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u ZŠ J. A. Komenského
Město Lysá nad Labem Vám tím-

to oznamuje, že v měsících březnu 
až srpnu byla realizována inves-
tiční akce s názvem Rekonstrukce 
školního hřiště v Lysé nad Labem 
– I. etapa. Předmětem celého pro-
jektu byla rozsáhlá rekonstrukce 
stávajícího volnočasového areálu 
v Lysé nad Labem, který již nemohl 
adekvátně sloužit svému účelu. Re-
alizace tohoto projektu výrazným 
způsobem napomůže k poskytnutí 
odpovídající volnočasové vybave-
nosti nejen občanů Lysé nad La-
bem ale i obyvatelům spádového 
regionu. V rámci právě dokončené 
etapy projektu došlo k vybudování 
komplexního sportovního areálu, 
který funkčně navazuje na stávají-
cí volnočasovou infrastrukturu ve 
městě a který doposud v Lysé nad 
Labem chyběl. 

Vybudovaný sportovní volnoča-
sový areál s více aktivitami bude 
sloužit široké škále cílových skupin 
a to od dětí předškolního a škol-
ního věku přes mládež až po do-
spělé občany. Sportovní komplex 
zahrnuje následující infrastruk-
turu: atletická dráha, sportovní 
multifunkční hřiště, technické 
sektory. Nová atletická dráha je vy-
bavena umělým polyuretanovým 
povrchem, který nahradil stávající 
škvárový. Sportovní hřiště zahrnují 
hřiště na malou kopanou, které je 
osazené umělým trávníkem a dvě 
víceúčelová hřiště s polyuretano-
vým povrchem určená zejména 
pro míčové hry. Všechna tři hřiště 
jsou vybudována uvnitř atletické-
ho oválu. Další vybavenost tvoří 
plochy pro technické sektory, jako 
je vrh koulí a skok daleký. 

V rámci II. etapy, která proběhne 
na podzim 2013, bude v areálu vy-

budováno osvětlení hřišť a sociální 
zázemí s šatnami, toaletami a spr-
chami.

Hlavním cílem projektu bylo 
reagovat na dlouhodobou po-
ptávku po takovém typu zařízení 
v Lysé nad Labem. Zrekonstru-
ované hřiště bude dáno k dispo-
zici školám i široké veřejnosti od 
září 2013. Areál bude mít vlast-
ního správce, u kterého si bude 

Do školní jídelny 
za územním plánem

 Město Lysá nad Labem Vás zve na
zasedání Zastupitelstva města 

k projednání připomínek a námitek 
k návrhu územního plánu Lysá nad Labem, které

se bude konat ve školní jídelně ZŠ J. A. Komenského
(Veleslavínova ul.) v Lysé nad Labem    

dne 2. 10. 2013 (středa) od 16 hodin.

Vážení spoluobčané, ve dnech 
25. a 26. října letošního roku pro-
běhnou volby do Poslanecké sně-
movny Parlamentu České repub-
liky, a proto si Vám dovoluji podat 
následující základní informace.

Voličem do Poslanecké sněmov-
ny je pouze státní občan České re-
publiky, který alespoň druhý den 
voleb dosáhl věku nejméně 18 let. 

Hlasování v našem městě pro-
běhne ve stálých volebních okrs-
cích. Tradičně bude zřízeno 9 
volebních okrsků, do kterých jsou 
voliči zařazeni podle místa trvalého 
bydliště (viz níže uvedené volební 
okrsky). Vzhledem k tomu, že v mi-
nulých letech počet voličů v OVK na 
Kačíně a v Litoli neúměrně vzrostl a 
volební okrsky od 1. 1. 2014 musí 
tvořit souvislý územní celek, byly 
provedeny přesuny některých ulic 

možno jednotlivá hřiště zarezer-
vovat.  

I. etapa projektu byla spolufi -
nancována v rámci Regionálního 
operačního programu NUTS 2 
Střední Čechy, prioritní osa: 15.3 
Integrovaný rozvoj území, ob-
last podpory 15.3.2 Rozvoj měst 
dotací v maximální výši 14 078 
328,28 Kč, na níž podíl fi nančních 
prostředků z Evropského fondu 

regionálního rozvoje činí 14 078 
328,28 Kč. II. etapa bude plně 
hrazena z rozpočtu města pro rok 
2013. Generálním dodavatelem 
stavby je společnost VYSLYSTAV 
s.r.o. za celkové náklady 10 338 
564,40 Kč včetně DPH. Fyzické 
ukončení prací proběhlo v srpnu 
2013. 

Olga Vlastová MSc.
projektový manažer

a domů do jiných 
volebních okrsků. 
Změny byly pro-
vedeny ve všech 

volebních okrscích mimo Byšiček 
a Dvorců. Největší změnou je pře-
sunutí některých ulic z OVK č. 3, 
5, 7 a 8 do OVK č. 6 ve svatební ob-
řadní síni a přesunutí některých ulic 
z OVK č. 9 do OVK č. 7 a 8. Své číslo 
OVK a adresu volební místnosti bu-
dou mít občané uvedené na doručo-
vací (modré) obálce, ve které obdrží 
hlasovací lístky. Touto adresou se 
voliči musí řídit.

l. OVK Hasičská zbrojnice Byšičky,
2. OVK Hasičská zbrojnice Dvorce,
3. OVK MŠ Čtyřlístek, 
 Brandlova 1590, Lysá n. L.,
4. OVK MŠ Pampeliška, 
 Sídliště 1464, Lysá n. L.,
5. OVK MŠ Pampeliška, 
 Sídliště 1464, Lysá n. L.,
6. OVK Svatební obřadní síň, 
 Husovo nám. 23, Lysá n. L.,

7. OVK Hasičská zbrojnice, 
 Pivovarská 1518, Lysá n. L.,
8. OVK Hasičská zbrojnice, 
 Pivovarská 1518, Lysá n. L.,
9. OVK ZŠ T. G. Masaryka, 
 Palackého 160, Lysá n. L.

Voliči budou o době a místě 
konání voleb ve městě informo-
váni oznámením starosty města 
nejpozději 15 dnů přede dnem 
voleb.

Volební místnosti se otevírají 
v pátek 25. 10. 2013 ve 14.00 ho-
din a zavírají ve 22.00 hodin a v 
sobotu 26. 10. 2013 se otevírají 
v 8.00 hodin a uzavírají se ve 14.00 
hodin. 

Hlasovací lístky pro volby do 
Poslanecké sněmovny budou všem 
voličům dodány nejpozději 1 den 
přede dnem voleb, a v den voleb 
budou k dispozici i u všech okrsko-
vých komisí. 

Pro volby do Poslanecké sně-
movny se tiskne hlasovací lístek 

samostatně pro každou politickou 
stranu, politické hnutí a koalici. Na 
každém hlasovacím lístku musí být 
uveden název kraje, vylosované čís-
lo, nezkrácený název politické stra-
ny, politického hnutí nebo koalice, 
jméno, příjmení, věk, povolání, obec 
trvalého pobytů kandidátů, jejich 
pořadí označené arabskými číslice-
mi a příslušnost k určité politické 
straně nebo politickému hnutí nebo 
skutečnost, že kandidát je bez poli-
tické příslušnosti. Hlasovací lístky 
týchž politických stran, politických 
hnutí a koalic musí být ve všech vo-
lebních krajích označeny stejných 
vylosovaným číslem. Pokud někte-
rá politická strana, politické hnutí 
nebo koalice nepodaly kandidátní 
listinu ve všech volebních krajích, 
zůstane v daném volebním kraji 
toto číslo neobsazeno. Vzhledem 
k tomu nemusí hlasovací lístky, 
které volič obdržel, tvořit úplnou 
nepřerušenou číselnou řadu a sada 
hlasovacích lístků tak nemusí obsa-
hovat všechna čísla. 

 Město Lysá nad Labem ve spolupráci s TJ Sokol,
 Klubem důchodců – D, Klubem důchodců Litol
a Římskokatolickou farností Lysá nad Labem

 
zve všechny občany k oslavám

Dne vzniku samostatného
československého státu

28. říjen 2013
Program:
15.00 hodin – položení věnců u pomníku T. G. Masaryka v Litoli
15.30 hodin – položení věnců na náměstí B. Hrozného u pomníku 
                         padlých lyských občanů v 1. světové válce 
16.00 hodin – slavnostní koncert slova a hudby „Rodné zemi“ 
                         k 95. výročí vzniku republiky v kostele sv. Jana Křtitele   

Pokračování na str. 4

Volební místnosti se otevírají
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1. 10. – 31. 10. vždy v neděli 
od 10.30 do 12.00 hodin
Neučiníš sobě rytiny
výstava v Areálu Evangelického 
sboru v Lysé nad Labem

do 9. 2. 2014
Příběh archeologie
výstava v Muzeu B. Hrozného 
Lysá nad Labem
www.polabskemuzeum.cz

1. 10. od 16.30 hodin
ČSR – 95. výročí vzniku
přednáška PaedDr. Marie 
Kořínkové v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

3. 10. – 6. 10.
Náš chov 2013
Zemědělec – podzim 2013
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

3. 10. – 6. 10.
od 9.00 do 17.00 hodin
Železniční modelové kolejiště
výstava funkčního železničního 
kolejiště na nádraží ČD v Lysé n. L.

5.10. od 9.00 hodin
Den zdraví, krásy a pohybu
od 13.30 hodin přednáška 
MUDr. Kateřiny Cajthamlové 
Zdravá krása v ZŠ 
J. A. Komenského Lysá n. L.
www.vyzivovyporadce-hubnuti.cz

5. 10. od 13.30 hodin
Velká říjnová cena
Dostihové závodiště
Lysá nad Labem
www.dostihylysa.cz

5. 10. 
Podzimní stezka Polabím
10. ročník turistického 
pochodu a jízdy na kole
Brandýs n. L a okolí
www.psp.g6.cz

6. 10. od 8.00 hodin
Autobusový výlet 
Biskupská cesta
ve stopách pražských 
biskupů a arcibiskupů
www.polabskevariace.wz.cz

8. 10. od 9.00 do 15.00 hodin
Den otevřených dveří 
v Domově Na Zámku
Domov Na Zámku v Lysé n. L.
www.domovnazamku.cz

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

10. 10. od 18.00 hodin
Historie a současnost Kerska II
beseda s Mgr. Václavem 
Kořánem v zámecké kavárně

12. 10. od 10.00 
do 18.00 hodin
1. Řemeslný jarmark 
v Lysé nad Labem
na náměstí B.Hrozného

15. 10. od 18.00 hodin
Sibiř – Čtyři kontakty
přednáška Ing. Hynka Bulíře
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

17. 10. od 18.00 hodin
Oslavy 145 let Sokola 
v Lysé nad Labem
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kompilovaný večer v Kině 
Lysá n. L., vystoupení žáků 
ZUŠ, projekce ilmu Sokol 
Lysá n. L. v r. 1948

18. 10. od 18.00 hodin
ČŮZ FEST
bene iční koncert v kině 
na Husově náměstí
www.kinolysa.cz

19. 10. od 13.00 hodin
70 let Veslařského klubu 
- „Žába“
závody smíšených posádek, 
posezení, Loděnice veslařského 
klubu

od 19. 10. 
Sokol v Lysé nad Labem 
a jeho 145. narozeniny
výstava v Muzeu B. Hrozného 
Lysá n. L., vernisáž 19. 10. 
od 15.00 hodin

20. 10. od 16.00 hodin
Čaj u arcibiskupa 
Příchovského
blok přednášek, koncert, 
ohňostroj v areálu zámečku 
Bon Repos
www.polabskevariace.wz.cz

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

24. 10. – 28. 10.
Exotika 2013
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

24.10.od 17.00 hodin
Hrabanovská černava 
- 80 let chráněného území
přednáší Mgr. Irena Formanová:
Vznik a vývoj území, květena 
a současná péče; RNDr. Martin
Šandera: Zajímavé druhy 
živočichů; Jan Chloupek: Moje 
vzpomínky na Hrabanov;
vyhlášení výsledků fotosoutěže
v kině na Husově náměstí

25. 10 od 15.00 hodin
Na dno Labe
terénní exkurze, 
sraz u litolské náplavky

28. 10. 
Oslavy Dne vzniku 
samostatného 
československého státu
od 15.00 hodin položení věnců 
u pomníku TGM v Litoli,
od 15.30 hodin položení věnců 
u pomníku padlých lyských 
občanů v 1. světové válce               
na náměstí B. Hrozného 

28. 10. od 16.00 hodin
Rodné zemi
koncert slova a hudby k 95. výročí 
vzniku republiky, v kostele 
sv. Jana Křtitele v Lysé n. L.

1. 11. – 2. 11. od 8.00 hodin
Sbírka použitého ošacení
v garáži Městského úřadu 
Lysá nad Labem

10. 11. od 16.00 hodin
Cyrilometodějské 
hudební variace
koncert Chrámového sboru 
u sv. Jana Křtitele v Lysé n. L.,
v kostele Narození sv. Jana 
Křtitele v Lysé n. L.

Podrobnější informace o akcích se dozvíte na webových stránkách organizátorů.

KINO Lysá nad Labem
aktuální program kina na:

 www.kinolysa.cz

V pátek 23. srpna se na malé 
scéně letního kina v Lysé nad 
Labem uskutečnil multižánrový 
hudební den pod názvem OPEN 
MIC. Hudební formát, vzniklý 
v Americe 60. let, plnil funkci 
nezávislé hudební platformy 
a v současné době zažívá zaslou-
ženou renesanci.  Akci zahájil 
písničkář Ondřej Galuška, který 
publikum překvapil vlastními 
písněmi v angličtině. Kytarista 
Adam Pavlíček hrál své novější 
písně, kde jsou kytarová sóla rov-
nocennou součástí zpěvu. Jeho 
bratr Jakub Pavlíček zase sezná-
mil publikum se svými surreali-
stickými texty v drsném rocko-
vém vyznění. Legenda nezávislé 
folkové scény, současný drama-
turg České televize, pan Bedřich 
Ludvík zvolil ze své rozsáhlé 

Prázdninový OPEN MIC
tvorby linii protestsongů a zařa-
dil širšímu publiku známé písně 
k seriálům ČT (Památné stromy 
a Zpět k pramenům). Vokální 
kapela TimbreTone si publikum 
doslova omotala kolem prstu. 
Vtipné a brilantní aranžmá zná-
mých melodií, skvělá interpre-
tace, která nekolísala ani v hla-
sově náročných pasážích – tato 
sestava směle může konkurovat 
známějšímu 4tetu. Velký úspěch 
u publika měli Petr a Františka 
Moravcovi & Plum Jam Duo. 
Písně s kytarou, akustickými 
houslemi (a skutečně originální-
mi texty) publikum připravily na 
večerní část hudebního marato-
nu. Prvními hosty byla country 
kapela Pražec, která představila 
své novější opusy. Důkazem živo-
taschopnosti souboru je jistě i to, 

že na akci dorazilo početné pu-
blikum fanoušků v adekvátním 
dresu – oranžovém pracovním 
obleku s logem ČD. O závěreč-
nou a skutečně grandiózní tečku se 
postarala Artmosphere - kapela ko-
lem hudebního skladatele Martina 
Blažka. Skvěle sehraná sestava, kte-
rá se nebojí využít i novější hudební 
technologie, si pomalu nachází své 

První zářijové pondělí bylo 
v našem městě nejen ve znamení 
prvního školního dne, ale i velké-
ho kulturního svátku. Po sedmi 
letech se lysáci opět mohli těšit na 
koncert cimbálové muziky Hra-
dišťan pod vedením charismatic-
kého Jiřího Pavlici. 

Ačkoli předpovědi počasí akci 
nebyly vůbec nakloněny a slibova-
ly vydatný déšť a chladno, poslu-
chače to neodradilo a letní kino 
v zámeckém parku bylo zcela 
zaplněno. Zmiňovaná nepřízeň 
počasí však nakonec nebyla tak 
hrozivá, jak zprvu vypadala, tak-
že všichni, kteří neváhali a přišli, 
měli vyndané pláštěnky a deštní-

Zahájení školního roku s Hradišťanem

ky pouze krátce na začátku kon-
certu.

V rámci programu Hradišťan 
představil průřez celým svým re-
pertoárem, svůj prostor dostaly 
jak písně novější, tak písně starší 
- známější. Na své si však přišly 
i děti, kterých v hledišti bylo 
k naší velké radosti požehna-
ně. Závěrečným překvapením 
bylo spoluúčinkování Hradišťanu 
s dětským pěveckým sborem 
z naší ZUŠ, který se na akci 
připravoval i v průběhu letních 
prázdnin pod vedením Jany Er-

benové. A nutno říci, že právě 
tyto společné písně byly zlatým 
hřebem celého programu. 

Ještě jednou bychom tedy tím-
to chtěli poděkovat všem, kteří 
nám pomohli s organizací a pří-
pravou tohoto krásného koncer-
tu: Městu Lysé nad Labem, Kinu 
Lysá nad Labem, ZUŠ Lysá nad 
Labem, místnímu Sboru dob-
rovolných hasičů, MŠ Dráček 
a všem dobrovolníkům, kteří 
nám při akci pomáhali. 

Městská knihovna
Lysá nad Labem

místo „na slunci“ a sebejistý výkon 
na Lyském OPEN MIC to potvrdil. 
Rovněž vřelé díky kinu Lysá nad 
Labem, které ze své iniciativy pro 
interprety postavilo pevné vyvýšené 
podium, a návštěvníkům nabíd-
lo příjemné neformální prostředí 
s občerstvením. Jistě to není posled-
ní živá akce na malé scéně.

               Lukáš Sommer

Letní měsíce jsou především 
dobou dovolených a zasloužené-
ho odpočinku. Přesto se kulturní 
život v našem městě nezastaví. 
Ráda bych se zmínila o dvou po-
činech, které možná – alespoň 
podle bohužel malé divácké účas-
ti – unikly Vaší pozornosti. Na 
sklonku srpna se na malé scéně 
letního kina v Lysé nad Labem ko-
nal první ročník festivalu OPEN 

MIC. Festival se stejným názvem 
již několik let funguje v Praze, 
Brně a dalších městech, svůj pů-
vod má ve Velké Británii, a dává 
možnost živého vystoupení pře-
devším neprofesionálním hudeb-
níkům, kteří se pohybují mimo 
hlavní proud populární hudby, 
a netěší se tedy ani velkému zájmu 
médií. Hybnou silou lyského festi-
valu byl Lukáš Sommer, neúnav-

ný organizátor a hudebník, který 
do Lysé sezval písničkáře, voka-
listy i kapely různého zaměření.  
V pátek 23. srpna návštěvníci 
mohli vyslechnout písničkáře On-
dřeje Galušku, Jakuba Pavlíčka, 
Adama Pavlíčka, duo Plum Jam 
– otce a dceru Moravcovy, i zná-
mého autora písní k televizním 
seriálům Bedřicha Ludvíka. Osvě-
žujícím vystoupením byl kvintet 
Timbre Tone s čistě vokální úpra-
vou známých melodií, a kapela 
Pražec, která předvedla vlastní 
repertoár založený na trampských 
písních, country a folku. Festival 
uzavřela lysko-nymburská sku-
pina Artmosphere s artrockovým 
zaměřením. Jediný, na koho se bo-
hužel v programu kvůli časovému 
skluzu nedostalo, byl organizátor 
Lukáš Sommer, který se částí své 
tvorby také řadí mezi písničkáře. 

Další zajímavou, ale bohužel 
málo posluchači poctěnou kul-
turní akcí, byl koncert operních 
melodií Setkání s paní OPEROU. 

V pořadí druhý koncert, konaný 
v rámci XIV. Mezinárodního letní-
ho hudebního festivalu Thurn-Ta-
xis Loučeň, na jehož organizaci se 
podíleli profesor Pražské konzer-
vatoře Radomír Melmuka a ZUŠ 
F. A. Šporka, proběhl 29. srpna 
2013 v sále ZUŠ. Návštěvníci 
mohli vyslechnout jak nejznáměj-
ší písňovou tvorbu A. Dvořáka, 
tak slavné operní melodie v po-
dání mladé nadějné pěvkyně Lud-
mily Hudečkové, a Prof. MUDr. 
Františka Antoše, za klavírního 
doprovodu prof. Melmuky. Pro-
gram byl doplněn průvodním slo-
vem Heleny Melmukové. 

Akce byly zpestřením kulturní 
nabídky v Lysé během léta. Oba 
organizátoři plánují své poči-
ny zopakovat i v příštích letech 
a doufají, že se jak festival OPEN 
MIC, tak Setkání s paní OPE-
ROU, dostane více do povědomí 
lyských i okolních kulturních pří-
znivců.

 Vlasta Blažková 

Kultura žije i v létě
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Krátce z radnice

Provádíme kontrolu všech nádob na komunální odpad.
Pokud máte neodpovídající nádobu (viz níže) nebude Vám nádo-

ba vyvážena. Počet a velikost sběrných nádob stanovuje MěÚ, odbor 
správy majetku tak, aby na každého občana vycházel přibližně stejný 
objem odpadového prostoru. Při stanovení odbor přihlíží k doporu-
čení MŽP ČR. Počet a velikost sběrných nádob je stanoveno takto:
domácnost 1 až 3 lidé 1 nádoba 120 l
domácnost 4 až 6 lidí 1 nádoba 240 l
domácnost 7 až 9 lidí 1 nádoba 240 l + 1 nádoba 120 l
domácnost 10 až 12 lidí 2 nádoby 240 l atd.

Občané Lysé nad Labem a Litole, kteří topí tuhými palivy, mohou 
na základě doložení této skutečnosti na odboru SMI získat navíc 
120 litrový objem nádoby.“

za odbor SMI Novotná Romana
tel.: 325 510 235

Upozornění pro občany

Ideální sběrný dvůr by měl být co 
nejdostupnější, uklizený, s ochot-
nou obsluhou, přívětivou otevírací 
dobou a širokým rozsahem ode-
bíraných komodit. Právě taková 
místa hledá celorepubliková soutěž 
Sběrný dvůr roku.

Sběrných dvorů zapojených do 
systému ASEKOL je po celé České 
republice přes 1 160, ale který z nich 
je ten nejlepší? V rámci co největší 
autenticity hodnotí sběrné dvory 
sami občané, a to pomocí vyhledá-
vače na www.sberne-dvory.cz.

Soutěž Sběrný dvůr roku 
se koná až do listopadu, kdy 
proběhne závěrečné vyhodno-
cení. Kromě hlasování veřej-
nosti bude přihlédnuto také 
k počtu komodit, které sběrný 
dvůr sbírá (např. sklo, plasty, 
kovy, atd.), a k množství zpět-
ně odebraného elektrozařízení. 
Vítězi se nakonec stanou dva 
sběrné dvory. Nejlepší sběrný 

ASEKOL hledá nejlepší 
sběrný dvůr v ČR

dvůr v obci do deseti tisíc oby-
vatel získá fi nanční odměnu 
30 tisíc Kč, v obci nad deset tisíc 
obyvatel pak 70 tisíc Kč.

Každý hlasující se může za-
řadit do soutěže mimo jiné 
o tři mobilní telefony Samsung. 
V prvním losování se šťastným 
majitelem nového přístroje stal 
pan František Matejov z Brna. 
Další dva telefony na své majitele 
ještě čekají.

Obce a města mohou aktiv-
ně podpořit účast svých obyvatel 
a sběrných dvorů v soutěži. 

Vzorový článek je k dispozici na 
stránkách www.asekol.cz v sekci 
Dokumenty ke stažení.

Město Lysá nad Labem
Středočeský kraj
Ke Vrutici 1738
Lysá nad Labem  289 22

SMI Novotná Romana

Ve Středo-
českém kraji 
pokračuje ASE-
KOL v insta-
laci červených 
kontejnerů na 
drobné elektro.

Nejčerstvější 
přírůstky byly 
umístěny na 
separační stá-
ní v Unhošti, 
Bystřici, Čer-
čanech, Cerhe-
nicích, Králově 
Dvoře, Kame-
nicích a Kos-
monosech.

Červené kon-
tejnery mají především usnadnit 
občanům možnost zbavit se vy-
sloužilých drobných elektrospo-
třebičů, které často končí ve směs-
ném odpadu, kam však nepatří. Při 
správném třídění elektroodpadu se 
spotřebiče dostanou k recyklaci, 
při níž se opětovně využije až 80 % 
všech materiálů.

Další obce v kraji získaly
nové červené kontejnery

Navíc díky odbornému zacháze-
ní nedochází k uvolňování škodli-
vých látek, jako je např. rtuť a olo-
vo, do životního prostředí.

Na webových stránkách www.
cervenekontejnery.cz si může kaž-
dý najít nejbližší kontejner v okolí 
svého bydliště.

SMI Novotná Romana

16. jednání rady města se kona-
lo 27. 8. 2013. Program o 24 bodech 
byl skoro celý sestaven z podkladů 
z odboru správy majetku a investic 
(SMI), který jich předložil 21. Po 
čtyřech bodech bylo věnováno po-
zemkovým záležitostem a věcným 
břemenům. Z programu: v bodu 
č. 6 se rada zabývala stavem přístu-
pové cesty do nově zrekonstruova-
né budovy Sokola. Pro odbor SMI 
z toho vyplynul úkol připravit ná-
vrh na chodník ze zámkové dlažby 
a připravit i návrh fi nancování akce. 
V dalším bodu rada vybírala zho-
tovitele chodníku v ulici Na Mlíč-
níku. Na veřejnou zakázku došlo 
6 nabídek. Rada vybrala nabídku 
od fi rmy SKL RECYKLOSTAV 
z Prahy 5 s cenou 175 tis. Kč.

V bodu č. 9, kde se projednávalo 
plnění splátkových kalendářů na 
dlužné nájemné, rada potvrdila na-
stoupený kurs – kdo nedodržuje do-
hodnutý splátkový kalendář, musí 
městský byt opustit. V dalších dvou 
bodech se jednalo o vývoji dluhů v 
městských bytech v Milovicích – 
Mladé. Příznivý vývoj dovoluje plá-
novat větší opravy a investiční akce, 
než tomu bylo doposud.

V bodu č. 12 se rada opakovaně 
zabývala pravidly prodeje měst-
ských bytů v Milovicích. Začátkem 
července vyšlo Nařízení vlády č. 
209/2013, na jehož základě se bu-
dou pravidla v některých částech 
měnit, a tak se k tématu rada vrátí 
po dopracování materiálu.

V bodu č. 15 se rada seznámila 
s postupem prací při rekonstrukci 
varny (kuchyně) školní jídelny, kde 
od začátku prázdnin probíhá velká 
stavební akce za 2,2 mil. Kč. Rada 
schválila dodatek ke smlouvě o dílo 
a rozsah víceprací za 301 tis. Kč.

V bodu č. 21 rada města hodno-
tila tři nabídky na veřejnou zakázku 
– rekonstrukce kotelny ZUŠ F. A. 
Šporka.  Vítězem a dodavatelem 
akce se stala fi rma Thermoservis z 
Nymburka za nabídkovou cenu 153 
tis. Kč včetně DPH. V následujícím 
bodu se rada opakovaně zabývala 
nařízením města, kterým se zaka-
zuje pochůzkový a podomní prodej. 
Nařízení bude předloženo zastupi-
telstvu na vědomí. V předposled-
ním bodu rada schválila uzavření 
smlouvy se Státním fondem život-
ního prostředí. SFŽP přidělil městu 
dotaci na zateplení ZŠ Hrozného, 
čp. 1318 (staronová škola) ve výši 
4,5 mil. Kč. Úkolem města je spo-
lufi nancování akce částkou 600 tis. 
Kč z rozpočtu roku 2014. V posled-
ním bodu rada schválila program 
nadcházejícího zastupitelstva.

6. zasedání zastupitelstva měs-
ta, první po prázdninách, se konalo 
4. 9. 2013. Program o dvou desít-
kách bodů sliboval brzký konec, 
ale skutečnost byla jiná. Na začátku 
jednání předal pan starosta třem za-
stupitelům osvědčení o absolvování 
vzdělávacího kurzu. Byli to Ing. 
Firman, Ing. Gregor a T. Sedláček. 
Prvním bodem bylo projednání 
stížnosti p. Kuchaře a p. Bc. Vlčka 
na nečinnost zastupitelstva. Věc se 
týká kategorizace pozemků v Litoli, 
kde žadatelé usilují o změnu na po-
zemky stavební, což spadá do pří-
pravy územního plánu. S výkladem 
o tomto složitém a dlouhodobém 
procesu vystoupila vedoucí staveb-
ního úřadu paní Ing. Čížková. Po 
hodinovém vyjasňování pozic se za-
stupitelstvo shodlo na tom, že návrh 

bude projednán souhrnně se všemi 
připomínkami a námitkami k ná-
vrhu územního plánu na mimořád-
ném zasedání zastupitelstva města 
2. 10. 2013. Doprovodným úkolem 
pro tajemníka je aktualizace vnitřní 
směrnice k projednávání stížností a 
petic občanů. Dále byly projednány 
4 pozemkové záležitosti, 3 splátko-
vé kalendáře na dlužné nájemné a 3 
smlouvy na věcná břemena. 

Krátkou diskusi vyvolal bod č. 
12, kde se posuzovala veřejná za-
kázka na tzv. rozklikávací (klikací) 
rozpočet města. Jde celkem o no-
vinku – zobrazení čísel rozpočtu 
města v koláčových a sloupcových 
grafech. Uživatel může procházet 
různými úrovněmi zobrazení a vidí 
úroveň naplňování příjmových po-
ložek a čerpání výdajových položek 
za zvolené období. Tento způsob 
zobrazování by měl přispět k vyš-
šímu zájmu veřejnosti o dění ve 
městě, zvláště pak ze strany mladší 
generace. Rada nechala rozhodnutí 
na zastupitelích, kteří tento bod ini-
ciovali. Ze dvou nabídek byla vybrá-
na fi rma GORDIC z Jihlavy. Nové 
zobrazení by mělo začít fungovat od 
ledna 2014.

V dalším bodu zastupitelstvo 
schválilo uzavření smlouvy o po-
skytnutí dotace ze SFŽP, jak již 
předjednala rada města. Město 
získá dotaci 4,5 mil. Kč, přidá 0,6 
mil. Kč z rozpočtu roku 2014 a vý-
sledkem by mělo být snížení energe-
tické náročnosti staronové školy na 
Školním náměstí. 

S blokem 4 bodů přispěl do pro-
gramu pan Mgr. Fajmon, z nichž 
vzešly úkoly pro vedení města nebo 
městský úřad: 1) připravit podklady 
a zajistit zápis budovy městských 
WC v Sokolské ulici do katastru 
nemovitostí, 2) vyřešit majetkové 
poměry k pozemku a nemovitosti 
čp. 3269, k.ú. Lysá n. L., 3) zahájit 
jednání se spol. České dráhy, a. s., 
o majetkovém vyrovnání týkajícím 
se prioritně vstupních objektů pod-
chodu na nádraží v Lysé nad Labem 
s tím, že bude projednáno i mož-
né řešení pro bezpečné odkládání 
jízdních kol na litolské i lyské straně 
nádraží, dále možnost vybudování 
parkoviště P+R a zajištění provozu 
nádražní restaurace, 4) připravit 
modernizaci evidence a regulace 
chovu psů ve městě při využití tech-
nologie čipů.

Další vložený bod předložil pan 
Ing. Osvald. Hovořilo se o zrekon-
struovaném hřišti u ZŠ Komenské-
ho. Vlastní sportoviště jsou hotová, 
problémem jsou tzv. dokončovací 
práce, konkrétně stav zeleně. Rada 
zváží použití a nákladnost hotových 
travních koberců, které by snížily 
riziko, že se nové povrchy znečistí 
zeminou. 

V bodu č. 19 se zastupitelstvo 
zabývalo dopisem paní Jakubalové. 
Problematiku veřejného osvětlení a 
oprav chodníků již řeší správa ma-
jetku, dotazy k veřejné zeleni budou 
projednány na přednášce v kině 26. 
9., a tak zastupitelstvo vzalo dopis 
„jen“ na vědomí.

Předposlední bod přinesl Naříze-
ní města č. 3/2013, které zakazuje 
pochůzkový a podomní prodej. Na 
základě návrhu pana Mgr. Fa-
jmona bude do nařízení doplněno 
ustanovení o sankcích. To umožní 
uložit např. právnické osobě poku-
tu za porušení nařízení až do výše
 200 tis. Kč. 

Posledním bodem byla infor-
mativní zpráva o Nařízení vlády 
č. 209/2013 ze 3. července 2013. 
Nařízení se týká použití prostřed-
ků Státního fondu rozvoje bydlení 
a ovlivňuje tak případné prodeje 
bytů, vlastněných městem v Milo-
vicích, které byly rekonstruovány 
s využitím státní dotace.

V závěrečné diskusi tlumočil pan 
starosta poděkování pana MUDr. 
T. Omáčky za rozšíření čekárny 
před ordinací v čp. 1032 na Husově 
náměstí. Dále uvádím jen témata: 
zjednosměrnění provozu v areálu 
bývalých technických služeb, poža-
davek na dopravní řešení na Kačí-
ně – jednosměrky, terénní úpravy 
v lokalitě Mršník II, nepořádek na 
náplavce, halda zeminy v lokalitě 
Třešňovka, organizace zasedání k 
územnímu plánu 2. 10. 2013. 

17. jednání rady města se kona-
lo 10. 9. 2013. Program obsahoval 
21 bodů. Největší počet bodů se 
týkal nájmu bytů - 4, tři body byly 
věnovány pozemkovým záležitos-
tem a tři body věcným břemenům. 
Z programu: v bodu č. 3 rada pro-
jednala nájem vodní plochy – tůně 
u Byšiček. Po deseti letech skončil 
pronájem Českého rybářského sva-
zu, Místní organizace Čelákovice. 
Na nově zveřejněný záměr došla 
pouze jediná nabídka – od původ-
ního nájemce, a tak na dalších 10 
let mají o práci (a trochu radosti) 
kolem vodní plochy postaráno. 
V bodu č. 4 rada projednala návrh 
na zpevnění přístupových ploch 
k sokolovně ve vnitrobloku na Hu-
sově náměstí. V letošním podzimu 
bude cesta zpevněna štěrkovou 
drtí jako provizorní a fi nančně při-
jatelné řešení a pro rok 2014 bude 
do rozpočtu navrženo vybudování 
chodníku z pevné zámkové dlažby, 
která vydrží i těžší provoz. V bodu č. 
10 rada schválila uzavření smlouvy 
s novým nájemcem nebytového 
prostoru v čp. 24 na Husově náměs-
tí. Cestovní kancelář ROSENET 
bude dále fungovat na internetu 
a v uvolněných prostorech bude 

paní Ing. Rybová z Kostomlat po-
skytovat fi nanční poradenství.

V bodu č. 10 rada schválila koná-
ní podzimního jarmarku rukoděl-
ných řemesel v parku na Náměstí 
B. Hrozného v sobotu 12. 10. 2013. 
Novinku v nabídce akcí připravuje 
Fajn Klub z Lysé nad Labem. Pod-
mínkou je složení vratné kauce 5 
tis. Kč a úklid parku po akci. Časově 
nejnáročnějším bodem programu 
bylo projednání zprávy o vývoji in-
kasa za bytové a nebytové prostory 
v majetku města. K jednání byli 
přizváni vedoucí odborů fi nančního 
Ing. Polenová a odboru SMI Ing. V. 
Kopecký. Za realitní kancelář (RK), 
která byty spravuje, byl přítomen 
pan Crha. Kontrola plateb, dů-
sledný přístup a včasná vzájemná 
informovanost města a RK nedává 
neplatičům příliš šancí, zlepšuje se 
platební morálka a daří se snižovat 
nedoplatky z minulého období.

V bodu č. 18 rada schválila výjim-
ku z „pořádkové“ obecně závazné 
vyhlášky města, aby se návštěvníci 
diskotéky v Hospůdce u zeleného 
stromu dne 21. 9. mohli bavit do 
následujícího dne do třetí hodiny 
ranní.

V dalším bodu rada schválila 
přijetí fi nančního daru od společ-
nosti DYWIDAG PREFA ve výši 
14,8 tis. Kč. Částka bude využita na 
opravu pamětní desky Josefa Pecky 
v areálu fi rmy. Rada města děkuje 
společnosti DYWIDAG PREFA za 
vstřícnost a poskytnutí fi nančního 
daru. Předposlední bod reagoval 
na návrh ze zastupitelstva, aby do 
Nařízení města č. 3/2013, kterým 
se zakazuje podomní a pochůzkový 
prodej, byly doplněny sankce.

Poslední bod udělá pravděpodob-
ně radost milovníkům různých dru-
hů zvířat, protože v něm rada schvá-
lila pořádání hospodářských trhů 
v areálu dostihového závodiště. Trhy 
se budou konat poprvé na sv. Václava 
a pak každou lichou sobotu, parko-
vání zajištěno v areálu závodiště. 

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá n. L.

Velkoobjemové kontejnery se budou přistavovat 3. sobotu v měsíci 
– tj. 19. 10. 2013 pouze na tyto stanoviště: 

místo přistavení kontejneru  čas rozvozu čas svozu 
U Vlečky BIO             8.30  10.30
Ke Skále BIO 9.00 11.00
Brandlova (u trafa) BIO 9.30 11.30
Mlíčník BIO 10.00 12.00
              
Dvorce 1x TDO, 1x BIO 8.30 10.30
Byšičky 1x TDO, 1x BIO 9.00 11.00
Řehačka 1x TDO, 1x BIO 9.30 11.30
U Borku 1x TDO, 1x BIO 10.00 12.00

Vysvětlivky: TDO - velkoobjemový kontejner na domovní odpad
    BIO - velkoobjemový kontejner na zeleň

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
Sobota  9.00 – 13.00

Ivana Koštířová, odbor SMI

Přistavování
velkoobjemových

kontejnerů 10/2013

ŘP vydané v době od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 jsou jejich drži-
telé povinni vyměnit do 31. 12. 2013.

Výměna je možná již nyní a provádí se bez poplatku, po před-
ložení občanského průkazu, řidičského průkazu a 1 fotografi e
3,5x4,5 cm.

Pokud došlo ke změně osobních údajů, činí správní poplatek 50,-Kč.
Alena Frankeová, odbor dopravy

Upozornění řidičům
na změnu v POVINNÉ VÝMĚNĚ

ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ
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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
Zdeňka Tomšovská

92 let
Vilma Fojtíková

91 let
Vladimír Koleška

85 let
Jaroslava Kohoutová
Josef Hloucal

80 let
Ladislav Matyska
Věra Kalistová
Dagmar Jůzová

Rachel Naomi Remenová:
„Každý z nás je sám o sobě příběhem. Když jsem byla malá, 
měli lidé ve zvyku sesedávat se u kuchyňského stolu a vyprávět 
si, co zažili. To už se dneska tak moc nepěstuje. Posedávání 
okolo stolu a vyprávění příběhů už pro dnešní generaci zřejmě 
nepředstavuje tu pravou zábavu. A přece je to způsob, jak se dá 
předávat moudrost. Navzdory obrovskému rozvoji technologie 
řada z nás nežije správně. Chce to zase jednou si sednout 
a navzájem si vyprávět příběhy.“

Dne 1. 8. 2013 ve 20.55 hodin 
přijala dozorčí služba telefonické 
oznámení o mužích na Masarykově 
ulici, kteří se fyzicky napadají. Při 
příjezdu na místo bylo hlídkou zjiš-
těno, že se jedná o 27 letého muže z 
Ústí nad Labem a 26 letého muže z 
Českého Brodu, kteří si originálním 
způsobem hájili práva k jiné ženě. 
Při ztotožňování osob a dalších 
úkonech k osobám bylo strážníky 
zjištěno, že 26 letý muž z Českého 
Brodu má soudem vysloven zákaz 
pobytu v našem městě. Z důvodu 
podezření ze spáchání přečinu dle 
trestního zákoníku byla na místo 
přivolána Policie ČR, která si výteč-
níka převzala k dalšímu opatření. 

Dne 1. 8. 2013 ve 21.10 hodin 
bylo přijato telefonické oznámení 
o násilném vniknutí do bytu a ná-
sledné fyzické napadení 52 letého 
muže z Lysé nad Labem. Hlídka na 
místě zjistila, že 33 letý muž z Milo-
vic se po nevydařených pokusech o 
získání zapůjčené částky a odmíta-
vého postoje dlužníka, rozhodl za-

Krimi střípky
půjčené peníze získat originálním, 
bohužel protiprávním jednáním, 
zpět. Vzhledem k podezření ze spá-
chání několika protiprávních skut-
ků byla na místo přivolána Policie 
ČR, která si 33 letého muže převza-
la k provedení dalších opatření. 

Dne 9. 8. 2013 v 16.40 hodin spo-
lupracovali strážníci se záchrannými 
složkami IZS při likvidaci požáru 
nemovitosti v ulici ČSA. Vzhledem 
k zajištění efektivního zákroku záchra-
nářů při likvidaci požáru byl provoz na 
hlavní silnici ČSA od Husova náměstí 
po ulici Okrsek odkloněn přes ulici Ko-
menského do 17.30 hodin. Vzhledem
k včasnému zásahu záchranářů se 
požár nerozšířil na okolní nemovitosti 
a způsobená škoda nedosáhla vyso-
kých hodnot. Pravděpodobnou příči-
nou požáru je úmyslné zapálení.    

Dne 19. 8. 2013 v 11.15 hodin 
oznámila 42 letá žena, že jí nezná-
mý muž v kanceláři stavebnin v ulici 
Sokolovská odcizil z kabelky peně-
ženku. Skutečnost, že byla okra-

dena, zjistila až po chvíli, když pod 
stolem našla ztracenou peněženku, 
ale již bez fi nanční hotovosti. Poz-
ději poškozená shodou okolností 
zahlédla v ulici Masarykova oso-
bu – pachatele krádeže a tento byl 
strážníky dopaden v blízkosti ČD 
a následně předán Policii ČR. Dle 
totožnosti byl v osobě pachatele 
zjištěn 45 letý muž ze Slovenska. 

Dne 19. 8. 2013 v 03.00 hodin 
zaznamenal strážník obsluhující 
MKDS skupinu mladíků z nichž je-
den úmyslně poškodil čidlo otevíra-
ní vstupních dveří do vestibulu. Na 
místo byla vyslána hlídka strážníků, 
která na místě zadržela 17 letého 
mladíka z Lysé nad Labem. Vzhle-
dem k předběžně vyčíslené škodě 
cca. 4000,- Kč, bude jednání mladí-
ka postoupeno správnímu orgánu 
k projednání, kde mladíkovi mimo 
sankce bude nařízena i úhrada způ-
sobené škody. O celé události byl 
informován i odbor sociálních věcí.

Dne 20. 8. 2013 v 10.36 hodin 
bylo přijato telefonické oznámení 
od 78 leté ženy z DPS v Masarykově 

ulici, že z vedlejšího bytu slyší volání 
o pomoc. Vzhledem ke skutečnosti, 
že strážníci po předchozí dohodě 
s uživatelem bytu v DPS mají na 
služebně MěP uloženy náhradní klí-
če, které jsou zapečetěny a uloženy 
v trezoru, byly klíče použity k ote-
vření bytu.  Po otevření dveří byla 87 
letá žena nalezena na zemi s patrný-
mi oděrkami na ruce. Žena stráž-
níkům sdělila, že upadla na zem 
a nedařilo se jí vstát vlastními si-
lami, z tohoto důvodu volala o po-
moc. Strážníci ženě poskytli prvotní 
ošetření a na místo přivolali lékař-
skou pomoc. Po ošetření zůstala 
žena v domácím léčení.   

 
Dne 25. 8. 2013 krátce po 

3. hodině ranní zaznamenal strážník 
obsluhující MKDS skupinu osob, 
která sedí na schodech u parku na 
náměstí B. Hrozného. Po chvíli se 
jeden z nich zvednul a močil v místě 
stojícího pomníku, který se nachází 
v parku. Po ztotožnění 24 letého 
muže z Čelákovic byla muži za pře-
stupek proti veřejnému pořádku ulo-
žena bloková pokuta na místě. 

Bc. Luboš Zita, MP Lysá n. L.

Pokračování ze str. 1

Na hlasovacím lístku těch po-
litických stran, politických hnutí 
a koalic, u kterých bylo při registraci 
rozhodnuto o škrtnutí kandidáta, zů-
stává pořadové číslo na hlasovacím 
lístku, původně určené pro tohoto 
kandidáta, neobsazené.

Volič po příchodu do volební 
místnosti prokáže okrskové voleb-
ní komisi svou totožnost a státní 
občanství ČR platným občanským 
průkazem, nebo platným cestov-
ním, diplomatickým nebo služeb-
ním pasem ČR nebo cestovním 
průkazem. Voliči, který tak neučiní, 
nebude hlasování umožněno. Je 
tedy nezbytné, aby volič měl u sebe 
potřebné doklady. 

Po obdržení úřední obálky, popří-
padě nových sad hlasovacích lístků, 
vstoupí volič do prostoru určeného 
k úpravě hlasovacích lístků. V tom-
to prostoru vloží do úřední obálky l 
hlasovací lístek té politické strany, 
politického hnutí či koalice, pro níž 
se rozhodl hlasovat. Tím volič dává 
hlas ve prospěch vybrané polické 
strany, politického hnutí nebo koali-
ce. Zároveň může volič na hlasova-
cím lístku vybrané politické strany, 
politického hnutí, koalice zakrouž-
kováním pořadového čísla nejvýše 
u 4 kandidátů uvedených na témže 
hlasovacím lístku vyznačit, kterému 
z kandidátů dává přednost. Jiné pí-
semné úpravy hlasovacího lístku 
nemají na posuzování hlasovacího 
lístku vliv.

Po opuštění prostoru určeného 
k úpravě hlasovacích lístků vloží 
volič úřední obálku s 1 hlasovacím 
lístkem před okrskovou volební ko-
misí do volební schránky.  

Volič může požádat ze závažných, 
zejména zdravotních důvodů, měst-
ský úřad a ve dnech voleb okrsko-
vou volební komisi o to, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost. 
V takovém případě okrsková volební 
komise vyšle k voliči dva své členy 
s přenosnou volební schránkou, 
úředními obálky a hlasovacími lístky.         

Pro volby do Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR může volič, 
který nebude moci volit ve volebním 
okrsku, v jehož stálém seznamu je 
zapsán, požádat o vydání voličské-
ho průkazu. Volit potom může v 

jakémkoliv volebním okrsku, popří-
padě zvláštním volebním okrsku vy-
tvořeném při zastupitelském nebo 
konzulárním úřadě ČR v zahraničí. 
O voličský průkaz si volič může po-
žádat ode dne vyhlášení voleb, a to 
podáním v listinné podobě opatře-
né úředně ověřeným podpisem vo-
liče nebo v elektronické podobě po-
depsané uznávaným elektronickým 
podpisem voliče nebo v elektronic-
ké podobě zaslané prostřednictvím 
datové schránky, doručeným nej-
později 7 dnů přede dnem voleb 
na Městský úřad Lysá nad Labem, 
tj. do 18. 10. 2013, nebo osobně do 
uzavření stálého seznamu, tj. do 
23. 10. 2010 do 16.00 hodin. Volič-
ské průkazy lze vydávat nejdříve 15 
dnů přede dnem voleb, tzn. od čtvrt-
ka 10. 10. 2013.  

Závěrem upozorňuji, že každý 
volič si může v úředních hodinách 
na městském úřadě ověřit, zda je 
zapsán v seznamu voličů, může po-
žadovat doplnění údajů nebo prove-
dení oprav. Městský úřad je povinen 
do 48 hodin žadateli vyhovět nebo 
mu v této lhůtě sdělit důvody, proč 
žádosti vyhovět nelze. 

Volební okrsky:
Ve volebním okrsku č. 1 je vo-

lební místnost v hasičské zbrojnici 
v Byšičkách pro voliče s adresou 
místa trvalého pobytu v Lysé nad 
Labem, část Byšičky, Řehačka.

Ve volebním okrsku č. 2 je vo-
lební místnost v hasičské zbrojnici 
ve Dvorcích pro voliče s adresou 
místa trvalého pobytu v Lysé nad 
Labem, část Dvorce.

Ve volebním okrsku č. 3 je vo-
lební místnost v Mateřské škole 
Čtyřlístek, Brandlova 1590, Lysá 
n. L., pro voliče s adresou místa 
trvalého pobytu v Lysé nad Labem 
v ulicích Alešova, Blahoslavova, 
Brandlova, Braunova, Čechova 
(čísla popisná od křižovatky ulic Če-
chova, Riegrova, U Braňky k ulici 
Stržiště), Čelakovského, Dvorecká, 
Dvořákova, Fibichova, Havlíčkovo 
náměstí, Kpt. Jaroše, K Bažant-
nici, K Závodišti, Ke Karlovu, Ke 
Kovoně, Máchova, Muchova, Na 
Rybníčku, Raisova, Riegrova, Strži-
ště, U Braňky, U Křížku, Vojanova, 
V Polích. 

Ve volebním okrsku č. 4 je vo-
lební místnost v Mateřské škole 
Pampeliška, Sídliště 1464, Lysá n. 
L., pro voliče s adresou místa trva-
lého pobytu v Lysé nad Labem na 
Sídlišti (mimo čp. 1420–1433) a v 
ulici Okružní.

Ve volebním okrsku č. 5 je vo-
lební místnost v Mateřské škole 
Pampeliška, Sídliště 1464, Lysá 
n. L., pro voliče s adresou místa 
trvalého pobytu v Lysé nad Labem 
v ulicích Československé armády,  
Hrabanov, Hřbitov, Jahodová, Jaro-
mírovy sady, K Milovicům, Ke Ská-
le, Ke Vrutici, Komenského (bez čp. 
588, 8 a 9), Lom, Mánesova, Okr-
sek, Resslova, Rybízová, Sadová, 
Sídliště čp. 1420–1433, Škrétova, 
Šmeralova, Třebízského, Třešňová, 
U Vodárny, Ve Skále, Veleslavínova, 
Za Pávem.

Ve volebním okrsku č. 6 je vo-
lební místnost ve svatební obřadní 
síni Města Lysé nad Labem, Huso-
vo náměstí 23, Lysá n. L., pro voli-
če s adresou místa trvalého pobytu 
v Lysé nad Labem v ulicích Cihelna, 
Husovo náměstí, Kaprova, Ke Střel-
nici, Komenského čp. 588, 8 a 9, 
Na Písku, Nám. B. Hrozného, Pod 
Klášterem, Přemyslova, Sojovická, 
Školní náměstí, Šporkova, U Cihel-
ny, Zámek, Zámecká, Za Zámkem, 
Žižkova.

Ve volebním okrsku č. 7 je vo-
lební místnost v hasičské zbrojni-
ci v Lysé n. L., Pivovarská 1518, 
Lysá n. L., pro voliče s adresou 
místa trvalého pobytu v Lysé nad 
Labem v ulicích 28. října, 9. květ-
na, Brožíkova, Čapkova, Čechova 
(čísla popisná od ulice Masary-

kova po křižovatku ulic Čechova, 
Riegrova, U Braňky), Fuksova, 
Havlínova, Legionářská, Masary-
kova, Na Františku, Pivovarská, 
Příčná, Smetanova, Sokolská, So-
kolovská, Šafaříkova, Škroupova, 
Švermova, Tyršova, U Nadjezdu, 
U Nové hospody, Vichrova, Vodá-
kova, Zahradní.

Ve volebním okrsku č. 8 je vo-
lební místnost v hasičské zbrojnici 
v Lysé n. L., Pivovarská 1518, Lysá 
n. L., pro voliče s adresou místa tr-
valého pobytu v Lysé nad Labem a v 
části Litol v ulicích B. Němcové, Bri-
gádnická, Dukelská, Gen. Přikryla, 
Jedličkova,  Klicperova, Kollárova,  
Křižíkova, Lipová, Mírová (čísla po-
pisná ležící v k.ú. Lysá n. L.) Mladá, 
Na Mlíčníku, Na Vlečce, Na Výsluní, 
Na Zemské stezce (čp. ležící v k.ú. 
Lysá n. L.), Nerudova, Olbrachtova, 
Poděbradova, Průmyslová, Růžová, 
Skupova, U Dráhy, U Stadionu, Ty-
lova, V Zátiší, Za Koncem.

Ve volebním okrsku č. 9 je vo-
lební místnost v ZŠ T. G. Masaryka, 
Palackého 160, Lysá  n. L., část Li-
tol, pro voliče s adresou místa trva-
lého pobytu v části Litol, v ulicích 
Dobrovského sady, Dohalského, 
Dolejší, Družstevní, Hořejší, Huso-
va, Jiráskova, K Borku, Králíčkova, 
Krátká, Lidická, Mírová (čísla po-
pisná ležící v k.ú. Litol), Na Brůdku, 
Na Staré vsi, Na Vysoké mezi, Na 
Zemské stezce (čísla popisná ležící 
v k.ú. Litol), Nová, Palackého, Spo-
jovací, Tři chaloupky, Ve Vilách, Ve 
Višňovce, Vrchlického, Za Labem, 
Za Kruhovkou.

Šťastná Irena
 odbor vnitřních věcí

Město Lysá nad Labem zamýšlí 
v letošním roce obnovit pamětní 
desku Josefa Pecky. 

Pan Josef Pecka se narodil a žil 
ve Dvorcích čp. 30 spolu se svým 
bratrem Václavem. Pan Josef Pec-
ka pracoval ve fi rmě Lana.

Od roku 1940 byl zapojen do 
ilegální odbojové činnosti, jejímž 
předmětem bylo zajišťování úkry-
tů a rozšiřování letáků.

10. 10. 1941 pro Josefa Pec-
ku přijelo do Dvorců německé 
auto. Současně byli zatčeni i dal-
ší členové odbojové skupiny a to 
p. Střela a p. Somer. 

Pan Josef Pecka nebyl v autě 
spoután a před Pankráckou vězni-
cí vyskočil z auta a nočním rych-
líkem se vrátil zpět do Dvorců. 
Později se ukrýval v Kovoně (dříve 
Vackova fabrika). Byl dopaden 
a 11. 11. 1941 byl za odbojovou 
činnost na Pankráci popraven.

Vzhledem ke skutečnosti, že 
deska je umístěna v přízemí na 
čelní fasádě provozní budovy 
v areálu společnosti DYWIDAG 
PREFA a.s., Lysá nad Labem, 

oslovilo město Lysá nad Labem 
uvedenou fi rmu a požádalo ji 
o fi nanční příspěvek na obnovu 
této pamětní desky. Společnost 
DYWIDAG PREFA a.s., v soula-
du s principem uctívání památky 
padlých během II. světové války, 
souhlasila s poskytnutím fi nanč-
ních prostředků a zavázala se 
uhradit její opravu v plné výši, 
tj. za částku ve výši 14 835 Kč.

Veškeré práce obnovy budou 
probíhat dle restaurátorského 
záměru, který vypracoval akade-
mický sochař Vojtěch Adamec. 
Uvedený restaurátor současně 
provede restaurování pamětní 
desky.

Město Lysá nad Labem tímto 
děkuje společnosti DYWIDAG 
PREFA a.s., Lysá nad Labem, 
v zastoupení pana Ing. Michala 
Mikšovského, předsedy předsta-
venstva a.s., za poskytnutí fi nanč-
ního daru. Jsme rádi, že si společ-
nost DYWIDAG PREFA a.s., váží 
tohoto odkazu minulosti.

Mgr. Jiří Havelka
starosta města

Obnovení pamětní desky 
Josefa Pecky

Odměnu pro zodpovědné ob-
čany, kteří odevzdávají vysloužilé 
spotřebiče na sběrných dvorech 
měst a obcí, připravil kolektivní 
systém ELEKTROWIN ve spolu-
práci se Středočeským krajem. 

Kdo od září přiveze na sběrný 
dvůr v Lysé nad Labem velký spo-
třebič, jako je pračka, myčka ná-
dobí nebo sporák (vyjma lednic), 
obdrží skládací nákupní tašku. 
Tašky jsou vyrobeny z recyklova-

Odměna pro občany
ných plastových lahví. Akce pro-
bíhá na Městském úřadě Lysá nad 
Labem, Husovo náměstí 23, 289 
22 Lysá nad Labem.

Děkujeme všem, kdo si cestu na 
sběrné dvory už našli a podílejí se 
tak na trvalém zvyšování množství 
zpětně odebraných a zrecyklova-
ných elektrospotřebičů! Společně 
tak můžeme zachovat čisté životní 
prostředí pro příští generace.

SMI Novotná Romana

Polabské muzeum Poděbrady a
Město Lysá nad Labem, odbor životního prostředí 
u příležitosti mimořádného snížení hladiny Labe o 1,5 m 
zvou zájemce na malou terénní exkurzi

Na dno Labe
 

Sraz účastníků je v pátek 25. 10. 2013
v 15 hodin u litolské náplavky,
souřadnice  50°10‘49.720“N, 14°51‘3.518“E.
S sebou doporučujeme vzít gumáky či boty do bláta.
V případě vytrvalého deště se akce ruší.

abe

2013

Osada Řehačka děkuje sponzo-
rům Dětského dne, konaného dne 
25. 8. 2012, za jejich hodnotné 
ceny a upomínkové předměty, kte-
ré nám pomohli odměnit děti za 
jejich nasazení při plnění jednotli-
vých disciplín. Jmenovitě to jsou: 
Město Lysá nad Labem, Dostiho-
vé závodiště Pardubice, Dostiho-
vé závodiště Lysá n. L. – p. Palyza, 

Cykloobchod -  p. Kopejtko, Elek-
troobchod -  p. Skuhrovec, Sport-
bazar - paní Baitlerová, Tabák na 
náměstí – p. Vítů, Kino Lysá nad 
Labem, LUCO – obchod s výpo-
četní technikou, Pizzerie Matylda, 
Restaurace Gurmán, Restaurace 
Orangeria, Hospoda Řehačka

Mnohokrát děkujeme.      
Osadní výbor Řehačka

Poděkování sponzorům 
Dětského dne na Řehačce
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že se za ním vydal v roce 2002 do Afriky. Společně s astronomy z Hvězdárny 
Úpice cestoval za zatměním Slunce v roce 2006 do Turecka a v roce 2008 na 
Sibiř.

Hrabanovská černava Hrabanovská černava 
– 24. října 2013 od 17.00 hodin– 24. října 2013 od 17.00 hodin
Tento rok si připomínáme 80. výročí vyhlá-
šení Hrabanovské černavy za přírodní kul-
turní památku. Svou historií patří tedy k jed-
né z nejstarších přírodní rezervací u nás. Její 
historii, význam, proměny a jedinečnosti nám přiblíží s Mgr. Irena Forma-
nová, bioložka ze Správy chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, RNDr. 
Martin Šandera, Ph.D., přírodovědec Polabského muzea v Poděbradech, 
a Jan Chloupek, bývalý správce oblasti. Akce se bude konat v prostorách kina.

Soutěž pro dětské čtenářeSoutěž pro dětské čtenáře
I v měsíci říjnu mohou naši dětští čtenáři soutěžit o zajímavou rodinnou vstu-
penku. Tentokrát náš výherce bude moci navštívit Polabské muzeum v Podě-
bradech.

Informace z naší pobočky v Litoli:Informace z naší pobočky v Litoli:
Otevírací doba: každé úterý  od 13.00 do 17.00 hodin.
Novinky z pobočky:
- možnost přístupu na internet
- možnost přístupu do všech databází knihovny včetně databáze 
 „Mediasearch“
- možnost kopírování a tisku dokumentů
- možnost vracení knih zapůjčených v Litoli do centrální knihovny 
 v Lysé nad Labem
- možnost obalování knih

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

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

www.knihovnalysa.cz, www.iclysa.cz

Otevírací doba knihovnyOtevírací doba knihovny
PO   8-11   12-18PO   8-11   12-18
ÚT   zavřenoÚT   zavřeno
ST    8-11   12-18ST    8-11   12-18
ČT    8-11   12-15ČT    8-11   12-15
PÁ   8-11   12-15PÁ   8-11   12-15

Novinky v Městské knihovněNovinky v Městské knihovně
- fulltextová článková databáze Newtonmedia
 Mediální databáze zahrnuje více než 900 celostátních a regionálních 
 periodik, společenských a odborných časopisů, zpravodajství z interneto-
 vých serverů a přepisy zpravodajských pořadů cca 30 televizních a rozhla-
 sových stanic z ČR. Archiv je k dispozici od roku 1996, v některých 
 případech i níže. Databáze je denně aktualizována. 

Toulky minulostíToulky minulostí
– 1. října 2013– 1. října 2013
od 16.30 hodinod 16.30 hodin
V říjnu si společně s PaedDr. Marií Kořínkovou 
připomeneme výročí vzniku Československé 
republiky a v rámci povídání se budeme věno-
vat významným osobnostem českých dějin. 
Přednáška se bude konat v prostorách knihov-
ny od 16.30 hodin.

Kurz drátování – 9. a 23. října od 16.30 hodinKurz drátování – 9. a 23. října od 16.30 hodin
Pokračování kurzů s lektorkou Janou Řípovou v prostorách knihovny. 

Sibiř – čtyři kontakty Sibiř – čtyři kontakty 
– 15. října 2013 od 18.00 hodin– 15. října 2013 od 18.00 hodin
Novosibirsk je metropolí Sibiře a třetím největším městem Ruska. V pátek 1. 
8. 2008 přes toto město přeletěl rychlostí 1 km za sekundu stín Měsíce, který 
při úplném zatmění zakryl Slunce. Přednáška Ing. Hynka Bulíře, který natáčí, 
fotografuje a publikuje a pro nějž se stala astronomie velkým koníčkem. Úplné 
zatmění Slunce, které pozoroval v Maďarsku v roce 1999, ho natolik uchvátilo, 

Tipy ke čtení

,,Září, na léto jde stáří.“ 
Tak praví lidová pranostika 
a všichni ji musíme dát za prav-
du. Chladivá rána, zkracující 
se dny, sluníčka méně. To vše 
patří k podzimu, ale na dru-
hou stranu nám podzim nabí-
zí dozrávající ovoce a zeleninu 
a neuvěřitelnou paletu barev všu-
de kolem nás. V zámeckém parku 
to barvami jenom hraje, a když 
ještě svítí sluníčko, přímo nás to 
vybízí k procházkám. To si pak ří-
káme: ,,Kolik takových krásných 
dnů ještě letos bude?“

Léto jsme zakončili koncertem 
folklorního souboru Dykyta z Pře-
rova nad Labem, který se konal
 31. 8. 2013 v atriu augustinián-
ského kláštera. Byl to další kon-
cert z cyklu tří koncertů v rámci 
,,Šporkových hudebních slavnos-
tí 2013“. 

Běží poslední páteční turnaje 
v kuželkách, které na začátku říj-
na ukončíme velkým kláním na 
rozloučenou s letošní kuželkovou 
sezonou.

Samozřejmostí jsou naše pra-
videlné akce, které pořádáme celý 
rok, bez ohledu na roční období, 
či počasí, které zrovna je. Jak už 
jsme vás několikrát informovali, 
jsou to ruční práce na ergodíl-
ně, zpívání se Šporkovjankou na 
jednotlivých podlažích, posezení 
u muziky v kavárně, sledování 
fi lmů pro pamětníky, oslavy na-
rozenin klientů, společenské hry, 
katolické a evangelické bohosluž-
by, individuální aktivizace.

Z CS Mělník k nám doputovala 
,,Ptačí výstava“, která proběhla 
v rámci ,,Ptačích slavností“, 
které se konaly v CS Mělník 
v měsíci srpnu. Na této výstavě 
se můžeme potěšit z výrobků 
i ostatních domovů a ocenit, jak 
jsou senioři šikovní a jakou mají 
fantazii.

V září jsme si nemohli nechat 
ujít výstavy, které se konají na 
výstavišti v Lysé nad Labem 
a vydali jsme se 6. září na Polab-
ský knižní veletrh, Domov a teplo 
a Jiřinkové slavnosti. Počasí nám 

přálo, a tak jsme prožili krásné 
páteční dopoledne.

K podzimu neodmyslitelně 
patří slavnosti vína – Vinobra-
ní. I když se vinobraní pořádá 
především ve známých vinař-
ských oblastech, zejména na 
Moravě si vinobraní zachovává 
tradiční podobu, uspořádali 
jsme si takové vinobraní i my 
na zámku a to v úterý 10. září. 
Naše pozvání na vinobraní při-
jal pan Jaroslav Blažek z vino-
téky – Lysá nad Labem. Řekl 
nám mnoho zajímavostí o víně 
a dokonce nám přinesl na 
ochutnávku bílé i červené víno 
a burčák. Dozvěděli jsme se, 
že burčák je alkoholický nápoj 
získávaný částečným zkvaše-
ním hroznů. Vzniká jako mezi-
produkt při výrobě vína, který 
bývá k dispozici jen po několik 
málo dnů po začátku kvašení. 
Je to jeden z mála produktů, 
které nejsou ve světě příliš zná-
mé. Na burčáku si pochutnáme 
u nás v Čechách, na Moravě 
a v Rakousku. Tímto ještě jed-
nou panu Blažkovi děkujeme. 
A jaké by to bylo vinobraní, kdy-

by nehrála muzika, netancovalo 
se a nezpívalo! O to se posta-
rala naše Šporkovjanka pod 
vedením MVDr. Jana Kořínka 
a další hosté – paní Nádvorní-
ková a pan Kopal. Bylo to moc 
hezké odpoledne.

V pátek 20. září jsme uspořá-
dali ,,Country odpoledne“, na 
kterém jsme se sešli s našimi přá-
teli. O tom jak dopadlo opékání 
buřtů a tancování, ale až příště.

Také jsme si připomněli Den 
české státnosti, který připadá na 
28. září – den kdy byl zavražděn 
kníže Václav, který se po mu-
čednické smrti stal patronem 
a ochráncem země.

Závěrem vás zveme na den 
otevřených dveří, který se koná 
8. 10. 2013 od 9.00 do 15.00 
hodin v rámci týdne sociálních 
služeb. Více informací naleznete 
na našich webových stránkách 
www.domovnazamku.cz.

V neposlední řadě děkujeme 
všem, kteří nám přinesli nějaké ky-
tičky. Už jsou na pokojích klientů 
a dělají radost.

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

Městská knihovna se v letošním 
roce zapojila do konsorcia v rámci 
projektu Národní knihovny VISK 
8A, díky kterému se nám podařilo 
pro naši knihovnu za přijatelných 
fi nančních podmínek získat roční 
přístup do fulltextové databáze 
„Mediasearch“ fi rmy Newton Me-
dia.

Díky této databázi se našim čte-
nářům otevírá vstup do širokého 
prostoru mediálních informačních 
zdrojů, aktuálních i archivních. 
Tento produkt fi rmy Newton Me-
dia obsahuje plnočlánkové texty 
uveřejněné ve více než 900 celo-
státních a regionálních denících,
společenských a odborných časo-
pisech různých oborů, přepisech 
zpravodajských relací a pořadů 
z cca 30 českých televizních a roz-
hlasových stanic a internetových 
serverů. V databázi tedy najdete 
nejen texty ze sféry politické, eko-
nomické či obchodní, ale mapují 
se i zdroje z oblasti IT technologií 
(např. časopisy Computer, Com-
puterworld, ITCAD atd.), ze sféry 
společenské (Květy, Vlasta, Xan-
typa, Blesk, Týdeník rozhlas, Týde-
ník televize, Žena a život, 100+1, 
ABC atd.), sféry hobby (Bydlení, 
Naše krásná zahrada, Nedělní 
sport, Nejlepší recepty, Svět kuchy-

ní atd.) ze školství, zdravotnictví 
a psychologie (Rodina a škola, Tý-
deník školství, Zdravotnické noviny, 
Psychologie dnes, Moje psychologie, 
Moje zdraví, Maminka, Betynka
atd.). Monitorovány jsou také zá-
sadní cizojazyčné tituly Prager Zei-
tung či The Prague Post.

Výhodou této databáze je full-
textové vyhledávání, které všem 
uživatelům umožní vyhledávat na 
základě jakýchkoli klíčových slov 
obsažených v textu. Díky tomu tak 
lze například vyhledat vše, co se 
psalo o určitém tématu nebo fi rmě/
instituci v daném časovém obdo-
bí, uživatel může porovnat, v jaké 
podobě se o daném tématu psalo 
v rozličných médiích atp. Velkým 
pomocníkem a užitečným infor-
mačním zdrojem tak tato databáze 
může být nejen pro podnikatele 
a managery, ale i pro studenty k vy-
pracovávání různých seminárních 
či ročníkových prací. 

Tato databáze nabízí svůj archiv 
od roku 1996, u některých médií 
i starší, a je denně doplňována. Díky 
ní tedy každý den najdete u nás 
v knihovně aktuální informace 
z širokého spektra v České repub-
lice vydávaných a distribuovaných 
medií.

Městská knihovna

Nová databáze 
Mediasearch v knihovně

Beletrie pro dospělé
Johana z Rožmitálu – ČERNÁ, Jaroslava
Krásná, chytrá a vzdělaná Johana se sňatku s Jiřím z Po-
děbrad dlouho nebrání. Rychle pochopí, že jako manžel-
ka nejmocnějšího muže v zemi získá postavení a vliv. Dřív 
než usedne na trůn, čelí krutému nařčení z vraždy mladé-
ho krále Ladislava. Prožité těžké chvíle, plné lží a intrik, 
Johanu posílí a ona se po manželově boku stává moudrou 
a silnou královnou.

Křižovatky – YOUNG, William P.
Anthony Spencer je sebestředný bezcitný boháč, pyšný na 
své „úspěchy“ v práci, kde se ho všichni bojí, i v rodině, 
kterou chladnokrevně rozvrátil. Po úrazu hlavy se octne 
v kómatu na JIP. Jeho tělo leží bez hnutí obklopeno pří-
stroji, jeho mysl se však probouzí v krajině, která zrcadlí 
Tonyho dosavadní život – zarostlá a nehostinná, opuště-
ná. Až na toho, který se rozhodl Tonyho nikdy neopustit 

a pomoci mu nalézt sílu, způsob a především důvody, proč se změnit…

Naučná literatura pro dospělé
O otcovské roli – Význam otce v rodině
Mužská identita potřebuje vzory. S jakými vzory se budou 
identifi kovat dnešní děti? Jak se historicky proměnila role 
otce? Těmito otázkami se ve své knize zabývá psycholog 
Tomáš Novák. Všímá si toho, jak do chování otců zasa-
hovaly dobové okolnosti (válka, totalita), ale především 
popisuje zajímavý současný psychologický a sociologický trend - soumrak pa-
triarchálních otců a úsvit takzvaného nového otcovství.

Beletrie pro děti
Gorilí táta – ŽDÁNSKÝ, Marek; 
PILÁTOVÁ, Markéta
Jaké to je starat se o nejslavnější českou gorilu Moju? 
Skákat pro ni do vodního příkopu a trnout, jestli to pře-
žije, a kromě ní mít na starosti nevypočitatelné šimpanze 
a stydlivého orangutana, co má problémy s láskou? 

Marek Ždánský je známý ošetřovatel lidoopů, který zvířata nejen miluje, ale 
dokázal pro ně nejednou riskovat i vlastní život.

Naučná literatura pro děti
Co všechno kluci umí! 
Kluci – určitě všichni rádi malujete, vyrábíte, kreslíte, 
stříháte a rozhodne se nechcete nudit! Tato knížka je 
přesně pro vás. Naučí vás vyrobit třeba pirátskou vlaj-
ku, papírovou kostru, kovbojský opasek, meč, papírový 
dalekohled, mumii, rytířskou helmu nebo namalovat 
draka a spoustu dalších věcí. S touto knížkou vás nuda 
nedostane!
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V letoš-
ním škol-
ním roce se 
naši žáci vy-

dají s grantovou podporou v rámci 
Programu celoživotního učení za 
zkušenostmi do kanceláří evrop-
ských institucí. Tuto grantovou 
podporu získala naše škola na re-
alizaci projektu Leonardo da Vinci 
mobility prostřednictvím Národní 
agentury pro evropské vzdělávací 
programy.

Součástí studia v obchodní aka-
demii je odborná praxe. Studenti 
ji mohou absolvovat v kanceláři 

Za zkušenostmi do kanceláří evropských institucí
instituce či fi rmy v ČR nebo také 
v zahraničí. Výjezd na praxi do za-
hraničí je vyvrcholením rozšířené 
výuky cizích jazyků na naší škole. 
Každý student se učí dva cizí jazyky 
z nabídky anglický, německý, ruský 
a francouzský jazyk. Týdně je výuce 
cizích jazyků věnováno osm hodin. 
Výuka je doplněna řadou aktivit za-
měřených na konverzaci s rodilými 
mluvčími. 

Již 3. listopadu 2013 se naši 
studenti vydají za zkušenostmi 
do kanceláří různých institucí 
v Derehamu, Bamberku nebo Po-
pradu. Budou si ověřovat a rozvíjet 

znalosti a dovednosti ze školní vý-
uky, které je v souladu s Národní 
soustavou kvalifi kací připravují 
pro kvalifi kaci Asistent/ka, se-
kretář/ka (vedení administrativy, 
uplatňování fi remních procesů, 
komunikační dovednosti, zásady 
společenského chování a vystupo-
vání, orientace v legislativních pra-
vidlech pro zacházení s osobními 
a důvěrnými údaji). Dále si v ci-
zojazyčném prostředí zdokonalí 
svoje řečové dovednosti a lépe po-
rozumí danému jazyku. 

Každý stážista nejprve absolvuje 
přípravný kurz, který má část jazy-

kovou, odbornou a kulturní. Škola 
studentům zajistí kromě pracovní-
ho místa také ubytování, dopravu 
a pojištění. Na místo praxe dopro-
vodí žáky učitel naší školy a první 
týden praxe poskytne žákům pod-
poru a popřípadě pomoc při poro-
zumění v cizí zemi. Druhý týden 
praxe a návrat domů již absolvují 
studenti sami.

Praxe v zahraniční zprostředko-
váváme našim žákům již od roku 
2003. Absolventi nám potvrzují, že 
pro ně byla důležitá při uplatnění 
v budoucím povolání.

RNDr. Ivana Dvořáková

LYSÁ nad LABEM
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Chrámový sbor u sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem
Vás srdečně zve na připravovaný koncert

Cyrilometodějské 
hudební variace

10. listopadu 2013 
od 16.00 hodin

v kostele Narození sv. Jana Křtitele 
v Lysé nad Labem

účinkují:
Sbor chrámu sv. Cyrila a Metoděje, pěvecký sbor hlavního
chrámu Metropolitní rady České pravoslavné eparchie v Praze
Sbormistr: Valentina Shuklina a Marios Christou
Sbor sv. Vladimíra, pěvecký sbor působící v rámci Sdružení 
Ukrajinců a příznivců Ukrajiny v České republice a přednostně 
zpívá v řeckokatolickém katedrálním chrámu sv. Klimenta v Praze 
[Karlova 190/1, Praha 1 – Staré Město], hlavním chrámu 
apoštolského exarchátu řeckokatolické církve v Českých zemích 
Sbormistr: Olga Mandová
Chrámový sbor u sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem
Sbormistr: Petr Bajer

Po vytrvalých 
deštích se v so-
botu 15. 6. 2013 
konečně uděla-
lo krásně, slu-

níčko celý den svítilo na obloze, 
a tak není divu, že Zámecký park 
v Lysé nad Labem přišly navští-
vit postavičky z pohádek. Rodiče 
nás už připravovali, že půjdeme 
odpoledne do parku, a tak jsme 
po obědě vyrazily a byly jsme moc 
zvědavé, co si pro nás letos pohád-
kové bytosti připravily. Křemílek a 
Vochomůrka si stavěli v lese do-
meček, ale byli tak nešikovní, že 
jsme jim musely pomáhat a zat-
kloukat místo nich hřebíky. Drsný 
pirát s černou páskou přes oko 
se nás snažil obehrát v kostkách, 
ale moc se mu to nedařilo a přišel 
o téměř všechny své uloupené 
diamanty. Hejkal u u nás zjišťo-
val, jestli umíme pořádně houkat. 
V lese nesmí chybět ani zvířátka, 

Bylo … nebylo …v zámeckém parku
letos jsme potkaly myšičky a žab-
ku, u kterých jsme si vyzkoušely 
svojí sportovní zdatnost. Potom 
jsme potkaly vodníka Brekeke, 
který se rozhodl, že nás trochu 
poučí v třídění odpadu a vysvět-
lí nám, jaký odpad patří do jaké 
nádoby a že se rozhodně nemá 
házet do rybníčku, protože by 
mu tam umřely všechny rybičky. 
A jaký by to byl zámecký park bez 
princezny a prince. Potkaly jsme 
hned obě tyto pohádkové posta-
vičky a pomohly jsme jim ozdobit 
šaty na ples. Potom nás vylekali 
loupežníci, u kterých jsme zkou-
šely střílet z bambitky na lesní 
zvířata. Dokonce jsme se i tre-
fi ly. A nakonec jsme u Královny 
plně rozvinuly náš hudební talent 
a vyzkoušely si několik hudeb-
ních nástrojů. 

Na konci celé Pohádkové 
cesty na nás čekala další zába-
va – velký i malý skákací hrad, 

tvořivé dílny. Nechyběla ani cuk-
rová vata a občerstvení. Bylo to 
moc fajn, celé odpoledne jsme 
se báječně vyřádily a jsme moc 

rády, že nás rodiče na tuto akci 
pořádnou Mateřským centrem 
Parníček vzaly.

Děti z Lysé nad Labem

Občanské sdružení Diakonie Broumov 
www.diakoniebroumov.org)

VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

 ošacení – dámské, pánské, dětské – zimní i letní 
 neobnošená, nepoškozená, čistá obuv
 lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, závěsy 
 látky (minimálně 1m2, 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 1. listopadu 2013 v době od 8.00 do 17.00 hodin a
v sobotu 2. listopadu 2013 v době od 8.00 do 13.00 hodin

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

 Stále platí, abyste nenosili věci mnoho let odložené, zpuchřelé, 
 plesnivé anebo s moly! S takovými věcmi zamiřte přímo do 
 separačního dvora na sídlišti (nalevo před AUTO TICHÝ, 
 směr Ben. Vrutice), otevřeno PO až PÁ od  9.00 do 17.00 hodin 
 a v SO od 9.00 do 13.00 hodin. 
 Častým nešvarem je odevzdávání opravdu hodně obnošených kabelek 
 staršího data výroby anebo „výzdoby“ kuchyní (laciné obrázky, sošky, 
 plastové či jiné dekorace, drobný porcelán, keramika…) – takové věci 
 nebudou přijímány!
 Věci nenoste volně, ale zabalené do PEVNÝCH igelitových pytlů 
 či kartonových krabic.
 Věci funkční, čisté, umyté, vyprané, bez děr, fl eků, s funkčními zipy, 
 s knofl íky či patenty, gumou anebo tkanicí v pase. 

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.   

Z předchozího čísla Listů, ale 
i z internetových stránek města 
a letáků, které byly distribuovány 
do 3,5 tis. domovních schránek, se 
mohli obyvatelé Lysé nad Labem 
i okolí dozvědět o pořádání elek-
tronické aukce elektřiny a plynu. 
O podpoře tohoto projektu měs-
tem Lysá nad Labem rozhodlo 
Zastupitelstvo města. Přihlásit se 
bylo možné v druhé půlce června a 
během července. Podmínkou pro 
zapojení se do projektu bylo dodat 
stávající smlouvu na elektřinu/
plyn s vyúčtováním za poslední 
rok a uzavřít smlouvu s fi rmou 
eCENTRE, která vlastní aukci 
uskutečnila. Vyplnění této smlou-
vy i kontrola podkladů zabraly v 
průměru 7 minut, časová nároč-

nost tedy nebyla příliš velká. Fir-
ma eCENTRE následně sdružila 
poptávku od všech domácností 
a vyzvala dodavatele elektřiny/ply-
nu k účasti v aukci. Vítězem aukce 
se stal ten dodavatel, který nabídl 
nejnižší cenu, za kterou budou 
domácnosti v příštích dvou letech 
odebírat elektřinu/plyn. Po skon-
čení aukce eCENTRE porovnala 
dosavadní ceny všech domácnos-
tí s cenou vítěznou. Ve dnech od 
16. do 19. září pak budou všich-
ni zúčastnění telefonicky nebo 
emailem informováni o konkrétní 
úspoře pro jejich domácnost. Tyto 
služby fi rmy eCENTRE byly pro 
občany zcela zdarma. V posled-
ním zářijovém týdnu, tj. od 23. do 
27. září, se pak budou moci ti, co 

se do aukce přihlásili, dostavit na 
městský úřad k podpisu smlouvy 
s vítězem aukce.

Všechny zúčastněné a jistě 
i ostatní budou zajímat výsledky. 
Aukce, která se konala 29. srpna, 
se zúčastnilo 3568 domácností 
z různých měst po celé republice. 
V Lysé nad Labem a Stratově se do 
aukce elektřiny přihlásilo 133 a do 
aukce plynu 49 domácností. Násle-
dující čísla platí pouze pro domác-
nosti z Lysé nad Labem a okolí:

Elektřina
• Úspora od 10,45 % do 80 %, 
 v částce od 812 Kč do 28 876 Kč 
 za 2 roky
• Průměrná úspora činí 35,24 %, 
 v částce  6 766 Kč za 2 roky

Zemní plyn
• Úspora od 14,66 % do 32,83 %, 
 v částce od 2 344 Kč do 27 220 Kč 
 za 2 roky
• Průměrná úspora činí 27,52 %, 
 v částce 10 638 Kč za 2 roky

Z důvodu ochrany obchodních 
podmínek nezveřejňujeme vítěze 
aukce.

Pokud Vás letošní výsledky 
navnadily, příští aukce se bude 
opakovat znovu za rok. Informa-
ce naleznete opět v Listech a na 
stránkách města. Více informa-
cí na telefonním čísle 325 510 
203, email: petra.novakova@
mestolysa.cz.

Petra Nováková

Výsledky eAukce: kdo se přihlásil, ušetří

Spolek rodáků a přátel města Lysá nad Labem
srdečně zve na besedu
s Mgr. Václavem Kořánem

na téma

Historie a 
současnost
KERSKA II

ve čtvrtek 10. 10. 2013
v 18.00 hodin
v zámecké kavárně

PROGRAM OSLAV:

KOMPILOVANÝ VEČER 
– 145 LET V POHYBU
VE ČTVRTEK 17. ŘÍJNA OD 18.00 HODIN
KINO LYSÁ NAD LABEM 

ZPÍVÁNÍ SOKOLSKÝCH PÍSNÍ – VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ
PROJEKCE FILMU – SOKOL LYSÁ NAD LABEM V ROCE 1948

VERNISÁŽ VÝSTAVY – SOKOL V LYSÉ
A JEHO 145. NAROZENINY
V SOBOTU 19. ŘÍJNA OD 15.00 HODIN
MUZEUM B. HROZNÉHO V LYSÉ NAD LABEM
DOBOVÉ DOKUMENTY A FOTOGRAFIE
VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ SOUTĚŽE – SOKOLSKÝ KROJ 2013
VÝTVARNÉ PRÁCE MLADÝCH SOKOLNÍKŮ

145 LET SOKOLA
 LYSÁ NAD LABEM

VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 
NA STŘEDNÍ ŠKOLE ODĚVNÍHO 

A GRAFICKÉHO DESIGNU 
V LYSÉ NAD LABEM

Střední škola oděvního a grafi ckého 
designu v Lysé nad Labem je známa
především jako škola poskytující 
počáteční (středoškolské) vzdělání 
v uměleckých oborech oděvní 
a grafi cký design.
Ve školním roce 2013/2014 nabízí 
pro širokou veřejnost dospělých 
krátké vzdělávací programy.

Výuka bude probíhat v tomto kurzu:
ZHOTOVOVÁNÍ DÁMSKÝCH ODĚVŮ
ÚPRAVY A OPRAVY ODĚVŮ
Vzdělávací program umožní absolventům získat a prohloubit zna-
losti v oblasti zhotovování dámských oděvů (sukně, kalhoty, halen-
ky, šaty).
Zahájení kurzu: LEDEN 2014
Místo konání:  SŠ OGD – oděvní a grafi cké dílny 
 U Dráhy 1280 Lysá nad Labem
Délka kurzu: 100 výukových hodin
Cena kurzu: pro 1. účastníka: 5.500,- Kč (platba předem)

Přihlásit se lze telefonicky nebo e-mailem.
Kontaktní osoba: Alena Hlavatá
  Tel..: 325 551 064, 728 770 412
  E-mail: spvlysa@seznam.cz
  www.ogdlysa.cz

Alena Hlavatá, vedoucí učitelka praktického vyučování
SŠ OGD Lysá nad Labem

Střední škola oděvního a grafi ckého designu
L y s á  n a d  L a b e m ,  S t r ž i š t ě  4 7 5



10/2013 LISTY města Lysé nad Labem 7

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

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

Herna:
HERNU MÁME OTEVŘENOU 
KAŽDÝ VŠEDNÍ DEN
PO, PÁ  9 - 12
ÚT - ČT 9 - 12  a  14 - 18

Občanské sdružení MAMINKY DĚTEM o. s.
nám. 30 června 507 Milovice

ve spolupráci se Společností pro mozkově kompatibilní vzdělávání 
pořádají kurz akreditovaný MŠMT

RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN
ve dnech pátky 18. 10. a 1. 11. a soboty 19. 10. a 2. 11. od 9.30 do 16.30 hodin
Výchovné a komunikační postupy v každodenních situacích
Kurz je určen rodičům, prarodičům, učitelům i vychovatelům, vedoucím v mimoškolní činnosti dětí 
a dalším zájemcům. Témata kurzu jsou obsažena v knize Respektovat a být respektován (autoři: 
P. Kopřiva, J. Nováčková, D. Nevolová, T. Kopřivová). Rozsah kurzu 32 výukových hodin.

18. 10. 2013 – Jak sdělovat oprávněné požadavky 
19. 10. 2013 – Vytváření návyků, emoce a empatická reakce, řešení konfl iktů mezi dětmi
 1. 11. 2013 – Rizika trestů a co místo nich
 2. 11. 2013 – Rizika odměn a pochval a co místo nich

Lektorky:  PhDr. Lucie Dobešová a Blanka Kaválková
Účastnický poplatek: 2 800 Kč za celý kurz, rezervace nutná do 18. září 2013, záloha 1 000 Kč
Přihlášky:  na email info@rcmilovice.cz nebo 728 656 530
Místo konání:  Rodinné centrum Milovice, nám. 30. června 507, Milovice

Rodinné centrum Milovice
Vás zve na 

KURZ PŘÍPRAVY NA RODIČOVSTVÍ
vždy v pátek 11., 18., 25. 10. a 8., 15., 22. 11. od 16.30 do 18.00 hodin
Jedná se o cyklus 6 devadesáti minutových lekcí. Každé setkání má 3 části: teorii, cviky a relaxaci. Cvičíme 
prvky z jógy pro těhotné, cviky na posílení pánevního dna, cviky na míčích apod. Relaxace probíhá formou 
dechových cvičení, autogenního tréninku a meditace při hudbě. Smyslem relaxace je vnímání sebe sama, 
uvolnění, souznění sama se sebou, podpora intuice. 
Kurz vede: Johanka Kubaňová, Dipl.-Psych. Univ., psycholožka, studentka porodní asistence, 
 matka šesti dětí, zastánkyně přirozených porodů
Cena:  800 Kč za celý kurz nebo 180 Kč za jednotlivé lekce. 
 Nutno se předem přihlásit! Kurz se uskuteční při min. 4 přihlášených.
Informace:  www.rcmilovice.cz, tel.: 728 656 530, nám. 30 června  507, Milovice

              Aktivity projektu Rodinné centrum pro rodiny jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV.

Lysá nad Labem a okolí
za 2. svět. války (15. část)

PRAVIDELNÝ PROGRAM

PONDĚLÍ
08.00–12.00 MINIŠKOLKA BENJAMÍNEK,
 děti 2,5 – 5,5 let
09.30–10.30 CVIČENÍ DĚTÍ S RODIČI,
 děti 2 – 3,5 let
ÚTERÝ
08.00–12.00 MINIŠKOLKA BENJAMÍNEK,
 děti 2,5 – 5,5 let
15.30–17.00 ANGLIČTINA S RODILOU MLUVČÍ,
 začátečníci, děti 3 – 6 let
16.00–17.00 CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ A ŽENY 
 PO PORODU, včetně hlídání dětí
17.00-17.45 VŠESTRANNÉ CVIČENÍ PRO HOLKY 
 A KLUKY S PRVKY TAEKWON-DO,
 děti 4 – 7 let
STŘEDA
08.00–12.00 MINIŠKOLKA BENJAMÍNEK,
 děti 2,5 – 5,5 let
09.00–09.45 HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA
 (Robátka), děti 6 – 18 měsíců
10.00–10.45 HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA
 (První krůčky k hudbě), děti 1,5 – 5 let
11.00–11.45 HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA
 (První krůčky k hudbě), děti 1,5 – 5 let
15.30-16.15 TANEČNÍ ŠKOLIČKA, děti 4,5 – 6 let
16.15-17.00 TANEČNÍ ŠKOLIČKA, děti 3 – 4,5 let
17.00–18.30 JÓGA PRO ZAČÁTEČNÍKY, dospělí
19.00–20.30 JÓGA PRO POKROČILÉ, dospělí

DOBROČINNÝ BAZÁREK
dětského oblečení do 12 let, dětských potřeb, 
hraček a těhotenského oblečení
Máte doma věci, které Vaše děti už neunosí a nemáteje komu dát? Je Vám líto je vyhodit?
Podpořte, prosím, naše Mateřské centrum tím, že nám tyto věci (čisté a neroztrhané) darujete. 
My věci prodáme na dobročinném bazárku s tím, že výtěžek z prodeje použijeme 
na provoz našeho MC. 

PŘÍJEM VĚCÍ v Mateřském centru:
pondělí 7. 10.2013 až pátek 11. 10. 2013
pondělí a pátek 9–12; úterý až čtvrtek 9–12 a 14–18

PRODEJ VĚCÍ v Mateřském centru:
pondělí 14. 10. 2013 až pátek 25. 10. 2013 
pondělí a pátek 9–12, úterý až čtvrtek 9–12 a 14–18

ČTVRTEK
08.00–12.00 MINIŠKOLKA BENJAMÍNEK,
 děti 2,5 – 5,5 let
09.30–10.30 CVIČENÍ DĚTÍ S RODIČI,
 děti 1,5 – 3 roky
13.00–15.00 ANGLIČTINA S RODILOU MLUVČÍ,
 pokročilí, děti 3 – 6 let
15.00–16.15 TVOŘIVÉ DÍLNY, děti 6 – 10 let,
 každých 14 dnů
16.30–17.30 CVIČENÍ DĚTÍ BEZ RODIČŮ,
 děti 3 – 6 let
PÁTEK
08.00–12.00 MINIŠKOLKA BENJAMÍNEK, 
 děti 2,5 – 5,5 let
10.00–11.00 ANGLICKÁ KONVERZACE 
 PRO DOSPĚLÉ S RODILOU MLUVČÍ

PRODEJNÍ CENA VĚCÍ:
5 až 10 Kč za 1 kus
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Kurz snižování nadváhy 
ve spolupráci s městem Lysá nad Labem
pořádá pro všechny příznivce zdravého 

životního stylu a širokou veřejnost 3. ročník akce

Den zdraví, krásy a pohybu
5. 10. 2013 od 9.00 hodin v ZŠ J. A. Komenského

Program:
9.00 – 13.00 Cvičení, prodej, ochutnávky, poradenství a měření
11.00  Výuka a krátký výlet s Nordic Walking pro začátečníky i pokročilé
13.30 Přednáška s MUDr. Kateřinou Cajthamlovou

Po celé dopoledne bude probíhat cvičení ve dvou tělocvičnách, můžete vyzkoušet různé druhy pohybu pod vedením zkušených cvičitelek.  

Rozpis cvičení 9.00 -10.00 10.15 -11.15 11.30 – 12.30
Tělocvična I. Pilates s pomůckami Bossu Zumba
Tělocvična II. Aerobik P-class + Overbally Powerjoga

V prostorách školy máte možnost ochutnat a zakoupit produkty zdravé výživy. Zároveň využijte
poradenství kosmetických fi rem a určení diagnostiky vašeho zdravotního stavu.
Nepřehlédněte přednášku MUDr. Kateřiny Cajthamlové, na téma „Zdravá krása“, která zároveň zodpoví
vaše dotazy.  
  
► měření glykémie a krevního tlaku 
► měření skladby těla (svalová hmota, tuk, BMI, klidový metabolismus)
► výživové poradenství
► diagnostika přístrojem Supertronic - fi rma Energy
► měření hydratace pleti
► měření nutrilandů a antioxidantů Nuskin - Pharmanex
► pomůcky pro fi tness a rehabilitaci - Posture
► prezentace kosmetických fi rem (Loreál, Orifl ame, Just)
► ochutnávky a prodej zdravé výživy (Robi, Šmakoun, Semix, Bonavita, 
 Jerky, Poděbradské mlékárny, Korado, Víte co jíte, Arax, Prosnax)
► Hůlky Birki - Nordic Walking, krokoměry
► kompresní leginy (Deona medi)
► funkční prádlo
► zdravé občerstvení

Vstup na Den zdraví, krásy a pohybu + výuka Nordic walking - zdarma
Cvičení 1 hodina / 50,- Kč
Vstupné na přednášku 50,- Kč

Kontakt: Renata Zápotocká – výživový poradce
tel.: 775 246 033, www.vyzivovyporadce-hubnuti.cz

Telefonické konzultace
dětských lékařů

(po ordinačních hodinách)

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

MUDr. Chocholová    
 tel. 606 840 451

MUDr. Matasová        
 tel. 607 746 211

Pro registrované pacienty těchto lékařů: 

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

Pá 18. 10. MUDr. Čerňanská
So 19. 10. MUDr. Matasová
Ne 20. 10. MUDr. Matasová
Po 21. 10. MUDr. Čerňanská
Út 22. 10. MUDr. Matasová
St 23. 10. MUDr. Chocholová
Čt 24. 10. MUDr. Dáňová
Pá 25. 10. MUDr. Matasová
So 26. 10. MUDr. Dáňová
Ne 27. 10. MUDr. Dáňová
Po 28. 10. MUDr. Čerňanská
Út 29. 10. MUDr. Matasová
St 30. 10. MUDr. Chocholová
Čt 31. 10. MUDr. Dáňová
Pá 1. 11. MUDr. Dáňová
So 2.11. MUDr. Chocholová
Ne 3.11. MUDr. Chocholová

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

Blíží se volební víkend, a tak se 
i v našem městě objevují předvo-
lební plakáty a „oprašují“ se vý-
věsky politických stran. Některé 
z nich už jásají nad očekávaným 
vítězstvím levice, jiné před ním 
varují. Většinou jsou naladěny 
bojovně a za nekompromisního 
„odstřelování“ protivníků slibují, 
že právě jen ony všechny občany 
plně uspokojí. 

Je však třeba se oprostit od naiv-
ní představy, že takového stavu lze 

Přijďte podiskutovat
dosáhnout. Proto je účelné mírnit 
pravý i levý extrém. To považují za 
svůj úkol středové politické stra-
ny, hledající rozumný a vyvážený 
program. Jejich úsilí ale mnozí ne-
správně chápou jako politiku „kam 
vítr, tam plášť“. Ve skutečnosti je to 
přesně naopak: právě tyto středové 
strany plní funkci jakéhosi „větrola-
mu“, který zamezuje snahám o dr-
tivý diktát jediného extrému – ať už 
jím je utopické „sociální (či přesněji 
socialistické) inženýrství“ levice, 

nebo tvrdý pravicový „kapitalismus 
bez přívlastků“.

A takto chápou své poslání křes-
ťanští demokraté, kteří se sdružují 
v Křesťanské a demokratické unii 
– Československé straně lidové 
(KDU-ČSL) a podporují tendenci 
k sociálně tržnímu hospodářství. 
KDU-ČSL vychází – podobně jako 
Křesťanskodemokratická unie 
(CDU) či Křesťanskosociální unie 
(CSU) v Německu nebo Rakouská 
lidová strana (ÖVP) – z osvědče-
ného principu křesťanské solidarity 
(tak jak ho velmi zřetelně zdůrazňu-

je současný papež František). Není 
to však konfesní, „církevní“ strana, 
naopak se zcela otevírá všem, kdo 
s jejím přístupem sympatizují 
a chtějí ho ve společnosti podpořit.

Nové omlazené vedení místní 
organizace KDU-ČSL v Lysé nad 
Labem zve zájemce o tyto otázky na 
přátelské setkání, jež se uskuteční 
ve čtvrtek 17. října 2013 od 18 hod. 
v lyské restauraci U Krále Václava, 
Masarykova 218.

Jan Burian
předseda MO KDU-ČSL

Lysá nad Labem

Bedřich Krátkoruký, narodil 
se 8. 10. 1913 v obci Hořátev 
u Nymburka. Prodělal pilotní 
výcvik v rámci vojenské prezenč-
ní služby a v letech 1937–1938 
prošel i stíhacím kurzem u letec-
kého pluku č. 4 v Hradci Králové. 
Sloužil pak jako stíhač na Aviích 
B-534 až do okupace.  Uprchl 
do Polska a poté do Francie. 
17. 5. 1940 byl odeslán na frontu, 
kde sloužil spolu s dalšími Če-
chy, mj. J. Stehlíkem, E. Čížkem, 
K. Kuttelwascherem a ostatní-
mi. Účastnil se bitvy o Francii 
a Británii. Sklízel úspěchy v letec-
kých bitvách, zde popisuji jednu 
z nich.

Dva čeští letci, por. Karel 
Kuttelwascher a rtm. Bedřich 
Krátkoruký hlídkují na svých 
Hurricanech nad jižní Anglií. 
Vystoupili nad oblaka a pohy-
bují se ve výši 10.000 metrů 
nad mořem. Klid v této závrat-
né výšce netrvá dlouho, zpráva 
o blížícím se nebezpečí přichází 
brzy. Šest nepřátelských Me-
sserschmidtů 109 má kurz ve 
stejná místa. Teď už je zřetelně 
vidí a stačí okamžik, aby si uvě-
domili, jak se s nimi vypořádají. 

Dva proti šesti aneb vzpomínka na B. Krátkorukého
Němci jsou zřejmě překvapeni, 
že oba letci přijímají boj. Něm-
ci se rozlétají ze skupiny, jednu 
z nich sleduje por. Kuttelwa-
scher, druhou rtm. Krátkoruký. 
Dva ze šesti Messerschmidtů 
jsou zasaženi, boj jde dál. Když 
je zasažen další nepřátelský le-
toun, zbývající tři se zachraňují 
útěkem. Hrdinní letci se pořád-
ku vracejí na mateřské letiště, 
kde jsou překvapeni uvítáním a 
vřelými gratulacemi. 

15. 1. 1943 se Bedřich Krát-
koruký při jeho posledním letu 
nad kanálem La Manche srazil 
s jiným letounem, kdy byli oba 
piloti oslněni zimním sluncem. 
Sice se snažil o nouzové přistání 
do moře, to se mu však nezdařilo. 
Stroj i s pilotem zmizeli pod hla-
dinou ledového moře a Krátko-
ruký se na hladině již neobjevil. 

Celkové skóre B. Krátkoruké-
ho činilo 5 sestřelů nepřátelských 
letounů. Jeho jméno je zapsáno 
na pamětní desce číslo 125. Run-
nymedského památníku R.A.F. 
Prezidentem Havlem byl povýšen 
do hodnosti plukovníka in me-
moriam.

Bedřich Valášek

Zdravá
krása
Srdečně vás zveme

na přednášku o zdravém
životním stylu a hubnutí 

s MUDr. Kateřinou Cajthamlovou
v sobotu 5. 10. 2013 

ve 13.30 hodin 
v ZŠ J. A. Komenského

v Lysé nad Labem

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

Uzávěrka je vždy 10. dne 
v předchozím měsíci!

20 % SLEVA
 při opakování inzerátu 3x a více 

Text inzerátu na e-mail: listy@knihovnalysa.cz.

CENÍK RÁMEČKOVÉ 
SLOUPKOVÉ INZERCE

Pronajmu byt 1+1 v Lysé nad Labem od října 2013, 
nová výstavba, Vichrova ulice (u nádraží),

kuchyňská linka, jinak nezařízený. Tel.: 602 160 117

Známe ji jako zastánkyni zdravého životního stylu a přísnou 
dietářku. Vyvede vás z omylu. Přijďte se přesvědčit, že je to naprosto 
normální, vtipná ženská, která si klidně dopřeje pořádnou porci 
jídla. Ostře vystupuje proti anorexii a kritizuje současný ideál krásy. 
Přednáška probíhá formou diskuze a budou zodpovězeny všechny 
vaše dotazy.
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Na základě mezirezortní schůz-
ky (uskutečněné 3. dubna 2012) 
na které se sešli zástupci pěti mi-
nisterstev – Ministerstva dopravy, 
Ministerstva pro místní rozvoj, 
Ministerstva zdravotnictví, Minis-
terstva zemědělství a Ministerstva 
pro životní prostředí byl položen 
základ k vytvoření Národní pracov-
ní skupiny pro Aktualizovanou Cy-
klostrategií v ČR. Pracovní skupina 
vznikla jako volné sdružení osob 
a organizací, jejichž práce souvisí 
s používáním kola. Společným cí-
lem je dlouhodobá a systematická 
podpora cyklodopravy, její pro-
pagace na místní, regionální, ale 
i celostátní úrovni tak, aby postup-
ně začalo docházet od individuální 
autodopravy k dopravě cyklistické 
a to především v městských aglo-
meracích a na kratší vzdálenosti (do 
10 km). Zde jen s politováním mu-
síme konstatovat, že vedení města 
v tomto směru přes četná upozor-
nění nic nedělá a při rekonstrukcích 
městských komunikací zaspalo 
dobu. Náprava těchto chyb si vyžá-
dá nemalé fi nanční prostředky.

První světlá informace o podpoře 
cyklistů. Byl vydán První atlas Labe 
ČS – Labská cyklotrasa v ČR stav 
2011.  

Typické městské kolo má své spe-
cifi cké znaky a různá technická vy-
lepšení. Jedná se zejména o vlastní 
konstrukci rámu, posazení sedla, ři-
dítek a středového klikového slože-
ní, které spolu umožňují vzpřímené 
posazení cyklisty při jízdě. Tím má 
cyklista dobrý přehled o dopravní 
situaci kolem sebe a pro ostatní 
účastníky provozu je jeho vzpříme-
ná postava lépe vidět. Městské kolo 
při jízdě podstatně snižuje namáhá-
ní zápěstí a zad. Má nižší požadavky 
na zdatnost cyklisty.  Rám je zpra-
vidla dámského typu, bez středové 
spojovací trubky. Nasedání na kolo 
i zastavení je pohodlnější. Kola 26“ 
až 28“ mají dobře vyřešenu ochra-
nu cyklisty před ušpiněním – klasic-
ké blatníky, kapotáž zadního kola, 
plně zakrytý řetěz, případně ozube-

ný řemen či kardanův hřídel. Přední 
brzdy bývají kotoučové, zadní brzda 
je osvědčené torpédové mechaniky. 
Dynamo bývá součástí předního 
náboje, nebo je použit indukční 
systém výroby el. proudu. Tedy bez 
baterie a bez námahy. K osvětlení 
jsou použity energeticky nenáročné 
LED diody. Řazení je ovládáno páč-
kou na ukazateli převodového stup-
ně umístěném na řidítkách. Vlastní 
bezúdržbová planetová převodovka 
(3 až 8 stupňů) je součástí zadního 
náboje. Ta umožňuje řazení i při 
zastavení např. na křižovatce před 
semaforem.

Dalším stupněm ve vývoji nejen 
městských kol jsou pak elektroko-
la. Tato alternativa pohonu kola 
kompenzuje nedostatky v rychlosti 
a účinnosti přenosu síly u klasic-
kých městských kol. Je prokázáno, 
že běžný středně trénovaný cyklista 
je schopen podávat výkon 250 W 
po dobu cca jedné hodiny. Bezkar-
táčové motory elektrokol podávají 
výkon 250 až 310 W dle terénu 
a zatížení na vzdálenost 50 km, tedy 
po dobu asi 2,5 hod. Pokud je po-
hon kola využíván kombinovaně se 
standardním výkonem při šlapání 
do pedálů, není problém na jedno 
nabití ujet až 65 – 70 km s rychlostí 
cca 25 km/hod. To vše činí elekt-
rokolo nejrychlejším dopravním 
prostředkem v městském provozu 
se suverénně nejnižšími provoz-
ními náklady. Krom dobré baterie 
(zpravidla Li-Ion) a nabíječky ne-
klade žádné nároky na speciální 
garážování a zábor pozemku, po-
vinné ručení, palivo, měření emisí 
atd. Pomocí konverzních kitů lze 
přestavět na elektrokolo libovolný 
typ jízdních kol, případně i tříkolek 
pro seniory. Elektrokolo umožňuje 
stylovou, zdravou a ekonomicky ra-
cionální dopravu.

 O městských kolech a elektroko-
lech nalezne zájemce více informa-
cí na příslušných www stránkách 
a v odborné literatuře. 

 Tomáš Sedláček
zastupitel KDU-ČSL

Cyklistika – 2. část
S pobavením i s poučením jsem 

si přečetl články pánů Petrůva 
a Kopeckého v minulých dvou čís-
lech Listů. Díky prvnímu jsme se 
od druhého dozvěděli, že obsah 
květnového semináře o odpadech 
byl veskrze v souladu s evropskými 
trendy v oblasti odpadového hospo-
dářství, tedy že spalování je určeno 
až pro ten odpad, který se opravdu 
nedá jinak zpracovat. Věřím, že 
spolek pro rozvoj města si příště 
nebude informace o svých zajíma-
vých akcích, před jejich konáním 
i po nich, nechávat až jako reakci na 
jiný článek, zvlášť když jsou členy 
spolku zastupitelé a radní. 

Jiné téma článků je však poněkud 
„já o voze, ty o koze“. Zatímco pan 
Petrův měl zřejmě na mysli příle-
pek poslankyně Šedivé (ČSSD) 
k zákonu na podporu obnovitel-
ných zdrojů energie z roku 2005, 
kterým prosadila maximálně 5 % 
meziroční pokles jejich podpory 

Fotovoltaika patří na střechy 
pro byznys „solárobaronů“, pan 
Kopecký odvádí pozornost k tomu, 
že zákon jako takový byl vnesením 
práva EU do práva ČR a neříká, že 
před přílepkem 5 % ani žádný jiný 
limit neobsahoval. 

Obavy pana Petrůva před spalov-
novým tunelem na naše peněženky 
jsou však zcela oprávněné, neboť 
pouhé 3 týdny před diskutovaným 
odpadovým seminářem v Lysé de-
klaroval tehdejší ministr životního 
prostředí Chalupa (ODS) plán na 
podporu „energetického“ spalová-
ní odpadu, které by se mj. kvůli ceně 
plynu na spálení odpadu odrazilo 
v poplatcích za odpad. Rád proto 
čtu v článku pana Kopeckého zcela 
odlišnou, evropskou a racionální 
citaci o tom, na co se hodí ta která 
technologie využívání či likvidace 
odpadu. Jsem rád i za to, že v Lysé 
máme sběrný dvůr odpadů na úrov-
ni i za to, že zdejší radní opisují z Ří-
čan u Prahy a připravili pro obyva-

tele Lysé kolektivní aukci dodávek 
elektřiny a plynu. 

Rád bych však viděl i další lo-
gický krok, že stále více měst, obcí 
i jednotlivých rodin, včetně Lysé, 
bude usilovat o snížení své energe-
tické závislosti na centralizovaných 
dodavatelích energie a na distribuč-
ní síti. Ta zatěžuje naše peněženky 
částkou ve výši 40 % konečné ceny 
elektřiny, což je až dvakrát více než 
v jiných zemích EU. Je to právě fo-
tovoltaika, která nepatří na pole, 
ale správně na střechy domů, aby 
snižovala náklady rodin a fi rem na 
elektřinu. To by však státní akcio-
vá společnost ČEPS a distributoři 
energie (v našem kraji polostátní 
ČEZ) musely umožnit, aby obyva-
telé s fotovoltaikou na střechách 
mohli prodávat elektřinu do dis-
tribuční sítě za stejnou cenu, jako 
stojí její odběr, tedy bez jakýchkoli 
dotací. Prostředkem toho je elek-
troměr otáčející se oběma směry, 

tzv. net-metering. Avšak aby to dě-
lali ČEPS a distributoři, musel by 
to chtít i stát, jenže ten zatím prosa-
zuje pravý opak. Ministr průmyslu 
a obchodu Kuba (ODS) před pá-
dem Nečasovy vlády přinesl do 
vlády návrh státní energetické kon-
cepce s potlačením obnovitelných 
zdrojů energie, polostátní ČEZ 
a MPO prosazují povinné příplatky 
odběratelů elektřiny za jadernou 
energii z plánovaných jaderných 
bloků, které by jinak byly zcela ne-
rentabilní, a Poslanecká sněmovna 
ještě v polovině srpna projednávala 
vládní návrh zákona, aby spotřebi-
telé dopláceli na drahé spalovny ko-
munálních odpadů a na společnou 
výrobu elektřiny a tepla ve špina-
vých uhelných elektrárnách. 

Náš každodenní život a celoná-
rodní a komunální politika a volby 
spolu souvisejí více, než si myslí-
me. 

Martin Robeš 

Možná, že jste si při letních 
procházkách zámeckým parkem 
povšimli dvou nových letnič-
kových záhonů ve vstupní části 
z Komenského ulice. Tyto záhony 
byly takový pokus o znovu obno-
vení věhlasu zámeckého parku 
v Lysé nad Labem a současně 
zkouškou „vytrvalosti“ letniček 
ve veřejném prostoru. Přeci jen 
živé květy a pestré barvy do Li-
bosadu patří. Vzpomeňme napří-
klad Květinové slavnosti na Bon 
Repos či na náměstí Bedřicha 
Hrozného, kde živé květy doslova 
rozzářily park.

Je tedy potěšující, že zámec-
ký zahradník pan Kolářský 
v průběhu srpna založil dva nové 
kruhové záhony na prvním par-
teru před zámkem (před kavár-
nou). Nyní je na nich vysazeno 
150 chryzantém. V průběhu září 
k nim přibydou dva 20 m dlouhé 
záhony na druhém parteru. Tím-

Co nového v zámeckém parku?
to krokem se po dlouhých letech 
či spíše desetiletích park stane 
opět reprezentativní plochou, 
která potěší nejen návštěvníky 
městské památkové zóny, ale též 
obyvatele Domova na Zámku. 
Příznivcům parku můžeme slíbit, 
že po dohodě s památkáři bude 
ještě v příštím roce založeno 
několik menších záhonů podél 
hlavní osy parku.

K otázce, proč se letničky ne-
sázeli dříve, můžeme odpově-
dět. Nebyla závlahová voda. Po 
vybudování studny a založení 
rozvodů vody v dubnu letošního 
roku, již záhony nejsou fantazií, 
ale skutečností. Velké poděko-
vání za realizaci zahradnického 
snu patří Ing. Tomáši Valtrovi, 
který do našeho parku sponzor-
sky dodal všechnu květinovou 
sadbu.

Stanislav Svoboda
     odbor ŽP

Přesně šest let poté, co Miroslav 
Tyrš za účasti předních českých 
vlastenců založil v Praze český tě-
locvičný spolek SOKOL, spatřila 
světlo světa i Sokolská jednota 
v Lysé nad Labem. O založení So-
kola v našem městě – 12. listopadu 
1868 - se přičinili především úřed-
níci lyské pojišťovny prince Benja-
mina z Rohanů. Lyský Sokol byl vý-
znamným spolkem nejen v oblasti 
tělocvičné, ale i kulturní a společen-
ské. Místní sokolové pomohli zalo-
žit i několik okolních jednot. Zprvu 
se cvičilo v hostinci U města Prahy 
(místo, kde je dnes kino). Velkou 
událostí bylo svěcení nového prapo-
ru jednoty. Slavnost se konala roku 
1872 uprostřed dnešního náměstí 
B. Hrozného před tehdejším farním 
kostelíkem a zúčastnil se jí dokonce 
sám Miroslav Tyrš.

Roku 1873 však lyské podzámčí 
zachvátil požár. Shořelo 51 stavení. 
Společenský život v Lysé se zastavil 
a majetek jednoty byl rozprodán. 
K oživení sokolské činnosti došlo 
až za dlouhých 20 let. Sokol v Lysé 
opět začal žít a členové se poté 
účastnili také všech sletů až do roku 
1912.

Sokol v Lysé nad Labem slaví 145. narozeniny
Aktivitu lyského Sokola neza-

dusila ani léta první světové války. 
Naopak, návrat legionářů a vznik 
samostatného československého stá-
tu odstartoval nejmohutnější a nej-
krásnější období Sokola v Lysé. Sa-
mozřejmostí byla účast na dalších 
čtyřech Všesokolských sletech (1920, 
1926, 1932, 1938). V tomto období 
také Sokolové koupili hotel U města 
Prahy (dnešní kino), kde cvičili a vy-
víjeli spolkovou činnost. Roku 1925 
na sousedním zakoupeném pozemku 
postavili provizorní sokolovnu, která 
nám slouží dodnes. Výrazné proměny 
se dočkala až v roce 2012. Naši před-
kové měli ovšem ještě smělejší plány a 
proto zakoupili od města tzv. Panskou 
zahradu (prostor naproti poště, kde je 
dnes Penny). Tento pozemek sloužil 
jako sportoviště v létě (házená, lehká 
atletika… ) i v zimě (lední hokej, brus-
lení).

Ovšem přišlo další temné období 
našich dějin – třicátá léta a nástup 
fašismu. Velké plány byly odloženy 
a už se nikdy neuskutečnily (po-
zemek později zabrali komunisté 
a Sokolu se nikdy nevrátil). Posled-
ní předválečnou akcí Sokola byl Běh 
zámeckou zahradou v roce 1941. 

Poté byl Sokol rozpuštěn. Mnoho 
sokolů položilo životy za odbojovou 
činnost v koncentračních táborech 
či věznicích.

Po skončení druhé světové války 
ihned nastala čilá a nadšená činnost 
naší jednoty. Zdevastovanou tělo-
cvičnu, která byla po osvobození 
zabrána a sloužila vojákům Rudé 
armády jako pekárna, sokolové 
opravili a roku 1946 znovu otevře-
li. Významným pro naše město byl 
poté župní slet v zámeckém parku 
roku 1948. Ten předcházel 11. Vše-
sokolskému sletu.

Nastala však opět zlá doba a za-
čalo období nástupu komunistické 
diktatury. Sokol se svými ideály 
a odlišným žebříčkem hodnot ne-
mohl fungovat. Stovky členů Soko-
la, z nichž někteří přežili nacistické 
koncentráky, skončily v komunistic-
kých kriminálech. Tělovýchova za-
čala sloužit propagandě socializmu 
a slety se změnily na megaloman-
ské spartakiády. V době naděje roku 
1968 si lyští sokolové stačili připo-
menout významné výročí – 100 let 
od založení místní jednoty. Doba 
normalizace však zasadila sokolské 
činnosti další ránu. Přestože ve spo-

lečnosti vládl autoritářský systém, 
někteří z lyských sokolů toto období 
prožili aktivně v odboru ZRTV TJ 
Slovan - zástupné činnosti Sokola.

Sametová revoluce roku 1989, 
svržení komunistické moci a nástup 
demokracie znamenal i obnovení čin-
nosti České obce sokolské, v našem 
městě 17. února 1990. Naši členové 
se ihned zapojili do cvičení a zúčastni-
li se aktivně ještě téhož roku župního 
sletu ve Vídni a především pak sletu 
zahraničního Sokola v Paříži.

Sokolská jednota dnes patří 
v našem městě k pilířům tělový-
chovy. Kromě pravidelného cvičení 
se na veřejnosti prezentuje akcemi 
s mnohaletou tradicí (např. Šibřin-
ky, Běh zámeckou zahradou, Tě-
locvičná akademie, Silvestrovský 
běh, Triatlon, soutěže ČOS ve vše-
strannosti, atletické závody pro žac-
tvo aj.). Velikým úspěchem byla, po 
dlouholetém snažení, rekonstrukce 
sokolovny dokončená v minulém 
roce.

Srdečně Vás tímto zveme na osla-
vy 145. výročí založení Sokolské 
jednoty v Lysé nad Labem.

za Sokol v Lysé nad Labem
Martina Šenkýřová, vzdělavatelka

Evangelické umění toleranční 
doby 1781–1861 

Jaký vztah měla evangelická církev 
k umění v minulosti? Jaký zastávala 
postoj k umění v sakrálním prostoru? 
A jak se umění v církvi projevovalo? 
Na tyto a další podobné otázky od-
povídá výstava Neučiníš sobě rytiny, 
kterou je možné navštívit v průběhu 
října v Areálu Evangelického sboru 
v Lysé nad Labem. Hlavními autory 
výstavy jsou PhDr. Sixtus Bolom-Ko-
tari z Masarykovy univerzity v Brně 
a Mgr. Martina Kotlíková z university 
v Hradci Králové. 

Výstava představuje díla, která 
měla své místo v životě tolerančního 
evangelíka. Státní úřady zákonem 

Neučiníš sobě rytiny

určovaly podobu evangelických chrá-
mů (bez věží, zvonů, kulatých oken 
…). Tím byla limitována evangelická 
architektura a stavitelství. Jediným 
svobodným způsobem tvorby se sta-
lo lidové umění. Umělecká tvorba se 
projevovala především v rukopisech 
a tiscích. Ty se pak spolu s oblíbenými 
rostlinnými motivy stávaly inspirací 
obrázků, podmaleb na sklo nebo vý-
zdoby interiéru tolerančních kostelů.

Výstava je otevřena v průběhu října 
vždy v neděli od 10.30 do 12.00 hodin 
v Areálu Evangelického sboru. Sku-
piny si mohou domluvit prohlídku 
i mimo tuto dobu na telefonním čísle 
325 551 024.

Emanuel Vejnar
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Turistická skupina MOV „Střelka“
v Kostelci nad Labem

zve širokou veřejnost na jubilejní

10. ročník turistického pochodu a jízdy na kole

PODZIMNÍ STEZKA POLABÍM
který se koná v sobotu  5. října 2013 

 v Brandýse nad Labem a jeho širokém okolí

Start: POZOR! Změny míst oproti minulým ročníkům!
Brandýs nad Labem, Stará Boleslav – hřiště a sokolovna u Karla IV.          
(250 m před náměstím ve Staré Boleslavi  po pravé straně ve směru 

          od Brandýsa)          od 7.30 do 10.30 hodin
Kostelec nad Labem, fotbalové hřiště od 7.30 do 10.30 hodin
Lysá nad Labem, nádraží ČD (nad info) od 8.00 do 10.30 hodin
Neratovice, nádraží ČD (vestibul)  od 8.00 do 10.30 hodin
Cíl: POZOR! Změna místa oproti minulým ročníkům!
Stará Boleslav – hřiště a sokolovna u Karla IV. (250 m před náměstím 
ve Staré Boleslavi po pravé straně ve směru  od Brandýsa) do 17.00 hodin
Startovné: Děti  předškolní: 5 Kč, Žáci a studenti: 15 Kč, Dospělí: 25 Kč
Odměna: Diplom, odznáček a  … pocit příjemně prožitého dne
Trasy: 
z Brandýsa n.L. 3 pěší (11, 21 a 32 km), 3 cyklo (od 25 do 100 km)
z Lysé n.L. 3 pěší (17, 22 a  27 km), 3 cyklo (od 20 do  80 km)
z Neratovic 2 pěší (18  a 28 km), 3 cyklo (od 20 do 80 km)
z Kostelce n.L. 3 pěší (10, 20 a 80 km)                                                    
Pro děti jsou připraveny na pěších i několika cyklotrasách z Brandýsa a Lysé 

soutěže s možností výher. Tak se přijďte projít nebo projet.
Informace: 606 249 377 nebo http://psp.g6.cz

Power jóga využívá některých klasických jogových pozic, upravených 
do dynamického a silového provedení. Je to cvičení určené pro kaž-
dého zdravého jedince, který chce zpevnit a protáhnout své tělo, pra-
covat na své postavě. Meditace proto v lekcích Power jógy nenajdete. 
Stejně jako při klasické józe se zde naučíte správně pracovat s dechem 
- nesprávné dýchání může být příčinou zdravotních problémů.
Power jóga je zaměřena na harmonii těla a mysli, odbourání stresu 
a napětí. Je vhodná jako prevence před bolestí zad, které jsou čas-
to způsobeny civilizačními vlivy: špatné držení těla, špatné pohybové 
návyky, jednostranné zatížení atd. Tento cvičební styl je zaměřený 
na protažení svalů celého těla, jejich posílení a udržení naší tělesné 
schránky ve svalové (fyzické), ale i duševní harmonii. Klidné a poho-
dové cvičení pro všechny...                                                  
S sebou: dlouhou podložku na cvičení, ručník, pití, pohodlné oblečení, 
mikinu, cvičí se naboso na vlastních podložkách

Kurs Power jógy = za cenu 700,- Kč
(10 lekcí za zvýhodněnou cenu 70,- Kč/za lekci

 (předplatné 10 lekcí je nutno vychodit do konce roku 2013) 
Pro všechny předplatitele připraven dárek = časopis!!!

Jednorázový vstup na pondělní lekci (platba na místě) = 100,- Kč
Cvičíme v tělocvičně Obchodní akademie v Lysé n. L.,

ul. Komenského (oranžový pavilon, vstup zadem po železných 
schůdcích, škola se uzamyká po zahájení lekce!).

 
www.houzvickova.wz.cz

 e-mail: houzvickova.hana@seznam.cz
tel.: 721 658 766                 

pondělky od 19.00 do 20.00 hodin

Šestiletá hnědobílá borderkolie 
Aywy z Ohromujícího světa, která 
třetím rokem žije v Lysé nad La-
bem, vyhrála v sobotu 24. 8. 2013 
celostátní soutěž záchranářských 
psů v plošném vyhledávání „Čes-

Úspěch borderkolie Aywy
ký pohár ZTV“ ve Vlkoši u Olo-
mouce. Zařadila se tak mezi něko-
lik nejlepších psů pro vyhledávání 
ztracených osob v plochách České 
republice. Aywy má složenou ce-
lou řadu záchranářských zkoušek, 
např. ZTV2 (vyhledávání v plo-
chách), ZZP2 (v sutinách), ZLP1 
(v lavinách) a také vyhledávání 
mrtvých těl v sutinách a v lavinách 
(ZZPC, ZLPC). Je připravena po-
máhat a už jednou také pomáhala 
policii hledat pána, který napsal 
dopis na rozloučenou. Trénuje-
me spolu poslušnost a některé 
překážky v Základní kynologic-
ké organizaci v Lysé nad Labem
(v Litoli za kruhovkou) a vyhledá-
vání v Záchranné brigádě kynolo-
gů Vysočina.

PhDr. Kateřina Jančaříková
člen ZKO Lysá nad Labem

Ve dnech 28. 6. – 30. 6. se ko-
nalo Mistrovství ČR žactva a do-
rostu v Račicích na veslařském 
kanále. Finálové jízdy zahájily 
úspěšně naše dorostenky na 
čtyřce bez kormidelníka ziskem 
stříbrné medaile. Posádka jela ve 
složení Krumpholcová , Vrátilo-
vá, Ryšavá, Šoukalová. Ve skifu  
dorostenek  obsadila E. Marešová 
4. místo, dvojka bez kormidelníka 
dorostenek Lambertová, Hame-
rová obsadila 4. místo, 1xžkym 
Zavadilová A. 5. místo, 2x dky 
Sloupová, Babecová druhé místo 
a stříbrná medaile, 4-dky Lamber-
tová, Vrátilová, Krumpholcová, 
Hamerová 4. místo, 2xžkys Kra-
kuvčíková, Sadílková 6. místo, 
2xdci společenství Lysá n. L. a 
Litoměřice - Zavadil, Brodský 3. 
místo a bronzová medaile, dky 
4x-společenství ČVK Niederlová, 
Bohemians Škvorová, Lysá n. 
L. Marešová, Mělník Valsová 1. 
místo, zlatá medaile a titul Mistr 
republiky. Dalším úspěchem je 
stříbrná medaile čisté posádky do-
rostenek na osmě – Lambertová, 
Babecová, Vrátilová, Šoukalová, 
Ryšavá, Hamerová, Krumphol-
cová, Sloupová, kor. Dvorská. 
Tolik dorostenek v jednom oddíle 

Veslařská sezona vrcholí
je úspěch sám o sobě a byla cítit 
lehká závist ostatních oddílů. Kra-
kuvčíková N. obsadila 3. místo ve 
skifu žkys, 4x- dci společenství 
Ústí n. L. Tkáč, Šams, Lysá n. 
L. Zavadil, Litoměřice Brodský 
4. místo.

Veslařská rodina je velká, proto 
se musí mistrovské závody dělit. 
Znovu jsme se rozjeli do Račic na 
Mistrovstí ČR juniorů a seniorů ve 
dnech 5. 7. – 7. 7. V náročné dis-
ciplině dvojka s kormidelníkem 
jři získala posádka Vrátil, Ryšavý, 
kor. Zavadil bronz. Dorostenky, 
které svým umístěním získa-
ly právo startovat s juniorskou 
kategorií, obsadily na dvojskifu 
Sloupová, Babecová 1. místo ve 
fi nále B (celkově 7. místo), 4x- 
Škvorová, Niederlová, Marešová, 
Valsová 4. místo, osma 5. místo. 
Společenství 4-m Mělník a Lysá 
n. L. Nekvasil, Kletečka, Váňa, 
Pertlík. Dvojskif dorostenců Za-
vadil, Brodský také mohl starto-
vat s juniory a obsadil 4. místo ve 
fi nale B. 4x-jři společenství Děčín 
Němeček, Inger a Lysá n. L. Vrá-
til, Ryšavý 5. místo.

Ve dnech 13. – 14. 7. se kona-
lo v Třeboni na rybníce jménem 
Svět MČR seniorů B a Masters. 

Lysou n. L. reprezentovali 1x mM 
Sláma P. 3. místo, 2xmM Černý 
K. ve spol. s Nymburkem Čmu-
gr V., 4. místo, Zavadilová L. ve 
spol. se Štětím -Veselá  4. místo v 
kategorii 2xžM, kategorie 4x-mix 
Štětí - Veselá, Nymburk - Čmugr, 
LSBR - Rejtharová, Lysá n. L. - 
Cafourek 6. místo, 4xmM spol. 
Lysá n. L. Sláma se Slavií Svobo-
da, Knopp, Šulc 1. místo, 4+mM 
spol. VKSM, Mělník, Bohemians, 
Lysá n. L. – Novotný, Svoboda, 

Zoubek, Černý kor. Hradecká 
2. místo, 2xm spol. LOKB Ober-
man a Lysá n. L. Pertlík  6. místo.

Po návratu z Třeboně jsme po-
kračovali v prázdninovém progra-
mu. Odjeli jsme trošku odpočívat 
a hodně trénovat na hory. Snad 
symbolicky, v roce kdy klub osla-
ví 70 let svého vzniku, byl cílem 
jednoho z našich výletů pramen 
Labe, kde jsme řeku pozdravili na 
jejím samém počátku.

Maďa Tlamichová

A E R O B I K 
TJ Sokol Lysá nad Labem

Pondělí, úterý a středa vždy od 19.00 do 20.15 hodin

Rozvrh a více informací naleznete na http://aerobiklysa.tym.cz.
Nabízené lekce
Dance aerobic, Step aerobic, Thai Box-robics, Aerobic mix, 
Bodystyling, Fit & Over ball
Cena za 75 minut je 60 Kč, není nutná rezervace, k dispozici 
podložky, stepy, Fit & Overbally, činky a gumičky.
Máte-li zájem stát se členkami/členy oddílu aerobiku a tím získat 
zvýhodněné vstupné, je třeba zaplatit roční členský příspěvek 
300 Kč (od ledna 2013). Příspěvek se vztahuje na 1 kalendářní rok, 
tzn. stanete-li se členkami v září, je nutné v lednu opět uhradit člen-
ský příspěvek. Na základě členské průkazky máte možnost zakou-
pit si permanentku na 10 vstupů za 300 Kč. Níže naleznete tabulku, 
kolik ročně ušetříte, budete-li navštěvovat naše lekce 1x, 2x nebo 
3x týdně! Permanentky platí i na prázdninové měsíce.

Navštěvujete nečlen člen**** ušetříte cena cena 
lekce:↓/Jste:→ (v Kč) (v Kč) (v Kč) hodiny hodiny
    nečlen člen****
    (v Kč) (v Kč)
1x týdně* 2 700 1 650 1 050 60 37
2x týdně** 5 400 3 000 2 400 60 33
3x týdně*** 8 100 4 350 3 750 60 32

* ročně cca 45 vstupů (v částce je započítán i členský příspěvek)
** ročně cca 90 vstupů
*** ročně cca 135 vstupů
**** v částce je započítán i členský příspěvek

Jaké budete mít další výhody? 
Výhodnější ceny aerobikových akcí! 
Jak se stát členkou/členem?
Stačí vyplnit přihlášku (naleznete na http://aerobiklysa.tym.cz) 
a přinést foto pasového formátu, na jejichž základě Vám vystavíme 
průkazku. Dále zaplatíte roční členský příspěvek 300 Kč. 
Poté máte nárok na zakoupení permanentky.
Navštěvujete-li naše lekce často a preferujete permanentky na více 
vstupů, je možné zakoupit: 20 vstupů za 600 Kč
    30 vstupů za 900 Kč
POZOR!!! Jste-li mladší 18 let, hradíte členské příspěvky pouze ve 
výši 100 Kč/rok. Ceny permanentek jsou stejné. 

V sobotu 7. září se konal v našem 
městě významný atletický svátek, 
50. ročník Běhu zámeckou zahra-
dou. Sokolové jej uspořádali poprvé 
v roce 1941 a jedním z poválečných 
vítězů byl také Emil Zátopek. Letoš-
ního ročníku se zúčastnilo celkem 
109 startujících v jedenácti katego-
riích - od předškoláků po veterány 
nad 40 let. Pouze dorostenci a do-
rostenky chyběly (čím to asi bude?), 
ale tentokrát také senioři nad 60 let. 
Nejmladší závodnici byly necelé 
dva roky (Denisa Vacková z Lysé). 
Účastníky přivítalo krásné prostředí 
zámecké zahrady a příjemné počasí 
hlavně pro diváky (běžci se trochu 
zapotili). V průběhu odpoledne 
byly překonány 2 traťové rekordy 
– předškolák Jan Foltýn z Milovic 
a Jana Lenčová z Bezna v kategorii 
žen nad 40 roků. 

Hlavní závod mužů na 8280 met-
rů se každoročně běží o pohár měs-
ta Lysé nad Labem. Vítězi Jiřímu 
Milerovi, který už před tím vyhrál 
i závod na poloviční trati, ho předal 
starosta města Mgr. Jiří Havelka. 
Stejně tak všem účastníkům krásné 
pamětní medaile, které pro tuto pří-

Běh zámeckou zahradou 2013

ležitost věnovalo město. Všem bude 
tuto významnou akci v Lysé nad La-
bem připomínat. Děkujeme město! 

Organizátoři – Sokol Lysá nad 
Labem a Klub českých turistů děkují 
také panu Petru Jirsovi za fi nanční 
pomoc při zajištění cen a mistru zvu-
ku panu Ondřeji Černohorskému.  

Jaroslav Denemark

Na stupních vítězů stáli:

Muži hlavní závod – 8280 m
J. Miler, AC Ml. Boleslav 28:25,2 
M. Lambert, VK Lysá 32:39,1
M. Doležal, RUN PORG 34:26,0

Muži mílaři – 4140 m
J. Miler, AC Ml. Boleslav 15:08,1
M. Jalovecký, SKP Nbk 15:42,6
P. Jílek, Lysá nad Labem 16:58,5

Muži od 40 let – 4140 m
M. Lambert, VK Lysá 15:39,0 
T. Seeman, Medicína Pha 16:54,2
Z. Kizivát,  Čelákovice 20:09,7

Ženy – 2070 m
J. Lenčová, AC TJ Jičín 7:55,6
P. Váňová, Ostrá 8:28,1

I. Doležalová, Lysá n. L.  9:04,1

Ženy nad 40 let – 2070 m
J. Lenčová, Bezno 9:43,1

Předškoláci děvčata – 120 m
D. Mandíková, Kunratice 29,5
E. Dusová, Kounice 30,5
Ž. Vacková, Lysá n. L. 33,1  

Předškoláci kluci – 120 m
J. Foltýn, Milovice 26,5
V. Bryndza,  Kounice 27,8          
V. Seeman, Sokol Strašnice 33,7       

Žákyně mladší  – 680 m
M. Florová. ŠSK Újezd n/L. 2:26,8
V. Sedláková, Kounice 2:27,6
J. Seemanová, Sokol Strašnice 2:28,6

Žáci mladší  – 680 m
J. Kratochvíl, Přerov n. L. 2:24,4           
T. Liška, Kounice 2:35,5
R. Blažek, Sokol Lysá n. L. 2:38,1 

Žákyně starší  –  800 m
V. Šťastná, ASK Slavia Pha 2:57,3
S. Malíková, Kounice 3:05,3
L. Jišková, Kounice                 3:09,3
Žáci starší  –  800 m
V. Jisl, Sokol Lysá n. L. 2:41,6
J. Uhlíř, Lysá n. L. 2:47,1
T. Martínek, Přerov n. L. 2:52,4
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PSÍ SALON  www.superpes.cz
Kompletní úprava psů všech plemen

Objednávky na tel.: 720 442 381

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, fi rma Dráb, opět prodává
slepičky snáškových plemen Hisex hnědý, Tetra hnědá 
a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý 
a bílý. Slepičky pouze z našeho odchovu! Stáří slepiček 15 – 19 týdnů, 
cena: 149 –175 Kč/ks, v začátku snášky 178 Kč/ks. Prodej se uskuteční 
v pátek 18. října 2013 v 13.55 hodin a v sobotu 26. října 2013 
v 15.10 hodin v Lysé n. L. na parkovišti u Penny Marketu.
Informace PO-PÁ 9-16 hod., tel.: 728 605 840 | 415 740 719 | 728 165 166
Při prodeji slepiček - VÝKUP KRÁLIČÍCH KOŽEK - 15 – 22 Kč/ks.

DĚTSKÝ OBCHŮDEK
HOUSÁTKO

Srdečně zveme všechny zákazníky do nově 
otevřeného obchůdku s dětským oblečením 
a potřebami pro miminka
Adresa: Husovo nám. 22, Lysá nad Labem
(vchod společný s květinami)
Otevírací doba:  Po – Pá 8.00 – 17.00
                          So  8.00 – 11.00

12. 10. a 26. 10. 2013

PŘIJMEME 
Pracovnici /pracovníka

pro obsluhu čerpací stanice
Eurooil v Benátkách nad Jizerou.

Nástup možný ihned. 
Krátký životopis a fotografi i 
prosím posílejte na email:

jiri.mazac@centrum.cz

MUDr. EVA SKALICKÁ
PRAKTICKÁ A INTERNÍ LÉKAŘKA
Komenského 1534, Lysá nad Labem

(budova ZŠ. J. A. Komenského)
ORDINAČNÍ HODINY

PO 7.30 – 12.30 13.00 – 15.00 pro objednané pacienty
ÚT 7.30 – 12.30 13.00 – 15.00 pro objednané pacienty
ST ---------------- 12.00 – 18.00
ČT 7.30 – 12.30 -----------------
PÁ 7.30 – 12.30 -----------------

TEL.: 325 551 948
www.ordinaceskalicka.cz

Žena (56 let) hledá i na půl úvazku práci v Lysé nad Labem, Milovicích.
Tel.: 723 683 231, jindra.simonova@seznam.cz

Nabízím pronájem pokoje v RD pro 1 osobu. Tel.: 602 136 104
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Příznivce historie a umění zveme 
na komponovaný program

Čaj u arcibiskupa
Příchovského

Zahájení v neděli 20. října 2013 v 16 hodin
v areálu loveckého zámečku Bon Repos u Staré Lysé

■ S akademickým malířem a restaurátorem Petrem Kadlecem 
 se podíváme na zrestaurované fresky starého zámku a odhalíme 
 jejich nejzajímavější detaily. 
■ PhDr. Michal Řezníček ze Státního okresního archivu Nymburk 
 nám představí druhého stavebníka Bon Repos pražského 
 arcibiskupa Antonína Petra hraběte Příchovského a jeho dobu.
■ Ing. Stanislav Svoboda z MěÚ Lysá nad Labem, odboru 
 životního prostředí nám nad historickými mapami a fotografi emi 
 popíše historický vývoj krajiny a zahradních úprav 
 na Bon Repos.

■ Po malém občerstvení zahraje skladby konce 18. století              
 (W. A. Mozart, A. Rejcha, J. A. Koželuh) nově vzniklé hudební 
 těleso Šporkovo dechové kvinteto ve složení Marie Mikušková, 
 Eva Otradovská, Jan Czech, Kateřina Matlasová, 
 Milan Muzikář.
■ Večerní program uzavřou světelné a ohnivé variace Pavla Cézy.

Pro příchozí bude brána areálu otevřena pouze od 15.30 
do 16.00 hodin. Předpokládaný konec programu je v 18.30 hodin.

Polabské variace 2013 se konají za fi nanční podpory města 
Lysá nad Labem a Davida Kolářského – zámeckého zahradníka

Veslařský klub
Lysá nad Labem

70 let  1943–2013

 

ŽÁBA 19. 10. 2013 
Veslařský klub Lysá nad Labem si dovoluje 
pozvat všechny své současné i minulé členy 
stejně jako všechny příznivce veslovaní 
na Žábu konanou při příležitosti 70 let klubu.
Přijít můžete na loděnici 19. 10. 2013 od 13.00 hodin.
Na programu budou závody smíšených posádek
(sportovní oblečení s sebou), grilování, posezení s hudbou.

y 

Městská knihovna Lysá nad Labem
zve na přednášku

(zatmění Slunce)

Ing. Hynek Bulíř

15.10.2013 v 18.00 hodin
v prostorách knihovny

Novosibirsk je metropolí Sibiře a třetím největším městem Ruska. 
V pátek 1. 8. 2008 přes toto město přeletěl rychlostí 1 km za sekundu 
stín Měsíce, který při úplném zatmění zakryl Slunce.
Hynek Bulíř natáčí, fotografuje a publikuje. Astronomie je jeho koníč-
kem. Úplné zatmění Slunce, které pozoroval v Maďarsku v roce 1999, 
ho natolik uchvátilo, že se za ním vydal v roce 2002 do Afriky.
Společně s astronomy z Hvězdárny Úpice cestoval za zatměním Slunce 
v roce 2006 do Turecka a v roce 2008 na Sibiř.

Mgr. Irena Formanová,
CHKO Kokořínsko:
Vznik a vývoj území, květena 
a současná péče

RNDr. Martin Šandera, PhD.,
Polabské muzeum:
Zajímavé druhy živočichů

Jan Chloupek:
Moje vzpomínky na Hrabanov

Vyhlášení výsledků fotosoutěže

Pořad se koná při příležitosti
80. výročí vyhlášení původně
státní přírodní rezervace
31. prosince 1933

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

Výsledky badatelské činnosti 
prof. Hrozného v novém světle 

moderní orientalistiky

       

čtvrtek 14. listopadu 2013 v 17.30 hodin
Muzeum Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem 

Nám. B. Hrozného 265

Prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. (Katedra blízkovýchodních studií, 
Filozofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni), archeolog 

a historik, je mj. pokračovatelem díla prof. Hrozného. Přednáška 
je určena pro všechny, kteří ještě neslyšeli žádnou přednášku 

o B. Hrozném, i pro znalce. Zmíněny totiž budou základní milníky 
života Bedřicha Hrozného, různé souvislosti i detailní informace.  

 
Vstupné 20 Kč.

   

www.polabskemuzeum.cz


