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Město Lysá nad Labem
Vás srdečně zve na slavnostní

NOVOROČNÍ
OHŇOSTROJ

1.1.2014 v 18.30 hod.
na louce za zámeckou zdí

„U Černých vrat“

Přijďte i Vy spolu s námi
přivítat rok 2014.
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Domov Na Zámku Lysá nad Labem
Římskokatolická farnost

srdečně zvou
do zámecké kaple sv. Tří králů

na

Poutní mši svatou
se zpěvy lyského Chrámového sboru

u sv. Jana Křtitele

V sobotu 4. 1. 2014 od 10.00 hod.
Otevřeno pro veřejnost

Vánoce, Vánoce přicházejí…, 
zpívaly děti z pěveckého sboru 
Fontána pod vedením paní Len-
ky Kremlíkové za doprovodu 
hasičské dechovky. Pan starosta 
s Mikulášem, andělem a čerty 
zazvonili zvonečkem a spolu 
s ostatními návštěvníky rozsvítili 
ten náš lyský vánoční strom…

Tak začal poslední sobotu 
v listopadu Advent v Lysé nad 
Labem, který za fi nanční podpo-
ry města pro všechny připravil již 
tradičně Spolek rodáků a přátel 
města Lysá nad Labem. Začátek 
i konec programu patřil Hasič-
ské dechové hudbě. Ve vánočně 
laděném pásmu vystoupilo letos 
rekordních 210 dětí z lyských 
školek a škol s pásmem koled, 
tanečků i scének, které s nimi 
připravily kreativní paní učitel-
ky. Všichni účinkující obdrželi 
sladkou odměnu – čokoládový 
adventní kalendář. Během odpo-
ledne paní Havelková vyhlásila 
výsledky soutěže o nejhezčí oz-
dobu. Ti nejlepší si opět mohli 
vítězné práce pověsit na vánoční 
strom sami, a to za odborného 
dohledu pana Bílka, který se 
s nimi vznesl na plošině do po-
třebné výšky.

Návštěvníků bylo opět plné ná-
městí. Rozzářené oči dětí i spo-
kojené úsměvy rodičů byly od-
měnou organizátorům za hezkou 
akci. Nechyběli ani velký dřevěný 
Betlém, dva velbloudi, poníci, 

Advent jak má být
kolotoč pro nejmenší a množství 
stánků s vánočním zbožím i tra-
dičním občerstvením.

Poděkování za zdárný průběh 
akce si zaslouží vedle Rodáků 
především tým lyských hasičů 
a skautů, aranžérky z týmu paní 
Jakubalové, fi rma Šimon a Kol-
man za pomoc s dopravou, pan 
Březina za zapůjčení zábran, 
Školky Montano za krásné stro-
mečky, pan Kolářský za jehličí ze 
zámeckého parku, pan Bílek za 
pomoc s osvětlením, pan Huk 
za ozvučení programu a pan ta-
jemník Dvořák za roli konferen-
ciéra.

Prostě bylo nás mnoho, kteří 
přiložili ruku k dílu, aby se  lyský 
Advent 2013 líbil. Snad i Vy jste, 
milí čtenáři Listů, spolu s námi 

pocítili tu vůni 
jehličí, svařeného 
vína a prožili krás-
nou atmosféru 
blížících se Vánoc 
a přátelského se-
tkání s lidmi, které 
máme rádi, ale na 
které nemáme bě-
hem roku čas. Tak 
přijďte za rok, bu-
deme tu zas…
Dana Papáčková

předsedkyně 
Spolku rodáků
a přátel města 

Lysá nad Labem

Vážení spoluobčané, rok 2013 
utekl jako voda a my stojíme na 
počátku roku nového a klademe 
si otázku, co nás čeká v osobním 
i profesním životě, jaký ten na-
stávající rok asi bude? 

Přátelé si obvykle do nového 
roku podají ruku s přáním vše-
ho dobrého. Já bohužel nemohu 
každého z Vás navštívit a podat 
Vám ruku. Proto Vám touto ces-
tou přeji úspěšný nový rok 2014. 
Až zase vykročíte do všedních 
dní, kráčejte zpříma. Hlavně aby 
zdraví vydrželo. Elánu a ener-

Co nás čeká v novém roce

gie aby bylo dost. Času. Poho-
dy. Legrace. Lásky. Přátel. Aby 
s dětmi nebyly žádné problémy. 
Abyste stihli nestihnutelné. Aby 
Vás občas někdo potěšil.   

A co nás čeká v příštím roce. 
Největší investiční akcí v příštím 
roce bude rekonstrukce ulic Na 
Staré vsi a Dolejší. V rámci tohoto 
projektu dojde k vybudování as-
faltových povrchů, které v těchto 
ulicích zcela chybí. Dále dojde 
k opravě přístupové komunika-
ce a prostoru před mateřskou 
školou Pampeliška. V rámci této 

rekonstrukce budou současné po-
vrchy nahrazeny povrchy novými. 
V Okružní ulici a v ulici 9. květ-
na dojde k rozšíření parkovacích 
ploch. Další významnou investič-
ní akcí je zateplení budovy školy 
Bedřicha Hrozného čp. 1318, na 
budově čp. 12 bude pokračovat 
výměna oken. V ZŠ Komenského 
proběhne rekonstrukce WC v pa-
vilonu B včetně páteřního rozvo-
du vody, odpadů a topení. V areálu 
zámku a zámeckého parku bude 
pokračovat obnova klášterních te-
ras, budou zrekonstruovány WC 

v letním kině a bude pokračovat 
rekonstrukce kina na Husově 
náměstí. Zahájena bude také 
výstavba kanalizace a vodovo-
du do Byšiček a dobudování ka-
nalizace ve Dvorcích. Protože 
v letošním roce byla dokončena 
rekonstrukce školního hřiště, je 
v rozpočtu na příští rok počítá-
no s penězi na projekt nové spor-
tovní haly. Samozřejmě, že jsou 
naplánovány i další menší inves-
tiční akce.

Mgr. Jiří Havelka
starosta města

foto: MVDr. Jan Kořínek

PF
2014 Úspěšný rok 2014

přeje čtenářům Listů
redakce

TŘÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA

 v Lysé nad Labem 
proběhne ve dnech
 2. – 12. ledna 2014

Přispět na tuto sbírku
můžete u kostela sv. Jana Křtitele  

 dne 5. 1. a 12. 1. 2014     
 od 9. 00 do 11.00 hodin
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do 9. 2. 2014
Příběh archeologie
výstava v Muzeu B. Hrozného 
Lysá nad Labem
www.polabskemuzeum.cz

1. 1. 2014 od 18.30 hodin
Novoroční ohňostroj
„U Černých vrat“

4. 1. od 10.00 hodin
Poutní mše svatá
se zpěvy Chrámového sboru 
u sv. Jana křtitele v zámecké 
kapli sv. Tří králů

5. 1. od 9.00 do 11.00 hodin
Tříkrálová sbírka
u kostela sv. Jana Křtitele 
v Lysé nad Labem

5. 1. od 16.00 hodin
Tříkrálový koncert
v kostele sv. Kateřiny Milovice

7. 1. od 16.30 hodin
Příběhy prvních českých 
králů a knížat
přednáška PaedDr. Marie 
Kořínkové v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

8. 1. od 16.00 hodin
Setkání s rodiči předškoláků
beseda ve školní restauraci 
Scolarest

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

8. 1. – 3. 2.
Ze šuplíku
výstava kreseb a akvarelů
Ilony Bochníčkové 
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

10. 1. – 12. 1.
Náš chovatel 2014
Evropská výstava výstavních 
holubů vzniklých na bázi 
holuba poštovního
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

11. 1. od 9.00 do 16.00 hodin
Jaká je škola, ve které je 
vašemu dítěti dobře?

Kulturní kalendář           1 / 2014
Jakou školu pro dítě zvolit?
beseda v MC Parníček
www.mcparnicek.cz

12. 1. od 9.00 do 11.00 hodin
Tříkrálová sbírka
u kostela sv. Jana Křtitele 
v Lysé nad Labem

14. 1. od 18.30 hodin
Husitský hejtman Jan ze 
Smiřic – první majitel Lysé 
z rodu Smiřických
přednáška ThDr. Jakuba Jukla 
Th.D. v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

15. 1. – 16. 1.
Zápisy dětí do 1. ročníků 
ZŠ J. A. Komenského 
a ZŠ B. Hrozného
www.zsjaklysa.cz
www.zsbhrozneho.cz

16. 1. od 18.00 hodin
Mluvíme ještě česky?
přednáška PhDr. Zdeňky Tiché
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

17. 1. od 20.00 hodin
KOŘEN(FEST)
koncert v kině na Husově nám.
www.kinolysa.cz

21. 1. od 16.10 hodin
Povídání o porodech
beseda v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

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

23. 1. od 17.30 hodin
Turecko: křižovatka civilizací
Obrázky z cesty za Chetity
a dalšími národy
cestovatelská přednáška Martina 
Robeše v Muzeu B. Hrozného 
v Lysé n. L.

29. 1. od 9.00 do 12.00 hodin
Jak slaďovat úspěšně 
– Work-life balance v praxi
seminář ve Fajn klubu
www.rc-routa.cz

Podrobnější informace o akcích se dozvíte na webových stránkách organizátorů.

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

KONCERTY A DALŠÍ SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI.

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

S mírným odstupem času se ještě 
ohlédneme za druhou polovinou říj-
na, kdy byl na Bon Repos připraven 
v rámci Polabských variací 2013 
komponovaný program. Nápad 
na uspořádání venkovní akce v tak 
pozdní roční dobu byl do jisté míry 
riskantní, ale představa barevné 
kulisy nakonec zvítězila. Dokonce 
se zdá, že počasí chtělo chladným 
a vlhkým zářím podtrhnout barev-
ný a teplý říjen.

Barvami ostatně upoutalo i první 
zastavení na cestě po Bon Repos. 
Zasloužil se o ně akademický malíř 
Petr Kadlec, který v nepřehlédnu-
telné oranžové vestě sehrál velmi 
působivě malou divadelní etudu 
„Restaurátor a jeho dítě“. Jinak to-
tiž nelze nazvat jeho výklad k nale-
zeným a obnoveným exteriérovým 
freskám. Pan Kadlec s nadšením 
objevitele zprostředkoval půl druhé 
stovce posluchačů a diváků svou 
verzi Bon Repos za hraběte Šporka. 
Odhalil nám svůj názor na autorství 
italského malíře a pozval nás do 
jeho dílny, kde jsme mohli na vlast-
ní nezkušené oko spatřit malířův 
denní plán (rozvržení prací). Sou-
časným grafi ťákům (sprejerům) 
prozradil tajemství „šporkovských 
grafi ty“ (nápisů na zdech) a jejich 
krátký osud. Chalupářům a cha-
tařům pak vnukl nápad na „ekolo-
gicky šetrné“ zvuky přírody, když 
identifi koval otvory v pískovcovém 
ostění oken jako pozůstatky klecí, 
kde bylo chováno zpěvné ptactvo. 
Zkrátka nových a zajímavých in-
formací bylo tolik, že jsme to ani 
nestihli všechno pobrat, a tak po 
jeho výkladu následoval potlesk při-
hlížejících, kteří ocenili porozumění 
a snahu pana Kadlece o záchranu 
našeho kulturního dědictví.

Od fresek jsme byli uvedeni do 
Čínského sálu na audienci u praž-
ského arcibiskupa Antonína Pet-
ra hraběte Příchovského. Ředitel 
Státního okresního archivu PhDr. 
Michal Řezníček připravil z torzovi-
tých archivních pramenů a odborné 
literatury poměrně bohatý přehled 
o této osobnosti, která ač spojena 
s rokokovou přestavbou Bon Re-
pos, je stále málo známá (a přitom 

se jedná o stavitele Arcibiskupské-
ho paláce na Hradčanském náměstí 
v těsném sousedství Pražského hra-
du). Z životních dat a osudů arci-
biskupa je snad nejpozoruhodnější 
jeho volba, když ve funkci nahradil 
císařovnou Marií Terezií neuznáva-
ného předchůdce Jana Mořice Gus-
tava z Manderscheid-Blankenhei-
mu. Pro zakoupení panství Benátky 
a přestavbu Bon Repos arcibisku-
pem pan Řezníček uvedl zajímavý 
postřeh, když Bon Repos přirovnal 
k letnímu bytu a potřebě seberepre-
zentace hraběte arcibiskupa. 

Právě reprezentativní úpra-
vy okolí zámečku a lesoparku 
byly předmětem další exkurze. 
S ohledem na velikost areálu jsem 
nakonec zvolil prezentaci v sále, 
kde bylo možné nahlédnout do 
třísetletého vývoje areálu na pod-
kladě dobových rytin, map, plánů 
a fotografi í bez běhání v parku. Asi 
nejzajímavějším materiálem pro 
další studium se ukázal plán z roku 
1795, který pro majitele panství 
Benátky vypracoval zeměměřič in-
ženýr Honzovský. Originál plánu 
je zatím bohužel nezvěstný, a proto 
bylo možné pracovat pouze s malou 
fotografi í plánu. I tak jsem mohl 
poodkrýt tajemství kaple sv. Jero-
nýma, jejíž osud byl dlouho nejasný. 

Vyčerpaní návštěvníci pak měli 
možnost s horkým čajem a linec-
kým cukrovím (z pekárny Magdy 
Šulcové, které tímto ještě jednou 
děkuji) okusit něco z barevné kulisy 
podzimního parku na Bon Repos. 
To se ale už v sále připravovalo 
historicky první vystoupení Špor-
kova dechového kvinteta, které nás 
s hudbou Antonína Rejchy a W. A. 
Mozarta přeneslo na dvůr arcibis-
kupa Příchovského. Umělecký ve-
doucí souboru Milan Muzikář nás 
provedl nejen zákulisím skladeb, 
ale též nově vzniklého souboru. Je 
pro nás potěšením, že Lysá nyní 
disponuje tak skvělými hudebníky 
jako jsou Marie Mikušková, Eva 
Otradovská, Jan Czech a Kateřina 
Matlasová. Jejich koncert myslím 
nenechal nikoho z přítomných na 
pochybách, že se s nimi ještě setká-
me.

K tónům tajemné předehry Mo-
zartovy Kouzelné fl étny se patrně 
chtěla přidat i příroda. Konečně už 
byla tma, a tak si Královna noci na 
pomoc přivolala bouřku. S tím jsme 
ovšem nepočítali a tak ohnivé a svě-
telné variace Pavla Cézy měly silnou 
vodní konkurenci. V souboji živlů 
se nakonec návštěvníci ukázali jako 
vytrvalí a vyčkali až do závěrečného 
ohnivého deštníku nad Bon Repos. 
Místo zahřmění pak následoval po-
tlesk a úprk do sucha.

V říjnu 2013 jsme tedy poznali 
další tvář Bon Repos – tentokrát 

kouzelnou, okořeněnou soubo-
jem živlů v moři barev. Za po-
řadatele děkuji všem, které náš 
program zaujal, a umožnili nám 
projekt realizovat. Především 
děkuji panu Charlesi Butlerovi 
a Evě Chlumové za zpřístupně-
ní Bon Repos, městu Lysá nad 
Labem a Davidu Kolářskému 
za fi nanční podporu, díky které 
mohlo být vstupné opravdu sym-
bolické. Ing. Romanu Fialovi pak 
za fotky, které doprovázejí tento 
článek.

za organizátory 
Polabských variací
Stanislav Svoboda

Kolik tváří má Bon Repos?

Tak jako na sklonku každého 
roku, i loni 6. 12. 2013 jsme se 
v páteční podvečer setkali na tradič-
ní akci pod názvem „Zimní setkání 
v zámeckém parku aneb Úcta k his-
torické kráse“.  

Již ani nevím, kolikáté setkání 
to bylo, ale patrně jsme se na zám-
ku sešli již minimálně podesáté a 
jistě mi dá za pravdu každý, kdo se 
„Zimního setkání“ zúčastnil, že se 
jedná o velice milé a přátelské se-
tkání. 

Vzhledem k silnému větru se po-
slední akce nekonala venku, ale v 
nádherném prostředí zámku, kde 
nás obklopovaly nástěnné fresky 
připomínající dobu Šporkovu. 

V krásně nazdobeném sále nás 
uvítal ředitel Domova Na Zám-
ku pan Mgr. Jiří Hendrich a dále 
promluvil pan starosta Mgr. Jiří 
Havelka, který zhodnotil uplynulý 
rok. Paní PaedDr. Věra Bodnárová, 
vedoucí odboru školství, soc. věcí, 
zdravotnictví a kultury, nás sezná-
mila s děním v památkové péči a s 
plány na příští rok a společně s pa-

nem ředitelem i s panem starostou 
nám popřáli krásné a klidné vánoce. 
Z úst Mgr. Evy Zápalkové z Národ-
ního památkového ústavu v Praze 
se přítomní dozvěděli o průběhu 
obnovy i historii klášterních teras. 
Tradičně byl hostem této vánočně 
laděné akce též některý ze sochařů, 
který restauroval další kamennou 
památku v našem městě. Nyní to 
byla paní MgA. Tereza Korbelová, 
akademická sochařka, která nám 
pověděla o restaurování vázy s bu-
kranionem a zajímavostech kolem 
této vázy. Obnovená váza se nachá-
zí na nádvoří zámku.

Následně jsme se zaposloucha-
li do příjemných tónů Šporkova 
dechového kvinteta z Lysé nad 
Labem, pod vedením pana Milana 
Muzikáře. Ten nás pobavil i vtip-
ným průvodním slovem.  Sladkou 
tečkou nakonec bylo pozvání pana 
ředitele do zámecké kavárny, kde to 
krásně vonělo punčem, vánočkou a 
zapálenými svíčkami a stejně jako 
každý rok se o nás báječně staraly 
paní ze zámecké kavárny a sestřičky 

z Domova Na Zámku. 
Asi se budu opakovat, ale toto 

setkání je pro mě opravdu milým 
večerem, na který se vždy těším. 
Potkám zde sochaře, se kterými je 
bezvadná spolupráce, usměvavé 
sestřičky ze zámku, které vše vždy 
skvěle připraví a pozdravím se ze 
„známými tvářemi“. Je to pro mě 
opravdu to pravé nastartování do 
vánoční nálady. 

Závěrem bych ráda poděkovala 
městu Lysá nad Labem, Spolku ro-
dáků a přátel a Domovu Na Zámku, 
jejichž péčí se tato již tradiční akce 
může konat. Velký dík patří skoro 
80 návštěvníkům, kteří si udělali 
čas a i přes nevlídné počasí přišli na 
„Zimní setkání“. Bez jejich laskavé-
ho zájmu by naše radost z akce byla 
jen poloviční. 

Hana Nesměráková
ref. odboru školství, soc. věcí, 

zdravotnictví a kultury

Zimní setkání – poděkování
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Krátce z radnice

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

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

Romana Novotná
Odbor správy majetku

a investic

Upozornění pro občany 

Již se stalo tradicí, že při vítání 
nových občánků města Lysá nad 
Labem vystupují pod vedením svých 
učitelek děti z lyských mateřských 
škol. Svými básničkami a písnička-
mi vytvářejí slavnostní a dojemnou 

Poděkování
atmosféru. Patří jim za to náš velký 
dík. Už se těšíme na to, co si pro nás 
letos připraví.

Jitka Petrová 
Odbor školství, sociálních věcí,

zdravotnictví a kultury 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

DOTAZNÍK PRO POTŘEBY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY „MAS Polabí, o.p.s.“
jako podklad pro integrovanou strategii území 2014–2020

Vážení občané, vážení podnikatelé a partneři, dovolte nám, abychom Vás prostřednictvím 
dotazníku požádali o několik otázek, týkajících se prostředí, ve kterém žijete. Vaše odpovědi 
budou sloužit jako podkladový materiál pro tvorbu analytické studie, jejichž výstup bude za-
znamenán do integrované strategie území Místní akční skupiny Polabí, o.p.s.

Místní akční skupina - MAS Polabí, o.p.s. vznikla začátkem roku 2013 a je složena ze zá-
stupců soukromého, veřejného a neziskového sektoru. Skupina sdružuje aktivní lidi, kteří chtějí 
udělat něco pro rozvoj regionu, kde žijí. Hnacím motorem skupiny je „iniciativa zdola“, zamě-
řená na dobré nápady lidí.  V těchto dnech MAS realizuje tréninkovou výzvu z Opatření III.4.1. 
Získávání dovedností a animace provádění pod dohledem Státního zemědělského intervenč-
ního fondu a spolupracující MAS Podlipansko. S jejími zástupci jste měli možnost se setkat 
na adventních akcích v Lysé nad Labem a v Milovicích, kde pro účely zpracování a získání 
podkladů pro strategii rozvoje regionu byly rozdávány dotazníky k vyplnění. 

Také čtenáře Listů prosíme o vystřižení a odevzdání vyplněného dotazníku na podatelně 
města či obce. 

Pokud máte zájem, můžete se přidat i Vy, budete vítáni. 
Podrobnější informace o aktivitách MAS Polabí, o.p.s., případně jak se přihlásit, naleznete na 

internetových stránkách www.maspolabi.cz . Děkujeme za spolupráci!
 
Místo pro doručení dotazníku
– Osobně či poštou do sídla MAS Polabí, o.p.s.
 Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem
– Na obecní úřad Vaší obce

1. Obec, ve které bydlíte (podtrhněte) Milovice – Ostrá – Přerov n. L. – Semice – Starý Vestec
   Lysá nad Labem – Stratov – Stará Lysá – Jiřice

2. Váš věk (zakroužkujte) a     10–17 b     18–25 c     26–40
  d     40–60 e     60 a více

3. Váš aktuální status (zakroužkujte 1 možnost)  
 a     Zaměstnaný b     Nezaměstnaný c     Podnikatel, OSVČ
 d     Student e     Senior f     Mateřská a rodičovská dovolená 
 g     Invalidní důchodce

4. Znáte činnost Místní akční skupiny MAS Polabí, o.p.s.? (zakroužkujte) ANO NE

5. Jste členem MAS Polabí, o.p.s.? (zakroužkujte)   ANO NE

6. Jakým způsobem byste rád/a dostával/a informace o činnosti MAS? (možnost zvolit i více odpovědí)
 a     Webové stránky b     Regionální tisk c     Semináře MAS
 d     Osobní kontakt s pracovníky MAS

7. Znáte projekt, který by měla MAS ve Vaší obci podpořit? (zakroužkujte) ANO NE 

 Jaký? ..............................................................................................................................................

8. Máte Vy osobně projektový záměr, na který byste chtěl získat dotace?
 (zakroužkujte)       ANO NE

9. Z jaké oblasti je Váš projektový záměr? (vyberte max. 4 odpovědi)
 a     Infrastrukutra b     Volnočasové aktivity c     Spolková činnost
 d     Podpora podnikání e     Podpora cestovního ruchu f     Obnova kulturních  památek
 g     Podpora zemědělství h     Podpora krajiny a regionu i      Bezpečnost (PČR, MP, hasiči)
 j      Podpora život. prostředí k     jiné ...................................................................................................

10. Co nejvíc postrádáte ve Vaší obci? (vyberte max. 4 odpovědi)
 a     Dětská hřiště a prostranství (bazén, koupaliště, hřiště, atletická hala)
 b     Cyklostezky c     Domov pro seniory, stacionář
 d     Klubovny a kulturní centra e     Stravovací zařízení f     Ubytovací zařízení
 g     Propagace regionu a přírodních zajímavostí h     Škola nebo školka
 i      Zdravotní péče j     jiné ...................................................................................................

Kalendáře jsme vyměnili za ty s le-
topočtem 2014, ale v článku se ještě 
vrátíme do závěru roku minulého.

 22. jednání rady města se konalo 
19. 11. 2013. Program obsahoval 31 
bodů, více než třetinu z nich zpraco-
val odbor správy majetku a investic 
(SMI). Čtyři body se týkaly věcných 
břemen, tři body bytových záležitostí, 
dva body byly věnovány nebytovým 
prostorům, po jednom pozemkové 
záležitosti a splátkovému kalendáři. Z 
programu: v bodu č. 1 rada schválila 
Provozní řád a Provozní deník malé-
ho zařízení na biologické zpracování 
využitelných biologicky rozložitelných 
odpadů – malé kompostárny. Jde o 
pozemek města na Šibáku, kde jsou 
uloženy a zpracovávány odpadové 
materiály, vzniklé při údržbě veřejné 
zeleně. V bodu č. 4 rada podrobně 
probírala nevyhovující stav školní 
tělocvičny u ZŠ TGM v Litoli a obě 
varianty, jak zajistit její další fungová-
ní. Prvním řešením je zásadní rekon-
strukce objektu. Druhou možností 
je zbourání stavby a na jejím místě 
vybudování nové budovy, o něco větší, 
splňující všechny parametry. V obou 
případech se náklady pohybují v mili-
onových částkách. O věci bude jednat 
zastupitelstvo. Bod č. 5 byl věnován 
privatizaci bytů v majetku města, které 
jsou v Milovicích – Mladé. K jedná-
ní byli přizváni zástupci společnosti 
MUROM a. s., kteří v úvodu předsta-
vili uvedenou společnost. Ta působí 
na privatizačním trhu od roku 1992 
a podílela se na privatizaci tisíců bytů 
po celé ČR. Po hodině byli členové 
rady seznámeni s metodou, která se 
v řadě měst osvědčila, a doporučili její 
projednání v zastupitelstvu. Také další 
bod proběhl za přítomnosti hosta, a 
sice pana Bernarta, zástupce firmy

Systematica. Tato společnost přišla 
s nápadem parkovacího domu BIKE 
TOWER na jízdní kola. Funkční 
vzorek je k vidění u nádraží v Hradci 
Králové a od jara slouží k plné spokoje-
nosti. Naskýtá se možnost, že náklady 

na stavbu by byly hrazeny z Národní-
ho fondu na podporu cyklistiky a na 
město by „zbyla“ finanční spoluúčast 
asi 0,5 mil. Kč a zasíťovaný pozemek.  

V bodech č. 16, 17 a 19 rada roz-
dělovala příspěvky z Charitativního 
fondu. Svaz postižených civilizačními 
chorobami, základní organizace Lysá 
n. L., obdrží 1 tis. Kč na činnost, Pro-
tialkoholní záchytná stanice v Kolíně 
požádala o příspěvek, ale rada žádost 
odložila. Naopak schválila nákup 
vánočních balíčků pro obyvatele do-
mova důchodců a příspěvky na děti 
v dětských domovech a ústavech do 
celkové částky 23,6 tis. Kč. V bodu 
č. 22 rada schválila zapojení města 
do projektu Meziobecní spolupráce. 
V dalším bodu rada schválila půjč-
ku 100 tis. Kč Místní akční skupině 
(MAS) Polabí, která bude sloužit pro 
„rozjezd“ činnosti. Od roku 2014 by 
měla být MAS příjemcem dotací, z 
nichž bude půjčka městu vrácena. O 
činnosti MAS najdete informace na 
jiném místě Listů. V bodu č. 24 rada 
jmenovala členy komise pro otevírání 
obálek a hodnocení nabídek pro za-
kázku „Přeměna okolí MŠ Dráček na 
přírodní zahradu, Lysá n. L.“. Bodem 
č. 26 reagovala rada města na úkol 
ze zastupitelstva, a sice navrhnout 
obecně závaznou vyhlášku, která by 
regulovala hlučné činnosti ve městě. 
Zastupitelstvo rozhodne, zda bude 
vyhláška schválena. V bodu č. 29 rada 
schválila návrhy na přísedící Okresní-
ho soudu v Nymburce, ale i tady bude 
mít konečné slovo zastupitelstvo. Po-
sledním bodem ke schválení byl pro-
gram nadcházejícího zastupitelstva.

9. zasedání zastupitelstva města 
se konalo 27. 11. 2013. V úvodu jed-
nání se řešila žádost občanů z loka-
lity Řehačka, kteří požádali o zřízení 
vlastního osadního výboru. Formálně 
spadají pod Osadní výbor Dvorce. 
Diskuse ukázala různost pohledů, ale 
nakonec převážil názor pana Mgr. 
Kořisty, že iniciativa zdola by měla být 
podpořena. Většinou hlasů byl tedy 

zřízen na území města třetí osadní 
výbor o 5 členech. Jeho prvním úko-
lem je výběr členů. K druhému bodu 
programu byli přizváni zástupci spo-
lečnosti MUROM, kteří vystoupili 
s podobnou prezentací o privatizaci 
bytů v Milovicích-Mladé, jako tomu 
bylo na jednání rady města. Více než 
hodina času ukázala, že zastupitelům 
se návrh líbil. Pozitivní je mj. to, že 
nájemce bytu si může svobodně zvo-
lit jednu ze tří forem dalšího bydlení v 
bytě a přitom má možnost v průběhu 
času měnit formu např. podle vlastní 
finanční situace. Jednou z výhod tzv. 
realitního faktoringu pro město je 
minimální administrativní zatížení, 
spojené s převodem bytového fondu. 
Nicméně zastupitelé nehodili za hlavu 
ani pravidla pro prodej bytů, na nichž 
se pracovalo poměrně dlouhou dobu. 
Na obou formách se bude pracovat 
i nadále a o průběhu budou občané 
informováni.

Střední část programu byla vyplně-
na body, týkajícími se pozemkových 
záležitostí a věcných břemen.

V bodu s č. 10 se zastupitelé zabýva-
li stavem školní tělocvičny u ZŠ TGM 
v Litoli. Stejně jako v radě města se dis-
kutovalo o tom, která varianta je lepší 
– zda rekonstruovat nebo postavit no-
vou budovu. Konečný verdikt nepadl, 
je nutné posoudit všechna hlediska a 
samozřejmě záleží také na financích. 
K věci se zastupitelé určitě ještě vrátí. 
V bodu č. 11 zastupitelstvo schválilo 
přísedící Okresního soudu v Nymbur-
ce. V období 2014-2018 budou město 
v tomto orgánu zastupovat paní La-
butová, Férová a Chloupková. Bod s č. 
12 vyvolal menší diskusi – jednalo se o 
půjčce pro MAS Polabí. Někteří zastu-
pitelé kritizovali, že jde o nový subjekt 
bez historie, ale nakonec byla půjčka 
schválena. Půjčka bude vrácena roce 
2014 z dotací, kterými bude ČR čin-
nost místních akčních skupin obecně 
podporovat.

Rušná diskuse se rozvinula u bodu 
s č. 14, v němž byl projednáván návrh 
obecně závazné vyhlášky o regulaci 
hlučných činností ve městě. Podstatou 

návrhu je zakázat používání sekaček, 
motorových pil a kos a podobných rá-
musivých strojů o nedělích a svátcích. 
K návrhu vystoupil i ředitel městské 
policie pan Bc. Přibyl, který potvr-
dil, že strážníci zatím neřešili žádný 
podobný případ. Většina zastupitelů 
apelovala na obyčejnou lidskou ohle-
duplnost, a tak návrh nebyl schválen a 
OZV neprošla.

Z posledního programového bloku 
informativních zpráv vybírám plán 
zimní údržby na sezónu 2013–2014. 
Do plánu přibyly některé komunikace 
a chodníky. Zimní údržba by měla více 
ochránit životní prostředí, protože asi 
30 % posypové soli by mělo být nahra-
zeno inertním materiálem.

V závěrečné diskusi mj. pan sta-
rosta informoval o jednání s vedením 
České pošty ohledně zvýšení kultury 
poskytovaných poštovních služeb. 
Pošta poukázala na stísněné poměry 
v objektu v Sokolské ulici a vyjádřila 
ochotu k přestěhování do objektu 
města. Z několika nabídek si technici 
vybrali objekt ve dvoře (bývalé tech-
nické služby) na náměstí B. Hrozné-
ho. Než se začne s jakoukoliv úpra-
vou, byla pomocí ankety oslovena 
veřejnost, zda je tento návrh přijatelný.

23. jednání rady města se konalo 
2. 12. 2013. Program obsahoval 31 
bodů a byl velmi pestrý. Z programu 
vybírám: v bodu č. 1 a 2 se rada opa-
kovaně zabývala Nařízením města č. 
6/2013, o placeném stání a ceníkem 
parkovného v roce 2014. Byly upřes-
něny zóny placeného stání v období 
výstav a zpřesněny podmínky, za 
nichž se budou občanům města vydá-
vat parkovací karty. V bodu č. 3 rada 
vybírala provozovatele parkovacích 
ploch pro rok 2014. Na veřejnou za-
kázku dorazily dvě nabídky, ale v me-
zidobí do hodnocení jedna z firem na-
bídku stáhla. Vítězem se tedy stal pan 
Martin Hlavička, který ročně uhradí 
městu 380 tis. Kč.

V bodu č. 5 rada schválila uzavření 
smlouvy s firmou AGORA z Liberce, 
která za 374 tis. Kč včetně DPH zpra-
cuje dokumentaci na kompletní re-

konstrukci budovy Muzea B. Hrozné-
ho. U dalšího bodu byl přítomen pan 
Ing. Kolací, který ve spolupráci s paní 
Dr. Grocholovou zpracoval brožuru 
o cyklistických výletech Ve stopách 
hraběte Šporka, která mapuje histo-
rii 15 let, kdy se výlety konaly. Kniha 
obsahuje texty, scénky a fotografie a 
měla by sloužit pamětníkům výletů 
jako vzpomínka i návštěvníkům měs-
ta pro inspiraci. Rada rozhodne o výši 
příspěvku až po schválení rozpočtu 
města na rok 2014. 

Nadějí pro vzkříšení zahradního 
domku v zámeckém parku přinesl bod 
č. 17, v němž rada schválila pronájem 
objektu místní organizaci Svazu čes-
kých včelařů, a to za symbolickou 
1,- Kč ročně. Město přispěje částečně 
i na úhradu materiálu, potřebného 
pro obnovu objektu. V bodu č. 20 rada 
schválila příspěvek 20 tis. Kč pro Spe-
ciální školu v Lysé nad Labem. Příspě-
vek poslouží k pořízení tzv. schodolezu 
pro handicapované osoby. V bodu č. 
23 rada posuzovala čtyři nabídky na 
realizaci novoročního ohňostroje. Ví-
tězem se stala firma Hromádko-CBS 
Security Agency z Nového Bydžova. 
Náklady na ohňostroj budou hrazeny 
ze sponzorských darů.

V bodu č. 27 rada schválila pořadí 
nabídek na veřejnou zakázku „Pře-
měna okolí MŠ Dráček na přírodní 
zahradu, Lysá n. L.“. Vítězem se stala 
společnost MEGA z Prahy 9 s nabíd-
kovou cenou 2,9 mil. Kč včetně DPH.

Body č. 28 a 29 byly věnovány regu-
laci hazardu ve městě. V prvním z nich 
byla formálně zrušena jedna obecně 
závazná vyhláška z roku 2011, která 
v praxi nebyla uplatňována, v druhém 
bodu byla projednána OZV, která ur-
čuje adresy, na nichž je možno herny 
provozovat. V obou případech bude 
mít konečné slovo zastupitelstvo.

V předposledním bodu rada schvá-
lila příspěvek 20 tis. Kč Okresnímu 
mysliveckému spolku Nymburk na 
nákup léčiv pro srnčí zvěř. Posledním 
bodem, časově nejnáročnějším, bylo 
podrobné projednání návrhu rozpoč-
tu města na rok 2014. Jeho schválení 
bude úkolem prosincového zastupi-
telstva.

24. jednání rady města se konalo 
10. 12. 2013 a 10. zasedání zastu-
pitelstva města dne 18. 12. 2013, 
obě akce po redakční uzávěrce, a tak 
o nich až příště.

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

hodně pohody a spokojenosti.
   Marcela Chloupková

92 let
Jaroslav Krejza

91 let
Věra Maříková
Miroslav Vacek
Ludmila Čermáková

90 let
Anna Koštířová

85 let
Marie Bartošová
Marta Suchomelová
Marie Hueberová
Ján Cegelský

80 let
Alena Dobiášová
Marta Peterková
Hana Vébrová
Božena Holanová
Bohumíra Černohorská

P. Vojtěch Kodet, O. Carm.:
„Spokojenost neznamená jen mít, co mám rád, 
ale i naučit se mít rád to, co mám.“

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

Romana Nováková, odbor školství a kultury

Vítání občánků
se uskutečnilo dne 21. 11. 2013

Mezi občany našeho města byly přivítány tyto děti:

Matěj Hladík
Nela Málková
Tadeáš Cáska
Matěj Pohanka

Z diskotéky s alkoholem
za volantem

Dne 3. 11. 2013 v 04.20 ho-
din při běžné hlídkové činnosti 
spatřili strážníci v ulici Sme-
tanova vozidlo, které porušilo 
dopravní značku zákaz vjezdu 
všech vozidel a pokračovalo tou-
to ulicí v protisměru. Strážníci 
toto vozidlo následně zastavili 
a začali projednávat dopravní 
přestupek s 19 letým řidičem 
z Českého Brodu, u kterého byla 
navíc provedena orientační de-
chová zkouška na přítomnost 
alkoholu v dechu, která dopadla 
pozitivně s naměřenou hodno-
tou 1,4 ‰. Na místo byla při-
volána Policie ČR z podezření 
spáchání přečinu dle § 274 trest-
ního zákoníku ohrožení pod vli-
vem návykové látky. Ostatní tři 
členové posádky vozidla ve věku 
18–19 let odcestovali domů taxi-
službou.

Krimi střípky
Celostátně hledaný kradl
v Penny   

Dne 5. 11. 2013 v 10.40 hodin 
projednávali strážníci s 40 letým 
mužem z Nymburka přestupek 
proti majetku za pokus krádeže 
zboží z prodejny. Samotná krádež 
se nakonec neprokázala, nicméně 
při provedených úkonech k osobě 
pachatele bylo zjištěno, že osoba 
se nachází v policejní databázi ce-
lostátně hledaných osob. Muž tedy 
nakonec stejně skončil na policejní 
služebně. 

Agresivní cestující   
Dne 15. 11. 2013 v 15.30 hodin 

byli strážníci požádáni vlakvedou-
cím o ztotožnění cestujícího, který 
odmítá předložit jízdenku. Stráž-
ník 27 letého muže z Ostravy zto-
tožnil dle předloženého občanské-
ho průkazu, ale platnou jízdenkou 
se prokázat již nemohl. Při násled-
ném projednávání se muž vůči 
strážníkovi začal postupně chovat 

agresivně, což následně vyústilo 
až v samotné napadení strážníka, 
který za pomocí hmatů a chvatů 
útočníka zpacifi koval. Na místo 
byla přivolána hlídka Policie ČR, 
která si agresivního cestující-
ho převzala k provedení dalších 
opatření. Na agresivním chování 
černého pasažéra se výraznou 
měrou podílel i zkonzumovaný 
alkohol.   

Zadržení celostátně 
hledané osoby 

Dne 21. 11. 2013 v 09:25 hodin 
při běžné hlídkové činnosti spatřil 
strážník v ulici Masarykova 28 le-
tého muže z Lysé nad Labem, který 
se nachází v databázi celostátně hle-
daných osob Policií ČR. Po ověření 
totožnosti byl muž následně před-
veden na Policii ČR k provedení 
dalších opatření. 

Preventivní besedy 
V měsíci listopadu uskutečni-

li strážníci ve spolupráci s naší 
externí spolupracovnicí z RZS 

Bc. Soňou Sitovou několik pre-
ventivních besed na základních 
školách, střední škole oděvního 
a grafi ckého designu, v klubu 
seniorů a DPS. Tématem těch-
to preventivních besed na zá-
kladních školách a střední škole 
bylo seznámit žáky a studenty s 
protidrogovou problematikou, 
účincích, následcích, ale i legis-
lativních opatření v této oblasti. 
Naopak u našich seniorů jsme se 
tentokrát zaměřili například na 
bezpečné chování při nakupová-
ní v nákupních centrech, cestová-
ní v hromadných prostředcích a v 
neposlední řadě i na chování při 
setkání s domovními a pochůz-
kovými prodejci, jejichž činnost 
je v našem městě nařízením měs-
ta č. 3/2013 zakázána. Poříze-
nou fotodokumentaci si můžete 
prohlédnout na našich webových 
stránkách www.mplysa.cz.

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

Adéla Štemberová
Natálie Kammová
Štěpán Baláž
Evelína Vurbsová
František Hejňák
Klára Koštířová
Natálie Střelová

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

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

Poplatek za likvidaci odpadu od 1. 1. 2014

11. Jak hodnotíte úroveň jednotlivých faktorů ve Vaší obci? (vyberte v každém řádku 1 možnost)

Situace pro rozvoj průmyslu a podnikání výborná  spíše dobrá spíše špatná nedostatečná
Úroveň zemědělství výborná  spíše dobrá spíše špatná nedostatečná
Nabídka pracovních příležitostí výborná  spíše dobrá spíše špatná nedostatečná
Nabídka služeb výborná  spíše dobrá spíše špatná nedostatečná
Zdravotní péče výborná  spíše dobrá spíše špatná nedostatečná
Školství výborná  spíše dobrá spíše špatná nedostatečná
Sociální služby výborná  spíše dobrá spíše špatná nedostatečná
Stav silnic výborná  spíše dobrá spíše špatná nedostatečná
Elektrifi kace a plynofi kace výborná  spíše dobrá spíše špatná nedostatečná
Vodovody a kanalizace výborná  spíše dobrá spíše špatná nedostatečná
Veřejný rozhlas výborná  spíše dobrá spíše špatná nedostatečná
Veřejné osvětlení výborná  spíše dobrá spíše špatná nedostatečná
Stav ovzduší výborná  spíše dobrá spíše špatná nedostatečná
Čistota vod výborná  spíše dobrá spíše špatná nedostatečná
Krajinotvorba výborná  spíše dobrá spíše špatná nedostatečná
Veřejné plochy, návsi výborná  spíše dobrá spíše špatná nedostatečná
Soudružnost obyvatel výborná  spíše dobrá spíše špatná nedostatečná
Spolupráce obcí výborná  spíše dobrá spíše špatná nedostatečná
Spolupráce obcí a podnikatelů výborná  spíše dobrá spíše špatná nedostatečná
Spolupráce obcí a neziskových organizací výborná  spíše dobrá spíše špatná nedostatečná
Kulturní a sportovní vyžití výborná  spíše dobrá spíše špatná nedostatečná
Sportovní vyžití výborná  spíše dobrá spíše špatná nedostatečná
Využívání místních zdrojů a produktů výborná  spíše dobrá spíše špatná nedostatečná
Možnost ubytování výborná  spíše dobrá spíše špatná nedostatečná
Možnosti stravování výborná  spíše dobrá spíše špatná nedostatečná
Stav historických objektů a kulturních památek výborná  spíše dobrá spíše špatná nedostatečná

12. Zhodnoťte, jak důležitá je podpora jednotlivých oblastí 
 (vyberte v každém řádku prioritu, 1=nejméně, 7=nejvíce)

Podpora malého podnikání 1 3 5 7
Rozvoj cestovního ruchu 1 3 5 7
Podpora v zemědělství 1 3 5 7
Podpora volnočasových aktivit  1 3 5 7
Veřejné služby pro občany 1 3 5 7
Vytváření nových pracovních míst 1 3 5 7
Rozvoj infrastrukutry 1 3 5 7
Zlepšení stavu životního  prostředí  1 3 5 7
Kulturní památky a dědictví  1 3 5 7
Spolupráce obcí, podnikatelů a neziskov. oranizací 1 3 5 7
Zlepšení vzhledu obce 1 3 5 7

13. Jaká investice z veřejných prostředků  by podle Vás významně obohatila a zkvalitnila život
 ve Vaší obci? (uveďte konkrétní projektové záměry – např. oprava cyklostezky podél Labe)

14. Chtěl/a byste se svými názory, zkušenostmi, nápady přímo podílet na přípravě strategie MAS 
 pro období 2014 až 2020? V případě, že ANO, uveďte prosím svůj emailový a telefonní kontakt.

Děkujeme za Vaši ochotu a spolupráci!
Za MAS Polabí, o.p.s.       
Mgr. Milada Čáslavková, koordinátorka      
Tel.: 722 552 484, e-mail: milada.caslavkova@seznam.cz

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

DOTAZNÍK - pokračování
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radnici! Zabere to jen pár mi-
nut a společně můžeme přispět 
k tomu, aby se ve městě lépe žilo. 
Proč donekonečna nadávat na 
tmu, když každý z nás může za-
pálit svíčku…

Aplikace pro Android: 

Aplikace pro iPhone:

kteří jsou v souvislosti s Lysou poněkud ne-
právem ve stínu pozdějšího slavného rodu 
Šporků. Rod Smiřických vlastnil lyské panství 
téměř 80 let. Husitský hejtman Jan Smiřický 
ho získal na sklonku svého života v polovině 
15. století. Průvodcem tímto historickým obdobím 
našeho města nám bude historik berounského mu-
zea ThDr. Jakub Jukl Th. D.  Přednáška se koná 
v městské knihovně.

Mluvíme ještě česky?Mluvíme ještě česky?
– 16. ledna od 18.00 hodin– 16. ledna od 18.00 hodin
Madr říkala, že mi ještě kólne, teď du na komp zapařit, eště ti mejlnu, tak zatím 
čágo… Nad tím, zda ještě opravdu mluvíme česky, se bude zamýšlet lyská ro-
dačka PhDr. Zdeňka Tichá z Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR.

Povídání o porodech Povídání o porodech 
– 21. ledna od 16.10 hodin– 21. ledna od 16.10 hodin
Další setkání a beseda nejen budoucích maminek o problematice porodů – 
sdílení osobních zkušeností, orientace v právních otázkách, „porod podle 
mých přání“ a diskuse nad dalšími otázkami i s účastí pozvaných odborníků.  
Besedy je možné se účastnit i s dětmi. Akce se uskuteční v prostorách knihov-
ny. Vstup volný.

Ze šuplíku – 8. ledna – 3. února 2014Ze šuplíku – 8. ledna – 3. února 2014
Výstava kreseb a akvarelů Ilony Bochníčkové se koná v prostorách knihovny.

Soutěž pro dětské čtenářeSoutěž pro dětské čtenáře
S novým rokem si 
naše knihovna pro 
své dětské čtenáře při-
pravila novou soutěž 
s názvem Lovci perel.
Celý rok tedy bude-
te mít možnost jako 
správní lovci perel 
získávat za přečtené 
knížky perly a další 
odměny. Ne však kaž-
dá kniha se může stát 
perlorodkou… Věří-
me, že se s námi pus-
títe do celoročního 
dobrodružství. Bližší 
informace ke hře zís-
káte v knihovně.

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

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

www.knihovnalysa.cz, www.iclysa.cz

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

Novinky v Městské knihovněNovinky v Městské knihovně
-  Nová otevírací doba knihovny od 1. 1. 2014:

- O víkendech a svátcích - zavřeno.
- Pobočka městské knihovny v Litoli otevřena vždy v úterý od 13.00 
 do 17.00 hodin.
 

Toulky minulostí Toulky minulostí 
– 7. ledna 2014 – 7. ledna 2014 
od 16.30 hodinod 16.30 hodin
Nový kalendářní rok v našem „historickém tou-
lání“ bude zasvěcen významným osobnostem 
raných českých dějin. V lednovém povídání se 
můžeme s PaeDr. Marií Kořínkovou těšit na 
příběhy prvních českých králů a knížat. Před-
náška se bude konat v prostorách knihovny 
od 16.30 hodin.

PC kurz – od 7. do 28. ledna, PC kurz – od 7. do 28. ledna, 
vždy v úterý od 10.00 do 11.00 hodin vždy v úterý od 10.00 do 11.00 hodin 

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

Kurz drátováníKurz drátování
– 8. a 22. ledna od 16.30 hodin– 8. a 22. ledna od 16.30 hodin
Zimní podvečery jsou jako stvořené ke společnému posezení s přáteli či jinými 
zajímavými lidmi. Přijďte si i Vy vychutnat příjemnou atmosféru s kreativní 
lektorkou drátování - Janou Řípovou. Během lekce si budete moci vyzkoušet 
svou zručnost a vyrobit si drobný drátovaný dárek. Účast na lekci není podmí-
něna účastí na minulých lekcích. 

Husitský hejtman Jan ze Smiřic Husitský hejtman Jan ze Smiřic 
– první majitel Lysé z rodu Smiřických– první majitel Lysé z rodu Smiřických
– 14. ledna od 18.30 hodin– 14. ledna od 18.30 hodin
V rámci našeho cyklu vzdělávacích přednášek se opět podíváme na Ly-
sou poněkud z netradičního úhlu – tentokrát z pohledu rodu Smiřických,

Rok 2013 je za námi a rád bych 
poděkoval všem našim přízniv-
cům, sponzorům a v neposlední 
řadě zaměstnancům, kteří se 
každý den ze všech sil snaží vy-
tvářet našim klientům domov. Do 
nového roku přeji pevné zdraví, 
štěstí, pohodu a jen samé dobré 
myšlenky.

Loňský rok byl rozmanitý 
a náročný, ale velice i plodný. 
Zejména závěr roku, který byl ve 
znamení částečné rekonstrukce 
podlah a podlahových krytin na 
přízemí a v 1. patře. Pracně zís-
kané peníze v řádu staticíců bylo 
potřeba ještě v tomto roce proin-
vestovat. To se samozřejmě odra-
zilo na adventní a vánoční atmo-
sféře, kterou jsme se i tak snažili 
zachovat. Podařila se i další mo-
dernizace společných prostor 
a pokojů našich obyvatel. Naku-
povali se nové šatní skříně, židle 
a křesla, komody, kuchyňské 
linky apod. Rádi bychom, aby se 
naši obyvatelé v domově cítili ješ-

tě lépe než doposud. V tomto du-
chu budeme pokračovat i nadále.

Ale i přes rekonstrukci podlah 
náš domov ožíval a všude bylo 
kouzlo Vánoc cítit - vánoční výzdo-
ba, adventní věnce, vánoční strom-
ky, vůně cukroví…

Zprostředkovali jsme, jako ka-
ždoročně, improvizovaný prodej 
ošacení. Klienti si mohli nakou-
pit, tak jak byli zvyklí před nástu-
pem do domova. Přišel i Mikuláš 
s andělem a dvěma pekelníky. Již 
tradicí se stalo „Zimní setkání v 
zámeckém parku aneb úcta k his-
torické kráse“, které jsme uspořá-
dali ve spolupráci s Městem Lysá 
nad Labem a Spolkem rodáku 
města. Zámek byl krásně osvícen 
vánoční výzdobou a všude byl cítit 
klid a dobrá nálada. O restaurová-
ní ústřední vázy na nádvoří zám-
ku nás informovala restaurátorka 
paní Tereza Korbelová a o rekon-
strukci zámeckých teras paní 
Mgr. Eva Zápalková z Národního 
památkového ústavu. Dozvědě-

PO 8.00 – 18.00
ÚT zavřeno
ST 8.00 – 18.00
ČT 8.00 – 18.00 
PÁ 8.00 – 18.00

li jsme se spoustu zajímavých 
informací z průběhu oprav. Pak 
následoval koncert nově založe-
ného „Šporkova dechového kvin-
teta“ pod vedením pana Milana 
Muzikáře. Zámeckým sálem se 
rozezněla renesanční hudba W. A. 
Mozarta a Antonína Rejcha. Celý 
večer jsme zakončili posezením v 
zámecké kavárně při dobré vánoč-
ce a „veselém čaji“.

Vánoční atmosféru nám zpří-
jemnil folklorní soubor „Šáteček“ 

se svým krásným vystoupením. 
Navštívili nás zástupci Městských 
úřadů z Lysé nad Labem, Po-
děbrad, Sadské, Kostomlat nad 
Labem a předali drobné dárky s 
přáním krásných Vánoc svým ro-
dákům, kteří žijí u nás v domově.

A pak už jsme se připravovali na 
příchod nového roku, ale o tom až 
příště.

Zdraví a krásné zimní dny přeji.
Mgr. Jiří Hendrich,  ředitel

Domov Na Zámku Lysá n. L.

Unikátní službu spouští pro 
své občany městský úřad v Lysé 
nad Labem. Umožňuje během 
pár minut jednoduše a pohodlně 
informovat odpovědného za-
městnance radnice o jakémkoliv 
problému či nápadu na zlepšení 
v ulicích města.

„Chceme prosazovat politiku 
otevřeného úřadu, proto máme 
zájem o oboustrannou zpětnou 
vazbu mezi vedením města a jeho 
obyvateli,“ říká tajemník měst-
ského úřadu Miloš Dvořák, který 
si od zavedení služby slibuje zjed-
nodušení komunikace s občany. 
„Věříme, že ji ocení hlavně mladší 

Víte, co zlepšit v Lysé?
Řekněte o tom radnici!

generace zběhlá v nových tech-
nologiích,“ dodává Dvořák.

Jak na to? Rozbitou houpač-
ku na dětském hřišti, přebujelou 
zeleň, místo, kde je nepořádek 
nebo třeba chybí přechod, to vše 
stačí vyfotit a jako tip na zlepšení 
vložit na www.lepsimisto.cz. Tam 
podnět zaznamená odpovědný 
úředník a začne jej řešit. Tipy lze 
hlásit také přímo z ulice prostřed-
nictvím chytrého telefonu, apli-
kace je pod názvem Lepší místo 
zdarma ke stažení pro Android 
a iPhone. Podněty lidé rovněž 
komentují, sdílejí či společně vy-
mýšlí řešení.

Lysá je jedním z prvních měst 
v Česku, kde mohou obyvatelé 
Lepší místo naplno používat.

V Kolíně se za necelé dva roky 
provozu podařilo úředníkům 
spolu s občany vyřešit více než 
stovku podnětů.

Zavedení v Lysé nad Labem 
vyjednal Fond Otakara Motejla, 
který v rámci podpory aktivních 
občanů na stránkách www.na-
sstat.cz nabízí řadu dalších apli-
kací, jež lidem umožní například 
zjistit rozpočet obce, sledovat, 
kolik korun z daní jde na vzdělání 
nebo na pokrytí státního dluhu, 
či kontrolovat, zda v jeho okolí 
nejsou nelegální herny. Jednou 
z aplikací je také Lepší místo. To 
vyvíjí a provozuje zdarma pro 
občany i radnice stejnojmenná 
nezisková organizace.

Pokud máte tip na zlepšení 
Lysé, neváhejte a dejte vědět 

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

Informace o možnosti 
získání parkovací karty

Městské policii Lysá nad Labem. 
Parkovací karty se vydávají na 

kalendářní rok a jsou nepřenosné.
Pokud provozovatelem (vlast-

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

Odbor SMI
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Obchod-
ní akade-
mie Lysá 
nad Labem 

získala i v letošním roce grantovou 
podporu v rámci projektu Leonardo 
da Vinci. To umožnilo zájemcům ze 
třetích a čtvrtých ročníků vycestovat 
na praxi do zahraničí takřka „za hu-
bičku“. Na výběr byly fi rmy či školy 
na Slovensku, v Německu a Anglii. 

Odborná praxe je součástí studia. 
Student vykonává práce odpovída-
jící oboru studia, např. vede admini-
strativu, provádí jednoduché účetní 
práce, seznamuje se s fi remními 
procesy. Současně se zdokonaluje 
v cizím jazyce, společenském cho-
vání a vystupování. 

A jak se našim žákům na letošní 
zahraniční praxi dařilo? 

Anglie
Dan pracoval v účetní a mediální 

fi rmě Jemmet and Fox. S ostatními 
kolegy třídil daňové doklady růz-
ných společností, kterým se fi rma 
stará o účetnictví, a pomáhal po-
čítat a účtovat DPH. V Anglii byli 
i Verča s Tomášem, kteří pracovali 
ve škole Toftwood Junior School. 
Měli na starosti dotazníkové šetření 
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ZŠ J. A. Komenského
Lysá nad Labem          
Komenského 1534, okres Nymburk
Mgr. Marie Nováková - ředitelka školy                                                   

ZŠ B. Hrozného
Lysá nad Labem
nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk
PaedDr. Irena Jarešová - ředitelka školy     

ve středu 8. ledna 2014 v 16.00 hodin 
ve školní jídelně Scolarest 

(pro všechny MŠ v Lysé a spádových obcích 
a zájemce z řad veřejnosti)

Povídání nejen o školní zralosti, přípravě na povinnou školní do-
cházku, zápisu do 1. tříd ve školním roce 2014/15 v Lysé nad La-
bem, odkladu povinné školní docházky dle novely školského zá-
kona, školské reformě, školních vzdělávacích programech škol 
a dalších věcech, které Vás zajímají…

Setkání s rodiči
předškoláků

ZŠ B. Hrozného opět
v „EKO-PROJEKTU“

Od listopadu 
2013 se ZŠ B. 
Hrozného zapo-
jila jako pilotní
škola k ověřová-

ní materiálů do projektu „Rozvoj 
kompetencí učitelů v oblasti envi-
ronmentální výchovy“, do kterého 
byla přizvána EKO Gymnáziem 
v Poděbradech.

Tento projekt bude trvat až do 
konce školního roku 2013/2014, 
kdy květen a červen budou měsíci 
celkového zhodnocení a zapraco-
vání všech materiálů a témat do 
ŠVP ZV naší školy „Bedříšek“.

Hlavním tématem je Environ-
mentální výchova pro TUR, od 
které se odvíjejí i následující podté-
mata: Invazní organismy, biopo-
traviny, kulturní tradice, dovole-
ná v ČR, voda kolem nás a jak se 
chovat ekologicky.

Tato témata byla přidělena jed-
notlivým vyučovacím předmětům 

a to konkrétně: přírodopisu, země-
pisu, anglickému jazyku a výtvarné 
výchově.

Projekt se týká především žáků, 
kteří tak mají šanci formou e-lear-
ningového vzdělávání rozšířit si svoje 
znalosti a zpestřit si klasickou výuku 
ve výše jmenovaných předmětech.

Všechny materiály žáci zpracují 
na počítačích - ať už v podobě sa-
mostatné práce nebo s pomocí pe-
dagogů.

Tuto spolupráci hodnotíme klad-
ně jako ostatně všechny spolupráce 
s EKO Gymnáziem v Poděbradech.

Projekt je spolufi nancován Ev-
ropským sociálním fondem (ESF) 
a státním rozpočtem ČR.

Ověřovatelé projektů za naši ško-
lu: Ing. Pavla Strnadová, Mgr. Pet-
ra Kubalová, Mgr. Jana Krausová, 
Mgr. Helena Burcalová, Mgr. Jana 
Borecká, Jan Papáček.
za tým Environmentální výchovy 

Mgr. Petra Kubalová

Zahraniční praxe studentů OA Lysá nad Labem
mezi žáky, jehož výsledky pak zpra-
covávali do tabulek, grafů a power-
-pointových prezentací. I Karolína 
pracovala ve škole – v Neatherd 
Community High School Dereham. 
Nejvíce svého času věnovala místní 
knihovně, kde pod vedením paní 
Angie Beckett nejen katalogizovala 
a zařazovala knihy, ale i pomáha-
la slabším žákům a dětem cizinců 
s angličtinou a ostatními předmě-
ty. Také pomáhala v recepci, ob-
sluhovala kopírku a laminovačku. 
Tereza pracovala v místní knihov-
ně - Dereham Library. Hned první 
den se zapojila do aktivit maminek 
s malými dětmi, které přicházejí 
každé pondělí dopoledne na hodin-
ku plnou her a říkadel. Její hlavní 
činností bylo ale třídění vrácených 
knih, jejich zařazování na správné 
místo, případně pomoc čtenářům 
v hledání požadovaných publikací. 
Patrik pracoval na místním „okres-
ním úřadě“ - Breckland Council. 
Vedoucí odboru Sue velmi chválila 
Patrikovu angličtinu i jeho přístup 
k práci - doslova ho prý museli do-
nutit, aby si vzal přestávku na oběd, 
ale po deseti minutách už ho znovu 
našli v pilné práci :-). Zpracovával 
letáky a tabulky, obsluhoval ko-

pírku, dokonce vyřizoval telefony 
a ověřoval některé údaje u místních 
fi rem.

Slovensko a Německo
Na Slovensko se za praxí vydaly 

Ivana, Karolína a dvě Míši ze třetí-
ho ročníku. Do školy poslaly vzkaz: 
„Po dlouhé cestě autobusem jsme 
se ocitly v luxusním penzionu Villa 
Capri u Popradu. Tatry jsme viděly 
teprve dnes ráno, pohled na ně nám 
dodal energii pro první pracovní 
den. Elektríčkou jsme se dopravily 
do Popradu, kde jsme se rozdělily 
na dvě skupiny, dvě z nás zůstaly 
v Popradu a dvě pokračovaly do 
Svitu. Každá z nás poznala svoje 

pracoviště a plnila první úkoly. Po 
návratu do penzionu jsme využi-
ly všechny možnosti pro relaxaci 
– bazén, sauna, kulečník, ping – 
pong.“ 

I v Německu byli stážisté Pavel 
a Lukáš velmi spokojeni: „Zdra-
víme z lehce deštivého Bamber-
ka. Praxe probíhá velice úspěšně 
a školní kolektiv je přátelský. Naše 
práce spočívá převážně v admini-
strativě. Měli jsme také možnost 
nahlédnout do hodin. Historické 
památky města a dívčí gymnázium 
si velice užíváme.“

za OA zpracovaly 
Mgr. Veronika Brynychová 

a RNDr. Ivana Dvořáková

Ve čtvrtek 21.
listopadu 2013 
uplynulo již 14 
let od úmrtí 
Emila Zátopka 

vynikajícího českého reprezen-
tanta a čtyřnásobného olympij-
ského vítěze ve vytrvalostním 
běhu. K připomenutí jeho skvělé 
sportovní kariéry pořádá Zá-
kladní škola Bedřicha Hrozného 
v Lysé nad Labem závod v přes-
polním běhu nazvaný „Vzpomín-
ka na Emila Zátopka“.

Letošního 14. ročníku se zú-
častnili závodníci ze 7 škol - ZŠ 
JAK Lysá nad Labem, ZŠ pomoc-
ná a speciální Lysá nad Labem, 
ZŠ Kounice, ZŠ a MŠ Přerov nad 
Labem, ZŠ Milovice, ZŠ Kosto-
mlaty nad Labem a pořádající 
ZŠ B. Hrozného v Lysé nad La-
bem.

Vzpomínka na 
Emila Zátopka

V chladném dopoledni se na 
tratě závodu vydalo přes 180 
závodníků. Podruhé změřili síly 
také handicapovaní sportovci 
v kategorii Bez hranic. Nejúspěš-
nější byli běžci z Kounic s celkem 
16 medailemi, na druhém místě 
v počtu medailí byla ZŠ TGM Mi-
lovice - 6 medailí.

Pro pořádající školu získali 
zlaté medaile sourozenci Kate-
řina a Lukáš Kleinerovi, bronz 
Radek Štrobl.

Poděkování patří všem závodní-
kům a jejich doprovázejícím učite-
lům, organizátorům z řad pedago-
gů a žáků 9. tříd ZŠ B. Hrozného, 
fi rmě Scolarest, Městu Lysá nad 
Labem a zámeckému zahradníko-
vi panu Davidu Kolářskému.

za organizátory 
Mgr. Dana Tvrdá, 

ZŠ B. Hrozného

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

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

PRAVIDELNÝ PROGRAM:
PONDĚLÍ
08.00–12.00 Klub BENJAMÍNEK, předškolní děti 2,5 – 5,5 roku
09.00–12.00 Herna
09.30–10.30 Cvičení dětí s rodiči, děti 2 – 3,5 roku
ÚTERÝ
08.00–14.00 Klub BENJAMÍNEK, předškolní děti  2,5 – 5,5 roku
09.00–12.00 Herna
14.00–18.00 Herna
15.30–17.00 Angličtina s rodilou mluvčí, začátečníci, děti 3 – 6 let
16.00–17.00 Cvičení pro těhotné ženy po porodu, vč. hlídání dětí
17.00–17.45 Cvičení dětí BEZ rodičů, děti 3 – 6 let
STŘEDA
08.00–12.00 Klub BENJAMÍNEK, předškolní děti 2,5 – 5,5 let
09.00–12.00 Herna
09.00–09.45 Hudební škola YAMAHA (Robátka), děti 6 – 18 měsíců
10.00–10.45 HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA
 (První krůčky k hudbě), děti 1,5 – 4 roky
11.00–11.45 HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA
 (První krůčky k hudbě), děti 1,5 – 4 roky
14.00–18.00 Herna
15.15–16.00 TANEČNÍ ŠKOLIČKA - I. skupina, děti 4,5 – 6 let
16.00–16.45 TANEČNÍ ŠKOLIČKA - II. skupina, děti 3 – 4,5 roku
17.15–18.45 JÓGA PRO ZAČÁTEČNÍKY, dospělí 
19.00–20.30 JÓGA PRO POKROČILÉ, dospělí 
ČTVRTEK
08.00–12.00 Klub BENJAMÍNEK, předškolní děti 2,5 – 5,5 roku
09.00–12.00 Herna
09.30–10.30 Cvičení dětí s rodiči, děti 1,5 – 3 roky
13.00–15.00 Angličtina s rodilou mluvčí, pokročilí, děti 3 – 6 let
14.00–18.00 Herna
15.00–16.15 Tvořivé dílny, děti 6 – 10 let, každých 14 dnů dle rozpisu
16.30–17.30 Cvičení dětí BEZ rodičů, děti 3 – 6 let
PÁTEK
08.00–12.00 Klub BENJAMÍNEK, předškolní děti 2,5 – 5,5 roku
09.00–12.00 Herna
10.00–11.00 Anglická konverzace pro dospělé s rodilou mluvčí, 
 vč. hlídání dětí

PŘIPRAVUJEME:
KLUBÍČKO 
Kurz pro předškoláky se zaměřením na rozvoj dovedností a před-
pokladů pro úspěšný start ve škole, termín zahájení: únor / březen
HRA NA FLÉTNU pro děti 3 – 7 let 
Od února 2014 otevíráme kroužek výuky hry na fl étnuve skupince 
2 až 4 dětí.Kroužek povede absolventka hudební konzervatoře 
a Pedagogické fakulty, která má bohaté zkušenosti s výukou 
školních i předškolních dětí
JAKÁ JE ŠKOLA, VE KTERÉ JE VAŠEMU DÍTĚTI DOBŘE? 
JAKOU ŠKOLU PRO DÍTĚ ZVOLIT?
Přijďte na seminář a besedu 11. 1. 2014 od 9 do 16 hodin, kde se 
můžete ptát, naslouchat anebo si vzájemně předávat zkušenosti 
a názory ohledně různých typů pedagogiky a výuky na školách. 
Akce je zdarma, je zajištěné hlídání děti a občerstvení INFORMACE 
O PODMÍNKÁCH ÚČASTI naleznete na www.mcparnicek.cz

Od 1. ledna 2014 se mění po-
platek ze psů podle obecně závaz-
né vyhlášky č. 5/2013 o místních 
poplatcích.  

                                           
Pes v rodinném domě s 1–2 byty 
v Lysé n. L. a Litoli                         

1. pes 240,-
2. a další pes 600,-      

Pes v bytovém domě se třemi 
a více byty v Lysé n. L. a Litoli 

1. pes 780,-
2. a další pes 1680,-

Pes v rodinném domě 
v Byšičkách a Dvorcích

1. pes 120,-
2. a další pes 360,-

Za psa, jehož držitelem je poži-
vatel invalidního, starobního nebo 
vdovského důchodu, který je jeho 
jediným zdrojem příjmu, anebo 
poživatel sirotčího důchodu:
Pes v rodinném domě s 1–2 byty 
v Lysé n. L. a Litoli

1. pes 120,-
2 a další pes 300,-

Pes v bytovém domě se třemi 
a více byty v Lysé n. L. a Litoli

1. pes 180,-
2. a další pes 300,-

Pro majitele psů       
Pes v Byšičkách a Dvorcích

1. pes 60,-
2. a další pes 120,- 

Poplatek je možné platit v ho-
tovosti v pokladně fi nančního 
odboru Měú Lysá nad Labem 
nebo bezhotovostně na účet 19-
504268369/0800 do 15. 2. 2014. 
Variabilní symbol – 1341 a číslo 
známky psa, variabilní symbol je 
důležitý pro identifi kaci poplat-
níka. 

Úlevy z poplatkové povinnosti dle 
čl. 5 se poskytují ve výši 50% za psa, 
označeného elektronickým čipem 
podle příslušné obecně závazné vy-
hlášky k trvalému označování psů 
na základě dokladu dle odst. (3). 
Finanční úleva je poskytována z po-
platku vyměřeného na následující 
kalendářní rok. Nárok na úlevu za-
niká dnem, kdy přestala být fyzická 
nebo právnická osoba držitelem psa 
(např. úhynem nebo ztrátou psa, 
darováním nebo prodejem). Kdo 
chce uplatnit úlevu již v roce 2014, 
musí předložit správci poplatku do-
klad o označení psa elektronickým 
čipem a zaplatit do 15. 2. 2014.

za fi nanční odbor 
Košvancová Darina

V minulém čísle Listů byla uve-
řejněna anketa týkající se přesunu 
lyské pobočky České pošty. Rádi 
bychom informovali všechny ob-
čany, že k této problematice se 
můžou vyjádřit do 31. 1. 2014. 

Anketa k přesunu pošty
Anketní lístky je možné vystřih-
nout z prosincových Listů, pří-
padně jsou k dispozici v Městské 
knihovně, kde je také jejich sběrné 
místo.

Městská knihovna
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čtyřleté studijní obory s maturitou
Obchodní akademie
Ekonomické lyceum

specializace
Ekonomika a podnikání, Cestovní ruch, Marketing a reklama

Dny otevřených dveří:
7. 12. 2013 od 9.00 do 12.00 hodin
13. 1. 2014 od 10.00 do 17.00 hodin

Obchodní akademie,
Lysá nad Labem,
Komenského 1534

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

Střední škola 
oděvního a gra-
fi ckého designu 
Lysá nad La-
bem se stala ve 
dnech 21. a 22. 

listopadu 2013 hostitelem zase-
dání Asociace středních a vyšších 
odborných škol s výtvarnými 
a uměleckořemeslnými obory 
ČR. Přivítala téměř padesát dele-
gátů z celé České republiky a také 
tři hosty z Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR. Z ka-
pacitních důvodů škola využila 

Lysá nad Labem hostila výtvarníky z celé republiky
služeb CMC hotelu v Čelákovi-
cích, který účastníkům poskytl 
nejen ubytování a stravování, ale 
také příjemné kongresové pro-
story pro jednání Asociace. 

V Lysé, sídelním městě školy, 
hosté strávili celý půlden. Čekala 
je komentovaná procházka barok-
ní zámeckou zahradou, návště-
va kaple a zámeckých interiérů 
s fascinující freskovou výmal-
bou, pro veřejnost běžně nepří-
stupných. Následovala prohlídka 
jednotlivých objektů školy, tedy 
budovy teoretického vyučování, 

městských ateliérů a hlavně roz-
lehlých oděvních a grafi ckých 
ateliérů a dílen, kde hosté zhlédli 
nejen veškeré výukové prostory 
s příslušným technickým a pří-
strojovým vybavením, ale také 
množství výtvarných prací žáků 
všech ročníků a oborů (grafi cký 
design, modelářství a návrhářství 
oděvů, design interiéru a bytových 
doplňků). S neskrývaným zájmem 
hosté vstoupili i do probíhajících 
hodin grafi cké návrhové tvorby, 
fi gurální kresby či do praktických 
cvičení grafi ků a oděvních desig-

nérek a byli překvapeni zaujetím 
a úrovní prací žáků. Večerní mód-
ní přehlídka žáků završila úspěš-
nou prezentaci Střední školy 
oděvního a grafi ckého designu 
Lysá nad Labem. Po čtyřletém 
statusu hosta byla škola potvrze-
na jako stálý člen Asociace střed-
ních a vyšších odborných škol 
s výtvarnými a uměleckořemeslný-
mi obory ČR, což je vnímáno jako 
pečeť kvality, ale také jako závazek 
a zodpovědnost do budoucna a je 
nepochybně obrovskou motivací 
pro celý pedagogický sbor. 

Velké poděkování patří všem pra-
covníkům školy, kteří se podíleli na 
přípravě a zdárném průběhu celé 
akce, a Odboru školství Městského 
úřadu v Lysé nad Labem za po-
skytnutí publikací o historii města, 
které si na památku odnesli delegáti 
zasedání. Zvláštní poděkování patří 
Mgr. Jiřímu Hendrichovi, řediteli 
Domova na zámku, za to, že nám 
zpřístupnil běžně nenavštěvované 
prostory objektu, skrývající skvosty 
výtvarného umění, což ocenili právě 
naši hosté – kolegové výtvarníci. 

PhDr. Vlasta Kočová,
zástupkyně ředitelky SŠOGD 

Lysá nad Labem

Milé děti, vážení rodiče, 
srdečně Vás zveme k zápisu do 1. třídy
ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá n. L. 
 
Kdy:  15. 1. 2014 od 13.30 do 17.00 hodin
 16. 1. 2014 od 13.30 do 15.00 hodin
 Náhradní termín: 5. 2. 2014 od13.00 do 15.00 hodin

Kde:  v budově I. stupně ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem 
 (Školní náměstí 1318) 

Co Vás čeká: putování po známých i zcela neznámých 
pohádkách, tedy jedno velké pohádkové dobrodružství. Pozná-
te mnoho pohádkových bytostí. Po splnění všech úkolů zápisu 
obdržíte jako jedni z mála pas do úžasné pohádkové říše. 
Platnost takového pasu je až devět let.

Nabízíme Vám:
– klidné rodinné prostředí (oddělený I. a II. stupeň),
– individuální přístup,
– ranní a odpolední družinu s kapacitou 150 míst,  
– adaptační kurz „Školička“ pro předškoláky,
– možnost využití činnosti asistenta pedagoga,
– celoškolní projekty, odpolední dílny,
– moderně vybavené učebny, 
– školy v přírodě,
– otevření školy rodičům a veřejnosti.

Výuka mateřského jazyka má u nás přednost, proto jí dává-
me dostatečný časový prostor ve výuce. Nově nabízíme AJ 
pro žáky 1. ročníků jako nepovinný předmět. Povinně se bude 
AJ vyučovat již od 2. třídy.

...a dále nabízíme:
– keramický kroužek – sportovní hry
– sborový zpěv – přírodovědný kroužek                                   
– mažoretky – tvořivý kroužek Šikulka

Informace o naší škole se dozvíte také na: www.zsbhrozneho.cz  
nebo na tel. 325 514 615, 325 551 088, 325 551 302.

Těšíme se na Vás…
Kolektiv zaměstnanců ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem

Bedříškovo putování 
pohádkou 

ky,
oga,

Zápis s královnou
květin Florou
do prvního ročníku
pro školní rok 2014/15
na ZŠ JAK Lysá n. L.

středa 15. ledna 2014 
od 13.30 do 17.00 hodin
čtvrtek 16. ledna 2014 
od 13.30 do 15.00 hodin
Náhradní zápis úterý 28. ledna 2014
od 13.00 do 15.00 hodin
Na náhradní termín je nutné se objednat 
telefonicky na 325 551 220 nebo

                                        emailem na info@zsjaklysa.cz.

V čem jsme jiní?
• pro budoucí prvňáčky je pořádán v dubnu - květnu projekt 

 ŠŤASTNÝ START – příprava na bezproblémový vstup do školy;
• povinná výuka anglického jazyka již od 1. ročníku, 

 ve  4. - 7. r. až 4 hodiny týdně;
• druhý cizí jazyk od 7. ročníku jako povinný předmět,

 třetí cizí jazyk od 8. ročníku jako nepovinný předmět;
• navýšené hodiny Čj a M v 9. ročníku pro snazší přechod na SŠ;
• letos máme 14 skupin povinně volitelných a nepovinných 

 předmětů (ruský jazyk , konverzace v Aj, informatika, dílny, 
 přírodovědný seminář, estetická výchova, sportovní aktivity, 
 zdravotní Tv, sborový zpěv…);

• široká nabídka kroužků (počítačové, sportovní, Mladí debrujáři, 
 fotografi cký, keramika, kulečník, Aj s rodilým mluvčím, vaření, 
 aerobic, dramatický, šachy,.. atd.);

• Klub mladého diváka, tři Kluby mladých čtenářů;
• možnost individuálního vzdělávání žáků - se specifi ckými 

 výukovými potřebami (individuální plány, odborně vedené 
 nácviky, tolerance při hodnocení žáka, práce s asistentem 
 pedagoga) i nadaných (individuální plány dle PPP, individuální 
 příprava na sportovní, přírodovědné i humanitní soutěže, práce 
 navíc v hodinách i pro domácí přípravu), u obou skupin práce 
 v oddělené odborné pracovně (z grantu EU) pod dohledem 
 pedagoga;

• webové stránky pro Aj, přírodovědné, humanitní, stránky pro 
 žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a nadané, kde si 
 žáci mají možnost stahovat práci na procvičení, soutěžit a přečíst
 si zajímavé články k předmětu, kterého se stránky týkají:

 http://zsjak.bloger.cz, http://zsjak-hum.bloger.cz,
  http://zsjak-geography.bloger.cz, http://inovace.zsjaklysa.eu,
 http://rovneprilezitosti.zsjaklysa.eu;
• školní poradenské pracoviště: výchovný poradce, speciální 

 pedagog, 2x metodik primární prevence, školní psycholog, 
 logopedičtí pracovníci;

• výborně pracující Rada SRPDŠ a aktivní školní parlament 
 žáků školy.

Další  informace o škole, zápisu na naší škole, odokladu 
 povinné školní docházky a kritéria přijetí najdete na 

www.zsjaklysa.cz  a uslyšíte na schůzce rodičů s vedením škol 
ve středu 8. ledna 2014 v 16.00 hodin ve školni jidelně Scolarest 
(pro všechny MŠ v Lysé a spádových obcích a zájemce z řad veřejnosti).

Kontakt:  ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem
- tel.: 325 551 220, 736 629 486; info@zsjaklysa.cz

Slavnost rozsvěcení vánočního 
stromu se již v naší mateřské škole 
stala tradicí. Každoročně se v před-
večer adventu sejdou rodiče, pra-
rodiče a přátelé školy, aby se svými 
dětmi ochutnali vánoční dobroty 
školní i domácí kuchyně, potěšili se 
z vystoupení jednotlivých tříd, na-
koupili drobnosti na školním jar-
marku, společně si zazpívali koledy 
a samozřejmě rozsvítili nádherný 
vánoční strom na zahradě naší ma-
teřské školy.

A jinak tomu nebylo ani letos. 
Počasí nám přálo, technika nese-
lhala a vůně skořice a hřebíčku se 
linula do širokého okolí. Zatímco 
písničky a básničky v podání na-
šich nejmenších potěšily hlavně 
dospělou část publika, záře veli-
kého vánočního stromu udělala 
radost všem přítomným dětem.

A protože dětská vystoupení 
slavila ohromný úspěch, roz-
hodli se naši předškoláci uspo-
řádat vlastní „koncertní turné“. 

Děti z páté třídy Modrá pas-
telka se proměnily v Ivánky 
a Nastěnky a připravily si ta-
neční ztvárnění klasické ruské 
pohádky Mrazík. Všichni ve sty-

lových kostýmech vypadali jak 
praví ruští bohatýři, vykračovali 
si „prašnou cestičkou“, tančili 
kolem chaloupky na kuří nožce, 
přemohli Babu Jagu a společně 
s Dědou Mrazíkem vysvobodili 
Nastěnku. 

Starší kamarádi ze šesté třídy 
Zelená pastelka se pro změnu 
stali hodnými andílky. Jejich an-
dělský zpěv doprovázený zvukem 
fl étny, klavíru, kytary, zvonků 
a rolniček vykouzlil všude, kde 
se objevili, tu pravou vánoční 
atmosféru. 

Po večerní premiéře v mateř-
ské škole účinkovali naši před-
školáci při slavnostním rozsvěce-
ní vánočního stromu na náměstí 
v Lysé nad Labem, se svým vy-
stoupením se rozhodli potěšit 
babičky a dědečky z Domova 
na Zámku a svým představením 
doplnili program Polabských 
vánočních trhů na Výstavišti 
v Lysé nad Labem.

Všem andílkům, Ivánkům i 
Nastěnkám děkujeme. 

za kolektiv učitelek
MŠ Čtyřlístek

Jitka Churáčková, DiS.

Turné předškoláků z MŠ Čtyřlístek

V pátek 6. 12. 2013 na svátek sv. 
Mikuláše se děti ze ZUŠ F. A. Špor-
ka v Lysé nad Labem pod vedením 
Jany Erbenové zúčastnily charita-
tivní akce pro o.s. Stonožka v chrá-
mu sv. Víta na Pražském Hradě. Tak 
by zněla strohá zpráva o úspěšném 
reprezentování našich dětí na tak 
prestižní akci. Já, jako matka jedné 
ze zúčastněných, však vím, co tomu 
předcházelo. Když přišla moje dce-
ra s tím, že bude zpívat v chrámu 
sv. Víta, nechtělo se mi tomu ani 
věřit. Navíc na mši, kterou celebruje 
Dominik kardinál Duka. Další pře-
kvapení přišlo, když vyndala noty 
a tam bylo Va pensiero z Verdiho ope-
ry Nabuko. Několik dnů u nás tato 

úžasná árie zněla a Adélka se učila 
její slova, samozřejmě v italštině. 
V pátek ráno děti odjížděly už 
v 6.30 hodin směr Praha. 

Chtěla jsem svou dceru vidět, 
a tak jsem se na Pražský Hrad vy-
pravila také. Jistě mi každý, kdo 
někdy navštívil katedrálu sv. Víta, 
dá za pravdu, že sama stavba 
a především atmosféra, kterou 
v člověku vyvolává, je impozantní 
a neopakovatelná. Když se navíc 
chrám rozezněl akordy Va pensiero 
a naše děti, které byly v první řadě, 
začaly zpívat, neměla jsem daleko 
k slzám dojetí. Bylo to nádherné 
a myslím, že jak pro nás, rodiče, tak 
pro děti, nezapomenutelné. 

Velice ráda bych proto touto 
cestou poděkovala Janě Erbeno-

Poděkování vé za její obětavou a neúnavnou 
práci a starostlivost, se kterou se 

našim dětem věnuje. 
Helena Takačová Šnajdrová
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Vážení klienti, zájemci o naše veterinární služby!
Poslední dobou se množí telefonické hovory s dotazy a připomínkami, 

které se netýkají naši veterinární praxe, ale jiných ordinací v okolí. 
Proto oznamujeme, že telefonní čísla 325 561 180 a 603 440 517 

slouží ke komunikaci výhradně s naší Veterinární ordinací 
manželů Matušinových sídlící na adrese 

Havlínova 1750, Lysá n. L. – Litol.
Ani ordinační hodiny se nezměnily a jsou od roku 1991 stále stejné: 

PO – PÁ: 16–18 a SO: 10–12 případně po telefonické dohodě 
i mimo tyto ordinační hodiny.

Oznámení

Jako každý rok i letos Sbor dob-
rovolných hasičů uskutečnil vzpo-
mínkovou akci k výročí založení 
československého státu. Důstojné 
místo u pomníku padlých bylo 
proto místem setkání a položení 
věnce. Milé setkání, přivítání, ale 
i připomenutí si historie v podání 
paní Mgr. Boženy Bacílkové bylo 
v tomto slunečném dni věcné 

28. říjen ve Dvorcích

a oslovilo všechny přítomné. Po 
slavnostním aktu, kdy zazněla 
hymna, mohli účastníci využít 
krátkého posezení v hasičské 
zbrojnici, kde bylo pro všechny 
připraveno malé občerstvení. Za 
uskutečnění akce patří poděková-
ní jak SDH Dvorce, občanům, tak 
i Mgr. Bacílkové.  

Výbor SDH Dvorce

Základní organizace Svazu 
postižených civilizačními cho-
robami v Lysé nad Labem, dob-
rovolně sdružující zdravotně 
postižené občany z obcí a měst 
Mikroregionu Polabí, děkuji 
panu Mgr. Adamcovi za trpěli-
vou výuku základních znalostí 
pro obsluhu a užívání počítačů. 
Výuka se uskutečnila ve dnech 
12. – 15. listopadu 2013 v počíta-
čové učebně Obchodní akademie 
Lysá nad Labem pod záštitou 
ředitelky školy paní RNDr. Ivany 
Dvořákové, za podpory Měst-
ského úřadu Lysá nad Labem, 
zastoupeného tajemníkem úřadu 
panem ing. Milošem Dvořákem. 
Kurzu se zúčastnili zdravotně po-
stižení senioři ze Stratova, Milo-
vic, Lysé nad Labem a z Přerova 
nad Labem, kteří tvořili nadpolo-

viční většinu posluchačů. Děku-
jeme všem za pomoc, pochopení 
a trpělivost.

Naše organizace získala v ro-
ce 2013 fi nanční příspěvky na 
podporu činnosti zdravotně po-
stižených od obcí Ostrá, Stratov, 
Semice, Starý Vestec, Přerov 
nad Labem a od měst Milovi-
ce a Lysá nad Labem v celkové 
částce 8.600,- Kč. Na povodňový 
účet Obec Vestec u Křince, okres 
Nymburk jsme poslali částku 
5.000,- Kč a na účet k zakoupení 
invalidního vozíku pro zdravotně 
postiženého chlapce z Lysé nad 
Labem – Litole jsme poslali část-
ku 2.000,- Kč.

Zastupitelům obcí a měst dě-
kujeme za poskytnutou fi nanční 
podporu.

Jiří Beneš,
předseda ZO SPCCH

Poděkování za pomoc 
a podporu

Sběr pet víček v Lysé
Milí spoluobčané, sbírka víček 

pro malého Vašíka z Litole, která 
byla vyhlášena v září, se shledala 
s velkým úspěchem a okamžitě se 
začaly hromadit pytle plné barev-
ných koleček. Byla jich opravdu 
spousta. V té samé době začaly 
také chodit fi nanční příspěvky 
přímo na Vašíkův účet, který byl 
v Listech v září uveřejněn, a to 
od těch desetikorunových až po 
tisícové částky, od anonymních 
jednotlivých dárců, až po různá 
zájmová sdružení v Lysé nad La-
bem. Celkem se podařilo vybrat 
zhruba třetinu potřebné částky. 
Od specializované fi rmy na výkup 
a zpracování plastu Vašík dostane 
6,- Kč na vozík za každé kilo víček, 

které pro něho nasbíráte. K dosa-
žení zbývajících peněz na invalidní 
vozík, který byl pro Vašíka vybrán 
a doporučen jako nejpraktičtější, 
v hodnotě 84 tisíc Kč, máme ještě 
určitou cestu před sebou. Proto 
i nadále budeme hledat možnos-
ti, jak získat zbývající částku, aby 
se pětiletý Vašík z nového vozidla 
mohl radovat co nejdříve. Vyu-
žíváme této možnosti, abychom 
poděkovali všem sběračům, kteří 
pro nás shromažďují víčka. Srdeč-
ně také děkuji všem, kteří přispěli 
přímo na Vašíkův účet (107-538 
028 0237/0100), věřte, že každá 
desetikoruna nás potěší a hlavně 
přiblíží ke splnění našeho přá-
ní. V dnešní komplikované době 

jsme vděčni a velmi si vážíme vaší 
projevené pomoci, vůči chlapci, 
kterého osobně ani neznáte. Vašík 
měl již možnost si vozík vyzkoušet 
a byla na něm vidět radost, kterou 
v něm tento „nadstandart“ vzbu-
zoval. Velmi se na něj těšíme.

Dovolujeme si vás opět požádat 
o odsypávání nasbíraných víček 
v měsíci lednu na pěti již známých 
sběrných místech v našem měs-
tě. (Městská knihovna, cukrárna 
Campiello, Fajn klub, MC Parníček 
a pekařství u Literů vedle Výstavi-
ště). Všem zmíněným taktéž patří 
veliké díky, že nám již poněkoli-
káté poskytují tuto možnost.  Po-
kud již nyní máte nasbírané větší 
množství, kontaktujte mě prosím k 
osobnímu odběru na tel.: 602 136 
104 nebo jscully@email.cz.

Telefonické konzultace
dětských lékařů

(po ordinačních hodinách)

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

MUDr. Chocholová    
 tel. 606 840 451

MUDr. Matasová        
 tel. 607 746 211

Pro registrované pacienty těchto lékařů: 

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

So 18. 1. MUDr. Dáňová
Ne 19. 1. MUDr. Dáňová
Po 20. 1. MUDr. Čerňanská
Út 21. 1. MUDr. Matasová
St 22. 1. MUDr. Chocholová
Čt 23. 1. MUDr. Dáňová
Pá 24. 1. MUDr. Dáňová
So 25. 1. MUDr. Chocholová
Ne 26. 1. MUDr. Chocholová
Po 27. 1. MUDr. Čerňanská
Út 28. 1. MUDr. Matasová
St 29. 1. MUDr. Chocholová
Čt 30. 1. MUDr. Dáňová
Pá 31. 1. MUDr. Chocholová
So 1. 2. MUDr. Čerňanská
Ne 2. 2. MUDr. Čerňanská

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

Mnohokrát děkujeme!
Smolovi a Jana Skalová

Čtvrtek 14. listopadu 2013 byl 
dnem, kdy všichni zájemci měli 
možnost vyslechnout jedinečnou 
přednášku profesora Petra Char-
váta na téma Výsledky badatelské 
činnosti prof. Hrozného v novém 
světle moderní orientalistiky. 
Do Polabského muzea – Muzea 
Bedřicha Hrozného přišlo celkem 
34 posluchačů, zprvu nestačily 
židle a kdo přišel později, seděl 
na záložních dřevěných školních 
židlích. Hojné návštěvě určitě 
pomohla i vzorná propagace 
v Listech.

Prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. 
z katedry blízkovýchodních studií 

Následovník díla prof. 
Hrozného přednášel v Lysé

Filozofi cké fakulty Západočeské 
univerzity v Plzni, archeolog, histo-
rik a pokračovatel díla prof. Hroz-
ného se ve své přednášce zaměřil 
především na odkaz díla prof. Hroz-
ného a na přínos vědecké a bada-
telské činnosti jeho následovníků. 
Četné dotazy a odpovědi pak ještě 
obohatily předchozí přednášku. Li-
tovat můžou ti, kteří nemohli přijít. 
Nemusí litovat dlouho, protože je 
s panem profesorem Charvátem 
předběžně domluvena v Lysé před-
náška v jarním termínu na téma 
zákonitosti vzniku státních útvarů 
v různých érách lidské historie.

Martin Šandera

Chci i touto cestou poděkovat 
ochotným a vlídným. 
• Děvčatům z Centra zdravotních 
a sociálních služeb vedenými pí. 
Součkovou (jednoduše pečova-
telkám), které mně pomáhají 
nejen s chozením na vycházky 
(a to z druhého patra bez výta-
hu). Jsem jim velmi vděčná, pro-
tože také jejich přičiněním jsem 
„stále v obraze“. Mám pro jejich 
práci velké pochopení; sama 
jsem v mládí pracovala jako pe-
čovatelka v Praze. 
• Druhé poděkování směřuji do 
městské knihovny, kam jsem pra-
videlně dlouhá léta docházela, což 
mi můj zdravotní stav téměř tři roky 

Poděkování nedovoluje. Děvčata již znají, který-
mi knížkami mě potěší. Dokonce 
pečlivě sledují, aby se vypůjčené ti-
tuly neopakovaly. Přijdou, donesou, 
odnesou, prohodí pár slov. Je to vel-
mi milá služba pro nás, co se pěšky 
na delší cestu neodvážíme.
• Třetí poděkování je určené pro 
zaměstnance fi rmy .A.S.A. Z výš-
ky druhého patra zahlédnu hned 
nepořádek, který naši sousedé či 
kolemjdoucí odkládají u popelnic 
i jinde okolo domu. Telefonicky se 
spojím s milým, ženským hlasem 
na volané straně. Léta vím, že patří 
paní Krejčíkové, která zajistí úklid 
a odvezení nepořádku; někdy za-
pomenutého i po vlastních pracov-
nících (ořez větví, hrabání …). 

Marie Bartošová

Vstupme do nového roku s nadějí ve zlepšení 
života v naší zemi i v našem městě!

Dosažení tohoto cíle můžeme nejlépe podpořit svými hlasy ve volbách 
2014. V nich chceme nabídnout vyvážený, sociálně citlivý a v našich 
podmínkách realizovatelný program. Při jeho upřesňování uvítáme 
náměty spoluobčanů, a proto zveme všechny zájemce na přátelská 
setkání „u kulatého stolu“, jež se budou konat každou první středu 

v měsíci od 18 hodin v lyské restauraci U Krále Václava, Masarykova 218. 
S novoročním přáním pokoje a všeho dobrého 

KDU-ČSL v Lysé nad Labem 

Vedení ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ EVIDENCE, DPH
Oto Edr – Čelákovice – ochotně a spolehlivě

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

Do nového 
roku většinou 
v s t u p u j e m e 
s předsevze-
tím, že bu-
deme cvičit 

a hubnout. Toto období je pro 
nás motivující. Nedávejte si však 
nereálné cíle, nelepte na sebe na 
náplasti, nedávejte si elektrody 
na stehna, nepopíjejte zázračné 
čaje, nepodlehněte rozepsaným 
dietám po dnech, které budou 
nabízet v novém roce téměř 
všechny časopisy. Vždyť už dávno 
víte, že žádné zázraky nefungu-
jí a při tomto způsobu hubnutí 
budete mít za rok zas nějaké to 
kilo navíc. Vykročte do roku 2014 
s předsevzetím, že se naučíte jíst 
zdravě, hubnout bez stresu a hla-
dovění.

Společnost STOB organizuje 
skupinové kurzy snižování nad-
váhy, které probíhají téměř ve 
100 městech naší republiky. Jeho 
zakladatelkou je PhDr. Iva Mál-
ková, která vypracovala speciální 
program „Hubneme s rozumem“, 
a její metodika má nejlepší výsled-
ky z hlediska udržení váhových 
úbytků.

U nás v Lysé n. L. probíhají tyto 
kurzy již devátým rokem. Kurz 

Zhubněte se STOBem 
trvá 3 měsíce a za tu dobu máte 
možnost změnit svůj životní styl, 
zredukovat váhu, naučit se sesta-
vit zdravý jídelníček, seznámit se 
s vhodnými potravinami pro hub-
nutí, naučit se orientovat v oba-
lech na výrobcích a především na 
to nejste sami. Součástí kurzů je 
přiměřeně upravené cvičení pro 
každého a možnost výuky Nordic 
Walking. Za loňský rok se skupi-
nových kurzů hubnutí zúčastnilo 
164 osob a společně jsme zhubli 
1016 kg. Nejúspěšnější absol-
ventce se podařilo za 3 měsíce 
snížit svou váhu o 16,80 kg a to už 
stojí za to.

Kurzy v Lysé nad Labem začí-
nají 12. 1. 2014 od 17 hodin v ZŠ 
Bedřicha Hrozného.

S sebou podložku na cvičení 
nebo ručník, pevnou obuv a pití.

Individuální poradenství pro-
bíhá nepřetržitě – výživová po-
radna, zdravotní středisko, Lysá 
n. Labem (analýza skladby těla, 
poradenství v oblasti výživy, vy-
tvoření redukčního plánu).

Přihlášky a informace:
Renata Zápotocká 
– výživový poradce
www.vyzivovyporadce-hubnutí.cz
tel.: 775 246 033
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Vážení spoluobčané, poslední 
roky vlády pravice, která tento stát 
různým způsobem ovládá od roku 
2007, ukázaly, že tradiční politic-
ká strana KSČM s jasnou struk-
turou a demokratickou formou 
rozhodování je jedním z pilířů 
demokracie a právního stavu tak 
jak jej předpokládá Ústava České 
republiky. Proto Vás vyzýváme, 
pokud jsou Vaše názory totožné 

Výzva k obnově
demokracie v ČR

s naším programem, ke vstupu do 
strany. Členství v politické straně 
je ukázkou zájmu o veřejné dění, 
dokladem pevnosti v názorech 
a postojích. Rádi Vás mezi námi 
přivítáme, v případě Vašeho zá-
jmu kontaktujte náš okresní výbor 
na ov.nymburk@kscm.cz.

Tomáš Fišar,
předseda 4. Org. KSČM

Lysá n. L.

V prosincových Listech jsem se 
dočetl, že zastupitelstvo města uva-
žuje o přestěhování pobočky České 
pošty a vyhlásilo k tomuto tématu 
anketu. Diskuse okolo „služeb“ Čes-
ké pošty se táhne řadu měsíců, ne-li 
let. Podle mého názoru není vůbec 
problém v prostorách pobočky (ne-
znám ovšem zázemí pro pracovní-
ky), ale v personálním obsazení.

Ze své zkušenosti mohu konsta-

Reakce na anketu o stěhování pošty
tovat, že při návštěvě pošty je situace 
následující: Jedna přepážka otevře-
na, druhá trvale zavřena a u třetí 
přepážky je tabulka „Přepážka uza-
vřena“ a přitom fronta zákazníků až 
na chodník. Za touto přepážkou pra-
covnice provádí jakési administrativ-
ní úkony. Plně chápu, že pracovnice 
na přepážce mají pravděpodobně 
ještě další povinnosti, ale chybí zde 
určité operativní řešení. Přece, když 

se fronta vytáčí až na chodník, měla 
by  tato pracovnice v první řadě dbát 
na odbavení zákazníků a další úkony 
provádět, když se situace uklidní. 
Nevěřím totiž, že takový nápor trvá 
po celý den, jedná se o nárazový stav. 
Při troše dobré vůle, organizačních 
a operativních schopnostech by se 
přece tyto krizové situace v bídných 
službách České pošty daly zvlád-
nout ke spokojenosti zákazníků. 

Bez tohoto řešení mohou pracovníci 
pobočky úřadovat třeba na náměstí, 
ale při otevření jedné přepážky v pří-
zemí a jedné v patře tento stav stejně 
neskončí. Proto je stěhování pošty 
zcela zbytečné a ve službách se stejně 
nic nezmění, ani nevyřeší. 

Ostatně i starosta města ve svém 
příspěvku uvádí, že tímto opat-
řením nelze garantovat zlepšení 
služeb. Ale o to přece tady po celou 
dobu jde.

Václav Janula

Vážení spoluobčané, možná, že 
někomu z Vás se to bude zdát brzo, 
ale já se domnívám, že na určité 
bilancování je již vhodná doba. Do-
voluji si tak reagovat i na Vaše časté 
dotazy, ať již mailové, telefonické 
anebo osobní kontakty sjednané 
anebo nahodilé, když se potkáme 
ve městě. Většinou kvitujete s po-
vděkem, že píši jako jeden z mála 
zastupitelů do Listů a popisuji pro-
jednávaná témata v Zastupitelstvu 
města trochu jinak, než jsou ofi ciál-
ně prezentována a napravuji někte-
ré účelové lži.

Současně se všemi, se kterými 
diskutuji, chápou, že jako opozič-
ní zastupitel mohu ovlivnit leda-
cos, ale pouze minimálně, protože 
si totalitní radniční koalice dělá 
vlastně, co chce a proti bývalé 
totalitě jedné strany v minulém 
režimu není v realitě žádného roz-
dílu. Proto se mi ofi ciální stano-
viska podaří někdy pouze zmírnit, 
ojediněle pozastavit na nějakou 
dobu, opravdu výjimečně zajistit 
zcela odlišné stanovisko oproti 
návrhům převážně s podporou 
dalších opozičních zastupitelů.

Pouze někteří tomu stále ještě 
říkají, že jde o demokracii. Já vím, 
že nejde. Již jen fakt, že po volbách 

Stručné bilancování
nedošlo k zastoupení stran podle 
výsledků voleb, myslím tím k po-
měrnému zastoupení ve funkcích, 
svědčí o mnohém, a proto jsem teh-
dy v roce 2009 od volebního aktu na 
protest odešel. 

Omlouvám se proto, že 
1. doposud na území bývalé 

 Fruty nestojí žádný poly-
 funkční objekt vč. bazénu, 
 z původní výstavby za 6 let 
 zůstalo pouhé torzo, a to je-
 ště na soukromých pozem-
 cích, nikoliv na pozemcích 
 města,

2. nijak se přes petice občanů 
 města, neposunula možnost 
 dostavby II. etapy obchvatu.
 Již 7 let existuje územní roz-
 hodnutí, ale ani kraj a ani ve-
 dení města nepřispělo k do-
 hodám o výkupu pozemků, 
 jako základnímu předpokla-
 du dalšího postupu,

3. doposud přes mnohé návr-
 hy, ještě nezačala výstavba 
 nového Domova pro seniory.
 S krajem to nevyšlo, vedení 
 města jiné možnosti dlouho-
 době blokuje a hledá pouze 
 záminky, aby se výstavba ne-
 uskutečnila,

4. nový územní plán je nedo-

 konalý, zpracovaný bez ohle-
 du na základní podklady ja-
 ko je Strategický plán roz-
 voje města, Komunitní plán, 
 Dopravní generel vč. cyklo-
 stezek, bez Koncepce bydle-
 ní, bez Koncepce výsadby
 zeleně, bez Koncepce rozvoje
 sportu a kultury a dalších 
 dokumentů. A také hlavně 
 bez respektování většiny ná-
 mitek a připomínek občanů. 
 Důsledkem toho bude, že 
 ihned po jeho schválení bu-
 de docházet k žádostem 
 o provedení změny,

5. nedopadla dobře ani rekon-
 strukce ČOV a stokových 
 systémů, Masarykovy ulice, 
 ani nám. B. Hrozného, ani 
 Zámecké ul., zejména z hle-
 diska vzniklých víceprací 
 a nedořešení dopravní situa-
 ce. Bohužel další fi nanční 
 prostředky byly promrhány 
 při výstavbě MŠ v Brandlo-
 vě ulici. V porovnání s ce-
 nou MŠ Pampeliška II. by 
 za cenu školky Čtyřlístek II 
 byly nově postaveny další tři, 
 případně provedené rekon-
 strukce panelových komuni-
 kací, zejména v centru, ane-
 bo zmodernizovány stávající 
 školy,

6. nedošlo přes veškerou sna-
 hu ani na tak banální věc, 
 jako je přemístění lavičky 
 k zastávce BUS od restau-
 race „U bílé labutě“ z důvo-
 du stanoviska především 
 asociální totalitní radniční 
 koalice vč. sociální demo-
 kratky. Moje omluva patří 
 zejména Klubům důchodců, 
 svazu postižených a Komisi 
 sociální a zdravotní města
 při RM. Technicky je to ne-
 jen možné, ale poměrně jed-
 noduché a finančně nenáročné.

A mohl bych pokračovat, bylo 
toho daleko více.

Z jediné rekonstrukce mám 
radost, a to z rekonstrukce hřiště 
u ZŠ Komenského, kdy byly fi nanční 
prostředky města využity v zásadě 
účelově. Dotace ještě údajně zajistila 
z kraje paní Chloupková.

Z pověření MěV KSČM Vám 
mám poděkovat dodatečně za hla-
sy, které jste dali při volbách do 
Parlamentu zástupcům KSČM 
a popřát hodně zdraví a celkovou 
pohodu v roce 2014 i bez ohledu na 
složitou politickou situaci a hlavně 
šťastnou ruku při podzimních ko-
munálních volbách v roce 2014.

Ing. Petr Gregor,
zastupitel - bezpartijní

za KSČM

Blaho, prospěch, péče státu
ODS, TOP 09 a další rádoby 

pravicové strany straší občany 
socialismem a komunisty. Chtějí 
tržní hospodářství bez přívlast-
ků, tedy ekonomický model USA. 
V Evropské unii však převažuje 
sociálně tržní model. Je s podivem, 
že ani dlouholetý europoslanec za 
ODS tyto ideologické myšlenky 
neobjasnil a neuvedl šířené zkres-
lené informace o sociálně-tržní 
společnosti na pravou míru. Také 
u nás jsou politické strany, které 
odvozují své programy od myš-
lenky sociálního státu. Vzhledem 
k tomu, že jen málo občanů má 
relevantní informace o pojmu soci-
álního státu, je zapotřebí si jej blíže 
objasnit.

Sociální stát, neboli stát veřej-
ných sociálních služeb, stát blaho-
bytu aj. je založen na myšlence, že 

Pojem sociálního státu
sociální podmínky jednotlivce
jsou i záležitostí společnosti. 
Kořeny sociálního státu najde-
me v Bismarckově povinném 
pojištění. Ve Velké Británii byl 
v období 2. světové války hlavním 
představitelem myšlenky sociální-
ho státu Beveridge, který nastínil 
představu komplexního systému 
sociálních opatření jako ochranu 
před 5 „velkými zly“: chudobou, 
nemocí, nezaměstnaností, ne-
vzdělaností, nedostatečným byd-
lením.

Podle Ramesche Mishry je defi -
nice sociálního státu:
- plná zaměstnanost ve smyslu 
 regulace tržního hospodářství 
 tak, aby byla velká zaměstnanost 
 (práci získali všichni, kdo chtějí 
 pracovat),
- univerzální sociální služby, 
 hlavně vzdělání, zdravotní péče, 

 bydlení, jistota příjmu,
- sociální pomoc založená na 
 testování potřeb ke zmírnění 
 chudoby.

Příčiny vzniku sociálního stá-
tu byly státní zásahy do sociální 
reality, tedy reakcí na: 
1. přetrvávající problémy 
 moderní společnosti
2. vývojové procesy:
 a) formování národních
  států a jejich demokratizace 
  po Francouzské revoluci 
     b) růst kapitalismu jako 
  výrobního způsobu, jeho 
  politické moci a s ním 
  spojenou industrializaci
  a urbanizaci

Marshall zdůraznil význam 
vývoje lidských práv, defi noval so-
ciální občanství a jeho tři součástí:
1. práva občanská
2. práva politická
3. práva sociální

Každá tato oblast prošla určitým 
vývojem, nejprve byla omezena na 
malou část populace, teprve po-
stupně byla rozšiřována na celou 
společnost.
Občanská práva – zajištění 
individuálních svobod a rovnost 
před zákonem
Politická práva – zajištění 
participace na rozhodování moci
Sociální práva  – zajištění 
minimálního podílu na vytvořených 
statcích a sociálním  zabezpečení.

Marshall zjistil, že sociální stát 
není primárně rovnostářsky orien-
tován. Občanství neboli plné napl-
nění sociálních práv podle něj zna-
mená statusovou rovnost neboli 
rovnost všech občanů společnosti 
na základě toho, že do této společ-
nosti patří. Statusová rovnost ne-
znamená rovnost příjmovou.

(Pokračování v Listech 2/2014)
 Tomáš Sedláček

zastupitel KDU-ČSL

1904 - 8. února byla v přístavu Port 
  Arthuru v severní Číně na-
  padena ruská fl otila japon-
  skými torpédovými čluny. 
  V Tokiu vyhlásil japonský 
  císař ofi ciálně Rusku válku. 
  V konfl iktu šlo o území 
  Korey a Mandžuska. Rus-
  ko bylo v této válce pora-
  ženo.
 - 10. prosince obdržel ruský 
  vědec Ivan P. Pavlov Nobe-
  lovu cenu za výzkumy v lé-
  kařství.
 - 27. října byla v New Yorku 
  uvedena do provozu pod
  zemní dráha. Po čtyřech le-
  tech práce se otevřely dvě 
  trasy, které vedou pod čtvrtí 
  Brodway a pod čtvrtou 
  Avenue.
1914 - 4. srpna začala první světová 
  válka. Poprvé se na válce 
  podílejí téměř všechny země 
  světa. Novinkou je rovněž 
  nasazení zbraní s dosud ne-
  známou ničivou silou. (tan-
  ky, ponorky, letadla a jedový 
  plyn).
 - 15. srpna byl otevřen Pa-
  namský průplav 64 km dlou-
  hý. Stavba trvala 10 let 
  a stála 352 miliony dolarů. 
  O život přišlo 5609 dělníků. 
  Plavba z Karibského moře 
  do Pacifi ku se zkrátila o 
  11300 km.
1924 - 10. července se konaly osmé 
  letní olympijské hry v Paříži. 
  Hvězdou her se stal Fin Paa-
  vo Nurmi, běžecký zázrak, 
  který získal pět zlatých me-
  dailí.
 - V zimních měsících se v Cha-
  monix utkali sportovci v bě-
  hu na lyžích, v rychlobrus-
  lení, v krasobruslení, v jízdě 
  na bobech a v ledním hokeji. 
  Tento sportovní týden byl 
  dodatečně olympijským vý-
  borem prohlášen za 1. zimní 
  olympijské hry.
1934 - 10. června hostitelská země 
  Itálie oslavuje získání titulu 
  na druhém mistrovství světa 
  ve fotbale. Ve fi nále proti 
  Československu zvítězili 2:1.
 - 30. června proběhla v Ně-
  mecku čistka v řadách oddí-
  lů „SA“, známá jako „noc 
  dlouhých nožů“. Čistku vedl 
  Adolf Hitler a zdůvodnil ji 
  tím, že „SA“ měly plán na 
  jeho svržení.
 - 25. července se skupina na-
  cistů v Rakousku pokoušela 
  násilím chopit moci. Nacis-
  té obsadili jeden rozhlasový 
  vysílač a zaútočili na kance-
  lář kancléře E. Dollfuse, 
  který byl při přepadení 
  zabit.

Stoletý kalendář „čtyřkový“
1944 - 28. ledna skončila blokáda 
  města Leningradu, která tr-
  vala 900 dní. Během obléhá-
  ní zemřelo hlady, zimou 
  nebo bylo zabito po dopa-
  dech bomb a granátů
  900 000 lidí.
 - 6. června zahájily americké 
  a anglické armády invazi 
  v Normandii. Tato největší 
  vojenská akce disponovala 
  4 000 vyloďovacích plavidel, 
  2 000 válečných lodí a 14 000 
  letadel.
 - 25. srpna osvobozují spoje-
  necká vojska Paříž.
 - 8. září zahájili Němci bom-
  bardování Londýna, zemře-
  lo 5 000 lidí.
1954 - 21. ledna americké námoř-
  nictvo jako první na světě 
  vlastní ponorku na atomový 
  pohon. Ponorka Nautilus je 
  97 m dlouhá a váží 3180 tun.
 - 7. května kapitulovala fran-
  couzská pevnost Dienbien-
  -phu uprostřed Vietnamu. 
  Dva měsíce byla obléhána 
  příslušníky vietnamského 
  hnutí za nezávislost Viet 
  Minh. Francie defi nitivně 
  přišla o Indočínu (Vietnam, 
  Laos a Kambodžu).
1964 - 4. ledna Papež Pavel VI. jede 
  jako první z papežů do Svaté 
  země, do Jordánska a Izraele.
 - 14. března byl v USA obvi-
  něn z vraždy J. Rubby. Za-
  střelil totiž domnělého vraha 
  prezidenta Kenedyho L. H. 
  Osvolda.
 - 12. června byl se sedmi obža-
  lovanými jihoafrický bojov-
  ník za občanská práva Nel-
  son Mandela odsouzen na 
  doživotí.
1974 - 9. května byl zahájen provoz 
  na trase C pražského metra.
 - 25. srpna zvítězila v Portu-
  galsku karafi átová revoluce. 
1984 - Za celoživotní básnické dí-
  lo byl Jaroslav Seifert jako 
  druhý Čech, oceněn Nobelo-
  vou cenou.
 - 23. dubna američtí a fran-
  couzští vědci objevili mikro-
  organismus, který způsobu-
  je AIDS.
1994 - 17. ledna otřáslo městem 
  Los Angeles v Kalifornii sil-
  né zemětřesení. Bylo zabito
  30 lidí a mnoho domů se zří-
  tilo. Většina domů v Kalifor-
  nii je stavěna s ohledem 
  na možné zemětřesení, pro-
  to bylo málo obětí i škod.
 - 28. dubna byl zvolen Nelson 
  Mandela prvním preziden-
  tem svobodné nerasistické 
  Jižní Afriky po 27 letech ve 
  vězení (zemřel 5. 12. 2013).

Božena Bacílková

Tak máme po volbách a to dost 
dlouho, ale žádné zázraky se nedě-
jí. Zatím co voliči nevěřícně zírají 
do prázdna, vítězové se dohadují se 
sdružením „ANO“ o podobě příští 
vlády, k tomu si přibrali mandátově 
nejslabší stranu, KDU-ČSL. Pravi-
ce se stáhla do pozadí a je z ní tvrdá 
opozice, čeká na mimořádné volby 
v květnu 2014, to už určitě získá 

Renesance zpět, co ztratila, protože k těmto 
volbám již půjde minimum voličů. 
Levice, která vyhrála letošní volby 
je roztříštěna, klín, který se mezi 
levicové strany cílevědomě vsu-
nul, plní svůj účel dokonale. ČSSD 
se chová rozpačitě, prezidentem 
Zemanem pověřený předseda So-
botka k sestavení vlády, tápe. Pro-
tože kromě oprávněného sdružení 
ANO, si bere do koalice mandáto-
vě slabou výše jmenovanou stranu, 

která chce zachovat zákon přede-
šlé vlády o vyrovnání s církvemi, 
ČSSD chce novelizovat většinu 
zákonů z minulého období a proše-
třit nároky církví podle dostupných 
listin v archívech. ANO neví, na 
kterou stranu se dát, vpravo či vle-
vo, hlavně ho zajímá obsazení mi-
nisterských křesel, KDU-ČSL na 
slabost svých mandátů, požaduje 
též nějaká křesla a tak tato vláda, 
pokud se strany dohodnou, bude 

mít 18 křesel. Pokud se nenajde 
nějaký kompromis, naplní se tužby 
pravicových stran – mimořádné 
volby do půl roku, nehledě na to, 
že strany se silnějšími volebními 
preferencemi nebyly vyzvány k po-
kusu vytvořit fungující vládu, voliči 
mají jistě otázky, jak je to možné 
a jak to vše dopadne. 

Veselé Vánoce a šťastný Nový 
rok 2014 všem.

                        Karel Hronec
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Loňský rok měla Psí škola Su-
perpes nabitý akcemi, tréninky 
a různými semináři opravdu vr-
chovatě. 

Nečekali jsme, až nastane jarní 
teplé počasí a využili jsme nabí-
zené možnosti pořádat semináře 
o výcviku psů v Městské knihovně 
v Lysé nad Labem, kde je příjem-
né prostředí, teplo a velmi milá 
paní Koníčková, která nám vždy 
ochotně při pořádání akcí pomoh-
la.

Do knihovny jsme v zimních 
měsících pozvali Ing. Petru Vyple-
lovou, která nám přiblížila výcvik 
psů pomocí pozitivních metod, 
MVDr. Helenu Potfajovou, která 
posluchače naučila, jak pečovat 
o pohybový aparát sportovního 
psa a RNDr. Františka Šustu, cvi-
čitele divokých zvířat.

V dubnu nám počasí už dovolilo 
pořádat venkovní akce a tak jsme na 
rozjezd sezóny zorganizovali neofi -
ciální závody agility pro začátečníky 
a štěňata, v květnu již tradiční jarní 
závody Superpes, na které byla dele-
gována mezinárodní rozhodčí Len-
ka Pánková a nově byla zařazena ka-

Ohlédnutí za rokem 2013 u Superpsa
tegorie AO pro mladé začínající psy. 
V květnu se také konala Voříškijáda, 
výstava pejsků kříženců a psů bez 
rodokmene. Výtěžek z této akce byl 
věnován Azylu pro psy ve Skřiva-
nech, který celoročně podporujeme 
a máme zde virtuálně adoptovanou 
fenku.

V červnu proběhl tradiční dvou-
denní frisbee závod, Marlenčiny 
distančky. Poprvé se u nás také 
konal závod obedience a to hned 
dvakrát, v červnu a v srpnu.

Poslední velká akce v září byla 
speciální výstava pudlů, kterou 
uspořádal s naší pomocí Klub přá-
tel a chovatelů pudlů.

Říjen bývá vrcholným obdobím 
agilitní sezony, která se uzavírá 
nejvyšší republikovou soutěží, 
Mistrovstvím České republiky. Na 
tuto soutěž se kvalifi kovalo sedm 
našich členů, Petr Kopecký se 
dvěma psy, Kimem a Bonym, Ro-
mana Hanousková s Františkem, 
Dita Korcová s Elfi í, Katka Cha-
lušová s Gledys, Eva Boháčová 
s Abby, Martina Golasíková s Jac-
ky a Tomáš Ježke s Jenny. Nelépe, 
na druhém místě, se umístil Petr 

Kopecký ve veteránech s Kimem, 
Martina Golasíková a Tomáš Jež-
ke excelovali v družstvech, kde 
se umístili na třetím místě v běhu 
agility. Podrobné výsledky najdete 
na portálu KACR.CZ.

V soutěžích obedience a fris-
bee se na medailové pozice do-
stala Katka Dvořáková s Abby 
a též se dařilo ve frisbee Romaně 
Hanouskové ml. s jejími fenkami 
Fidorkou a Crazy. Katka v závodě 
Paralelní Time Trial zvítězila a Ro-
mana v závěrečném závodě sezo-
ny v kategorii Dogdartbee byla na 
druhém místě s Crazy a na sedmém 
s Dori a to z 85 ti závodících!

Celoročně, tak jako i v minulých 
letech probíhaly na cvičišti kurzy 
poslušnosti, školičky pro štěňátka 
a pravidelné tréninky.

V neposlední řadě nesmím za-
pomenout na dobrovolnou činnost 
našich členů během různých před-
váděček a přednášek se psy, na kte-
ré jsme zváni.  Navštěvujeme školy, 
školky, domov důchodců apod. Ze 
všech těchto akcí vyzdvihnu dobro-
činnou přednášku v Dobříši - Spor-
tujeme se psem z útulku, přednášku 

o canisterapii v psychiatrické léčeb-
ně Kosmonosy a vystoupení se psy 
v Luži při slavnostech Lužického 
Křivořezání.

Všem, kteří pomáhají při akcích 
a při chodu Psí školy Superpes 
moc děkuji, děkuji také městu 
Lysá nad Labem za fi nanční pod-
poru naší činnosti. Podrobnější 
zprávy z akcí a pozvánky na akce 
plánované najdete na stránkách 
školy www.superpes.cz.

Do dalšího roku bych chtěla po-
přát všem pejskařům a nejen jim, 
hodně zdraví, úspěchů a pejskům 
úsměv na čumáčcích.

za Psí školu Superpes,
Romana Hanousková

Republiku bere každý jinak, 
někdo se jede rvát o titul, pro 
jiného je to další agility událost, 
kde se setká s přáteli. Pro Super-
psí závodníky to letos byla směs-
ka obojího.

Družstvo large sestavené 
z agiliťáků Petr Kopecký, Roma-
na Hanousková, Eva Boháčová 
a Dita Korcová, to pojalo spíše 
rekreačně a s nadhledem. Tomu 
odpovídá výsledek celkového 
15. místa z 27 družstev.

Další superpsí členové, kteří 
závodili na MČR byla děvčata 
Martina Golasíková a Kateřina 
Chalušová a ostřílený závodník 
Tomáš Ježke. Katce s Gledys se 
letos podařily disky v obou bě-
zích, jak řekla Katka, byly pro-
stě diskíto hvězdičky. O malou 
senzaci se postarali Martina se 

Veselá výprava na
MČR v agility 2013

svou mini Jackuškou a Tomáš 
s šeltií Jenny, kteří byli společně 
v družstvu „Solidní nejistota“. 
V agility družstev se umístili 
na 3. místě a celkový výsledek 
v součtech obou běhů bylo fan-
tastické 4. místo!

Stejně jako loni, i letos se skvě-
le ukázali závodníci Petr Kopecký 
a jeho veterán Kimi. Vybojova-
li celkové 2. místo! Za zmínku 
stojí, že v loňském roce byla tato 
dvojice na místě 3.!! Ještě rok a 
máme tu Mistry ČR ve veterá-
nech.

Pro příští ročník MČR bych si 
přála stejně dobře zorganizova-
nou akci, jako byla ta letošní a 
stejně osvěžující podzimní poča-
sí. Organizátorům moc děkuji.

za Psí školu Superpes,
Dita Korcová

Začátkem listopadu se usku-
tečnil turnaj v minivolejbale na 
zimním stadionu v Nymburce. 
Na turnaji se sešlo 16 dvojčlen-
ných družstev z Nymburka, Pe-
ček, Kostomlat a Lysé. Hraje se 
na zkráceném a polovičním hřišti. 
Průběh je velmi rychlý. Po zazně-
ní signálu se 7 minut snaží dvo-
jice uhrát dle pravidel červeného 
minivolejbalu co nejvíce bodů. 
11 volejbalistů z Lysé jelo ukázat, 

Úspěchy minivolejbalu

jaké pokroky udělali, i když to ob-
čas stojí velké úsilí trenérek i sa-
motných dětí. Velkým úspěchem 
bylo 2. místo Michala Nesměráka 
a Franty Kadrmase, kteří bojo-
vali do posledního míče. Všichni 
účastníci byli odměněni sladkostí. 
Čeká nás ještě hodně potu a hodin 
tréninků. 

Alice Tomková
TK Slovan Lysá – oddíl 

volejbalu

Vážení čtenáři, přátelé, kole-
gové „pejskaři“, rádi bychom se 
s Vámi podělili o naší velkou radost 
z úspěšného roku 2013, ve kterém 
jsme v naší Základní kynologické or-
ganizaci Lysá nad Labem na cvičišti 
v Litoli uskutečnili několik akcí pro 
pejsky a jejich páníčky. Naše organi-
zace s 80 členy, a více než 60-ti letou 
historií, je již tradičním pořadate-
lem závodů, táborů a vzdělávacích 
i praktických kynologických semi-
nářů. Jsme též velmi rádi, že zájem 
o kynologii má stále i mládež 
- 15 členů z našich řad je ve věku do 
18 let, a těší nás jejich úspěchy. 

Prvním sportovním počinem 
naší organizace byl v dubnu loňské-
ho roku již 2. ročník neofi ciálního 
závodu agility „Jarní lyská tlapka“, 
ve kterém, i přes velmi chladné 
počasí a ranní mrazíky, startovalo 
58 týmů. Všechny týmy byly dobře 
připravené, a tak závody probíhaly 
ke spokojenosti závodníků a též nás 
organizátorů. Jako rozhodčí jsme si 
pozvali Lucii Novákovou, která při-
pravila velmi hezké parkúry.

A naše nadějná mládež se 
v tomto závodu velmi hezky umís-
tila. V prvním běhu štěňat skon-
čila Barbora Šonová s Dzifem na 
druhém místě a Ester Jančaříková 
s Baffi  na místě třetím. V Jum-
pingu pak v kategorii začátečníci 
S Esterka získala ještě 3. místo 
s Miou. V kategorii L se umís-
tila Kačka Kalašová s Andy na 
2. místě. V druhém běhu štěňat 
opět uspěla Bára Šonová s Dzi-
fem (2. místo) a Heda Antošová 

Vše nejlepší do nového roku přeje ZKO Lysá!

s Persi (3. místo). Kategorii L závo-
du Agility vyhrála Kačka Kalašová 
s Andy!Závody agility jsou divác-
ky atraktivní pro dospělé i děti, 
a uvítáme když se na naše příští 
závody agility přijdete podívat!

Další naší tradiční akcí je do-
gtrekkový závod „Polabská stez-
ka“. Letošního 5. ročníku se zú-
častnilo, i přes aprílové počasí, 
55 týmů. Jirka Malinský jako po-
řadatel opět nezklamal a připravil 
pro naše závodníky dvě trasy ve-
doucí krásnou okolní polabskou 
přírodou. Závod byl jako každý 
rok rozdělen do dvou kategorií: 
trasa „Procházka“ v délce cca 
10km a trasa „Výlet“ na cca 30km.  
Mezi účastníky opět nechybělo 
ani několik našich členů. Trasu 
Výlet vyhrála fenka Ennie naší 
členky Zuzky Kučerové, se kterou 
běžela její drahá polovička Mar-
cel Bubeník, trasu „Procházka“ 
pak vyhrála fenka Iris s páníčkem 
Lubošem Kosem. Tento závod po-
řádáme nejen pro zaryté pejskaře, 
ale pro každého kdo miluje pohyb 
se psem v přírodě, tak se snad 
v příštím ročníku setkáme i s 
Vámi! Závěr závodu v podobě pá-
lení čarodějnic, kdy čarodějnický 
kostým oblékli nejen páníčkové, 
ale také jejich psi, skvěle pobavil!

V červnu jsme pořádali zkoušky 
dle národního zkušebního řádu, 
na kterých si naši členi mohli pro-
věřit přesnost naučených cviků
 i bez pomoci motivace pamlskem. 
Zkoušku splnili k radosti pso-
vodů, jejich trenérů, i pana roz-

hodčího, téměř všichni účastníci 
a získali tak chuť do další práce se 
svým psem. Někteří naši členové 
se začínají věnovat obedience – psí 
sport zaměřený pouze na posluš-
nost a Ivan Vlček skládá první 
zkoušku.

V polovině léta jsme se již podru-
hé rozhodli uspořádat neofi ciální 
závody agility „O LYSKOU TLAP-
KU“. Tento závod se opět těšil vel-
kému zájmu našich členů i pejskařů 
ze širokého okolí, a na startovní 
listině se tak objevilo přes 60 týmů! 
Konání závodů připadlo na první 
srpnovou neděli, a jelikož v sobotu 
padaly po celé republice teplotní 
rekordy, měli jsme trochu obavy 
o účast závodníků v následujícím 
dni. Předpověď meteorologů se však 
vyplnila a v noci přišla bouřka, a s ní 
i slibované ochlazení. Přesto jsme 
pro čtyřnohé závodníky připravili 
osvěžení v podobě malého bazénku 
a rozstřikovače, který se ve fi nále 
ukázal jako báječný nápad. Páníč-
kové se zase mohli ochladit a hlavně 
občerstvit v naší kantýně, kde byla 
jako vždy široká nabídka pití a jídla.

V prvním běhu štěňat nás vel-
mi dobře reprezentovala děvčata 
Kristýna Hejňáková (mládež) 
s Jessie, která tuto kategorii vy-
hrála, na druhém místě se pak 
v tomto běhu umístila Iveta 
Martínková s Grace. V závodu 
Jumping - kategorii L pak zabo-
dovala Monika Franková s lab-
radorem Ronysem, který v tento 
den slavil 9. narozeniny a nadělil 
si krásné 2. místo! V druhém běhu 
štěňat si děvčata místa prohodi-
la, na prvním tak skončila Iveta 
s Grace, na druhém pak Kristýna 
s Jessie. V závodu Agility - katego-
rii L se umístila Katka Jančaříková 
s Orfi  na krásném druhém místě, 
následována Kačkou Kalašovou 
(mládež) s Andy na místě třetím. 
Závodníci si díky podpoře města 
a sponzorům odnesli krásné ceny.

Mimo tyto závody jsme v loň-
ském roce pořádali letní agility tábor 
a řadu intenzivních tréninků agility. 
Pro nadšence sportovního výcviku 

a poslušnosti jsme pořádali několik 
seminářů – např. obedience, klikr 
a pozitivní motivace, aport.

Na podzim jsme pak společně 
vyrazili na Mistrovství světa IPO 
2013 v Roudnici n.L., které se 
v České Republice konalo vůbec po-
prvé. Bylo radostí pohledět na pro-
fesionální výkony účastníků z celé-
ho světa, které pro nás byly velkou 
inspirací a motivací. Kdo ví, třeba 
se i někomu z našich členů jednou 
podaří se na MS kvalifi kovat.

Ale rozhodně se už nyní nemáme 
za co stydět. Náš klub úžasně repre-
zentují naši členové na závodech po 
celé ČR. Není bohužel možné vy-
psat všechny úspěchy našich členů, 
ale z těch nejvýznamnějších nám 
dovolte připomenout alespoň tyto: 
Jiří Malinský, s fenou německého 
ovčáka Kyrou, složil nejvyšší mezi-
národní zkoušku IPO3, jejíž součás-
tí jsou pachové práce, poslušnost 
a obrana. Je to úctyhodný výkon, 
a zároveň nás tato dvojice velmi 
dobře reprezentovala na dalších 
závodech sportovního výcviku, kde 
se prozatím vždy postavili na stup-
ně vítězů! Pavlína Tesárková pak 
s fenou německého ovčáka Dixi 
složila národní zkoušku ZVV1 
a mezinárodní zkoušku IPO VO. 
Na poli záchranářského výcviku 
nás velmi pěkně reprezentuje Kat-
ka Jančaříková, která letos se svou 
border kolií Aywy vyhrála 1. místo 
v celostátní soutěži Český pohár 
ZTV a 2. místo na poháru ČEZ dle 
ZZP2. Aywy je upotřebitelná i při 
skutečném vyhledávání pohřešo-
vaného člověka. Za Agility splnila 
Iveta Martínková s Amy zkoušky 
A2 a může tedy postoupit do nej-
vyšší A3, zároveň nás velmi dobře 
reprezentuje na závodech, kde se 
často objevuje na stupních vítězů 
nejen s Amy, ale nyní už i s mladou 
Grace. Jana K. Kuklíková složila
 s Kesinkou zkoušku canisterapie.

Mládež naší organizace v agi-
lity skvěle reprezentuje Kristýna 
Hejňáková s Cherry a Jessie, kte-
rá se dokonce zúčastnila Kvalifi -
kačního závodu pro reprezentaci 

mládeže na European Open Ju-
nior, kde se umístila na krásném 
11. místě z 60 soutěžících. A také 
Katka Kalašová se účastní Junior 
Open v dogfrisbee, velmi krásný 
a divácky atraktivní psí sport, kde 
pes chytá hozený letící disk.

Ve výčtu úspěchů našich členů 
by se dalo pokračovat i dále, ale 
prostoru je málo, proto bychom 
tímto chtěli alespoň všem na-
šim členům poděkovat za přízeň 
a úžasné výsledky jejich práce 
a píle, vážíme si toho. Zároveň 
bychom rádi poděkovali našim 
sponzorům, bez kterých bychom 
nemohli pořádat tolik akcí, s mno-
ha pěknými dary pro účastníky, 
a také podporovat naši mládež 
v jejich začátcích na závodech. 
Děkujeme tedy tímto za podporu 
městu Lysá nad Labem, společ-
nostem IRE, Pizzerie Matylda, 
společnosti LUCO, Montano 
Valtr, Mgr. Ondřej Dlouhý, VaFa, 
Barking Heads, Kmiva Salač, 
MVDr. Procházka, Mystaff, 
Majorcars, Vinotéka Milovice, 
BigShock! a všem našim členům! 

Také tímto děkujeme našim zku-
šeným výcvikářkám Aleně Strýha-
lové, Romaně Macháčkové, Ivetě 
Martinkové a Veronice Pivoňkové 
za jejich trpělivost a cenné rady.

S novým rokem, či především 
s nadcházejícím jarem, možná i vy 
uvažujete o pořízení psa do Vaší 
rodiny, proto neváhejte a přijďte 
se poradit s tak důležitým kritéri-
em jako je výběr vhodného pleme-
ne, pohlaví, ale také proč věnovat 
pozornost prostředí v jakém je 
Vaše budoucí štěně odchované. 
Psí škola, která je u nás vedená 
soukromě již přes deset let zku-
šenou výcvikářkou Alenou Strý-
halovou, Vám pomůže v prvních 
počátcích výchovy a výcviku. Kon-
takt na nás, přehled našich akcí 
a fotografi e z již uskutečněných 
akcí najdete na www.zkolysa.cz.

Děkujeme za Vaši přízeň a pře-
jeme Vám krásný a pohodový rok 
2014, mnoho zdraví, štěstí a lásky, 
a v neposlední řadě radosti s Vaši-
mi psími mazlíčky!   

Kateřina Blahútová
Kynologický klub Lysá n. L.
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INTERVALOVÝ TRÉNINKINTERVALOVÝ TRÉNINK
vhodný pro muže i ženyvhodný pro muže i ženy
vysoká intenzitavysoká intenzita
účinné spalování tukůúčinné spalování tuků
budování svalovinybudování svaloviny

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

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

začínáme 9. 1. 2014začínáme 9. 1. 2014
1 lekce = 60 Kč

předplatné 10 lekcí = 450 Kč

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

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!

Hledáme ještě 37 lidí, kteří chtějí
snížit váhu o 5 až 30 kg.

Poradenství zdarma. Trvalé výsledky.
Pro nezávazné informace volejte  728 478 202
nebo navštivte www.zhubnemezdrave.cz

VČELAŘSKÝ KROUŽEK
LYSÁ NAD LABEM

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

Pak neváhejte a přijďte mezi nás.

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

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

y?

nái ás

- půjčovna, prodej a servis holí
- prodej krokoměrů a kompresních legín
- výuka a instruktáž
- kurzy pro začátečníky i pokročilé

Lekce Nordic Walkingu
v Lysé nad Labem začínají 6. 1. 2014.
každé pondělí a čtvrtek v 18.30 hodin 

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

n

Nordic Walking
- sport pro všechny generace

Ceník inzerce

Rodinné centrum ROUTA si Vás v rámci projektu 
Slaďování rodiny a práce – šance pro Čelákovice 
dovoluje pozvat na
 
praktický interaktivní workshop 
pro slaďující osoby aneb 
Jak slaďovat úspěšně 
– Work-life balance v praxi 

Motto: „Pracujte tak, aby to bavilo Vás. Žijte tak, 
aby to bavilo celou Vaši rodinu.“

• Jak skloubit péči o rodinu a zároveň se realizovat v pracovní 
 oblasti? 
• Jak najít rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? 
• Mohu mít děti a zároveň práci, která mě baví? 
• Mohu pracovat na MD/RD a zároveň se starat o děti? 
• Jak na to? Zvládnu to? 
• Jak si zorganizovat čas, abych vše zvládl/a? 
• Jaké jsou mé priority? 
• Co dělat, když „nestíhám“? 
• Co dělat, když se cítím na MD/RD „vyhořelý/á“? 
• Jak lépe využívat svůj čas a díky tomu dosahovat
 svých cílů, ať již v rámci péče o dítě, v podnikání, 
 aměstnání, při hledání práce či v osobním životě?

Na tyto a další otázky se pokusí odpovědět náš workshop. 
Nečekejte teorii, čekejte příklady z praxe, sdílení zkušeností, 
případové studie, diskuzi. Je to workshop pro Vás, o Vás a s Vámi…

Přednáší Ing. Lucie Jakubcová

KDY?  Středa 29. 1. 2014, od 9 do 12 hod.

KDE?  FAJN KLUB, Poděbradova 1707,
Lysá nad Labem

Seminář je zdarma včetně bezplatného 
hlídání dětí od 1,5 roku.

Kapacita míst je omezena, nutná předchozí 
rezervace:tel. 777 141 243,

e-mail: info@rc-routa.cz, ww.rc-routa.cz

Klub
Fajn
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Kapela
O.H. Tony Black Band

Litoměřice
TSK Dynamik Lysá nad Labem
Ukázka tanců (latina, standard)

Tombola

Místo konání
Kulturní dům Záložna

Benátky nad Jizerou
ulice Smetanova (poblíž Husova nám.)

Vstupné 220 Kč

Předprodej vstupenek
Lysá n. L. - Prádlo a klobouky

Mysarykova 637
pí. Žáková, tel.: 325 551 578

&
telefon 731 109 635, 739 365 238.

Plánek míst bude uveden na stránkách
TSK Dynamik Lysá nad Labem

www.tskdynamik.cz

Pátek 24. 1. 2014 

od 20.00 do 02.00 hodin

Rodinné centrum Milovice, A-Z Divadlo Milovice a Přátelé a rodáci Milovic

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

Charita Lysá nad Labem
zve na tradiční

TŘÍKRÁLOVÝ
KONCERT
v neděli 5. ledna
od 16.00 hodin

V kostele sv. Kateřiny
v Milovicích

Vánoční písně a koledy zahrají muzikanti a zpěváci
souboru písní a tanců Dykyta z Přerova nad Labem.

Během koncertu je možné přispět do národní
Tříkrálové sbírky, která podpoří sociální projekty v našem regionu.


