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Na pojmy mistrovství světa 
či olympijské hry jsme všichni 
zvyklí především z oblasti spor-
tu. Možná nás překvapí, že tato 
klání se konají i v jiných oblas-
tech. Jednou z nich je i oblast, 
kde by to možná mnohý nečekal 
– sborový zpěv. Přestože jsou 
tyto soutěže méně mediálně zná-
mé, úspěch na nich je neméně 

Vyznamenání popáté

hřejivý. A pokud se na stupních 
vítězů objeví „český reprezen-
tant“, je tu opět důvod k „národ-
ní hrdosti“. 

Jablonecký dětský pěvecký sbor 
Iuventus, gaude!, který se připra-
vuje a pracuje při tamější ZUŠ, je 
jedním z těch, na které by česká 
a to nejen hudební veřejnost měla 
být pyšná. V průběhu několika 

málo let se sbormistrovi MgA. To-
máši Pospíšilovi podařilo vybudo-
vat koncertní pěvecké těleso, které 
sbírá prestižní ceny na všech soutě-
žích dětských pěveckých sborů po 
celém světě. Zlatou medaili přivezli 
již z olympijských her 2008 v Gra-
zu. Svůj zlatý úspěch pak potvrdili 
na další olympiádě v loňském roce, 
která byla pořádána v americkém 

městě Cincinnati, odkud si přivez-
li zlaté medaile již dvě. Mezi nej-
čerstvější úspěchy sboru také pak 
patří vítězství v Mistrovství světa 
sborového zpěvu v kategorii du-
chovní hudba a vítězství v soutěži 
GRAND PRIX v kategorii mlá-
dežnických sborů v červenci 2011 
v rakouském Grazu. Četné úspě-
chy jabloneckého dětského pě-
veckého sboru však jsou i na poli 
menších mezinárodních festivalů 
(Praha, Olomouc, Budapešť atd.), 
odkud si děti přivezly již bezpočet 
zlatých medailí. 

Vzhledem k těmto mimořád-
ným úspěchům je zřejmé, že se 
jedná o jeden z nejlepších světo-
vých dětských pěveckých sborů. 
Jejich umění budou moci v dub-
nu ocenit i posluchači v Lysé nad 
Labem. Koncert Iuventus, gaude! 
se bude konat v sobotu 6. dubna 
v evangelickém kostele v Lysé nad 
Labem. Vstupenky lze zakoupit 
v předprodeji v Městské knihovně 
Lysá nad Labem. Cena vstupenky 
50,- Kč, děti od 6-15 let a důchod-
ci 30,- Kč.

Městská knihovna 
Lysá n. L.

místo:  Záložna, Benátky n. Jiz.
termín:  soboty od 17.00 hod., září – prosinec 2013
kurzovné:  1.500,- Kč/osoba
gardenka:  300,- Kč (je přenosná, platí pouze na 
 výukové hodiny, na prodloužené a věneček 
 musí být zaplaceno vstupné)
doprava:   400,- Kč/ osoba (bude zajištěna pouze pro 
 účastníky se zakoupenou průkazkou na 
 dopravu, jednotlivé jízdné v autobuse není 
 možné zakoupit, zastávky: Litol, 
 ul. Kpt. Jaroše, náměstí, sídliště, v případě 
 zájmu Benátecká Vrutice)
přihlášky:  v Městské knihovně Lysá nad Labem

Při přihlášení je nutné uhradit kurzovné.

Městský úřad v Lysé nad Labem
Městská knihovna Lysá nad Labem
Taneční škola FIS Mladá Boleslav   

pořádají

září – prosinec 2013září – prosinec 2013

Zlatí olympionici a mistři světa v Lysé nad Labem

Významný den města 4. 3. 2013 
připadl tentokráte na pondělí. Již 
popáté se na radnici sešli lidé, kteří 
pro město a občany vykonali něco 
navíc, co je odlišuje od ostatních. 
Setkání zahájil krátkým úvod-
ním slovem starosta města pan 
Mgr. Jiří Havelka a připomněl, 
že právě v tento den před 722 
lety česká královna Guta Habs-
burská „vysadila Lysou na em-
fyteutickém právu“, a tím se 
stala osada městem. Po před-
chozím projednání v radě a za-
stupitelstvu města nadešla ve 
zmíněném odpoledni chvíle, kdy 
ocenění občané převzali z ru-
kou vedení města vyznamenání 
a poděkování. 

Zastupitelstvo města udělilo 
čestnou medaili Města Lysá nad 
Labem I. třídy panu Ing. Karlu Ota-
vovi za dlouholetou práci pro rozvoj 
železnice v regionu Lysé nad Labem 
a významný podíl při moderniza-
ci železniční stanice. Rada města 
schválila udělení čestné medaile 
II. třídy paní Jarmile Hladíkové 
a panu Martinu Juříčkovi za 40 bez-
příspěvkových odběrů krve.

Další medaile II. třídy patří panu 
Stanislavu Veitovi za dlouholetou 
propagaci a reprezentaci města 
prostřednictvím radioamatérského 
vysílání. Medaili III. třídy za obdob-
nou činnost převzal pan Oldřich 
Hlaďák.

Rada města udělila Pamětní 
medaili města Lysá nad Labem 
panu Karlu Fišerovi za celoživot-
ní práci pro rozvoj tělovýchovy 
ve městě a vzornou reprezentaci 
města Lysá nad Labem, druhou 
pamětní medaili převzal pan Bed-

řich Stehno, a to za propagaci 
města v básnické tvorbě a celo-
životní práci s mládeží ve škole 
a sportu. 

Městská policie je v kompeten-
ci pana starosty, který odměňuje 
strážníky medailí „Za věrnost“. 
Medaili I. třídy za 20 let u městské 
policie obdržel pan Luboš Zita, 
medaili II. třídy za 15 let u měst-
ské policie převzal pan Vladimír 
Vykydal a medaili III. třídy za 10 
let u městské policie obdržela paní 
Tereza Frank.

Devět oceněných převza-
lo vyznamenání města osobně, 
omluvený pan Zita si vyzvedne 
vyznamenání později. Průvodní 
dokumenty, blahopřání a květiny 
měly na starost paní místostarost-
ka Chloupková a vedoucí odboru 

paní Dr. Bodnárová. 
Po ofi ciální části přišel na řadu 

přípitek, spojený s neformálním po-
povídáním oceněných mezi sebou 
nebo s přítomnými členy zastupitel-
stva. Setkání, byť krátké, proběhlo 
v přátelském duchu. Každý z oceně-

Náš loňský adventní zájezd 
vedl také do Bamberga. Ten 

okouzlil účastníky natolik, že plníme jejich přání navštívit toto 
slavné historické město, připomínající starou Prahu, v teplejších 
dnech znovu. A tak přicházíme s nabídkou: v sobotu 25. května 
v 6.00 hodin vyjedeme nejen do Bamberga, ale také do wagnerov-
ského Bayreuthu, prohlédneme si jeho dominantní stavby, přede-
vším nejrozkošnější rokokové divadlo na světě. A podle podmínek 
možná stihneme i nejbližší francké okolí.

Zájezd přijde na 650 Kč, které spolu s přihláškou uhradíte 
v Městské knihovně, tel.: 325 551 255.

NAVŠTIVTE S RODÁKY 
BAMBERG A BAYREUTH

Od 1. dubna 2013 je informační centrum v Měst-
ské knihovně Lysá nad Labem opět otevřeno 
i v sobotu od 9.00 do 13.00 hodin. Více na 
www.iclysa.cz.

ných je něčím výjimečný, ale všichni 
si stále zachovávají skromnost. Zá-
věrem ještě jednou děkujeme všem 
vyznamenaným za jejich práci 
a vzornou reprezentaci města.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá n. L.

Upozorňujeme občany, že zámecký park bude v měsíci 
dubnu 2013 z technických důvodů uzavřen - výstavba 
závlahového systému.

odbor SMI

Upozornění

Pozvánka
Zveme všechny obyvatele města k veřejnému projednání 

návrhu ÚZEMNÍHO PLÁNU města Lysá nad Labem, které se 
koná v pondělí 29. 4. 2013 od 17.00 hodin v městském kině.

Upozorňujeme, že nejdéle do 6. 5. 2013 může každý 
uplatnit své připomínky a námitky. 
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do 15.4.
Výstava dětských ilustrací 
Venduly Hegerové
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

2.4. od 16.30 hodin
Zámky jižní Moravy
přednáška PaedDr. Marie 
Kořínkové v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

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

3.4. od 18.00 hodin
Krajinou jižní Číny
beseda s Ing. Alenou 
Šimčíkovou v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

4.4. od 10.15 hodin
Vadné držení těla, 
novodobá epidemie
přednáška v RC Milovice
www.rcmilovice.cz

5.4. od 10.15 hodin
Psychomotorický vývoj
přednáška v RC Milovice
www.rcmilovice.cz

6.4. od 17.00 hodin
Velikonoční koncert
vystoupení pěveckého sboru 
Iuventus, gaude! v evangelickém 
kostele v Lysé n. L.

9.4. od 18.00 hodin
Kudy ke svým předkům
přednáška PhDr. Michala 
Řezníčka v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

11.4. od 19.30 hodin
Antikoncepce
přednáška v RC Milovice
www.rcmilovice

12.4. od 20.00 hodin
Xavier Baumaxa
v kině na Husově náměstí
www.kinolysa.cz

12.4. od 17.00 hodin,
13. a 14.4. od 14.00 hodin
Traken
středověký rytířský turnaj 
v zámeckém parku v Lysé

13.4. od 9.00 do 14.00 hodin
Komentované prohlídky 
spalovny v Lysé n. L.
v objektu spalovny Lysá n. L.,
skupiny po max. 10 osobách

13.4. od 9.00 hodin
Agility závody 
cvičiště psí školy Superpes
www.superpes.cz

13.4. od 10.00 do 18.00 hodin
Milovické čarování
esoterická prodejní výstava 
s tvořivými dílničkami,
Kulturní dům Milovice
www.milovickecarovani.cz

14.4. od 15.00 hodin
Rozpustilý kabaret
divadelní představení v kině 
na Husově náměstí
www.kinolysa.cz

15.4. – 31.5.
Slavné vily Středočeského kraje
výstava na chodbě MěÚ

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

Kulturní kalendář        4 / 2013

17.4. – 20.5.
Lyská epopej
výstava obrazů malovaných 
jehlou Ing. Petra Gregora,
vernisáž 17.4. ve 14.00 hodin
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

18.4. – 21.4.
Dětský sen 2013 
Elegance 2013 
Narcis 2013
Výstaviště Lysá n.Labem
www.vll.cz

18.4. – 21.4. 
od 9.00 do 17.00 hodin
Železniční modelové 
kolejiště
výstava funkčního železničního 
kolejiště na nádraží ČD v Lysé n. L.

18.4. od 10.15 hodin
Logopedie
beseda v RC Milovice
www.rcmilovice.cz

18.4. od 19.30 hodin
Lesní mateřská školka v praxi
beseda v RC Milovice
www.rcmilovice.cz

20.4. od 13.30 hodin
Cyklistický výlet 
za památnými stromy
start od radnice na Husově nám., 
v případě nepříznivého počasí 
přesun na 21.4.
svoboda@mestolysa.cz

23.4. – 24.4. od 18.00 hodin
Sporck – persona baroque
muzikál v podání ZUŠ F.A.Šporka
www.kinolysa.cz

25.4. od 16.00 hodin
Rej čarodějnic a čarodějů
areál bývalé Fruty Mlýnek café

25.4. od 18.00 hodin
Nejnovější archeologické 
objevy v jihovýchodním 
Turecku
přednáška v Muzeu B. Hrozného

25.4. od 19.30 hodin
Lhaní u dětí
beseda v RC Milovice
www.rcmilovice.cz

28.4. od 15.00 hodin
Karnevalová pohádková 
diskotéka
v kině na Husově náměstí
www.kinolysa.cz

1.5. od 9.30 hodin
5. ročník Voříškiády 
o Marlenčin dort
cvičiště psí školy Superpes
www.superpes.cz

1.5.
Prvomájová steeplechase
dostihové závodiště Lysá n. L.
www.dostihylysa.cz

4.5. od 7.00 hodin
Vítání ptačího zpěvu
sraz Milovice, 
lokalita Mýtko/Kateřina
svoboda@mestolysa.cz

4.5. 
5. ročník Polabské stezky
neo iciální dogtrekkingový 
závod
www.zkolysa.cz

4.5. – 5.5.
Agility závody
cvičiště psí školy Superpes
www.superpes.cz

Podrobnější informace o akcích se dozvíte na webových stránkách organizátorů.

Někdo tady byl – ohlédnutí za výstavou

Slavnostní uvedení této knihy 
se konalo 21. února 2013 v Říča-
nech u Prahy. Autoři knihy PhDr. 
Marie Hrušková, Mgr. Marie Ho-
lečková a RNDr. Václav Větvička 
knihu představili a rozpovídali se 
o zážitcích při přípravě tohoto díla.  
Mezi spoluautory knihy patří také 
Ing. Stanislav Svoboda z Lysé nad 
Labem, který pracuje na odboru ži-
votního prostředí městského úřa-
du. Péči o stromy a jejich ochranu 
má v náplni práce, ale hlavně je má 

Aleje – Krása ohroženého světa

„A tak jsem začal chodit místy 
kolem Lysé, která mám rád. Cho-
dil jsem sám se psem. A najednou 
začaly za chůze ke mně přicházet 
jako kdysi verše. Byl to trochu zá-
zrak. Snad se mnou chodil i Bůh, 
na kterého jsem také myslel. Tak 
vznikla sbírka A střepy zase roz-
hoď. Chodit jsem nepřestal. A jako 
básník Karel Toman, který pěšky 
putoval do Paříže a cestou se svými 
kroky si říkal a v noci psal ty na-
chozené básně, i já dál chozením 
kolem Lysé nacházel slova, která 
jsem doma zapisoval do veršů, 
přepisoval, dodělával, škrtal a i 
některé zahazoval. Tak přišla na 
svět ta další sbírka, pátá, Někdo 

tady byl,“ popsal Bedřich Stehno 
proces vzniku básní své poslední 
knihy veršů. Stejný název měla 
i výstava, uspořádaná u příleži-
tosti autorova jubilea, která byla 
do 23. března k vidění ve státním 
archivu v Lysé nad Labem. Básně 
doplňovaly a umocňovaly obrazy 
básníka Michala Černíka a foto-
grafi e dr. Kořínka a již nežijícího 
lyského fotografa Jaromíra Kal-
muse. Nápad na tuto koláž autorů 
měla kurátorka výstavy paní Vla-
dimíra Jiřičná, zaměstnankyně 
lyského státního archivu. Verni-
sáž výstavy moderoval nymburský 
spisovatel Jan Řehounek.

Zuzana Burdová

Město Lysá nad Labem,
DAPHNE ČR – institut aplikované ekologie,
Český svaz včelařů ZO Lysá nad Labem a

BDW LINE s. r. o.
připravili pro zájemce program na

DEN ZEMĚ 2013
Komentovaná prohlídka spalovny nebezpečných 

odpadů v Lysé nad Labem je připravena na sobotu 
13. 4. 2013. Skupiny po max. 10 osobách budou vpou-
štěni do objektu v 9, 10, 11, 12, 13 a 14 hodin. Vstup 
do objektu je na souřadnicích 50°12‘49.403“N 
14°51‘15.051“E.

Cyklistický výlet za památnými stromy odstar-
tuje v sobotu 20. dubna ve 13.30 z Husova náměstí v 
Lysé nad Labem (od radnice). Pojedeme do Staré Lysé, 
na Bon Repos a přes Raštici do Benátecké Vrutice 
a Milovic, kde výlet zakončíme. V případě vytrvalého 
deště se výlet přesouvá na neděli 21. 4. 2013.

Terénní exkurze Vítání ptačího zpěvu se usku-
teční v sobotu 4. 5. 2013. Sraz zájemců je v 7 hodin 
na souřadnicích 50°14´52.590“ N, 14°53´37.368“ E 
v lokalitě Mýtko/Kateřina v Milovicích. S sebou da-
lekohled, sešit, tužku (nepovinné). Kromě odborného 
výkladu je zajištěn i program pro děti. V případě vy-
trvalého deště se akce ruší.

Přednáška „Bez medu to nejde“ bude zahájena 
v sobotu 11. 5. 2013 v 9 hodin v Městské knihovně 
v Lysé nad Labem. Po přednášce vyrazíme do zámec-
kého parku, kde se podíváme do nitra úlu a na vče-
lařské vybavení.

Vážení milovníci dobrého vína,
rádi bychom vás pozvali na I. ročník „RŮŽOVEK“ ...

Květen, který vnímáme jako „měsíc zamilovaných“, má i pro 
vinaře zvláštní význam. Je to ideální čas ochutnat RŮŽOVÁ VÍNA, 
která jsou fantastická pro právě nadcházející teplé letní období, 
kdy nás okouzlí svojí svěžestí a nádhernou šťavnatou aromatikou... 
Jsou to vína „bez komporomisu“, kdy absolutně platí „chutná, 
nebo nechutná“, ale když už vás nějaké osloví, tak máte na léto 
vyhráno... Přijďte i vy najít toho svého „Společníka“ pro dobu 
prázdnin a dovolených...

V rámci degustace, kdy pro vás připravujeme cca 40 druhů rů-
žových vín, budete mít možnost ochutnant také výborné míchané 
drinky a koktejly, a v neposlední řadě si pochutnáte na grilova-
ných i jiných specialitách...

Tímto tedy zveme vás všechny, kdo máte 
rádi dobré víno a vše s ním spojené.

Na vaši návštěvu se těší
        Lucie a Jaroslav Blažkovi

Bližší info o programu na www.vinoteka-lysa.cz,
nebo přímo ve Vinotéce.

dne 25. 5. 2013dne 25. 5. 2013
od 10.00 hodinod 10.00 hodin

rád. Věnuje se jim i ve svém volném 
čase. Setkání se zúčastnili také zá-
stupci Městského úřadu Říčany 
u Prahy, vydavatele a sdružení 
ARNIKA. Promítalo se a povídalo 
o alejích a jejich budoucnosti.  

A co se v této knize se dozvíte?  
Jak aleje vznikaly, co stromy u cest 
znamenají a jaké druhy alejí zná-
me. Tyto texty doprovázejí nád-
herné fotografi e. Vřele Vám toto 
nádherné dílo doporučuji.

 Jaroslava Labutová 
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2. zasedání zastupitelstva města 
se konalo 13. 2. 2013. Pořadí bodů 
bylo přizpůsobeno požadavkům 
zastupitelů, a tak byly nejdříve 
pojednány body, které nejvíce zají-
maly přítomné občany. Jako první 
zastupitelstvo vzalo na vědomí 
rozdělení dotací z Fondu kultury. 
Mezi organizace, sdružení, spol-
ky i občany bylo rozděleno 285 
tis. Kč, zbývajících 15 tis. Kč bude 
rozděleno ve druhém kole. Dalším, 
časově náročným bodem, byla in-
formativní zpráva o ustavení Míst-
ní akční skupiny (MAS) Polabí. 
V úvodním slově pan starosta shr-
nul průběh založení. Na konci ledna 
se práce dostaly do fi niše a obecně 
prospěšná společnost byla ustavena 
a zaregistrována. MAS má 5 za-
kládajících členů, činnost je řízena 
správní radou a kontrolována reviz-
ní komisí. MAS má uzavřené part-
nerské smlouvy s 20 partnery, čímž 
se do práce zapojuje široký okruh 
lidí z veřejnosti. Začátkem února se 
podařilo podat žádost o dotaci na 
Státní zemědělský intervenční fond 
(SZIF), z něhož by činnost MAS 
měla být fi nancována. Místo slov 
uznání se v následující rušné disku-
si snesla na starostovu hlavu vlna 
kritiky. Ta vyústila v prohlášení ně-
kolika zastupitelů, aby se dnes MAS 
zrušila a obratem založila znovu, s 
jiným složením zakladatelů, jinou 
správní radou i revizní komisí. Tím 
by se ztratila možnost žádat o dota-
ci, protože termín podání žádostí již 
vypršel. Při hlasování převládl reali-
stický přístup, pro zrušení MAS se 
zvedly pouze 3 ruce.

V dalším bodu se jednalo o do-
pravní obslužnosti v regionu Lysé 
nad Labem ve vztahu k Nymbur-
sku. Úvodního slova se ujal pan 
Ing. Koutek z OAD Kolín. Dopravní 
obslužnost je řadu let zajištěna díky 
sdružení měst a obcí a funguje na 
principu solidárnosti. Náklady na 
provoz autobusů jsou rozpočítány 
podle počtu obyvatel, kteří ve městě 
či obci žijí. Příspěvek na 1 občana 
činil 150 Kč/rok, pro Lysou to bylo 
1,2 mil. Kč z pokladny města. V roce 
2012 se plánovaně „čerpaly fi nanč-
ní rezervy“, které časem vznikly, 
a příspěvek byl spíše symbolický. 
Pro rok 2013 je potřeba se vrátit 
k původnímu modelu. Kalkulaci 
potvrdil starosta Městce Králové 
p. Pavlík, který předsedá sdružení 
89 měst a obcí. Z diskuse vyply-
nulo, že je nutno podpořit systém 
PID a integrovat dopravní obsluž-
nost s dobře fungujícím systémem. 
V průběhu roku budou připraveny 
matematické modely obslužnosti 
a vyčísleny předpokládané fi nanč-
ní příspěvky měst a obcí tak, aby 
vše mohlo fungovat od roku 2014. 

Krátce z radnice
V závěru tohoto bodu byla mandát-
ní smlouva o dopravní obslužnosti 
schválena.

Následující dva body se týkaly fi -
nancí města, resp. poslední úpravy 
rozpočtu na rok 2012, která byla 
provedena ke konci roku. Úprava 
byla schválena. Diskuse se rozvinu-
la kolem úpravy rozpočtu města na 
rok 2013, jak ji předložili opoziční 
zastupitelé. Jejich návrh vychází 
z nového rozpočtového určení daní 
(RUD), které by do pokladny měs-
ta mělo přinést až 17 mil. Kč navíc. 
Schválený rozpočet je „opatrnější“. 
V diskusi převládl názor, že je nutno 
postupovat obezřetně a počkat, zda 
se optimistické výhledy naplní. Rok 
2012 byl investičně velmi náročný a 
přísun dotačních peněz nebyl vždy 
takový, jak se předpokládalo. K fi -
nancím města se vztahoval i další 
bod – rozpočtový výhled na období 
2013 – 2017. Bod byl odložen s tím, 
že výhled zahrne i rok 2018 a vyjádří 
se k němu nejdříve fi nanční výbor.

V bodu s původním č. 16 bylo 
schvalováno přijetí fi nančního daru 
od fi rmy Dlažba Vysoké Mýto na 
novoroční ohňostroj. Přijetí daru 
bylo schváleno 9 hlasy, nikdo ne-
byl proti, 4 se hlasování zdrželi. V 
dalším bodu byl schválen návrh na 
pojmenování nové ulice v připra-
vované zástavbě domů vpravo od 
silnice na Milovice. Ulice ponese 
jméno „Na Homolce“.

V bloku připravených materiá-
lů byly schváleny body týkající se 
5 pozemků, 3 věcných břemen a 3 
splátkových kalendářů pro splátky 
dlužného nájemného.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí 
uzavření smlouvy o zajištění pro-
vozu na parkovištích v době výstav, 
zprávu České pošty o opatřeních ke 
zlepšení služeb, rezignaci p. Mgr. 
Špeciána na členství v kontrolním 
výboru, zápis z jednání kontrolního 
výboru. 

Zastupitelé také projednali ně-
kolik bodů, které byly do programu 
zařazeny dodatečně: o přípravách 
na akce k 100. výročí prof. Bedřicha 
Hrozného (2015 – 100 let od roz-
luštění jazyka Chetitů), úpravy po-
zemků v ul. Komenského, příprava 
kamerových záznamů ze zasedání 
zastupitelstva města. 

Ze závěrečné diskuse vybírám 
informaci pana starosty o přípravě 
dnů otevřených dveří – ve spalovně 
nebezpečných odpadů a v čistírně 
odpadních vod. Obě akce budou 
veřejnosti aktuálně oznámeny v 
předstihu. 

   4. jednání rady města se kona-
lo 26. 2. 2013. V programu o 35 bo-
dech tvořily největší podíl nájmy ne-
bytových prostor – 7 bodů, bytovým 
záležitostem bylo věnováno také 7 

bodů a 1 bod se týkal zveřejnění ná-
jmu části pozemku města. V úvodu 
programu vystoupil zástupce fi rmy 
Thermoservis a podal informace 
o cenách plynu a dodávaného tepla 
do objektů města.

Zajímavé návrhy na využití 
domu čp. 13 na Náměstí B. Hrozné-
ho předložil odbor správy majetku a 
investic. Dům měl být součástí plá-
novaného komplexu Domova pro 
seniory. Rada rozhodla uskutečnit 
pro členy zastupitelstva prohlídku 
objektu, aby zastupitelstvo 10. 4. 
2013 mohlo fundovaně rozhod-
nout, co s domem dále, zda zvolí 
některé řešení ze sedmi navržených 
nebo přijde s další variantou. Dům 
je kulturní památkou, a tak je nutné 
respektovat řadu omezení.

V bodu č. 16 rada schválila zve-
řejnění výzvy na zakázku „Revitali-
zace klášterních teras – II. etapa“, 
jmenovala komisi pro otevírání 
obálek a hodnocení nabídek.

V bodu č. 18 se rada zabývala 
zakázkou na výstavbu vodovodní 
a elektrické přípojky v zámeckém 
parku. Zakázku získal p. Václav Bí-
lek s nabídkovou cenou 616 tis. Kč 
včetně DPH. V dalším bodu rada 
stanovila 3 kritéria pro výběr doda-
vatele na stavební práce při výstav-
bě komunikace v ulici Lom: cena 
včetně DPH – váha 50%, záruka 
na dílo – 30 %, termín dokončení 
– 20 %. Minimální záruka musí být 
5 let. Předpokládaná hodnota za-
kázky je 5,4 mil. Kč. Další zakázkou 
bylo v bodu č. 21 dokončení zateple-
ní v MŠ Čtyřlístek v Brandlově ulici. 
Ze dvou nabídek rada vybrala tu od 
fi rmy 3xN za cenu 399 tis. Kč včet-
ně DPH.

Bod č. 23 se týkal stanovení krité-
rií u připravované zakázky na výmě-
nu oken v ZŠ B. Hrozného. Kritéria 
i jejich váhy jsou shodné jako u ko-
munikace v Lomu.

Velký zájem byl o zakázku na 
výmalbu v MŠ Dráček v Litoli. 
V termínu bylo doručeno 9 nabídek, 
rada zvolila nabídku fi rmy MALÍŘ-
STVÍ Karel Cegelský za cenu 49 tis. 
Kč. U nejdražší nabídky byla cena 
164 tis. Kč. Ještě větší „nával“ byl 
u zakázky na montáž žaluzií u ZŠ 
B. Hrozného, čp. 1318 (staronová 
škola). Sešlo se 14 nabídek, vítězem 
se stala domácí fi rma Baroch-okna 
s nabídkovou cenou 78 tis. Kč, nej-
dražší byla za 152 tis. Kč. V dalším 
bodu rada schválila znění výzvy 
k zakázce na digitalizaci kina v Lysé 
nad Labem, jmenovala komisi pro 
otevírání obálek a komisi pro hod-
nocení nabídek.

V bodu č. 29 byly schváleny hos-
podářské výsledky tří příspěvko-
vých organizací města: ZŠ Komen-
ského, ZŠ Hrozného a MŠ Dráček. 
V bodu č. 31 se rada vrátila k žádosti 
občanského sdružení LUNGTA 

a schválila vyvěšení tibetské vlajky 
na Husově náměstí dne 10. 3., kdy 
se připomíná výročí krvavého potla-
čení povstání v Tibetu.

Bodem č. 32 byla oživena čin-
nost dopravně bezpečnostní komi-
se, jejímž novým předsedou se stal 
pan Ing. Karel Otava. Komisi dále 
doplnil pan Martin Hlavička. Před-
posledním jednacím bodem bylo 
schválení dodávky kancelářských 
potřeb pro městský úřad. Ze 4 na-
bídek byla vybrána nabídka fi rmy 
VKUS-BUSTAN z Frýdku-Míst-
ku. Dodavatelem renovovaných 
tonerů do tiskáren se pro rok 2013 
stala fi rma Comp‘s ze Smržovky. 
V posledním bodu rada schváli-
la pronájem louky v zámeckém 
parku společnosti „Traken“, která 
bude v polovině dubna předvádět 
v zámeckém parku středověké 
divadlo na koních. Nájemné bylo 
stanoveno pět tis. Kč. Pokud bude 
terén extrémně rozmáčený a bude 
hrozit škoda na pozemku, akce 
bude odvolána.

5. jednání rady města se konalo 
12. 3. 2013. Program sestával rov-
něž z 35 bodů, stejně jako minule. 
Největší podíl tvořily pozemkové 
záležitosti – 12 bodů, dva body se 
týkaly nájmu bytů, stejný počet 
souhlasu se zateplením domů, a po 
jednom bodu bylo věnováno neby-
tovým prostorům a věcným břeme-
nům. Z ostatních bodů: v bodu č. 1 
se rada vrátila k žádosti společnosti 
„Traken“. Po zvážení všech okol-
ností rada vyhověla žádosti „rytířů“ 
a určila nové nájemné ve výši 1 tis. 
Kč. Ve druhém bodu rada vybíra-
la dodavatele na úpravu pískové 
cesty na hřbitově. O velkém zájmu 
o zakázku svědčilo 12 přijatých 
nabídek. Z nich si odnesla palmu 
vítězství místní fi rma SKL Recyklo-
stav s nabídkovou cenou 202 tis. Kč. 
V bodu č. 4 se rada zabývala stíž-
nostmi občanů na stav nezpev-
něných komunikací, kterých je ve 
městě ještě dost a vlhké předjaří 
jim nesvědčí. Z diskuse vyplynul 
úkol pro pana starostu, aby zajistil 
předváděcí akci na možnou úpravu 
nezpevněných komunikací.

V bodu č. 24 rada schválila re-
kultivaci obecních pozemků v lo-
kalitě Třešňovka, kde byly vyřezány 
náletové dřeviny. Dalším krokem 
bude rozdrcení kořenů speciálním 
strojem a ozelenění.  V dalším bodu 
rada schválila dodavatele na restau-
rování kamenné vázy ze zámeckého 
parku. Ze šesti nabídek rada vybrala 
nabídku ak. sochaře Jiřího Kašpara 
z Mostku, náklady 63 tis. Kč včetně 
DPH. Dalších šest bodů bude ješ-
tě projednáváno v zastupitelstvu, 
proto informace o nich obdržíte 
v příštím čísle. 

Miloš Dvořák
tajemník MěÚ Lysá n. L.

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

Upozorňujeme občany, kteří jsou 
majiteli psů a ještě neuhradili popla-
tek daný obecně závaznou vyhláš-
kou města o místních poplatcích do 
15. února, aby neprodleně poplatek 
zaplatili v hotovosti v pokladně fi -
nančního odboru MěÚ Lysá nad 

Upozornění
Labem nebo platbou bezhotovost-
ně na účet 19-0504268369/0800, 
variabilní symbol - 1341 a číslo 
známky psa. Variabilní symbol je 
důležitý pro identifi kaci poplatníka.

 Darina Košvancová
fi nanční odbor

Poplatek za svoz komunálního odpadu
- kontrola plateb přes SIPO

Děkujeme Všem občanům, kteří se dostavili na kontrolu SIPA.
Odbor SMI Novotná Romana

Koncem února a začátkem břez-
na se prováděly na starém sídlišti 
„U Stadionu“ práce na údržbě 
zeleně. Chtěl bych touto formou 
poděkovat všem pracovníkům fi r-
my .A.S.A. za to, s jakou pečlivostí 
k prováděným pracím přistupovali. 
Ať už to byly práce zahradníka na 
prořezávání keřů a následný úklid 
po těchto pracích, tak i úklid staré-

BDW LINE s.r.o. společně s Městem Lysá nad Labem

vás zvou na 
komentovanou prohlídku 

provozu spalovny v Lysé n. L.
která se uskuteční dne 13. 4. 2013 (sobota)

v časových intervalech 9, 10, 11, 12, 13 a 14 hodin
Z důvodu omezeného prostoru, je možné, aby se jedné prohlídky 

zúčastnilo pouze 10 osob.

Městský úřad Lysá nad Labem, odbor dopravy, vyzývá občany, 
kteří si dosud nevyměnili průkaz k parkování na vyhrazených mís-
tech pro invalidy, aby tak neprodleně učinili.

Dosavadní průkazy, platné do 31. 12. 2012, si vyměňte za nové, 
které platí po celé Evropské unii.

K vyzvednutí nového „parkovacího průkazu, označujícího vozi-
dlo, přepravující osobu těžce zdravotně postiženou“, je třeba předlo-
žit průkaz: ZTP – ZTP/P, 1 fotografi i odpovídající současné podobě 
rozměr 35x45 mm, občanský průkaz.

Neplatnou kartu vozidla vraťte. Kontakt: 325 510 251
Věra Bendová, odbor dopravy

Výzva pro občany
se ZTP, ZTP/P

Pro stanoviště U VLEČKY, KE SKÁLE, BRANDLOVA (u trafa) 
a MLÍČNÍK budou přistavovány BIO (velkoobjemové kontejnery na zeleň)  
– 20. 4. 2013, tj. třetí sobotu v měsíci. 

Pro stanoviště DVORCE, BYŠIČKY, ŘEHAČKA a U BORKU bu-
dou přistavovány BIO + KOMUNÁL (velkoobjemové kontejnery na zeleň 
a domovní odpad) – 20. 4. 2013, tj. třetí sobotu v měsíci.

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 4/2013

ho listí. Pracovníci dokonale vyhra-
bali nejenom travnaté plochy, ale 
perfektně vyčistili i všechny komu-
nikace kolem. Myslím, že nejenom 
letos na sklonku zimy, ale vůbec 
v posledních letech tato fi rma od-
vádí v našem městě velmi dobrou 
práci. Takže ještě jednou díky vám 
a ať se vám stále daří...         

Mgr. Jaroslav Bittner

Poděkování

UPOZORNĚNÍ
UZAVŘENÍ ZDYMADEL V ČELÁKOVICÍCH
V pátek 15. března 2013 byla, již navždy, uzavřena čelákovická zdy-
madla veřejnosti. Město Čelákovice zajistilo náhradní spojení obou 

břehů Labe. Od 16. března 2013 zahájí provoz

PŘÍVOZ
PROVOZ PŘÍVOZU: Od 16. 3. 2013 do doby, než bude pro veřejnost 
otevřena nově budovaná lávka přes Labe (předpokládané otevření 
lávky podzim 2013). Dočasná nástupní mola jsou vybudována na 
obou březích asi 300 m nad zdymadly.

CENÍK JÍZDNÉHO: Dítě do 5 let zdarma, dítě 6 – 17 let 10 Kč, dospě-
lá osoba 18 – 64 let 20 Kč, senioři starší 65 let 10 Kč, držitelé průkazu 
ZTP a ZTP/P 10 Kč, kolo, kočárek, pes 5 Kč, malý motocykl do 50 ccm 
20 Kč, jízda mimo jízdní řád přirážka 100 %.

JÍZDNÍ ŘÁD: Denně s půlhodinovým intervalem. Přerušení pouze 
v případě vyhlášení povodňové aktivity.
16. 3. – 30. 6. 2013 od 7.30 do 18.30 hodin
1. 7. – 31. 8. 2013 od 7.00 do 21.00 hodin
1. 9. – 31. 10. 2013 od 7.30 do 18.30 hodin

Stav zeleně ve městě začal být 
kritický, a proto jsme už v loňském 
roce 2012 zahájili její postupnou 
rekonstrukci. 

Staré, proschlé a poškozené 
stromy nahrazujeme novými vhod-
nějšími druhy, za každý pokácený 
strom, vysadíme dva nové.

Živé ploty budeme v průběhu ně-

kolika let po celé Lysé zmlazovat 
a prázdná místa dosadíme nový-
mi keři. U solitérních keřů odstra-
níme staré dřevo a dáme jim ten 
správný tvar, který podpoří jejich 
růst. 

Více informací na odboru SMI 
I. Koštířová.

 Ivana Koštířová

Obnova veřejné zeleně
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Zajímá Vás, co se plánuje 
a děje ve městě?

Zeptali jsme se...

Protože v Listech 3/2013 sta-
rosta uvádí pouze informace tak 
zvaně z druhé ruky a spojuje mnohé 
s mým jménem, považuji za nutné 
uvést věc na pravou míru. Domní-
vám se, že jsem k tomuto kroku 
oprávněn nejen jako představitel 
města od jara roku 1994 až do pod-
zimních komunálních voleb v roce 
1998, s krátkou půlroční přestáv-
kou v roce 1996, kdy město vedl 
Mgr. Kopecký, ale také jako dlou-
holetý pracovník dodavatele ekolo-
gických staveb – čistíren odpadních 
vod a spaloven nebezpečného od-
padu – ČKD PRAHA ve Vysoča-
nech. Spalovny komunálního odpa-
du dodávala ČKD Dukla v Karlíně. 

Během svého působení v ČKD jsem 
pracoval v obchodním úseku a v 
oblasti realizace technologických 
staveb. Jednou z posledních byla 
stavba spalovny v našem městě. 
Ta v době své kolaudace patřila 
k nejmodernějším a nejlépe zabez-
pečeným stavbám z hlediska ochra-
ny životního prostředí v naší repub-
lice. To bylo dosaženo dlouhodobou 
spolupráci s rakouskou vídeňskou 
fi rmou Purotherm. Podobné spa-
lovny byly postaveny např. v Safi ně 
Vestec, kde byla využívána k pyroly-
tickému spalování odpadu s obsa-
hem vzácných kovů. Ty se získávaly 
chemickou cestou z katalyzátorů 
kouřových plynů a z popela. V praž-

ské továrně na výrobu léků byly ve 
spalovně likvidovány nebezpečné 
odpady vznikající z jejich výroby. 
Další obdobné spalovny byly po-
staveny např. v Klášterci nad Ohří, 
Břidličné atp.. Lyská spalovna byla 
jako poslední vybavena nejnovější-
mi ověřenými vícestupňovými fi l-
try a pračkou kouřových plynů. Při 
plném provozu mohlo na spalovně 
vzniknout cca 25 pracovních míst 
v různých profesích. Další pracov-
ní úvazky v servisních fi rmách se 
strojírenskou a chemicko-labora-
torními technologiemi. Kogenerace 
a následná trigenerace by tento po-
čet pracovních míst dále rozšířila. 
Také je zapotřebí mít na paměti, že 
město mohlo svým rozhodujícím 
hlasem ovlivnit využití spalovny 

O spalovně v Lysé nejen jejího dlouhodobého eko-
nomického přínosu do městské 
pokladny, ale např. i při likvidaci 
drobného komunálního odpadu, 
např. z odpadkových košů, úklidu 
města či likvidace skartovaných pí-
semností atp..

Nyní však k samotné spalovně. 
Ta byla v majetku Technických 
služeb a sloužila zejména pro li-
kvidaci komunálního odpadu 
z vojenské posádky v Milovicích. 
Po jejich odchodu byl provoz spa-
lovny rovněž pro nevyhovující 
technologií spalování ukončen. 
Zájemci o odkoupení a rekon-
strukci spalovny (mezi nimiž byli 
i spoluobčané Lysé) vytvořili spolu 
s městem fi rmu Ekologická spa-

Vážení občané, vážení čtenáři Lis-
tů, dovoluji se ohradit proti nesku-
tečným slovním manipulacím, někdo 
z Vás by řekl, že jde o lži, ke kterým se 
uchýlil nikoliv poprvé a asi ani ne na-
posled pan starosta Havelka, v tomto 
případě ve své odpovědi na téma č. 2, 
týkající se konkrétně otázky rekon-
strukce prostranství především před 
MŠ Pampeliška II, uvedené v Listech 
č.3/2013. K vytrhování věcí z kon-
textu s cílem někoho za každou cenu 
poškodit se eticky a morálně založený 
člověk neuchýlí. 

Garantuji Vám, že o tomto té-
matu se na ZM dne 19. 12. 2012 
při projednávání a schvalování 
rozpočtu na rok 2013 nikdy sa-
mostatně nejednalo. Hlasovalo se 
o návrhu rozpočtu jako celku, před-
staveném vedením města přímo na 
zasedání ZM ve večerních hodinách 
bez předchozího projednání na pra-
covním zasedání a bez projednání ve 
Finančním výboru. Návrh byl napros-
to nepropracovaný a nekonsistentní. 

Reakce na jednu z odpovědí pana starosty
Navíc pro Vaši úplnou informova-
nost, jsem nucen sdělit, že k odsou-
hlasení čehokoliv, nás opoziční zastu-
pitele radniční totalitní koalice vůbec 
nepotřebuje, protože si většinou 9 ti 
členného uskupení „demokraticky“ 
odsouhlasí, co si sama navrhne.

Předpokládám, že chápete, že 
jednat seriózně o takto předloženém 
návrhu v podstatě nešlo. Při hrubém 
probrání podkladu, na což bylo pouze 
několik minut, jsme my, jmenovaní 
zastupitelé, nebyli schopni praktic-
ky reagovat, pouze jsme zjistili, že 
na investice jde nejméně finančních 
prostředků za posledních více jak 
6 let a konstatovali jsme, že tento ná-
vrh neřeší mimo jiné skutečnost, že se 
má vedení města starat o vlastní zří-
zené organizace jako jsou např. školy 
a školky. 

Pozastavili jsme se nad tím, že 
právě do rekonstrukce MŠ a v tomto 
případě i do úpravy prostranství před 
nimi je navrhováno málo finanč-
ních prostředků. Z toho důvodu nás 

6 zastupitelů s takto koncipovaným 
návrhem nemohlo souhlasit. Byli 
jsme nuceni počátkem roku iniciovat 
mimořádné zasedání ZM, na kterém 
mimo jiné měla být projednávána 
úprava rozpočtu, právě ve smyslu 
posílení finančních prostředků jak na 
školy, tak na školky. Vedli nás k tomu 
i prosby některých vedoucích pra-
covníků školských subjektů. A toto 
zastupitelé, členové radniční totalitní 
koalice zcela bez uvedení důvodů 
bojkotovali, nemaje zájem o další in-
vestice do těchto objektů. A to přesto, 
že v příjmech ponechali díru v rozsa-
hu 7 – 10 mil. Kč. Očekáváme, že se 
vzpamatují a 10. 4. dojde k úpravám 
rozpočtu v tomto směru, zejména 
posílení kapitoly „vzdělávání“ ale 
i jiných. Myslíte si snad, že bychom 
k tomuto kroku sáhli, kdybychom byli 
s kapitolami schváleného rozpočtu 
spokojeni?

To je ta pravda. Předpokládám, 
že byste si nedovedli představit, že 
bych já a ostatní opoziční zastupitelé 

bojkotovali možnost vylepšení tohoto 
prostranství, když jsem patřil spolu 
s dalšími k těm, kteří přes odpor rad-
niční koalice, pomohli ve spolupráci 
a za dlouhodobého tlaku rodičů, 
k výstavbě MŠ Pampeliška II. Ta by 
tu bez nás vůbec nestála. Jde o boha-
pustou veřejně roznášenou pomluvu, 
která je v České republice, honorová-
na v trestním zákonu sazbou 2 roky 
natvrdo, bohužel pouze formálně, 
v praxi to mafie dle JUDr. Benešové, 
neumožní realizovat. Doporučoval 
bych, aby v Listech byl dán prostor 
na odpovědi oběma stranám, koalici 
i opozici.  Není důvod, aby odpovídal 
na některé otázky pouze pan sta-
rosta nebo někdo z Rady. Podávané 
informace z jednání RM nebo ZM 
jsou často také příliš jednostranné. 
Nebyla by na škodu větší vyváženost 
a objektivnost informací, které se na 
jednáních ZM vyskytují. Určitě by to 
zajímalo i čtenáře, neboť by na dění ve 
městě měli více úhlů pohledu.

Ing. Petr Gregor, zastupitel

Ilona Doležalová: Pane starosto, 
děkuji za odpovědi. Nebylo nutné 
odpovídat hned na všechna téma-
ta, ráda počkám, jen když dostanu 
odpovědi na vše, čeho se dotazuji.

Ad téma spalovna: Bohužel můj 
vztah ke spalovně jste pochopil 
špatně. K nebezpečným chemi-
káliím mám pracovně přátelský 
vztah. Ekologickou kauzu lyské 
spalovny jsem vnímala z jiného 
úhlu, jelikož v té době otec praco-
val na spalovně v Nymburce. Veřej-
ně se přiznávám (což možná  členy 
a voliče Kulturně! nemile překva-
pí), že činnost spalovny v Lysé nad 
Labem, tedy  spalování,  mi  ani s 
ohledem na blízkost mého bydliš-
tě nevadí. Jsem dokonce ráda, že 
objekt slouží svému původnímu 
záměru. Pro středočeskou ekolo-
gii rozhodně třikrát hurá. Hroz-
bou však můžou být plány trvalého 
úložiště nebezpečného odpadu ze 
spalovny v prostoru Šibáku, laicky 
řečeno kopce z písku. K tomuto se 
pan Ing. Sopr z odboru ŽP nevyja-
dřuje. Dále se nevyjadřuje k trati-
vodu a k tomu, proč není spalovna 
připojena na městskou kanalizaci. 
Pokud bude spalovna pod přís-
ným dohledem ČIZP a bude do-
držovat technologické postupy, 

znečištění ovzduší se neobávám. 
Myslím však, že tento objekt by 
mohla města Milovice i Lysá využít 
efektivněji pro svou potřebu. Proč 
se vedení města nesnažilo ve vyjed-
návání více a není teplo pro sídliště 
levnější např. o 30 %? Deset pro-
cent není ani na DPH. Na rozdíl od 
Lysé mi není známo, že by Milo-
vice ze spalovny nějak profi tovaly. 
Poslední dotaz: Není v řešení, že by 
se města domluvila na výhodněj-
ším spalování i městského komu-
nálního odpadu, abychom nemu-
seli platit neekologickou skládku v 
Benátkách?

Ad Pampelišky v blátě: Odbí-
háte od tématu otázky, ale proč 
ne. Samochvály není nikdy dost. 
Výstavba Pampelišky II se dokon-
čila za minutu dvanáct. Já osobně 
děkuji fl exibilitě MC Parníček, 
které v nejkrizovější době zřídilo 
dopolední program pro 3 – 4 leté 
děti Benjamínek. Dle Vašeho po-
pisu vypadá nyní opozice města, 
že přístupovou cestu ke školce 
zpevnit nechce. Ani se mi tomu 
nechce věřit. Týkalo se hlasování 
konkrétně cesty nebo celkového 
rozpočtu města na letošní rok, se 
kterým nesouhlasili? Znamená to, 
že se přístupová cesta letos asfalto-

Vážený pane starosto, vážení 
radní, vážení zastupitelé, vážení 
spoluobčané, ve svých posledních 
volebních programech měla KSČM 
v Lysé nad Labem za hlavní body 
zpracování strategického a komunit-
ního plánu, ze kterých by vycházely 
hlavní akce v oblasti potřebné ob-
čanské vybavenosti jako např. řešení 
obchvatu, řešení dopravy a parková-
ní ve městě, zabezpečení nového kul-
turního stánku, výstavba nové pošty 
apod. a z oblasti sociální pak nový 
domov pro seniory, sociální bydlení a 
rozšíření pečovatelské služby. Nikdy 
jsme nechtěli řešit něco pro úzkou 
skupinu lidí, nikdy jsme neprefero-
vali jako strana akce líbivé, které by 
napomohly k povolební agitaci.

Posledním vývojem na radnici při 
zabezpečování občanské vybave-
nosti a při plnění úlohy města jako 
hospodáře svěřených veřejných 
fi nančních prostředků jsme velice 
znepokojeni. Vycházíme z informa-
cí, kde např. v roce 2006 předával 
pan bývalý starosta Houštecký měs-
to s kladný znaménkem, údajně cca 
20 mil. Kč a z rozboru skutečného 
stavu rozpočtu na rok 2012 vyplývá, 
že je město v mínusu více jak 26 mil. 
Kč a bere si úvěry ve výši více jak 30 
mil. Kč a na investice jde naprosté 
minimum. Přitom zůstává řada akcí 
rozpracovaných, nedokončených 
a snahou současné 9-ti členné koali-
ce je zahajovat akce nové bez celkové 
koncepce a konsensu v zastupitel-
stvu.

Šest opozičních zastupitelů se 
v závěru roku rozhodlo zajistit svo-
lání mimořádného zasedání Zastu-
pitelstva města k řešení závažných 
problémů. Pouze jeden z nich de-
klaroval předem, že v průběhu ledna 
bude natolik pracovně vytížen, že se 

jej nebude moci zúčastnit, ale před-
pokládaný program podpořil. ZM 
bylo svoláno panem starostou na 
28.1.2013 z nepochopitelných důvo-
dů na 14:00 hod s pravděpodobným 
záměrem některým zastupitelům 
účast ztížit ne-li znemožnit. Veřej-
nost byla sice informována v dikci 
zákona, ale fakticky velice laxně.

Na navržený program a jeho za-
bezpečení pan starosta vůbec nerea-
goval, ani jemu podřízení pracovníci. 
Bylo téměř předem jasné, že zastupi-
telé z radní koalice toto zasedání bu-
dou bojkotovat, což se stalo. Porušili 
tím zákon o obcích §83, který ukládá 
mimo jiné zastupitelům povinnost 
účasti na zasedání. Podrobné důvo-
dy pan starosta neuvedl. Pouze se 
lze domnívat, že omluveným byl pan 
Kolman, který se vrátil z lázní, ale byl 
ještě ve stavu nemocných.

Zastupitel za KSČM také předví-
dal, že bude toto jednání ZM obstru-
ováno a pro tento případ připravil 
k předpokládané situaci prohlášení, 
které předal zapisovatelce k zápisu. 
Toto bylo dodatečně panem staros-
tou odmítnuto bez uvedení důvodů 
a pan starosta tak porušil zákon 
o obcích §82, kde je uvedeno, že za-
stupitel má právo k jednání předložit 
jakýkoliv svůj podnět bez konkrétní 
specifi kace.

Tato celková nekomunikativnost 
vedoucí radniční koalice s ostatními 
opozičními zastupiteli, zejména se 
zastupitelem za KSČM panem Ing. 
Gregorem nás opravdu znepokoju-
je a žádáme o důslednou nápravu 
stavu. Je třeba přestat s totalitními 
a nedemokratickými praktikami, 
spojit síly pro rozvoj tohoto města 
a zabezpečit životní potřeby občanů.

Za městský výbor KSČM
Ing. David Kváč

Stanovisko městského
výboru KSČM v Lysé

vat nebude?
Ad parkování v ulici Okružní: 

Mám před sebou anketu formá-
tu A3 z roku 2009. Promiňte, ale 
k travnatým pásům v první části 
ulice se anketa ani návrhy řešení 
vůbec nevztahují. Namísto toho 
polovina ankety řeší parkovací 
dům, který by skutečně zničil vel-
kou plochu městské zeleně. Draze 
a zbytečně. Nepletete si trávník 
podél ulice s trávníkem hřiště? Ze-
leň je dost široký pojem, já se ptala 
konkrétně na konkrétní místa a na 
konkrétní řešení. Potřebuje město 
pro zahrnutí nebo realizaci tohoto 
řešení (tedy varianty oboustranné-
ho příčného stání) novou anketu, 
nebo dokonce petici? Rozumím 
tomu správně, že jakmile z ankety 
vyplyne, že si občané nepřejí par-
kovací dům z důvodu zmenšování 
zeleně, radnice se tímto řídí a ne-
zruší ani metr trávníku, protože je 
to zeleň? Zpracovával někdo anke-
tu statisticky?

Velice děkuji za odpovědi, po-
kud budou. Chápu, otázek je mno-
ho najednou.

Ad téma spalovna: V prostorách 
Šibáku v žádném případě není v 
plánu zakládat trvalé úložiště ne-
bezpečného odpadu. Nebezpečný 
odpad vznikající provozem spalovny 
je v jejích prostorách shromažďován 
v příslušných nádobách, které jsou 
po naplnění odváženy na skládky 
nebezpečných odpadů dle příslušné 
kategorie.  Napojení spalovny na ve-

řejnou kanalizaci nebylo dotčenými 
orgány státní správy požadováno 
vzhledem k tomu, že odpadní vody 
vznikají pouze ze sociálního zaříze-
ní pro obsluhu spalovny. Technolo-
gické vody v provozu spalovny mají 
uzavřený cyklus, tedy nejsou vypou-
štěny. Srážkové vody ze střechy a 
zpevněných ploch jsou svedeny do 
sběrné nádrže, odkud jsou v pře-
vážné míře využívány v technologii 
spalovny (snižují odběr podzemní 
vody). Zbývající množství srážko-
vých vod ze sběrné nádrže bude pře-
padem vypouštěno do trativodu č. 
hydrologického pořadí 1-04-07-033 
přes nově vřazený odlučovač rop-
ných látek se sorpční částí. Podmín-
kou je, že provozovatel bude vypouš-
tět srážkové vody až po provedeném 
rozboru vody na ukazatel NEL 
akreditovanou laboratoří. Protokol o 
zkoušce ze dne 19. 9. 2012 provozo-
vatel předložil vodoprávnímu úřadu, 
výsledné hodnoty jsou vyhovující, 
podlimitní.

Pokud vím tak cena tepla je věcně 
usměrňovanou cenou. Na Vaši otáz-
ku odpovím otázkou: Proč se vedení 
města nesnažilo získat 50% nebo 
dokonce 100 % slevu? Odpověď je 
vcelku jednoduchá dohoda se tvořila 
mezi dvěma soukromými subjekty tj. 
mezi fi rmou provozující spalovnu a 
mezi fi rmou provozující tepelné hos-
podářství na sídlišti v Lysé. To zna-
mená, že se jedná o soukromoprávní 
vztah. Je to obdobné, jako kdybyste 
se mně ptala, proč se město nesnaží 

vyjednat slevu v lékárně o 30 %, 50 
% či více procent. Bohužel spalovna 
v Lysé nad Labem není dle mých in-
formací projektována na spalování 
komunálního odpadu. Tzn. její ka-
pacita absolutně nestačí na spálení 
odpadu, který se vyprodukuje v Lysé 
a Milovicích. Město Lysá nad Labem 
je zapojeno a spolupracuje s krajem 
na vytvoření koncepce nakládání s 
odpady ve Středočeském kraji. Pod-
stata této koncepce stojí právě na 
energetickém využití odpadu.

Ad Pampelišky v blátě: Jen tak na 
okraj zeptejte se v okolních městech, 
zda jsou schopna přijímat do školek 
děti, které ještě nedosáhnou v době 
zahájení školního roku tří let. Do 
rozpočtu města jsou zahrnovány 
různé akce a různé položky. Rozpo-
čet města je potom výsledkem kom-
promisu. Věřte mi, že i já s některými 
položkami v rozpočtu nesouhlasím.  
Přesto jsem pro rozpočet města hla-
soval. Bez rozpočtu by totiž město 
nemohlo realizovat vůbec nic. Ne-
podpořením navrženého rozpočtu 
opozice nepodpořila i další důležité 
projekty tj. rekonstrukce školního 
hřiště, výstavba komunikace v Lomu 
mnoho oprav ve školách a školkách, 
výstavbu chodníku v ulici Přemy-
slova (od ZUŠ ke školní jídelně), 
digitalizaci kina, přístavbu čekárny 
u chirurgické ambulance, rozvod 
vody v zámeckém parku aj.  Někte-
ré z výše uvedených projektů jsou 
spolufi nancovány z dotací. Jinými 
slovy neschválením rozpočtu by byly 

ohroženy i dotace a městský rozpo-
čet by musel některé dotace vracet. 
Nepodpořila, ale i provozní část 
rozpočtu, tzn., že by došlo k problé-
mům při zajištění služeb příspěvko-
vých organizací města (školy, školky, 
ZUŠ). Chápu, že někdo muže mít i 
přes výše uvedené, důvod rozpočet 
nepodpořit. Potom bych, ale očeká-
val, že takový zastupitel podá svůj 
vlastní návrh rozpočtu. Bohužel 
žádný takový návrh při projednává-
ní rozpočtu dne 19. 12. 2012 neza-
zněl. Jinými slovy jsem přesvědčen, 
že opozice realizaci výše uvedených 
akcí skutečně nepodporuje, jinak by 
pro ně přece hlasovala. Přístupovou 
komunikací ke školce Pampeliška 
je ulice Okružní, ta má v současné 
době zpevněný povrch a o jejím as-
faltování neuvažujeme.  Upravovat 
se bude celý prostor přímo před MŠ 
Pampeliška.

Ad parkování v ulici Okružní: 
Nezlobte se, ale já jsem Vám od-
povídal konkrétně, v anketě bylo 
obsaženo více míst nejen parkovací 
dům. Rovněž jsem Vám konkrétně 
odpověděl, že na rozšíření možnosti 
parkování v Okružní ulici se zpra-
covává projektová dokumentace. 
Město již v loňském roce rozšířilo 
počet parkovacích míst na sídlišti 
a to konkrétně o 20. Na dalším roz-
šíření se pracuje i v tomto roce. 

Děkuji za Vaše otázky a doufám, 
že Vám pomohly objasnit chod 
města.
Mgr. Jiří Havelka, starosta města

Pokračování na str. 5
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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

96 let
Josefa Zavadilová

93 let
Anna Bolfová

92 let
Miloslava Černá

91 let
Božena Nováková

90 let
Eduard Janovský
Věra Zumrová
Bohumila Barochová
    85 let
Jarmila Ernekrová
Zoltán Farkaš
Milena Cerhová
Josef Dalecký

80 let
Jiřina Licková
Václav Houštecký
Františka Houštecká

Brigitte Bardotová:
„Časem člověk lituje všech hříchů, kterých se dopustil 
– a také těch, které zapomněl spáchat.“

„V neznámo kam odešla jsi spát, zaplakal ten, kdo tě měl rád.“
Dne 27. 3. 2013 tomu bylo 20 let, kdy nás navždy opustila 
naše milovaná dcera, manželka, maminka a sestra 
Miluška Bradová
                              S láskou a bolestí v srdci vzpomíná rodina.

Výše uvedeným dětem i jejich rodičům přejeme hlavně 
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Odbor školství a kultury

Ignác Šplíchal
Nela Šalková

Matouš Peřina
Stella Doležalová
Barbora Janatová

Anna Tuzarová

Kristýna Šádková
Šárka Sobotková
Vojtěch Bednář

Sofi e Kosová
Beáta Karásková

Pavel Kohout

Vítání občánků
se uskutečnilo dne 28. 12. 2013

Mezi občany našeho města byly přivítány tyto děti:

lovna Lysá nad Labem se sídlem 
na Šibáku. Ve společnosti mělo 
město 33 % a právo rozhodující-
ho hlasu – veta a jednoho zástup-
ce ve vedení společnosti. Jednání 
o úvěru a úhradě podílu na majet-
ku vzniklé společnosti probíhala 
v roce 1995. Současně byla konzul-
tována případná varianta snížení 
prodejní ceny a zvýšení případné-
ho podílu města v této společnosti 
s možností pozdějšího případného 
navýšení podílu společníků na cí-
lových 66 %. Také bylo uvažováno 

o využití možnosti dodavatelského 
úvěru. Po mém odstoupení k 31. 1. 
1996, byl ještě na tomtéž jednání 
Zastupitelstva města zvolen no-
vým starostou Mgr. Petr Kopecký 
– ODS, aniž by za odstoupivšího 
zastupitele byl zvolen náhradník. 
To však je již jiná kapitola. Mgr. 
Kopecký, bez ohledu na uzavřené 
smlouvy, prodal celou nemovitost 
staré spalovny komunálního od-
padu včetně pozemku na Šibáku, 
tedy předmět podnikání a sídlo fi r-
my Ekologická spalovna Lysá nad 
Labem, fi rmě Rean. Ta převzala 

U příležitosti významného dne 
města Lysá nad Labem obdržel čest-
nou medaili I. třídy (druhé nejvyšší 
vyznamenání města) pan Ing. Karel 
Otava, člověk, který je většinou své-
ho života spjat s Lysou nad Labem, 
s železnicí a s radiotelegrafi í. Po pře-
vzetí vyznamenání byl čas na několik 
otázek.

Vážený pane inženýre, gratulu-
jeme k udělení medaile i k naro-
zeninám, které slavíte v první jarní 
den. 

Do Lysé nad Labem jste přišel 
před 35 lety. Jak vnímáte rozvoj 
města za uplynulou dobu?

Do Polabí jsem přišel jako mladý 
výpravčí z Českomoravské vysočiny 
už v roce 1973. Nejprve do želez-
niční stanice Kostomlaty a od roku 
1975 do Lysé nad Labem. Osudové 
setkání s mojí současnou manžel-
kou Jitkou, rodačkou z Vápenska, 
předurčil moji další životní a profes-
ní dráhu. Opustil jsem krásnou, ale 
drsnou Vysočinu a společně jsme se 
rozhodli usadit se v klimaticky příz-
nivé a úrodné Polabské nížině. Lysá 
nad Labem nás lákala svojí historií, 
blízkostí Prahy a mě, samozřejmě 
svými kopečky a významným želez-
ničním uzlem s velmi silným pro-
vozem. V roce 1978 jsme dokončili 
výstavbu nového rodinného domku 
a získali trvalé bydliště. Tím byl můj 
osud zpečetěn. Ve městě a okolí jsme 
poznali řadu přátel. Přesto se na Čes-
komoravskou vysočinu rád vracím.

Rozvoj města směřuje postupně 
k cíli, který naplní to, co je často 
publikováno. Lysá nad Labem je 
„Barokní perla Polabí“. Snad jen 
výstavba nových rodinných domků 
nepokračuje tak rychle jako v jiných 
městech v okolí Prahy. Chybí zde 
pracovní příležitosti, proto jsou ob-
čané odsouzení k dojíždění do za-
městnání v nedaleké Praze.

Řada občanů vzpomíná na 
dobu Vašeho „přednostování“ že-
lezniční stanice Lysá nad Labem. 
Co Vy osobně považujete za svůj 
největší úspěch ve funkci přednos-
ty stanice?

V roce 1980 jsem byl jmenován do 
funkce tehdy náčelníka železniční sta-
nice Stará Boleslav. Bral jsem to jako 
další životní zkušenost a získání dal-
ších profesních znalostí, především ve 
vedení pracovního kolektivu a admi-
nistrativní činnosti. V roce 1989 jsem 
byl jmenován přednostou železniční 
stanice Lysá nad Labem a tak jsem se 
vrátil na své vysněné nádraží, se kte-
rým jsem měl velké plány do budouc-
na. Nová doba plná optimismu tomu 
nahrála. Svých znalostí a schopností 
jsem využil při prosazení rozsáhlé 
modernizace železniční stanice Lysá 
nad Labem, kdy významnou úlohu 
sehráli představitelé města Lysá nad 

Labem. Společným úsilím se podařilo 
postupně zajistit potřebné fi nanční 
prostředky na dosud nevídanou kom-
plexní přestavbu stanice. Kolejiště 
bylo uspořádáno tak, aby provozně 
vyhovovalo i v budoucnu. Nová ostrov-
ní nástupiště a 80 m dlouhý podchod 
výrazně přispěly ke zvýšení bezpeč-
nosti cestujících a propojily železnicí 
rozdělené město. Bylo instalováno 
v té době nemodernější zabezpečovací 
zařízení. Nové prostory pro cestující 
zvýšily kulturu cestování. Následova-
ly modernizace železničních stanic 
Stará Boleslav a Milovice, kde nově 
instalované zabezpečovací zařízení 
umožnilo dálkové ovládání z Lysé nad 
Labem. Modernizaci našeho nádraží 
jsem věnoval nejplodnější roky svého 
života od 40 do 50 let, kdy je člověk 
plný síly, optimismu, elánu a nebojí 
se překonávat překážky. Samozřej-
mě jsem měl velkou radost, že se tím 
také podařilo velmi zlepšit pracovní 
podmínky zaměstnanců. Důležité pro 
tak rozsáhlou modernizaci bylo získat 
zaměstnance k aktivnímu zapojení 
a k vědomí, že přestavujeme „naše 
nádraží“. Protože přednost v té době 
dostaly tranzitní železniční korido-
ry, modernizace do Lysé nad Labem 
nepřišla sama, musela se vybojovat 
a někdo musel bojovníky získat a zfor-
movat.

Mnoho našich obyvatel, přede-
vším mladých lidí bere naše moderní 
nádraží a kvalitní dopravní obsluž-
nost jako samozřejmost. Ona to ale 
žádná samozřejmost nebyla a bez 
spolupráce a fi nanční spoluúčasti 
města by se modernizace nikdy nere-
alizovala. 

A na jaký úspěch (nebo úspě-
chy) budete vzpomínat z působení 
v Praze?

V roce 2001 jsem byl jmenován 
do funkce Zástupce Českých drah 
pro Středočeský kraj a mojí hlavní 
pracovní náplní bylo prosazování 
železničních projektů a získávání 
obcí, měst a regionů pro spolupráci 
na jejich přípravě a realizaci. V této 
činnosti pokračuji dodnes, přestože 
jsem pracoval v různých profesích. 
Systém přestavby našeho nádraží, 
kdy bylo po všech stránkách zapoje-
no hlavně město, se podařilo apliko-
vat na mnoha místech v ČR. Výsled-
kem mojí činnosti v blízkém okolí 
jsou nové železniční zastávky Ostrá, 
Čelákovice – Jiřina, Brandýs nad 
Labem – Zápská a Třebestovice. 
Dlouhodobým a neúnavným úsilím 
se mi podařilo prosadit modernizaci 
a elektrizaci trati Lysá nad Labem 
– Milovice, která umožnila přímé 
spojení Milovic s centrem hlavní-
ho města Prahy a nasazení nových 
moderních elektrických jednotek. 
Náš region tím získal dokonalou in-
tervalovou dopravu v rámci pražské 
integrované dopravy.

Ze svého dvouletého působení 
na Ministerstvu dopravy si nejvíce 
cením toho, že se mi podařilo s po-
slanci Parlamentu České republiky 
rozjet kampaň proti vysokým beto-
novým protihlukovým stěnám, které 
hyzdí krajinu a cestujícím neumož-
ňují sledovat přírodu z oken. V sou-
časnosti byl vyroben prototyp nízké 
protihlukové clony vysoké pouhých 
73 cm a bude zahájen ověřovací 
provoz. 

Lze uvést některé záměry, na 
jejichž zpracování jste se podílel, 
které se připravují a které budou 
přínosem pro Lysou nad Labem?

V současnosti se podílím na in-
tenzivní přípravě modernizace tratě 
Lysá nad Labem – Praha a tratě Ko-
lín – Lysá nad Labem – Ústí nad La-
bem - Děčín, která je zařazena do sítě 
Evropských nákladních koridorů. 
Všechna nádraží do deseti let získají 
nová ostrovní nástupiště, podchody, 

a moderní zabezpečovací zařízení 
s dálkovým řízením provozu z Pra-
hy. Mezi moje dlouhodobé cíle patří 
propojení trati z Milovic do Čachovic 
a tím prodloužení pražské příměst-
ské dopravy z Milovic do centra Mla-
dé Boleslavi. 

Vaším koníčkem je radiotele-
grafi e. Nechystáte nějakou před-
nášku, kde by se zájemci o tako-
vém zajímavém koníčku dozvěděli 
něco více?

Máte pravdu, tento můj celoživotní 
koníček je na samostatnou přednáš-
ku. Pro informaci bych tuto činnost 
charakterizoval takto. Tisíce radio-
amatérů z různých zemí celého světa 
spojuje touha navázat spolu spojení, 
které se potvrdí vzájemně QSL lístky. 
Je úžasné „sáhnout“ si elektromag-
netickou vlnou vyslanou z vlastního 
vysílače prostřednictvím antény do 
volného prostoru, někam do tisíce ki-
lometrů vzdáleného místa. A tam vás 
uslyší jiný radioamatér a odpoví vám. 
K tomu je potřeba dosti nákladné 
zařízení, antény a především hodně 
píle ke zvládnutí náročného koníčku. 
Vždyť je nutné umět alespoň částeč-
ně angličtinu, která se v této činnosti 
celosvětově používá. V některých pro-
vozech se neobejdete bez morseovky, 

S Ing. Karlem Otavou o městě, železnici a životě

rovněž myšlenku kombinace ban-
kovního a dodavatelského úvěru 
a dohodla výstavbu spalovny. 

Aby bylo ekologické zneškod-
nění odpadu konkurenceschopné 
i z ekonomických důvodů, bylo 
rozhodnuto o energetickém využití 
tak zvaného odpadního tepla jeho 
svedením do kotelny na sídlišti, 
kde by se jím ve výměnících ohří-
vala voda vytápějící sídliště. Tím 
by jeho obyvatelé měli podstatně 
lacinější teplo a teplou užitkovou 
vodu. 

Po pravidelných komunálních 

Pokračování ze str. 4 volbách na podzim v roce 1998 
ODS spolu s představiteli MOPu 
a tehdy nezávislou pí Chloupkovou 
kandidující na kandidátce ČSSD, 
neumožnili položení horkovodního 
potrubí po pozemcích mezi spalov-
nou a sídlištní kotelnou. Tím nebyly 
splněny ekonomická kritéria. Spolu 
se zvyšující se cenou energií – plynu 
a elektrické energie, se spalovna do-
stávala do problémů souvisejících 
s její sníženou konkurenceschop-
ností v oblasti zneškodňování odpa-
dů proti skládkové loby.

 Tomáš Sedláček

které není ještě zdaleka odzvoněno. 
Musíte složit dosti náročné zkoušky 
z radiotechniky, znalosti meziná-
rodních zkratek a Q kódů, předpisů 
a především zvládnout provoz. Po-
tom obdržíte vlastní koncesi a je vám 
přidělena volací značka. Ta moje je 
OK1DG, kterou zná už více než 80 
000 radioamatérů z celého světa,
se kterými jsem navázal spojení.

Já nejraději pracuji na krátkých 
vlnách o délce od 160 do 10 metrů, 
protože se tak dovolám nejdále. Vy-
užívá se k tomu ionosféra, která se 
vlivem slunečního záření vytváří ve 
výšce okolo 250 km. Od ní se radiové 
vlny odrážejí zpět k Zemi a od ní zpět 
k ionosféře. Jeden skok je asi 3 500 km 
dlouhý. To znamená, že na 18 000 km 
vzdálený Nový Zéland se radiové vlny 
dostanou pěti skoky rychlostí téměř 
300 000 km za vteřinu.  

Je to úžasné. Nasadíte sluchátka 
a jste rázem v jiném světě, bez běž-
ných starostí a problémů. V praskotu 
a šumu atmosférického rušení lovíte 
někdy sotva slyšitelné signály tisíce 
kilometrů vzdálených stanic z exo-
tických zemí, kde u radiostanic sedí 
stejní nadšenci, pro někoho „cvoci“. 
Stejně jako je pro někoho rybář „tichý 
blázen“.  Snažíte se spolu navázat 
spojení. Dosti často se to nepovede. Ta-
kovou vzdálenou a mnohdy vzácnou 
stanici volají stovky dalších radioama-
térů z jiných zemí. Touží také navázat 
spojení. A najednou se podmínky šíře-
ní radiových vln mění a vzácná stanice 
je nenávratně pryč. Snad se to povede 
někdy příště. Ale to je ovlivněno tím, 
jestli příště budete mít čas, jestli se 
vytvoří správné podmínky šíření ra-
diových vln a jestli tam v ten správný 
čas bude také ten dotyčný radioama-
tér. Šíření radiových vln je věda sama 
o sobě. Vše je ovlivněno slunečním zá-
řením, denní a noční dobou, ročními 
obdobími a jedenáctiletým cyklem.

To je ale opravdu na samostatnou 
přednášku, která by se mohla v blízké 
době uskutečnit.

Prozradíte na závěr povídání 
čtenářům své krédo, kterým se 
v životě snažíte řídit? 

Většina lidí si v zájmu pohodlí často 
vymyslí mnoho důvodů, proč ta určitá 
věc nejde prosadit a realizovat. Já už 
jsem takový, že si umím skoro vždy 
najít právě tu jednu možnost, aby to 
šlo. Na to ale musíte mít dobré nervy, 
výdrž a asi talent. Zkrátka „na to mu-
síte mít povahu“. Prosazuji věci, které 
musí hlavně v případě železnice slou-
žit dalším generacím. Umím si před-
stavit, jak to bude fungovat v budouc-
nu. To mnoho lidí neumí, a přesto jsou 
na pozicích s rozhodovací pravomocí. 

Děkuji za rozhovor a přeji hodně 
úspěchů v pracovním i osobním ži-
votě.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Občanské sdružení Diakonie Broumov 
VYHLAŠUJE

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
 letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské) 
 veškerá nepoškozená obuv (bez bláta a jiných nečistot)
 lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
 látky (min. 1 m2, nedávejte odřezky a zbytky látek)
 vatované přikrývky, polštáře a deky
 domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené, čisté
 hračky –  nepoškozené a kompletní

Věci, které vzít nemůžeme:
 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce, 
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky, znečištěný a vlhký textil

Termín sběru:
v pátek 7. června 2013 v době od 8.00 do 17.00 hodin a
v sobotu 8. června 2013 v době od 8.00 do 13.00 hodin
Místo sběru:
garáž městského úřadu, za MěÚ u sídla Policie ČR.

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

Spolupořadatelem sbírky je Město Lysá n. L. a Farní charita Lysá n. L. 
Bližší informace na tel.: 325 510 224, 606 509 502 nebo 724 181 805.   
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Pátrání po svých předcích si postupně získává stále 
více příznivců, a to nejen díky středečnímu televiz-
nímu pořadu Tajemství rodu. Co vše je třeba vědět 
a znát než se vydáte po stopách svých předků a kde 

vlastně s pátráním začít se dozvíte v přednášce ředitele zdejšího archivu 
pana PhDr. Michala Řezníčka. Přednáška proběhne v rámci naší Univerzity 
volného času v úterý 9. dubna od 18.00 hod. v prostorách knihovny. Vstup 
zdarma.

Ještě do poloviny dubna budete moci 
v knihovně shlédnout krásné ilustrace Vendu-
ly Hegerové. Její milé postavičky zdobí řadu 
knih, učebnic, ale i dětských časopisů. 

Městská knihovna Lysá nad Labem Vás srdečně zve na výstavu obrazů 
malovaných jehlou Ing. Petra Gregora. Přijďte se podívat na netradiční 
způsob tvorby obrazu, který jistě ocení nejen milovníci výšivky.

V pravidelné dětské soutěži našich čtenářů se tentokrát bude opět bojovat 
o volnou rodinnou vstupenku do Chvalského zámku v Horních Počerni-
cích. Losování proběhne v pátek 3. 5. 2013 ve 14.00 hod. v dětském od-
dělení knihovny. 

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

– nové časopisy: Pes přítel člověka, Naše kočka
– půjčování čtečky elektronických knih
– informační centrum opět otevřeno v sobotu od 9.00 do 13.00 hodin

V dubnu se společně s PaedDr. Marií Kořín-
kovou „zatouláme“ v historii na slunnou jižní 
Moravu, kde si projdeme nejkrásnější zámky 
tohoto kraje. Na Vaši účast se těšíme v pro-
storách městské knihovny. Vstup zdarma!

Spolek rodáků a přátel Lysé n. L. společně s knihovnou Vás srdečně zvou na 
cestopisnou besedu o Číně. V podání Ing. Aleny Šimčíkové se budeme moci 
seznámit s životem v horských oblastech, společně se poplavíme po řece Lia  
podíváme se do jednoho z největších měst Číny. Vstup zdarma.

Přijďte si vyrobit jarní velikonoční drátované dekorace do Vašeho domova. Pra-
videlné setkání s lektorkou Janou Řípovou proběhne opět dvě středy v dubnu. 

V rámci tradičního velikonočního koncertu se nám představí jeden z nej-
lepších dětských pěveckých sborů světa - jablonecký „Iuventus, gaude!“. 
Koncert se koná v prostorách evangelického kostela v Lysé n. L. Vstupenky 
je možné si zakoupit v předprodeji v Městské knihovně. Vstupné 50,- Kč, dů-
chodci a studenti 30,- Kč.

Novinky v Městské knihovněNovinky v Městské knihovně

Soutěž pro dětské čtenářeSoutěž pro dětské čtenáře

 Toulky minulostí Toulky minulostí
– 2. dubna 2013– 2. dubna 2013
od 16.30 hodinod 16.30 hodin

Výstava dětských ilustracíVýstava dětských ilustrací
Venduly Hegerové Venduly Hegerové 
– do 15. dubna 2013– do 15. dubna 2013

Kudy ke svým předkům Kudy ke svým předkům 
– 9. dubna od 18.00 hodin– 9. dubna od 18.00 hodin

KINO Lysá nad Labem
PROGRAM DUBEN 2013

Superpes 3x v knihovně

Tipy ke čtení

Kurz drátování – 3. a 17. dubna od 16.30 hodinKurz drátování – 3. a 17. dubna od 16.30 hodin

Velikonoční koncert – 6. dubna od 17.00 hodinVelikonoční koncert – 6. dubna od 17.00 hodin

Krajinou jižní ČínyKrajinou jižní Číny
– 3. dubna od 18.00 hodin– 3. dubna od 18.00 hodin

Lyská epopej Lyská epopej 
– 17. dubna 2013 – 20. května 2013– 17. dubna 2013 – 20. května 2013

PÁ 5.4. od 20 hodin
PÁTRÁNÍ PO SUGAR MANOVI (projekce DVD)
Neuvěřitelný, ale pravdivý příběh Rodrigueze: největší rockové hvězdy 
70. let, která nebyla. V JAR se stal fenoménem, jehož sláva předčila Roll-
ing Stones. Film sleduje snahu dvou Rodriguezových fanoušků, kteří 
touží zjistit, co se opravdu stalo s jejich hrdinou. Film byl oceněn Osca-
rem v kategorii Nejlepší dokumentární ilm roku 2013.
Dokumentární / Hudební / Životopisný, Švédsko / Velká Británie, 2012, 
86 minut, vstupné 70 Kč

NE 7.4. od 15 hodin
NORMAN A DUCHOVÉ (projekce DVD)
Kdo zachrání malé ospalé městečko, když ho přepadne horda zombíků? 
Neohrožený hrdina se jmenuje Norman. Je mu jedenáct, ujíždí na horo-
rech a rád si povídá s mrtvou babičkou. Má  jednu zvláštní schopnost, 
řekněme šestý smysl. Vidí duchy a umí se s nimi na lecčems dohodnout.
Animovaný / Fantasy / Dobrodružný / Komedie / Rodinný, USA, 2012, 
93 minut, vstupné 60 Kč

ČT 11.4. od 20 hodin
CESTA NA MĚSÍC, PODIVUHODNÁ CESTA (projekce DVD)
Dokumentární, Francie, 2011, 76 minut,  vstupné 60 Kč
Snímek Cesta na Měsíc, natočený roku 1902, se stal blockbusterem ve 
ilmové historii, který byl však zapomenut. Roku 1993 byla objevena 

jedna barevná ilmová kopie, která byla považována za ztracenou, a tak 
se rozjela jedna z nejdůmyslnějších a nenákladnějších restaurátorskou 
akci v historii ilmu..

PÁ 12.4. od 20 hodin
XAVIER BAUMAXA
Litvínovský buránek po roce opět na návštěvě u plešounů. Vstupné v 
předprodeji 100 Kč, na místě 140 Kč. Předprodej v kavárně kina.

SO 13.4. od 20 hodin
HLEDÁ SE PREZIDENT (projekce DVD)
Na pozadí dramatických událostí doprovázejících první prezidentské 
volby se tvůrcům podařilo zachytit obraz jednotlivých kandidátů tak, 
jak je nebylo možné poznat prostřednictvím zpravodajských médií. 
Film přináší řadu pohnutých i humorných momentů z volebního záku-
lisí a přibližuje divákům soukromou tvář kandidátů i lidí v jejich blíz-
kém okolí.
Dokumentární, Česko, 2013, 90 minut,  vstupné 70 Kč

NE 14.4. od 15 hodin
ROZPUSTILÝ KABARET
Pásmo pohádkových příběhů na motivy Ezopových bajek - Liška a 
vrána, Kobylka a mravenci, Osel a jeho stín. Představení plné pohádek 
s moudrým poučením, žertovných písniček, hádanek a hříček ve stylu 
oblíbených televizních pohádkových kabaretů.
Vhodné pro děti od 3 do 10 let, 50 minut, vstupné 60 Kč

PÁ 19.4. od 20 hodin
RENOIR (projekce DVD)
Azurové pobřeží, 1915. Na sklonku svého života je Pierre-Auguste 
Renoir zasažen ztrátou své milované ženy, artritickými bolestmi 
vysokého věku a děsivými zprávami, že jeho syn Jean byl zraněn v boji. 
Jako zázrakem pak do jeho života vstoupí mladá dívka a starý malíř je 
naplněn novou, zcela nečekanou energií.
Drama, Francie, 2012, 111 minut,  vstupné 70 Kč

ÚT 23.4. – ST 24.4. vždy od 18 hodin
SPORCK  PERSONA BAROQUE
Muzikál – opera na šporkovské téma v podání žáků, učitelů a hostů ZUŠ 
F. A. Šporka. 

PÁ 26.4. od 20 hodin
Z PREZIDENTSKÉ KUCHYNĚ (projekce DVD)
Příběh neobyčejné ženy Hortense, která naslouchá svému srdci a co si 
umíní, to i dosáhne. Všechny její dobrodružství jsou svázané s vařením 
a jedno z nich je přímo neuvěřitelné – dva roky vařila přímo pro fran-
couzského prezidenta Françoise Mitteranda v Elysejském paláci a pro-
nikla do zákulisního politického světa nejmocnějšího muže v zemi.
Životopisný / Komedie, Francie, 2012, 95 minut,  vstupné 70 Kč

NE 28.4. od 15 hodin
KARNEVALOVÁ POHÁDKOVÁ DISKOTÉKA
Soutěžní diskotéka pro děti s maskami z pohádek i bez nich,.
Vstupné dobrovolné.

PŘIPRAVUJEME:

18.5. LETNÍ KINO – KATAPULT TOUR 2013 - 50X50
Výroční koncert, Olda Říha oslaví jubilejní narozeniny! Předprodej 
v kavárně kina a na dalších místech od 1.4.!

Naše Psí škola Superpes využila 
laskavé nabídky Městské knihovny, 
pořádat semináře se psy přímo mezi 
knižními skvosty domácí i zahra-
niční literatury. Dohromady jsme 
v knihovně strávili tři víkendy, kdy 
jsme zdokonalovali naše vědomosti 
o chování psů, či techniky masáže 
a protahování psích sportovců.

První seminář byl na téma Do-
gfi tness a konal se dne 10.2. Hlavní 
postavou této akce byla MVDr. He-
lena Potfajová, veterinářka a zvířecí 
fyzioterapeutka, která k nám přijela 
přednášet až z Belgie. Seminář byl 
zaměřen na přípravu sportovního 
psa na výkon. Helena nám vysvětli-
la, jak je důležitá rozcvička psa před 
výkonem a následný „cool down“ 
po výkonu. V odpolední části jsme 
se prakticky věnovali masážím psů 
a jejich strečinku. Semináře se do-
hromady zúčastnilo 12 účastníků 
se psy a tři diváci. Seminář se nám 
moc líbil a doufáme, že k nám paní 
Potfajová zase přijede.

Druhý seminář se konal 16. – 17.
února. Tentokrát jsme v knihov-

ně se psy strávili celý víkend. A 
co jsme se naučili? Před několika 
měsíci bych řekla, že šlo o seminář 
pozitivní motivace, leč v dnešních 
časech toto pojmenování nevysti-
huje tématiku přesně. Jednoduše 
jde o metodu, kdy se učíte, jak mít 
hodného, vychovaného psa, který 
neskáče, neštěká a dělá, co Vám na 
očích vidí, aniž byste ho během to-
hoto učení, či odnaučování museli 
kopnout do zadku. Je to velmi jed-
noduchá metodika pro psa a velmi 
těžká pro psovoda. Seminář vedla 
velmi zkušená Ing. Petra Vyplelo-
vá, která má výcvik psů nejen jako 
koníčka, ale využívá své vědomos-
ti i ve výzkumném ústavu, kde se 
zabývá chováním zvířat. Petra se 
sama často ocitá v roli školitele, 
trenéra a rádce. Proto nám mohla 
poskytnout ucelený výklad plný 
užitečných informací.  Každý si 
odnesl dlouhý seznam, co zlepšit 
a trénovat. Věřím, že všichni odešli 
tak pozitivně naladěni jako já.

Poslední, třetí seminář, nám 
dal možnost lehce nahlédnout do 

světa trénování divokých zvířat 
v zoologických zahradách. Jak je 
možné, že obrovský lev na povel 
zaujme pozici u mříže a nechá si 
bez protestů píchnout injekci? 
Nebo divoká hyena na požádání 
otevře tlamu a dovolí veterinární-
mu lékaři prohlédnout její zuby? 
Těchto oslnivých výkonů se do-
sahuje pomocí metodiky pozitiv-
ního upevňování. Tento způsob 
výcviku nám představil RNDr. 
František Šusta, Ph.D. Přednáš-
ka trvala od 9 hodin ráno, až do 
18 hodin odpoledne. I přes velmi 
dlouhé úseky lekce a jen krátké 
přestávky se panu Šustovi daři-

lo udržet naši pozornost, neboť 
přednášená látka byla podávána 
velmi poutavým způsobem. Viděli 
jsme spoustu videí, pomocí kte-
rých jsme se snažili látku pocho-
pit. Je těžké obrátit teorii v praxi 
a také je těžké zbavit se stereotipů, 
které omíláme stále dokola. Pevně 
doufám, že pomocí nově nabitých 
znalostí se naučíme citlivěji a lépe 
zacházet i s našimi psy.

Chtěla bych srdečně poděkovat 
Městské knihovně  za poskytnutí 
prostor a za velmi příjemnou spo-
lupráci.

za Psí školu Superpes 
Dita Korcová

Naučná pro děti
Hrátky pro šikovné ruce – FAUSTOVÁ Inka

Knížka obsahuje přes padesát nápadů pro tvoře-
ní rodičů s dětmi, ale také pro ruční a výtvarné 
práce v prvních i druhých třídách základních 
škol. Uvedené nápady jsou jednoduché a hravé, 
při výrobě jsou použity cenově dostupné materi-
ály a také spousta věcí z domácnosti, které jinak 
končí v odpadu. Navíc je rozdělena do praktic-
kých oddílů podle náročnosti výrobků - nápady 
pro děti dvouleté, tříleté, čtyřleté, pětileté a šes-
tileté.

Beletrie pro dospělé
Padesát odstínů temnoty – JAMES, E.L.

Druhý díl erotického románu o temných touhách, 
které dřímou v každém z nás… Poté co Anastasia 
Steeleová na vlastní kůži pocítí, jak temná jsou ta-
jemství Christiana Greye, opouští ho. Přese vše, 
co se mezi nimi stalo, však na něj stále nemůže za-
pomenout. Když jí tedy Christian předloží novou 
smlouvu, nemůže odolat a vrací se k muži, kterého 
vášnivě miluje. Postupně odhaluje všechna tajem-
ství a zjišťuje, že jeho padesát odstínů šedi je tem-

nějších, než si kdy dovedla představit. A zatímco Christian bojuje se svými 
démony, Ana musí učinit nejdůležitější rozhodnutí ve svém životě… Velmi 
úspěšný román, který se ve světě zařadil mezi bestsellery a i u nás se jistě, 
stejně jako první díl, stane jedním z nejprodávanějších titulů.
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„Březen, za kamna vlezem; duben 
ještě tam budem“ – v tomto duchu 
nás vedlo počasí, které doprovázelo 
konec zimy a nejspíš ještě doprová-
zet bude. Jaro poklepává na dveře a 
my už netrpělivě očekáváme první 
nesmělé a sílící sluneční paprsky, 
které by nás povzbudily k prvním 
jarním procházkám po zámeckém 
parku.

Zimní ozdobou našeho zámku a 
domova byl již tradiční, letos „ZÁ-
MECKÝ VALENTÝNSKÝ PLES“. 
12. 2. 2013 se zámeckým sálem roze-
zněl slavnostní pochod a obyvatelé, 
zaměstnanci a hosté plesu nastoupili 
důstojným krokem ve své plné kráse 
před přihlížející. K hostům tradičně 
patřili studenti Střední školy oděv-
ního a grafi ckého designu, senioři z 
města Lysé a Baráčníci. Naše pozvá-
ní přijala i manželka pana starosty, 
paní Martina Havelková. Slavnostní 
nástup vystřídala Kmochova ma-
zurka „Po starodávnu“. Série tanců 
v podání kapely Šporkovjanky byly 
doprovázeny bohatým programem. 
Byla to módní přehlídka vlastno-
ručně vyrobených modelů studentů, 
budoucích návrhářů. Překvapením 
byla ukázka břišních tanců v podání 
paní Marcely Novákové z Litole a je-
jího doprovodu. Tance jsme si mohli 
i vyzkoušet, několik odvážlivců se 
našlo. Ples vyvrcholil bohatou tom-
bolou a tímto děkujeme všem, kteří 
do ní přispěli.

V době „Masopustu“ jsme u nás v 
domově přivítali děti ze ZŠ B. Hroz-
ného. Ukázaly se v krásných mas-
kách a předvedly i krátké vystoupení.

Navštívili jsme lyské výstaviště 
na plánovaných výstavách a shlédli 

výstavu v sousedním archivu, ten-
tokrát s názvem „Někdo tady byl“ 
s básněmi pana Bedřicha Stehna, 
fotografi emi pana J. Kalmuse, J. Ko-
řínka a s obrazy básníka M. Černíka. 
Výstava byla povedená a všem se 
líbila. Oslavili jsme „nezapomenu-
telný“ svátek všech žen a to pěknými 
písničkami a povídáním o historii a 
tradicích tohoto svátku. Konaly se i 
pravidelné aktivity – „Univerzita vol-
ného času, turnaj ve společenských 
hrách a další. Vše si můžete prohléd-
nout na našich webových stránkách 
www.domovnazamku.cz, které se 
snažíme s co největší pravidelností 

aktualizovat. Tam si můžete pro-
hlédnout i naše „Zámecké noviny“, 
ve kterých je podrobně zachyceno, 
jak si nás na zámku žijeme.

Příště se s Vámi podělíme o to, 
jak proběhl dlouho připravovaný 
koncert komorního pěveckého 
sboru VOX NYMBURGENSIS, 
přivítání jara se školním pěveckým 
sborem FONTÁNA, jarně – veliko-
noční vystoupení čtyř MŠ z Lysé a 
o vystoupení folklorního souboru 
„Šáteček“. 

S přáním krásného jara zdraví.
Mgr. Jiří Hendrich, ředitel

Domov Na Zámku Lysá n. L.

Domov Na Zámku Lysá nad Labem, p. o.
domov pro seniory,

nabízí volné lůžko a své služby na dvoulůžkovém 
pokoji s vlastním sociálním zařízením s krásným 

výhledem do zámeckého parku. Pokoj je určen pro 
fyzicky soběstačného klienta – ženu. 

Cena za ubytování a stravu činí 302,- Kč/den.

Kontakt: 606 875 877, 602 154 221, 
info@dnz-lysa.cz

Krimi střípky
Po nehodě zůstalo auto 
v příkopu na střeše

Dne 8. 2. 2013 v 18.55 ho-
din přijala hlídka MP oznámení 
o dopravní nehodě, ke které do-
šlo na výjezdu z Lysé nad Labem 
směrem na Ostrou. Po příjezdu 
na místo bylo zjištěno, že řidič ne-
zvládl řízení svého osobního au-
tomobilu a sjel do příkopu, kde se 
vozidlo převrátilo na střechu. Při 
nehodě nikomu nevzniklo žádné 
zranění. Na místě zasahovaly 
složky IZS. 

Drobná krádež v prodejně Penny
Dne 17. 2. 2013 ve 13.10 hodin 

bylo na služebnu městské policie 
oznámeno,že v prodejně Penny byl 
zadržen pachatel drobné krádeže. 
Po příjezdu na místo bylo prove-
denou lustrací zjištěno, že se jedná 
o muže z Neratovic, který zde odci-
zil 2 ks sýrů v hodnotě 40,- Kč. Celá 
věc byla vyřešena uložením blokové 
pokuty. 

Řídil osobní vozidlo, i když mu 
byl soudem uložen zákaz řízení

Dne 18. 2. 2013 v 02.15 hodin 
hlídka MP při obchůzkové službě 
zpozorovala řidiče osobního vozi-
dla Š Octavia, který nerespektoval 
dopravní značku Stůj, dej přednost 
v jízdě na křižovatce ulic Mírová 
a Družstevní. Vzhledem k uvede-
ným důvodům hlídka MP vozidlo 
zastavila a při následné kontrole 
bylo zjištěno, že řidič má soudem 
uložený zákaz řízení. Na místo byla 
přivolána hlídka PČR, která si celou 
věc převzala k provedení dalších 
opatření.

Po nezvládnutí řízení řidič 
ukončil jízdu pádem do rybníka

Dne 20. 2. 2013 ve 21.30 hodin 
bylo hlídce MP oznámeno, že u Kar-
lova je dopravní nehoda osobního 
vozidla, které spadlo do rybníka. Na 
místě bylo zjištěno, že řidič osobní-
ho vozidla Mercedes nezvládl řízení 
při projíždění levotočivé zatáčky a
 následně s vozidlem spadl do ryb-
níka. Řidiči se podařilo z vozidla 
dostat a neutrpěl žádné zranění. Za 
spolupráce všech složek IZS bylo 
vozidlo z rybníka vytaženo.

Dopravní nehoda v ulici ČSA
Dne 22. 2. 2013 v 17.25 hodin 

bylo na služebnu MP Lysá nad La-
bem oznámeno, že v ulici ČSA, před 
prodejnou Elektro, došlo k doprav-
ní nehodě dvou osobních vozidel. 
Po příjezdu na místo bylo zjištěno, 
že při nehodě nedošlo ke zranění 
žádného z účastníků. Nehoda byla 
způsobena nedáním přednosti 
v jízdě vozidlu jedoucímu po hlav-
ní silnici. Na místo byla přivolána 
PČR, které byla celá věc předána 
k provedení dalších opatření. 

Nezletilci požívali alkohol
Dne 23. 2.2013 v 02.25 hodin 

při obchůzkové službě prováděla 
hlídka MP kontrolu prostor stanice 
ČD. Při kontrole zde byla zjištěna 
skupinka mládeže,která se po spat-
ření hlídky MP dala na útěk směrem 
do Litole. Po dostižení bylo zjištěno, 
že se jedná o dva mladíky ve věku 
17 let a čtyři dívky mladší patnácti 
let. Při prováděné kontrole byla u 
všech provedena orientační decho-
vá zkouška, která byla pozitivní. 

Naměřené hodnoty byly zjištěny 
v rozmezí od 0,4 do 0,9 promile 
alkoholu. Vzhledem ke všem zjiš-
těným skutečnostem byla na místo 
přivolána hlídka PČR k provedení 
prvotních úkonů. Po té byli vyro-
zuměni rodiče, kterým byly děti 
následně předány. Věc je i nadále v 
šetření. 

Kradli v Penny a vysloužili si za to 
obvinění z přečinu krádeže

Dne 1. 3. 2013 v 17.45 hodin 
bylo na služebnu MP oznámeno, že 
v prodejně Penny v ulici Jedličkova, 
obsluha zadržela dva muže, kteří se 
zde pokusili odcizit různé zboží. Na 
místo se dostavila hlídka MP a pro-
vedenou lustrací bylo zjištěno, že 
oba muži již byli v minulosti trestáni 
za majetkovou trestnou činnost. 
Vzhledem k těmto skutečnostem 
byla celá věc předána PČR k pro-
vedení dalších opatření. Za toto 
jednání hrozí oběma pachatelům 
obvinění z přečinu krádeže.

Černý pasažér
Dne 4. 3. 2013 v 09.35 hodin 

bylo na služebnu MP oznámeno, 
že ve vlakové soupravě č. 955 se 
nachází muž, který nemá platnou 
jízdenku, odmítá zaplatit pokutu 
a rovněž odmítá opustit vlakovou 
soupravu. Na místo se dostavila 
hlídka MP a provedenou kontrolou 
zjistila, že se jedná o muže ve věku 
30 let, který nemá zakoupenou 
jízdenku a odmítá prokázat svou 
totožnost. Po zjištění totožnosti 
byl muž pracovníkem ČD vyloučen 
z přepravy. 

Městská policie

MUDr. Anna Čerňanská,
soukromý pediatr
Ordinace Okrsek čp. 87,
tel.: 325 551 055, 602 830 242
PO 08.00 – 11.00
 14.00 – 17.00
ÚT 07.30 – 11.00        
ST 07.30 – 09.30
 09.30 – 11.30 poradna
 14.00 – 17.00
ČT 07.30 – 10.30
 13.00 – 14.00
PÁ 07.30 – 11.00
 13.00 – 14.00

MUDr. Marie Chocholová, 
soukromý pediatr
Ordinace na sídlišti v budově MŠ 
Mašinky, ul. Okružní 1516,
tel.: 325 553 751, 606 840 451
PO  08.00 – 11.00     
ÚT 08.00 – 11.00
 13.00 – 14.30 poradna pro kojence
ST 12.00 – 17.00
 17.00 – 18.00 na objednání
ČT 08.00 – 11.00
 13.00 – 14.00
PÁ 08.00 – 10.30     
Odběry denně kromě ST 07.30 – 08.00

MUDr. Jaroslava Dáňová,
soukromý pediatr
Ordinace ul. Přemyslova čp. 592,
tel.: 325 551 988, 728 234 392
PO 07.30 – 11.30
 odpoledne od 11.30 na pozvání
ÚT 08.00 – 10.00 poradna
 10.00 – 11.30
 14.00 – 17.00
ST 08.00 – 10.30 Semice
 12.30 – 14.30
ČT 08.00 – 11.00
 12.00 – 15.00 poradna
PÁ 08.00 – 12.00                                                   

Přehled lékařských, lékárenských pracovišť a sociálních služeb 
v Lysé nad Labem

MUDr. Josef Dalecký, praktický 
lékař pro děti a dospělé
Ordinace Vichrova vila, II. patro, 
tel.: 325 512 013
PO 07.30 – 11.30
 13.00 – 14.00 poradna pro děti
 14.00 – 15.30 
ÚT 07.30 – 10.00
 14.00 – 18.00
ST Ostrá
 14.00 – 15.30 Lysá n. L.
ČT 07.30 – 11.30                
PÁ 07.30 – 11.30
Odběry: PO a ÚT 07.00 – 07.30

MUDr. Eva Skalická, 
praktický a interní lékař
Ordinace v budově ZŠ J.A.K. 
čp. 1534, tel.: 325 551 948
www.ordinaceskalicka.cz
PO 07.30 – 12.30
 13.00 – 15.00 pro objednané
ÚT 07.30 -  12.30
 13.00 – 15.00 pro objednané
ST 12.00 – 18.00
ČT 07.30 – 12.30
PÁ 07.30 – 12.30        
Návštěvy denně dle potřeby 
na požádání.

MUDr. Zdeněk Hospodka,
soukromá ordinace praktického 
lékaře pro dospělé
Masarykova 176, I. patro, 
tel.: 325 551 960
PO 07.30 – 13.00
ÚT   07.30 – 13.00
ST 07.30 – 13.00
ČT 12.30 – 18.00
PÁ 07.30 – 11.30
Odběry krve a injekce denně kromě 
ČT 07.00 – 08.00. Soukromé ordinace 
dle dohody s lékařem.

MUDr. Kamil Kubelka, 
praktické lékařství, interna, EKG, 
diabetologie
Ordinace Vichrova vila, I. patro,
tel.: 325 553 663
PO 11.30 – 18.00          
ÚT 08.00 – 12.30
 13.00 – 18.00
ST 08.00 –  09.00 Kovona,
 možnost ošetřit akutní případy
 11.30 – 17.00 Vichrova vila
ČT 08.00 – 12,30
 13.00 – 18.00
PÁ 08.00 – 11.00

MUDr. Zdeňka Macháčková, 
všeobecná praktická lékařka 
Nám. 30. června 508, Milovice 
(budova MěÚ Milovice, vstup 
zezadu), tel.: 325 532 922, 
www.ordinace-milovice.cz
PO 08.00 – 12.00   
 12.30 – 14.30
ÚT 10.30 – 15.30
ST 08.00 – 12.15
ČT 14.00 – 19.00
PÁ 08.00 – 11.15

MUDr. Hana Šubrtová, praktický 
lékař pro dospělé, internista
Ordinace Husovo náměstí 15/4 
(bývalá sol. jeskyně vedle chirurgie),
e-mail: veronika@ordinacelysa.cz
tel.: 606 199 151
PO 08.00 – 13.30
ÚT 08.00 – 12.00       
ST 14.00 – 18.00
ČT 08.00 – 13.30
PÁ 08.00 – 12.00
Odběry denně kromě ST 07.00 – 08.00
Plánované infuze denně, nejméně 2 h.
před koncem ordinačních hodin. Návštěvy
doma u imobilních pacientů po předchozí
dohodě. Vše o lékařce, změny ordinační 
doby, informace o dovolené a zástupech 
najedete na www.ordinacelysa.cz

MUDr. Jana Dušková, 
praktický zubní lékař
Ordinace v budově ZŠ J.A.K. 
čp. 1543, tel.: 325 553 738
PO 06.45 – 15.00
ÚT 06.45 – 17.30
ST 06.45 – 12.00
ČT 06.45 – 11.30
PÁ 06.45 – 11.30

MUDr. Petr Zeman, 
praktický zubní lékař
Soukr. ordinace, Husovo nám. 1032, 
I. patro, tel.: 325 551 539
PO 14.00 – 19.00
ÚT 07.30 – 15.00
ST 07.30 – 15.00
ČT 07.30 – 15.00
PÁ 07.30 – 12.00

MUDr. Milan Doležal, 
praktický zubní lékař, odborník 
na léčbu paradontu a ústní sliznice
Privátní zdravotnické zařízení, 
Smetanova 833, tel. 325 551 429
PO 07.30 – 12.00
 13.00 – 17.30
ÚT 07.30 – 12.00
 13.00 – 14.30
ST 07.30 – 12.00
 13.00 – 14.30
ČT 07.30 – 12.00
 13.00 – 14.30
PÁ 07.30 – 12.00
Ordinace mimo uvedenou dobu pouze 
po vzájemné dohodě.

MUDr. Ladislava Kitzbergerová, 
soukromý stomatolog
Ordinace býv. Obecní dům, Litol, 
Mirová 5, tel.: 325 561 081
PO 08.00 – 14.00
ÚT 08.00 – 17.00
ST 08.00 – 17.00
ČT 08.00 – 14.00
PÁ 08.00 – 12.00

MUDr. Hana Novotná, 
praktický zubní lékař
Soukromá ordinace, Čechova 1621,
tel.: 325 553 375, 604 867 838
PO 07.30 – 12.00         
 12.30 – 16.15
ÚT 07.30 – 12.00
 12.30 – 16.15
ST 07.30 – 12.00 
ČT 07.30 – 12.00           
 12.30 – 16.15
PÁ 07.30 – 12.00

MUDr. Milan Doležal, 
praktický zubní lékař, odborník 
na léčbu paradontu a ústní sliznice
Privátní zdravotnické zařízení, 
Smetanova 833, tel.: 325 551 429
PO 07.30 – 12.00
 13.00 – 17.30
ÚT 07.30 – 12.00
 13.00 – 14.30
ST 07.30 – 12.00
 13.00 – 14.30
ČT 07.30 – 12.00
 13.00 – 14.30
PÁ 07.30 – 12.00
Ordinace mimo uvedenou dobu pouze 
po vzájemné dohodě.

Klára Marešová DiS, dentální 
hygienistka pro zubní lékaře
Ordinace u MUDr. Jany Duškové, 
Komenského 1543, Lysá n. L.,
tel.: 325 553 738
PO 06.45 – 14.00
ÚT 06.45 – 14.00
ST 06.45 – 18.00
ČT 06.45 – 14.00
PÁ 06.45 – 11.00

Kožní ambulance 
– MUDr. Václav Macura
Vichrova vila, II. patro, tel.: 728 412 797
ST 09.00 – 13.00
Ordinace i bez doporučení.

Ortopedická ambulance 
– MUDr. Jaroslav Mitlener
Masarykova 1729 (dům s pečovatel. 
službou, přízemí), tel.: 325 551 111 
PO 07.30 – 12.00
ÚT 07.30 – 12.00
ST 07.30 – 11.00 pouze sudé týdny 
                             (v liché týdny Nymburk)
ČT 07.30 – 13.00 Mladá Boleslav
PÁ 07.30 – 12.00 Mladá Boleslav
Všechna vyšetření pouze po telefonickém
objednání, není třeba doporučení 
praktického lékaře!

Gynekologie 
– MUDr. Jaroslava Landová
Vichrova vila, I. patro, 
tel.: 325 512 089
PO 07.45 – 12.00
 13.00 – 15.00
ÚT 13.00 – 17.00
ST 07.45 – 12.00 pouze pro těhotné     
 13.00 – 17.00
ČT 07.45 – 12.00  bez lékaře, 
                          pouze sestra
PÁ 07.45 – 12.00 

ORL (ušní, krční, nosní ambulance) 
– MUDr. Vladimíra Klementová
Vichrova vila, II. patro, 
e-mail: v.klementova@seznam.cz,
tel.: 604 649 491
PO 07.30 – 12.30   
ÚT 07.30 – 12.30
ST administrativa, pro zvané, 
 klinický den
ČT 07.30 – 12.30 
PÁ 07.30 – 12.30    
Nutné rodné číslo a průkaz zdravotní 
pojišťovny.
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NABÍZÍME ŠIROKÝ VÝBĚR KROUŽKŮ – RŮZNÉHO TYPU A PRO RŮZNÉ VĚKOVÉ SKUPINY:
- pro děti od 3 do 10 let angličtina a anglická odpolední školka s rodilou mluvčí
- pro dospělé anglická konverzace s rodilou mluvčí
- pro děti hudební škola YAMAHA (4 měsíce - 6 let), hravé cvičení (2-6 let); taneční škola (přípravka) (3-7 let)
- pro děti miniškolka BENJAMÍNEK (2-6 let) a MONTESSORI BENJAMÍNEK (3-6 let)
- pro rodiče a děti (2-6 let) MONTESSORI DÍLNIČKY
- pro dospělé - cvičení pro těhotné, i s míči + zumba + P-CLASS vše s hlídáním dětí, popř. si děti můžete vzít 
 s sebou na cvičení; jóga
- HERNA PRO RODIČE S MIMINKY do 1,5 roku věku = KAŽDÝ PÁTEK 9-11 hodin

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

STÁLE PŘIJÍMÁME DĚTI DO 
KROUŽKŮ NA 2. POLOLETÍ

MINIŠKOLKA BENJAMÍNEK
PRO DĚTI OD 2 DO 6 LET

pro velký zájem otevíráme i v pátek
a máme tak miniškolku po celý týden

PO – PÁ  8.00 – 12.00 hodin

DOBROČINNÝ BAZÁREK
DĚTSKÉHO OBLEČENÍ, POTŘEB,

HRAČEK A TĚHOTENSKÉHO 
OBLEČENÍ

příjem věcí: 2.4.-5.4.2013
prodej věcí: 8.4.-12.4.2013

v době provozu MC
za ceny 5,- až 10,- Kč/ks

Neváhejte a přijďte se podívat!

Připravujeme:
za fi nanční podpory Města Lysá n. L.,
ve spolupráci s Domovem Na zámku

a v rámci kampaně Sítě Mateřských center
„Křídla a kořeny naší rodiny 

- Táta dneska frčí“
v sobotu 15.6. odpoledne

v zámeckém parku
POHÁDKOVOU CESTU

O letních prázdninách
se můžete těšit na:

• týdenní anglickou dopolední školku 
 s rodilou mluvčí
• 26. 8. – 30. 8. celodenní program pro 
 děti od 3 do 10 let na téma „PRÁZDNINY 
 S MYŠPULÍNEM, BOBÍKEM, FIFINKOU 
 A PINĎOU“
•  příměstský tábor včetně stravy 
   plný her a zábavy v MC i venku
• 22. 7. – 26. 7. celodenní program pro 
 děti od 3 do 10 let na téma „INDIÁNSKÉ 
 LÉTO“
• 12. 8. – 16. 8. celodenní program pro 
 děti od 3 do 10 let na téma „NÁMOŘNÍCI 
 A PIRÁTI“
• každý týden od úterý do čtvrtka dopolední 
 miniškolku BENJAMÍNEK pro děti od 2 let 
 do 7 let

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY
z řad dospělých i větších dětí,

kteří mají zájem stát se na
Pohádkové cestě pohádkovou

bytostí (kostýmy zajistíme)
NEBOJTE SE A PŘIJĎTE, 

RÁDI VÁS UVIDÍME

Klub
Fajn

KlubFajn
www.klubfajn.estranky.cz

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

Poděbradova 1707
Lysá nad Labem

Herna je otevřena
v úterý od 10.00 do 

18.00 hodin a 
ve středu od 12.30 

do 18.00 hodin.
V pátek od 10.00 
do 16.00 hodin.

FAJN BAZÁREK
jarního a letního dětského oblečení, hraček
a kočárků, potřeb a oblečení pro těhotné a kojící…

                  
Prodej bude probíhat 27. a 28. 4. 2013 od 10.00 do 16.00 hodin.
Příjem zboží bude od 24. 4. do 26. 4. 2013
středa – pátek od 9.00 do 12.00 hodin 
a od 15.00 do 18.00 hodin.
Poplatek za jednu věc do 200 Kč bude 3 Kč,
nad 200 Kč 10 Kč.
Přijímáme věci čisté a nepoškozené.

Rehabilitace 
– Jana Fišerová, Hana Vydrová
Vichrova vila, přízemí, 
tel.: 720 405 255
PO 07.30 – 11.00
 12.30 – 15.00
ÚT 07.30 – 11.00
 12.30 – 15.00
ST 07.30 – 11.00
 12.30 – 15.00
ČT 07.30 – 11.00
 12.30 – 15.00
PÁ 07.30 – 11.00

Klinický psycholog  pro dospělé 
– MUDr. Hana Čápová
Lysá nad Labem, Křižíková 1774, 
tel.: 325 551 262 
Nutné předběžné telefonické objednání.

Psychiatrie pro dospělé 
– MUDr.  Lucie Valentová
Vichrova vila, I. patro, 
tel.: 739 086 955
PO 08.30 – 13.30
ST 08.30 – 11.30 mimo první středu 
                         v měsíci
ČT 08.30 – 14.30

Anna Cihlářová 
– optik, optomerista
PO 09.00 – 12.00
 13.00 – 18.00
ÚT 09.00 – 12.00
 13.00 – 17.00
ST 09.00 – 12.00
 13.00 – 17.00
ČT 09.00 – 12.00
 13.00 – 18.00
PÁ 09.00 – 12.00
 13.00 – 17.00
SO 09.00 – 11.00

Oční optika Anna Cihlářová, oční 
lékař MUDr. Martina Vedralová
Masarykova 216, tel.: 325 552 174

Oční ambulance  a optika 
– MUDr. Richard Havránek ml.
Vichrova vila, II. patro,
tel.: 325 511 989, 325 533 319
PO 09.00 – 12.00
PÁ 08.00 – 10.00

Pod vedením primáře 
MUDr. Mazala – oční odd. oblast. 
nemocnice Mladá Boleslav
Oční ordinace - MUDr. Martina 
Vedralová
PO 14.30 – 18.00
ČT 14.00 – 17.00

Aplikační středisko kontaktních 
čoček a měření zraku
ÚT   09.00 – 12.00
 13.00 – 17.00
ST 09.00 – 12.00
 13.00 – 17.00
PÁ 09.00 – 12.00
 13.00 – 16.00
SO na objednání

UVEA optik Vanda Schneibergová, 
oční lékař MUDr. Alina Pišlová
Masarykova 583 (proti výstavišti, 
blíže k nádraží), tel.: 325 531 216, 
723 751 235
Vanda Schneibergová – optik, 
optomerista
PO  09.00 – 12.00   
 13.00 – 17.00
ÚT 09.00 – 12.00
 13.00 – 17.00
ST 09.00 – 12.00
 13.00 – 17.00
ČT 09.00 – 12.00
 13.00 – 17.00
PÁ 09.00 – 12.00
 13.00 – 15.00
SO 09.00 – 11.00
MUDr. Alina Pišlová – oční ordinace
ST 14.30 – 17.00  
Pouze na telefonické objednání

Kardiologie 
– MUDr. Aleš Omáčka
Husovo nám. 1032, I. patro,
tel.: 325 553 919
 07.45 – 08.45 Ultrazvuková 
 vyšetření břicha a ledvin 
 – denně kromě středy
Na vyšetření je nutno se předem
telefonicky objednat.
PO  08.00 – 12.00       
ÚT 08.00 – 12.00       
ST 08.00 – 12.00 
ČT 08.00 – 12.00       
PÁ 08.00 – 12.00 

Chirurgická ambulance 
– MUDr. Tomáš Omáčka
Husovo nám. čp. 1032, přízemí, 
tel.: 325 553 545
PO 08.00 – 12.00
 13.00 – 17.00
ÚT 08.00 – 12.00
 13.00 – 15.00
ST klinický den
       14.00 – 18.00 Cévní poradna 
                         MUDr. Milan Hrubec
ČT 08.00 – 12.00
 13.00 – 15.30 
PÁ 08.00 – 12.00
 13.00 – 15.00

RTG pracoviště 
– MUDr. Ludmila Sosnová
Husovo nám. čp. 1032, přízemí, 
tel.: 325 553 542
PO 08.00 – 16.00 ordinační hodiny 
                         MUDr. L. Sosnové
PO 16.00 – 19.00
ÚT  08.00 – 15.00
ST 08.00 – 12.00
ČT 08.00 – 15.30
 16.00 – 19.00
PÁ 08.00 – 14.00
Nutný průkaz zdravotní pojišťovny.

DĚTSKÁ POHOTOVOST
Mladá Boleslav
Areál nemocnice – dětské oddělení
B. Němcové 452, Mladá Boleslav
Tel.: 326 742 706
PO-PÁ 17.00 – 22.00
SO, NE, svátky 08.00 – 22.00

Kolín
Oblastní nemocnice Kolín, a.s.,
přízemí dětského pavilonu
Žižkova 146, 280 00 Kolín III,
tel.: 321 756 111, 321 756 410
PO-PÁ 17.00 – 22.00
SO, NE, svátky 08.00 – 22.00

POHOTOVOST DOSPĚLÍ
Lysá nad Labem
V Lysé není záchranná služba, 
vyjíždí po zavolání na číslo 155 dle 
pokynů dispečenku.

Nymburk
Areál Záchranné služby
Smetanova 55, Nymburk,
tel.: 325 518 143
PO-PÁ 17.00 – 22.00
SO, NE, svátky 08.00 – 22.00

Mladá Boleslav
Areál záchranné služby
Laurinova 333, Mladá Boleslav
Tel.: 326 326 444
PO-PÁ 17.00-22.00 
SO, NE, svátky 08.00 – 22.00

Šporkova LÉKÁRNA, s.r.o.
Masarykova ul. 176, 
tel.: 325 551 059, odb. zástupce 
Mgr. Petra Vávrová
PO 08.00 – 17.30
ÚT 08.00 – 17.30
ST 08.00 – 17.30
ČT 08.00 – 17.30
PÁ     08.00 – 16.30

LÉKÁRNA  Dr.Max   
Dům s pečovatelskou službou, 
přízemí, Masarykova 1102, 
tel.: 325 551 321
PO 08.00 – 18.00
ÚT 08.00 – 18.00
ST 08.00 – 18.00
ČT 08.00 – 18.00 
PÁ 08.00 – 18.00
SO 08.00 – 12.00

LABORATOŘ AESKULAB, s.r.o.
Dům s pečovatelskou službou, 
Masarykova 1729, tel.: 325 551 685
PO 06.00 – 10.00
ÚT 06.00 – 10.00
ST 06.00 – 10.00
ČT 06.00 – 10.00
PÁ 06.00 – 10.00 
U odběru předkládejte průkaz pojištěnce.

Pečovatelská služba  
CENTRUM SOCIÁLNÍCH 
A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB
Vedoucí: Věra Součková 
– koordinátor služeb
Nám. B. Hrozného čp. 1722, 
tel.: 325 551 353, 775 760 777
PO 07.00 – 15.30
ÚT 07.00 – 15.30
ST 07.00 – 15.30
ČT 07.00 – 15.30
PÁ 07.00 – 15.30

Veterinární lékař
– MVDr. Petr Matušina
Ordinace Litol, Havlínova 1750, 
tel.: 325 561 180, v naléhavých 
případech mobil 603 440 517
PO 16.00 – 18.00
ÚT 16.00 – 18.00
ST 16.00 – 18.00
ČT 16.00 – 18.00
PÁ 16.00 – 18.00
SO 10.00 – 12.00
Akutní případy na zavolání dle dohody.

Přehled lékařských, lékárenských pracovišť a sociálních služeb 
v Lysé nad Labem

Veterinární lékař 
– MVDr. Josef Břečka
Ordinace Sportovní 173, Třebestovice,
telefonické objednání 620 832 624,
PO návštěvy v domácnostech v Lysé 
 – očkování, kastrace, doléčení
 17.00 – 19.00
ÚT 17.00 – 19.00
ST 17.00 – 19.00
ČT 17.00 – 19.00
PÁ 17.00 – 19.00

Veterinární ordinace u výstaviště 
– MVDr.Martina Zahradníková, 
MVDr.Gabriela Zachrdlová
Šafaříkova 1474/11, Lysá n.L., 
tel.: 605 204 890, 603 140 057, 
www.veterinalysanadlabem.cz
PO 10.00 – 12.00
 17.00 – 19.00
ÚT 17.00 –19.00
ST 10.00 – 12.00
 17.00 – 19.00
ČT 17.00 – 19.00
PÁ 10.00 – 12.00
 17.00 – 19.00
SO 10.00 – 12.00
Možnost sjednání návštěvy na určitou 
hodinu (i mimo ordinační hodiny).

Veterinární lékař 
– MVDr. Petr Procházka
Prodejna chovatelských potřeb  
Galpro s.r.o., náměstí B. Hrozného 
1737, Lysá n. L., tel.: 602 317 585
veterinární poradna (očkování) 
– přímo v prodejně
ÚT  15.00 – 16.00
ČT 15.00 – 16.00

VETERINÁRNÍ POHOTOVOST
Zbožská 1361/32, Nymburk
tel.: 325 513 602, 739 023 060
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INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Na Základní škole J. A. Ko-
menského v Lysé nad Labem pro-
bíhala od září 2012 řada aktivit, 
realizovaných v rámci projektu 
„Rovné příležitosti ke vzdělání“ 
– CZ.1.07/1.2.05/04.0027, který 
je součástí operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschop-
nost. Škola získala celkovou část-
ku 1 9201 517,15 Kč. Díky téměř 
o polovinu zkrácené době pro rea-
lizaci projektu a nastaveným pravi-
dlům čerpání se nám bohužel nepo-
vedlo celkovou částku vyčerpat.

Projekt si kladl za cíl zkvalitnit 
rovný přístup ke vzdělávání u žáků se 
specifi ckými vzdělávacími potřeba-
mi – specifi ckými poruchami učení, 
poruchami výslovnosti, poruchami 
autistického spektra, dvojí výjimeč-
ností a žáků mimořádně nadaných 
– a to v 1. - 9. třídě s využitím mo-
derních komunikačních prostředků 
a učebních pomůcek. Došlo tím 
k zefektivnění standardního vyučo-
vacího procesu, zvýšení motivace 
žáků a inovaci výuky. Součástí toho-
to projektu bylo pořádání worksho-
pů, prezentací a přednášek, které 
byly prioritně zaměřeny pro žáky se 
specifi ckými vzdělávacími potřeba-
mi (SVP), dále pro rodiče, pedagogy 
i širší veřejnost.

Zpestření tradičního vyučování 
pomocí multimediálního obsahu 
a audiovizuálních prezentací právě 
probíraného tématu vede ke snaz-
šímu pochopení a zapamatování 

učiva. K dosažení cíle byla zavedena 
inovace výuky v hodinách s vyu-
žitím moderních výukových pro-
středků a byly vytvořeny inovativní 
materiály dostupné na webových 
stránkách http://rovneprilezitosti.
zsjaklysa.eu.

Vzdělávání žáků mimořádně 
nadaných bylo rozšířeno v nově 
vzniklém kroužku, jehož součástí 
je i vytvoření relaxačního centra. 
Obojí je cíleno na rozvoj osobnosti 
žáků, upevnění jejich sociálních 
a rozhodovacích postojů. Žáci 
s handicapem naopak pomocí 
Osvětového centra zjistili, že je je-
jich znevýhodnění nijak neomezu-
je, protože ve společnosti existuje 
mnoho podobných osobností, které 
dokázaly zvítězit nad svým problé-
mem. Na příspěvcích se podíleli 
i samotní žáci.

Ve škole vznikla speciální učebna, 
která byla nově zařízena a vybavena 
iPody a souvisejícím softwarem, 
novými počítači a další technikou. 
Žáci mohou trénovat svoji koncen-
traci pomocí biofeedbacku, dále 
mají možnost účinně relaxovat se 
speciálním psychowalkmenem za 
asistence kvalifi kované lektorky. 
V učebně jsou k dispozici rela-
xační míče. Byly zakoupeny nové 
učebnice, knihy podporující rozvoj 
čtenářské gramotnosti, specifi cké 
a kompenzační pomůcky, deskové 
a logické hry. S jejich využíváním 
mají žáci možnost kvalitnějšího 

osvojování základního vzdělávání 
včetně prohlubování dovednos-
tí v ICT. Žákům je v této učebně 
k dispozici odborný asistent nebo 
speciální pedagog.  Výuka probíhá 
pomocí e-learningových programů, 
didaktických her a relaxačních cvi-
čení v souladu se ŠVP školy a dal-
ších strategických dokumentů. Na 
tvorbě nových inovativních materi-
álů se podílelo 8 pedagogů, kteří při 
práci na projektu navíc absolvovali 
sérii osmi školicích seminářů.

Škola navázala spolupráci s orga-
nizací Debrujáři, kteří přímo ve škole 
uspořádali dva workshopy. Ve 2. po-
loletí školního roku 2012/2013 by-
chom chtěli nabídnout „Odpoledne 
s pokusy“ jako zájmový kroužek ve 
spolupráci s Domem dětí a mládeže 
v Nymburce.

Přímo ve škole také proběhly pre-
zentace různých středních škol, které 

J.A.K. se žije… s projektem Rovné příležitosti ke vzdělání

žákům představily možnosti studia 
a budoucího uplatnění na pracov-
ním trhu.  

Jednou ze závěrečných akcí byl 
program pro děti s SVP v IQ parku 
v Liberci.  Akce se zúčastnilo celkem 
40 dětí se speciálními výukovými 
potřebami. Přijely nadšené a spoko-
jené.

Ze závěrečné ankety jsme zjistili, 
že všechny pořádané akce a novin-
ky se u dětí setkaly s velkým úspě-
chem. Líbí se jim nová učebna, velmi 
kladně byly hodnoceny workshopy 
i možnost pracovat s tablety. Na zá-
věr tedy můžeme s klidným svědo-
mím konstatovat, že se díky tomuto 
projektu zvýšila nejen vybavenost 
školy, ale i vzdělanost pedagogů co 
se týče práce s dětmi s SVP.

za realizační tým
Mgr. Jolana Rudolfová
Mgr. Hana Fabiánová

Učitelé a žáci naší školy byli vy-
bráni ze 70 škol v ČR a zařazeni 
do projektu implementace „ČS 
FINANČNÍ EXCELENCE PRO 
ŠKOLY“.

Bude se jednat o dvoudenní 
akci, kdy první den bude vše pro-
bíhat ve třídách, v každé třídě za 
přítomnosti jednoho lektora KFP/
ČS a jednoho spolupracujícího 
proškoleného učitele naší školy. 
Druhý den bude probíhat pro-

Finanční gramotnost na ZŠ J. A. Komenského
jekt pro všechny zúčastněné žáky 
v jednom čase a místě v tělocvičně, 
dopoledne aktivity „nanečisto“, 
odpoledne fi nále školního turnaje. 
Na odpolední program budou po-
zváni i rodiče. Odměny do školní-
ho turnaje věnuje Česká spořitelna.

Realizace projektu, která pro-
běhne během měsíce května 
a června, přinese naší škole uni-
kátní osvědčené a MŠMT cer-
tifi kované know-how při výuce 

fi nanční gramotnosti, dvěma 
našim učitelům trénink, který 
byl dosud dostupný jen koučům 
fi nanční gramotnosti v bankách 
a poradenských fi rmách. Na-
šim padesáti žákům zábavnou 
formou získané zkušenosti z ob-
lasti osobních fi nancí, které jim 
umožní nejen uspět v osobním 
životě, ale případně jim pomo-
hou do budoucna i při hledání 
zaměstnání (obdobné školení, 

kterým žáci projdou, se využí-
vá pro trénink osobních fi nancí 
v České Spořitelně, ČSOB, Raiffe-
isenbank a velkých poradenských 
fi rmách). Doufáme, že zkušenost 
z fi nanční simulace se následně 
projeví i v jejich zvýšeném zájmu 
o studium fi nanční gramotnosti 
a lepší pochopení teoretického 
učiva. 

Mgr. Jana Šenfelderová
zástupkyně ředitelky školy

I letos jsme 
my, žáci os-
mých roční-
ků, vyrazili na 
lyžařský vý-
cvikový kurz, 

tentokrát do Radvanic v Jestřebích 
horách.

V sobotu 9. února jsme naložili 
hromady zavazadel a lyží do auto-
busu a ten nás po dvouhodinové 
jízdě vyklopil v Radvanicích před 
penzionem. Rychle jsme se zaby-
dleli a hurá na oběd! Po krátkém 
odpočinku jsme vyrazili na kopec! 
Záhy jsme objevili svah a na něm 
dva lyžařské vleky. Po rozježdění 
a rozdělení do skupin začal ten pra-
vý výcvik. Vedle základů lyžování 
jsme se učili i vyšší lyžařskou školu 
pro pokročilé.  Vedle sjezdového 
lyžování i běžecké, kdo chtěl, vy-
zkoušel i snowboard. Hráli jsme hry 
na lyžích, soutěžili, vyzkoušeli jsme 

i fotbálek na běžkách. Bavili jsme se 
nejen na sněhu, ale i při prohlížení 
fotografi í, které nám učitelé z výcvi-
ku pořídili.

V odpočinkovém dni jsme na-
vštívili patnáct kilometrů vzdálené 
okresní město Trutnov a seznámili 
se s expozicí v městském muzeu. 
Ten den od rána hustě sněžilo a na-
jít sněhem zasypané nádraží nebylo 
vůbec snadné. Ani se nám nechtělo 
věřit, že přijede nějaký vlak. Kole-

je se skrývaly pod vrstvou sněhu, 
všude bylo bílo. Vlak dorazil a pan 
průvodčí nevěřil svým očím, když se 
do motoráčku cpalo 46 cestujících.

Další den jsme vyrazili na běžec-
ký výlet na hřebeny Jestřebích hor. 
Vyškrábali jsme se na kopec Paseky, 
občerstvili se v chatě Čepelka a byli 
jsme odměněni dlouhým sjezdem 
cestou domů.

V závěru týdne jsme si zasoutěžili 
ve slalomu i v běhu na lyžích. Vítě-

zové byli odměněni diplomy a slad-
kostmi. Večer nám místní studenti 
připravili diskotéku.

Domů se nám vůbec nechtělo. 
Kromě diplomů a pamětních listů 
jsme si odváželi i spoustu krásných 
zážitků a také vědomí, že teď už 
jsme opravdoví lyžaři. Lyžák jsme si 
užili a doufáme, že i naši učitelé. Ať 
žije lyžák!

žáci 8. ročníků ZŠ B. Hrozného, 
Lysá nad Labem

Ať žije lyžák, aneb Radvanice 2013

V únoru le-
tošního roku 
probíhala v 
Polabském 
muzeu – Mu-
zeu Bedřicha 

Hrozného výstava, která završila 
naše „Bedřichování“. Tak jsme na-
zvali připomínku 60. výročí úmrtí 
slavného lyského rodáka profesora 
Hrozného. 

Výstavu připravili žáci ZŠ Bed-
řicha Hrozného pod vedením paní 
učitelky Olgy Gruhnové. Jí patří 
velký dík za spoustu nápadů a vel-
ké nasazení, se kterým výstavu 
připravovala. Jsem rád, že jsme 
ukázali osobnost B. Hrozného i z 
jiného úhlu než z pohledu „velké 
vědy“.  Výstavu vidělo za měsíc více 
než 280 návštěvníků a nejednalo se 
pouze o pasivní návštěvu muzea. 
Lidé si zde mohli ověřit, jak daleko 
je to do Kültepe (místo výzkumu 
B. Hrozného v Turecku v překladu 
z turečtiny pahorek popele), vy-
zkoušet si vlastníma rukama arche-
ologický výzkum nebo se naučit pár 
slov chetitsky. 

Slavnostní vernisáž proběhla 
5. února za účasti více než 50 hostů 
a výstava byla zakončena v neděli 
3. března. 

 Pokud jste zahájení výstavy ne-
mohli být přítomni osobně, zveme 
vás k malému zpětnému ohlédnutí 
– tak, jak jej svýma očima zachytila 
nejvíce zapojená třída 8.C. Dejme 
slovo jedné ze žákyň a zároveň prota-
gonistek slavnostní vernisáže:

„… Před tím, než proběhlo vlastní 
ofi ciální otevření výstavy, se návštěv-
níci mohli zabavit programem, který 

Ohlédnutí za výstavou 
„Po stopách B. Hrozného“

jsme si připravili. Nejdříve všechny 
přítomné uvítal pan ředitel muzea 
a pak i paní ředitelka ZŠ Bedřicha 
Hrozného. A to již přecházíme k na-
šemu připravenému programu. Na 
úvod zahráli Ondřej Mikušek a Ma-
těj Mikušek na housle dvě nádherné 
skladby mistrů 18. století a poté jsme 
přišli na řadu my, třída 8.C. Předvedli 
jsme životopisnou scénku o Bedřichovi 
Hrozném. O jeho životě, o jeho ženě, 
o jeho výpravách, lásce i smutku. Od 
narození do konce života. Hlavní roli 
zahrála, scénář vytvořila a scénku 
zrežírovala Veronika Binderová. Po 
skončení krátkého dramatického 
představení se ještě prošli na pomysl-
ném pódiu modelové a modelky – naši 
spolužáci z 8.A a 8.B, kteří si oblékli 
vlastnoručně vyzdobená trička s po-
dobiznou Bedřicha Hrozného anebo 
s klínovým písmem. Veronika Binde-
rová v roli Bedřicha Hrozného celou 
přehlídku moderovala a trefně oko-
mentovala. Hlavní účel dramatického 
představení a vůbec celé výstavy spočí-
val v přání, aby se na našeho slavného 
rodáka nezapomnělo a aby si lidé 
kolem nás připomněli, kdo vůbec byl 
Bedřich Hrozný. K tomu posloužila 
především naše scénka, aby i nevědou-
cí poznali, kolik toho Bedřich Hrozný 
dokázal. Jakmile úvodní program 
vernisáže skončil, mohli si návštěvníci 
prohlédnout výstavu, ochutnávat při-
pravené pohoštění, užívat si soutěže 
a kochat se krásnými obrázky a texty. 
Doufáme, že všichni si odnesli domů 
hezké dojmy.“

za Muzeum Bedřicha Hrozného 
a ZŠ Bedřicha Hrozného 

Ondřej Rašín a 
Veronika Binderová

P o s l e d n í 
lednový den 
byl pro naše 
p r v ň á č k y 
zvláště slav-
nostní. Čekalo 

na ně totiž jejich první vysvědčení 
na naší škole. Po velké přestávce 
se děti z obou prvních tříd spolu s 
jejich třídními učitelkami Lenkou 
Kremlíkovou a Věrou Kindlovou 
sešly v učebně 1. B. Spolu s nimi se 
slavnostního předání účastnilli též 
paní ředitelka školy Irena Jarešová 
a pan starosta Lysé nad Labem Jiří 
Havelka.

Pro zpříjemnění nálady si prv-
ňáčci nejdříve společně zazpívali 
několik písniček za doprovodu 

První vysvědčení našich 
nejmenších

paní učitelky Kremlíkové. Některé 
z dětí doprovodily své spolužáky na 
fl étničky. A pak to konečně přišlo! 
Obě paní učitelky předaly svým dě-
tem jejich první školní vysvědčení 
a hezkou knížku na památku. Pan 
starosta měl pro každého žáčka 
pamětní list a od paní ředitelky děti 
dostaly za šikovnost pastelky s oře-
závátkem, které škole daroval zři-
zovatel – Město Lysá nad Labem.

Velkou většinu dětí vysvědčení 
opravdu potěšilo, protože na něm 
měly jen samé jedničky. A těch 
několik dvojek také nevadí, děti 
si je určitě na konci školního roku 
opraví. 

  PaedDr. Irena Jarešová,
 Jaroslav Minařík
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Žil kdysi na pražském Františku 
vodník Jindřich a jeho vodnická 
živnost byla zřejmě skromná a ne-
výnosná. Ale vodník jeho charak-
teru byl spokojen, protože nebažil 
po důstojnosti, proslulosti, moci 
a bohatství. Však žil jako škeble, ne-
hybně, uzavřeně a přemítavě. Když 
mu voda mnoho neposkytovala, 
tedy po ní nesháněl a nerejdil, klid-

Ekologická legenda o Lysé a jejím slavném rodákovi
ně vysedával a rozmyslně pozoroval 
věci, které se dály kolem dokola. 
A když někdo pozoruje a přemýšlí 
o pozorovaném, a když tak činí po 
staletí, může po té staleté době jistě 
všecko rozumně a správně posuzo-
vat z vody i na břehu.   

Například jednoho roku kněžna 
Libuše založila Prahu. Pro většinu 
lidí to nebyla žádná událost, ne tak 

pro pana Jindřicha. Vrtěl nad tím 
hlavou a říkal své ženě.

„Tak ti říkám, že tenhle nápad by 
měl kněžně někdo rozmluvit. Velké 
město má stát na rovině. Zamlada 
jsem se zaučoval vodničení na jedné 
mokřině u Labe, rovné, holé, kromě 
vrbového porostu, bude-li tam ně-
kdy stát město, budou mu říkat Holá 
nebo Lysá nad Labem. Ale to je prá-

vě správný plácek pro veliké město. 
Kromě zámeckého kopečku samá 
pěkná rovina, navrch řepná země, 
pod ní písek. Tam by se nechaly vést 
rovné, široké a dlouhé ulice, bylo by 
tam dost místa pro náměstí a hřiště, 
nádraží a letiště. Tam by mohli do 
hloubky kopat, jak chtějí, zahrabá-
vat všelijaké roury, stavět podzemní 

Dne 11. 2.
2013 se na na-
ší škole usku-
tečnilo školní 
kolo recitační 
soutěže žáků 

I. stupně. Soutěže se zúčastnilo 18 
žáků z II. – V. tříd. Malí recitátoři se 
sešli odpoledne ve škole B. Hrozné-
ho a soutěžili ve 2 kategoriích s tímto 
umístěním:
1. kategorie - žáci II. - III. tříd
1.  Hubert Doubek 
      a Alexandra Chalupová II. C
2. Michal Kubala III. B
3. Halija Vrbíková II. B
2. kategorie - žáci IV. - V. tříd
1. Martina Richtigová V. B
2. Pavlína Jehličková V. B
3. Lucie Vaněčková IV. B

Recitační soutěž - I. stupeň ZŠ - školní kolo 2012/2013
Všem žákům děkujeme za 

pěkné přednesy. Vítězům gra-
tulujeme a přejeme mnoho ú-
spěchů v okresním kole v Nym-
burce.

Porotu tvořily paní učitelky 
Mgr. Jana Chalupová, PaedDr. 
Olga Škanderová a Mgr. Soňa 
Votavová. Nejlepší recitátoři byli 
oceněni drobnými dárky, které do 
soutěže věnovala naše škola. Již 
tradičně má tato soutěž vysokou 
úroveň, a to díky všem rodičům 
a učitelům I. stupně, kteří děti na 
tuto soutěž systematicky připra-
vují a není jim lhostejné rozvíjet 
nadšení a nadání pro tuto krásnou 
činnost. 

Všem patří veliké poděkování!
Mgr. Soňa Votavová

Za devaterými horami, devate-
rými řekami a devaterými lesy stála 
jedna mateřská školka a v ní bydle-
la paní učitelka, která - nebojte se, 
neměla sedm hlav ani sedm rukou 
ale - uměla čarovat. Pravda, k její-
mu čarování jí částečně dopomohlo 
Město Lysá nad Labem a částečně 
Evropská Unie tím, že jí do třídy za-
koupili interaktivní tabuli SMART 

BOARD  SBX 880, ale to si samo-
zřejmě nechávala pro sebe. A tahle 
paní učitelka uměla dětem, které 
byly hodné a šikovné, vždy v pátek 
očarovat ukazováček. Ale to vám 
povídám, kdo nevěděl, který prstík 
je ukazováček, ten měl s čarováním 
smůlu. Abychom to nezamluvili, 
jakmile se rozsvítila tabule, paní 
učitelka si nasadila kouzelnický 

klobouk, řekla tajné zaklínadlo a ka-
ždému kdo k ní přistoupil, foukla na 
ukazováček. Věřte - nevěřte pak se 
začaly dít podivuhodné věci. Dětem 
se třeba proměnil prstík v pastelku 
anebo ve štěteček a tak mohly na 
tabuli prstíkem kreslit modré sně-
huláky, nebo barevné kytičky anebo 
třeba sluníčka vybarvit pěkně žlutě. 
Některé rázem uměly jedním ťuk-
nutím nakreslit dokonce trojúhel-
níček anebo z jedné namalované 
zmrzliny vyčarovat třeba 3 zmrzky 
pro kamarády. Ty nejšikovnější děti 
zvládly nakreslit jedním tahem prs-
tem i celý zástup smajlíků a v zimě 
pak třeba šňůru vloček. Někdy to 
paní učitelka zaonačila tak, že to 
co děti nakreslily, za chvilku úplně 
zmizelo. Ale nebojte, vždy se pak 
objevila čarovná lupa, která uměla 
najít všechno ztracené anebo kou-
zelnická guma, která zas ukázala, 
co je kde ukryté. Když děti na tabuli 
pošimraly prstíkem kytaru, krásně 
jim zahrála, jindy to zas byla kra-

vička a ta nahlas zabučela. Někdy 
dávala paní učitelka dětem zapek-
lité hádanky a ony pak obrázky na 
tabuli třídily, počítaly, porovnávaly, 
řadily podle velikosti, pátraly po 
rozdílech v obrázcích či shodných 
znacích, snažily se orientovat 
v prostoru a čase, doplňovaly logic-
ké řady, poznávaly písmenka a čísli-
ce anebo se učily kreslit rovné čáry, 
obloučky a kličky. Jindy s nimi zase 
pani učitelka hrála na tabuli veselé 
hry jako třeba pexeso, schovávačky, 
bludiště, kostky, domino, puzzle 
a někdy si zase jen tak s nimi pro-
hlížela nádherné obrázky přírody, 
lidského těla anebo i vesmíru. Děti 
pak, aby byla legrace, kreslily třeba 
samy sebe na Marsu.

A když jednou děti zjistily, že 
stejné kouzelné tabule mají i paní 
učitelky v první třídě základní školy, 
byly moc rády, že se čarovat naučily 
už ve školce.

za kolektiv učitelek MŠ Čtyřlístek
Jitka Churáčková, DiS.

Děti z MŠ Čtyřlístek mají kouzelný prstík …

Výklad dějin 
i dějin umění je 
choulostivá zále-
žitost založená na 
faktech, úhlu po-
hledu i pocitech. 

Fakta se dají a také musí podat ve 
školních lavicích, různé úhly pohle-
du a jejich konfrontace částečně také, 
ale za dalšími názory a hlavně prožit-
ky se musí vyjet. Studenti SŠOGD 
v Lysé nad Labem tuto možnost již 
léta mají a také ji využívají. O histo-
rických městech, budovách či umě-
leckých dílech prostě nelze vykládat 
jen ve školních lavicích, a tak se cesty 
za poznáním již staly tradicí. Blízkost 
Prahy předurčuje jedno velké téma. 
Vlakem jsme v Praze za půl hodiny a 
již od samotného nádraží vždy může 
začít výuka v „terénu“. Praha je 
krásná, veliká, didakticky srozumi-
telná učebnice dějin a umění. Stačí 
se dívat a poslouchat. Nepřeberné 

Dějiny a umění se musí 
zažít…

Žáky 4. 
r o č n í k ů 
p o v i n n ě 
volitelného 

předmětu bankovnictví navštívil 
dne 11. 2. 2013 se svojí zajímavou 
přednáškou PhDr. Ing. Petr Ja-
kubík Ph.D., který působil do této 
doby jako ekonom Evropské cent-
rální banky a v současnosti pracuje 
pro Českou národní banku. Pan Ja-
kubík obdržel řadu ocenění, mezi 
které např. patří mezinárodní cena 
Institutu fi nanční stability Banky 
pro mezinárodní platby v Basileji 

v roce 2010. Publikuje odborné 
články z oblasti fi nanční stability 
a přednáší na IES FSV UK. Téma 
svojí přednášky zaměřil hlavně 
na fungování centrálních bank 
a jejich důležitosti v působení ban-
kovní soustavy. Bylo zajímavé si 
vyslechnout jeho bohaté zkušenosti 
z praxe a nechat si přiblížit tuto pro-
blematiku „pod lupou“. Přednáška 
se mohla uskutečnit na základě pro-
jektu České společnosti ekonomické, 
který je zaměřen na podporu výuky 
ekonomie na středních školách. 

Ing. Dagmar Novotná

Ekonomická přednáška
v OA Lysá nad Labem
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množství muzeí, galerií, paláců a 
kostelů pak nabízí další možnosti 
studia v pražských interiérech. Zde 
si, pokud je to možné, objednáváme 
výklad místních průvodců, protože 
vlastní zážitek z historických prostor 
či uměleckých děl je tak znásoben 
jiným přístupem, než na který jsou 
studenti zvyklí,  či jiným úhlem po-
hledu na třeba již známé věci. Kromě 
Prahy navštěvujeme i další místa jak 
u nás, tak v zahraničí. Za poslední 
roky jsme byli několikrát ve Floren-
cii (kam se letos opět chystáme), v 
Paříži, Londýně, Berlíně, Drážďa-
nech, Řezně, ve Vídni, závažnějším 
tématem jsou pak třeba i cesty do 
Osvětimi.   

Exkurze si připravujeme ve škole 
předem a po návratu se k nim vra-
címe. Poznatky třídíme a zařadíme 
tam, kam patří. Není jednoduché 
vše připravit, ale výsledky a spoko-
jené tváře dychtivých studentů vždy 
stojí za to.   

Mgr. Monika Fandáková

Zdánlivě patová situace kolem 
domova seniorů (DS) se možná 
zase začne pomalu rozhýbávat. 
Protože se z důvodů již mnohokrát 
rozebraných v jiných článcích pro-
marnila šance na stavbu domova z 
krajské dotace a pozemek za školou 
k tomu určený byl městu krajem 
vrácen zpět, otevírá se teď v pod-
statě před městem jediná možnost. 
Spolupráce se soukromou fi rmou, 
která by výměnou za výhodně po-
skytnutý pozemek domov postavila 
a na oplátku by zaručila snesitelný 
nájem pro své budoucí obyvatele. Je 
zřejmé, že podmínky v novostavbě 
připravené na všechny nesnáze stá-
ří, by byl pobyt komfortnější, než je 
doposud na zámku. Samozřejmě by 
musela být smlouva mezi městem 
a vybranou fi rmou dobře ošetřena, 

což se jeví jako největší kámen úrazu 
(s dosavadní zkušeností „výhod-
ných“ smluv, které město uzavírá).

O prezentaci podobné fi rmy 
(konkrétně EBM) na zastupitelstvu 
usilovali páni Gregor a Sedláček, po-
věřili také sociálně zdravotní komisi 
vypracováním otázek, na které by 
fi rma odpovídala (jde o seznáme-
ní se s principem fungování těchto 
soukromých domů, ne konkrétní 
fi rmu). Iniciativa všech jmenova-
ných byla v prosinci smetena ze 
stolu a diskuse na dané téma na ZM 
se dostala hluboko pod jakoukoliv 
produktivní úroveň. Ovšem na ZM 
13. 2. se nečekaně zástupce fi rmy 
EBM díky zvacímu dopisu pana 
starosty objevil. Bohužel veřejnost se 
o tom z programu ZM nedozvěděla, 
což nebyl pan starosta schopen na 

místě srozumitelně vysvětlit. Naštěs-
tí tamtamy ve městě stále fungují, 
a tak byli zainteresovaní, včetně soci-
álně zdravotní komise, přítomni. 

K samotné prezentaci firmy EBM 
není nutné se příliš rozepisovat, po-
dobných firem s projekty DS existuje 
mnoho. Při diskusi nad návrhem ov-
šem opět vyplul na povrch problém 
pozemku. Firma, potažmo město, 
opět zvažuje pozemek za školou, 
s odůvodněním, že jiný není k dispozi-
ci. Nutno dodat, že budova by musela 
být 4 patrová, aby pojala dostatečný 
počet nájemců (cca 120). Ovšem 
nabízí se tu akce „kulový blesk“ a za-
bití dvou much jednou ranou. Hned 
poblíž parčíku, který by musel být no-
vým DS zastavěn, je parkovací plocha 
pro autobusy OAD Kolín. Zároveň 
pan Páv nabízí městu již delší dobu 

pozemky pod Šibákem mimo cent-
rum města, kde by mohlo podobné 
parkoviště fungovat. Parkovací plo-
cha by se tak uvolnila pro případný 
DS a park za školou by zůstal zacho-
ván. Jediná překážka, která mě v tuto 
chvíli napadá, je více sousedů, a po-
tažmo problémů při stavebním řízení 
u nového pozemku. Při vhodně nasta-
vené smlouvě a spolupráci by mohl 
nájem v novém domově dosahovat 
4 až 7 tisíc podle využití služeb. Zá-
roveň by existovala lůžka sociálně 
slabých, která by dotovalo město. 
Vhodné by bylo i zajistit, aby provo-
zovací firma DS využila pracovníků 
dosavadního domova. O dalším prů-
běhu budeme informovat. 

Dle podkladů Ilony Doležalové, 
další info na www.pojednanicko.cz.

Olga Kovaříková

Jak je to s nadějí na nový dům seniorů v Lysé?

Pokračování na str. 11

Mgr. Šárka Velhartická, Ph.D. (Ústav srovnávací jazykovědy 
Filozofi cké fakulty UK v Praze a Freie Universität Berlin)

zve na přednášku

Nejnovější 
archeologické objevy 

v jihovýchodním Turecku        

25. dubna od 18.00 hodin
Představeny budou archeologické výzkumy z oblastí, 

kde působil i prof. Bedřich Hrozný. 
Přednáška se uskuteční v prostorách Muzea B. Hrozného.



4/2013 LISTY města Lysé nad Labem 11

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: 

Po 1.4. MUDr. Čerňanská
Út 2.4. MUDr. Matasová
St 3.4. MUDr. Chocholová
Čt 4.4. MUDr. Dáňová
Pá 5.4. MUDr. Čerňanská
So 6.4. MUDr. Matasová
Ne 7.4. MUDr. Matasová
Po 8.4. MUDr. Čerňanská
Út 9.4. MUDr. Matasová
St 10.4. MUDr. Chocholová
Čt 11.4. MUDr. Dáňová
Pá 12.4. MUDr. Matasová
So 13.4. MUDr. Chocholová
Ne 14.4. MUDr. Chocholová
Po 15.4. MUDr. Čerňanská

Út 16.4. MUDr. Matasová
St 17.4. MUDr. Chocholová
Čt 18.4. MUDr. Dáňová
Pá 19.4. MUDr. Chocholová
So 20.4. MUDr. Dáňová
Ne 21.4. MUDr. Dáňová
Po 22.4. MUDr. Čerňanská
Út 23.4. MUDr. Matasová
St 24.4. MUDr. Chocholová
Čt 25.4. MUDr. Dáňová
Pá 26.4. MUDr. Dáňová
So 27.4. MUDr. Čerňanská
Ne 28.4. MUDr. Čerňanská
Po 29.4. MUDr. Čerňanská
Út 30.4. MUDr. Matasová

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

Vážení spolu-
občané,

po velmi 
úspěšné listopa-
dové sbírce PET 
víček, kterou 
jsme uskutečnili 
pro nemocnou 
Lucinku, si vás 
opět dovoluji 
oslovit.

V měsíci dub-
nu budeme sbí-
rat pro Justýnku z Pardubic.

Víčka můžete odsypávat na již 
známých pěti sběrných místech, a 
sice: pekařství U Literů vedle Výsta-
viště, cukrárna Campiello, Fajn klub, 
MC Parníček a Městská knihovna.

V případě, že již nyní máte nasbí-

Opět sbíráme PET víčka!

rané větší množství, tak mě prosím 
kontaktujte k osobnímu odběru. Na 
telefonu 602 136 104 budu od 20. 
do 30. dubna, nebo zašlete email na 
jscully@email.cz.

Velmi děkuji za spolupráci.
 Jana Skalová

JEDEN SVĚT, 
obecně prospěšná společnost
Korunní 60, Praha 2 - Vinohrady
www.jedensvet.org
e-mail: obchudekjs@seznam.cz
tel.: 733 538 680

 
Cílem této obecně prospěšné společnosti je pomáhat chudým 

a znevýhodněným lidem v rozvojových zemích tak, aby si dokázali 
pomoci sami. Tato pomoc spočívá v prodeji řemeslných výrobků 
a potravin z těchto zemí a je nesena myšlenkou FAIR TRADE, což 
znamená poctivé, spravedlivé, partnerské obchodování.

Hlavním cílem FAIR TRADE je
• Zlepšit životní podmínky znevýhodněných výrobců zlepšením 

 jejich přístupu na trh, posílením organizací výrobců, poskytnutím 
 spravedlivých cen za výrobky a zajištěním nepřetržitého navazo-
 vání obchodních vztahů.

• Rozvíjet příležitosti pro znevýhodněné výrobce, zvláště ženy a do-
 morodé obyvatele, a chránit děti před zneužíváním v procesu vý-
 roby.

• Zvyšovat informovanost spotřebitelů o negativním vlivu meziná-
 rodního obchodu na výrobce tak, aby svou kupní sílu mohli využí-
 vat pozitivním způsobem.

• Dávat příklad obchodního partnerství skrze vzájemný dialog, re-
 spekt a transparentnost.

• Přispívat ke kampaním za změnu pravidel mezinárodního ob-
 chodu zaměřeného na maximalizaci zisku.

• Chránit lidská práva podporou rozvoje sociální spravedlnosti, 
 přijatelného chování ovlivňujícího životní prostředí a ekonomic-
 kého zabezpečení.

Chcete-li se dozvědět víc o myšlence FAIR TRADE
navštivte stánek o. p. s. JEDEN SVĚT

na výstavišti v Lysé nad Labem 
v rámci výstav Elegance - Dětský sen - Narcis 2013 

ve dnech 18.  – 21. dubna 2013.
Možnost nákupu fairtradových výrobků.

V únorovém a březnovém vydá-
ní Listů se bohužel objevilo několik 
„chlácholivých“ informací, týka-
jících se opětovného zprovoznění 
spalovny nebezpečných odpadů 
v Lysé nad Labem. Velmi se mne 
dotkla poznámka pana starosty, že 
organizace, které v minulosti proti 
spalovně aktivně vystupovaly, nyní 
se spalovnou souhlasí, nebo jim je 
dokonce jedno, že byla opět uvedena 
do provozu. Jelikož vše probíhalo 
hezky v tichosti – jak je i zmíněno 
v článku (kdo z vás chodí týden co 
týden studovat úřední desku, aby se 
dozvěděl, co hezkého pro nás město 
opět chystá?), je nutné se proti tako-
vému tvrzení velmi hlasitě ohradit. 

Zdá se, že je to spíše pan starosta 
a naši zastupitelé, kterým spalovna 
nejen nevadí - někteří snad i mají 
radost, že bude opět zprovozněna. 
Protože nám bude – tolik dobra na-
jednou - dokonce vytápět sídliště! 
Bohužel město nějak pozapomnělo 
viditelně informovat občany o úmy-
slech vlastníka zprovoznit spalovnu 
už v roce 2008, tedy v době, kdy 
majitel požádal o vydání integrova-
ného povolení. Záměr vlastníka byl 
sice zveřejněn dle zákona, ale jak už 
bylo řečeno, pouze na úřední desce. 
Přestože všichni zastupitelé dobře 
věděli, jak je téma spalovny v Lysé 
citlivé. Pokud by opravdu mysleli na 
blaho občanů, tak na znovuotevření 
kauzy mohli a hlavně měli veřej-
nost včas upozornit. Přinejmenším 
v Listech. Mohli ale vyvinout i troš-
ku více snahy a spojit se s odborní-
ky z Arniky, která velmi pomáhala 
v době zkušebního provozu spa-
lovny. Výsledkem společné aktivity 
občanů města a Arniky byla tehdy 

Spalovna opět na scéně
úředně schválená dostavba spalovny 
v takovém rozsahu, aby byl její pro-
voz co nejbezpečnější. 

Velký zdroj znečištění
Vlastník spalovny ale dostavbu 

v rozsahu schváleném ČIŽP nikdy 
nerealizoval. Jen si potichu několik 
let počkal, až všechna nařízení po-
zbudou platnosti, a poté požádal 
o integrované povolení, které Stře-
dočeský kraj po pár nezbytných 
tanečcích vydal. Každý, koho to za-
jímá, najde dnes povolení na strán-
kách Středočeského kraje. Je to 
i pro laika velmi zajímavé čtení, které 
vypovídá o tom, že město (respektive 
jeho představitelé) není zrovna vel-
kým odborníkem na téma spalovna 
nebezpečných odpadů a že se spuš-
tění spalovny rozhodně příliš nebrá-
nilo. Proč v tak zásadní věci město 
aktivně neinformovalo občany 
a proč neoslovilo s žádostí o pomoc 
odborníky (třeba z Arniky), se může-
me jen dohadovat.

V březnových Listech se ing. To-
máš Sopr z odboru životního pro-
středí našeho města zaklíná studií 
ČMHÚ z března 2012, která uvádí, 
že majoritním zdrojem znečišťování 
ovzduší jsou zdroje malého výkonu 
a lokální topení, a konstatuje, že spa-
lovna nebude mít výrazný význam 
pro kvalitu ovzduší. Faktem ale je, že 
spalovna v době studie nefungovala 
a tudíž se na výsledcích znečištění 
ani nemohla podílet. 

A dalším nezpochybnitelným fak-
tem je, že dle zákona č. 86/2002 Sb., 
o ochraně ovzduší a nařízení vlády č. 
615/2006 Sb. je spalovna v Lysé nad 
Labem velkým zdrojem znečišťování 
ovzduší, což doslovně stojí v integro-

vaném povolení. Co to konkrétně 
znamená, si asi každý občan města 
dokáže představit. Podstatné ovšem 
je, že ať je velikost znečištění jakáko-
li, nikdo nezpochybňuje, že nám do 
Lysé přibude DALŠÍ ZDROJ ZNE-
ČIŠTĚNÍ. 

Byla bych velice ráda, kdyby ob-
čanům pan inženýr Sopr vysvětlil, 
jakým konkrétním způsobem bude 
činnost provozovatele spalovny 
městský úřad průběžně kontrolovat, 
jak nás chlácholí ve své odpovědi, 
protože reálných možností kontroly 
město mnoho nemá.

Majitel se skrývá
A teď se dostáváme k velmi zají-

mavé otázce - kdo že to vlastně je 
oním provozovatelem spalovny? 
Přímým provozovatelem spalovny 
je fi rma BDW Line s.r.o., ale její 
stoprocentní vlastník se nám hez-
ky schovává za kyperskou společ-
nost SENACO HOLDING LIMI-
TEDS. Pan starosta v únorových 
Listech uklidňuje veřejnost, že 
město společně s vlastníkem spa-
lovny připravuje den otevřených 
dveří, na kterém budou majitelé 
informovat veřejnost a zodpovídat 
dotazy. Vida, alespoň už víme, že 
majitelů je více, a všichni se už tě-
šíme na setkání s nimi. Doufejme, 

že je pan starosta přivede všechny 
a společně pak rozptýlí naše obavy. 

Myslím, že mnoho dalších oby-
vatel Lysé je – nebo by alespoň 
mělo být – silně znepokojeno tím, 
že spalovna nebezpečných odpadů 
má neznámého vlastníka, který se 
dovedně skrývá za cizí společností 
v daňovém ráji. O tom, zda vše bude 
probíhat v souladu s vydanými zá-
vaznými předpisy, se dá úspěšně 
pochybovat už teď.

Například aby spalovna vůbec 
mohla zahájit provoz, integrované 
povolení jí mimo jiné nařídilo zastře-
šení dvou vchodů. Toto zastřešení 
realizovala společnost BDW Line 
úplně klidně bez stavebního povole-
ní, až teprve vstřícností našeho sta-
vebního úřadu byla tato černá stav-
ba dodatečně povolena. Vše je opět 
v naprostém pořádku. No, mnoho 
důvěry to ve mně nevzbudilo. Ve vás 
ano? Dobře utajovaní majitelé, pení-
ze mizející v daňovém ráji, v tichosti 
vyřizovaná povolení, legalizace čer-
ných staveb…

Milí spoluobčané, jděte prosím 
na den otevřených dveří a ptejte se. 
A jděte i na zastupitelstvo a ptejte 
se, pokud vám není lhostejné, co 
budete v příštích letech dýchat vy 
a vaše děti.

Aneta Maťková

Vážení čtenáři, rád bych krátce 
reagoval na článek pana starosty z 
minulých Listů, kdy jsem byl nepří-
mo označen za viníka současného 
rozbahněného okolí MŠ Pampe-
liška. Úprava tohoto prostranství 
byla zahrnuta v návrhu rozpočtu na 
rok 2013. Návrh investice, která by 
tento dlouhodobý problém vyřešila, 
byla v minulosti již předkládána. 
Koaliční zastupitelé tuto investici 
schválili letos poprvé. O rozpočtu se 

hlasuje jako o celku, a protože, dle 
mého názoru, postrádá koncepci, 
je nepřehledný a s některými výdaji 
v něm nesouhlasím, hlasoval jsem 
proti. Rodiče i děti bych rád ujistil, 
že jako učitel podporuji vysoké in-
vestice do školství, pokud jsou ro-
zumné a mají smysl, což řešení této 
situace má. 

Rád bych ještě zdůvodnil, proč 
odmítám z vlastní inciativy přispívat 
do Listů v nové podobě. Vedou mě k 

Jaro u MŠ Pampeliška a můj pohled na Listy

dráhy, silniční obchvaty a co si ještě 
lidé v budoucnosti nevymyslí pro 
zpříjemnění života.“

Tak rozmyslně a předvídavě uva-
žoval už před patnácti sty lety, co 
teprve, když stoletími mu přibývalo 
znalostí a moudrostí.

A jakých! Nabyl jich tím, že veče-
ry trávil doma a čítal v knihách, měl 
totiž malou podvodní knihovnu. 
Občas mu Vltava přinesla kusy no-
vin a pan Jindřich je začal pročítat 
a velmi se divil, cože se to stalo 
s jeho Lysou, cože se stalo s řepnou 
zemí v úrodném Polabí?

Vždyť je plná PESTICIDŮ, pří-
pravků na ochranu rostlin! V no-
vinách se pan Jindřich dočetl, že 
pesticidy se dělí do 9 podskupin na:

AKARICIDY
BAKTERICIDY
FUNGICIDY
INSEKTICIDY
MOLUSKOCIDY
NEMATOCIDY
OVOLARVICIDY

RODENTICIDY
HERBICIDY – ty se mimo-

chodem poprvé použily ve Francii 
r. 1896 proti hořčici rolní v obilni-
nách. Šlo o tzv. selektivní herbicid 
síran měďnatý. Od r. 1945 se po-
užívají ještě herbicidy hormonál-
ní, známé pod zkratkami MCPA, 
2,4 D,  PCP.

Pod těchto – 9 názvů patří řádově 
350 druhů pesticidů.

A co takové DDT, znáte? (dichlor 
– difenyl – trichloretan) silný insek-
ticid používaný za II. světové války 
a později v zemědělství k hubení 
hmyzu, hlavně mandelinky bram-
borové.

Díky potravinovému řetězci o-
hrozil hmyzožravce, vyhynul např. 
sokol stěhovavý.

Vodníku Jindřichovi se občas 
ze získaných zpráv zatočila hlava. 
Zvláště těžce nesl také to, že do Vl-
tavy, ale i Labe, vypouštěli Pražané 
lidské i zvířecí výkaly, vyhazovali 
odpad z jatek, z řemeslnických dílen 
i domácností.

Uklidnilo ho snad pouze zjištění, 
že problém s odpadem měla všech-
na velká města Evropy a světa. Jako 
první začali problém řešit v Londý-
ně už v roce 1858. Později vypraco-
vali metody likvidace odpadů, které 
v ostatních zemích napodobovali 
a zdokonalovali.

Problémem celosvětovým je ale 
likvidace pevného odpadu.

Pan Jindřich hltal všechny zprá-
vy o tom, jak kde likvidace pevné-
ho odpadu probíhá a dočetl se, že 
v Americe je oblíbené ukládání od-
padu, neboť je levnější, ale nyní ná-
klady stoupají. Úložiště totiž musí 
být daleko od civilizace.

Město New York ukládá den-
ně 25000 tun odpadu na úložiště 
Fresh Kills na ostrově States Is-
ladd (1215 ha, největší skládka 
na světě). V novinách se dále pan 
Jindřich dočetl, že ve Švédsku, 
v Německu a v Japonsku odpad 
spalují. Výhodou spalování je, že 
objem odpadu se sníží o dvě třeti-
ny a vzniklé teplo se dá použít pro 

vytápění či výrobu elektřiny. Na 
druhé straně se však zbylý popel 
nemůže jen tak ukládat na běž-
ných úložištích a je nutné dobrý-
mi technologiemi zabránit úniku 
chloru a dioxinů.

Pan Jindřich měl z předchá-
zejících zjištění v hlavě zmatek 
a říkal si, že ani jeden ze způsobů 
likvidace odpadu není ideální, ale 
kdyby on si mohl vybrat, vybral by 
si spalování. Vždyť v té naší malé 
zemičce není tolik prostoru na úlo-
žiště, a pak, až jednou po staletích 
udělají naši potomci archeologic-
kou sondu, najdou plasty! Hrůza 
pomyslet!

Spalovna se správnou techno-
logií, to je to pravé. To každý Čech 
pochopí.

To vám vzkazuje vodník Jind-
řich, později Vodák, Váš slavný 
rodák, prostřednictvím úryvků le-
gendy, kterou před 80 lety napsal 
k jeho sedmdesátinám František 
Langr a doplnila či upravila Bože-
na Bacílková.

Pokračování ze str. 10

tomu následující důvody a změny: 
1) Listy jsou nově „zdarma“, 

náklady na jedno vydání Listů se 
pohybují kolem 30 tis. Kč měsíčně, 
tzn. cca 360 tis. Kč ročně, které jsou 
hrazeny z rozpočtu města. Náklady 
na jedno vydání vzrostly zhruba o 
2/3 oproti předchozí podobě. Tyto 
peníze lze, dle mého názoru, využít k 
prospěšnějším účelům. 

2) Jako občan, který nedobrovol-
ně přispívá na měsíčník s podtitul-

kem Město Lysá nad Labem a okolí, 
očekávám atraktivní objektivní čtení. 
Z většiny článků však získávám po-
cit, že žiji v pohádkovém městě.

3) Novinářská etika není a nemů-
že být zajištěna, pokud v redakční 
radě sedí nejvyšší představitelé vlád-
noucí koalice.

Listy v současné podobě se mi jeví 
jako nástroj propagace placený z ve-
řejných peněz.

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

VHODNÉ I PRO ZAČÁTEČNÍKY
A „TANEČNÍ DŘEVA“!
ROZVRH V DUBNU:

• ČTVRTEK 20 – 21 h.,
 Sokol vedle kina, není nutná rezervace, 70 Kč
• NEDĚLE 18 – 19 h.,
 tělocvična OA v areálu ZŠ J. A. Komenského,
 nejsou nutné rezervace, 70Kč 

Cena hodin je 70 Kč. Cena pro studenty 60 Kč.
Možnost zakoupení permanentky - 600 Kč/10 lekcí. 

JUMPING
Jumping je dynamické cvičení na speciálních trampolínách s řidít-
ky, při kterém jste motivováni skvělou hudbou a instruktorem.

ROZVRH V DUBNU:

• PÁTEK 18 – 19 h., Jumping centrum Milovice,
 rezervace a ceník na www.jumping-milovice.cz

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

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

ušíte, 
rických

hodin.
ávat dny
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Centrum sociálních a zdravotních služeb 
Poděbrady, o. p. s.,

Lipanská 721/III, 290 01 Poděbrady
vyhlašuje pro uživatele terénních sociálních služeb, kluby důchodců, 

domovy pro seniory a seniory jednotlivce

XIV. ročník soutěže
Šikovné ruce našich seniorů 

– pro radost a potěšení
Všechny práce budou prezentovány na samostatné výstavě 
v Lysé nad Labem v rámci výstavy Senior - Handicap: aktivní ži-
vot 2013, která se uskutečníve dnech 13. – 16. 6. 2013 společně 
s Lázeňským veletrhem s výstavou růží - Růžová zahrada. 
Nejlepší práce budou vyhodnoceny a oceněny dne 14. 6. 2013 
v rámci slavnostních kulturních programů v prostorách vý-
staviště. Budou udělena zvláštní ocenění: Cena ministra 
práce a sociálních věcí, Cena hejtmana Středočeského kra-
je, Cena náměstka hejtmana, Cena Asociace poskytovatelů 
sociálních služeb a Cena České asociace pečovatelských 
služeb.

Okruhy činností - ruční práce, literární práce a fotografi e.
Každý okruh činností má své propozice.

Ruční práce, které jste vytvořili v průběhu poslední roku z různých 
druhů materiálů i různými technikami, například vyšívání, háčkování, 
pletení, malování, práce ze dřeva, kovu, hlíny apod. můžete přihlásit 
do soutěže do 3. května 2013 (odevzdat přihlášku a seznam prací).

Literární práce na téma: I malé věci dělají život velkým 
Próza – max. dvě literární práce o max. třech stranách textu (povíd-
ka, fejeton, vyprávění…)
Poezie – max. tři básně, posílejte společně s přihláškou do 3. května 
2013.        
Fotografi cká soutěž na téma: Dnes jako zamlada...
Zúčastnit se může každý senior max. šesti jednotlivými snímky či 
dvěma fotografi ckými cykly o nejvíce pěti snímcích. Fotografi e mo-
hou být černobílé i barevné ve formátu nejméně 13x18 cm. Fotogra-
fi e zašlete společně s přihláškou do 3. května 2013.
Kontaktní adresy:
Organizátor soutěže: Věra Součková, středisko Centra sociálních 
a zdravotních služeb Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 1722, PSČ 
289 22 Lysá nad Labem, tel.: 325 551 353, 775 760 777, e-mail: 
souckova@centrum-podebrady.info.

Propozice s přihláškou můžete získat i na internetových stránkách
www.centrum-podebrady.info  

Ředitelství organizace: Centrum sociálních a zdravotních služeb 
Poděbrady, o. p. s., Lipanská 721/ III, 290 01 Poděbrady, tel.: 325 
626 352.

Přejeme Vám mnoho zajímavých nápadů a těšíme se na Vás a na 
Vaše práce.

 Emílie Třísková, ředitelka

 KLUB DOBRÉ ZPRÁVY
 Občanské sdružení pro děti a mládež
 Mail: os.kdz@tiscali.cz; telefon: 739 524 779
 http://klub.aclysa.cz

 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Vážení rodiče, milé děti,
dovolte, abychom vám poskytli několik informací o příměstském 
táboře pořádaném Klubem dobré zprávy Lysá nad Labem. Jsme 
občanské sdružení, které se snaží na křesťanských principech 
vést děti k získání správných postojů k sobě i k druhým.

Termín tábora: 
5. 8. – 9. 8. 2013  – pro děti po první třídě 
  – 1250 Kč/1 dítě/1 turnus
19. 8. – 23. 8. 2013 – pouze pro děti od 10 let 
  – 1400 Kč/1 dítě/1 turnus

Místo příměstského tábora:
Dětský areál Čechova ulice, u mš v Brandlově ul. v Lysé nad Labem

Program a organizace tábora:
• Tábor bude pouze v pracovní dny od pondělí do pátku.
• Přibližný časový rozsah od 6.30 do 16.00 hodin. Program začíná 
 v 8.00 hod.
• 2 turnusy s možností přihlášení na 1 nebo oba turnusy najednou.
• Stravování: oběd bude zajištěn v restauraci a svačiny budou děti 
 dostávat ve stanoveném čase v areálu či na výletě.
• Každý pátek program pro rodiče.
• Budeme hrát hry, zpívat, soutěžit, poznávat okolí, vyrábět dárky… 

5. 8. – 9. 8. 2013 
Písmáci – podle knihy: Jak k nám přišla Bible.
Děti se seznámí s vznikem a vývojem písma, papíru a knihtisku. Vyzkouší 
si různé druhy sportů a her, zdokonalí své táborové dovednosti a pokusí 
se něco vyrobit.
Přihlášky k tomuto týdnu obdržíte po zavolání na číslo paní Mariky 
Benešové 739 524 779, či napsání na mail: os.kdz@tiscali.cz

19. 8. – 23. 8. 2013 
Cesta kolem světa
Během tohoto týdne procestujeme na kole, vlakem i pěšky Evropu, 
Ameriku, Asii, Austrálii a Afriku. Poznáme „nej“ těchto světadílů. 
Připravujeme týden plný dobrodružství, adrenalinu a nezapo-
menutelných zážitků. Týden je také zaměřen na cyklistiku a další 
sportovní aktivity. Vzhledem k náročnosti programu se ho mohou 
zúčastnit děti od 10 let. Každé dítě přihlášené na tento týden musí 
mít předpisově vybavené kolo a cyklistickou přilbu. 
Přihlášky k tomuto týdnu obdržíte po zavolání na číslo pana Dana 
Valenty 734 298 444, či napsání na mail: danvalenta@volny.cz 

V dnešní době jedno z nejdyna-
mičtěji rostoucích sportovních od-
větví Severská chůze. Je to běžné 
chození se speciálními hůlkami, 
které přináší velice efektivní pohyb 
a snadnou cestu ke zvýšení fyzické 
kondice bez ohledu na věk, pohlaví 
nebo aktuální fyzickou kondici.

Nordic Walking může být až 
o 46 % efektivnější než klasická 
chůze. Při správné technice pracuje 
až 90 % svalstva. Zapojení tak vel-
kého procenta svalů má za násle-
dek zvýšenou srdeční činnost a tím 
je Nordic Walking vhodný nejen 
jako prevence kardiovaskulárních 
onemocnění. Díky holím přenese-
te část své hmotnosti na svaly paží 
a tím odlehčíte nohám. Proto mo-
hou tento sport provozovat v rámci 
možností i lidé, kteří mají problémy 
s klouby dolních končetin. Hole 
vám též pomůžou k narovnání zad 
při chůzi. Oproti běžnému chození 
spotřebujete mnohem více energie. 
Při Nordic Walking spálíte za hodi-

Nordic walking – kroky ke zdraví
nu až 600 kcal, což se pozitivně pro-
jeví na úbytku přebytečných tuků.

Důvod, proč je tato sportovní 
disciplína výjimečná a ve světě stá-
le více oblíbená, je prostý:
- je dostupná každému 
 a v každém věku
- lze se ji snadno naučit
- můžete ji provozovat celoročně 
 a kdekoli
- její přínos se projevuje na naší 
 kondici téměř okamžitě

Pravidelné lekce Nordic Wal-
cingu začínají 4. 4. 2013 v 18.00 
hodin od ZŠ Komenského (vždy 
v pondělí a ve čtvrtek).
- půjčovna, prodej a servis holí
- prodej krokoměrů a kompresních 
 legin
- výuka a instruktáž
- kurzy pro začátečníky i pokročilé

Jako ofi ciální Birki Nordic Wal-
king centrum vám poskytujeme 
záruku kvalitního tréninku a tech-

nické podpory včetně zapůjčení holí 
a krokoměrů, abyste tento sport 
mohli naplno objevit.

A jak to vlastně probíhá? 
Máte-li zájem o tuto aktivitu, 

stačí přijít k nám a zeptat se na vše, 
co vás zajímá. Můžete si půjčit hole 
z naší půjčovny jen tak na vyzkouše-
ní, můžete si hole zakoupit, můžete 
se zúčastnit pravidelných hodin 
Nordic Walkingu pod vedením kva-
lifi kovaného instruktora. 

Zároveň vám nabízíme cvičebně-
-relaxační víkendy, kde budete mít 
možnost si tento sport vyzkoušet.

Jarní víkend v Třeboni
 na kolech a s Nordic Walking

24. 5. – 26. 5. 2013 
(cena: 2890,-Kč)

V ceně je ubytování v hotelovém 
komplexu Bohemia-Regent, plná 
penze, svačiny, pitný režim, cvičení 
se zkušenou cvičitelkou, sauna, ba-
zén a výuka Nordic walkig - zapůj-
čení holí.

Víkend ve Špindlerově mlýně
s Nordic Walking

14. 6. – 16. 6. 2013 
(cena: 2890,-Kč)

V ceně je ubytování v hotelu 
Adam, plná penze, svačiny, pitný 
režim, cvičení se zkušenou cvičitel-
kou, wellness centrum, bazén a vý-
uka Nordic walkig - zapůjčení holí.

Renata Zápotocká – výživový 
poradce, instruktor NW

www.vyzivovyporadce-hubnutí.cz
tel.:  775 246 033

Jarní kur-
zy snižová-
ní nadváhy 
STOB v Lysé 
nad Labem 
začínají 7.  4. 

2013 v 17.00 hodin v ZŠ Bedři-
cha Hrozného.

Chcete zhubnout i vy a nevíte jak, 

Jarní kurzy snižování nadváhy STOB
zápasíte s nadbytečnými kilogramy 
a stále se vám nedaří se jich zbavit? 
Přestaňte vzdychat před zrcadlem 
a zapojte se do kurzů snižování 
nadváhy STOB. S probouzející se 
přírodou a přibývajícími slunnými 
dny nastává ten nejlepší čas procit-
nout ze zimní letargie a nabývající 
energii vložit do něčeho užitečné-

ho. A co může být prospěšnějšího, 
než změnit svůj nezdravý životní 
styl a proměnit se v krásnou ženu? 
Kurz trvá 3 měsíce a za tu dobu 
máte možnost změnit svůj životní 
styl, zredukovat váhu a vytvarovat 
postavu, naučit se sestavit zdravý a 
přitom chutný jídelníček, seznámit 
se s vhodnými potravinami pro sní-

žení a udržení váhy, ochutnat je, ale 
především nejste na hubnutí samy.

Poradnu najdete v 1. patře ve 
zdravotním středisku v Lysé nad 
Labem.

Renata Zápotocká – výživový 
poradce, instruktor NW

www.vyzivovyporadce-hubnutí.cz
tel.:  775 246 033

Jaro je tady, 
začínáme veslovat

Se zimou jsme se rozloučili skvě-
lým výsledkem na XX. Mezinárod-
ním mistrovství ČR na trenažerech 
v Olomouci. V kategorii doroste-
nek obsadila 3. místo A. Ryšavá, 
9. místo T. Šoukalová a 10. místo 
T. Sloupová, 15. místo E. Mare-
šová. V dorostencích vybojoval  
J. Zavadil 19. místo, v juniorech 
18. místo obsadil L. Vrátil.

Protože bylo na horách ještě 
spousta sněhu a jarní prázdniny před 
námi, odjeli jsme po slavném návra-
tu z Olomouce na týden do Krkonoš. 
Někteří se s běžkami seznamovali, 
někteří z nás jsou již zkušení běžkaři, 
ale všichni jsme si ten týden výborně 
užili. Ztráty jsme naštěstí zazname-
nali pouze v technickém vybavení 
a ve zdraví jsme se vrátili domů 
v očekávání prvních kilometrů na 
vodě.

A je to tu, jaro ťuká na dveře. 
Počasí nám přeje a my opravdu 

můžeme konečně vyrazit na vodu. 
První kilometry a první puchýře 
na nás čekají. Tak honem otevřít 
boxy, vyndat lodě,  pořádně je umýt 
a můžeme vyjet. To je paráda. 
Trenažer je fajn, ale voda je voda. 
Musíme najezdit co nejvíce kilo-
metrů, protože již 6. 4. nás čeká 
v Hoříně 14. mistrovství ČR na 
dlouhé dráze s mezinárodní účas-
tí, kde závodníci potvrdí svoje 
členství v SCM (Sportovní cent-
rum mládeže). Ti nejúspěšnější 
získají šanci startovat 20. – 21. 4. 
na kontrolních závodech Českého 
veslařského svazu v Račicích. A za 
týden 27. – 28. 4. jedeme do Prahy 
na Jarní veslařskou regatu. V Praze 
už budou startovat i naše žákovské 
kategorie. Určitě novou sezonu 
úspěšně zahájíme. Vždyť letošní rok 
je pro nás ve znamení významného 
výročí 70 let činnosti klubu.

Naďa Tlamichová

Kynologický klub Lysá nad Labem
Vás zve 4.5.2013 na 5. ročník

POLABSKÉ STEZKY
(neofi ciální dogtrekkingový závod)

Aby se Váš pes nenudil!

Více na www.zkolysa.cz 
v plánovaných akcích.

1. 5. 2013 Prvomájová steeplechase
15. 6. 2013 Dostihové odpoledne
6. 7. 2013 Veletržní cena – Memoriál Evy Palyzové
3. 8. 2013 Dostihové odpoledne
21. 9. 2013 Dostihové odpoledne
5. 10. 2013 Velká říjnová cena
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PSÍ SALON  www.superpes.cz
Kompletní úprava psů všech plemen

Objednávky na tel.: 720 442 381

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

Šumava 2013 Šumava 2013 
v tábořišti Radešov u Rejštejna v turnusech:v tábořišti Radešov u Rejštejna v turnusech:

– I. běh od 1. 7. do 19. 7. 2013 (19 dnů)– I. běh od 1. 7. do 19. 7. 2013 (19 dnů)
– II. běh od 19. 7. do 2. 8. 2013 (15 dnů)– II. běh od 19. 7. do 2. 8. 2013 (15 dnů)

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

rekreace rodičů s dětmi a ostatní v termínu rekreace rodičů s dětmi a ostatní v termínu 
3. 8. až 16. 8. 2013 3. 8. až 16. 8. 2013 

v ceně pronájmu stanu 200 Kč/noc, lůžka 100 Kč/nocv ceně pronájmu stanu 200 Kč/noc, lůžka 100 Kč/noc

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

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

Bližší informace vč. fotogalerie najdete na stránkách Bližší informace vč. fotogalerie najdete na stránkách 
www.dltsumava.czwww.dltsumava.cz

Povinná pøíloha inzerce a kupní smlouvy pøi prodeji 

rodinného domu:

Prùkazy energetické nároènosti

Bc. Martin Robeš, Lysá nad Labem-Litol

605 286 630    martin.robes@centrum.cz

www.martinrobes.cz       ...levnì, rychle, zodpovìdnì

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

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

Uzávěrka je vždy 10. dne 
v předchozím měsíci!

20 % SLEVA
 při opakování inzerátu 3x a více 
Text inzerátu zasílejte na e-mail:

listy@knihovnalysa.cz.

CENÍK
RÁMEČKOVÉ 
SLOUPKOVÉ

INZERCE

HLEDÁM SPOLUCESTUJÍCÍ DO ŠKODA MB - LYSÁ N. L., 3 SMĚNY, TEL.: 605 780 549

Firma Swop nabízí volné pozice: administrativní pracovník
- data-entry, operátor, obchodní zástupce, skladník, řidič.

personhab@gmail.com, 734 755 217

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, fi rma Dráb, opět prodává
slepičky snáškových plemen Lohman hnědý, Tetra hnědá 
a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý 
a bílý. Slepičky pouze z našeho odchovu! Stáří slepiček 16 - 18 týdnů, 
cena: 159 –170 Kč/ks, v začátku snášky 178 Kč/ks.
Prodej se uskuteční v neděli 21. dubna 2013 v 15.10 hodin 
v Lysé nad Labem na parkovišti u Penny Marketu.
Případné bližší informace na tel.: 728 605 840 | 415 740 719 | 728 165 166
Při prodeji slepiček - VÝKUP KRÁLIČÍCH KOŽEK - 22 – 35 Kč/ks

F-K-S Körber Czech Composite s.r.o.
Hledá nové zaměstnance na následující pozice: 
Asistentka: Na zkrácený úvazek  SŠ, VŠ vzdělání, znalost němec-
kého jazyka na komunikativní úrovni - denní využití, samostatnost, 
pečlivost, administrativa, komunikace se zákazníkem v německém 
jazyce, vystavování faktur.
Dělník: Výroba sklolaminátových dílů, vhodné pro ženy 
Montér: Přijmeme vhodné uchazeče na pozice brusič, montér 
– seřezávání a následná úprava dílů
Výkon práce: Lysá nad Labem
Požadujeme: 
 čistý trestní rejstřík
 aktivní přístup k práci
 dobrý zdravotní stav
 zodpovědnost a časovou fl exibilitu
Životopisy na: info@f-k-s.cz

tel.: 606 169 998
email: sportdoprava@email.cz

www.sportdoprava.cz

UDĚLEJTE SI RADOST A POJEĎTE NA VÝLET! 
Odjezdy z Milovic a Lysé.

Více na www.rosenet.cz, tel.: 608 426 414
13. 4. KARLŠTEJN A KŘIVOKLÁT 350 Kč
27. 4. GALERIE ZWINGER DRÁŽĎANY, BAD SCHANDAU 620 Kč
4. 5. HLUBOKÁ, ZLATÁ KORUNA A Č. BUDĚJOVICE 350 Kč
18. 5. VÍDEŇ 720 Kč
1. 6. KARLOVY VARY, CHEB A FRANTIŠKOVY LÁZNĚ 360 Kč
22. 6. SALZBURG 850 Kč

výrobce lisovaných a svařovaných dílů a jejich modulů 
pro automobilový průmysl přijme

1. pro provoz v Lysé nad Labem:
- pracovníky pochůzkové kontroly (vzdělání technického 
 směru, praxe výhodou)
- technika kvality (předchozí praxe a komunikativní NJ 
 nebo AJ podmínkou)
-  řidiče VZV (platný průkaz)
-  disponenta/plánovače
 (práce na PC, organizační schopnosti, předchozí praxe 
 a komunikativní NJ, AJ výhodou)
- seřizovače (vzdělání technického směru, předchozí praxe, 
 průkaz na VZV) 

2. pro provoz v Benátkách:
- svářeče WIG (platný svářečský průkaz)
- mechatroniky (vzdělání elektro, vyhl. 50, znalost Siemens 
 Simatic, oprava a údržba hydr. lisů a  svářecích zařízení)
- techniky kvality (předchozí praxe a komunikativní NJ 
 nebo AJ podmínkou)

3. pro provoz v Praze – Letňanech:
- řidiče VZV (platný průkaz)
- seřizovače (vzdělání technického směru, předchozí praxe, 
 průkaz na VZV) 

Nabízíme:
- práci v prosperující fi rmě - týden dovolené navíc
- dobré fi nanční ohodnocení - stravenky

Stručné životopisy s označením pozice zasílejte 
na e-mail: d.papackova@linde-wiemann.com
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Při příležitosti 80. výročí vyhlášení
Národní přírodní rezervace

HRABANOVSKÁ ČERNAVAHRABANOVSKÁ ČERNAVA
vyhlašujeme fotografi ckou soutěž pro veřejnost. 

Soutěžit se bude ve dvou kategoriích:

1. Hrabanovská černava jako součást krajiny
2. Hrabanovská příroda skrytá v detailu

Zájemci o účast v soutěži mohou své snímky pořízené v době od 
1. dubna 2013 do 31. srpna 2013 posílat e-mailem na adresu:

rezervacehrabanov@seznam.cz
Do přiložené zprávy uveďte jméno autora, adresu jeho bydliště, 
popřípadě také telefonní číslo. Práci hodnotitelů usnadníte uve-

dením data pořízení fotografi e a kategorie, do které 
ji přihlašujete.

Snímky ohodnotí porota a autoři tří nejlepších v každé kategorii 
získají peněžité odměny (1500, 1000, 500 Kč) při vyhlášení výsledků 

soutěže na akci věnované 80. výročí vyhlášení Národní přírodní 
rezervace Hrabanovská černava (říjen 2013).

Potěší nás hojnost přihlášených snímků od školáků až po kmety, 
účast v soutěži není věkem nijak omezena.

Spolek pro rozvoj města Lysá nad Labem

Kudy ke svýmKudy ke svým
předkům předkům 

Občanské sdružení
„Za záchranu kubistické vily architekta Emila Králíčka v Litoli, o. s.“

a FOIBOS BOOKS s. r. o.
zvou veřejnost a příznivce vil

na výstavu

Slavné vily
Středočeského kraje

Výstava bude instalována na chodbě Městského úřadu Lysá n. L.
v prvním patře od pondělí 15. 4. do pátku 31. 5. 2013

v provozní době městského úřadu.

Na výstavu naváže přednáška spoluautorky výstavy a knihy 
Slavné vily Středočeského kraje Mgr. Šárky Koukalové. Přednáška 
se uskuteční v úterý 21. 5. 2013 od 17.30 hodinv Městské knihovně 

v Lysé nad Labem. Vstup na výstavu i přednášku je volný.

vu

VÁS ZVE NA SVÉ CVIČIŠTĚ VEDLE DOSTIHOVÉHO ZÁVODIŠTĚ

13. dubna 2013 od 9.0013. dubna 2013 od 9.00
Neofi ciální parkůrové závody psůNeofi ciální parkůrové závody psů
Opičí dráha pro psy a jejich páníčkyOpičí dráha pro psy a jejich páníčky

4. – 5. května 20134. – 5. května 2013
Ofi ciální parkůrové závody psůOfi ciální parkůrové závody psů

Přijďte se podívat na agility závody v Lysé nad Labem
Pro více informací navštivte naše stránky www.superpes.cz


