplošný zákaz hazardu?

 Ilona Doležalová: Kdy bude 
nový kolostav na nádraží?

Koncem ledna již došla želez-
ničářům trpělivost a nenápadné 
cedulky o zákazu stavění kol 
k zábradlí prvního nástupiště 
před starou budovou ČD nahra-
dili několika výraznějšími ce-
dulemi. Čeká nás cyklisty, kteří 
z různých důvodů bojkotujeme 
stavění kol ve starém kolostavu, 
milejší překvapení? Dohodla se 
již rada města s Českými drahami 
o novém, větším a bezpečnějším 
krytém kolostavu namísto nebo 
vedle toho stávajícího? 

Důvody bojkotování par-
kování kol „na místě k tomu 
určeném“ jsou různé: v létě je 
kolostav přeplněn, kola se do 
něj nevejdou a při dešti jsou 
mokrá, starý systém kolejnic je 
často v havarijním stavu, při na-
hazování kola do výšky si přivo-
díte hexenšus, ale nejpalčivější 
je vysoké riziko odcizení, ač je 
prostor před nádražím monito-
rován kamerou městské policie.  
Víme, že jsou kola z nádražních 
kolostavů odcizována hromad-
ně organizovanou skupinou, 
která zabavená kola prodá 
v jiném městě, v jiném kraji… 
Své ukradené kolo málokdy 
potkáte v Lysé. Ráda bych se 
tedy zeptala velitele naší měst-
ské policie, jak je právě kamera 
monitorující parkoviště před 
nádražím úspěšná v boji proti 
organizovanému zločinu, je-li 
pro tento účel vůbec využívána? 
Problémem totiž je, že musíte 
nejprve krádež kola nahlásit na 
státní policii, poté se případem 
může zabývat městská kame-
ra. Pokud ovšem neznáte VIN, 
nemáte fotku, či nějaký důkaz 
o existenci svého kola, nejdete 
nikam. Takto odbavený cyklista 
si podruhé, nebo potřetí raději 
připoutá kolo před starou bu-
dovu ČD, nebo začne jezdit na 
nádraží autem. Chápu, že stará 
kola u klandru nejsou nejlepší 
vizitkou nádraží, natož našeho 
„bike unfriendly“ města. Než se 
vyřeší krádeže kol, snad by pro 
začátek stačil ten dlouho pláno-
vaný nový kolostav?

Podle vyjádření ředitele Měst-
ské policie Lysá n. L. pana Bc. 
Přibyla přispívá kamerový sys-
tém v okolí nádraží ke snížení 
obecné kriminality, ale problé-
mem je, že kamera neobsáhne 
prostor kolem kolostavu, protože 
ten se nachází za budovou nádra-
ží. Po krádeži tak lze jedině sledo-
vat odjíždějící cyklisty a to pou-
ze směrem k Masarykově ulici. 
V noci navíc část lamp železničá-
ři vypínají, takže účinnost kamer 
klesá.

Rada města se problémem 
parkování kol opakovaně zabývá. 
Okamžitým řešením pro letošní 
jaro je obnova krytého kolostavu, 
který byl umístěn u budovy měst-
ského úřadu a byl málo využíván. 
Po opravě (v březnu) bude kolost-
av přemístěn do blízkosti nádraží 
a postupně do začátku cyklistické 
sezóny budou opraveny ostatní 
stojany.

Radikálním řešením letitého 
problému by byla výstavba par-
kovacího domu na kola – BIKE 
TOWER. Rada města viděla pre-
zentaci fi rmy Systematica, která 
funkční pilotní parkovací objekt 
postavila u nádraží v Hradci Krá-
lové. Kola jsou automaticky zaklá-
dána do boxů uvnitř proskleného 
objektu do několika pater. Na plo-
še 8 x 8 metrů může být uloženo 
několik desítek kol. Velkou výho-
dou je 100% bezpečnost, na kole 
mohou zůstat veškerá přídavná 
zařízení, brašny, sedačky pro děti 
atd., protože do objektu se nedá 
vstoupit. V současné době odbor 
správy majetku a investic vytipo-
val 2 místa pro možnou výstavbu 
– na lyské a litolské  straně. Ve 
spolupráci s fi rmou Systematica  
probíhá jednání o možné dota-
ci, nejen pro Lysou, ale pro řadu 
měst v Polabí, kde jsou pro cyklis-
tiku vhodné podmínky. Na projekt 
je pak v rozpočtu města vyčleněno 
500 tisíc Kč. Jen mne mrzí, že pro 
rozpočet města, který obsahuje 
právě tuto položku, nehlasova-
li zastupitelé města, kteří jinak 
cyklistiku podporují a jsou sami 
aktivními cyklisty.

Jiří Havelka
starosta města

Město Lysá nad Labem a fi rma Stavokomplet Vás zvou na pro-
hlídku čistírny odpadních vod při příležitosti Světového dne vody, 
který připadá na sobotu 22. března. Podrobnější informace budou 
zveřejněny v průběhu měsíce března na internetových stránkách 
města.

Mgr. Jiří Havelka

Prohlídka čistírny
odpadních vod



3/2014 LISTY města Lysé nad Labem 5

Dějiny Židů v Lysé nad Labem a okolí Dějiny Židů v Lysé nad Labem a okolí 
– 11. března 2014 od 17.00 hodin– 11. března 2014 od 17.00 hodin

Cyklus Univerzity volného času Vám v měsíci březnu 
nabídne přednášku věnovanou zajímavým židovským 
dějinám v našem kraji. Přednášet bude Mgr. Blanka 
Rozkošná, mimo jiné i autorka monografi e na toto 
téma. Přednáška se koná v prostorách knihovny. Vstup 
volný.

Zdravé bydlení Zdravé bydlení 
– 18. března 2014 od 18.00 hodin– 18. března 2014 od 18.00 hodin
Seznámení se základními principy stavební biologie - celistvé-
ho přístupu při stavbě a rekonstrukci domů v souladu s přírodou 
a zdravím člověka. Touto oblastí nás provede kamnář a přírodní stavi-
tel Ing. Jan Hrabec. Přednáška se koná v prostorách knihovny. Vstup 
zdarma.

Moderní porod Moderní porod 
– 20. března 2014 od 17.30 hodin– 20. března 2014 od 17.30 hodin
Rodící žena a její dítě by měly být rozhodujícími činiteli při porodu, 
nikoli pasivními příjemci péče. V přednášce na toto téma se můžeme 
těšit na zajímavé informace ze současného porodnictví. Přednášky je 
možné se účastnit s dětmi. Akce se uskuteční v prostorách knihovny. 
Vstup volný.

Kraniosakrální biodynamika Kraniosakrální biodynamika 
– 25. března 2014 od 18.00 hodin– 25. března 2014 od 18.00 hodin
Přednáška o jedné z metod léčení organismu. Tato metoda vychází 
z Osteopatie, která se provádí kontaktováním jemným dotykem na 
tělesné struktury klienta. Tato technika práce s tělem je velmi účinná 
při jakýchkoliv zdravotních potížích, není kontraindikována s žádnou 
medikací i v případě závažných onemocnění, má velmi široké spekt-
rum uplatnění u onemocnění nebo problémů různého původu. Lek-
torkou bude studentka Institutu CranioSacrální Biodynamiky Kateři-
na Hrabec Kubešová. Přednáška se uskuteční v prostorách knihovny. 
Vstup zdarma.

Musica Florea Musica Florea 
– 1. dubna 2014 od 19.00 hodin – 1. dubna 2014 od 19.00 hodin 
Koncert světově uznávaného souboru specializujícího se na inter-
pretaci staré hudby. V jeho podání si budeme moci vyslechnout 
Brockes Passion G. F. Händela. Koncert se bude konat v kostele 
sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem od 19.00 hodin. Vstupné 100,- 
Kč, studenti a senioři 50,- Kč. Předprodej vstupenek bude zahájen 
1. března 2014.

Soutěž pro dětské čtenáře:Soutěž pro dětské čtenáře:
Lovci perelLovci perel

Zapojte se i Vy do poutavé celoroční dětské 
soutěže a čtením knih získávejte perly a jiné 
odměny (bližší informace získáte v knihov-
ně)! 

Městská knihovna v Lysé nad Labem
Husovo nám. 23 (budova MěÚ - přízemí)

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

www.knihovnalysa.cz, www.iclysa.cz

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

Novinky v Městské knihovněNovinky v Městské knihovně
- Půjčování „tematických kufříků“ – tématické kufříky jsou novou 
 nabídkou především pro rodiče s dětmi. V kufříku najdete knihy, 
 společenské hry a další doplňky, díky kterým můžete získat mnoho nových 
 zajímavých informací a hravou formou se zdokonalit v různých oblastech. 
 Kufříky jsme pro Vás připravili s těmito tématy: Dopravní výchova, 
 Dinosauři, Vesmír a Logopedie.
- Dárkový certifi kát – darujte svým známým roční registraci do naší 
 knihovny (info v 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.

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

Masopustní rej Masopustní rej 
– 1. března 2014 od 13.00 hodin– 1. března 2014 od 13.00 hodin
Již tradiční masopustní veselí na Husově náměstí. 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 koblížky.
 

Toulky minulostí Toulky minulostí 
– 4. března 2014 – 4. března 2014 
od 16.30 hodinod 16.30 hodin
Březnové setkání s historií se i nadále ponese ve zna-
ku Přemyslovců. PaedDr. Marie Kořínková se tento-
krát bude věnovat jedné z nejvýznamnějších osob-
ností tohoto rodu, Přemyslu Otakaru II.. Přednáška 
se bude konat v prostorách knihovny od 16.30 hodin.

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

Putování Pobaltím Putování Pobaltím 
– 6. března 2014 od 18.00 hodin– 6. března 2014 od 18.00 hodin
Cestovatelská přednáška Mgr. Ladislavy Babkové, která se s námi podělí 
o své zážitky z putování pobaltskými republikami. Těšit se můžete na 
krásné fotografi e z této oblasti. Vstup zdarma. 

PC kurz – od 11. března do 1. dubna 2014 PC kurz – od 11. března do 1. dubna 2014 
vždy v úterý od 10.00 a 11.00 hodinvždy v úterý od 10.00 a 11.00 hodin

Kurz, který Vás naučí základní práci s počíta-
čem, s textovým editorem a internetem. Na 
kurz je nutné se závazně přihlásit předem. 
Účast na kurzu je pro všechny zdarma.

Přestože je podle kalendáře zim-
ní období, počasí je proměnlivé 
a slunce střídá vítr a sníh. Náš „život 
na zámku“ však jede dál.

Význam slova reminiscence 
pochází z latinského reminiscere 
– vzpomenout si, rozpomenout se, 
obnovit v paměti. Ještě na sklonku 
minulého roku se nám podařilo vy-
tvořit na 1. patře našeho domova re-
miniscenční místnost. Zde bychom 
se rádi setkávali s našimi obyvateli 
a mluvili o jejich minulosti tak, aby 
prožívali své pocity souznění se 
svými vrstevníky, sdíleli vzpomínky 
vázané na společná témata, měli 
možnost cítit se příjemně. Toto se 
děje především při pravidelných 
oslavách „Jubilantů“ z těch, kteří 

mají v daném měsíci narozeniny. 
Setkávání jsou velice příjemná 
a mnohdy i poučná. Letos jsme 
oslavili s naší obyvatelkou, paní 
Annou Petrtýlovou, její krásné 101. 
narozeniny. Ještě jednou moc gra-
tulujeme. Na každém z našich pod-
laží se budeme nadále snažit prvky 
reminiscence doplňovat.

Všichni víme, že fi nancování 
sociálních služeb je rok od roku 
složitější a peněz neustále ubývá. 
Proto se vícezdrojové fi nancování 
stává nepřehlédnutelnou nutností. 
V loňském roce se nám podařilo 
získat na sponzorských darech bez-
mála 250 tis. korun. Všem, kteří se 
rozhodli nám v naší práci pomáhat, 
srdečně děkujeme a budeme, rádi, 

pokud nám zůstanou nakloněni i v 
dalších letech. Za zmínku stojí dar 
ve výši 290 USD (5860,- Kč) od 
lidí, kteří se narodili v USA, Kana-
dě, Austrálii, Německu, Bulharsku, 
Holandsku a Pákistánu. Sbírku pro 
náš domov organizovala společnost 
„Trefa“ - Kameničky. 16 párů obuvi, 
pořízené z této sbírky, byly rozdány 
našim obyvatelům. Děkujeme.

Všichni jistě víte o naší snaze 
o stavbu nového domova. Stavba 
se bohužel, díky několika občanům 
města Lysé prozatím neuskutečni-
la. Nicméně, snažíme se i nadále. 
Ale přesto je zapotřebí se o náš do-
mov starat a pracovat s tím, aby se 
v něm naši klienti cítili dobře a bez-
pečně. Je to prostě nutnost. O čás-
tečné opravě podlah jsme se zmiňo-
vali už v minulosti. Snažíme se také 
i o zútulnění společných prostor 

i samotných pokojů obyvatel. Jde 
především o nové skříně, nábytkové 
komody, sedací nábytek – židle, se-
dací soupravy. Pokud se v budouc-
nu podaří nový domov zrealizovat, 
bude vše zapotřebí i v „novém“. 
Nezapomínáme i na nás – zaměst-
nance. Budujeme novou kancelář 
sociálních pracovnic. První dojmy a 
kontakt s žadatelem o naše služby či 
se samotným klientem je velice dů-
ležitý. Na oplátku vytvoříme útulný 
dvoulůžkový pokoj, např. pro man-
želský pár.

Přijali jsme pozvání a navští-
vili MŠ Mašinku. Děti nacvičili 
a zahráli nám pohádku o Popelce. 
Bylo to moc milé dopoledne a po-
zvání nám udělalo velkou radost.

Také jsme Vás už informovali, 
že se asi před rokem v našem do-
mově uskutečnilo několik natá-

čecích dnů na novém fi lmu pana 
režiséra Jiřího Menzela – „Don-
šajni“. Bohužel to byl poslední 
fi lm vynikající herečky paní Jiřiny 
Jiráskové. Strávila u nás jeden na-
táčecí den. Film „Donšajni“ jsme 
společně shlédli v rámci našeho 
fi lmového klubu a připomněli si 
tím tuto událost.

Navštívili jsme opět lyské výsta-
viště, tentokrát na výstavě „Chova-
tel“. I tím jsme si připomenuli naše 
životy. Abychom nezapomněli svá 
kulinářská umění, sešli jsme se nad 
povídáním, písničkami a výrobě po-
mazánky. Přestože se posezení jme-
nuje „Holky v akci“, přítomni byli 
i pánové a práce jim šla také pěkně 
od ruky.

Při jednom vzpomínkovém od-
poledni jsme si připomenuli životní 
příběh Jana Palacha, studenta Filo-
zofi cké fakulty Univerzity Karlovy 
v Praze, který se 16. ledna 1969 za-
pálil na Václavském náměstí. Svým 

šokujícím činem chtěl vyburcovat 
domácí veřejnost z rezignace, do 
které se začala propadat necelých 
pět měsíců po srpnové okupaci Čes-
koslovenska. Palachův protest měl 
mimořádný ohlas nejen v domácím 
prostředí, ale i v zahraničí. Dodnes 
je jméno českého studenta známé 
po celém světě. 

Na přání našich obyvatel proběh-
lo obdobné odpoledne s tématem 
historie a současnosti města Čelá-
kovice. 

Závěrem bych Vám rád připome-
nul již avizované společné posezení 
a povídání s herečkou a dabérkou 
paní Růženou Merunkovou a s je-
jím manželem hercem a malířem 
panem Milošem Hlavicou v rámci 
projektu „Křeslo pro hosta“ 22. 3. 
2014 v 15.00 hodin. Všichni jste sr-
dečně zváni k nám do domova.

S přáním krásných zimních dnů.
Mgr. Jiří Hendrich, ředitel

Domov Na Zámku  Lysá n. L.

Vážení spoluobčané a příznivci 
Dvorce, dovolujeme si vás pozvat 
dne 15. 3. 2014 od 20.00 hodin 
na společenský večer při hudbě 
a tanci. Chtěli bychom se všich-
ni opět sejít v příjemné atmosfé-
ře s lidmi, co mají rádi zábavu, 
společnost a Dvorce. Věříme, že 
blížící se jaro už vás naláká a vy 

Pozvánka

neodmítnete se pobavit. Pro ten-
to večer jsme pro vás připravili 
i překvapení. Těšíme se na vaši 
hojnou účast a věříme, že si od-
nesete kus pohody i do svých do-
movů. Pro případné dotazy nebo 
rezervace můžete použít kontak-
ty na www.dvorecaci.cz. 

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

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

NABÍZÍME 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

KLUBÍČKO
kurz pro předškoláky

pod vedením Mgr. Markéty 
Kicserové - Hájkové

16. 4. – 18. 6. 2014
10 hodinových lekcí

HUDEBNÍ ŠKOLA 
YAMAHA

pro děti od 4 měsíců do 4 let
10–11 h    První krůčky k hudbě
11–12 h    První krůčky k hudbě
každou středu odpoledne

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
V MC PARNÍČEK

14. 7. – 18. 7.
SPORT NÁS BAVÍ

28. 7. – 1. 8.
BOJOVNÍK A JEHO 

PĚT SMYSLŮ
11. 8. – 15. 8. 

HURÁ DO PŘÍRODY
25. 8. – 29. 8. 

CESTA KOLEM SVĚTA
léto plné zábavy, soutěží 

pro děti od 4 do 9 let, 
od 6.00 do 16.30 hodin

ODPOLEDNE S 
ANGLIČTINOU

1,5 až 2 hodinová výuka dětí
od 3 do 8 let s rodilou mluvčí
BEZKONKURENČNÍ CENA

80 Kč za 60 minut výuky
úterý odpoledne - začátečníci
čtvrtek odpoledne - pokročilí

TVOŘIVÉ DÍLNY
pro děti 6 – 10 let
15.00 – 16.15 hodin

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
3. 3.  Péče o miminko
10. 3. Kojení
pod vedením 
BC. Lenky Bílkové,
porodní asistentky 
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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.

nabídka studia se zaměřením

Ekonomika a podnikání
Cestovní ruch a průvodcovství

Marketing a reklama
Společenskovědní předměty

v oborech

Ekonomické lyceum a Obchodní akademie

Obchodní akademie,
Lysá nad Labem,
Komenského 1534

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

Tak první 
pololetí máme 
zdárně za námi a 
ve školní družině 
jsme se s druhá-

ky rozhodli oslavit tento „mezník“ 
merendou v maskách. 

Jak vidíte na fotce, dětem to moc 
slušelo, takže tímto patří dík i rodi-
čům, kteří s přípravou masek doma 
pomohli. 

Parádně jsme si zatancovali do 
rytmu M. Davida a L. Vondráčko-
vé nebo na melodie z pohádek, ale 

nechyběla ani Macarena, která nám 
posloužila k soutěži v podlézání pře-
kážky. A to nebyla jediná soutěž, při 
které děti mohly vyhrát něco sladké-
ho. Také jsme se přikrášlili barvami 
na obličej a to děti opravdu nadchlo, 
zvláště děvčata… asi to máme 
v krvi. Dále nás čekalo občerstvení 
v podobě domácích lívanců a čaje. 
A kdo měl ještě na něco chuť, mohl 
uzobávat popcorn nebo křupky.

Byl to bezva „mejdan“, nikomu 
se nám nechtělo domů a já věřím, 
že příští rok se nám karneval povede 
stejně, ne-li lépe.

 Grymová A., vychovatelka ŠD

Karneval

• Umožňuje dětem žasnout, tvo-
 řit, pozorovat… a ne je strašit 
 katastrofi ckými vizemi,
• pomáhá pomocí tradic vytvá-
 řet identitu dítěte (objevovat 
 jeho kořeny a zachovávat vše, 
 co je pro náš národ charakte-
 ristické),
• usiluje o harmonii osobnosti 
 - pomáhá více využívat pravou 
 mozkovou hemisféru (souvisí 
 s rozvojem citů, krásy, hudby 
 a tvořivosti) oproti levé (sou-
 časný spotřební styl života za-
 ložený na racionálním myšlení). 

Proč přírodní zahrada 
v MŠ Dráček?

M a t e ř s k á 
škola má vý-
borné umístě-
ní, vycházkou 
se dostaneme 

k Labi, do lesa Borek, k Mrštníku 
- líheň kachen místním spolkem 

Environmentální výchova v MŠ Dráček Lysá n. L.
myslivců, ale jsme i v blízkosti polí. 
Chtěli jsme ještě i na zahradě vybu-
dovat mnoha podnětné prostředí 
pro děti, jejich další možnosti ve 
vzdělávání. Mateřská škola má 
svůj program environmentální vý-
chovy, který je i součástí školního 
programu Cestujeme s drakem.

V listopadu 2012 byl vypsaný 
grant na přeměnu zahrady na pří-
rodní: Priorotní osa 7 - Rozvoj infra-
struktury pro environmentální vzdě-
lávání, poradenství a světu (ERDF), 
které vypsalo Ministerstvo životního 
prostředí na základě podpory z EU, 
43. výzva OPŽP. Oslovili jsme Měs-
to, pana starostu a ostatní zástupce 
a ti nás v naší aktivitě zúčastnit se 
podpořili. Nyní začala cesta výběro-
vým řízením na zhotovitele projektu. 
Vyhrála to fi rma Zahradní architek-
tura Martinov. S touto fi rmou jsme 
došli až ke schválení projektu v část-
ce s DPH na 3 miliony (10 % spolu-
účast města).

Společně s učitelkami jsme 
navrhovaly možnosti a to tak, 
aby zahrada byla pro děti účel-
ně vybavená - domeček na stro-
mě - pozorování, tunel v kopci, 
studna, blátoviště s vodními žlaby 
a mlýnky na vodu, mostky, venkovní 
učebna, brouzdaliště - kneipování, 
venkovní kuchyňka, ovocné stro-
my, ptačí budky, broukoviště, místo 
pro ještěrky, suchý potok s lávkou 
aj. Hlavní myšlenkou je, že celou 
zahradou vede cyklostezka - kterou 
lemují tabule s možností se zastavit 
a plnit úkoly. Cyklostezka je z 
různých materiálů – žulové kost-
ky, akátové dřevo, dubové dřevo. 
V současné době sháníme funkční 
šlapadla, odstrkovadla, která již 
doma zabírají místo, ale v MŠ se 
ještě využijí. Dále budou zhotove-
ny vyvýšené záhonky na bylinky 
a i na pěstování zeleniny. Současné 
domečky budou ponechány na za-
hradě, pouze se účelně přemístí.

Dle smlouvy, které město pode-
psalo s fi rmou MEGA, která vyhrá-
la výběrové řízení, by se mělo začít 
s přestavbou zahrady 1. 3. 2014 
a dokončit by se mělo 30. 8. 2014.

Velice se tímto omlouváme sou-
časným dětem v MŠ, protože za-
hájením přestavby bude zahrada 
uzavřena. Možnosti v Litoli jsou na 
využití programu vycházek pestré, 
proto děti nebudou strádat.

Věříme, že pro děti to bude zase 
posun k dalším možnostem, pro 
rodiče možnost, zvážit při zápisu, 
zdali touto cestou chtějí děti vést. 
Musí se připravit na větší spotřebu 
oblečení (blátoviště), kopec. V pís-
ku a hlíně se děti výborně uvolní, 
vyzkouší si různé pokusy, kterými 
si mohou vše ověřit, samostatně 
tvořit.

Chceme jít cestou co nejblíže 
přírodě, ale i s technickými mož-
nostmi ve třídě.

Bc. Marcela Michňová

V rámci 
p r o j e k t u 
Comenius, 
kterého se 

kromě lyské Obchodní akademie 
účastní školy ze Slovenska, Kyp-
ru, Litvy a Turecka, vyjedou naši 
žáci tentokrát na Slovensko.  Se 
svými kolegy ze zmíněných škol 
budou debatovat o Evropském 
roce občanů, multikulturalismu 
a jiných tématech. Užitečné infor-
mace jim přineslo setkání s po-

Projekt Comenius pokračuje… slancem Evropského parlamentu 
panem Hynkem Fajmonem. Jeho 
přednáška s názvem „Čtyři svobo-
dy – základ Evropské unie“ pojed-
návala především o právech a po-
vinnostech občanů EU. Vzhledem 
k zaměření naší školy se předná-
šející cíleně věnoval ekonomické 
oblasti života. V následné diskuzi 
se studenti zajímali hlavně o téma 
imigrace a o problémy s ní spoje-
né. 

Panu Hynku Fajmonovi touto 
cestou děkujeme.

Mgr. Veronika Brynychová
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Na společné výstavě v Kině Lysá 
nad Labem se setkají sochař Michal 
„Sluníčko“ Jára z Nymburka 

a studenti EKO Gymnázia 
a Střední odborné školy Multime-
diálních studií Poděbrady. Dřevěné 
sochy z nymburské dílny a jejich 
fotografi e budou k vidění během 
měsíce dubna spolu s kresbami, 
malbami a fotografi emi studentů 
oboru Multimediální tvorba. 

Výstavu ve dřevě a na papíře 
zahájí vernisáž v pátek 28. března 
2014, která je otevřená všem od 
19 hodin a kromě statických vý-
tvarných děl si příchozí vychutnají 
také nymburské violoncellové trio 
Jiří Čmugr, Petr Zeman a Jan Ri-
tter. Po koncertu v sále kina se na 
plátně objeví ukázky studentských 
prací, pokusů a počinů. „Líbí se mi 
propojení a otevření komunikace 
mezi začínajícími výtvarníky a  zku-
šeným umělcem, mohou si předat 
zkušenosti a vzájemně se inspiro-

Umění mladé a ještě mladší se představí v Kině Lysá n. L.
vat,“ říká k výstavě organizátorka 
Veronika Pajerová. 

Michal Jára pracuje se dře-
vem i jinými materiály celý život. 
Jeho dřevěné objekty najdou lidé 
po Nymburce, v okolních obcích 
a jeho rukopis už bezpečně poznají. 
Díla nymburského sochaře a malíře 
objevíte na více místech republiky 
i v Praze, v areálu bohnické léčebny, 
dlouhodobě spolupracuje na tvor-
bě kulis pro barrandovské fi lmové 
ateliéry. Nemluvě o lidech, kteří 
mají „své dřevo“ od Michala Járy 
v soukromí. 

Studenti oboru Multimediální 
tvorba mohou být za pár let kreativ-
ci ve světě reklamy, grafi ci v médi-
ích, tvůrci fi lmů nebo počítačových 
her. Mají před sebou ještě dlouhou 
cestu a tato výstava je jednou ze za-
stávek, na které ukáží, co už umí, 
jaké nápady zatím dovedou ztvárnit 
a jaké materiály se snaží ovládnout. 

Olga Havránková 

MC Parníček vyhlašuje v rámci akce podpořené MAS Polabí, o.p.s.
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INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Informace o zapojení ZŠ Bedřicha Hrozného
Lysá nad Labem do projektu EU peníze školám 

Klub
Fajn

KlubFajn
www.klubfajn.estranky.cz

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

Poděbradova 1707, Lysá n. L.

Naše škola 
byla od 1. 9. 
2011 do 28. 2. 
2014 zapojena 
do projektu EU 

peníze školám – operační pro-
gram Vzdělávání pro konku-
renceschopnost, oblast pod-
pory 1.4 – Zlepšení podmínek 
pro vzdělávání na základních 
školách, který spolufi nancoval 
Evropský sociální fond a státní 
rozpočet České republiky. 

Cílem projektu bylo zlepšit 
podmínky na základních ško-
lách, a tak zkvalitnit základní 
vzdělávání. Podpořenými cí-
lovými skupinami byli žáci a 

pedagogičtí pracovníci základ-
ních škol. Výše dotace se odví-
jela od velikosti školy a počtu 
žáků. 

Podporovanými oblastmi na 
naší škole byla čtenářská a infor-
mační gramotnost, cizí jazyky, 
využívání informačních a ko-
munikačních technologií, ma-
tematika, fi nanční gramotnost. 
Pedagogy bylo vytvořeno 960 
digitálních učebních materiálů 
pro výuku (zveřejněny jsou na
DUMy.cz prostřednictvím www.
zsbhrozneho.cz, sekce EUPeníze 
školám). Podpořeno bylo 502 žáků 
školy.

V rámci projektu došlo k mo-
dernizaci zařízení a vybavení 
naší školy. Ve třech etapách, 
které se uskutečnily v letech 
2012 – 2013, byly na základě 
výběrových řízení postupně 
nakoupeny notebooky, tiskárny 
a PC pro přípravu učitelů na 
výuku a vytváření digitálních 
učebních materiálů, bylo vy-
baveno 5 učeben projektorem, 
plátnem a PC, dvě učebny PC 
stanicemi pro žáky, byl po-
řízen nový výkonnější server 
a obě budovy školy pokryty bez-
drátovou WiFi sítí, 13 učeben 
bylo vybaveno interaktivním 
dataprojektorem, keramickou 
tabulí a notebookem, pro in-

dividuální a skupinovou práci 
žáků bylo zakoupeno 13 tabletů 
se základnou pro nabíjení.

Hlavní změnou, kterou se re-
alizací tohoto projektu dosáhlo, 
byla modernizace a rozšíření 
vybavení školy v oblasti infor-
mačních a komunikačních tech-
nologií. Využitím moderního 
vybavení ve výuce dochází ke 
zkvalitnění vzdělávání na naší 
škole.  

Bližší informace o projektu 
najdete na www.zsbhrozneho.cz 
v sekci EU peníze školám.

PaedDr. Irena Jarešová, 
ředitelka školy

 Ve středu 
15. 1. a ve čtvr-
tek 16. 1. 2014 
proběhl na naší 
škole zápis dětí 

do 1. třídy. Zájem projevilo mnoho 
rodičů a po termínu náhradního 
zápisu 5. 2. 2014 je zřejmé, že od 
školního roku 2014/2015 budou 
otevřeny tři 1. třídy.

I přes prvotní nápor probíhal 
zápis dětí v klidu a bez komplikací. 
V přízemí budovy nejprve byli 
rodiče se svými dětmi uvítáni 
a obdrželi registrační číslo, pod 
kterým je jejich dítě vedeno, 
a pak s pomocí paní učitelek 
II. stupně vyplnili zápisové lístky 
a ostatní potřebné formality. Poté 
žáci 9. třídy převlečení za pohád-
kové bytosti odváděli děti do jed-

Zápis do 1. tříd na ZŠ B. Hrozného
notlivých tříd, kde tito budoucí 
prvňáčci plnili dané úkoly. Úkoly 
plněné ve třídách v přízemí byly 
zaměřeny na hudební vnímání 
a tělovýchovné prvky s důrazem 
na prověření koordinace pohybů 
a jemné motoriky.

V prvním patře budovy si paní 
učitelky I. stupně povídaly s dětmi, 
zjišťovaly, jak zvládají řeč, počíta-
jí a malují. Zajímavou pomůckou 
a průvodcem zápisem byl papíro-
vý domeček připomínající školu, 
kam děti dostávaly do jednotli-
vých okének razítka za splněné 
úkoly. Ten si pak společně s malý-
mi dárečky, které pro ně vyrobily 
děti z II. stupně a školní družiny, 
odnesly domů.

Děti měly možnost si ukrátit 
čas vymalováním připravených 

omalovánek nebo sledováním 
prezentace fotografi í z jednotli-
vých akcí, které probíhaly na naší 
škole.

Budoucím prvňáčkům přeje-

me, ať se jim v naší škole líbí 
a jsou spokojeni.

Za kolektiv učitelů I. a II. stupně 
se na budoucí spolupráci těším. 

Mgr. Jana Chalupová

Ve čvrtek 30.
ledna 2014 do-
stali všichni žáci 
z naší školy vy-
svědčení. Nejví-

ce se na tento den těšily děti z 1. A 
a 1. B, které přišly slavnostně oble-
čeny. ,,Nemohly jsme dospat,“ říka-
ly, když přišly do školy.

Předávání prvního vysvědčení je 
u nás malou školní slavností. Dě-
tem přišli zazpívat zpěváčci z pě-

Naše první vysvědčení

veckého sboru Fontána. Vysvědčení 
žákům předal pan starosta Mgr. Jiří 
Havelka a paní ředitelka PaedDr. 
Irena Jarešová. Na památku dosta-
ly děti pěknou knížku, pamětní list 
a malý dárek.

Přejeme všem našim žáčkům, 
aby na konci školního roku nesli 
domů stejně krásná vysvědčení jako 
teď.

Mgr. Alena Koňaříková
a Mgr. Soňa Votavová

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 žá-
dosti, nahlížení do spisu, vydání roz-
hodnutí). Před vlastním zahájením 
správního řízení organizují mateř-
ské školy v Lysé n. L. ještě informač-
ní schůzky. Uvedený přehled by měl 
zájemcům poskytnout důležitá data 
a základní informace (další infor-
mace o mateřských školách je mož-
né vyhledat na webových stránkách 
nebo nástěnkách jednotlivých MŠ).

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: 

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2014/2015
(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 vzdělávání se 
přednostně přijímají děti jeden rok 
před nástupem školní docházky 

nebo s odkladem školní docházky 
v posledním roce před zahájením 
povinné školní docházky s trvalým 
bydlištěm v Lysé n. L., 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 přijato.

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 ma-
teřských školách 378 míst. Předpo-
kládáme, že pro nástup od školního 
roku 2014 – 2015 se uvolní nejméně 
120 míst. Tento počet by měl dosta-
tečně pokrýt poptávku po místech 
v předškolních zařízeních pro děti ve 
věku zpravidla od dovršeného třetí-
ho roku minimálně v den zahájení 
školního roku, pro který by mělo být 
dítě do mateřské školy přijato.

Ředitelky mateřských škol 
v Lysé nad Labem

Přijďte s námi oslavit třetí narozeniny Fajn klubu!
 Slavíme i díky vám!

Kde a kdy?
Fajn klub 30. března, od 14.00 hodin

Na co se těšit?
MAŠKARNÍ, NAROZENINOVÝ DORT 
A POHÁDKU O ČERVENÉ KARKULCE

FAJN
CESTOVNÍ PRÁZDNINY
28. 7. – 1. 8. 2014
nebo

4. 8. – 8. 8. 2014
TÝDENNÍ PROGRAM PRO DĚTI OD PĚTI LET
Pomocí hudby, jídla, sportu, vyrobených pomůcek a dalších nápadů 
se každý den vypravíme do jiné části naší krásné planety. Najdeme 
poklad, pohrajeme si i odpočineme 
a hlavně společně strávíme báječný týden venku i v herně!

Bližší informace a přihlášky
web: www.klubfajn.estranky.cz, email: klubfajn@seznam.cz,
tel.: 777 141 243 nebo osobně ve Fajn Klubu.
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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. 3. MUDr. Čerňanská
Ne 2. 3. MUDr. Čerňanská
Po 3. 3. MUDr. Čerňanská
Út 4. 3. MUDr. Matasová
St 5. 3. MUDr. Chocholová
Čt 6. 3. MUDr. Dáňová
Pá 7. 3. MUDr. Čerňanská
So 8. 3. MUDr. Matasová
Ne 9. 3. MUDr. Matasová
Po 10. 3. MUDr. Čerňanská
Út 11. 3. MUDr. Matasová
St 12. 3. MUDr. Chocholová
Čt 13. 3. MUDr. Dáňová
Pá 14. 3. MUDr. Matasová
So 15. 3. MUDr. Dáňová
Ne 16. 3. MUDr. Dáňová

Po 17. 3. MUDr. Čerňanská
Út 18. 3. MUDr. Matasová
St 19. 3. MUDr. Chocholová
Čt 20. 3. MUDr. Dáňová
Pá 21. 3. MUDr. Dáňová
So 22. 3. MUDr. Chocholová
Ne 23. 3. MUDr. Chocholová
Po 24. 3. MUDr. Čerňanská
Út 25. 3. MUDr. Matasová
St 26. 3. MUDr. Chocholová
Čt 27. 3. MUDr. Dáňová
Pá 28. 3. MUDr. Chocholová
So 29. 3. MUDr. Čerňanská
Ne 30. 3. MUDr. Čerňanská
Po 31. 3. MUDr.  Čerňanská

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

Na tuto otázku by měl odpovědět 
červnový festival reSITE, který se 
bude konat v Praze v hale FORUM 
Karlín za předpokládané účasti až 
700 urbanistů, architektů, starostů 
a zástupců státní správy a samo-
správy a dalších odborníků dokonce 
z celého světa.

Největší problém architektů 
a urbanistů pořizujících územní 
plány je většinou „náš zadavatel 
(město, obec) nemá představu 
kam a jak se rozvíjet“. Témata, 
která se do územní plánovací do-
kumentace promítají a která by 
měla bezprostředně vycházet ze 
zkušeností a reálných potřeb oby-
vatel, defi nují ve svých ateliérech 
bohužel zpracovatelé územních 
plánů. To je i problém našeho měs-
ta. Zastupitelé dokonce zaměňují 

Jak vytvořit a spravovat živé město v podmínkách 
nové ekonomiky?

územní plány za strategické plány 
rozvoje.

Opak je pravdou. Prioritním 
podkladem je kvalitně zpracova-
ný Strategický plán rozvoje města 
a jeho upřesňování po trvalé diskuzi 
s občany města. V našem případě je 
vedení našeho města a někteří za-
stupitelé „1000 let za opicemi“.

Účelem této konference je při-
blížit řešení zástupcům naší sa-
mosprávy, a to taková, která se již 
v praxi osvědčila. Společným jme-
novatelem je zajištění kvality živo-
ta ve městě. Pilířem konference je 
“Tvorba strategických plánů rozvo-
je“. Vytvářené strategické plány roz-
voje jsou mnohdy redukované na 
prostorové představy a regulativy 
- zřídkakdy města znají své největší 
ekonomické devizy, a proto málo-

kdy ví, jak s nimi efektivně nakládat.
Ekonomický vzhled, humani-

zace a kultivace fyzického a sociál-
ního prostoru města, zaměření se 
na kvalitní data a interdisciplinární 
spolupráci a koordinaci z pohledu 
vedení města by mělo poskytnout 
starostům a představitelům samo-
správy nové modely řízení města. 
Bohužel, naše totalitní a laické ve-
dení města, tak jak ukázala mnoho-
letá praxe, není schopno moderní-
ho řízení města.

Na konferenci budou také řešeny 
otázky spojené s nalezením opti-
málních dotačních titulů a veške-
rých možných fi nančních zdrojů.

Zúčastnil jsem se koncem ledna 
tohoto roku konference Staveb-
nictví, dotace a inovace, pořádané 
společností BEFFA v Senátu. Zaha-
joval ji místopředseda Senátu PČR 
MUDr. Přemysl Sobotka. Přede-

vším šlo o možné zabezpečení řady 
dotačních státních titulů a jejich 
implementace na akce v oblasti in-
vestic, která mají města připravena 
k realizaci v letech 2014–2020.

Připravil jsem společně s panem 
Sedláčkem, který byl také účastní-
kem konference, materiál do ZM, 
konaného dne 19. 2. 2014 s cílem, 
aby vedení města zpracovalo uce-
lený dokument, týkající se přípravy 
a realizace získání dotací na akce 
zařazené do rozpočtu města na rok 
2014 a perspektivně na rok 2015. 
V rozpočtu je několik akcí, na které 
by bylo možno dotace získat.

Pokud se na získání některých 
dotací pracuje, tak jak to bývá již 
zvykem, zastupitelé nejsou včas in-
formováni, ani v dané věci konzul-
továni vedením města.

Ing. Petr Gregor
bezpartijní za KSČM

Československo se od polo-
viny třicátých let ocitalo v ob-
tížné situaci. Nepřátelství na-
cistického Německa bylo stále 
zjevnější, obdobně se chovaly 
i sousední Polsko a Maďarsko. 
Vojenská obrana státu se tak 
musela spojovat s mezinárodně 
politickou ochranou. Začal se 
budovat systém opevnění, prá-
ce se ale za politickým vývojem 
opožďovaly, obdobně jako vý-
stavba určitých součástí bran-
ných sil. V kritickém roce 1938 
měla československá armáda 
silné složky i vážné slabiny. 
Problémem bylo i národnostní 
složení armády.

Pád prvního československého státu
Až do zářijových dnů 1938 byla 

československá veřejnost politiky 
přesvědčována, že na Francii je 
spolehnutí. Opak byl pravdou. Ve 
dnech 29. a 30. září 1938 se sešly 
v Mnichově evropské mocnosti 
Německo, Itálie, Francie, Velká 
Británie a dohodly se na odstou-
pení pohraničních území. Nejen 
Německu, ale i Polsku a Maďarsku.

Československo ztratilo po Mni-
chovu 29,6 % území a 33 % obyva-
telstva. Obrovské ztráty byly způ-
sobeny národnímu hospodářství: 
kovoprůmysl 67 %, textilní prů-
mysl 54 %, uhlí 50 %, umělé tuky 
40 %, sklářství 34 %, papírnictví 
33 %, železnice 30 %.

Podle soudruha Fišara je poruše-
ním demokracie a lidských práv, že 
komunisté nejsou ve vládě. Ale to, 
že získali 14 % hlasů, znamená, že 
86 % voličů je nechce.

Odvolávají se na něco, co ni-
kdy nedodržovali a co je pro ně jen 
prázdný pojem. Volby za nich pro-
bíhaly tak, že jsme obdrželi volební 
lístek s jedním kandidátem a toho 
jsme volili. Komise bedlivě sledo-
vala, aby nikdo nešel za plentu, 
která byla co nejdál od volební urny. 
Účast na volbách byla povinná, 
a kdo nepřišel, pro toho si komise 
došla. Jestliže někdo opravdu nevo-
lil, měl u soudruhů „černý puntík“.

A lidská práva? Komunisté za-
vřeli hned autory Charty 77, zaba-
vovali její text, ale ten se přes všech-

Do jakých lepších časů
nás zve soudruh Fišar?

ny jejich snahy rozšířil. Když ho ale 
někdo podepsal, bylo to důvodem 
k represím.

Nešlo svobodně vyjádřit jiný 
názor, než měli komunisté, ne-
existovala svoboda slova, média, 
školství a kultura byla pod jejich 
přísným dohledem, nešlo svobod-
ně cestovat. Zkrátka všechno bylo 
pod dozorem komunistů. Takže po 
moci se stýská asi jim. Jejich demo-
kracie byla pod heslem „Kdo nejde 
s námi, jde proti nám“. A kdo šel 
proti nim, s tím dokázali zatočit.

A jen tak navíc, to pozvání 
„nashledanou v lepších časech“, 
je také u jedné z písní Voskovce 
a Wericha a ti rozhodně neměli na 
mysli časy s komunisty.

Božena Hosnedlová

Pád prvního českého státu se 
dále prohluboval. Na Slovensku 
se politickým pučem ujala vlády 
Hlinková ľudová strana, vyhlásila 
autonomu a náš stát se nazýval 
Česko-Slovensko. Autonomii vy-
hlásila i Podkarpatská Rus. 5. říj-
na 1938 odstoupil z funkce pre-
zident Beneš a 30. listopadu se 
prezidentského úřadu ujal Emil 
Hácha. Okleštěná republika však 
prožívala agonii. V Berlíně se hle-
daly možnosti, jak rychle izolovat 
Slovensko a bleskově okupovat 
Čechy a Moravu. Hitler chtěl vše 
vyřídit do 15. března 1939, ale ve 
svém scénáři musel neustále něco 
měnit.

Československá vláda nečeka-
ně sesadila 10. března předsedu 
autonomní vlády Tisa a vojensky 
zakročila proti luďáckým radiká-
lům. Nový předseda autonomní 
vlády Sidor váhal s osamostatně-
ním Slovenska, tak se Hitler obrátil 
na Tisa a pozval ho do Berlína na 
odpoledne 13. března. Tiso při jed-
nání přislíbil odtržení Slovenska 
a 14. března vyhlásil bratislavský 
autonomní sněm slovenský stát. 
Po tomto úspěchu mohl Hitler 
přijmout nabídku na Háchův pří-
jezd do Prahy, nemusel posílat 
žádné ultimátum. 

15. března před 75 lety dokonči-
lo fašistické Německo zničení Čes-
koslovenska.

Božena Bacílková

Začátkem roku se naši mladí 
hasiči začali připravovat na zkouš-
ky odbornosti. V předjaří si našli 
čas připravit velikonoční výzdobu 
v podobě proutěného velikonoč-
ního vejce v nadživotní velikosti. 
Stejně jako v předchozím roce jsme 
s dětmi oslavili obnovenou tradici 
řehtání. Tyto obyčeje spjaté s jarem 
mají nejen pro děti, ale i pro celou 
obec obrovský náboj. Na čaroděj-
nice jsme každoročně vypravili zlo z 
našeho kruhu a opět jsme načerpali 
kus jarní energie. Koncem dubna 
jsme závodili ve štafetách hned se 
dvěma družstvy – mladší a příprav-
ka, kde se nám celkem dařilo. Na 
začátku května jsme se zúčastnili 
soutěže O pohár svatého Floriánka 
v Křečkově. Děti si užily nejen zá-
vody, ale i skvělý kulturní program. 
Ještě v polovině května se naše nej-
mladší děti předvedly při oslavách 
rodáků obce Benátecká Vrutice, kde 
ukázaly požární útok se džberovými 
stříkačkami na hořící domečky z 
papírových krabic. Další víkend če-
kalo děti poslední kolo hry Plamen 
v Sadské. Původně zde měly stano-
vat, ale stále se zhoršující počasí nás 
odradilo a stanování jsme odložili 
na prázdniny. V sobotu se družstvo 
mladších zúčastnilo požárního úto-
ku s překážkami CTIF. Pečlivé pří-
pravy na závod se vyplatily a ve vel-
ké konkurenci 39 družstev jsme se 
umístili na 10. místě. V neděli se ko-
nal požární útok, kde si i přes velmi 
špatné počasí mladší výrazně zlep-
šili čas oproti předchozímu roku. 

Loňský rok mladých hasičů v Byšičkách
Bohužel právě pro nepřízeň počasí, 
byl požární útok pro přípravku zru-
šen. První červnový den jsme si na-
šli volný čas v naší závodní činnosti 
na oslavu mezinárodního dne dětí. 
Bohužel nám počasí ani trochu ne-
přálo a proto jsme uvítali možnost 
uspořádat alespoň nějaké soutěže 
v hasičské stodole. Posledním zá-
vodem před prázdninami byl závod 
požární všestrannosti ve Staré Lysé, 
kde si mladší vybojovali skvělé 4. 
místo a přípravka 3. místo. A ješ-
tě než začaly prázdniny, vypravily 
se děti do Prahy na výstavu Moje 
Cesta, kde se mohly dozvědět a také 
něco vyzkoušet, jak se žije lidem 
s různými druhy postižení. Horké 
léto si děti užily nejen na výletě do 
parku Mirakulu v Milovicích, ale 
i při stanování u hasičárny, které si 
zpestřily různými hrami s hasičskou 
tématikou, aby ani přes prázdniny 
získané vědomosti a dovednosti ne-
ztratily. Ačkoliv bylo celé léto velmi 
slunné, tak se v noci přihnala bouř-
ka a většinu dětí zahnala na noc do 
hasičárny. Hned začátkem září se 
opět děti postavily na start v Milovi-
cích, kde se třemi družstvy předved-
ly požární útok s motorem. Celý rok 
pilně pracovaly, a proto není divu, 
že si družstvo přípravky vysoutě-
žilo 1. místo a mladší se umístily 
na 2. a 4. místě. Mimo jiné se dvě 
závodnice zúčastnily i „Milovické 
čtyřstovky“ kde se umístili na 4. a 8. 
místě. Celý závod se včetně počasí 
dobře vydařil. Posledním závodem 
loňského roku byl Závod požární 

všestrannosti v Nymburce, kde 
se družstvo mladších umístilo na 
15. místě z 29 družstev, čímž jsme 
další kolo hry Plamen začali na po-
zici podstatně lepší než o rok dříve. 
Na podzim jsme na louce za vsí 
pro děti uspořádali tak oblíbenou 
drakiádu. Ke konci roku jsme opět 
připravovali ozdoby na vánoční 
stromek na návsi, který jsme rozsví-

tili 1. prosince.
Chtěla bych využít této příleži-

tosti a poděkovat všem rodičům, 
sousedům, přátelům a městu Lysá 
nad Labem, neboť bez jejich zájmu, 
podpory a pomoci by naše děti ne-
měly tak zajímavé a pestré doplnění 
jejich všedního programu.

Eva Freibergová

Základní umělecká škola 
Františka Antonína Šporka 

Lysá nad Labem

vás zve

v úterý 
18.3.2014 a 

ve středu
19.3.2014

vždy od
18.00 hodin

do Kina
Lysá n. L.

na představení
        

           Žába
 mastičkářka

Vstupné 50,-Kč, děti zdarma 
bez nároku na sedadlo.

Předprodej vstupenek v kanceláři ZUŠ.
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Vážení čtenáři, dovolte mi vy-
světlit návrh ke snížení prašnosti 
v Lysé nad Labem. Naše město 
patří bohužel k těm s nejvíce zne-
čištěným ovzduším v této zemi. 
Přispívá k tomu několik faktorů: 
vítr vanoucí převážně od západu 
nabírá prach na polích u západní 
zámecké zdi a ten pak dopadá na 
město a vzhledem k velmi frek-
ventované automobilové dopravě 
srovnatelné s provozem na dálnici 
D1 dochází pak k prašnému víření, 
což následně všichni vdechujeme. 

Návrh na snížení prašnosti v Lysé
Dále lokálními topeništi, avšak ta 
byla nahrazena převážně plyno-
vými kotly. Proto navrhujeme ob-
novit Bludnici (urostlé stromky) 
v zámeckém parku u černých vrat, 
které až dorostou, budou tvo-
řit přirozenou bariéru pro prach 
z polí. Toto místo bylo zdevastová-
no již v druhé polovině 19. století, 
kdy imperialistická banka s vidi-
nou velkého zisku nechala skácet 
a rozprodat urostlé stromy, což 
je zářný příklad arogance moci 
kapitalismu. Zeleň v dané oblasti 

byla částečně obnovena vysazením 
mladých stromků, avšak nedávná 
vichřice zničila v zámeckém parku 
kolem stovky vzrostlých stromů 
a bariéra proti prachu byla opět 
zničena a obnova se nezrealizova-
la. Dokonce i ve zprávě o obnově 
zeleně v Lysé se s touto lokalitou 
vůbec nepočítá… KSČM v Lysé 
navrhuje zrealizovat brigádu, jejíž 
členové by vysázeli vhodné strom-
ky v oblasti západní zdi zámecké-
ho parku a došlo by tak k obnově 
Bludnice – tedy přirozené bariéry 

pro prach. Vhodné pro výsadbu 
jsou např. duby, jejichž listy v zimě 
neopadávájí a tvoří tak bariéru pro-
ti prachu i v tuto roční dobu. Tyto 
stromy mají také rozsáhlý kořeno-
vý systém, což vytváří velkou odol-
nost proti vyvrácení během vichřic. 
A samozřejmě významnou roli ve 
snížení prašnosti hraje dostavba 
II. etapy obchvatu Lysé směrem na 
Milovice, která se bohužel zasekla 
na výkupu pozemků, kde někteří 
majitelé pozemků nechtějí odpro-
dat za žádnou cenu.

Ing. Kváč David
předseda ZO KSČM

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

co Vás v Lysé nad Labem pálí.
Ve středu 5. března 2014 od 18.00 hodin v lyské restauraci 

U Krále Václava, Masarykova 218. 

Tentokrát bude mimo jiné řeč o dopravě v našem městě za účasti 
odborníků z této oblasti.

Těšíme se na Vás!

KDU-ČSL v Lysé nad Labem

Premiérové setkání „u kulatého 
stolu“ první únorovou středu se vyda-
řilo. Rozproudila se debata o sociální 
situaci ve městě. Byly pojmenovány 
konkrétní problémy a jejich možné 
řešení, a to i v širších souvislostech 
s ekonomickým a demografickým vý-
vojem a dalšími proměnami společ-
nosti. Besedy se zúčastnilo i několik 
občanů, kteří mají zkušenosti z pů-
sobení v humanitárních organizacích 
– podpořili závěr, že prakticky nee-
xistuje koncepce místní záchranné 
sociální sítě, která by městu umožnila 
nabídnout pomoc spoluobčanům 
v nesnázích, což zřejmě bude stále ak-

První středy „u kulatého stolu“ s KDU-ČSL
zdárně odstartovaly tuálnější. Např. bydlení pro příjmově 

slabší občany prakticky neexistuje, ale 
přitom se dál privatizuje byt za bytem. 
I to je potřeba přehodnotit.

Další otevřená debata se členy 
lyské KDU-ČSL je naplánována na 
první březnovou středu 5. 3. 2013, 
opět „U Krále Václava“ v Masaryko-
vě ulici 218. Vzhledem k tomu, že na 
tento den připadá Popeleční středa 
(začátek předvelikonočního půstu) 
a někteří lidé se budou chtít zúčastnit 
bohoslužeb, je začátek posunut na 
19.30 hodin.

Jan Burian, předseda 
KDU-ČSL Lysá nad Labem

Fond Otakara Motejla pořádal 
dne 8. 2. 2014 v Praze konferenci 
s názvem ,,Otvírejme radnice“, za-
bývající se zprůhledněním místní 
politiky (www.motejl.cz). Kdykoli 
slyším v televizi nebo čtu v periodi-
kách o dalších radnicích ve městech 
v České republice, které se snaží 
přiblížit svým občanům a hlavně 
se pro ně otevřít, tak si vzpomenu 
na to, jak to je v Lysé. Tady radni-
ce otevřená pro naše spoluobčany 
není. Důkazem toho je v posled-
ních letech například schvalování 
územního plánu a hlavně „webové 
stránky“ města, kde se nic moc ne-
dozvíte. Úspěšně z úvodní stránky 
mizí informace, které pokud se ne-
díváte pravidelně na stránky měs-
ta, nestihnete přečíst. Chybí také 
proklik na profi l zadavatele, kde se 
dle zákona o veřejných zakázkách 
musí zveřejňovat povinné informa-

ce (např. smlouvy nad 500 000,- Kč 
bez DPH). Smlouvy města s doda-
vateli, jejichž uveřejnění nevyžaduje 
výslovně zákon, samozřejmě na 
webových stránkách Lysé nad La-
bem nejsou. Chybí alespoň přehled 
všech veřejných zakázek, které se 
v posledním volebním období rea-
lizovaly. Nenajdete zde, kdy budou 
zasedání zastupitelstva města v nej-
bližší době. Atd., atd… 

Radnice sice pro občany zdarma 
distribuuje Listy, ale ty jsou na tom 
podobně. Všeobecné informace, 
občas úvodník od pana starosty, 
který se chválí, jak je to tu krásné 
a jak dělá pro město vše.

Zápisy ze zasedání zastupitelstva 
od pana tajemníka Dvořáka a v po-
slední době více reklamy.

Opoziční zastupitelé do Listů 
už ani nepřispívají, neboť redakční 
rada omezila prostor pro příspěvky 

všech občanů, tedy i těchto politiků. 
Poslední věc, kvůli které jsem 

se rozhodla do Listů tento článek 
napsat, je komunikace s odborem 
správy majetku a investic. V listo-
padu jsem mailem napsala paní 
Koštířové žádost, zda by bylo mož-
né z Mírové ulice odvést listí pod 
stromy, které jsme shrabali. Žádná 
odpověď nepřišla. 5. ledna 2014 
jsem znovu psala paní Koštířové 
mail (v kopii Ing. Kopeckému) 
s žádostí o úklid listí, ale opět žád-
ná odpověď. 

Zhruba před 14 dny jsem ráno 
při odchodu do práce zajásala, že 
paní Koštířová přeci jen můj mail 
četla, neboť na Mírové ulici pro-
bíhal úklid chodníků a listí. Když 
jsem se večer vrátila z práce, tak 
napadl sníh, ale přesto bylo vidět, 
že listí před naším domem fi rma 
neuklidila.

Tak jsem tedy 4. února opět na-
psala mail paní Koštířové (v kopii 

Ing. Kopeckému), jestli to námi 
shrabané listí z katalpy uklidí. Opět 
mi nikdo neodepsal. Když už fi rma 
provádí úklid ulice, proč jen části? 
Přebírá si někdo z úřadu provede-
nou práci, kterou město platí?

V posledních letech jsem dost 
často chodila na zasedání zastupi-
telstva města, ale nemám pocit, že 
by tam občané byli vítáni.

Na podzim budou komunální 
volby, tak pokud chcete, aby se 
v našem městě něco zlepšilo, zají-
mejte se více o dění na naší radnici 
a pokud si najdete čas, zajděte i na 
zastupitelstvo, pokud se dozvíte, 
kdy je. Zhruba týden před koná-
ním zastupitelstva, se na strán-
kách města objeví datum konání 
i s programem, ale pokud se bě-
hem několika dní vyvěsí na stránky 
více informací, tak tuto zprávu ani 
nemusíte zaznamenat.

Přeji všem hezké dny.
Jitka Fialová

Otvírejme radnice

Místní akční skupina MAS Polabí, o.p.s.
Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem

POZVÁNKA
MAS Polabí, o.p.s. Vás zve na komunitní

projednání strategie rozvoje regionu.
MAS Polabí vznikla v roce 2013 za účelem rozvoje našeho 

regionu a sdružuje veřejné, podnikatelské a neziskové 
subjekty na svém území.

V současné době připravuje strategii rozvoje.

Zveme Vás na čtvrtek 13. 3. 2014 
od 17.00 do malého sálu „SRDÍČKO“

Kulturního domu v Milovicích, 
ulice 5. května čp. 101.

Program: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
na období 2014–2020.

Věříme, že využijete příležitost aktivně se zapojit 
do rozvoje Vašehoregionu a zároveň se můžete podílet 

na realizaci Vašich nápadů a představ.

Občanské sdružení Diakonie Broumov 
www.diakoniebroumov.cz

VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

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

Sbírka se uskuteční:
v pátek 21. března 2014 v době od 8.00 do 17.00 hodin a
v sobotu 22. března 2014 v době od 8.00 do 13.00 hodin

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

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

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

Zámecký zahradník a Město Lysá nad Labem
zvou přátele zámeckého parku a přátele zdravého 

pohybu na

„Sobotní brigádu“
Sraz účastníků je v sobotu 22. 3. 2014
v 10 hodin u vrátnice v Zámecké ulici

Budeme odplevelovat nová bludiště v Libosadu.
S sebou terénní obuv, pracovní oblečení a pracovní rukavice.

Stylové občerstvení u táboráčku bude zajištěno.
V případě deště se brigáda odkládá na neděli 23. 3. 2014

V revitalizované historické 
části města – s vysokým ná-
kladem upraveném parčíku na 
nám. Bedřicha Hrozného, chátrá 
v městském majetku dům prof. 
Jedličky. Pozvedne-li náhodný 
chodec oči k patru tohoto domu, 
musí si nechtíc všimnout i rozpa-
dajícího se balkonu, který poma-
lu a jistě svým stavem již ohrožu-
je osoby a děti ze sousední školy, 
pohybující se na chodníku pod 
ním. To však není jediný stín to-
hoto náměstíčka.

Jeho park je ohraničen histo-
rickým zábradlím osazeným na 
opěrné zdi oddělující park od 
krajské silnice z Lysé do Staré 
Boleslavi. To však na mnohých 
místech pamatuje poslední údrž-
bu a nátěr ještě z období tak zva-
né komunistické éry. Od té doby 
pravděpodobně již na ně lidská 
ruka nesáhla. Tak jsme svědky 

Stíny města odstranění rozpadajících se ko-
vových ozdobných košů na kvě-
tináče, které byly osazeny podél 
cesty z Vodákovy ulice ke škole 
B. Hrozného a u schodišť jako je-
jich součást, právě tak, jako pro 
ostudu již demontované a snad 
i dané do šrotu zábradlí s madly 
po obou vnitřních stranách dél-
ky schodiště. Ta byla nahrazena 
z bezpečnostního hlediska ne-
funkčními světelnými břevny v je-
jich středu. Podíváme-li se podrob-
něji na schodiště vedoucí z parku 
na rušnou krajskou silnici, pak 
u prvního a třetího schodiště vidí-
me, že poslední schodištní stupeň 
je cca o 5 cm vyšší, než všechny 
předcházející. Stavební úřad na 
upozornění nedostatků a nedo-
držování příslušných vyhlášek 
ve vazbě na stavební zákon mlčí. 
Rovněž tak předseda stavební 
komise – poradního orgánu Rady 
města, p. Bláha. Přestože bydlí na 
náměstí, jeho stav a problémy jej 

zřejmě nevzrušují. Ani starosta 
není schopen, na základě inter-
pelace doložené fotografi emi, 
zajistit banální úpravu navazující 
na poslední schodištní stupeň. 
Naopak závady bagatelizuje a z 
jeho vyjádření je patrna snaha 
o neřešení problému.

A tak vedení města nám na 
jedné straně předkládá: jásejme – 
plesejme, máme rekonstruovaný 
park, kde na vstupu je osazena 
deska, sdělující, že revitalizace 
proběhla za značné podpory EU, 
na straně druhé je lépe se okolo 
moc nedívat. Pak bychom se totiž 
zákonitě ptali, proč je mobiliář 
s moderními lavičkami a odpad-
kovými koši tak drahý, proč je 
množství laviček neúměrné před-
pokládané obsaditelnosti a proč 
se nedostalo na údržbu či obnovu 
historických prvků této památko-
vě chráněné městské části. To se 
týká i zábradlí před školou Bedři-
cha Hrozného, i zábradlí v křižo-

vatce před restaurací pana Fak-
tora (mimo jiné dědečka starosty 
Mgr. Jiřího Havelky), v blízkosti 
na náměstí i v celém městě ojedi-
nělého historického podloubí bu-
dovy radnice, kde místo rustikál-
ního zábradlí je osazeno zábradlí 
které svoji konstrukcí, robustností 
a architekturou, připomíná spíše 
zvířecí ohradníky na jatkách. Co 
na to památkáři? Že by se město 
samo nemusilo ve své památkové 
části striktně ohlížet na historické 
vzory a jejich ochranu? Asi ne. To 
jen majitelé okolních domů musí 
udržovat jejich historický vzhled 
s použitím historických staveb-
ních materiálů (a to se týká nejen 
krytiny, ale také výplní stavebních 
otvorů, tedy oken a dveří atd.). 
Proto se nelze divit rozladěnos-
ti některých občanů a drobných 
i středních podnikatelů v této 
městské památkové zóně.

Tomáš Sedláček
zastupitel  KDU-ČSL
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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

od 19.00 hodin do 20.00 hodin
POWER JÓGA
= je vhodná jako prevence před bolestí zad. Protažení svalů celého těla, jejich 
posílení a udržení naší tělesné schránky ve svalové/ fyzické/, ale i duševní 
harmonii. Klidné a pohodové cvičení…                

od 20.00 hodin do 21.15 hodin
BODYSTYLING
= neboli Total Body Workout je vytrvalostně silové cvičení vhodné pro za-
čátečníky i pokročilé, zaměřené na formování všech svalových skupin 
celého těla. Jde o posilování ve středním tempu. Velmi úspěšně přispívá ke 
snížení nadváhy a tvarování postavy. Cvičíme s činkami, gumičkami, overbaly 
a vahou vlastního těla v aerobním pásmu (ve kterém tělo spaluje zásobní 
tuky).

od 19.00 hodin do 20.15 hodin
MIX AEROBIC
= rychlá část velmi úspěšně přispívá ke snížení nadváhy a tvarování postavy. 
Posilováním ve středním tempu docílíme formování svalových skupin celého 
těla. Strečinkem na konci hodiny protáhneme všechny partie…

od 20.15 hodin do 21.00 hodin
INTERVALOVÝ TRÉNINK
= posilovací cvičení (bez tanečních kroků a choreografi e) vysoké intenzity 
s využitím zátěže, účinné spalování tuků a budování svaloviny, zpevnění těla, 
vhodné i pro muže. S využitím zátěže, TRX, činek atd. 

!!! Pro všechny nové klienty je připraven dárek 
- časopis o zdravém životním stylu 

- k vyzvednutí u cvičitelky před cvičením !!!

Cvičí se v tělocvičně nové školy Obchodní akademie, 
ul. Komenského (vchod ze zadního traktu po železných schůdkách)

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

tel.: 721 658 766

PONDĚLKY

PONDĚLKY

ČTVRTKY

ČTVRTKY

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

Kácení a řez rizikových stromů 
stromolezeckou technikou.

Tel.: 606 527 091

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

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

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

PŮJČOVNA STŘEŠNÍCH NOSIČŮ NA AUTO
 •  Autobox
 •  Nosiče lyží
 •  Nosiče kol
 •  Příčníky
tel.: 730 942 599         http://pujcovna-lysa.ic.czPRODEJ SLEPIČEK

Drůbež Červený Hrádek, fi rma Dráb oznameuje svým 
zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen 
Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, černý, 
žlutý, modrý, kropenatý a bílý. Cena 149–185,- Kč/ks 
dle stáří. Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky pouze 
našeho chovu! Prodej se uskuteční v neděli 16. března 2014 v 15.10 
hodin a v sobotu 29. března 2014 v 13.55 hodin v Lysé nad Labem
vedle Penny u betonárky.
Informace PO-PÁ 9-16 hod., tel.: 728 605 840 | 606 550 204 | 601 576 270
Při prodeji slepiček - VÝKUP KRÁLIČÍCH KOŽEK - 20–30 Kč/ks.

Již dlouho jsme nepřinesli in-
formaci o činnosti ŠK JOLY Lysá 
nad Labem. Tento klub patří 
k největším v ČR, jako jediný 
hraje všechny tři nejvyšší soutěže 
družstev. Jinak v soutěžích hraje 
osm družstev dospělých a v těch-
to kolektivech nastupují pravi-
delně i junioři a žáci, kteří tak zís-
kávají cenné zkušenosti. Nebylo 
by možné pokrýt potřebu hracích 
prostor jen v klubovně U chova-
telů v Sojovické ulici a tak jsme 
uvítali ochotu Výstaviště Lysá 
nad Labem, poskytnout hrací 
prostory nejen pro extraligu, ale 
i pro 2. ligu. To nám umožnilo 
hrát v jeden den pět soutěží. 

Šachisté informují

Pod ŠK JOLY pracují tři ša-
chové kroužky (ZŠ J.A.K. – Ing. 
Postupa Pavel, ZŠ Semice – Koš-
nář Martin a ŠK JOLY klubovna 
– Ing. Špaček Petr a Saeckl Petr).

V Projektu podpory šacho-
vých oddílů a kroužků jsme byli 
vyhodnoceni mezi nejlepšími 
28 oddíly ČR.

Tři naše družstva vedou ta-
bulku a radost máme hlavně ze 
suverénního účinkování našeho 
B družstva v 1. lize, kde pětibo-
dový náskok dává velkou šanci 
na vítězství v soutěži. Extraligové 
družstvo je sice až páté, ale ztráta 
na stříbrnou příčku jsou jen dva 
body.

Tabulka extraligy ČR družstev po 6. kole
pořadí družstvo zápasy V R P body skóre výhry
1. 1. Novoborský ŠK 6 6 0 0 18 36.0 26
2. BŠŠ Frýdek-Místek 6 4 1 1 13 27.5 13
3. Rapid Pardubice 6 4 1 1 13 27.5 12
4. Labortech Ostrava 6 4 1 1 13 26.0 12
5. Výstaviště Lysá nad Labem 6 3 2 1 11 29.5 15
11. ŠK Karviná 6 1 1 4 4 16.0 7
12. ŠK ERA Poštovní spořitelna 6 0 0 6 0 16.0 8

Tabulka 1. ligy západ po 6. kole
pořadí družstvo zápasy V R P body skóre výhry
1. ŠK JOLY Lysá nad Labem B 6 6 0 0 18 31.5 23
2. AD Mahrla 6 4 1 1 13 29.0 19
3. ŠK AD Jičín 6 4 1 1 13 26.5 17
4. TJ Slavia Hradec Králové 6 3 1 2 10 25.0 18
11. 1. Novoborský ŠK B 6 0 4 2 4 23.0 15
12. SK OAZA Praha 6 0 2 4 2 17.5 11

Tabulka krajské soutěže B po 6. kole a předehrávce 7. kola 
pořadí družstvo zápasy V R P body skóre výhry
1. JOLY Lysá nad Labem D 7 7 0 0 21 44.5 37
2. Sokol Struhařov A 6 4 2 0 14 26.5 16
3. ŠK Kostelec nad Č. lesy B 6 4 1 1 13 27.0 21

Tabulka regionálního přeboru B po 6. kole
pořadí družstvo zápasy V R P body skóre výhry
1. ŠK JOLY Lysá nad Labem F 6 6 0 0 18 39.5 36
2. Karbo Benátky nad Jizerou A 6 6 0 0 18 32.0 24
3. TJ Sokol na Mělníce B 5 4 0 1 12 28.0 24
11. TJ Kralupy nad Vltavou C 6 0 0 6 0 8.0 4

Družstvo ml žáků KP Říčany 
nahoře zleva: Ďuriš Matěj (2004), 
Kubíče Jakub (2003), Valtr Jakub 

(2003), Döme Michal (2003)
dole zleva: Fiala Peter (2005), 

Karamonová Anežka (2003) - růžička 
mezi trním, Jančařík Jakub (2004)

Mezi juniory patří k nejlepším 
Dominika Tanglová, Bořek Kolář 
a Kuba Janoušek, mezi těmi nej-
mladšími si vedou dobře Kubíče 
Jakub, Döme Michal, Valtr Ja-
kub, Karamonová Anežka a Uví-
ra Hynek a Ďuriš Matěj.

Saeckl Petr ŠK JOLY
Lysá nad Labem
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DOUČÍM SŠ MATEMATIKU, i maturita a přijímačky. Tel.: 325 551 178

CENÍK
RÁMEČKOVÉ 
SLOUPKOVÉ

INZERCE
naleznete na:

www.knihovnalysa.cz
www.mestolysa.cz
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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 samy 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

Městská knihovna v Lysé nad labem
Vás srdečně zve na přednášku

Zdravé bydlení
Stavba a rekonstrukce domů v souladu

s přírodou a zdravím člověka

přednáší
kamnář a přírodní stavitel

Ing. Jan Hrabec

18. března 2014 
od 18.00 hodin
v prostorách Městské knihovny 

Lysá nad Labem - vstup ZDARMA

Polabské muzeum – Muzeum Bedřicha Hrozného 
Vás zve na přednášku
Prof. Petra Charváta

Když království 
sestoupilo z nebes 
aneb jak se rodí stát
20. března 2014
v 17.30 hodin
Muzeum B. Hrozného
Lysá nad Labem
Náměstí B. Hrozného 265
Prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. 
(Katedra blízkovýchodních studií,
Filozofi cká fakulta Západočeské
univerzity v Plzni), archeolog a historik,
mj. autor knihy Zrození státu, za kterou
získal cenu Josefa Hlávky.                                    Vstupné 20 Kč

Anotace přednášky
V přednášce se zaměřím na výroky samých zakladatelů a pěs-
titelů nejstarších státních celků. V okamžicích, kdy se jejich 
dílo zdálo již téměř na pokraji úplného zhroucení, promluvili ke 
svým současníkům a naléhavě je vybízeli k obhajobě ideálů, na 
nichž jejich civilizace vznikly. Pokusím seosvětlit způsoby, jimiž 
si přitom počínali, a argumentaci, k níž se uchylovali. Přednáš-
ka je určena všem zájemcům o vznik a vývoj nejstarších států 
lidstva.

JARO
NA VSI
velikonoční výstava

21. 3. – 30. 4. 2014
Každý víkend budou řemeslníci předvádět svá řemesla, 
která si mohou návštěvníci vyzkoušet.

Spolek rodáků a přátel města Lysá nad Labem
a Domov Na Zámku

si Vás dovolují pozvat na povídání

„Toulky Jihovýchodní Asií“

Hostem večera je pan Ing. Karel Otava, 
který nás provede slovem a obrazem exotickými místy: 

Cejlon, Hong Kong, Macao, Filipíny.

Akce se koná v úterý 18. 3. 2014 od 18.00 hodin 
v zámecké kavárně Domova Na Zámku. 

Vstup volný


