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Malé i velké, tlusté i tenké, čisté 
i špinavé, ženské i mužské, mladé 
i staré, ty všechny se setkaly v so-
botu 5. dubna na Náměstí Bedři-
cha Hrozného v Lysé nad Labem. 

Některé potřásly jedna druhou, 
jiné si hleděly svého a pletly košíky 
a pomlázky. Další nadšeně tleskaly 

Vás srdečně zve k účasti na

KLADENÍ VĚNCŮ
U PŘÍLEŽITOSTI OSLAV 

OSVOBOZENÍ OD FAŠISMU

 8. května 2014 v 9.00 hodin
Sraz před městským hřbitovem

Město Lysá nad Labem ve spolupráci
se Svazem bojovníků za svobodu, s TJ Sokol 

a Kluby důchodců

Na loňský rok připadlo 100. 
výročí založení Jedličkova ústavu 
v Praze, který vznikl jako moderní 
zařízení poskytující komplexní péči 
postiženým dětem s cílem jejich 
maximálního zařazení do společ-
nosti. Vedle léčby ústav dodnes 
dětem poskytuje i vzdělání včetně 
přípravy na povolání. S touto ideou 
jej jako předně soukromou aktivitu 
zakládal Spolek pro léčbu a výchovu 
rachitiků a mrzáčků v Praze, v jehož 
čele stál lékař a vysokoškolský pro-
fesor Rudolf Jedlička. Právě jeho 
úsilí a organizační schopnosti byly 
pro vznik ústavu klíčové.

Ke zmíněnému výročí poslanec 
Evropského parlamentu Hynek 
Fajmon inicioval a fi nančně pod-
pořil vydání prvního životopisu 
o této respektované osobnosti. 
Knihu Rudolf Jedlička – samaritán 
v bílém plášti napsal Aleš Dvořák 
a vydalo ji brněnské nakladatelství 
Barrister & Principal. Vychází z ní 
i stejnojmenná expozice, která byla 
několik týdnů zpřístupněna v pro-
storách Evropského parlamentu.

Rudolf Jedlička v muzeu
Nyní se ji Hynek Fajmon rozhodl 

předat Městu Lysá nad Labem. Ex-
pozice bude slavnostně otevřena v 
Muzeu Bedřicha Hrozného v den 
státního svátku 8. května v 10.00 
hodin. Na své náklady ji zde – dopl-
něnou o několik vzácných exponátů 
dlouhodobě zapůjčených Jedličko-
vým ústavem – instaluje Spolek pro 
rozvoj města Lysá nad Labem.

Rudolf Jedlička je vedle Bedřicha 
Hrozného nejvýznamnějším rodá-
kem našeho města. Po prohlídce vý-
stavy nebo přečtení zmíněné knížky 
si každý plně uvědomí, o jak praco-
vitého, činorodého a respektované-
ho člověka šlo. Vlastními činy šlo 
o příkladného humanistu, lékaře, 
který do praxe zaváděl nejnovější 
vědecké a technické poznatky, za-
kladatele nejen známého Jedličkova 
ústavu. Je dobře, že zdejší muzeum 
bude návštěvníkům nadále připo-
mínat také jeho život a dílo. Přijďte 
se přesvědčit.

Petr Kopecký,
místopředseda Spolku pro rozvoj 

města Lysá nad Labem

Město  
Lysá 
nad Labem

Hynek Fajmon, poslanec Evropského parlamentu

 

Rudolf 

v  

Muzeum B. Hrozného  
 

 

Evropského parlamentu.

při divadelním představení, ty opo-
dál nepřestaly celý den tlouci do ko-
vadliny. Na opačné straně náměstí 
zrovna jedny udělaly obří bublinu, 
zatímco ty hned vedle nich předaly 
peněžitý dar pro malého Vašíka. 
Ruce stejného majitele za chvíli 
koupily dřevěnou hračku a podaly 

ji malým, těšícím se ručkám…
Pokud tam byly i vaše ruce, jistě 

si ještě pamatujete tu energií nabi-
tou atmosféru, která se nesla celým 
dnem. Spousty stánků s krásným 
zbožím, jež jste museli obhlédnout 
hned několikrát - hračky, šperky, 
oblečení, přání, dárkové předmě-
ty, bytový textil a dekorace, módní 
doplňky, košíky, keramika, mýdla, 
kraslice. Tvořivé dílny pro děti, 
kde chvílemi ani židličky nestači-
ly. Pomyslně vyprodaná divadelní 
představení pro malé i velké, při 
nichž se nejen dětské oči nechaly 
naprosto unést dějem. Ukázky agi-
lity místní psí školy a salónu, které 
měly nebývalý úspěch. A navrch 
toho všeho se chladným vzduchem 

nesla kouzelná hra fl ašinetová… 
Pokud jste své ruce o tento zá-

žitek ochudili, vezměte je určitě 
v říjnu na další setkání – to jim 
nemůžete odepřít!

Děkujeme všem rukám, které 
se zúčastnily 2. řemeslného jar-
marku v Lysé a zejména těm, kte-
ré mince a bankovky vyměnily za 
zboží od jednoho z výrobců. Nej-
větší díky patří všem, jejichž ruce 
předaly dobrovolný příspěvek na 
pomoc Vašíkovi či zakoupily ně-
který z výrobků darovaných řeme-
slníky právě pro Vašíka. Díky vám 
se podařilo vybrat celkem 6457,- 
Kč. Děkujeme a těšíme se na Vás 
a Vaše ruce zase na podzim!

Michaela Tesařová

Na 40 stánků s řemeslnými výrobky | na 1700 návštěvníků z blíz-
kého i vzdálenějšího okolí | 7 tvořivých dílen pro děti i dospělé | 
2 divadelní představení | 2 ukázky agility | sladké i slané dobroty

Program:
18.00 – 18.10 Úvodník večera 
18.10 – 18.30 Rodiny čtou v Bibli o rodině - která 
 pasáž z Bible oslovuje naši rodinu? 
18.30 – 19.00  hudební předěl 
19.00 – 19.15 Ze života svaté Zdislavy
19.20 – 19.30 hudební předěl
19.30 – 19.45 Svědectví ze života 
20.00 – 20.15 Videoprojekce 
20.30 – 21.00 Četba pro potěchu duše - krátké 
 příběhy proložené hudbou
21.15 – 22.00 Nebeská pošta - přímluvná modlitba 
 na úmysly našich návštěvníků 
22.00 – 23.00 Tichem naplněný chrám 

V kostele Narození sv. Jana Křtitele 
v Lysé nad Labem
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do 23. 5.
Zeleň městských památkových 
zón Středočeského krajevýstava v prostorách chodby 1. patra MěÚ Lysá n. L.do 12. 5. 
Václav Hájek z Libočan,
život a dílovýstava v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz1. 5.
Prvomájová steeplechase
Dostihové závodiště Lysá n. L.
www.dostihylysa.cz3. 5. od 7.30 hodin
Vítání ptačího zpěvusraz u vstupu do zámeckého parku v Komenského ulici,v případě deště se akce ruší4. 5. od 14.00 do 18.00 hodin
Po stopách čarodějnicv zámeckém parku v Lysé n. L.
www.mcparnicek.cz
www.tskdynamik.cz6. 5. od 16.30 hodin
Situace v Čechách 
po vymření Přemyslovcůpřednáška PaedDr. Marie Kořínkové v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz7. 5. od 16.30 hodin
Kurz drátovánív městské knihovně
www.knihovnalysa.cz7. 5. 
Žabí koncertterénní exkurze, průvodce RNDr. M. Šandera PhD., sraz u vstupu do pionýrského areálu v Čechově ulici v 18.00 hodin, druhý sraz u Hrabanovské černavy v cca 20.00 hodin, v případě deště se akce ruší8. 5. od 9.00 hodin
Kladení věncůsraz před městským hřbitovemod 8. 5. 
Rudolf Jedlička 
– Samaritán v bílém pláštislavnostní otevření životopisné expozice 8. 5. v 10.00 hodinv Muzeu B. Hrozného Lysá n. L.10.–11. 5.
Agility Superpescvičiště psí školy Superpes
www.superpes.cz11. 5. od 14.00 do 17.00 hodin
Den matekna náměstí B. Hrozného
www.mcparnicek.cz13. 5. od 14.00 hodin
Radíme aktivním seniorům 
při správě penězseminář v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz15. 5. od 17.30 hodin
Počátky českého státu 
– Přemyslovcipřednáška prof. Petra Charvátav Muzeu B. Hrozného Lysá n. L.
www.polabskemuzeum.cz15. 5. od 18.00 hodin
Zdravé domypřednáška Ing. Jana Hrabcev Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz17. 5. od 7.00 hodin
Rybářské závodyna rybníku Okrouhlík v Lysé n. L.17. 5.
Hrabalovo Kerskodopolední pochod Kerskem s výkladem, odpolední program v Lesním ateliéru Kuba17. 5.
Polabská stezka 2014dogtrek Polabskou nížinou
www.zkolysa.cz

Kulturní kalendář           5 / 2014

19. 5. od 14.00 do 18.00 hodin
S parníčkem na vlnách zábavyv MC Parníček
www.mcparnicek.cz20. 5. od 18.00 hodin
Zednářské zahradypřednáška Ing. Veroniky Pincovév Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz21. 5. od 16.30 hodin
Kurz drátovánív Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz21. 5. – 25. 5.
NATURA VIVA 2014Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz22. 5. od 18.00 hodin
Proč jsou šťastné páry šťastnébeseda s R. R. Štěpánkovouv Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz23. 5. od 18.00 hodin
Noc kostelův kostele Narození sv. Jana křtitele v Lysé n. L.24. 5. od 6.00 hodin
Autobusový výlet 
po Jižních Čecháchodjezd z parkoviště u kina
www.spolekrodakulysa.cz24. 5. od 15.00 hodin
Bene iční festival v lese…na podporu výstavby dětského hřiště ve Dvorcích
www.dvorecaci.cz27. 5. od 16.10 hodin
Povídání o porodechbeseda v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz30. 5. od 16.30 hodin
Zahradní slavnost ZŠ Litolv prostorách školy a školního hřiště ZŠ Litol30. 5. od 19.00 hodin
Turecká kavárnadivadelní představení v kině na Husově náměstí
www.knihovnalysa.cz31. 5. od 10.00 hodin
Růžovkydegustace růžových vín, míchaných nápojů, grilované a jiné speciality Vinotéka Lysá nad Labem 
www.vinoteka-lysa.cz31. 5. – 1. 6. od 9.00 do 17.00 hodin
Železniční modelové kolejištěvýstava funkčního železničního kolejiště na nádraží ČD v Lysé nad Labem31. 5. od 13.00 hodin
Dětské odpolednev Dětském areálu v Čechově ulici31. 5. od 20.00 hodin
Katapultkoncert v letním kině
www.kinolysa.cz1. 6.
Závod obediencecvičiště psí školy Superpes
www.superpes.cz7. 6.
Dostihové odpoledneDostihové závodiště Lysá n. L.
www.dostihylysa.cz7. 6. od 17.00 do 20.00 hodin
Muzejní noc ve Skanzenu Skanzen Přerov nad Labem,v 15.00 hodin vernisáž výstavy obrazů Ivy Hüttnerové spojená s autogramiádou7. 6. od 13.00 do 21.00 hodin
Květinová slavnostv prostorách zámeckého parku

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

V dubnu se veřejnosti opět ote-
vřela brána zámeckého parku. 
Někteří z obyvatel města možná 
nejsou nadšeni uzavřením parku 
přes zimu, ale níže uvedený se-
znam prací snad přispěje k objas-
nění důvodů proč tomu tak ještě 
pár let bude. 

Dne 6. 11. 2013 se sešla pra-
covní skupina ve složení zámecký 
zahradník Bc. Kolářský, umělecký 
kovář p. Treml, zástupce Národ-
ního památkového ústavu (NPÚ) 
v Praze Ing. Bočková, správce měst-
ské zeleně sl. Koštířová a zástupce 
odboru životního prostředí Ing. 
Svoboda, aby konkretizovali plán 
na výstavbu nové brány do technic-
kého zázemí parku, které by mělo 
oddělit prostor Libosadu (formální 
zahrada s tvarovanými živými plo-
ty) od provozního zahradnického 
zázemí (v současné době je zpra-
cována projektová dokumentace 
a vydáno stanovisko orgánu památ-
kové péče; realizaci předpokládáme 
v roce 2015).

Následně byl specifi kován roz-
sah kácení dřevin v ploše Bludnice 
(lesopark) a to severovýchodně od 
zámecké kaple. Zde bychom chtěli 
zachovat vzniklou paseku, která 
opticky propojí cestní síť v Bludnici. 
Navíc paseka přirozeně naváže na 
plánovanou severní okružní cestu. 
Severní strana paseky bude osazena 
novými keři, které dotvoří přirozený 
lem a navíc do porostů jinak fádní 
Bludnice vnesou trochu barev. Jižní 
strana, blíže k cestě, bude naopak 
osazena stínomilnými trvalkami. 
K tomuto kompozičně důležitému 
kácení bylo vydáno jak rozhodnutí 
orgánu ochrany přírody, tak i závaz-
né stanovisko orgánu památkové 
péče (včetně nezbytného odborné-
ho vyjádření pracovníka NPÚ).

Na počátku listopadu byl v Libo-
sadu mezi labyrinty založen velký 
růžový záhon (cca 170 ks polyan-
tek) s lemem z levandulí a třemi 
konstrukcemi pro pnoucí růže. 
Krásné konstrukce pro park vyrobil 
již zmíněný kovář p. Treml. Růžo-
vý záhon probarví zelenou plochu 
mezi habrovými boskety a doufej-
me, že přispěje k příjemné náladě 
návštěvníků, kteří nebudou růže 
průběžně sklízet (záhon růží s la-
byrinty bude zpřístupněn veřejnosti 
v červenci, jakmile růže dostatečně 
zakoření). I tento záměr byl pro-
jednán s památkáři a bylo k němu 
vydáno závazné stanovisko orgánu 
památkové péče.

V prosinci bylo rozhodnutím 
orgánu ochrany přírody řešeno ká-
cení větších dřevin v bezprostřední 
blízkosti opěrné zdi parku a to po 
její severní straně při ulici Ve Skále. 
S ohledem na stáří opukové zdi a její 
opěrnou funkci bylo nakonec roz-
hodnuto o pokácení deseti dřevin 
rostoucích v blízkosti do 2 m od zdi. 
Předcházíme tím možnému prolo-
mení zdi do uličního prostoru v dů-
sledku vývratu stromů. V průběhu 
tohoto řízení jsme se nepohodli se 
zástupci ZO ČSOP Semická hůrka, 
kteří měli výhrady ke kácení dvou 
stromů. Krajský úřad nakonec naše 
rozhodnutí v březnu potvrdil, ale 
pro pokročilou dobu vegetace bude 
kácení těchto dřevin možné až na 
podzim 2014. Prozatím se z okolí 
zdi odstranily pouze dřeviny men-
šího vzrůstu, na které nebylo třeba 
vydávat rozhodnutí.

V podstatě po celou dobu uza-

Zima v zámeckém parku
vření parku probíhala v centrální 
a severní části Bludnice průběžná 
pěstební probírka dřevin. Káceny 
byly pouze dřeviny neperspektiv-
ní, vrůstající do korun vzrostlých 
stromů nebo příliš husté porosty. 
Před vlastním kácením byl každý 
strom na místě posouzen (za účas-
ti zámeckého zahradníka, správce 
městské zeleně a zástupce odboru 
životního prostředí). Teprve ná-
sledně byl strom označen signální 
barvou a bylo přikročeno k jeho 
kácení. Kácelo se poměrně dost, ale 
musíme si uvědomit, že se jednalo 
o stromky o průměru kmene 
5–20 cm (nejčastěji javor mléč)
 nebo o staré keřové porosty s pře-
vahou bezu černého. Hromady 
vyřezaného dřeva (převážně větví) 
byly z porostů vynášeny k cestám na 
hromady, kde byly následně štěpko-
vány. Štěpka je pak zahradníkem 
v parku využita na mulčování no-
vých výsadeb.

Přirozeně nebyly pokáceny 
všechny mladé dřeviny. Tam kde 
bylo místo v porostu, byly perspek-
tivní kusy ponechány (nejčastěji ja-
vor babyka a habr obecný). Kromě 
kácení se na podzim samozřejmě 
též sázelo. V první etapě byl vysazen 
jerlín ke vstupu do Komenského uli-
ce, který nahradil dožilý a již poká-
cený. Dva jeřáby severně od kaple, 
dvě vícekmenné břízy do paseky za 
kaplí a dva javory ginnala k cihel-
ně byly vysazeny s cílem zvýraznit 
podzimní barevnost parku. Další 
výsadby byly plánovány až na jaro 
ve vazbě na nejsložitější úkol zimy, 
kterým bylo vybudování severní 
okružní cesty.

Příprava změny trasování cest 
v zámeckém parku byla inzerována 
již v Plánu rozvoje zámeckého par-
ku na roky 2010–2015, který schvá-
lilo zastupitelstvo města. Na pod-
zim 2013 jsme za účasti odborných 
pracovníků NPÚ Ing. Bočkové 
a Mgr. Zápalkové, orgánu památ-
kové péče paní Nesměrákové, 
správce městské zeleně sl. Koštířo-
vé, zámeckého zahradníka Bc. Ko-
lářského a orgánu ochrany přírody 
Ing. Svobody prověřili trasování 
v terénu. Následně bylo vydáno 
potřebné odborné vyjádření pra-
covníka NPÚ a stanovisko orgánu 
památkové péče. 

Předmětem stanoviska byla 
jednak terénní úprava spočívající 
v odstranění staré cesty vedoucí od 
kaple severně do Bludnice a dále 
urovnání terénu severní louky. Ne-
jednalo se ani tak o velké přesuny 
hmot jako o jemnou modelaci te-
rénu. Druhým bodem stanoviska 
bylo navržení nové trasy severní 
okružní komunikace vycházející 
z plánu reambulovaného katastru 
z roku 1876. Zde spatřujeme jistou 
podobnost s ideovým vzorem lyské-
ho parku – parkem zámku Sychrov. 
Na tuto cestu bychom do budouc-
na chtěli umístit větší odpočívadlo 
s vodním prvkem (opět po vzoru re-
ambulovaného katastru a ve vazbě 
na plán rozvoje). Prozatím je z mís-
ta budoucího odpočívadla vyvedena 
cesta, která spojuje severní louku 
s průhledem u broukoviště. Její po-
kračování severní pasáží Bludnice 
bude předmětem dalšího jednání.

Pro suchou zimu bylo možné se 
do prací pustit již na konci února. 
Terén severní louky byl průběžně 
doplňován zeminou odebranou 
z cestního lože nových cest. Naopak 

Místo zrušené cesty severně od kaple

Výřez mapy reambulovaného katastru z roku 1876
1. odpočívadlo s vodním prvkem (fontánou)

2. severní okružní cesta

Nové cesty v Bludnici mají mlatovou úpravu

Nové výsadby zlatice do skupiny jasanů

1.

2.

lože cesty bylo od půlky března vy-
sypáváno betonovým recyklátem, 
který zajistí dostatečnou únosnost 
cesty ve vlhkém počasí. Povrch cest 
byl vysypán pískem. Zde patří velké 
poděkování panu Bílkovi, který dů-
sledně respektoval pokyny zámec-
kého zahradníka i správce městské 
zeleně při realizaci terénních prací.

Náročnost přesunu hmot a ze-
jména potřeba průběžných kon-
zultací na místě vedly ke zpoždě-
ní prací, které skončily až v době 
otevření parku. Od tohoto se ale 
také odrážela jarní výsadba. Byť 
jsme s plány výsadeb začali již 
v lednu 2014 osobním výběrem 
desítek keřů ve školkách v Ma-
lešově u Litoměřic a pak ještě 
v březnu v Průhonicích, přesto 
vlastní výsadba mohla být re-
alizována až na samém konci 

března. Ve zrychleném tempu 
nastoupivšího jara bylo tedy do 
parku na poslední chvíli před jeho 
otevřením vysazeno ještě 30 ks 
zimolezů, 20 ks trojpuků, 30 ks 
kalin, 10 ks šeříků, 2 ks jedlovce, 
2 ks kolkvície, 8 ks zlatice, 5 ks 
brslenu, muchovník, vilín a dřín. 
Velkou radost nám v tomto směru 
dělá spolupráce s p. Kiesenbaue-
rem – vedoucím Dendrologické 
zahrady v Průhonicích. Díky jeho 
laskavosti se nám podařilo do par-
ku získat vzácnější druhy dřevin, 
mezi kterými sbírkových charak-
terem vynikají 4 ks lindery (Linde-
ra erythrocarpa), 2 ks kulovitých 
forem jinanu (Ginkgo biloba), 
3 ks javoru okrouhlolistého (Acer 
circinatum) a 1 ks javoru rezavo-
žilného (Acer rufi nerve).

Pokračování na str. 3
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Krátce z radnice
6. jednání rady města se kona-

lo 25. 3. 2014. Program obsahoval 
32 bodů, z nichž 18 připravil odbor 
správy majetku a investic. Největší 
část byla věnována pozemkovým 
záležitostem – 5 bodů, veřejným 
zakázkám – 4 body, splátkovým 
kalendářům – 3 body, bytovým zá-
ležitostem – 2 body. Z programu: 
v prvním bodu rada města vybírala 
dodavatele pro rekonstrukci chod-
by v pavilonu D u základní školy 
Komenského. Na veřejnou zakáz-
ku dorazily tři nabídky, vítězem se 
stala fi rma Daniel Šperk z Podě-
brad s nabídkovou cenou 278 tis. 
Kč včetně DPH. V druhém bodu 
na zakázku přeložení chodníků 
v Průběžné ulici reagovalo pět fi -
rem, rada vybrala společnost AVE 
Kolín s cenou 329 tis. Kč. Ve třetím 
bodu se rada vrátila k problému, 
kdy a komu prominout poplatek 
„za popelnice“. Dosavadní znění 
obecně závazné vyhlášky s osvo-
bozením od poplatku nepočítá, 
a tak rada doporučila skupiny osob, 
které by nemusely poplatek platit: 
dlouhodobým obyvatelům domovů 
pro seniory, pacientům zařízení so-
ciální péče, obyvatele města trvale 
žijícím mimo území ČR. Tajemník 
připraví návrh úpravy vyhlášky a po 
konzultaci s ministerstvem vnitra ji 
předloží ke schválení zastupitelstvu.

V bodu č. 18 rada vybírala do-
davatele pro opravu střechy u MŠ 
Pampeliška. Na veřejnou zakázku 
se sešlo šest nabídek. Rada vybrala 
fi rmu Daniel Rykowski - PROKVA-
LIT z Hradce Králové za cenu 72 tis. 
Kč včetně DPH. 

Bod č. 19 volně navazoval na 
charitativní koncert „Vozík pro Va-
šíka“. K vybrané částce na koncer-
tu v kině rada schválila příspěvek 
10 tis. Kč z Charitativního fondu, 
a tak se záměr na zakoupení invalid-
ního vozíku pro nezletilého občana 
města zase o kousek přiblížil cíli.

V bodu č. 22 rada vzala na vědo-
mí zprávu o přípravě expozice lys-
kého rodáka MUDr. Jedličky, jejíž 
vernisáž proběhne ve svátek 8. 5. 
2014 v Muzeu B. Hrozného. V bodu 
č. 24 rada schválila restaurování 
kapličky sv. Václava a dvojice an-
dělů. Zakázku získal ak. sochař 
Vojtěch Adamec z Prahy 10. Letos 
dojde jen na kapličku, náklady bu-
dou 104 tis. Kč včetně DPH. V bodu 
26 se rada seznámila se zprávou 
o posouzení a hodnocení nabídek 
na rekonstrukci místních komu-
nikací Na Staré vsi a Dolejší. Nej-
výhodnější nabídku podala fi rma 
SKL Recyklostav z Prahy 5 za cel-
kové náklady 5,77 mil. Kč včetně 
DPH. Nebudou-li v zákonné lhůtě 
podány námitky, může být smlouva 
podepsána.  

V bodu č. 28 rada vzala na vě-
domí zprávu o možnostech získání 
dotace na zateplení, které jsou pro 
sedm vybraných objektů města. 
Vzhledem k omezujícím podmín-
kám dotačního programu Zelená 
úsporám se okruh zúžil pouze na 
městské kino, a na tuto budovu 
bude žádost o dotaci zpracována.

V bodu č. 29 rada vzala na vě-
domí zápis ze stavební komise. Vý-
stupem materiálu je úkol pro odbor 
dopravy, aby sledoval vývoj kolem 
nového územního plánu Milovic a 
uplatnil k němu připomínky, navr-
žené komisí. Posledním bodem byl 
zápis z březnové schůze Osadního 
výboru Byšičky. Úkolem pro pro-

jektového manažera, paní Vlasto-
vou MSc., je měsíční informování 
výboru o tom, jak postupují práce 
na přípravě splaškové kanalizace 
a vodovodu v Byšičkách.

7. jednání rady města se konalo 
8. 4. 2014. Program se skládal z 26 
bodů, z toho jich bylo 22 od odboru 
správy majetku a investic. Největší 
část byla věnována pozemkovým 
záležitostem – 7 bodů, bytovým 
záležitostem – 3 body, veřejným 
zakázkám – 2 body. Z programu: 
k prvnímu bodu programu byl 
přizván host – pan Ing. Arch. Ja-
noušek, který pro stavební fi rmu 
Hula zpracovává dokumentaci pro 
napojení nově vznikajícího objektu 
v dolní části Masarykovy ulice na 
plynovodní řad. Rada po diskusi 
schválila otevření chodníku před 
čp. 583 v nezbytně nutném rozsahu. 
Po připojení objektu na plyn bude 
chodník pod dozorem majetkového 
odboru uveden do původního sta-
vu. Majitel domu poskytne na práci 
záruku 60 měsíců. V bodu č. 3 rada 
vybírala fi rmu, která zbourá chátra-
jící přístavek u čp. 13 na Náměstí 
B. Hrozného. Z pěti nabídek rada 
vybrala fi rmu BK služby z Prahy 
3 za nabídkovou cenu 124 tis. Kč.

V bodu č. 4 rada řešila trochu 
zapeklitou situaci. V roce 2010 
byla v rámci dotačního programu 
Zelená úsporám podána žádost 
o dotaci na zateplení tělocvičny 
ZŠ TGM v Litoli. Od té doby bylo 
od poskytovatele dotace „ticho 
po pěšině“. Mezitím školská rada 
a vedení školy s přihlédnutím ke 
špatnému stavu tělocvičny navrh-
ly rekonstrukci budovy. Po diskusi 
na zastupitelstvu a samostatném 
jednání s projektantem bylo dopo-
ručeno budovu zbourat a postavit 
o něco větší zděnou budovu včet-
ně nářaďovny. V závěru tohoto 
bodu rada konstatovala, že žádost 
o dotaci na zateplení stornuje 
a souhlasí s ukončením administ-
race žádosti.

V bodu č. 6 rada vybírala doda-
vatele na přeložení chodníku v Jed-
ličkově ulici. Na zakázku dorazily 
čtyři nabídky, dodavatelem se stává 
fi rma SKL Recyklostav z Prahy 5 
s nabídkovou cenou 324 tis. Kč 
včetně DPH.

Zajímavý byl bod  č. 11, kdy rada 
hledala nájemce nebytového pro-
storu v čp. 550 na Husově náměstí. 
Novým nájemcem malého skladu je 
Farní charita, která zde bude provo-
zovat potravinovou banku za sym-
bolickou 1 Kč ročně.   

V následujícím bodu se rada za-
bývala další veřejnou zakázkou – 
výměna oken na východní a severní 
straně v ZŠ Hrozného, čp. 12. O vel-
kém zájmu o zakázku svědčí 13 na-
bídek. Rada vybrala nabídku fi rmy 
Baroch – okna z Prahy 7 s nabídko-
vou cenou 589 tis. Kč včetně DPH. 
Pro zajímavost – nejdražší nabídka 
byla za 855 tis. Kč. 

V bodu č. 19 rada schválila uza-
vření smlouvy o dílo na revitalizaci 
klášterních teras s fi rmou TOGET 
z Prahy 9. V roce 2014 bude reali-
zována další etapa prací s náklady 
2,78 mil. Kč. V bodu č. 20 rada 
schválila kritéria pro hodnocení za-
kázky na rekonstrukci komunikace 
v ulici Lom II: hlavním kritériem je 
cena s váhou 70 %, termín 20 %, 
záruka 10 %.

V bodu č. 21 rada vzala na vědo-
mí, že jediným zájemcem o zakázku 

na provozování útulku pro nalezené 
psy a kočky je stávající nájemce, 
místní fi rma Velas. Spolupráce za 
nezměněných podmínek bude po-
kračovat i nadále.

V bodu č. 23 rada schválila, že 
branku z ohradní zámecké zdi 
a plat bude restaurovat ak. sochař 
Josef Majrych z Kralup nad Vltavou 
za nabídkovou cenu 201 tis. Kč. 
Práce bude realizována, pokud se 
podaří získat dotaci. V bodu č. 25 
rada schválila návrh na fi nancování 
nového vozidla pro jednotku Sboru 
dobrovolných hasičů v Lysé. Veřej-
ná zakázka se bude posuzovat podle 
dvou kritérií – cena 80 %, záruka 20 
%. Posledním bodem ke schválení 
byl souhlas s udělení výjimky z „po-
řádkové“ obecně závazné vyhlášky. 
Výjimka umožní návštěvníkům no-
vého klubu PATRO (dříve 77) uží-
vat si program klubu při zahájení ve 
dnech 18. – 19. 4. 2014 až do druhé 
hodiny po půlnoci.

2. zasedání zastupitelstva měs-
ta se konalo 9. 4. 2014. Navržený 
program obsahoval necelé tři desít-
ky bodů. Do první části programu 
bylo zařazeno 7 bodů, přesunutých 
z minulého zasedání. Na základě 
požadavků přítomných občanů 
byly předsunuty tyto tři body: zá-
pis z Osadního výboru Byšičky, 
schválení hospodářských výsledků 
příspěvkových organizací města 
a prodej pozemku 6 m2.

Poté zastupitelstvo přikročilo 
k projednání prvního z přesunutých 
bodů. Předkladatel pan Ing. Gregor 
požaduje opatření, která by zvýši-
la dopravní bezpečnost v oblouku 
v Jedličkově ulici, kde se napoju-
je ulice Na Mlíčníku. Ing. Gregor 
konstatoval, že věc se posunula 
dopředu, došlo ke schůzce vedení 
města se správcem komunikace za 
přítomnosti Policie ČR. Do oblou-
ku byla umístěna směrová šipka, 
v krátké době bude obnoveno do-
pravní značení vozovky a úkolem 
pro radu města je, aby se Správou 
a údržbou silnic připravila dlou-
hodobější řešení. Druhým bodem 
je požadavek na zajištění transpa-
rentních účtů města. Podkladový 
materiál a komentář předsedy 
fi nančního výboru Ing. Firmana 
ukázaly, že problematika je docela 
složitá, město má 19 „živých“ účtů, 
v řadě položek jsou obsaženy cit-
livé údaje. Je potřeba se nejdříve 
podívat do měst (nebo je alespoň 
kontaktovat), kde už mají s transpa-
rentními účty zkušenosti. Úřad vidí 
jako první krok k transparentnosti 
zavedení rozklikávacího rozpočtu, 
který bude součástí nových stránek 
města. Třetím bodem bylo zařazení 
zpracování dopravního generelu do 
rozpočtu města na rok 2014. Ná-
vrh však neobdržel potřebný počet 
hlasů. Ve čtvrtém bodu se poměrně 
obsáhle projednával stav přípravy 
II. etapy obchvatu města. Od doby 
zpracování dokumentace došlo 
k výrazným změnám vlastníků po-
zemků pod obchvatem, ať už prode-
jem nebo děděním. Pan Ing. Gregor 
v tomto směru odvedl kus práce. 
V diskusi však také z úst pana sta-
rosty zaznělo, že investorem stavby 
je Středočeský kraj, který problema-
tiku nechal 6 let spát. Diskuse uká-
zala různost přístupů a snahy o ob-
viňování, kdo za co může. „Klacky 
pod nohy a bláto na sebe“, jak uvedl 
pan Mgr. Fajmon, je to poslední, co 
můžeme v případě obchvatu potře-
bovat. Bod však nevyústil v jasné 
stanovení dalšího postupu.

V pátém bodu se hovořilo 
o zveřejňování smluv mezi měs-
tem a jinými subjekty. Zde je 
situace celkem jasná, město má 
modul „Evidence smluv“, který se 
od začátku roku plní daty a bude 
v dohledné době zpřístupněn. Po-
vinnost zveřejňovat smlouvy bude 
zakotvena i v zákoně, který se 
v současné době projednává v pří-
slušných orgánech. Bod šestý při-
nesl požadavek a návrhy na snížení 
prašnosti ve městě. Osvědčeným 
historickým receptem je výsadba 
větrolamů, které omezí přísun pra-
chu z obdělávaných polí. Nejprve 
je však nutno uskutečnit pozem-
kové úpravy, aby bylo jasné, kde lze 
sázet. Výstupem tohoto bodu byl 
úkol pro radu města, aby prověřila 
aktuálnost koncepce péče o zeleň 
ve městě. V sedmém bodu obdrže-
li zastupitelé podkladové tabulky 
s investičními akcemi, které byly 
ve volebním období 2010–2014 
realizovány nebo se na nich ještě 
pracuje.

Potom následoval blok pěti 
bodů, které se týkaly pozemků. 
V bodu s č. 15 zastupitelstvo 
schválilo přijetí fi nančního daru 
fi rmy LINDE-WIEMANN CZ ve 
výši 27,5 tis. Kč na rozvoj part-
nerských vztahů, a to především 
s městem Břeclav. V dalším bodu 
byly schváleny příspěvky na ob-
novu stavebních památek: Jed-
nota Nymburk obdržela 40 tis. 
Kč z Programu regenerace a 144 
tis. Kč z rozpočtu města, Římsko-
katolická farnost získala 40 + 56 
tis. Kč.

Následoval blok čtyř bodů o věc-
ných břemenech, které byly pro-
jednány společně. V bodech č. 18 
a 19 byly schváleny úpravy rozpočtu 
města – závěr roku 2013 a začátek 
2014.

Bod č. 25 byl věnován stanove-
ní počtu členů zastupitelstva na 
příští volební období. Po krátké 
diskusi se 10 rukou zvedlo pro 
zachování 15 míst, dva zastupi-
telé byli proti, dva se hlasování 
zdrželi.

Následující tři body předložil 
pan Mgr. Fajmon. První z nich 
se týkal pozemků ministerstva 
obrany: 6 pozemků je na Sídlišti, 
jeden na Šibáku. Ministerstvo je 
už ke své činnosti nepotřebuje, 
a tak město bude usilovat o pře-
vod pozemků do svého majetku. 
Bod č. 27 reaguje na aktivitu 
státu o dohledání vlastníků ne-
zapsaných nemovitostí. Město 
bude postupovat obdobně s cí-
lem dořešit vlastnické vztahy 
a pokud možno zapsat maxi-
mum nemovitostí do katastru. 
Poslední bod z trojice odstar-
toval začátek procesu, kterým 
by se měl odprodat plynovod 
v Milovicích, který byl vybudován 
v 90. letech ze společných fi nan-
cí Lysé, Milovic a Čelákovic.

Program bodů k projednání 
byl uzavřen informativní zprávou 
o vyřizování petic, stížností a žá-
dostí podle zákona o svobodném 
přístupu k informacím za rok 2013.

Ze závěrečné diskuse vybírám 
dotaz k situaci v Mikroregionu Po-
labí. Na květnovém zasedání podá 
pan starosta zprávu. Obdobně bude 
v květnu předložena informace 
o pokračování projektu Zåhrada, 
bude přítomen pan Ing. arch. Mi-
chal Šourek z MS development.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá n. L.

Přiznám se otevřeně, že tako-
vou diskusi, jakou na internetu, 
ale i v ulicích našeho města vzbu-
dil záměr České pošty přemístit 
svou stávající pobočku na jiné 
místo, jsem nečekal. Je pro mne 
velmi příjemným zjištěním, že 
si jako obyvatelé všímáte i zdán-
livých maličkostí. A že pasivně 
nepřijímáte novinky, které vám 
(přesněji nám) nejsou odpoví-
dajícím způsobem vysvětleny. 
A znamenají vybočení ze zaběh-
nutého řádu.

V prosincových Listech jsme 
vás proto informovali o mož-
nosti vyjádřit se k návrhu pře-
místění pobočky České pošty ze 
stávajícího umístění v Sokolské 
ulici. Stála za tím snaha tohoto 
podniku vyhovět dlouhodobé-
mu tlaku rady a zastupitelstva 
města na zlepšení kvality služeb 
dané pobočky. Město Lysá nad 
Labem nabídlo České poště ně-
kolik variant možného umístění 
nové provozovny. Vedení ČP si 
jako možnou variantu vybralo 
objekt města čp. 1737 na náměstí 
B. Hrozného (ve dvoře).

To také byly vstupní informace 
pro anketu mezi vámi, občany. 
Všechny anketní lístky byly se-
čteny v pondělí 3. února 2014. 
A výsledky? Pro přemístění pošty 
– 24 hlasů, proti jejímu přemístě-
ní – 202.

Vedle toho podatelna MěÚ za-
evidovala ve dnech 28. – 29. ledna 
2014 petici s nesouhlasem s pře-
místěním pobočky České pošty 
v Lysé nad Labem do čp. 1737 
na náměstí B. Hrozného. Petice 
odpovídá požadavkům zákona 
č. 85/1990 Sb., o právu petičním. 
Za drobný nedostatek se dá vy-
tknout to, že na některých lis-
tech není v záhlaví uvedeno, 
k čemu se petice vztahuje. Před-

Jak si představujeme 
fungování pošty v Lysé?

stavitelem petičního výboru je 
pan MVDr. Petr Procházka, by-
tem Straky 210, provozovatel 
prodejny potřeb pro domácí zví-
řata. I. část petice je na 9 strán-
kách a obsahuje 200 podpisů. 
II. část petice je na 2 stránkách 
a obsahuje 39 podpisů. 

Další „malé a neofi ciální referen-
dum“ proběhlo na Facebooku, kde 
se jej zúčastnilo 91 osob. I zde do-
padlo hlasování jednoznačně: Pro 
přemístění pošty – 20 hlasů, proti 
jejímu stěhování – 71 hlas.

Pokud budeme brát všech-
ny anketní lístky, petiční archy 
i hlasy z Facebooku jako platné 
a nebudeme se ohlížet na možnou 
duplicitu hlasujících, pak svou 
vůli vyjádřilo celkem 556 občanů 
města. A naprosto výmluvně: pro 
stěhování je 44 lidí (7,9 %) x proti 
přemístění se vyslovilo 512 obča-
nů (92,1 %).

Z výsledků tedy jasně vyplynu-
lo, že většina účastníků anket si 
nepřeje přemístění pošty. Vedení 
města se díky těmto organizova-
ným i spontánním průzkumům 
potvrdil názor, že vám nevadí ani 
tak umístění pošty, jako spíše kva-
lita nabízených služeb.

Ačkoliv jsme se jako rada i za-
stupitelstvo snažili vyjít vstříc po-
žadavkům České pošty na řešení 
dlouhodobě neuspokojivé situace, 
na základě názoru obyvatel města 
od dalších jednání město ustupu-
je. Jinými slovy, nebudeme České 
poště nabízet další prostory v ma-
jetku města.

Děkujeme velmi všem, kteří se 
do průzkumů zapojili. Jak vidno, 
aktivita padla na úrodnou půdu. 
Posun v kvalitě služeb ČP ve stá-
vajících prostorách budeme jako 
vedení Lysé nad Labem  nadále 
monitorovat.

Jiří Havelka, starosta

Pokračování ze str. 2
Poslední velkou změnou váza-

nou na úpravu cestní sítě je zru-
šení části cesty vedoucí středem 
Bludnice. Místo cesty je nyní 
oseté travou. Její vyústění v Blud-
nici je ukončeno novým odpoči-
vadlem s informačním panelem. 
Tady bychom rádi upozornili zá-
stupce Sokola, na změnu tras pro 
jejich plánovaný běh zámeckým 
parkem.

Uvedený výčet prací (není zde 
popsána běžná zimní péče – tva-
rování habrových špalírů, úklid 
cest, zazimování mobiliáře, vý-
chovný řez dřevin apod.) snad 
přesvědčí obdivovatele a návštěv-
níky parku o potřebě uzavření 
parku v zimním období. Díky 
tomuto „klidovému“ opatření se 
může zámecký zahradník více 
soustředit na práce v parku a ne-
musí se rozptylovat úklidem par-
ku. Uzavření parku je pro město 
též výhodné z bezpečnostního 
hlediska, neboť jen málo návštěv-
níků respektuje značka typu „Zá-
kaz vstupu“ nebo „Nevstupovat“.

A proč takové velké zása-
hy? Kromě již zmíněného Plá-
nu rozvoje zámeckého parku 
2010–2015, jsme se inspirovali 
i závěry výzkumu „Zeleň měst-

ských památkových zón Středo-
českého kraje“, který v roce 2013 
za VÚKOZ Průhonice zpracovala 
Ing. Sojková a Ing. Glosová. Mi-
mochodem závěry výzkumu jsou 
veřejnosti prezentovány formou 
výstavy od 7. 4. do 23. 5. 2014 
na chodbě městského úřadu 
v I. patře. Jinými slovy snažíme 
se zámecký park rozvíjet nejen 
na základě studia historických 
pramenů, ale též na základě nej-
novějších poznatků vědeckých 
institucí. 

Pokud patříte k lidem, kteří se 
chtějí s problematikou zámecké-
ho parku blíže seznámit, pak vám 
doporučujeme navštívit přednáš-
ku Ing. Pincové na téma Zednář-
ské zahrady, která se uskuteční 
20. 5. 2014 od 18 hodin v lyské 
knihovně. Ing. Pincová je naším 
externím odborným konzultan-
tem. Proto i její přednáška bude 
pro nás dalším zdrojem inspirací.

Na závěr bychom vám my 
všichni spojení se zámeckým 
parkem chtěli popřát příjemně 
strávené chvíle v našem parku 
a věříme, že respektováním ná-
vštěvního řádu přispějete k jeho 
kráse. 

za pracovní skupinu
Stanislav Svoboda

Zima v zámeckém parku
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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

95 let
Žofi e Jíšová

91 let
Božena Nádvorníková
Vlasta Merunková

90 let
Anna Soukupová
Zdenka Jarolímová

85 let
Jarmila Rajchrtová
Marie Rálišová
Jarmila Kluzáčková
Antonie Jakubová
Anna Pardusová

80 let
Irena Gottwaldová
František Bárta
Jiřina Burešová
Marie Svobodová
Ludmila Hráská
Zdeněk Mejzr
Václav Zumr

Franz Kafka:
„Oženit se či vdát, založit rodinu, přijmout všechny děti, 
které přijdou a zachovat je na tomto vrtkavém světě a bude-li to 
možné, trochu je vést, to je podle mého přesvědčení ta nejzazší meta, 
kterou může člověk v životě vůbec dosáhnout.“

Sprostě nadávali prodavačce
Dne 11. 3. 2014 v 15.10 hodin 

bylo na služebnu Městské policie 
telefonicky oznámeno prodavač-
kou obchodu s textilním zbožím 
v ulici Veleslavínova, údajné verbál-
ní napadení ze strany dvou mladí-
ků. Oba mladíci byli následně dle 
popisu oznamovatelky zadrženi 
v blízkosti obchodu. Po ztotožně-
ní 19 letých mladíků z Lysé nad 
Labem a Milovic nad Labem bylo 
u jednoho z nich nalezeno i větší 
množství omamné látky „marihua-
ny“. Na základě zjištěných skuteč-
ností byla na místo přivolána hlídka 
Policie ČR, která si oba výtečníky 
převzala.

Vandalové na sídlišti  
Dne 22. 3. 2014 krátce po 19. ho-

dině bylo na služebnu Městské po-
licie přijato telefonické oznámení, 
že v ulici Průběžná se pohybují dva 
muži, kteří se baví tím, že převracejí 
kontejnery na sběrný odpad. Stráž-
níci oba výtečníky v již podnapilém 
stavu, 24 letého muže z Lysé nad 
Labem a 19 letého muže z Milovic 
nad Labem zadrželi v ulici Velesla-
vínova, kde jim po zjištění skutečné-
ho stavu věci bylo sděleno, že jejich 
jednání bude oznámeno ke správní-
mu řízení na MěÚ Lysá nad Labem.

Krimi střípky
Alkohol za volantem  

Dne 23. 3. 2014 krátce po 2.00 ho-
dině projednávali strážníci dopravní 
přestupek v ulici Zahradní s 20 letým 
mužem z Přerova nad Labem. Při 
samotném projednávání dopravního 
přestupku pojali strážníci důvodné 
podezření, že řidič před jízdou konzu-
moval alkoholické nápoje. Následnou 
dechovou zkouškou se tato domněn-
ka potvrdila, když displej na alkohol-
testeru ukázal hodnotu 0,86 ‰. Na 
základě tohoto zjištění byla na místo 
přivolána Policie ČR, která si muže 
převzala k provedení dalších opatření.

Nezodpovědný majitel psa  
Dne 23. 3. 2014 v 10.00 hodin 

spatřili strážníci na Husově náměstí 
při běžném výkonu služby psa, který 
po sobě zanechal hromádku a jeho 
majitel se choval, jako by se ho to ne-
týkalo. Strážníci majitele psa z Prahy 
vyzvali k uklizení exkrementů, ten to 
ale striktně odmítl. Strážníkům tudíž 
nezbývalo nic jiného, než přistoupit 
k uložení blokové pokuty v maximál-
ní možné výši.

Kradli střešní krytinu  
Dne 28. 3. 2014 v 10.30 hodin 

bylo na služebnu Městské poli-
cie přijato telefonické oznámení, 
že v areálu soukromé společnosti 

v ulici Mírová se nachází dva muži, 
kteří ze střechy jednoho z objektů 
kradou střešní krytinu. Strážníci 
oba muže na místě ještě zastihli, ale 
ti, když strážníky spatřili, se dali na 
útěk. Oba muži později ztotožněni 
jako 20 letý z Milovic nad Labem 
a 19 letý z Lysé nad Labem po krátké 
honičce skončili v poutech. Jelikož 
jim majetková trestná činnost není 
během poslední krátké doby cizí, 
byla na místo přivolána i Policie ČR, 
která si oba převzala k provedení dal-
ších opatření.

Nevlastnil řidičák a přesto řídil
Dne 28. 3. 2014 krátce po 21. ho-

dině na sebe svojí jízdou upozornil 
34 letý muž z Lysé nad Labem, který 
vozidlo řídil jako by byl pod vlivem 
alkoholu. Strážníci vozidlo zastavili 
na náměstí Bedřicha Hrozného a u 
řidiče provedli dechovou zkoušku, 
která dopadla negativně. Po prove-
dených úkonech k osobě řidiče bylo 
zjištěno, že tento nevlastní řidičský 
průkaz. Na základě tohoto zjištění 
byla na místo přivolána hlídka Poli-
cie ČR, která si „ne“řidiče převzala 
k provedení dalších opatření.

Alkohol za volantem 
Dne 28. 3. 2014 ve 22.50 hodin za-

stavili strážníci v ulici Sojovická osobní 
motorové vozidlo, jehož řidič, 40 letý 
muž z Jiren, nevlastní řidičské opráv-

nění. Strážníci u muže provedli navíc 
dechovou zkoušku, která dopadla 
s pozitivním výsledkem 2,36 ‰. Na 
základě uvedených zjištění a podezření 
ze spáchání trestného činu Ohrožení 
pod vlivem návykové látky, byla na 
místo přivolána hlídka Policie ČR, kte-
rá si muže převzala k provedení dalších 
opatření. Paradoxem na tomto přípa-
du je asi skutečnost, že ve stejném vo-
zidle byl před 2 hodinami zjištěn také 
muž, který nevlastnil řidičské opráv-
nění, viz předchozí příspěvek.  

Porušili OZV 
Dne 29. 3. 2014 v 8.30 hodin při 

běžné pochůzkové činnosti zjistili 
strážníci skupinu osob, která se chová 
hlučně, rozbily lahev s alkoholem a 
střepy si neuklidily a navíc popíjely al-
kohol z lahve na veřejnosti. Vzhledem 
ke skutečnosti, že osoby byly podezře-
lé z porušení OZV č. 2/2012, která 
zakazuje konzumaci alkoholu na ve-
řejnosti včetně znečištění veřejného 
prostranství, přistoupili strážníci k 
uložení blokové pokuty u 37 letého 
muže z Předměřic nad Jizerou, 25 le-
tého muže z Lysé nad Labem a jedná-
ní 27 leté ženy z Lysé nad Labem bylo 
z důvodu odmítnutí zaplatit blokovou 
pokutu, oznámeno do správního ří-
zení k projednání. Střepy si po sobě 
skupinka z chodníku odklidila. 

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

Rozhodnutím prezidenta repub-
liky byly vyhlášeny volby do EP v 
České republice na dny 23. května 
a 24. května 2014 a proběhnou v 
obvyklých hodinách, tzn. v pátek od 
14.00 hodin do 22.00 hodin a v so-
botu od 8.00 hodin do 14.00 hodin, 
i v obvyklých volebních místnostech, 
o kterých budete včas informováni.

Občan České republiky má prá-
vo volit ve volbách do EP na území 
ČR za předpokladu, že nejpozději 
druhý den voleb dosáhl věku 18 let a 
nevznikla u něj překážka ve výkonu 
volebního práva. Podmínkou výko-
nu volebního práva je zápis státní-
ho občana ČR, který má právo volit 
(dále jen volič), do seznamu voličů 
pro volby do EP.  Nejpozději 40 dnů 
přede dnem voleb (13. dubna 2014) 
odbor vnitřních věcí MěÚ Lysá nad 
Labem vytvoří seznam voličů pro 
volby do EP, a to tím způsobem, že 
údaje přenese ze stálého seznamu 
voličů. 

Volič si může ověřit na městském 
úřadě svůj zápis ve stálém seznamu 
voličů pro všechny druhy voleb na 
území České republiky, nebo poz-
ději (po 13. dubnu 2014) svůj zápis 
přímo v seznamu voličů pro volby do 
Evropského parlamentu.

Pokud volič změní místo trvalého 
bydliště v rámci území České repub-
liky po zápisu do seznamu voličů pro 
volby do Evropského parlamentu 
(tj. po 13. dubnu 2014) musí na 
městském úřadě v místě původní-
ho bydliště požádat o vyškrtnutí ze 
seznamu voličů pro volby do Evrop-
ského parlamentu. Městský úřad o 
tom vydá potvrzení. toto potvrzení 
musí volič předložit obecnímu úřadu 
v místě nového bydliště nejpozději 
do 21. května 2014 nebo v dny voleb 
okrskové volební komisi ve volební 
místnosti v místě nového bydliště, 
kde zároveň musí prokázat své právo 
hlasovat ve volební okrsku (zejména 
občanským průkazem s oddělenými 
rohy a potvrzením o změně místa 

trvalého pobytu nebo novým občan-
ským průkazem s aktuálními údaji.

Volič hlasuje ve volební místnosti 
v tom volebním okrsku, kam podle 
místa svého bydliště patří. Ze zdra-
votních důvodů může požádat o 
hlasování mimo volební místnost, 
tzn. do přenosné volební schránky. 
Hlasování probíhá standardním 
způsobem po obdržení úřední obál-
ky, popřípadě hlasovacích lístků, 
které však stejně jako u jiných voleb, 
budou všem voličům doručeny nej-
později 3 dny přede dnem voleb do 
místa jejich trvalého bydliště, vstoupí 
volič do prostoru určeného k úpravě 
hlasovacích lístků. V tomto prostoru 
vloží volič do úřední obálky 1 hla-
sovací lístek. Na hlasovacím lístku 
může přitom zakroužkováním po-
řadového čísla nejvýše u 2 kandidá-
tů uvedených na témže hlasovacím 
lístku vyznačit, kterému z kandidátů 
dává přednost. Volič hlasuje tak, že 
po opuštění prostoru určeného pro 
úpravu hlasovacích lístků vloží úřed-
ní obálku s hlasovacím lístkem před 
okrskovou volební komisí do volební 
schránky.

V jakékoliv volební místnosti na 
území ČR může volič hlasovat na 
voličský průkaz.  

Volič, který je zapsán v seznamu 
voličů pro volby do EP, může po-
žádat o vydání voličského průkazu 
nejdříve ode dne vyhlášení voleb, a to 
písemným podáním opatřeným ově-
řeným podpisem voliče, doručeným 
nejpozději 15 dnů přede dnem voleb 
(do 8. května 2014) v našem případě 
odboru vnitřních věcí MěÚ Lysá nad 
Labem. 

Voličské průkazy můžeme pře-
dat osobně voliči nebo osobě, která 
se prokáže plnou mocí s ověřeným 
podpisem voliče žádajícího o vydá-
ní voličského průkazu, nejdříve 15 
dnů přede dnem voleb (od 8. května 
2014), anebo zaslat poštou.     

Občan ČR žijící nebo nacházející 
se v zahraničí, který chce volit kan-

didáty uvedené na kandidátních lis-
tinách zaregistrovaných v ČR, může 
hlasovat pouze na území ČR. Postup 
se však liší v závislosti na tom, zda 
je občan ČR zapsán ve zvláštním 
seznamu voličů vedeném zastupitel-
ským úřadem ČR v zahraničí, nebo 
zda v tomto seznamu není. 

Občan ČR může také volit kandi-
dáty uvedené na kandidátních listi-
nách zaregistrovaných v tom člen-
ském státě Evropské unie, na jehož 
území se občan ČR v době voleb do 

EP nachází. Musí však splnit pod-
mínky pro výkon volebního práva 
stanovené právním předpisem pří-
slušného členského státu Evropské 
unie. 

Další bližší informace k volbám 
do Evropského parlamentu může-
te získat na http://www.mvcr.cz v 
sekci VOLBY nebo v kanceláři č. 27 
v I. patře budovy MěÚ Lysá nad La-
bem.

Šťastná Irena
odbor vnitřních věcí

Informace o volbách do Evropského parlamentu

Zesílit spolupráci obcí je cílem 
projektu Podpory meziobecní 
spolupráce (PMOS)  reg. č. CZ 
.1.04/4.1.00/B8.00001. Od minu-
lého měsíce se do tohoto programu, 
který je fi nancován z Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměst-
nanost (OP LZZ) zapojila i Lysá 
nad Labem. 

Projekt je zaměřena na zlep-
šení dosavadní spolupráce a na-
vázání nové ve třech povinných 
oblastech a to základní školství 
a předškolní vzdělávání, odpa-
dovém hospodářství a sociálních 
službách. Čtvrtá oblast spoluprá-
ce bude určena na základě doho-
dy se starosty zúčastněných obcí, 
které se do projektu zapojí. Na 
zmapování potřeb obcí pracuje 
tříčlenný realizační tým, který 
v těchto týdnech zpracovává 
podklady pro vytvoření jednotli-
vých strategií spolupráce. Spo-
lupráce obcí bude probíhat na 

Lysá nad Labem pro 
spolupráci mezi obcemi

území ORP Lysá nad Labem, ale 
do budoucí spolupráce se mo-
hou zapojit i další obce působící 
v rámci Dobrovolného svazku obcí 
(DSO) Mikroregion Polabí. 

Spolupráce mezi obcemi by 
měla umožnit mimo jiné napomoci 
k řešení zajištění docházky dětí do 
základních škol, mateřských školek 
a zajištění sociálních služeb. Zlep-
šit by mohla i dosavadní systém 
nakládání s komunálními odpady, 
které obce doposud řeší převážně 
samostatně. V oblasti volitelného 
tématu se otevírá celá řada možnos-
tí spolupráce od společných nákupů 
a výběrových řízení až po zlepšová-
ní dopravní infrastruktury. 

Základní cíl spolupráce je zlep-
šení životních podmínek občanů 
při co nejefektivnějším vynaložení 
nákladů. 

Bc. Robert Šalda
Koordinátor meziobecní spolu-

práce ORP Lysá nad Labem

Milí čtenáři Listů, rádi bychom 
vás za školskou radu i Základ-
ní školu TGM v Litoli pozvali na 
2. ročník Zahradní slavnosti, která 
se uskuteční v pátek 30. 5. 2014 od 
16.30 hodin. Chceme navázat na 
úspěšný loňský ročník, kdy se na 
hřišti školy sešlo velké množství 
dětí, rodičů a přátel školy, vč. mno-
ha bývalých absolventů školy. Stej-
ně jako v loňském roce bude sou-
částí akce divadelní představení, 
tentokrát Ferda Mravenec. V před-

Zahradní slavnost
stavení účinkuje vždy více než po-
lovina žáků školy. Po jeho skončení 
čekají děti soutěže, občerstvení 
a další překvapení. V průběhu slav-
nosti opět vystoupí malá zumba 
Smajlíci, velká zumba Crazy a hro-
madná sestava zumby, jejíž téma 
bude odpoledním překvapením. 
Závěr, stejně jako loni, bude patřit 
Vítu Andrštovi a Jazz Orchestru. 
Těšíme se na vaši návštěvu.

Za školskou radu ZŠ TGM
Martina Svobodová

Velkoobjemové kontejnery se budou přistavovat 3. sobotu v měsíci 
– tj. 17. 5. 2014 pouze na tyto stanoviště: 
místo přistavení kontejneru  čas rozvozu čas svozu 
U Vlečky BIO             08.30  10.30
Ke Skále BIO 09.00 11.00
Brandlova (u trafa) BIO 09.30 11.30
Mlíčník BIO 10.00 12.00
Dvorce 1x TDO, 1x BIO 08.30 10.30
Byšičky 1x TDO, 1x BIO 09.00 11.00
Řehačka 1x TDO, 1x BIO 09.30 11.30
U Borku 1x TDO, 1x BIO 10.00 12.00
Vysvětlivky: TDO - velkoobjemový kontejner na domovní odpad
    BIO - velkoobjemový kontejner na zeleň

Pro občany o ostatních lokalit je k dispozici sběrný dvůr, který je u sídliště - 
bývalá kotelna, ul. Ke Vrutici 1738, otevřen je celý rok v tyto dny:
pondělí - pátek 9.00 – 17.00, sobota 9.00 – 13.00

Ivana Koštířová, odbor SMI

Přistavování
velkoobjemových

kontejnerů 5/2014

Festival na podporu výstavby 
dětského hřiště ve Dvorcích.

Dvorce, malá vesnička na 
okraji lesa. Žije zde cca 150 trvale 
hlášených obyvatel, máme 1 hos-
podu, krám, kapličku, hasičárnu 
a železniční zastávku. Místo , kde  
lišky dávají dobrou noc už před 
setměním. Žije zde však i dost 
dětí, které si nemají kde hrát, kde 
se scházet. Chybí nám tu místo, 
kde by se maminky, babičky a ta-
tínkové mohli setkávat a sdělovat  
si své dojmy, rady a zkušenosti 
z výchovy dětí.

V sobotu 24. 5. od 15.00 ho-
din se proto bude konat benefi č-

ní festival na podporu výstavby 
dětského hřiště. Je nám jasné, 
že tímto festivalem nedokážeme 
sehnat desetitisíce korun na mo-
derní drahé prvky. Touto akcí jen 
chceme vlít tu pomyslnou první 
kapku do moře naděje, že jednou 
i naše vesnice bude mít své dět-
ské hřiště.

Na programu bude:  dětské di-
vadlo, kreativní dílna, vystoupení 
taneční skupiny, hudební produk-
ce různých žánrů. Bližší informa-
ce na www.dvorecaci.cz.

za Osadní výbor Dvorce
Martin Podaný

Benefi ční festival v lese...
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apod.). Důvodem pořádání tohoto semináře je, že se stává stále častěji, že 
senioři přijdou o své celoživotní úspory. Hlavním cílem přednášky je dostat 
do podvědomí fakt o existenci Fondu pojištění vkladů, který garantuje, že 
v případě úpadku bank, spořitelen a družstevních záložen klienti dostanou 
zpátky své vklady a nepřijdou o ně.

Zdravé bydlení Zdravé bydlení 
– 15. května 2014 od 18.00 hodin– 15. května 2014 od 18.00 hodin
Přednáška je dalším pokračováním z cyklu o zdravém bydlení. Tentokrát se 
přírodní stavitel a kamnář Ing. Jan Hrabec bude věnovat možnostem uži-
tí přírodních stavebních materiálů ve vnitřních prostorách domů a jejich 
pozitivním vlivu na fyzické a psychické zdraví člověka. Přednáška se koná 
v prostorách knihovny. Vstup zdarma.

Zednářské zahrady Zednářské zahrady 
– 20. května 2014 od 18.00 hodin– 20. května 2014 od 18.00 hodin

Ing. Veronika Pincová, dlouholetá odborná pracov-
nice VÚKOZ Průhonice, v.v.i., se věnuje zahradám 
v rámci celé Evropy. V poslední době propadla kouz-
lu zednářských zahrad a jejím symbolům. Zámec-
ký park v Lysé zná z pohledu zednářství zejména 
v souvislosti s hrabětem Swéerts-Šporkem. Její vý-

klad k tomuto tématu by nám mohl odkrýt dosud netušené souvislosti.

Proč jsou šťastné páry šťastné Proč jsou šťastné páry šťastné 
– 22. května 2014 od 18.00 hodin– 22. května 2014 od 18.00 hodin
Zveme Vás na setkání s psycholožkou Radanou Rovenou Štěpánko-
vou, autorkou knihy Milostné hledání, nacházení a ztrácení. I vztah má 
zákonitosti. Když je poznáme a uvedeme v praxi, budeme žít spoko-
jenější život. Pojďme si tedy o nich společně povídat a přijít na to, jak 
vlastním přičiněním můžeme zkvalitnit vztah.

Povídání o porodech Povídání o porodech 
– 27. května 2014 od 16.10 hodin– 27. května 2014 od 16.10 hodin
Další setkání a beseda nejen budoucích maminek o problematice porodů – 
sdílení osobních zkušeností, orientace v právních otázkách, „porod podle 
mých přání“ a diskuse nad dalšími otázkami i s účastí pozvaných odborní-
ků. Besedy je možné se účastnit i s dětmi. Akce se uskuteční v prostorách 
knihovny. Vstup volný.

Turecká kavárna aneb Zlatý pan ministr Turecká kavárna aneb Zlatý pan ministr 
– 30. května 2014 od 19.00 hodin – 30. května 2014 od 19.00 hodin 
Tři komické skoro detektivky z Paříže s nečekanou pointou a postavami 
plnými humoru a lidskosti. Hrají: V. Vydra, N. Konvalinková, J. Boušková, 
M. Hádek / M. Kubačák. Představení se koná v Kině Lysá n. L

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

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

www.knihovnalysa.cz, www.iclysa.cz

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

Prázdniny s knihovnou Prázdniny s knihovnou 
– 2. května 2014 od 8.00 do 12.00 hodin– 2. května 2014 od 8.00 do 12.00 hodin

Dopolední vyrábění pro děti od 6 do 9 let. Bu-
deme vyrábět obrázek ze špachtlí a ubrousko-
vou techniku použijeme i na výzdobu skleně-
ného talíře. Vzhledem k omezené kapacitě je 
nutné si účast na programu rezervovat předem. 
Cena programu 100,- Kč/dítě. 

Toulky minulostí Toulky minulostí 
– 6. května 2014 – 6. května 2014 
od 16.30 hodinod 16.30 hodin
Jak vypadala situace po vymření Přemyslovců, 
se dozvíme na dalším pokračování historických 
toulek s PaedDr. Marií Kořínkovou. Těšit se 
můžeme na povídání o Rudolfu Habsburském, 
Jindřichu Korutanském a Janu Lucemburském. 
Přednáška se bude konat v prostorách knihovny 
od 16.30 hodin.

Kurz drátování Kurz drátování 
– 7. a 21. května 2014 od 16.30 hodin– 7. a 21. května 2014 od 16.30 hodin
Již tradiční dílna s Janou Řípovou. Květen se ponese ve znamení květin 
a motýlů. Těšit se můžete na drátovaný tulipán a motýlka. Účast na lek-
ci není podmíněna účastí na minulých lekcích. 

Dopoledne v přírodě Dopoledne v přírodě 
– 9. května 2014 od 8.00 do 12.00 hodin– 9. května 2014 od 8.00 do 12.00 hodin

Dopolední program pro děti, které nerady sedí 
doma. Děti se mohou těšit na povídání o přírodě, 
soutěže a kvízy. Vzhledem k omezené kapacitě je 
nutné si účast na programu rezervovat předem. 
Program je pro děti zdarma. 

Výstava fotografi í – 13. 5. – 16. 6. 2014Výstava fotografi í – 13. 5. – 16. 6. 2014
Komerční i volná tvorba Luboše Kose.

Radíme aktivním seniorům při správě peněz Radíme aktivním seniorům při správě peněz 
– 13. května 2014 od 14.00 hodin– 13. května 2014 od 14.00 hodin
Neorientujete se ve fi nančních produktech a zárukách? Víte, jak řešit situaci 
v případě problémů Vaší banky? O tom všem si budeme povídat se zástupci 
státního Fondu pojištění vkladů, který vznikl v souvislosti s nepříznivou si-
tuací na fi nančních trzích na začátku 90. let (zejména úpadky kampeliček 

Jarní pranostika říká: „Špač-
kové přináší zprávu o jaru, vlaš-
tovky jaro a teplé dny“.

Rádi vyrážíme na procház-
ky po nádvoří a do zámeckého 
parku, kde sledujeme krásu pro-
bouzející se přírody s živočichy 
v něm žijící. Pozorujeme vlaštov-
ky – jaro je opravdu tady a to se 
všemi svými proměnami.

Příchod tohoto ročního období 
jsme oslavili vskutku velkolepě. 

V sobotu 22. března jsme u nás 
v domově uspořádali první přá-
telské posezení v rámci projektu 
Křeslo pro hosta. Našimi hosty 
byla patronka domova, herečka 
a dabérka paní Růžena Merunko-
vá a její manžel, herec a malíř pan 
Miloš Hlavica. Paní Merunková 
se v Lysé nad Labem narodila a má 
k ní vřelý vztah. Ráda se sem vra-
cí a vzpomíná na léta zde proži-
tá. Na akci byla pozvána i široká 

veřejnost, a tak mezi publikem, 
které zaplnilo sál do posledního 
místa, bylo mnoho kamarádů 
a spolužáků, se kterými paní Me-
runková vyrůstala. Atmosféra 
byla velice přátelská a emotivní.

Během téměř dvouhodinové-
ho posezení jsme se z poutavého 
vyprávění dozvěděli mnoho zají-
mavostí z jejich profesního i sou-
kromého života. Na závěr nám 
prozradili, že v letošním roce 

oslaví 50. výročí sňatku. K to-
muto významnému jubileu jsme 
jim ze srdce popřáli vše nejlepší 
a po zaznění jejich zamilované 
písničky jsme se všichni rozešli 
s pocitem krásně stráveného od-
poledne s milými lidmi, jakými 
paní Merunková a pan Hlavica 
bezesporu jsou.

Připomenuli jsme si také 100. 
výročí narození spisovatele Bo-
humila Hrabala, který žil a půso-

bil v nedalekém 
Kersku. „Hra-
balovo úterý“, 
tak jsme nazvali 
v z p o m í n k o v ý 
den, kdy jsme si 
vyprávěli o živo-
tě tohoto literá-
ta. Jeden z na-
šich pracovníků 
se s ním osobně 
setkal. Odpo-
ledne povídání 
p o k r a č o v a l o 
v rámci „Uni-
verzity volného 
času“ a to před-
čítáním úryv-
ků z jeho děl 

a promítáním fi lmů Postřižiny 
a Slavnosti sněženek.

Připomenuli jsme si i další 
významnou osobnost. Jeho citá-
tem: „Nad zlato dražší klenot jest 
dítě, ale nad sklo křehčí. Snadno 
se mu může ublížit a škoda od-
tud nesmírná“. Jistě jste poznali 
slova Jana Ámose Komenského, 
českého pedagoga a fi lozofa. 
Uplynulo 420 let od jeho naroze-
ní. Povídání nad tématem rodiny, 

rodinných vztahů bylo milým při-
pomenutím doby uplynulé. 

Co nás čeká a nemine? Opět 
bychom rádi navštěvovali lyské 
výstaviště a to na pravidelných, 
námi oblíbených výstavách. Bu-
deme slavit krásné narozeniny 
našich klientů a to v nově vy-
budované reminiscenční míst-
nosti. Ta se nám osvědčila i díky 
své prostornosti a můžeme tak 
oslavit narozeninový den i s 
klienty upoutanými na lůžku. 
Čeká nás již V. ročník Lyského 
pětiboje – „v novém kabátě“. 
Senioři změří své síly a doved-
nosti v pěti disciplínách. Je to 
vždy příjemné setkání s lidmi 
na „stejné lodi“. 

Srdečně Vás zveme do naší Zá-
mecké kavárny na pravidelná po-
sezení při muzice. Přijďte si odpo-
činout, popovídat si nad dobrou 
zámeckou kávou či nad sklenkou 
vína, zazpívat si i zatančit, vždy 
v pondělí a ve středu od 13.00 do 
14.30 hodin.

za klienty a zaměstnance 
našeho domova zdraví 

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

18. ročník fotosoutěže
Pro milovníky fotografování jsme připravili 
již tradiční fotosoutěž, tentokrát na téma: 

Lysá, jak
ji vidím já

Soutěže se může zúčastnit každý 
s max. počtem 5 fotografi í 

min. formátu 13x18 cm v barevném 
i černobílém provedení.

Každý snímek musí být označen těmito údaji: 

1. název fotografi e
2. jméno a příjmení autora
3. adresa bydliště, telefonní kontakt

Fotografi e odevzdejte do 30. září 2014 
v Městské knihovně Lysá n. L.

Podrobná pravidla soutěže najdete na webových stránkách 
knihovny (www.knihovnalysa.cz).
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Telefonické konzultace
dětských lékařů

(po ordinačních hodinách)

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

MUDr. Chocholová    
 tel. 606 840 451

MUDr. Matasová        
 tel. 607 746 211

Pro registrované pacienty těchto lékařů: 

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

So 17. 5. MUDr. Chocholová
Ne 18. 5. MUDr. Chocholová
Po 19. 5. MUDr. Čerňanská
Út 20. 5. MUDr. Matasová
St 21. 5. MUDr. Chocholová
Čt 22. 5. MUDr. Dáňová
Pá 23. 5. MUDr. Chocholová
So 24. 5. MUDr. Čerňanská
Ne 25. 5. MUDr. Čerňanská
Po 26. 5. MUDr. Čerňanská
Út 27. 5. MUDr. Matasová
St 28. 5. MUDr. Chocholová
Čt 29. 5. MUDr. Dáňová
Pá 30. 5. MUDr. Čerňanská
So 31. 5. MUDr. Matasová
Ne 1. 6. MUDr. Matasová

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

ZŠ J. A. Komenského informuje o uskutečněných 
akcích v březnu a v prvním aprílovém týdnu

2. 2. 2014:
„Komenské-
ho má talent“

Ve středu 
nám talento-

vaní soutěžící připravili zábavu 
na celý den. Školní parlament 
pořádal soutěž „Komenského má 
talent!!“ Děti předvedly opravdu 
obdivuhodný výkon. Krásně zpí-
valy, tančily, recitovaly či cvičily. 
Dokonce jsme měli na návště-
vě fenku Andy, která předvedla 
dogdance. Po soutěžích „Malá 
Miss“ nebo „Missák“ z minulých 
let to byl další nápad, jak ukázat, 
co v našich dětech je. Fotogra-
fi e z akce můžete shlédnout na 
webu naší školy www.zsjaklysa.
cz. Všichni byli naprosto skvělí 
a vyhráli už tím, že našli odvahu 
a ukázali celé škole i rodičům, co 
umí.

4. 3. 2014:
5. ročníky – divadelní před-
stavení „Záhada hlavolamu“, 
divadlo GONG, Praha - Libeň

Představení se dětem líbilo, pro-
tože bylo akční - herci stále v pohy-
bu. Projevy „chlapců“ jednotlivých 

part jim byly blízké. Někteří žáci 
druhý den donesli do školy ježka 
v kleci a zkoušeli ho vyndat dle 
návodu z představení. 

18. 3. 2014:
3. ročníky – představení 
„Žába mastičkářka“

Ezopovu bajku v podání žáků 
ZUŠ F. A. Šporka shlédlo 40 žáků 
3. ročníku. Jako vždy byli nadšeni, 
viděli v mnohých rolích své spolu-
žáky. 

18. 3. 2014:
8. B – návštěva v chemické 
laboratoři Gymnázia Čelákovice

Žáci si v laboratoři gymnázia 
vyzkoušeli, že dokáží teoretické 
znalosti převést do praxe. 

20. 3. 2014:
9. B – Židovské muzeum Praha

Žáci se seznámili s prací histori-
ka při  komentované vycházce „Ži-
dovským městem“ v Praze.

21. 3. 2014:
Matematický klokan

40 žáků, šikovných počtářů naší 
školy, se zapojilo do celostátní sou-

těže MATEMATICKÝ KLOKAN. 
Soutěžili v kategoriích Cvrček, 
Klokánek, Benjamín a Kadet.

21. 3. 2014:
9. A – Učíme se učit

Žáci 9. ročníku jednou za měsíc 
v MŠ Pampeliška hravou formou 
učí předškoláky jednoduchou slov-
ní zásobu z angličtiny.

28. 3. + 4. 4. 2014: 
„Otevřené dopoledne“ v 1. A

Rodiče měli možnost se podívat 
na využití montessori pomůcek ve 
výuce a skupinovou práci žáčků, 
kde každý měl svou důležitou roli.

1. 4. 2014:
Aprílový den

Naše škola není jen o učení. 
Umíme si dny ve škole zpestřit 
i zábavou. Školní parlament si 
jako každý rok připravil zajíma-
vé akce pro celou školu.

První aprílový den jsme se 
všichni od 4. do 9. třídy převlékli 
do apartních pyžam a zatančili 
si v tělocvičně populární harlem 
shake. Pyžamová party se oprav-
du vydařila.

Děti od 1. do 3. třídy měly 
„Školu zvířátek“. Přinesly si 
z domu krásné masky nebo si 
je vyrobily s paní učitelkou ve 
škole. Také si zahrály pohádku 
„Boudo, budko…“ a předvedly ji 
svým spolužákům z jiných tříd. 
V pavilonu B si děti užily „zví-
řátková“ stanoviště.

2. 4. – 4. 4. 2014:
Poznej svého učitele

Od středy probíhala soutěž 
„Bejvávalo“. Co tedy „býváva-
lo?“ Učitelé přinesli do školy své 
fotky z dětství a žáci hádali, kdo 
je ten roztomilý chlapeček na 
staré fotografi i. Která paní uči-
telka s medvídkem na fotografi i 
se usmívala na fotografa? „Pře-
hlídka“ fotografi í měla u žáků 
velký úspěch.

3. 4. 2014:
„Škola naruby“

Čtvrtek byl ve znamení „Ško-
ly naruby“. Je to velmi oblíbe-
ná akce již několik let, kdy se 
chlapci převlečou za děvčata 
a děvčata za chlapce. Proč si to 
aspoň jeden den v roce nevy-
zkoušet? Opravdu jsme se po-
bavili. Všech akcí se samozřej-
mě zúčastnili i učitelé. Chtělo 
to dost odvahy! Odvážné módní 
kreace jsme si navzájem po-
chválili a užili jsme si spoustu 
legrace.

5. 4. 2014:
Historické hasičské stříkačky – 
výstava ve vestibulu školy

Sbor dobrovolných hasičů 
nainstaloval zajímavou expozici 
v hale u hlavního vchodu školy.

ZŠ J. A. Komenského
Lysá nad Labem

Dne 5. 4. 
2014 od 14.00 
hodin začalo v 
jídelně Eurestu 
odpoledne plné 

dobré nálady, soutěží a tance, které 
pro žáky ZŠ B. Hrozného uspořá-
daly jejich paní učitelky z I. stupně. 

Za vydatné pomoci starších spo-
lužáků se naši žáčci naučili nové 
tance, běhali velikonoční slalom 
s vajíčkem, jako Popelky přebírali 
fazolky a ještě v mnoha dalších při-
pravených soutěžích mohli vyhrát 
malé sladkosti. Proběhla i soutěž 
o nejkrásnější masku, ale porota 
dospěla k názoru, že všechny mas-
ky jsou krásné, a tak drobnou od-
měnu dostali všichni zúčastnění.

K pohodě sobotního odpoledne 
jistě přispěla i možnost zakoupit 
si čepovanou malinovku a drobné 
sladkosti. Chtěla bych touto cestou 
poděkovat fi rmě Sport Zone, která 
prostřednictvím pana Jílka zajistila 
prodej cukrovinek i bezplatné za-
půjčení přehrávací aparatury. Vel-
mi děkujeme i paní J. Joostenové 
a B. Vlčkové za mnoho krásných 
sponzorských darů.

 Myslíme, že byla založena dob-
rá tradice i pro příští roky.

za organizátory
PaedDr. J. Jílková

Očima rodičů
Touto cestou bych chtěla podě-

kovat za pěkný zážitek ze sobotní-
ho odpoledne v maskách.

Uspořádaly ho paní učitelky ze 
ZŠ Bedřicha Hrozného. Využily 
k této akci prostor Scolarestu.

O zábavu a hudbu se nám po-
staraly p. učitelky z prvního stupně 
a o ceny sponzoři ze strany rodičů. 
Pomohli i starší kamarádi z druhé-
ho stupně. Všem děkujeme. Dětské 
masky byly krásné. Všichni jsme si 
to užili.

Co bylo na programu?
Děti tančily různé tance, např. 

letkis (původně starý fi nský tanec), 
ptačí tanec, španělskou Makarenu 
nebo své vlastní taneční kreace.

Na svižnosti neztrácely ani me-
zihry. Jídelna se nám proměnila 
v les, kde zajíčci trénují roznášku 
velikonočních vajec. Zábavný byl 
i přesný hod na zlobivého Bedříš-
ka, který je plaší.

Zahnat žízeň jsme mohli krásně 
chladnou a voňavou točenou mali-
novkou. Museli jsme se rychle vrá-
tit na taneční parket, protože bylo 
třeba pomoci Popelce roztřídit ba-
revné fazole. Po takové práci si děti 
protáhly tělo s obručí Hula Hoop.

Byla vyhlášena nejhezčí mas-
ka karnevalu. Tanec na novinách 
a chůze s míčem mezi koleny byly 
originální a zábavné. Nakonec děti 
znovu předvedly naučený tanec. 
Naposledy rozvlnily boky a byl čas 
jít domů. Dvě hodiny utekly jako 
nic a za to díky.

za rodiče Kmochová Yvona

Zábavné odpoledne 
v maskách

Do seznamu významných praž-
ských míst, na nichž chrámový 
sbor z Lysé nad Labem účinkoval, 
přibyl v neděli 2. března 2014 také 
kostel Nejsvětějšího Salvátora 
v Praze na Křížovnickém náměstí. 
Co je na tom tak významného? 

Tak zaprvé, především historie. 
Jedná se totiž o chrám, který je po-
važován za jednu z nejcennějších 
raně barokních památek v Praze. 
Navíc je tento kostel umístěný 
v největším bývalém pražském síd-
le jezuitů, Klementinu. 

Zadruhé, bylo poctou přispět 
k průběhu sloužené mše a sou-
časně mít možnost sledovat při 
hraní jednoho z významných 
pražských varhaníků, pana Ro-
berta Huga.

No a zatřetí, byla mše sloužena 
velmi známou osobou, Prof. PhDr. 
Tomášem Halíkem, Th.D., což je 
český katolický kněz, teolog, reli-
gionista a sociolog náboženství. To 
jsme však nevěděli, že již za několik 
dní se z něj stane také první český 
laureát Templetonovy ceny, která 
je udělována osobnostem, jejichž 
osobní dílo prohlubuje vnímání 
duchovního světa.

Členové sboru se tak mohou tě-
šit z toho, že tato nyní již i jedno-
značně světově proslulá osobnost 
vyslovila krásnou nabídku. Přijeď-
te nám opět někdy zazpívat. Kdy-
koliv! Budete srdečně vítáni.

I takto lze reprezentovat naše 
město.

MVDr. Petr Matušina

Ocenění kvalit pěvců 

V sobotu 31. května od 20.00 
hodin se již potřetí v letním kině 
Lysá nad Labem zastaví KATA-
PULT a v rámci letošního turné s 
podtitulem TISÍC A JEDNA NOC, 
oslaví současně Den dětí. Ve 14.00 
hodin přijde KATAPULT na tra-
diční Dětský den v areálu Mláde-
že v Čechově ulici, aby mohl děti 
a jejich rodiče osobně pozvat na 
večerní koncert. Ten letos mohou 
všechny děti do 14 let v doprovodu 
rodičů navštívit zdarma.

Fanoušci budou moci během 
letošního koncertu zažít pohádku 
„tisíce a jedné noci“ jejímž prů-
vodcem je nedávno vydané ak-

tuální koncertní 2DVD. Oldřich 
Říha k tomu dodává: „V průběhu 
roku 2014 změníme slavný slogan 
„Stovky hotelů, stovky postelí kde 
jsem za ta léta hrál“ na „tisíce hote-
lů, tisíce postelí a tisíce rozličných 
pódií, kde jsem za ta léta stál.“

Vstupenky na tento jedinečný 
koncert můžete zakoupit v po-
kladně KINA Lysá nad Labem, 
v Městské knihovně, či v městských 
infocentrech Brandýs nad Labem 
a Nymburk. Vstupné stojí v před-
prodeji 250 Kč, na místě v den kon-
certu 300 Kč. Děti do 14 let v dopro-
vodu dospělého vstup volný.

Kino Lysá nad Labem

Legenda potřetí, 
tentokrát pro děti

Aktivní cen-
trum Fajn klub 
vám s radostí 
oznamuje, že 
díky příspěvku od 

města Lysá nad Labem bude moci 
vás a hlavně vaše malé každý měsíc 
pozvat na pohádkové představení.

První pohádka z tohoto pásma 
proběhla za milého přispění Helen 
Doron English, jejichž kouzelné 
představení jste mohli shlédnout 
i během 2. řemeslného jarmarku 
na začátku dubna. Tímto jim ještě 

jednou velice děkujeme a rádi vás 
každé úterý uvítáme na jejich ang-
ličtině pro děti. Pohádkově se na-
ladit můžete ve Fajn klubu každou 
poslední neděli v měsíci, a to až do 
konce listopadu.

Zmiňujíce řemeslný jarmark by-
chom rádi poděkovali všem z vás, 
kteří jste věnovali přímo část ze 
svých úspor na pomoc Vašíkovi nebo 
zakoupili výrobky darované řeme-
slníky. Díky vám jsme mohli rodině 
Vašíka předat šek na 6457,- Kč.

Fajn klub

Fajn klub informuje

Klub
Fajn
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NABÍZÍME ŠIROKÝ VÝBĚR KROUŽKŮ
RŮZNÉHO TYPU A PRO RŮZNÉ VĚKOVÉ SKUPINY:
– pro děti od 3 do 8 let odpoledne s angličtinou s rodilou mluvčí
– pro dospělé anglická konverzace s rodilou mluvčí
– pro děti hudební škola YAMAHA (4 měsíce - 6 let); fl étna  (3–8 let);
 hravé cvičení (2–6 let); taneční škola (přípravka) (3–7 let)
– Školička BENJAMÍNEK = klub pro předškolní děti (2,5–6 let)
– pro dospělé - cvičení pro těhotné a po porodu s hlídáním dětí, 
 příp. si děti můžete vzít s sebou na cvičení; jóga pro začátečníky 
 i pokročilé

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

MC Parníček
Více informací v MC.

BENJAMÍNEK = 
ŠKOLIČKA

pro děti od 2,5 do 5,5 let
PO 8–12
ÚT 8–15     CENA:
ST 8–12     130 Kč za celé
ČT 8–12     dopoledne
PÁ 8–12

ZÁPIS DO ŠKOLIČKY (KLUBU)
BUDE V PONDĚLÍ 19. 5. 2014 

ODPOLEDNE

PŘEDPORODNÍ KURZ
5. 5.  a 12. 5. od 16.00 

do 18.00 hodin
1. část  - období před porodem
 a porod
2. část  -  období po narození
 miminka

HERNA: PO 9–12, ÚT–ČT 9–12 a 14–18

I když jsme 
zatím jen žáci 
prvních tříd, 
učíme se pro 
život. V hodi-

nách prvouky se seznamujeme 
s poskytováním první pomoci, 
s pravidly bezpečného chování 
při cestě do školy a ze školy, ale 
také, jak se zachovat při nenadá-
lých životních situacích.

Proto jsme rádi přijali pozvá-
ní do místní hasičské zbrojnice. 
Děti se na návštěvu velmi těšily. 
Bylo hezké počasí, a proto jsme 
si některou techniku mohli pro-
hlédnout i na dvoře. Chlapci ob-
divovali velká auta, hydraulické 

Na návštěvě u lyských hasičů
kleště a motorový člun. Všechny 
děti si mohly vyzkoušet hašení 
s velkou hadicí. Pomocí hasicího 
přístroje uhasili hasiči improvi-
zovaný požár.

V areálu zbrojnice je také malý 
pomníček, věnovaný všem oběta-
vým lidem, kteří bojují s nebez-
pečným ohnivým živlem.

Ve škole jsme si potom vy-
právěli o tom, co jsme viděli za-
jímavého a přečetli si pohádku 
o hasicím přístroji, který zdánlivě 
vypadá, že jen tak na stěně visí 
a nemá nic na práci.

Děti namalovaly pěkné obráz-
ky jako poděkování za volný čas, 
který nám hasiči věnovali.

Doufáme, že i ostatní děti bu-
dou mít možnost seznámit se s je-
jich záslužnou a nelehkou prací.

Za děti děkují paní učitelky 
Mgr. Alena Koňaříková 

a Mgr. Soňa Votavová

Školní družina při ZŠ J. A. Komenského Lysá n. L.
Zpátky do 
pohádky…

Nadešel dru-
hý dubnový 
den, kdy pět 

desítek dětí ze školní družiny lyské 
základní školy J. A. Komenského 
opravdu radostně vstávalo. Však 
je také čekal vytoužený odpolední 
výlet za pohádkami čaroděje Ar-
chibalda I., do sklepení Starých 
Hradů u Jičína. 

Po příjezdu do hradních pro-
stor děti navštívily v doprovodu 
skutečné čarodějnice palác skřítků 
Prasklína a Meducínka a poté již 
vstoupily s neskrývanými obavami 
do hradního sklepení, vstříc po-
hádkovému dobrodružství. Velký 
obdiv dětí si zde získala rodinka 
starohradského obra Zelijáše, 

vodnická domácnost krále Škebly 
II., lesní a ledové království, různí 
skřítkové a strašidýlka, obří sma-
ragdoví draci a další prapodivné 
pohádkové bytosti. Posledním, 

avšak nejobávanějším místem byla 
temná zákoutí podzemního pekla, 
kde nakonec všichni nebojsové zís-
kali zaslouženou odměnu v podobě 
pekelně dobrých sladkostí. 

Jarní výlet se dětem opravdu vy-
dařil a tak příště opět na viděnou 
v říši pohádek!

Pavla Otčenášková
vychovatelka ŠD2

V době 
j a r n í c h 
p r á z d n i n 
přišla na-

bídka zúčastnit se dvoudenního 
zájezdu do francouzského Štras-
burku. Proč ji tedy nevyužít?

Cesta byla dlouhá a náročná, 
ale vyplatila se! Po příjezdu do 
Štrasburku jsme se ubytovali 
a seznámili s naší průvodkyní, 
která nás zavedla do historic-
kého centra města. Tam nás 
čekal první bod programu – 
vyhlídková plavba lodí. Pocity 
z města nejdou snad ani popsat 
slovy. Prostě nádhera! Večer 
jsme strávili s panem poslan-
cem Hynkem Fajmonem v jedné 
z místních restaurací a už jsme 
se těšili na další den. V plánu 
byla totiž prohlídka Evropského 
parlamentu.

Jarní Štrasburk

LYSÁ nad LABEM

O
B

C
H

O
D

N
Í

A
K

A
D

E
M

IE

Budova této instituce se od 
zdejší architektury výrazně liší. 
Již na první pohled nás zauja-
la svým moderním vzhledem 
a obrovskou konstrukcí. Vstup 
do samotného Evropského parla-
mentu pak doprovázely důkladné 
bezpečnostní kontroly. Nejprve 
jsme se setkali s panem poslan-
cem Fajmonem a diskutovali 
o EU a struktuře této mezinárod-
ní organizace. Poté jsme se podí-
vali do samotného srdce Evrop-
ského parlamentu - na místo, kde 
se rozhoduje o důležitých věcech 
a kde zasedají poslanci všech 
členských zemí EU.

Odpoledne byl volný program 
a my jsme čas využili k další pro-
hlídce historického centra Štras-
burku. Nejvíce nás zaujala kate-
drála Notre-Dame, Malá Francie 
nebo historické domky, které se 

naprosto liší od těch českých. 
Místní lidé nás velmi překvapili 
svojí aktivitou. Všude jezdila kola, 
všude byla kola upevněná – té-
měř u každého zábradlí. Mnoho 
lidí také trávilo volný čas v okolí 
plavebního kanálu. Posedávali na 

trávě, bavili se, četli, hráli na kyta-
ry, zpívali.

Výlet jsme si užili a všichni 
máme na Francii krásné vzpomín-
ky.

Petr Hes, Tomáš Mikšovský, 
žáci 3. R OA

CHYBÍ VÁM PROGRAM 
pro děti či dospělé?

Anebo máte nějaký nápad na
kroužek, akci či jinou volno-

časovou aktivitu? 
Umíte nějakou činnost, o 

kterou byste se s ostatními 
chtěli podělit?

Přijďte do MC Parníček, rádi si 
Vás vyslechneme a pomůžeme 

Vám nápad zrealizovat.

u příležitosti DNE MATEK 
za fi nanční podpory 
MAS Polabí, o.p.s.
pořádá MC Parníček
(www.mcparnicek.cz)

V y n á š e n í 
smrti a vítání 
jara je zápa-
d o s l o v a n s k ý 
lidový zvyk 

pocházející z předkřesťanské 
éry. Jeho ústředním prvkem 
je slaměná figura oblečená 
v ženských šatech, známá pod 
četnými jmény jako Morena, 
Morana, Smrt nebo Smrtohol-
ka. Pro naše předky byl proto 
rituál vynášení zimy a vítání 
jara významnou událostí. Pří-
mými aktéry byli mladí lidé, 

dospívající nebo děti, ti, kteří 
představují naději do budouc-
na. My jsme ke zhotovení 
Moreny použili staré klacky, 
bílou látku, starý šátek, no-
vinový papír, krepový papír 
a fixy. Látku jsme sešili jako 
šaty, hlavu jsme vyrobili z no-
vinového papíru, kterou jsme 
nasadili na svázaný klacek do 
kříže. Vše jsme obalili látkou, 
na hlavu uvázali šátek a obličej 
pomalovali. Na šaty jsme přidě-
lali pentle z krepového papíru 
a v pase svázali. 

M. Solusová a  A. Jarešová
vychovatelky ŠD

Výroba Moreny ve školní družině
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Ve městě Lysá nad Labem působí 
naše sdružení již několikátým rokem 
a domnívám se, že velice aktivně. 
Své základní poslání vidí v činnosti 
s mládeží, kdy pod vedením zejména 
Lucky Koštířové a Evy Rejmanové 
se několik dětských závodních týmů 
účastní různých soutěží. Svými dob-
rými výsledky družstva reprezentují 
nejen sebe, ale i město Lysá n. L., 
které se nezanedbatelným způso-
bem podílí na jeho fi nancování, za 
což mu náleží náš vřelý dík.

Kromě akcí pro mládež, jakou je 
např. Halloweenská párty, klub po-
řádá nebo se v hojném počtu účastní 
také akcí pro dospělé. V letních měsí-
cích se jedná např. o sjíždění českých 
řek a s tím spojená poznávání tu-
zemska, v zimním období především 
o účast na tanečních pro dospělé. 

I v letošní plesové sezoně se čle-
nové našeho klubu opět rozhod-
li uspořádat Reprezentační ples. 
Vzhledem k příznivé ceně zrekon-
struovaného sálu se ples konal 
v pátek 24. ledna od 20.00 hodin 
v kulturním domě v Benátkách nad 
Jizerou - Záložně, kde jsme využi-
li velice příjemné prostředí, slušný 
parket, dostatečně zásobený bar. 
A jaký ples byl? Na základě kladných 
ohlasů již přímo v sále se ples povedl. 

Reprezentační ples TSK Dynamik
O hudební produkci se na zákla-
dě dobrých zkušeností z jiných 
akcí postaral taneční orchestr OH 
Tony Black Band z Litoměřic pod 
vedením svého nepřehlédnutel-
ného kapelníka - pana Černého. 
Ples zahájil předseda našeho klubu 
Luboš Kloud. Poděkoval přede-
vším příchozím - příznivcům plesu, 
skupině sponzorů a dárců, kte-
ří buď obohatili tombolu, nebo při-
spěli fi nančně. A samozřejmě neza-
pomněl i na pořadatele z našich řad. 

V rámci předtančení se postup-
ně ukázaly z členské základny TSK 
Dynamik Lysá n. L. oddíly ZUM-
BY s názvem SMAJLÍCI (8–10 let) 
a CRAZY (11–14 let) pod vedením 
Evy Rejmanové. V dalším průbě-
hu večera se představil AERO-
BIK pod vedením Lucie Koštířové 
s názvem vystoupení SESTŘIČKY 
(komerční aerobik 8–10 let) a FIRE 
(fi tness aerobik 11–14 let). Nako-
nec své vystoupení ukázala děvčata 
SPORTOVNÍHO AEROBIKU s cvi-
čící trenérkou Gabrielou Hejbalo-
vou pod názvem LOCA (nad 18 
let). Oddíly těmito předvedenými 
sestavami dosáhly dobrých umístění 
v republikových soutěžích. Odmě-
nou mladým účinkujícím byl nadše-
ný aplaus.

V pozdějších hodinách vystoupili 
Tomáš a Nikol (spolupracují s taneč-
ní školou Ladislava Fišera, Mladá 
Boleslav). Ukázkami standardních 
a latinskoamerických tanců přítom-
né přesvědčili o tom, že dosažení 
mistrovské úrovně a třídy není pro 
ně nedosažitelné.

Jak se v průběhu plesu ukázalo, 
úroveň všech tančících z řad plesají-
cích byla vynikající, zejména taneč-
ních párů z tanečních pro dospělé 
z Prahy - Modřan a Lysé n. L., něko-
likaletá průprava je znát. K příjemné-
mu prostředí přispěl i fakt, že byl ples 
nekuřácký.

A ještě mi dovolte, abych i touto 
formou poděkoval všem, kteří pod-
pořili naše snažení přiložením ruky k 
dílu anebo sponzorsky, obzvlášť pak 
paním Vlastě Žákové a Lence Plevo-
vé, provozujícím obchod s prádlem 

na Masarykově ulici v Lysé n. L., kte-
ré pomohly s předprodejem vstupe-
nek, o bar a občerstvení se postaral 
pan David Cáska. Za TSK Dynamik 
jsou to především Lucka Koštířová, 
Eva Rejmanová, Jana Kloudová, Mi-
rek Firman, Szolt Vojtko, Jindřiška 
Mrázková, Lada Táborská.

Závěrem – v průběhu března se 
sejdeme a zhodnotíme naši loňskou 
činnost a také všechny připomínky
k plesu.

A soukromě dodávám - jsem 
rád, že mám kolem sebe přátele 
a kamarády, o které se člověk může 
opřít, kterým může věřit a na které se 
může spolehnout, s těmi se lze pustit 
pomalu do všeho.

A již nyní případné tancechtivé 
zájemce zveme na další ples v KD 
Záložna v Benátkách nad Jizerou, 
a to dne 20. 2. 2015.

Ing. Luboš Kloud, předseda 
TSK Dynamik Lysá n. L.

Ve vstupním vestibulu Základní 
školy Komenského v Lysé nad La-
bem vznikla, díky pochopení paní 
ředitelky školy Mgr. Novákové 
a její zástupkyně Mgr. Šenfeldero-
vé, expozice lyského dobrovolné-
ho hasičského sboru. 

Dvojice historických hasič-
ských stříkaček spolu se sudem 
pro dopravu vody a dobovými 
technickými prostředky dávají 
zájemcům nahlédnout do dávné 

Expozice dobrovolného hasičského sboru 
v základní škole

hasičské minulosti. Hasiči tak mají 
konečně svoje opravené dřevěné 
stříkačky pěkně v suchu a teple 
a dětem vznikla pěkná výstava pří-
mo ve škole. Přijďte se podívat!

Poděkování Mirkovi Pastrňá-
kovi, bratrům Ziegelheimovým, 
Jirkovi Zimovi a všem ostatním, 
kteří se ochotně podíleli na opravě 
stříkaček a vzniku výstavy. 

 Jiří Zima,
SDH Lysá nad Labem

Město Lysá nad Labem, 
Městská knihovna Lysá nad Labem

Polabské muzeum, 
DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie

připravili pro zájemce program na

DEN ZEMĚ 2014
Výstava „Zeleň městských památkových zón 

Středočeského kraje“ prezentuje význam zeleně 
(zámecké parky, parky, aleje, stromy apod.) v histo-
rickém prostředí. Kromě Benátek nad Jizerou, Mni-
chova Hradiště, Brandýsa nad Labem či Březnice se 
výstava věnuje i historické zeleni Lysé nad Labem. 
Výstava bude přístupná na chodbě Městského úřadu 
Lysá nad Labem v I. patře od 7. dubna do 23. května 
v pracovní době úřadu. Vstup volný.

Terénní exkurze „Vítání ptačího zpěvu“ se usku-
teční ve sobotu 3. května. Sraz zájemců je v 7.30 
hodin u vstupu do zámeckého parku v Komenského 
ulici. Průvodcem bude Ing. Vilém Járský, Ing. Petra 
Málková a Mgr. Pavel Marhoul. S sebou dalekohled 
a kvalitní obuv. V případě vytrvalého deště se akce 
ruší. 

Terénní exkurze „Žabí koncert“ se uskuteční ve 
středu 7. května. Sraz zájemců je v 18 hodin u vstu-
pu do pionýrského areálu v Čechově ulici (druhý sraz 
v cca 20 hodin u Hrabanovské černavy). Průvodcem 
bude RNDr. Martin Šandera, PhD. V případě vytrva-
lého deště se akce ruší. 

Přednáška „Zednářské zahrady“ se uskuteční 
v Městské knihovně Lysá nad Labem v úterý 
20. května od 18 hodin. Přednášet bude Ing. Veroni-
ka Pincová bývalá výzkumná pracovnice VÚKOZ Prů-
honice. Vstup volný.

p

V našem městečku se spousta 
věcí mění. Zřejmě proto, abychom 
zvýraznili ty pozitivní posuny, ne-
cháváme rádi vedle nového i to 
staré. Kontrast je potom vyšší… 
Já jsem toho názoru, že je-li třeba 

v Lysé něco opravdu změnit, pak 
bychom staré paralelně zachovávat 
neměli. Ono to totiž to nové může 
také hyzdit. A to se netýká jenom 
stojanů na kola. 

Roman Fiala, Litol

Za Lysou krásnější

Milan Rastislav Štefánik (1880–
1919), rodák z Košariské, studoval 
nejprve na slovenských evange-
lických gymnáziích a po maturitě 
stavební inženýrství na Českém 
vysokém učení technickém v Pra-
ze (1898–1901). V roce 1904 ab-
solvoval studium astronomie na 
pražské univerzitě a působil poté 
na hvězdárně v Meudonu u Paříže. 
Prováděl astronomická a meteoro-
logická pozorování na Mont Blan-
cu. V roce 1910 přijal francouzské 
státní občanství, v roce 1914 byl 

Tragický konec 
zakladatele ČSR

jmenován rytířem Čestné legie. 
V letech 1915–1919 sloužil u letec-
ké jednotky v Srbsku, kde organi-
zoval vojenské jednotky z českých 
a slovenských zajatců. Navázal 
spolupráci s E. Benešem a T. G. 
Masarykem a spolu s nimi založil 
v únoru 1916 v Paříži Národní 
radu československou. Organizo-
val československé legie v Rusku, 
Rumunsku, USA a Itálii. V roce 
1918 byl jmenován generálem 
francouzské armády. Od podzimu 
1918 působil u československých 
legií na Sibiři. Počátkem roku 1919 
se vrátil do Francie. V prozatímní 
československé vládě ustanovené 
14. 10. 1918 byl jmenován minis-
trem války. Ve vládě Českosloven-
ské republiky (14. 11. 1918) měl 
zastávat post ministra vojenství. 
Při návratu z inspekční cesty u legií 
v Itálii zahynul při leteckém neštěs-
tí u Vajnor. 4. května uplyne 95 let 
od tragické události, která omráčila 
celou Československou republiku 
a, obrazně řečeno, i celý svět.

Božena Bacílková

Činnost MAS Polabí
Místní akční skupina Polabí je 

sdružení zástupců podnikatelů, 
neziskových organizací a subjektů 
z veřejného sektoru, které spoju-
je zájem o rozvoj našeho území 
o rozloze 12.388 ha.

Hlavním předmětem činnosti je 
zprostředkování grantů a dotací pro 
fyzické i právnické osoby z regionu, v 
němž působí. MAS zveřejňuje výzvy 
pro místní žadatele o granty, zajišťuje 
konzultace, administrativu, hodno-
cení a výběr projektů k financování; 
dále realizuje informační, vzdělávací, 
poradenskou činnost  a přímé akce.

MAS Polabí, o.p.s. je v současné 
chvíli na začátku své činnosti. Nic-
méně i za svojí relativně krátkou 
dobu existence již učinila řadu čin-
ností, které bychom chtěli obyvate-
lům našeho regionu představit:
• dne 31.1.2013 byla podána Žá-
 dost o dotaci z Programu rozvoje 
 venkova Opatření III.4. 1. Získá-
 vání doveností animace a pro-
 vádění – k tomuto dni MAS Pola-
 bí také vznikla;
• v září 2013 se uskutečnila první 
 valná hromada, která jmenovala 
 5 členů Programového výboru, 
 5 členů Výběrové komise a 3 čle-
 ny Monitorovací komise;
• na konci roku 2013 se zástupci 
 MAS zůčastnili řady akcí pořá-

 daných v obcích v souvislosti 
 s Adventem;
• byl vypracován dotazník, který 
 byl prostřednictvím členů MAS 
 šířen mezi veřejnost za účelem 
 zjištění, v čem by našim občanům
 mohla MAS v našem regionu 
 pomoci;
• byly vytvořeny webové stránky 
 „www.maspolabi.cz“;
• byla vyhlášena tzv. tréninková 
 výzva k předkládání projektů 
 v oblasti „Podpora ozelenění re-
 gionu a Obnova tradic v regio-
 nu“ s celkovou částkou k rozdě-
 lení 100.000 Kč; bylo předloženo 
 celkem 8 projektů, z toho 7 jich 
 bylo podpořeno: Masopustní prů-
 vod 2014 v Přerově n.L. – Maso-
 pustní průvod, veselice a obno-
 vení velikonoční tradice v Milovi-
 cích – Živá historie Milovic - Veli-
 konoce v tradici a řemeslech 
 Semice – Vyčištění parků od po-
 zůstatků po Sovětské armádě 
 Milovice – Podporujeme jarní tra-
 dice v Lysé n.L. – Masopustní rej 
 Lysá n. L.;
• dne 13.3.2014 se uskutečnilo 
 v Kulturním domě v Milovicích 
 Komunitní projednání strategie 
 rozvoje regionu na období 2014 
 až 2020, jehož se zúčastnilo
 32 osob; cílem tohoto projednání 

 bylo získat podklad pro zpraco-
 vání Integrované strategie území 
 (ISÚ) MAS Polabí, o.p.s. pro 
 období 2014–2020;
• od prosince 2013 probíhají práce 
 na zpracování ISÚ, a to tak, že se 
 sbírají z různých zdrojů informa-
 ce a statistická data, které se ná-
 sledně budou zpracovávat do 
 jednoho fi nálního dokumentu.

Všechny výše popsané činnosti 
směřují k tomu, aby MAS Polabí, 
o.p.s. splnila podmínky pro podání 
žádosti o certifi kaci MAS. Certifi -
kaci MAS lze chápat jako proces 
splnění kritérií přijatelnosti, díky 
kterým bude MAS prokazovat svoji 
schopnost zprostředkovávat dota-
ce z nových operačních programů 
v období 2014-2020. Teprve až 
po úspěšné certifi kaci bude MAS 
moci předkládat žádosti o podporu 
u příslušného ministerstva. Naším 
prvořadým cílem je tedy získat cer-
tifi kaci MAS pro období 2014-2020 
a umožnit tak místním subjektům 
žádat si o podporu projektů smě-
řujících ke zlepšení života v našem 
regionu. 

MAS Polabí, o.p.s. není žádným 

politickým subjektem. Každý má 
možnost se do činnosti MAS zapojit 
a spolupodílet se na vytvoření ISÚ 
a následně na určení oblastí, v rám-
ci kterých budou vyhlašovány výzvy 
pro fi nanční podporu jednotlivých 
projektů. Základním principem ka-
ždé MAS je, že reaguje na potřeby 
daného regionu, na potřeby nás oby-
čejných občanů; o rozvoji rozhodují 
sami obyvatelé a nikoliv politici ať již 
na komunální nebo krajské úrovni; 
iniciativa při rozvoji regionu tedy 
vychází „ze zdola“ a každý z Vás, bu-
de-li mít chuť a čas, se může zapojit 
a vyjádřit svůj názor, co konkrétně 
je potřeba v naší nebo vedlejší obci 
zlepšit. Těmi nejdůležitějšími jste 
tedy Vy všichni, protože právě Vy 
nám poskytujete podklady, na zá-
kladě kterých my, členové Progra-
mového výboru, můžeme připravit 
strategii území a určit, které oblasti 
bude potřeba v následujících letech 
fi nančně podpořit, přičemž o tom, 
které konkrétní projekty budou pod-
pořeny, rozhoduje Výběrová komise.

Pokud byste měli zájem podílet se 
na naší činnosti, rádi Vás uvidíme.

Programový výbor 
MAS Polabí, o.p.s.

Od nového roku narůstá s kaž-
dým vydáním množství příspěvků 
do Listů, a proto redakční rada při-
pomíná, že obsah Vašeho písem-
ného příspěvku by neměl být delší 
než obsah klasické strany A4. Dále 
oznamujeme autorům příspěvků v 

Listech Města Lysá n. L., že jejich 
články zařadíme do vydání v došlém 
pořadí. S přihlédnutím k vyčleněné 
částce v rozpočtu města na tisk infor-
mačního periodika, nebude navyšo-
ván počet stran jednotlivých vydání. 

redakční rada

Oznámení dopisovatelům
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V loňském roce se nám konečně 
podařilo obnovit a pořádně „na-
startovat“ práci s dětmi.

V hasičské zbrojnici  jsme pořá-
dali pravidelné schůzky a tréninky, 
kde jsme  se děti snažili nasmě-
rovat a podnítit jejich vztah nejen 
k požírní ochraně, ale k záchran-
ným složkám vůbec. Děti se učí 
hasičským všeobecným znalostem 
a dovednostem, ale i tomu, jak rea-
govat a co dělat v kritických situa-
cích a v ohrožení.

Dobrým znamením je pro nás 
fakt, že se od května roku 2013  
počet našich dětských členů téměř 
zdvojnásobil, což vypovídá o tom, 
že se ubíráme správným směrem. 
Pokládám za velmi důležité, že to 
děti u sboru baví.

V červnu minulého roku jsme se 
s kategorií přípravky zůčastnili 
branného závodu „O pohár staros-
ty“ ve Staré Lysé, kde jsme se umís-
tili na druhém místě.

V září jsme s takto malými dětmi 
vyzkoušeli požární útok v Milovi-
cích, kde jsme to myslím zvládli 
skvěle s ohledem na nízký věk dětí 
a na fakt, že pro nás všechny zúčast-
něné to bylo vůbec poprvé naostro.

Rok 2013 mladých hasičů ve Dvorcích
Další významnou a pro nás pre-

miérovou akcí bylo uspořádání 
stanového víkendu spolu s již ně-
kolikátým ročníkem sportovního 
dne dobráků. Víkend se konal od 
20. do 22. září, přičemž jsme se 
sešli v pátek odpoledne. Večer si 
pak děti užily při „bojovce“ plné 
pohádkových postav i strašidel.

Sobota se nesla v duchu spor-
tovního zápolení v soutěžích. Po 
večerní diskotéce se pak krásně 
spalo ve vyhřáté zbrojnici. V ne-
děli jsme víkend zakončili spo-
lečným obědem a slavnostním 
vyhodnocením. Rozcházeli jsme 
se ve velmi dobré náladě a jsme 
odhodláni tuto akci pořádat kaž-
doročně jako tradiční.

Koncem října nám přálo počasí 
a tak jsme uspořádali drakiádu, 
kde si děti vyrobily vlastního pa-
pírového draka a s dospělými pak 
opékaly špekáčky. Sešla se oprav-
du hezká parta lidí a  atmosféra 
toho dne byla skvělá. Draci létali 
a všichni se náramně bavili.

Před Vánocemi jsme se s rokem 
rozloučili besídkou ve zbrojnici, 
která se při hojném počtu dětí, ale 
i místních občanů vydařila. Děti si 

vyráběly vlastní svícny a vánoční 
ozdoby. Na každého příchozího 
čekala milá pozornost, na děti pak 
balíček jako dárek od našich spon-
zorů, kteří nás po našem oslovení 
podpořili nemalým množtvím před-
mětů pro dětské odměny, za něž 
jsme velmi vděčni. Vždyť takových 
maličkostí pro dětskou radost není 
nikdy dost.

Pro oživení dění ve Dvorcích 
jsme se po domluvě rozhodli zalo-
žit výtvarný kroužek pod vedením 
kvalifi kované vedoucí mládeže Pe-
try Šolínové s vystudovanou střed-
ní odbornou uměleckou školou. 

Děti zde malují, kreslí a vyrábějí, 
čímž rozvíjí svůj smysl pro este-
tiku a osvojují si různé výtvarné 
techniky. Kroužek je určen pro ši-
rokou dětskou veřejnost a pořádán 
pravidelně jednou týdně v hasičské 
zbrojnici. Podrobnějsí informace 
jsou pak na našich internetových 
stránkách http://hasicidvorce-cz.
webnode.cz, nebo na e-mailu: 
detidvorce@seznam.cz. Kontakt 
na SDH Dvorce: 602 974 707, 
hasicidvorce@seznam.cz. Myslím 
si, že přichází doba, kdy se opět ve 
Dvorcích začíná společensky, zá-
bavně, i  sportovně „žít“.

 Petra Šolínová
SDH Dvorce

Chtěl bych se v tomto článku 
vyjádřit ke stížnosti KSČM na fi r-
mu STAVOKOMPLET s.r.o. Ta-
to společnost provozuje čerpací 
stanici podzemních vod na sídli-
šti v Lysé nad Labem, odkud ode-
bírá tuto cenou kapalinu většina 
obyvatel tohoto města. Konkrét-
ně se jedná o zákon č. 254/2001 
Sb. „vodní zákon“, § 30 „ochran-
ná pásma vodních zdrojů“ (7) 
„Do ochranného pásma I. stup-
ně je zakázán vstup a vjezd… 
(a následuje několik určitých 
výjimek)“. Náklady spojené 
s ochranou vodního zdroje v hy-
gienickém ochranném pásmu 
I. stupně nese dle odstavce (12) 
ten, který je oprávněn vodu 
z těchto vodních zdrojů odebírat. 
A právě v této ochraně je pro-
blém, protože tato společnost 
nezajistila řádné oplocení ob-
jektu, takže dochází k neustálé-
mu pronikání občanů do pásma 
I. stupně a ti tam venčí své psy 
a dochází tak k ohrožení čistoty 
a kvality podzemních vod. Obec-
ně proti psům nic nemám, ale 
jsou místa, kde by se venčit pro-

Stížnost na fi rmu STAVOKOMPLET s.r.o. 
stě neměli. Firmě STAVOKOM-
PLET byla zaslána stížnost, a ta 
se zavázala, že daný problém ne-
prodleně napraví.

Nyní bych chtěl reagovat na 
článek z Listů č. 4/2014 z pera pí. 
Hany Marcaníkové, kde je uvede-
no mnoho lží:

1) Víte, od roku 2010 se v zá-
meckém parku odehrálo mnoho 
změn a ta zásadní pro park byla 
vichřice, která vyvrátila cirka 100 
stromů v dané oblasti, což dopo-
sud nebylo napraveno.

2) Dále cituji „Za nehoráz-
nost v článku pana Kváče pova-
žuji jeho výrok o imperialismu 
a aroganci moci kapitalismu, 
která nechala skácet stromy za 
vidinou zisku“. A odpovím Vám, 
kde jsem tyto informace získal. U 
jedné z bran do zámeckého parku 
je informační tabule, kde se píše, 
že dřevo bylo v Bludnici vytěženo 
v letech 1888–1890, kdy panství 
vlastnila Úvěrová banka. Stromy 
za účelem zisku byly po Labi do-
praveny do Hamburku a po těžbě 
zbyla v Bludnici jen zdevastova-
ná plocha. 

3) Nyní k problematice sadů 
v Lysé. Ve svém příspěvku jsem 
o sadech nikdy nepsal, a proto 
nechápu, co vlastně kritizujete…

4) Pan Ing. Gregor se velice 
ohrazuje proti Vaší lži, že odsou-
hlasil někdy kácení stromů na po-
zemku Školního náměstí z důvo-
du potenciální výstavby Domova 
pro seniory. Ve všech projektech, 
které předkládal, bylo respekto-
váno stanovisko odboru životní-
ho prostředí města. Žádá omluvu 
v příštích Listech, jinak podnikne 
příslušné kroky za nehoráznou 
pomluvu.

5) V článku píšete, cituji „Ko-
lem výstavby II. etapy obchvatu 
již bylo napsáno mnoho nepravd 
a v článku pana Kováče je další“. 
Vážená pí.  Marcaníková, když už 
někoho kritizujete, naučte se ale-
spoň správně napsat jeho jméno. 
Já se nejmenuji Kováč, ale Kváč. 
Považuji to za zářný příklad Va-
šeho amatérismu, protože pís-
menka se učí psát v první třídě 
základní školy.

6) Dále nesouhlasím s Vaším 
vyjádřením o tom, že realizace 

II. etapy obchvatu nevyřeší zvýše-
nou prašnost v Lysé. 

7) K problematice obchvatu. 
K vaší poslední poznámce v člán-
ku k II. etapě obchvatu jen tolik, 
že opět klamete čtenáře Listů. Na 
obchvat v roce 2004 KÚ vyčlenil 
53 mil. Kč, ale na základě od-
volání Lysinu proti stavebnímu 
povolení, a to na poslední chvíli, 
byly fi nanční prostředky využity 
na jiné projekty kraje. Abych po-
tvrdil, že píšete nepravdu, vrátím 
se k zápisu ze shromáždění ob-
čanů Lysé k obchvatu (bohužel 
chyběly hrdinky z Lysinu), kte-
ré se uskutečnilo 25. 10. 2004 
za účasti náměstka hejtmana 
p. Karla Vyšehradského, který ve 
svém vystoupení řekl, že nechápe 
námitky k obchvatu, nechápe, 
že je tady nějaká množina obča-
nů, kteří mluví za většinu města. 
Dále řekl, že KÚ předpokládal, 
že v Lysé se vytvoří modelový 
příklad řešení dopravní proble-
matiky. Paní Marcaníková, vaše 
názory a chování mají daleko 
k ekologickému myšlení.

 Ing. D. Kváč, KSČM

Pokračuji v článku z předešlého 
čísla Listů, který nebylo možné pu-
blikovat naráz celý. Článek se týkal 
jednání, které se konalo dne 5. 3. 
2014 na MÚ a předmětem které-
ho byly otázky občanů, související 
s vybudováním severozápadního 
obchvatu Lysé nad Labem nedale-
ko Hrabanovské černavy a přelože-
ní cesty 331 na hráz Hladoměř ve 
Dvorcích (dopravní stavba 151). 
Rekapituluji, že za MÚ se jednání 
účastnili starosta, místostarostka, 
tajemník, vedoucí odboru ŽP a té-
měř celý stavební odbor, občané ze 
Dvorců a občané z lokality u Hra-
banova.

Nebudu zde rozebírat již mno-
hokrát diskutovanou problematiku, 
chci jen konstatovat:

Otvírejme radnice 3
- občané vnímají a akceptují, že je 
 třeba odklonit dopravu ze Sojo-
 vické ulice pomocí SZ obchvatu - 
 ale v jiné trase, nežli navrhuje ÚP, 
 zvolenou trasu považují za špat-
 né řešení
- občané Dvorců odmítají přelo-
 žení silnice 331 na Hladoměř-
 skou hráz, která je významným 
 krajinným, historickým a estetic-
 kým prvkem
- pan starosta nám argumentoval, 
 že tato řešení byla již v územním 
 plánu z roku 1998 a nikdo tehdy 
 proti nim neprotestoval, nynější 
 ÚP tato řešení pouze převzal. 
 My občané se domníváme, že od 
 r. 1998, tedy za 16 let se diame-
 trálně změnila jak dopravní si-
 tuace, tak zejména představy 

 občanů o kvalitním životním 
 stylu. Nový ÚP by neměl vychá-
 zet z podkladů z r.1998, ale měl 
 by vycházet z aktuální situace 
 (např. dopravního generelu a no-
 vého dopravního průzkumu). 
 Starousedlíci z Dvorců navíc po-
 tvrdili, že v roce 1998 se občanů 
 nikdo na jejich názor neptal.
- neobstojí ani argument, že jiným 
 řešením bychom se dostali mimo 
 katastr města. Od toho je tady 
 Krajský úřad, který v nadřazené 
 projektové dokumentaci, v Zása-
 dách územního rozvoje (ZUR) 
 má nalézt optimální řešení bez 
 ohledu na to, kudy povede.
- argument pana starosty, že tato 
 řešení byla v předchozích ZUR 
 a my máme povinnost je převzít, 
 je pravdivý pouze podminěně. 
 ZUR jsou pravidelně aktualizo-

 vány, právě za účelem přepraco-
 vání zastaralých řešení. Při 
 těchto aktualizacích má město 
 možnost uplatnit své připomín-
 ky, což se však nestalo. My obča-
 né bychom očekávali, že MÚ nás 
 bude informovat o tom, že na 
 kraji proběhne aktualizace ZUR, 
 že lze vyslovit připomínky a při-
 pomínky svých občanů MÚ ná-
 sledně při revizi ZUR uplatní.
- naprostým šokem pro nás obča-
 ny bylo sdělení pana starosty, že 
 v prostoru Staré Lysé se má tě-
 žit písek, že starosta Staré Lysé 
 se zásadně postavil proti přepra-
 vě vytěženého písku přes Starou 
 Lysou, že Sojovice z tohoto dů-
 vodu odmítly rekonstrukci mostu 
 přez Jizeru, a proto tedy přepra-
 va písku může vést pouze přes 
 Dvorce – po hrázi rybníka Hla-

 doměř (a návazně kolem Hra-
 banovské černavy). My občané 
 si myslíme, že toto nám mělo 
 být otevřeně řečeno již dávno, že 
 při zpracování konceptu ÚP nám 
 neměly být věšeny na nos bulíky 
 o potřebě dopravního spojení 
 dvou dálnic a že vedení našeho 
 města by mělo hájit zájmy svých 
 občanů tak, jak to dělá vedení 
 Staré Lysé nebo Sojovic.

Žijeme v systému zastupitelské 
demokracie – posláním vedení 
města není vládnout, ale zastu-
povat a hájit zájmy nás občanů. 
Vedení města by mělo se svými 
občany komunikovat, poskytovat 
jim pravdivé informace, dát jim 
příležitost prezentovat své předsta-
vy o fungování města a tyto zájmy 
občanů následně uvádět do života. 
Pokud by tomu tak bylo, neměli by 

dotčení občané Dvorců a soused-
ství Hrabanovské černavy pocit, 
že jim nejsou poskytovány rele-
vantní informace, že navrhované 
trasy cest jsou špatné a že existují 
i jiné, lepší alternativy řešení. Uve-
dl jsem pouze 2 příklady z návrhu 
územního plánu a jsme bohužel 
přesvědčeni o tom, že těch po-
dobně chybných řešení je tam celá 
řada. Není to dobře - územní plán 
nesmíme vnímat jako velký kus pa-
píru vymalovaný různými barva-
mi, je to nejvýznamnější městský 
dokument, který určuje, jakou bu-
dou mít jednotlivé barevné plochy 
funkci, co se na nich bude stavět 
a jak se to následně projeví v kvalitě 
života a fungování města.

Ing. Zdeněk Osvald
nezávislý zastupitel

v Lysé nad Labem

Spolek rodáků a přátel města Lysá nad Labem srdečně zve na 

Jarní autobusový výlet 
po Jižních Čechách 

s osvědčeným průvodcem Ing. Kolacím

Odjezd: sobota 24. 5. v 6.00 hodin z parkoviště u kina
Návrat: cca ve 20.00 hodin (asi 400 km)

Program:
Jindřichův Hradec - společná  procházka,
nabídka individuální: hrad 180/140 Kč, muzeum 60/40 Kč    
Nová Bystřice, Klášter - mohutná zřícenina kláštera (stavitel Orsi)
Landštejn - hodnotná zřícenina (jako Rabí), 70/50 Kč, 
možnost oběda
Slavonice - goticko-renesanční město se sklepeními, hospůdkami 
a obchůdky (keramika Maříž)
Dačice - společná procházka, pomník kostce cukru 
(vynález kostky realizovaný 1844)
    

Cena zájezdu (doprava ): 380,-Kč 
(vstupné si každý hradí individuálně)

Zájemci se mohou hlásit v Městské knihovně v úředních hodinách.

Polabské muzeum ve spolupráci 
s obcí Přerov nad Labem pořádá

MUZEJNÍ NOC
ve Skanzenu 

dne 7. června 2014
od 17.00 do 20.00 hodin

Vážení spoluobčané a zvláště pak pejskaři POZOR!!!
V časopise Myslivost č. 3/2014, vyšla informace Státní veteri-

nární správy Praha o Aujeszkyho chorobě divokých prasat. Pova-
žuji za povinnost vás upozornit na výskyt černé zvěře v naší honit-
bě MS Lysá n. L. - Doubrava. 

Divoká prasata se u nás vykytují v částech Hrabanovská černa-
va (vysoký výskyt), Šibák, Josefov a Dvorecko. Pejskaři by si měli 
v těchto lokalitách rozmyslet volné pobíhání psů. Pokud se pes 
touto chorobou nakazí, umírá ve velkých bolestech zpravidla do 
24 hodin.

Josef Sajfrt ml.

Upozornění

s bohatým doprovodným programem
s ukázkou různých řemesel
hry pro děti
bohaté občerstvení se specialitou 
– přerovským bramborákem

V 15.00 hodin 
Iva Hüttnerová 
zahajuje svou 
výstavu obrazů, 
vernisáž spojená 
s autogramiádou
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Cvičení s Romčou Hanouskovou
ZUMBA
Fitness cvičení, při kterém si 
vyzkoušíte, co je to mix aerobiku 
a latinskoamerických tanců 
– merengue, salsa, samba, 
bachata, quebradita, chacha,
reggaeton, cumbia atd.
60 minut Zumby naplní Vaše tělo
endorfi ny na několik následujících hodin.
Pozor na závislost. Budete odpočítávat 
dny a hodiny do další lekce.

VHODNÉ I PRO ZAČÁTEČNÍKY
A „TANEČNÍ DŘEVA“!

AKTUÁLNÍ ROZVRH:
• ČTVRTEK 20 h.,
 Sokol vedle kina, není nutná rezervace
• NEDĚLE 18–19 h.,
 tělocvična OA v areálu ZŠ J. A. Komenského, 
 není nutná rezervace

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

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

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

u 

lo
ích hodin.
očítávat 

KY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Plán akcí ve Psí škole Superpes
10. – 11. 5. 2014 Mezinárodní závod agility
17. – 18. 5. 2014 Intenzivní trénink 
 s Martinou Konečnou
31. 5. 2014 Trénink obedience
1. 6. 2014 Závody obedience
28. – 29. 6. 2014 Závody frisbee
12. – 15. 7. 2014 Soustředění agility a obedience
20. – 21. 9. 2014 Intenzivní trénink 
 s Olinou Edrovou

První dubnovou středu se již 
potřetí sešli občané v restauraci 
U Krále Václava v Lysé nad Labem 
na neformální veřejné debatě, aby se 
pokusili zhodnotit stav dalších důle-
žitých oblastí života v regionu – ten-
tokrát hlavně zdravotnictví, školství a 
kulturu. První dvě sféry jsou pro život 
každého člověka zásadní a je třeba 
říci, že v Lysé vcelku fungují. Nicmé-
ně je třeba, aby jim místní samosprá-
va věnovala trvalou péči a podporu 
– ovšem nejenom kvůli tomu udr-
žet jejich dosavadní chod, ale 
i pro jejich další potřebný rozvoj. 
A v tom už se nacházejí nedostat-
ky. O kultuře v Lysé to pak platí dvoj-

násob. Je totiž třeba respektovat, že 
v těchto oblastech nelze uplatňovat 
živelný tržní princip, živel je třeba 
moudře regulovat, aby neškodil, ale 
sloužil. 

Témata zdravotnických služeb, 
oblasti školství a kulturního života 
jsme zdaleka nevyčerpali, a tak v nich 
budeme pokračovat i na dalším se-
tkání 7. května. A protože nás čekají 
volby do Evropského parlamentu 
(EP), podíváme se i na ně jako na 
příležitost něco změnit. Rozhodování 
EP se totiž čím dál víc dotýká našeho 
každodenního života – někdy jsme za 
to rádi, ale často bývá důvod k nespo-
kojenosti. Kandidáti KDU-ČSL jdou 

do eurovoleb se sympatickými plány, 
které by to mohly zlepšit. (Hlavně 
však od nich očekáváme a žádáme, 
aby hájili zásadní hodnoty, na nichž 
stojí společné dobro, a stavěli se do 
cesty politikům, kteří ve jménu stále 
nových speciálních práv a zavádění 
ráje na zemi omezují občanské svobo-
dy a relativizují základní lidská práva.)

Na závěr bychom se rádi podělili 
o radostnou novinu, že občan Lysé 
nad Labem a předseda zdejší KDU-
-ČSL Jan Burian byl zvolen před-
sedou okresního výboru tohoto de-
mokratického politického uskupení. 
Těší nás to i jako obyvatele našeho 
města.

A ještě jedna maličkost – nově se 
s námi můžete spojit na Facebooku, 
kde jsme založili otevřenou skupinu 
„KDU-ČSL Lysá nad Labem“. Těší-
me se na vaše podněty.

Přijďte s námi podebatovat 
„u kulatého stolu“, ve středu 
7. května 2014 od 18.00 hodin 
v lyské restauraci U Krále Václava, 
Masarykova 218, o tom, co Vás v 
Lysé nad Labem pálí.Před volbami 
do Evropského parlamentu dáme 
řeč o evropských tématech, která 
se týkají života každého z nás. Také 
chceme pokračovat v debatě o zdra-
votnictví, školství a kultuře.

Ondřej Vaněček
místopředseda KDU-ČSL

Lysá nad Labem

KDU-ČSL: Zdravotnictví, školství a kultura se bez 
systematické podpory neobejdou 

Uvědomění si obrovských příno-
sů konceptů chytrých měst, které 
lze dosáhnou jen pomocí odborného 
týmu a zapojením široké i odborné 
veřejnosti do rozvoje města. Předsta-
vitelé města by měli klást velmi silný 
důraz zejména na sociální odpo-
vědnost. Právě ta by mohla být tím 
motorem rozvoje našeho města, ob-
dobně tak jak je tomu u prosperují-
cích zahraničních měst. Město by se 
mělo prezentovat s ohledem na svoji 
historii, historické památky, kulturní 
vyžití, veřejnou diskusí svých občanů 
nad aktuálními výzvami, které před 
městem stojí.

Úkolem města je chovat se velmi 
racionálně. Předvídat a předcházet 
budoucím možným problémům 
řádným plánováním a přípravou 
municipálních projektů. Je tedy 
nutné se zamýšlet nejen nad tím, 
kde nově příchozí zájemci o život 
ve městě budou bydlet, ale také kde 
budou pracovat, čím budou jezdit 
do práce. Kde budou nakupovat, 
kam budou jejich děti chodit do 
školy, jakou možnost jim město při-
nese pro jejich volnočasové aktivity 
a příměstskou rekreaci. Vytvářet 
aktivity, které různé skupiny oby-
vatel vyhledávají je nutné ve městě, 
ne v jeho vzdáleném okolí. Pokud 
nenabídneme příslušnou kvalitu 
v jejich centru, budou lidé více ces-
tovat „za prací, přírodou, kulturou 
či sportem“ ven, mimo své město. 
To však není dlouhodobě udržitelný 
model, který by zároveň zaručoval 
sociální rozvoj města. Proto musí 
vedení města spolu s jeho obyva-
teli intenzivně pracovat na jeho 
komplexním rozvoji tak, aby se 
město nestalo jen pyžamovým měs-
tem – noclehárnou Prahy. Nástin 
a výsledek takové spolupráce musí 

Město – vize a jeho rozvoj
být odrazem v Strategickém plánu 
města. Ten, právě tak jako Komu-
nitní plán musí být živým, dle mění-
cích se potřeb stále aktualizovaným 
dokumentem. Budoucnost města 
spočívá v pestré nabídce funkcí 
a služeb včetně dostatečné dimenze 
sociální infrastruktury. Konkrétně 
se to projevuje například v řešení 
nákupních center rozmístěných po 
obvodu kraje města a jejich doprav-
ní dostupnosti pro jednotlivé druhy 
dopravy, včetně cyklistiky a chů-
ze. Sociální infrastruktura je dána 
zejména Komunitním plánem. 
V něm by mělo být cílem nastarto-
vat programy péče o osamělé, opuš-
těné a starší seniory. V neposlední 
řadě také skupiny sociálně vylouče-
ných spoluobčanů. 

Při využití Evropského sociální-
ho fondu by mohly vznikat progra-
my na odstranění překážek v uplat-
nění na trhu práce, zaměstnání 
seniorů 55+ a další, se zaměřením 
na podporu místní sociální ekono-
miky. Sociální družstvo – podnik 
založený městem by mohl být zaplá-
nován do projektu veřejného sekto-
ru – komunálních / technických 
služeb. Takové zaměření sociálních 
podniků vidíme jak v blízkém za-
hraničí také Rakousku, Německu, 
Belgii, Nizozemsku, ale i ve Velké 
Británii, na Novém Zélandu tak již 
také v Praze. Je to třeba např.: FO-
KUS Praha, APPN – Tichá kavárna 
v Praze, Bajkazyl Praha, Janův 
statek v Sedlci a Líbeznici, Moštár-
na Hostětín, GERLACH – Odry, 
Etincelle v Kladně, Pracovní sobota 
při o. s. Ledovec v Plzni, Onza, a.s. 
Jirkov, Mana Krásná Lípa, Senza 
družstvo v Prostějově a další. 

Rozvoj města úzce souvisí 
s územním plánem. Ten by měl 

respektovat určitý poměr jeho jed-
notlivých ploch. Město by mělo mít 
zastavěno cca 34 %, 14 % místních 
komunikací, 36 % veřejné zeleně, 
4 % vodní plochy. Ve městě by mělo 
připadat cca 30 % aut na 1000 
obyvatel. Jízda na kole ve městě by 
měla být významně podporována. 
Cyklodopravě by mohla napomo-
ci síť cyklotras a případně veřejná 
půjčovna městských kol. Pro indivi-
duální autodopravu by měl být rea-
lizován již zpracovaný projekt P+R 
na lyské straně nádraží. Sídlištím by 
jistě pomohla realizace projektu ob-
jektu garážového stání s drobnými 
službami pro automobilisty. Také 
z těchto pohledů je důležité zpraco-
vání Dopravního generelu. 

Spokojenost občanů rovněž 
ovlivňuje síť obchodů a služeb. Aby 
mohla být optimální, je zapotřebí 
provést a průběžně  aktualizovat 
současnou nabídku obchodních 
ploch. Ta zahrnuje hledisko veli-
kosti, sortimentu, umístění a kon-
centrace. Nejčastěji  sledované cha-
rakteristiky prodejen jsou: adresa, 
provozovatel, typ prodejny, zamě-
ření, prodejní plocha, stav objektu, 
dostupnost pro cyklisty, umístění 
parkoviště, napojení na MHD atp.. 
Analýza poptávkové strany se za-
měřuje na obyvatelstvo města, jeho 
spádové území a demografi cko-
-sociální strukturu, relativní kupní 
sílu, průměrnou úroveň příjmů na 
jednoho člena domácnosti a od-
had výdajů za sledované skupiny 
zboží v budoucnu. V městě však 
nenakupují jen jeho obyvatelé, 
ale i lidé z okolních obcí a měst. 
Z provedených analýz pak vyplývá 
odhad potřeby a lokalizace nových 
prodejních ploch. Ty musí být spolu 
s příslušnými parkovišti a paramet-
ry místních komunikací předmětem 
úpravy územního plánu. Vybraný-

mi nástroji k ovlivňování rozvoje 
sítě maloobchodní vybavenosti jsou 
zejména: *realitní politika sledující 
inventarizaci a základní vyhodnoce-
ní městských pozemků (sleduje se 
druh pozemku, velikost a jeho tvar, 
poloha včetně vyhodnocení spádo-
vých oblastí, dopravní dostupnost, 
vybavenost infrastrukturou, funkč-
ní využitelnost dle územního plá-
nu, omezující vlastnosti, současné 
využití), *rozbor trhu s pozemky 
a jejich oceňování, *.

Volení představitelé, kteří pří-
slušnou funkci, si musí být vědomi 
své odpovědnosti a povinnosti sta-
rat se o město a jeho rozvoj s péčí 
řádného hospodáře, tak jak to pří-
mo ukládá nový občanský zákoník. 
Kdo přijme funkci člena voleného 
organu, zavazuje se tím zároveň, že 
ji bude vykonávat nejen s nezbytnou 
loajalitou ale i s potřebnými znalost-
mi a pečlivostí.  Odpovědnost za ne-
schopnost dopadá i na funkcionáře 
právnických osob veřejného práva, 
tedy i komunální politiky a vedoucí 
úředníky obcí, krajů a dalších or-
gánů jak samosprávy, tak i státní 
správy.  Zákon dokonce zavádí od-
povědnost funkcionářů i za prostou 
„neschopnost“. Předpokládá totiž, 
že za vzniklou škodu odpovídá také 
ten, kdo není péče řádného hospo-
dáře schopen, ač to musel zjistit při 
přijetí funkce nebo při jejím výkonu, 
a nevyvodil z toho pro sebe patřičné 
důsledky. Takže když někdo vy-
konává funkci, na kterou nestačí, 
musí počítat s tím, že sám odpovídá 
za škodu, kterou svoji neschopností 
městu – jako právnické osobě, způ-
sobil. Není žádný důvod, proč by 
tomu mělo být jinak. 

S odvoláním na materiály 
zveřejněné v dostupné literatuře,

Tomáš Sedláček, zastupitel 
KDU-ČSL

MO ČRS v Lysé nad Labem ve spolupráci s Rybářský klub Lysá n. L. pořádají

9. ročník MEMORIÁLU FRANTIŠKA BĚLSKÉHO   

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY DĚTÍ A DOSPĚLÝCH
  

které se konají na rybníku OKROUHLÍK v Lysé n. L. (Poděbradova ul., u železniční trati)
 v sobotu 17. května 2014

kategorie závodníků: mladší žáci, starší žáci, dospělí (nad 15 let) a senioři (od 60 let)
Oddělené závodní sektory pro žáky (jižní břeh) a ostatní (západní a severní břeh).

Lovná místa budou číslována, účastníci si místo vylosují.
Startovné: dospělí 100,- Kč, děti a senioři zdarma. Hodnotí se celková délka všech ulovených ryb. Za každého uloveného 
kapra, nebo amura se připočítá bonus 30 cm. Lovit se smí na 1 prut s 1 háčkem, na položenou či plavanou. Ryby musí být 
ihned po změření šetrně vráceny do vody. Každý účastník si může ponechat  jednoho kapra o délce od 40 do 50 cm, 

kterého sám ulovil. Asistence další osoby kromě podebrání ryby žákovi je nepřípustná. 
Hodnotné ceny pro každou kategorii.                            Občerstvení zajištěno.

Prezentace  od 7.00   -   Rybolov  od 8.00 do 11.00   -   Vyhlášení vítězů  11.30 – 12.00 
V případě velmi nepříznivého počasí se závod nekoná.

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

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

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

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, fi rma Dráb oznamuje svým 
zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen 
Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant černý, žlutý, 
modrý, kropenatý a bílý. Stáří 15–20 týdnů. 
Cena 149–185,- Kč/ks dle stáří. Neprodáváme malé kuřice, ale téměř 
dospělé slepičky pouze našeho chovu! Prodej se uskuteční 
v pátek 9. května 2014 od 13.55 hodin a v úterý 27. května 2014 
od 15.10 hodin v Lysé nad Labem vedle Penny u betonárky.
Informace PO-PÁ 9-16 hod., tel.: 728 605 840 | 606 550 204 | 601 576 270
Při prodeji slepiček - VÝKUP KRÁLIČÍCH KOŽEK - 20–30 Kč/ks.

Doučím SŠ matematiku, i přijímačky, reparáty, TSP. Tel.: 325 551 178.

Kdo by chtěl jet na podzim do Egypta a nemá s kým? SMS: 739 728 454

CENÍK
RÁMEČKOVÉ 
SLOUPKOVÉ

INZERCE
naleznete na:

www.knihovnalysa.cz
www.mestolysa.cz

Od školního roku 2014/2015 přijmeme
do Základní školy a mateřské školy

Juventa – Milovice kvalifi kované 
pedagogy pro 1. stupeň. 

 Jsme nová, moderní škola s mladým kolektivem.
Služební byty 2+1 k dispozici. Nástup 25. 8. 2014.

 Kontaktní e-mail: reditel@zsjuventa.cz,  
 Tel.: 325 532 598, 730 892 641, 730 892 643

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

Nabídka přepravy osob Nabídka přepravy osob 
za sportem a volnočasovými aktivitami za sportem a volnočasovými aktivitami 
(max. 8 osob)(max. 8 osob)
ZDENĚKZDENĚK
BĚLOUŠEKBĚLOUŠEK

Nabídka přepravy osob 
za sportem a volnočasovými aktivitami 
(max. 8 osob)
ZDENĚK
BĚLOUŠEK

První pomoc - teoretická i praktická výuka 
Marcela Špinková, Milovice
Určeno pro fi rmy, školy, atd. 

    Splníte ustanovení zákoníku práce č. 262/2006 Sb.
www.marcelaspinkova.cz, tel.: 776 167 507

Mateřská škola Mašinka 
Lysá nad Labem

přijme paní učitelku.
Nástup od školního roku 2014–2015.

Vzdělání v oboru podmínkou.

Motivační dopis s životopisem zasílejte na 
masinka@ms-masinka.cz.

Spolek rodáků a přátel města Lysá nad Labem
za fi nanční podpory města Lysá nad Labem 

Vás srdečně zve na

Květinovou slavnost
v sobotu 7. 6. 2014

v prostorách zámeckého parku 13 – 21 hodin

1. 5. 2014 Prvomájová steeplechase
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POZVÁNKA
NA SEMINÁŘ

Radíme aktivním seniorům při správě peněz
aneb Jak se rychle zorientovat ve fi nančních 

produktech a zárukách
► Rádi byste se vyznali v produktech fi nančních institucí?
► Připadá vám schůzka s fi nančním poradcem 
 nesrozumitelná?
► Chcete vědět, jak vybrat nejvhodnější produkt 
 a vyhnout se problémům?
… právě pro Vás jsme připravili dvouhodinový seminář, 
který představí:
> jak správně postupovat při zhodnocení životních 
 úspor v seniorském věku
> rozdíly mezi spořícími, investičními, pojistnými 
 a penzijními produkty
> systém pojištění vkladů, na jaké produkty 
 se vztahuje a na jaké ne
> pravidla pro výběr vhodného fi nančního produktu
> kde hledat informace, pomoc a radu
> jakým fi nančním produktům se vyhnout a proč

termín: 13. května 2014 od 14.00 hodin
místo: Městská knihovna 
 Lysá nad Labem
          Pořádá:                Ve spolupráci s:

Vážení milovníci dobrého vína, 
rádi bychom Vás pozvali na II. ročník „RŮŽOVEK“…
Květen, který vnímáme jako „měsíc zamilovaných“, má i pro vinaře 
zvláštní význam. Je to ideální čas ochutnat RŮŽOVÁ VÍNA, která 
jsou fantastická pro právě nadcházející teplé letní období, kdy Nás 
okouzlí svojí svěžestí a nádhernou šťavnatou aromatikou…
Jsou to vína „bez kompromisu“, kdy absolutně platí „chutná, nebo 
nechutná“, ale když už Vás nějaké osloví, tak máte na léto vyhráno…
Přijďte i Vy najít toho svého „Společníka“ pro dobu prázdnin 
a dovolených…
V rámci degustace, kdy pro Vás připravujeme cca 40 druhů růžových 
vín, budete mít možnost ochutnat také výborné míchané drinky 
a koktejly, a v neposlední řadě si pochutnáte na grilovaných 
a jiných specialitách…
Tímto tedy zveme Vás všechny, kdo máte rádi dobré víno 
a vše s ním spojené.

Na Vaši návštěvu se těší, 
Lucie a Jaroslav Blažkovi

Bližší Inko o programu na www.vinoteka-lysa.cz
nebo přímo ve Vinotéce, Husovo nám. 22

Město Lysá nad Labem, 
Městská knihovna Lysá nad Labem

20. května v 18.00 hodin
v prostorách Městské knihovny

Ing. Veronika Pincová
Ing. Veronika Pincová, dlouholetá odborná pracovnice VUKOZ 
Průhonice, v.v.i., se věnuje zahradám v rámci celé Evropy. V poslední
době propadla kouzlu zednářských zahrad a jejím symbolům. 
Zámecký park v Lysé zná z pohledu zednářství zejména 
v souvislosti s hrabětem Swéerts-Šporkem. Její výklad k tomuto 
tématu by nám mohl odkrýt dosud netušené souvislosti.

Klub českých turistů Lysá n. L., Městská policie, 
Sbor dobrovolných hasičů, Klub Dobré zprávy, 

Farní charita a žáci OA Lysá n. L.

pořádají v sobotu

dne 31. 5. 2014dne 31. 5. 2014

DĚTSKÉ ODPOLEDNEDĚTSKÉ ODPOLEDNE
při příležitosti oslav při příležitosti oslav 

Mezinárodního dne dětí Mezinárodního dne dětí 

v Dětském areálu v Dětském areálu 
v ul. Čechova od 13.00 hodinv ul. Čechova od 13.00 hodin

Součástí programu dětského odpoledne bude 
autogramiáda kapely KATAPULT s Oldou Říhou 

a s možností výhry volné vstupenky 
na večerní koncert kapely v Letním kině

Zveme všechny děti s rodiči k příjemnému prožití 
svátečního odpoledne plného her, sportovní zdatnosti, 

zručnosti, ukázek z pyrotechniky, kynologie, hasičského 
zásahu a další zábavy se sladkou odměnou.

Městská knihovna v Lysé nad Labem
Vás srdečně zve na přednášku

Zdravé domy
Zlepšení vnitřního prostředí 

domů s pomocí 
přírodních materiálů

přednáší
kamnář a přírodní stavitel

Ing. Jan Hrabec

15. 5. 2014 
od 18.00 hodin
v prostorách Městské knihovny 

Lysá nad Labem - vstup ZDARMA

Polabské muzeum – Muzeum Bedřicha Hrozného Vás zve na před-
nášku prof. Petra Charváta

POČÁTKY ČESKÉHO STÁTU
- PŘEMYSLOVCI

 

15. května 2014  v 17.30 hodin
Muzeum Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem

Náměs   B. Hrozného 265
Prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. (Katedra blízkovýchodních studií, 
Filozofi cká fakulta Západočeské univerzity v Plzni), archeolog a histo-
rik, mj. autor knihy Zrození státu, za kterou získal cenu Josefa Hlávky.
Anotace přednášky
Kým byli první Přemyslovci, z jakých kořenů vyrůstala jejich moc a jak 
spravovali první středověký stát v českých dějinách? V této přednáš-
ce pohovoříme o hospodářských základech moci prvních Přemyslov-
ců. Zamyslíme se však i nad poli  ckou strukturou soudobých Čech, 
nad jejich zahraničními vztahy a pozornost budeme věnovat i přícho-
du křesťanství do českých zemí.

Vstupné 20 Kč.


