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Významný den města 4. 3. 2014 
připadl letos na úterý. Letos pošes-
té na radnici dorazili lidé, kteří ne-
žijí jen pro sebe a svou rodinu, ale 
přinášejí svému okolí něco navíc. 
A právě pro to „něco“ si na ně ně-
kteří další vzpomněli a navrhli je na 
vyznamenání města. Již tradičně 
setkání zahájil krátkým úvodním 

Vyznamenání – rok šestý

slovem starosta města pan Mgr. 
Jiří Havelka a připomněl, že právě 
v tento den roku 1291 česká krá-
lovna Guta Habsburská „vysadila 
Lysou na emfyteutickém právu“, 
jak se ofi ciálně jmenuje akt, kterým 
se osada stala městem. 

Po předchozím projednání 
v radě města nadešla ve zmíněném 

odpoledni chvíle, kdy ocenění ob-
čané převzali z rukou vedení města 
vyznamenání a poděkování. 

Rada města udělila čestnou 
medaili Města Lysá nad Labem 
III. třídy panu Pavlu Slámovi za 
vynikající výsledky ve veslařském 
sportu nejen v ČR, ale i v zahrani-
čí, za reprezentaci města Lysá nad 
Labem a propagaci místního ves-
lařského sportu. 

Další dvě čestné medaile 
III. třídy patří pánům Jaroslavu 
Dvořákovi a Miroslavu Sedlákovi 
za dlouholetou propagaci a repre-
zentaci města prostřednictvím ra-
dioamatérského vysílání. 

Čtvrtá čestná medaile III. třídy 
patří paní Jaroslavě Labutové za 
dlouholetou práci v oblasti kultu-
ry a zachování kulturního dědictví 
v Lysé nad Labem.

Rada města udělila celkem 
čtyři Pamětní medaile města 
Lysá nad Labem: tři z nich ob-
drželi paní Jana Křížová, paní 
Dagmar Pechová a pan Vladi-
mír Koleška, a to za dlouholetou 
práci v oblasti kultury. Čtvrtou 
medaili převzala paní Zdeňka 
Procházková za celoživotní prá-
ci při výchově nejmladší genera-
ce města. 

Městská policie je v kompe-
tenci pana starosty, který odmě-
ňuje strážníky medailí „Za věr-
nost“. Medaile I. Stupně náleží 
panu Aloisi Kaplanovi za 20 let 
u MěP Lysá nad Labem, medaili 
II. stupně převzal pan Bc. Luděk 
Přibyl, ředitel MěP, za odslouže-
ných 15 let.

Všech deset oceněných pře-
vzalo vyznamenání města 
osobně. Průvodní dokumenty 
a květiny měly na starost paní 
místostarostka Chloupková a ve-
doucí odboru paní Dr. Bodná-
rová. 

Po ofi ciální části přišel na řadu 
přípitek, spojený s neformál-
ním popovídáním. Setkání, byť 
krátké, proběhlo v přátelském 
duchu, jen škoda, že ze zastupi-
telstva byli přítomni pouze pan 
starosta a paní místostarostka. 
Každý z oceněných je něčím výji-
mečný, každý má svůj jedinečný 
životní příběh. Především u těch 
dříve narozených  bylo vidět, že 
ocenění berou jako zhodnocení 
jejich celoživotní práce, která 
má význam a může sloužit jako 
vzor pro ty mladší. Závěrem ješ-
tě jednou děkujeme všem vyzna-
menaným za jejich práci a vzor-
nou reprezentaci města.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Vážení spoluobčané, rádi by-
chom vás informovali o iniciativě 
pana hejtmana Středočeského kraje 
Josefa Řiháka, který si jako jeden ze 
svých cílů uložil podporovat vznik 
knihy Dobrovolní hasiči Středočes-
kého kraje - historie a současnost. 
Smyslem knihy je představit všem 
čtenářům aktivní Sbory dobrovol-
ných hasičů v kraji a alespoň touto 
cestou jim vyslovit svoje poděková-
ní za jejich nesmírně obětavé úsilí.

I město Lysá nad Labem se zapí-
še svým příspěvkem do jmenované 
knihy. Sbor dobrovolných hasičů 
Lysá nad Labem od historie po sou-
časnost.

Motto: „Jen ten, kdo je bezmezně 
oddán hasičské myšlence solidarity 
a pomoci bližnímu, ten, kdo dokáže 
potlačit svou sobeckost a obětovat 
své pohodlí pro blaho celku, ten, 
kdo je připraven pomoci druhému 
v nouzi a každém čase, ví, co práce, 
úspěchů, ale též neúspěchů, se za 
136 lety společné dobrovolné práce 
v Lysé nad Labem skrývá…“

Na základě Zákoníku zemského 
království Českého, O zakládání 
dobrovolných hasičských sborů, vy-
dalo tehdejší Obecní zastupitelstvo 
Lysé nad 
L a b e m 
tzv. Pro-
h l á š e n í 
k občan-
stvu, za 
ú č e l e m 
z ř í z e n í 
hasičské-
ho sboru. 
Po vzoru 
j i n ý c h 
měst bylo 
učiněno 
obecním 
zastupi-
telstvem 
Vyzvání 
ku přihlášení se členů ke sboru, 
který, co dobrovolný sbor hasič-
ský, se ve městě zříditi měl. Obec, 
co protektor sboru, uvolila se po-
říditi výzbroj a stejnokroje z rež-

ného plátna. Zároveň byly podány 
Stanovy ku schválení vysokému 
C. K. místodržitelství, které dne 
9. srpna 1878  schváleny byly, 

načež se volby velitele a cvičitele 
provedly. 

Stěží si kdo v té chvíli uvědo-
mil, že právě byly položeny zákla-
dy velmi silné organizace s dob-

rovolným závazkem poskytnutí 
pomoci svému bližnímu.

Od těch dob prošel vývoj naší 
země od císařství k demokratické 

republice.  
Dobrovolný hasičský sbor 

v Lysé nad Labem prošel celou 
řadou vývojových období. 

SDH Lysá nad Labem od historie po současnost

Pokračování na str. 9

Městská knihovna Lysá nad Labem Vás srdečně zve na

Velikonoční koncert 
dámského dechového kvintetu

„Za pultem“
 21. dubna 2014 od 16.00 hodin

kostel Českobratrské církve evangelické v Lysé n. L.

Předprodej vstupenek v Městské knihovně Lysá n. L. 
Vstupné 50,- Kč
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do 7. 4.
Malíř ztraceného časuvýstava kopií děl Zdeňka Burianav Městské knihovně
www.knihovnalysa.czdo 30. 4.
Jaro na vsivelikonoční výstava ve Skanzenu Přerov nad Labem2. 4. od 16.30 hodin
Kurz drátovánív Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz1. 4. od 19.00 hodin
Musica Floreakoncert v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Lysé n. L.5. 4. od 10.00 do 18.00 hodin
2. Řemeslný jarmarkna náměstí B. Hrozného v Lysé nad Labem7. 4. – 23. 5.
Zeleň městských památkových 
zón Středočeského krajevýstava v prostorách chodby 1. patra MěÚ Lysá nad Labem8. 4. od 16.30 hodin
Poslední Přemyslovcipřednáška PaedDr. Marie Kořínkové v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz9. 4. – 12. 5. 
Václav Hájek z Libočan, 
život a dílovýstava v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz10. 4. od 18.00 hodin
Chlebiáda aneb setkání 
všech, kteří rádi pečou chleba 
z žitného kváskubeseda v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz10. 4. – 13. 4. od 9.00 do 17.00 hodin
Železniční modelové kolejištěvýstava funkčního železničního kolejiště na nádraží ČD v Lysé n. L.11. 4. od 19.30 hodin
Léčba neklidemdivadelní představení souboru Náplavka v kině na Husově nám.15. 4. od 17.00 hodin
Sto let od narození B. Hrabalapřednáška Jana Řehounkav Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

Kulturní kalendář           4 / 2014

15. 4. od 19.00 hodin
Večer populárních 
a ilmových melodiíkoncert učitelů, žáků ZUŠ a hostův kině na Husově nám.16. 4. od 16.30 hodin
Kurz drátovánív Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz17. 4. – 20. 4.
Elegance – Avantgarda 2014
Dětský sen 2014
Narcis 2014
Regiony České republiky 2014
Dovolená 2014Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz19. 4. od 9.30 hodin
Zmizelé kapličky 
a kříže kolem Lysécyklistický výlet, provází PhDr. Michal Řezníček, sraz u kostela na nám. B. Hrozného, v případě deště přesun na 20. 4.21. 4. od 16.00 hodin
Velikonoční koncertkoncert v evangelickém kostele v Lysé nad Labem
www.knihovnalysa.cz22. 4. od 16.10 hodin
Povídání o porodechbeseda v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz24. 4. od 18.00 hodin
Umbrie – opomíjená 
sestra Toskánskacestovatelská přednáška v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz27. 4. od 16.00 hodin
O skřítkovi Šetkovipohádka ve Fajn klubu
www.klubfajn.estranky.cz1. 5.
Prvomájová steeplechaseDostihové závodiště Lysá n. L.
www.dosihylysa.cz3. 5. od 7.30 hodin
Vítání ptačího zpěvusraz u vstupu do zámeckého parku v Komenského ulici,v případě deště se akce ruší.4. 5. od 14.00 do 18.00 hodin
Po stopách čarodějnicv zámeckém parku v Lysé n. L.
www.mcparnicek.cz
www.tskdynamik.cz

Podrobnější informace o akcích se dozvíte na webových stránkách organizátorů.

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

KONCERTY A DALŠÍ SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI.

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

První březnové sobotní odpo-
ledne v Lysé patřilo masopust-
ním maškarám. V pořadí třetímu 
ročníku Masopustního reje na 
Husově náměstí vévodilo pěkné 
počasí a dobrá nálada. V rámci 
programu se opět představila 
Malá dechovka Pavla Stříbrného, 
která celou akci opět zahajovala 
a hudbou doprovázela průvod 
masek, a Klaun Ferda. Hudební 
novinkou letošního ročníku pak 
bylo vystoupení staropražské ka-
pely Šmrnc. 

Kromě kulturního programu 
však byla připravena řada soutě-
ží, a to především pro děti, které 
měly možnost během celého od-
poledne získávat ceny v soutě-
žích, které pro ně připravili míst-
ní skauti a Fajn klub. Pro rodinné 
týmy pak byla určena soutěž v jíz-
dě na trakaři. Nejrychlejší dvojici 
pak v cíli čekala sladká odměna 
v podobě krásného dortu. Vrcho-
lem akce pak v závěru akce bylo 
tradiční vyhlášení nejkrásnějších 
masek. Porotci to letošní rok ne-
měli vůbec jednoduché. Do této 
soutěže se registrovalo přes 100 
krásných masek a vybrat z nich 
13 nejhezčích byl opravdu tvrdý 
oříšek. Nicméně žádná maska 
neodešla z masopustu s prázd-
nou. Pro všechny maškary, i ty 
neoceněné, byla připravena malá 
odměna v podobě sladkostí, ko-
blih a poukázek na zabíjačkové 
produkty.      

Krásnou atmosféru celé akce 
pak skvěle dokreslovaly stánky 
s dobrotami pro děti i dospělé, 
mezi kterými nechyběly zabíjač-
kové produkty, tradiční trdelníky, 
palačinky, cukrová vata, perníko-
vá srdce a jiné sladkosti.

Nezbývá tedy než poděkovat 
všem účastníkům, účinkujícím, 
pořadatelům a velkému množství 
dobrovolníků, kteří se na akci 
podíleli, a přát si, abychom se na 
Masopustu v Lysé sešli i příští 
rok.   

Městská knihovna

Masopustní rej

Turecká kavárna s Václavem Vydrou v Lysé

Výtečné herecké umění Václava 
Vydry, Nadi Konvalinkové, Jany 
Bouškové a Matěje Hádka bu-
deme mít v  Lysé možnost ocenit 
30. května, kdy se nám v  měst-
ském kině představí v trojici kri-
mikomedií Ustrašený svědek, Pes 
a kočka, Zlatý pan ministr autora 
Roberta Thomase – oblíbeného 
a úspěšného francouzského dra-
matika. 

Tyto tři komické „skoro detek-
tivky“ z pařížského prostředí v pře-
kladu Jana Cimického a úpravě 
Oty Ornesta mají jasný a působivý 
záměr - pobavit diváka a dát mu 
překvapivou pointu. Zdánlivě vše-
dní situace ze zdánlivě všedního 
dne se odehrávají v útulné pařížské 
kavárničce. Postavy jsou napsané 
brilantně a s velkou láskou. Ať už 
patří na stranu dobra či zločinu jsou 

plné humoru a člověčenství. Děje 
jednotlivých částí jsou pojaté ryze 
nadčasově a pro obecenstvo není 
obtížné nalézt v  nich refl exi dneš-
ního světa a života v něm. Zejména 
poslední - ZLATÝ PAN MINISTR 
- ťala přímo do naší žhavé součas-
nosti. Ve všech příbězích pak má di-
vák možnost obdivovat především 
brilantní Thomasovy dialogy, které 
se odvíjejí zvolna a nenásilně, stejně 

jako jeho skvělou fabulační kombi-
nační schopnost.

Představení se uskuteční 
v pátek 30. května 2014 od 19.00 
hodin v  Kině  Lysá nad Labem.
Předprodej vstupenek bude za-
hájen 15. dubna 2014 v  Městské 
knihovně. Ceny vstupenek v před-
prodeji 250,- Kč, na místě před 
představením 300,- Kč.

Městská knihovna
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Krátce z radnice

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

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

Romana Novotná
Odbor správy majetku

a investic

Upozornění pro občany 

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

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

Za fi nanční odbor
Košvancová Darina

Město  Lysá  nad  Labem  vyhla-
šuje  záměr na prodej volného bytu. 
Jedná se o byt č. 5 v přízemí domu 
čp. 1517 o velikosti 86,02 m² s po-
dílem 1/6 na stp. č. 1748 o výmě-
ře 321 m² v dispozici 3+1 (pokoj 
20,13 m², pokoj 14,83 m², pokoj 
16,81 m², kuchyň 9,62 m², chodba 
15,05 m², koupelna 3,03 m², WC 
1,7 m², komora 4,62 m²).

Písemné nabídky na koupi výše 
uvedeného objektu zasílejte přímo 
na adresu Městského úřadu v Lysé 
nad Labem, odbor SMI, Husovo 
nám. 23, PSČ 289 22.   

Písemnou nabídku doručte do 
podatelny MěÚ v Lysé nad Labem 

Záměr na prodej bytu
do 30. 4. 2014 v zalepené obálce 
s označením Prodej bytu č. 5 
v domě čp. 1517, Sídliště, Lysá 
nad Labem  „NEOTVÍRAT“.

Kritériem pro vyhodnocení na-
bídek je nejvyšší nabídková cena 
a rozhodnutí Rady města a Zastupi-
telstva města Lysá nad Labem. 

Bližší informace podá odbor 
správy majetku, budova MěÚ, 
II. poschodí, č. dveří 50 – referent 
Mgr. Miroslav Lang.

Kupující hradí daň z převodu ne-
movitosti a kolek v hodnotě 1 000,- 
Kč na návrh na vklad do KN.

Pronajímatel si vyhrazuje prá-
vo zrušení vyhlášeného záměru.

1. zasedání zastupitelstva měs-
ta se konalo 19. 2. 2014. Navrže-
ný program obsahoval více než 
čtyři desítky bodů. S ohledem na 
nepřítomnost pana Ing. Gregora, 
jednoho z předkladatelů 7 bodů, se 
zastupitelé shodli na jejich přesu-
nu na příští zasedání. Další doho-
dou se omezila délka diskusního 
příspěvku člena zastupitelstva na 
5 minut k jednomu projednávané-
mu bodu. V prvních dvou bodech 
se projednávaly návrhy na prodej 
domu čp. 381 v ulici Za Zámkem 
a žádost o odprodej bytu v čp. 1370 
v Jedličkově ulici z majetku města, 
ale ani v jednom případě nebyla věc 
schválena. K bodu č. 3 se rozvinula 
půlhodinová diskuse. Jednalo se 
o žádosti o snížení nebo prominutí 
poplatku z výjimky, která se uděluje 
podle vyhlášek „Vzájemné odstupy 
staveb“ a „Rozptylové plochy a za-
řízení pro dopravu v klidu“. Nový 
vlastník domu čp. 9 v Komenského 
ulici plánuje objekt zrekonstruo-
vat, čímž by vznikly další obytné 
nebo nájemní prostory. Investor by 
měl úměrně prostorům vybudovat 
2 nová parkovací stání, což však 
není z prostorového hlediska mož-
né. Náhradním řešením je úhrada 
poplatku 50 tis. Kč za jedno stání, 
a město za tento poplatek vybuduje 
stání na pozemku města, čímž se 
zvýší parkovací kapacita. Investor 
poukázal na výši nákladů při rekon-
strukci objektu v památkové zóně 
a požádal o snížení nebo prominutí 
poplatku, ale po diskusi zastupitel-
stvo potvrdilo celkovou výši poplat-
ku v původní výši 100 tis. Kč.

Předřazeným bodem byla infor-
mativní zpráva o vzrůstajícím počtu 
dětí nastupujících do prvních tříd. 
Tabulky ukazují, že počty naroze-
ných dětí stoupají a v letech 2015–
2016 se projeví potřeba vyššího po-
čtu míst ve školních třídách. Dotace 
na zajištění výuky jsou poskytovány 
městu jako zřizovateli, nikoliv škole. 
Logickým krokem je proto snaha o 
nalezení řešení, což by mohla být 
přeměna původního projektu na 
rozšíření školní družiny na projekt 
4 školních tříd. Z diskuse vyplynul 
úkol pro radu města, aby se počty 
dětí v Lysé doplnily o počty dětí 
v obcích správního obvodu, resp. 
Mikroregionu Polabí. To bude zá-
kladem řešení pro celý mikroregion. 

Diskutovalo se i v dalším bodu 
– k tělocvičně při ZŠ TGM v Litoli. 
Základní shoda panuje v tom, že je 
lepší postavit novou budovu tělo-
cvičny (o něco větší) na místě pů-
vodní stavby, než rekonstruovat sta-
rou budovu s nejistým výsledkem.
 V diskusi se ukázalo, že fi nanční 
rozdíl při výstavbě zděné budovy 
anebo montované budovy není tak 
velký, jak by se laicky zdálo, a že 
není přesně defi nováno, co se má 
postavit. Úkolem pro radu města je 
připravit schůzku s projektantem, 
přizvat na ni zastupitele, členy škol-
ské rady a ředitele školy.  Teprve po 
defi nování základních parametrů se 
rozhodne, jaký druh stavby se zadá 
jako veřejná zakázka.

V bodu č. 5 se opakovaně pro-
jednávalo duplicitní vlastnictví 
pozemků v areálu hasičské zbroj-
nice a jeho okolí. V lednu proběhla 
valná hromada Sboru dobrovol-
ných hasičů Lysá n. L. a výstup byl 
předložen členům zastupitelstva. 
Zastupitelstvo schválilo podmínky, 
za nichž bude smluvně záležitost 

uzavřena. Právník města podle 
podmínek vypracuje návrh smlouvy 
a po předjednání se SDH ji zastupi-
telstvo schválí na některém příštím 
zasedání.

Body č. 6 až 8 byly věnovány roz-
dělením dotací na rok 2014: z Fon-
du kultury bylo rozděleno 296 tis. 
Kč, z Fondu na činnost sportovních 
organizací 1 300 tis. Kč, z Fondu 
na údržbu a provoz 536 tis. Kč pro 
7 sportovních zařízení. Kus práce 
při posuzování žádostí odvedly kul-
turní a sportovní komise.

Dále následoval blok 8 bodů, 
které byly věnovány pozemkovým 
záležitostem. Z nich vybírám bod 
č. 15, v němž byl schválen bezúplat-
ný převod 5 pozemků v lokalitě 
Červený hrádek. Město tím získalo 
6 847 m2 od Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových. ÚZ-
SVM původně určil omezující pod-
mínky, ale nakonec uznal argument 
města, že údržba pozemků bude vy-
žadovat určité dlouhodobé náklady, 
a tak byly pozemky převedeny bez 
úplaty a bez podmínek.

V bodu č. 17 byla schválena Pra-
vidla pro poskytování příspěvku na 
likvidaci odpadních vod. Je to urči-
tá kompenzace pro občany města, 
kteří se z různých technických dů-
vodů nemohou připojit na veřejnou 
kanalizaci. Příspěvek je určen na 
likvidaci splašků předepsaným způ-
sobem, tj. odvozem na ČOV. Výše 
příspěvku byla stanovena výpočtem 
na 135 Kč/m3. Občan prokáže ná-
klady na likvidaci vod za dva roky 
zpětně a předloží žádost o příspěvek 
do konce ledna 2015 za uplynulý 
rok. Pro příklad: u čtyřčlenné rodi-
ny pak výše příspěvku může dosáh-
nout až 14 tis. Kč za rok. Odhadem 
se jedná asi o 60 nepřipojených míst 
na území Lysé, Byšiček a Dvorců.

Blok bodů č. 19 až 21 byl věno-
ván fi nancím, konkrétně poslední 
úpravě rozpočtu města za r. 2013 
(bude se jednat ještě jednou), úpra-
vě rozpočtu r. 2014 a stanovení 
odměn členům zastupitelstva za 
výkon funkce v roce 2014.

V bodu č. 22 zastupitelstvo 
schválilo přijetí daru ve formě zpra-
covaných výstavních panelů od p. 
Mgr. Fajmona. Panely budou zákla-
dem pro zřízení výstavní expozice o 
životě a díle MUDr. Rudolfa Jedlič-
ky v Muzeu B. Hrozného. Výstava 
bude doplněna dochovanými expo-
náty, spojenými se životem význam-
ného lyského rodáka, zapůjčenými 
Jedličkovým ústavem v Praze. 

Další dva body byly věnovány 
splátkovým kalendářům dlužníků 
města. V bodu č. 26 zastupitelstvo 
města vzalo na vědomí rezignaci 
pana Bc. J. Záveského na funkci 
člena kontrolního výboru a požáda-
lo volební subjekt – sdružení Lysá 
2010 – o doplnění nového člena 
výboru.

Bod s č. 27 reagoval na prosin-
cové zasedání – hovořilo se o vlivu 
heren na život ve městě. Je pravdou, 
že na území města je provozováno 
kolem stovky hracích automatů, 
menšina jich je staršího typu, tzv. 
mincovní, většina jich je již spojena 
s vyšším typem řídicího systému, to 
jsou video loterní terminály a kon-
cová místa herních systémů. Podle 
informací ze základních škol, od 
ředitele městské policie a vedoucí 
oddělení Policie ČR poznatky ne-
potvrzují, že by „hazard“ byl bez-
pečnostním nebo sociálním rizikem 

pro město. Mezi ty patří tradičně 
alkohol a nově bohužel drogy. Vý-
stupem tohoto bodu bylo schválení 
obecně závazné vyhlášky, která sní-
žila počet adres, kde může být umís-
těna herna, na 15 míst.

V bloku informativních zpráv 
zastupitelé vzali na vědomí zprávu 
o vývoji prodeje bytů v čp. 1517 na 
Sídlišti, zprávu o zachování výše 
vodného a stočného pro rok 2014 
na úrovni předchozího roku (vodné 
32,34, stočné 36,51 Kč/m3). Zprá-
va o výsledku ankety a petice na 
přemístění pobočky České pošty již 
nebyla překvapením, asi 93 % obča-
nů si přeje setrvání pošty v Sokolské 
ulici. Problém vyvolali spíše noviná-
ři, kteří v zimě mnohé napsali, ale 
jak řekl pan starosta, ani si předtím 
nezjistili, jaké kroky radnice ke zlep-
šení služeb pošty již podnikla. Rada 
bude pokračovat v tlaku na vedení 
České pošty, aby se služby zlepšily, 
protože občané vnímají poštu jako 
jednu z klíčových služeb ve městě. 
Další informativní zprávou bylo 
udělení vyznamenání města - po-
drobněji o tom v jiném článku Lis-
tů. Krátkou diskusi vyvolala zpráva 
ředitele městské policie pana Bc. 
Přibyla, zazněl i návrh na zapojení 
lidí v rámci veřejně prospěšných 
prací do dozoru nad bezpečností ve 
městě. Na příštím zasedaní zastupi-
telstva by měl být přítomen ředitel 
Policie ČR z Nymburka. Posledním 
bodem programu byla zpráva pana 
Mgr. Fajmona ke změně obecní hra-
nice.

Ze závěrečné diskuse vybírám 
pozvánku pana starosty na Den 
otevřených dveří do zrekonstruo-
vané čistírny odpadních vod dne 
22. 3. 2014 a informaci o problé-
mech se stavbou komunikace u MŠ 
Pampeliška na Sídlišti. Doplňuje se 
projekt na odvodnění, a tak s ohle-
dem na čas se stavba uskuteční nej-
spíše v období prázdnin.

4. jednání rady města se kona-
lo 25. 2. 2014. Program obsahoval 
26 bodů a více než polovinu z nich 
připravil odbor správy majetku 
a investic. Největší část byla věno-
vána pozemkovým záležitostem 
– 5 bodů, bytovým záležitostem 
– 3 body, čtyři body byly věnovány 
vyhodnocení veřejných zakázek 
a dva body věcným břemenům. 
Z programu: v bodu č. 11 rada 
posuzovala nabídky na veřejnou 
zakázku na regulaci topení v DPS. 
Ze dvou došlých nabídek rada vy-
brala tu od fi rmy Thermoservis 
z Nymburka s nabídkovou cenou 
119 tis. Kč včetně DPH. V dalším 
bodu se jednalo o výběr dodavatele 
na výměnu oken a dveří hospodář-
ské budovy v MŠ Mašinka. Zájem 
o veřejnou zakázku dosvědčuje 
17 došlých nabídek. Tři z nich byly 
z hodnocení vyřazeny pro nesplnění 
podmínek, vítězem se stala fi rma 
Baroch – okna z Prahy 7 s nabídko-
vou cenou 210 tis. Kč včetně DPH. 
Menší zájem byl o další zakázku 
na rekonstrukci chodníku včetně 
vjezdů v ulici ČSA. Dorazilo 5 na-
bídek, rada vybrala nabídku fi rmy 
SKL Recyklostav z Prahy 5 s cenou 
430 tis. Kč včetně DPH. Pro zají-
mavost – nejvyšší nabídka na stejný 
rozsah práce byla od jedné fi rmy z 
Posázaví na 847 tis. Kč.

V bodu č. 15 rada města schvá-
lila přijetí daru od Sdružení rodičů 
a přátel dětí a školy ZŠ Komenské-
ho ve výši 180 tis. Kč. Peníze budou 
použity na nákup dvou interaktiv-
ních tabulí a tří projektorů. V bodu 

č. 17 rada schválila příspěvek 4 tis. 
Kč z Charitativního fondu (CHF) 
pro Oblastní charitu Kutná Hora, 
která pečuje o 1 nezletilého občana 
města. V dalším bodu rada schválila 
aktuální znění Statutu CHF.

Bodem č. 21 se rada města 
připojila k podpoře mezinárodní 
akce „Vlajka pro Tibet“. Projevem 
solidarity bude vyvěšení tibetské 
vlajky před radnicí dne 10. 3. 2014. 
V bodu č. 22 rada města schválila 
přijetí daru od fi rmy LINDE+WIE-
MANN CZ ve výši 27,5 tis. Kč. Pe-
níze budou použity na rozvoj part-
nerských vztahů s městem Břeclav.

5. jednání rady města se kona-
lo 11. 3. 2014. Program se skládal 
z 31 bodů a obdobně jako minule 
byla více než polovina bodů od od-
boru správy majetku a investic. Pro-
gram byl velmi pestrý. Největší část 
byla věnována veřejným zakázkám 
a kritériím – 7 bodů, pozemkovým 
záležitostem – 4 body, bytovým zá-
ležitostem – 2 body. Z programu: 
v prvním bodu rada vybírala doda-
vatele na II. etapu opravy stropů 
v ZŠ Komenského. Na veřejnou 
zakázku dorazily 3 nabídky. Vítě-
zem se stala fi rma Daniel Šperk 
z Poděbrad s nabídkovou cenou 
208 tis. Kč včetně DPH. V bodu 
č. 2 rada schválila konání II. jar-
marku rukodělných prací v parku 
B. Hrozného. Jarmark se koná 
v sobotu 5. dubna, organizátorem 
je Fajn klub. V bodu č. 3 rada dis-
kutovala o žádosti jednoho občana 
města, který je ze zdravotních důvo-
dů dlouhodobě umístěn v zařízení 
mimo město a požádal o prominutí 
poplatku za odvoz odpadu. V plat-
né obecně závazné vyhlášce článek 
o prominutí poplatku není specifi -
kován, a tak se rada k problematice 
po doplnění podkladů znovu vrátí.

V bodu č. 12 rada vybírala doda-
vatele na regulaci topení v MŠ Drá-
ček v Litoli. Na veřejnou zakázku 
byly doručeny tři nabídky. Vítězem 
se stala fi rma Animatrans z Čes-
kých Budějovic, která nabídla cenu 
94 tis. Kč včetně DPH. V bodech 
č. 15 a 16 se také vybíral dodavatel, 
a sice v ZŠ Komenského na výměnu 
světel na chodbách. Z 5 dodaných 
nabídek byly dvě vyřazeny pro ne-
splnění podmínek, ze zbylých vzešla 
vítězně fi rma ELEKTRO ŠUDO-
MA z Bystrého za 275 tis. Kč včetně 
DPH. Nejdražší dodavatel nabídl 
cenu 545 tis. Kč. V další veřejné za-
kázce šlo o dokončení obkladů stěn 
tělocvičny v ZŠ Hrozného, čp. 12. 
Ze dvou nabídek rada vybrala fi rmu 
Daniel Šperk z Poděbrad s nabídko-
vou cenou 313 tis. Kč.

V bodu č. 17 byla zahájena velká 
veřejná zakázka na rekonstrukci 
WC v pavilonu B ZŠ Komenské-
ho včetně páteřního rozvodu vody. 
Zakázka přesáhne 1 mil. Kč a rada 
schválila před zveřejněním kritéria 
a jejich váhy takto: cena (50 %), 
doba realizace (30 %), záruka na 
předměty i práci minimálně 5 let 
(20 %). Práce budou probíhat o let-
ních prázdninách.

V bodu č. 19 rada vzala na vě-
domí zprávu k návrhu na vydání 
poštovní známky k 100. výročí od 
rozluštění chetitského písma Dr. 
B. Hrozným. V edičním plánu na 
rok 2015 se místo nenašlo, ale jsou 
ještě další možnosti, které město 
má, a je nutno je ještě prověřit.

V bodu č. 20 rada schválila výjim-
ku z „pořádkové“ obecně závazné 
vyhlášky, aby se mohl ples Osadní-
ho výboru Dvorce protáhnout dne 

15. 3. o dvě hodiny přes půlnoc. 
V bodech č. 21, 22 a 24 se rada 
zabývala žádostmi o příspěvek 
z Charitativního fondu. Žádosti od 
organizací budou posuzovány hro-
madně v listopadu, žádosti od fy-
zických osob jsou posuzovány prů-
běžně, ale žádost by měla být podle 
statutu fondu doplněna informací 
o fi nančním příjmu žadatele.

Bod č. 23 byl vyvolán návrhem 
ředitelky ZUŠ F. A. Šporka paní 
Bc. Blažkové, aby se od 1. 9. 2015 
zvýšila kapacita umělecké školy. 
Důvodem je to, že ZUŠka v Lysé 
je spádovou uměleckou školou 
i pro Milovice, ale v dnešních dnech 
už prostory školy nestačí. Proto 
by byla v Milovicích v uvolněných 
školních prostorech zřízena poboč-
ka umělecké školy. Rada schválila 
podání žádosti o zvýšení kapacity 
ZUŠ za podmínek, že město Milo-
vice poskytne užívání prostor bez-
platně, uhradí počáteční náklady na 
potřebnou úpravu a vybavení tříd 
a bude hradit kompletní provozní 
náklady této budovy.

V bodu č. 26 rada schválila po-
depsání smluv se společnostmi 

Energy Benefi t Centre a.s. a o.p.s. 
na administrování projektu, který 
se týká zateplení ZŠ B. Hrozného 
čp. 1318 (staronové školy). V dalším 
bodu rada schválila úpravu organi-
začního řádu úřadu, která na dobu 
do května 2015 zařazuje do úřadu 
3 zaměstnance, kteří se budou 
věnovat rozvoji meziobecní spolu-
práce. Náklady na ně jsou hrazeny 
z prostředků Svazu měst a obcí ČR, 
jenž je gestorem dotačního titulu.

V bodu č. 29 se rada obsáhle 
věnovala bodům, které byly pře-
sunuty z únorového na dubnové 
zastupitelstvo. S přípravou pod-
kladů se začne v předstihu tak, 
aby se pokud možno zkrátil časový 
výpadek mezi oběma zasedáními. 
Předposlední bod byl věnován pří-
pravě dotací z programu Zelená 
úsporám a v posledním bodu rada 
schválila smlouvu o partnerství 
a vzájemné spolupráci mezi TJ Li-
tol a Městem Lysá n. L. Smlouva 
vytvoří lepší výchozí pozici litol-
ským fotbalistům při podávání žá-
dostí o dotace. 

Miloš Dvořák, tajemník MěÚ 
Lysá nad Labem

Otrávené piškoty

Upozorňujeme občany Lysé 
nad Labem, především pak rodiče 
s malými dětmi a majitele psů na 
skutečnost, že po trávnících v oko-
lí Vichrovy ulice, ulice Na Zemské 

stezce a v ulici Na Staré hospodě 
se objevily opakovaně rozházené 
otrávené piškoty s jedem na krysy. 
Případ již byl nahlášen na měst-
skou policii.
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Výše uvedeným dětem i jejich rodičům přejeme hlavně 
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Romana Nováková, odbor školství a kultury

Vítání občánků
se uskutečnilo dne 6. 3. 2014

Mezi občany našeho města byly přivítány tyto děti:

Jáchym Buk  
Matyáš Jelínek 
Diana Kolářová 
Tereza Štumarová 
Sophie Lohrigová  

Alkohol za volantem
Dne 4. 2. 2014 ve 21.30 hodin 

projednávali strážníci s 27 letým 
řidičem z Lysé nad Labem doprav-
ní přestupek na Husově náměstí. 
Při samotném projednávání pojali 
strážníci podezření, že řidič před 
jízdou požil alkoholické nápoje, 
a proto byla u řidiče provedena 
dechová zkouška, která dopadla 
s pozitivním výsledkem 1,21 ‰ 
alkoholu v dechu. Z důvodu po-
dezření ze spáchání přečinu dle 
trestního zákoníku byla na místo 
přivolána hlídka Policie ČR, která 
si muže následně převzala k prove-
dení dalších opatření.

Nalezeno odcizené vozidlo
Dne 5. 2. 2014 přijal strážník 

vykonávající pochůzkovou čin-
nost oznámení o dlouhodobě od-
staveném osobním automobilu, 
který je zaparkován v ulici So-
kolská na parkovišti Penny. Ná-
sledným šetřením k vozidlu bylo 
zjištěno, že vozidlo se nachází 
v policejní databázi odcizených 
vozidel. Na místo byli přivoláni 
policisté z místního oddělení, 
kteří si věc převzali k provedení 
dalších opatření.

Krimi střípky
Porušil soudem uložený trest 
domácího vězení 

Dne 11. 2. 2014 v 15.40 hodin 
bylo přijato telefonické oznámení 
z prodejny elektro APS v Poděbra-
dově ulici, že v prodejně zadrželi 
mladíka, který se pokusil odcizit 
nástěnný držák na LCD televizor 
v hodnotě 750,- Kč. Na místo byla 
vyslána hlídka, která u 35 letého 
muže z Lysé nad Labem provedla 
šetření k osobě a zjistila, že tento 
muž, který je podezřelý z krádeže má 
navíc soudem uložen výkon trestu 
domácího vězení. Na základě těchto 
skutečností byla na místo přivolána 
Policie, která si osobu převzala k pro-
vedení dalších opatření.

Nejdříve si „zahulila“ 
a potom řídila    

Dne 15. 2. 2014 ve 23.10 hodin 
zaznamenal strážník obsluhující 
MKDS ženu, která si na náměstí 
B. Hrozného ve společnosti dalších 
osob předává a následně kouří ci-
garetu s neznámým obsahem. Při 
následném vyhodnocení operátor 
pojal podezření, že se může jednat 
o omamnou látku marihuany. Žena 
následně nasedla do zaparkovaného 
vozidla na místo řidiče a odjížděla 

z místa směrem na Husovo náměs-
tí. O celé události byla informována 
hlídka, která vozidlo na Husově 
náměstí zastavila a u 25 leté ženy 
z Milovic provedla nejdříve de-
chovou zkoušku na přítomnost 
alkoholu, která dopadla negativně. 
Následně byla na místo přivolána 
i Policie, která u řidičky měla provést 
i zkoušku na přítomnost omamných 
látek. Tuto zkoušku ovšem žena po-
licistům odmítla. Při prováděných 
úkonech k osobě ženy bylo navíc zjiš-
těno, že za volantem nemá co dělat, 
jelikož má blokovaný řidičský prů-
kaz. Věc si následně převzala Policie 
k provedení dalších opatření.

Nezodpovědný majitel psa
Dne 13. 2. 2014 v 8.15 hodin 

bylo na služebnu přijato telefonické 
oznámení, že na křižovatce ulic So-
jovická a Stržiště se nachází mrtvý 
pes, kterého pravděpodobně přeje-
lo nějaké vozidlo. Strážníci psa bo-
jového plemena odvezli do Velasu 
k převozu do kafi lerie. Následně se 
na služebnu dostavil 38 letý majitel 
psa z Lysé nad Labem, který svého 
psa na pořízené fotodokumentaci 
poznal. V minulosti byl 38 letý ma-
jitel psa několikrát projednáván za 
porušení OZV o volném pobíhání 
psů.  

Kradl vodku a skončil za katrem
Dne 27. 2. 2014 v 18.35 hodin 

zasahovali strážníci proti 21 letému 
muži z Prahy, který se pokusil z pro-
dejny Penny odcizit láhev vodky. Při 
ověřování údajů k osobě bylo ná-
sledně zjištěno, že muž má soudem 
uložen zákaz pobytu na našem úze-
mí a majetkové krádeže mu rozhod-
ně nejsou cizí. Z důvodu podezření 
ze spáchání trestných činů byla na 
místo přivolána hlídka Policie, která 
si muže následně převzala.

Při přecházení kolejí ho zachytil 
projíždějící vlak

Dne 27. 2. 2014 krátce po 8. ho-
dině asistovali strážníci jednotkám 
IZS, které zasahovaly po střetu 
osoby s projíždějícím vlakovou sou-
pravou na místním nádraží. 53 leté-
ho muže, který přecházel kolejiště, 
zachytil projíždějící vlak. Muž měl 
veliké štěstí, jelikož to odneslo pouze 
poraněné rameno, které si vyžádalo 
odborné ošetření v lékařském zaří-
zení, kam byl rychlou záchrannou 
službou převezen. Tento případ, 
který nakonec skončil pouze lehkým 
poraněním, může být odstrašujícím 
případem pro nezodpovědné osoby, 
které nepoužívají podchod.

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

Isabella Lohrigová  
Mikuláš Tužinský 
Rebeka Spieszová 
Adéla Holovská 
Barbora Holovská 
Antonie Mokošová 

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

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

Poplatek za likvidaci odpadu od 1. 1. 2014
Omluva 

Upozornění 

Vážení spoluobčané, v přede-
šlých letech proběhla rekonstrukce 
ulice Sokolské, Legionářské, chod-
níku na jižní straně Husova náměstí 
a navazujícího chodníku v ulici Jed-
ličkova. V letošním roce jsme měli v 
plánu realizovat překládku chodní-
ku od ul. Sokolské, podél Hasičárny, 
až po ulici Legionářskou. V úseku 
od Hasičárny po ul. Legionářskou, 
v úseku cca 15 m, stojí tři vzrostlé 
lípy, jejichž kořeny zvedají stávající 
dlažbu. Žádali jsme Odbor život-
ního prostředí při MěÚ o jejich od-

stranění, což bylo zamítnuto a do-
poručeno chodník v tomto krátkém 
úseku zvednout nad kořeny stromů. 
V tak krátkém úseku toto není 
možné, a proto se občanům omlou-
váme, že při realizaci překládky 
chodníku zůstane úsek cca 15 m 
nepřeložen.

Současně se omlouváme za stav 
chodníků v ul. Pivovarská, zejmé-
na podél bývalé mateřské školky, 
kde rovněž vzhledem ke kořenům 
stávajících lip, nemůžeme realizo-
vat rekonstrukci chodníků.

Děkujeme za pochopení.
Odbor správy majetku a investic

Upozornění pro občany, kteří 
mají nádoby na BIOODPAD.

První svoz BIOODPADU, bude 
zahájen dne 26.3.2014.

Novotná Romana
Odbor správy majetku a investic

V sobotu 8. března se ve školní dru-
žině ZŠ TGM v Litoli konala akce Li-
tol čte dětem. Tuto akci zorganizovali 
členové školské rady ve spolupráci 
s týmem pedagogů a některými rodi-
či. Smyslem akce bylo podpořit zájem 
dětí o čtení knih a taky si trochu vy-
zkoušet, zda na takovouto akci vůbec 
někdo přijde… Vše jsme přichystali 
tak, že rodiče dobrovolníci budou číst 
pohádky dětem tak dlouho, dokud je 
to bude bavit.

Byli jsme mile překvapeni, když 
v jednu hodinu byla školní družina 
plná dětí a rodičů. Jedna ze dvou 
místností byla uzpůsobena pro hlasi-
té čtení a poslech, druhá sloužila jako 
„občerstvovna“. Šikovné maminky 
přinesly, jak už bývá na podobných 
akcích v Litoli dobrým zvykem (ně-
kteří si vzpomenou na loňskou Za-
hradní slavnost), spoustu dobrot. Ty 
přišly k chuti o přestávkách mezi čet-
bou nejen dětem, ale i rodičům.

Pro čtení jsme zvolili knihu Miloše 
Macourka „Pohádky“, která obsahu-
je kratší příběhy plné hezké poetiky 
a humoru. Navíc je krásně ilustrova-

ná Václavem Sivkem. Jak se ukázalo, 
byla to dobrá volba. Pohádky se líbily 
nejen dětem, ale i rodičům, často se 
družinou ozýval nad vtipnými pointa-
mi spontánní smích.

Přestože byla akce připravena jako 
hlasité čtení dospělých pro děti, vše 
bylo nakonec úplně jinak: Možná to 
odstartovali žáci páté třídy, kteří už 
předem poprosili paní učitelku, zda 
by mohli také číst. Ta samozřejmě 
souhlasila a čtení chtivé žáky jsme 
zařadili hned na úvod čtenářského 
odpoledne. Četli krásně, bylo znát, 
že mnozí z nich mají již praxi v dekla-
maci z dramatického kroužku školy. 
Nasadili vysokou laťku a hlavně – na-
motivovali ke čtení všechny ostatní 
děti. Ty se pak hlásily postupně skoro 
všechny, každé chtělo přečíst aspoň 
kousek. Byly mezi nimi i děti z první 
třídy! Takže si vlastně celé odpoledne 
četly děti pro sebe navzájem. Bylo až 
neuvěřitelné, že při četbě děti nejen 
vydržely, ale byli velmi pozorné a to-
lerantní k těm kamarádům, kterým 
to ještě tolik nešlo. Některé si dokon-
ce přinesly svoji oblíbenou knížku 

a přečetly tak ostatním úryvek z ní. 
Občas se přidal i někdo z dospělých. 
Přečíst dětem kousek pohádky přišli 
i „čtenáři – profesionálové“, ředitel-
ka Městské knihovny z Lysé nad La-
bem Jana Bajerová, vedoucí pobočky 
knihovny z Litole Jaroslava Labutová, 
paní Hana Hadáčková z knihkupectví 
Cesta v Lysé a další.

Vzhledem k obrovskému zájmu 
přítomných dětí o čtení se na někte-
ré dospělé vůbec nedostalo. A to je 
dobře! Co říci na závěr? Zjistili jsme, 
že litolské děti nejen rády posloucha-

jí pohádky, ale že také rády čtou a že 
jim to krásně jde. To udělalo, myslím, 
organizátorům největší radost. Dě-
kuji tedy všem za účast, dětem pak 
přeji mnoho krásných hodin, které 
v budoucnu stráví s dobrou knihou 
v ruce. A všem, kdo přiložili ruku 
k dílu, děkuji za takto krásně 
připravenou a provedenou akci. 
Abych nezapomněl: četli jsme po-
hádky až do páté hodiny podvečer-
ní, tedy čtyři hodiny!

Roman Fiala, předseda
školské rady ZŠ TGM Litol

Litol čte dětem = školní družina plná dětí

Svoz bioodpadu
Město Lysá nad Labem ve spo-

lupráci se společností .A.S.A., 
spol. s r. o. nabízí zajištěný kom-
plexní systém svozu a využití bio-
logicky rozložitelných odpadů ze 
zahrad a z domácnosti občanů. 
Co nabízíme?
• Přistavení sběrových nádob 
 o objemu 120 a 240 litrů 
• Pravidelný vývoz 1x 14 dní 
 přímo od vašeho domu (zejmé-
 na v době vegetačního období)
• Zajištění využití bioodpadů dle 
 platné legislativy
Proč se do systému zapojit?
• Věděli jste, že biologicky roz-
 ložitelný odpad tvoří v součas-
 nosti až 40 % komunálního 
 odpadu? Odděleným sběrem 
 umožníte jeho další využití.
• Odpadnou Vám každoroční 
 starosti, kam s padanými jablky, 
 listím a trávou.
• Na odpad Vám dodáme popel-
 nice se speciální konstrukcí 
 o objemu 120 nebo 240 litrů, 
 která omezuje zahnívání a šíře-
 ní zápachu.
• Kompostování je levnější než 
 skládkování a není zatíženo 
 rostoucími zákonnými poplat-
 ky za uložení odpadu na skládku. 
• Povinnost  třídění bioodpadu 
 přijde s novým Zákonem o od-

 padech v nejbližším období i do 
 ČR.
Pro jaký odpad je služba určena? 
• BIOODPAD ZE ZAHRAD 
 listí, tráva, plevel, spadané ovo-
 ce, větve keřů a stromů (zkráce-
 né, rozštěpkované, ap.)
• BIOODPAD Z DOMÁCNOSTÍ
 zbytky zeleniny a ovoce, pečivo, 
 odpad z přípravy kávy a čaje, 
 skořápky z vajec, ořechů, exkre-
 menty drobných domácích zví-
 řat apod.
Jaký odpad do nádoby nepatří?
• kosti, maso, uhynulá zvířata
• jedlý olej
• tekuté a kašovité zbytky jídel
• obaly, směsný komunální odpad
• kamení, suť či jiné nerozložitel-
 né odpady

Cenové podmínky pro vývoz 1x 
14 dní, 1. 4. – 30. 11. (cena zahrnu-
je pronájem nádoby, svoz odpadu 
a využití dle platné legislativy).
Nádoby o objemu:
120 l ................ 620 Kč vč. DPH
240 l ………….. 886 Kč vč. DPH

Kontakt pro rezervace nádoby:
.A.S.A., spol. s r.o. 
provozovna Lysá na Labem
Hana Krejčíková, Čapkova 598
289 22  Lysá nad Labem 
Tel.: +420 602 146 573
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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

97 let
Josefa Zavadilová
93 let
Miloslava Černá
92 let
Oldřich Gregor
91 let
Věra Zumrová
Bohumila Barochová

90 let
Blažena Nováková
85 let
Josef Šorejs
80 let
Jindřiška Ziegelheimová
Antonín Rákosník
Jaroslav Měšťan

Lafayette R. Hubard:
„Stáří má také svoje výhody. Nemusí se tak ohlížet na diskrétnost..“

Sto let od narození Sto let od narození 
Bohumila Hrabala Bohumila Hrabala 
– 15. dubna 2014 od 17.00 hodin– 15. dubna 2014 od 17.00 hodin
Letošní stoleté hrabalovské výročí si v knihovně při-
pomeneme přednáškou Jana Řehounka. Přednáška 
se koná v prostorách knihovny. Vstup volný.

Velikonoční koncert Velikonoční koncert 
– 21. dubna 2014 od 16.00 hodin– 21. dubna 2014 od 16.00 hodin
Tradiční velikonoční koncert bude letos patřit dechovým nástrojům. 
Těšit se můžeme na dámské dechové kvinteto „Za pultem“. Toto mla-
dé umělecké těleso je složeno ze studentek Akademie múzického umění 
a úspěšně koncertuje nejen po Čechách, ale je zváno i na mezinárodní 
festivaly a interpretační kurzy. Koncert se bude konat v prostorách evan-
gelického kostela v Lysé nad Labem. Vstupné 50,- Kč. 

Povídání o porodech – 22. dubna 2014 od Povídání o porodech – 22. dubna 2014 od 
16.10 hodin16.10 hodin
Další setkání a beseda nejen budoucích maminek o problematice po-
rodů – sdílení osobních zkušeností, orientace v právních otázkách, 
„porod podle mých přání“ a diskuse nad dalšími otázkami i s účastí 
pozvaných odborníků.  Besedy je možné se účastnit i s dětmi. Akce se 
uskuteční v prostorách knihovny. Vstup volný.

Umbrie - opomíjená sestra Toskánska Umbrie - opomíjená sestra Toskánska 
– 24. dubna 2014 od 18.00 hodin– 24. dubna 2014 od 18.00 hodin
aneb Jak to viděl Karel Čapek a co zanechala stejná místa v nás… 
Povídání o zajímavých místech kolem hranice Toskánska a Umbrie, 
doprovázené fotografi emi a videosekvencemi. Procestovali, nafotili 
a povídat o nich budou Alena a Vilém Bakošovi.

Václav Hájek z Libočan, život a dílo Václav Hájek z Libočan, život a dílo 
– 9. dubna – 12. května 2014– 9. dubna – 12. května 2014
Výstava věnovaná životu a dílu renesančního českého kronikáře.

Připravujeme na květenPřipravujeme na květen
Turecká kavárna aneb Zlatý pan ministr 
– 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. Bouš-
ková, M. Hádek / M. Kubačák

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

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

www.knihovnalysa.cz, www.iclysa.cz

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

Novinky v Městské knihovněNovinky v Městské knihovně
- Od dubna je opět zaveden sobotní dopolední provoz informačního 
 centra. Informační centrum bude otevřené od dubna do října každou 
 sobotu  (kromě státních svátků) od 9.00 do 13.00 hodin. 
- Půjčování „tematických kufříků“ – tématické kufříky jsou novou 
 nabídkou především pro rodiče s dětmi. V kufříku najdete knihy, 
 společenské hry a další doplňky, díky kterým můžete získat mnoho nových 
 zajímavých informací a hravou formou se zdokonalit v různých oblastech. 
 Kufříky jsme pro Vás připravili s těmito tématy: Dopravní výchova, 
 Dinosauři, Vesmír a Logopedie.

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

Kurz drátování Kurz drátování 
– 2. a 16. dubna 2014 od 16.30 hodin– 2. a 16. dubna 2014 od 16.30 hodin
Již tradiční dílna s Janou Řípovou. V dubnových lekcích se můžete těšit na 
drátování květináče a drátování velikonočního zápichu do květináče. Účast 
na lekci není podmíněna účastí na minulých lekcích. 

Toulky minulostí Toulky minulostí 
– 8. dubna 2014 – 8. dubna 2014 
od 16.30 hodinod 16.30 hodin
Březnové setkání s historií se i nadále ponese ve 
znaku Přemyslovců. PaedDr. Marie Kořínková 
se tentokrát bude věnovat jedné z nejvýznamněj-
ších osobností tohoto rodu, Přemyslu Otakaru II.. 
Přednáška se bude konat v prostorách knihovny.

Chlebiáda aneb setkání všech, kteří rádi Chlebiáda aneb setkání všech, kteří rádi 
pečou chleba z žitného kvásku pečou chleba z žitného kvásku 
– 10. dubna 2014 od 18.00 hodin– 10. dubna 2014 od 18.00 hodin
Setkání všech milovníků domácího kváskového chleba. Přijďte si popovídat, 
jaká je vaše zkušenost s pečením chleba, z jaké mouky nejraději pečete, jak 
se staráte o kvásek, od koho jste jej dostali, či jak dlouho necháváte kynout 
chleba. Zájemci si ze setkání mohou odnést i kvásek domů a během setkání 
posbírat recepty od zkušenějších. Pokud již chleba pečete, přineste sebou 
kousek na ochutnání. Setkání se bude konat v knihovně.

místo:  Záložna, Benátky nad Jizerou
termín:  soboty od 17.00 hod., září – prosinec 2014
kurzovné:  1.600,- Kč/osoba
gardenka:  400,- Kč (je přenosná, platí pouze na 
 výukové hodiny, na prodloužené a věneček 
 musí být zaplaceno vstupné)
doprava:   400,- Kč/ osoba (bude zajištěna pouze pro 
 účastníky se zakoupenou průkazkou na 
 dopravu, jednotlivé jízdné v autobuse není 
 možné zakoupit, zastávky: Litol, 
 ul. Kpt. Jaroše, náměstí, sídliště, v případě 
 zájmu Benátecká Vrutice)
přihlášky:  do konce dubna 2014 v Městské knihovně 
 Lysá n. L.

Při přihlášení je nutné uhradit kurzovné.

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

pořádají

září – prosinec 2014září – prosinec 2014

VELIKONOČNÍ
BOHOSLUŽBY

Lysá nad Labem – evangelický kostel

18. 4. od 18.00 hodin
Velký pátek - bohoslužby s večeří Páně

20. 4. od 9.00 hodin
Velikonoční neděle - bohoslužby s večeří Páně 

21. 4. od 9.00 hodin
Velikonoční pondělí s doprovodem orchestru

S příchodem nového roku na-
stal čas plesů, bálů a karnevalů. 
První veřejný český bál se konal 
na Starém městě v Praze v Kon-
viktě v únoru 1840. V roce 1844 
byl český bál uspořádán i v Plzni 
a místo slova ,,bál“, které pochá-
zí z řeckého ballidzein – tanco-
vat, se začíná užívat název ples 
– slovo všeslovanského původu, 
které znamená radovat se. 

I my jsme navázali na tyto tra-
dice a uspořádali u nás tradiční 
Zámecký Valentýnský ples. Jeho 
přípravy vyvrcholily 11. 2. 2014 
v odpoledních hodinách, kdy byl 
ples slavnostně zahájen. Přivítali 
jsme mezi námi i hosty z města 
a to Klub důchodců a Baráčníky. 
Ples byl zahájen parodovaným vy-
stoupením Waldemara Matušky s 
Vladimírem Menšíkem. Doprová-
zelo je pánské osazenstvo našeho 
domova a s písničkou ,,Chytnem 
druhej dech“ všechny příjemně 
naladilo k tanci. O hudební dopro-
vod se postaral pan Josef Homola, 
který hrál především zamilované 
písně, jak už se na Valentýnský 
ples sluší a patří. Hudební dopro-

vod sváděl nejen k tanci, ale i ke 
zpěvu a vzpomínání, jak to bylo za 
,,našich mladejch let“. 

Dalším překvapením bylo vy-
stoupení sportovního klubu TSK 
Dynamik z Lysé nad Labem. 
Malé sportovkyně vystoupily se 
svou soutěžní sestavou s názvem 
,,Sestřičky“. Tradičně jako každý 
rok přijala naše pozvání Střed-
ní škola oděvního a grafi ckého 
designu z Lysé 
nad Labem. 
Studentky této 
školy k nám 
přijely s módní 
přehlídkou, na 
které nám před-
stavily kolekci 
z vlastní dílny. 
Byla to nádher-
ná podívaná.

Vy v r c h o l e -
ním plesu byla 
bohatá tombo-
la, ve které se 
sešlo více jak 
100 cen, o které 
se postarali pře-
devším zaměst-

nanci domova. V průběhu celého 
plesu náš ,,Amorek“ roznášel 
valentýnská srdíčka s milými 
vzkazy a každý ještě dostal srd-
ce – symbol Valentýna, upečené 
v naší zámecké kuchyni. Nikdo 
neodcházel s prázdnou. 

Strávili jsme spolu s našimi hos-
ty pěkné odpoledne a všem ještě 
jednou děkujeme za přízeň. Pokud 
máte zájem, můžete si vše prohléd-
nout na našich webových stránkách 
www.domovnazamku.cz, které se 
snažíme stále aktualizovat.

Valentýnský ples byl největší 
únorovou akcí, ale naše ostatní 
aktivity probíhají již s železnou 
pravidelností – společenské hry, 
muzikoterapie, univerzita volné-
ho času, práce v ergodílně, ca-
nisterapie a další. Nezapomněli 
jsme ani na výstavu „Stavitel“, 
kterou jsme navštívili v pátek 
21. února.

Přejeme Vám krásné dny.
Ludmila Hlatká - fyzioterapeut

Domov Na Zámku 
Lysá nad Labem

Quattuor Artes, z.s. 
a ZUŠ F. A. Šporka

     Vás srdečně zvou na

 Večer populárních 
a fi lmových melodií

v podání sólistů a orchestru složeného
z učitelů a žáků ZUŠ a hostů

dne 15. 4. 2014 v 19.00 hodin
v sále kina v Lysé nad Labem

Vstupné: 100 Kč, děti zdarma bez nároku na sedadlo
Předprodej vstupenek v kanceláři ZUŠ

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem sestřičkám z domácí zdravotní péče, z pracoviště 

Lysá nad Labem za vzornou a obětavou péči o našeho syna po jeho 
těžké operaci.

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

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

NABÍZÍME ŠIROKÝ VÝBĚR KROUŽKŮ
RŮZNÉHO TYPU A PRO RŮZNÉ VĚKOVÉ SKUPINY:
– pro děti od 3 do 8 let 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

KLUBÍČKO
příprava do školy
pro předškoláky

pod vedením Mgr. Markéty 
Kicserové - Hájkové

10 hod. lekcí odpoledne

BAZÁREK dětského
oblečení, potřeb, hraček 
a těhotenského oblečení
příjem: 31. 3., 1. 4.
výdej: 2. 4. – 4. 4.
čas: 9–12, 14–18 hodin
kde: Čsl. armády 29/11, 
  Lysá n. L.
Hromadí se vám věci dětí v šatníku 

anebo hračky? Přijďte je prodat.
Anebo si přijďte koupit něco nového!

HUDEBNÍ ŠKOLA 
YAMAHA

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

Připravujeme na květen:
4. 5. Po stopách čarodějnic
11. 5. Den matek
Oslava 6. narozenin MC

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
V MC PARNÍČEK

14. 7. – 18. 7.
SPORT NÁS BAVÍ

28. 7. – 1. 8.
BOJOVNÍK A JEHO 

PĚT SMYSLŮ
11. 8. – 15. 8. 

HURÁ DO PŘÍRODY
25. 8. – 29. 8. 

CESTA KOLEM SVĚTA
léto plné zábavy, soutěží 

pro děti od 4 do 9 let, 
od 6.30 do 16.30 hodin

ODPOLEDNE S 
ANGLIČTINOU

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

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

TVOŘIVÉ DÍLNY
pro děti 6 – 10 let
15.00 – 16.00 hodin

3. 4. 2014
Stojan na velikonoční vejce

17. 4. 2014
Velikonoční vajíčka

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

Předjarní dny 
nám mimoděk 
vracejí do tváří 
více úsměvů. 
Zima, byť letos 

nezvykle mírná a shovívavá, už se 
asi defi nitivně vzdává vlády a s při-
bývajícími slunečními paprsky jako 
by se rozjasňovala i naše nálada.

Dívky a kluci třídy 7.A ZŠ Bed-
řicha Hrozného však neztráceli 
energii ani přes zimu a s chutí se 
zapojovali i se spolužáky jiných tříd 
do školních projektů, soutěží, akcí. 

Ještě před Vánoci, snad v nejhez-
čím a zároveň nejhektičtějším čase 
v roce, přišly samy děti s iniciativou 
udělat někomu radost, pro někoho 
něco udělat, podat pomocnou ruku 
komusi, kdo to potřebuje. Netrva-
lo dlouho a děti už přestaly mluvit 
o obecné pomoci někomu - jejich 
nápad měl konkrétního adresáta. 
Rozhodování nebylo jednoduché, 
ale záhy jsme měli jasno. Díky 
pomoci a vstřícnosti rodičů i uči-
telů jsme kontaktovali vybrané 

Děti dětem pracoviště jedné pražské nemoc-
nice. Nikdo jiný nemůže být dětem 
bližší než děti… Tentokrát ty, které 
by daleko radši byly s rodinou, ka-
marády i svými mazlíčky, trávily 
by čas doma, na hřišti, bezstarost-
nými výlety a zábavami. Na pobyt 
v nemocnici si těžko zvykají dospě-
lí, ale dětští pacienti, ačkoliv bývají 
oproti mnohým dospělým nesmír-
ně adaptabilní, bojovní a trpěliví, 
to určitě nemají jinak.  

V hodinách výtvarné výchovy 
tak pod vedením paní učitelky Jany 
Krausové vznikl celý obrázkový 
cyklus s veselými náměty pro děti 
a postavami z pohádek a pověstí. 
Každého malíře motivovala před-
stava, že možná právě ten jeho 
obrázek potěší dětské pacienty, 
k těm nejlepším výtvarným výko-
nům. Dali jsme si opravdu záležet. 
Následně byly naše výkresy zará-
movány, zdokumentovány a pře-
dány vybranému nemocničnímu 
oddělení. 

A tak se od prvního březnového 
víkendu na malé pacienty Jednotky 
intenzivní a resuscitační péče Kli-

niky dětského a dorostového lékař-
ství VFN rošťácky chechtá zelená 
žabka a další Krtečkovi kamarádi. 
Líbezný úsměv a krásné dlouhé 
vlásky víly Amálky potěší oko ne-
jedné holčičky i kluka, rozpustilý 
šašek snad přinese trochu dobré 
pohody. Do pokoje nahlíží milá 
Maková panenka, kousek dál se 
v slušivém zeleném fráčku napa-
ruje vodník, k návštěvě a ulomení 
něčeho sladkého na zub láká perní-
ková chaloupka… 

Instalace obrázků v interiéru od-

dělení byla svěřena jednomu z vý-
tvarníků 7.A, Filipu Kolářovi, který 
jako pomyslný delegát naší třídy spo-
lu s lékaři a zdravotnickým personá-
lem dotvářel na chodbách a pokojích 
pohádkovou mini galerii. 

Doufáme, že náš skromný vý-
tvarný dárek udělá dětem radost. 
Za podporu našeho nápadu, ocho-
tu a chuť spolupracovat děkujeme 
rodičům, zejména manželům Ko-
lářovým, učitelům, lékařům a zdra-
votníkům KDDL VFN v Praze.  

Olga Gruhnová, 7.A

M ě s t s k á 
knihovna po-
skytuje nejen ši-
roký knihovnic-
ký servis svým 

malým i velkým čtenářským kli-
entům, ale také tvoří, organizuje, 
spolupořádá a podporuje široké 
spektrum kulturních aktivit pro 
občany města. S nabídkami akcí, 
pořadů a besed pro školáky také 
pravidelně oslovuje místní základ-
ní školy. 

4. března se uskutečnila beseda 
s Ivonou Březinovou, autorkou 
knih pro děti a mládež. Autorka 
nás nechala v průběhu poutavého, 
takřka dvouhodinového bloku na-
hlédnout do svého spisovatelského 
světa a v průběžné diskusi spolu 
s posluchači otevírala témata a ná-
měty, k nimž mají současní mladí 
lidé blízko a jež se objevují i v au-
torčině tvorbě. 

Svým vyprávěním poodhalila 
nejen samotnou tvůrčí práci od 
čerpání prvotní inspirace až po 
práci s literárními postavami, 
prostředím, příběhem a dějem, 
v neposlední řadě i s jazykem, 
obraznými vyjádřeními, rýmy 
a významy slov. Rovněž jsme se se-
známili s tím, jak v kostce vypadá 
proces vzniku knihy, spisovatelova 
spolupráce s ilustrátorem, redak-
tory, nakladatelstvím, korektory 
a nakonec i tiskárnou. Mohli jsme 
zalistovat knížkami Ivony Březi-

Milé setkání v knihovně
nové. Její tvorba je velmi pestrá 
– zahrnuje díla určená nejmenším 
čtenářům, říkanky, fantazijní pří-
běhy - neotřelou a hravou formou 
zprostředkovává dětem pohled 
na svět, v němž žijí. Dále se Ivona 
Březinová věnuje tvorbě pro do-
spívající, v níž se dotýká hodnot, 
vztahů, dilemat, která mladí lidé 
často řeší.

Pro naše setkání byl po celou 
dobu typický dialog. Nejen ten 
umělecký, literární, ale přede-
vším autorčin lidský a mateřský 
pohled na věci a problémy, s ni-
miž se mohou mladí lidé denně 
setkávat. Zastřešující téma bese-
dy – „Holky (a kluci) na vodítku“ 
– bylo směřováno k nejožeha-
vějším problémům současnosti, 
jako jsou závislosti a manipulace, 
šikana, poruchy příjmu potravy 
a celkově k problematice vůle 
a postojů. Autorčiny prózy pro 
mládež nepřinášejí jasná, pří-
močará řešení, i když autorka 
vycházela z autentických příbě-
hů. Kladou mnoho prostoru pro 
vlastní čtenářovu úvahu a hlubší 
zamyšlení. 

Děkujeme vedení městské 
knihovny za organizaci velmi za-
jímavé besedy, za vytvoření velmi 
příjemného prostředí a především 
za tradičně milou a vstřícnou spo-
lupráci.

Za žáky 6. – 9. ročníku
Olga Gruhnová

V lednu letošního roku zaháji-
ly děti z MŠ Juventa v Milovicích 
akci s názvem Alík, jejímž cílem 
je charitativní pomoc psímu útul-
ku v Lysé nad Labem. 

Akce Alík aneb děti pomáhají psímu útulku

V minulém článku jsme Vám 
slíbily, že Vás budeme průběžně in-
formovat o tom, jak pokračuje prá-
ce dětí z MŠ Juventa v Milovicích! 
Děti se koncem ledna jely podívat 

Když jsme 
v sobotu 8. 2. 
opouštěli naši 
téměř jarní po-
labskou „plac-

ku“, s napětím jsme očekávali, 
s čím nás přivítají Krkonoše. 
Budeme mít na čem lyžovat? 
Nevezeme všechno to teplé oble-
čení, vosky, sjezdové lyže, běžky 
i snowboardy nadarmo? Doufali 
jsme, že Krakonoš bude stát při 
nás a něco z bílé peřiny uschová.

Benecko nás přijalo přívěti-
vou předjarní atmosférou, sně-
hu pomálu, ale alespoň něco… 
V penzionu jsme se od počátku 
cítili velmi dobře, jistě i díky 
ochotnému personálu, který se 
o nás po celou dobu pobytu po-
zorně staral.

Uměle zasněžovaný svah ve-
dle naší chaty byl po necelých 
sedm dní svědkem našich ly-
žařských pokroků, občasných 
pádů, ale i ladných obloučků, za 
něž by se nemusel stydět ani lec-
který olympionik v Soči. I úplní 
začátečníci se zakrátko naučili 
základy sjezdové techniky a jíz-
dě na vleku, ti pokročilejší měli 
možnost vyzkoušet si lyžování 
ve velkém skiareálu. Běžkám 

Lyžák 2014 podmínky prakticky 
vůbec nepřály - krtci 
aktivně ryli, zanechá-
vajíce své kypré kopeč-
ky tam, kde obvykle 
vedou běžecké stopy, 
květiny klíčily, tráva 
svěže rašila, skřivánci 
zpívali své jarní trylky, 
a sníh dokonce roz-
tával před očima po 
pondělní propršené 
noci. Proto jsme běž-
ky vyzkoušeli jen na 
skromně zasněžených 
loukách v  nejbližším 
okolí penzionu. Jen 
jednou počasí vůbec 
nepřálo našim lyžař-
ským aktivitám, a tak 
jsme strávili dopoledne v chatě 
a bavili se společenskými hrami 
a soutěžemi. 

Po týdnu tréninku přišly na 
řadu závody ve slalomu a vše 
jsme završili něčím pro pobave-
ní. Škoda, že jste nemohli být 
s námi při našem rozlučkovém 
lyžařském karnevalu. Po svahu 
se proháněli pejskové, Karkul-
ky, potápěč, plavec, dokonce 
i beruška, igelitový muž, Ram-
bo, Superman i Petkoman, kte-
rý svůj kostým pojal originálně, 
bezmála jako reklamu na třídění 

plastů. Večer se dočkali diplo-
mů, potlesku a sladkých odměn 
nejen vítězové ve slalomu, ale 
také ti, kteří vynikli i jinak než 
v lyžování.

Týden výcviku všem přinesl 
jak sportovní zlepšení a nové 
znalosti o zásadách pobytu na 
horách, tak příjemné vybočení 
ze školního stereotypu, mno-
ho zážitků s kamarády, vtip-
ných situací, sem tam možná 
i nějakou bolístku či oděrku, 
ale ty ke sportu neodmyslitel-
ně patří. 

Když jsme se 14. 2. balili na 
zpáteční cestu, do příjemné-
ho vědomí, že „všude dobře, 
doma nejlépe“, nám přece jen 
přikapávala lítost, že náš sko-
ro jarní, ale přesto bezvadný 
lyžák skončil. Za rok se však 
na svahy Krkonoš rozjede-
me znovu a už teď víme, že 
se nás Krakonoš nemůže do-
čkat. Poděkování patří všem, 
kteří se zasloužili o přípravu 
a zdárný průběh kurzu.

Mgr. Olga Gruhnová,
ZŠ B. Hrozného Lysá n. L.

do psího útulku v Lysé nad Labem, 
aby viděly, komu pomáhají. Při té 
příležitosti rozdaly pejskům plné 
hrstičky piškotů. Na této dobro-
družné výpravě je doprovázely 
paní učitelky: Bártová, Macurová, 
Žižková a Doubravová, kterým 
bych tímto chtěla velice poděkovat 
za pomoc a spolupráci.  Psím útul-
kem nás ochotně provedla paní Čá-
pová, i té moc děkujeme!

Děti po návštěvě útulku do-
staly ještě větší chuť pro pejsky 
něco vytvořit. Z jejich zápalu tak 
vznikla povedená dílka. Na ob-
rázky, které malovaly již v lednu, 
vytvořily opravdu pěkné rámeč-
ky. Potom se pustily do malování 
malých skleniček s ouškem, ze 
kterých vám všem bude káva jis-
tě chutnat. Posledním výtvorem, 

který vznikl v měsíci únoru, je 
tzv. klapačka. Kdo je zvědavý, 
jak taková klapačka vypadá, ne-
smí chybět na tradiční rozlučce 
s mateřskou školkou, kde si tyto 
výtvory můžete zakoupit. Cenu 
jednotlivých předmětů si určí 
každý kupující sám!  Peníze za 
prodané výtvory předají děti 
osobně v zapečetěné kasičce 
vedoucímu psího útulku v Lysé 
nad Labem, panu Kazdovi.  Da-
tum a místo rozlučky upřesníme 
později, proto si nenechte ujít 
další zprávičky o probíhající 
,,Akci Alík“.  

Děkujeme vám za podporu 
a o pár měsíců později se na vás 
těší děti z mateřské školky Juventa 
v Milovicích!

Pavlína Žitníková

HERNA: PO 9–12, ÚT–ČT 9–12 a 14–18, PÁ 9–12
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INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Exkurze studentů Střední školy oděvního 
a grafi ckého designu do Národního divadla v Praze  

Jak pokračuje realizace přírodovědného projektu
na ZŠ J.A.Komenského  Lysá nad Labem

M ě s t s k á 
k n i h o v n a 
u s p o ř á d a l a 
4. března pro 
žáky základ-

ních škol besedu se spisovatelkou 
Ivonou Březinovou. Zúčastnilo 
se jí i 40 zájemců z naší školy. 
Někteří z nás byli zvědaví dlouho 
dopředu, protože dobře známe 
některé z jejích knížek.

Brzy jsme byli zaujati příjem-
ným a zajímavým vyprávěním Ivo-
ny Březinové o triptychu knížek, 
které popisují různé závislosti dětí 
a mládeže. Autorka nám barvitě 

popsala, jakým způsobem získá-
vala podklady ke psaní, která místa 
navštívila. Z jejího sugestivního 
líčení jsme vnímali nebezpečí a vy-
sokou rizikovost závislostí, kterým 
mohou „náctiletí“ propadnout.

S překvapením jsme se dozvědě-
li, jak knížka postupně vzniká a co 
předchází tomu, než se objeví na 
pultech knihkupců. Většina z nás si 
uvědomila, že napsat dobrou kníž-
ku není žádná legrace a za vším se 
skrývá spousta práce. 

Na závěr nám autorka trpělivě 
a s úsměvem odpovídala na naše 
četné dotazy.

Ivono, moc děkujeme!
Čtenáři ZŠ J. A. Komenského

Beseda s Ivonou Březinovou

Zámecký ples
U příležitosti 

oslav sv. Valentý-
na se již tradičně 
konal Zámecký 
ples v Domově 
Na Zámku. Žáci 

naší školy byli pozváni, aby všem 
jeho obyvatelům zpříjemnili sváteč-
ní odpoledne módní přehlídkou. Po 
slavnostním zahájení a kulturním 
vystoupení místního sportovního 
klubu jsme potěšili všechny pří-
tomné prezentací společenských 
šatů, večerních toalet i módními 
kolekcemi určenými na soutěže 
a výstavy. Manekýnky se předved-
ly v plné kráse, rozdávaly úsměvy 
a odměnou jim byl potlesk všech 
zúčastněných. Na rozloučenou 
příjemného setkání byly poříze-
ny společné fotografi e studentů 
a vděčného zámeckého publika.  

Alena Hlavatá, vedoucí učitelka 
oděvních a grafi ckých dílen 

Před jarními prázdninami se 
uskutečnila exkurze studentů 
Střední školy oděvního a grafi c-
kého designu v Lysé nad Labem 
do Národního divadla. Exkurze 
podpořená grantem EU Řemesla 
v moderní době byla koncipová-
na tak, aby navázala na témata 
vyučovaná v předmětu dějiny 
výtvarné kultury (výstavba a vý-
zdoba Národního divadla, umělci 
generace Národního divadla).

Odpoledne jsme absolvovali 
komentovanou prohlídku his-
torické budovy. Studenti si pro-
hlédli prostory divadla - hlediště, 
jehož nástropní malby s alegori-
emi umění namaloval František 
Ženíšek, a oponu, na které ztvár-
nil Vojtěch Hynais ideu budo-
vání Národního divadla českým 

národem. Dalším prostorem, 
se kterým se studenti detailně 
seznámili, byl foyer ND. Zde se 
nachází řada bronzových plastik, 
z nichž nejvýznamnější je ale-
gorie Hudby od Josefa Václava 
Myslbeka, a především fresková 
výmalba stropu, podstropních 
lunet a stěn, kterou vytvořili Mi-
koláš Aleš a František Ženíšek.

Nádherným zážitkem byla 
procházka po terase ND, kde 
zapadající slunce zintenzivni-
lo umělecký výraz ohromných 
bronzových trig a vznešených ka-
menných plastik Apollona a deví-
ti Múz, dekorujících balustrádu 
terasy, vytvořených sochařem 
Bohuslavem Schnirchem.

Exkurze byla završena zhléd-
nutím večerního představení. 

Z repertoáru činohry ND jsme 
vybrali klasické dílo od J. K. Tyla 
– Strakonického dudáka. Tato 
pohádka o lásce Švandy a Dorot-

ky kouzelně zpřítomnila příběh 
našeho Národního divadla, do 
kterého jsme směli vstoupit. 

Bc. Jana Dörfl ová

Realizace projektu Přírodověd-
ná učebna v přírodě je v plném 
proudu. Kromě projektových 
dnů realizujeme spoustu dalších 
aktivit, mezi nimi např. exkurze 
k předmětům - fyzika, chemie, pří-
rodopis a zeměpis.

Exkurze do středověké vesnice 
HUMMER se konala 4. 10. 2013. 
Exkurze se zúčastnilo 39 žáků. Čin-
nost žáků byla rozdělena na 3 části. 
První část byla zaměřena na pro-
hlídku středověké vesnice s mapou 
místního regionu. Ve druhé části 
se žáci seznámili se středověkými 
zbraněmi a aplikovali známé fyzi-
kální zákony při jejich konstrukci 
a použití při boji. Ve třetí části apli-
kovali své poznatky při řešení pra-
covních listů. Součástí pracovních 
listů byla práce s mapou, výpočet 
rychlosti pohybu, aplikace fyzikál-
ních zákonů a v neposlední řadě 
meteorologické pozorování.

Dne 12. 11. 2013 jsme se žáky 
9. ročníků navštívili nově zrekon-
struované Národní technické mu-
zeum v Praze. Žáci si v průběhu 
celého dopoledne měli možnost 
prohlédnout velkou halu dopravy, 
kde bylo ke zhlédnutí nepřeberné 
množství historických vozidel, od 
kol, přes motocykly, automobily, 
parní lokomotivy a letadla až po 
současná vozidla, například stí-
hací letoun Albatros. V dalších 
částech muzea žáci viděli oddě-
lení astronomie, kinematografi e, 
chemie, technika v domácnosti a v 
oddělení technika hrou si vyzkou-
šeli špionážní policejní techniky. 
V průběhu celé prohlídky si dělali 
poznámky, které využili při zpraco-
vání pracovních listů.

Další z exkurzí se konala 
26. 11. 2013. Tentokrát jsme se spo-
lečně s žáky 8. ročníků vypravili do 
Prahy do nepálského a tibetského 

centra Yak Yeti. Měli jsme domlu-
venou přednášku o oblasti Nepálu, 
Tibetu, Himálají. O této oblasti nám 
povídal RNDr. Beránek, který tuto 
oblast navštívil již několikrát a z od-
povědi na jednu ze zvídavých otázek 
dětí, jak dlouho tam byl, jsme se do-
zvěděli, že tuto oblast navštívil již 
dvanáctkrát vždy na dva - tři měsíce 
jako předseda sdružení Namasté 
Nepál, což je občanské sdružení 
získávající fi nanční prostředky pro 
charitativní účely na fi nancování 
kurzů čtení a psaní pro dospělé, 
podařilo se shromáždit i prostřed-
ky na stavbu nové školy. Poznali 
jsme spoustu zajímavostí ze života 
tamějších obyvatel, jejich zvyky, 
tradice, náboženství. Na závěr jsme 
měli v tibetské restauraci, která je 
součástí centra, oběd a poznali jsme 
chuť tradičního nepálského jídla.

Dne 26. 11. 2013 se také kona-
la exkurze pro žáky 7. ročníků do 

Cukrovaru Dobrovice. Žáci se na 
exkurzi seznámili s vývojem výro-
by cukru a následně zpracovávali 
pracovní list přichystaný pedagogy 
pro ověření získaných znalostí. Do 
konce školního roku plánujeme 
ještě zeměpisnou exkurzi, v rámci 
Výjezdního semináře za námi při-
jede mobilní planetárium a příro-
dovědný projektový den.

Všechny exkurze jsou součástí 
projektu „Přírodovědná učeb-
na v přírodě a přírodovědná la-
boratoř“ schváleného v rámci 
Operačního programu Vzdělá-
vání pro konkurenceschopnost 
(OP VK) s registračním číslem 
CZ.1.07/1.1.32/02.0088 je spo-
lufi nancován Evropským sociál-
ním fondem a státním rozpočtem 
České republiky.

Za realizační tým projektu
Mgr. Jana Šenfelderová,

Mgr. Pavla Michalová

Od září 
2013 se 
Obchodní 
a k a d e m i e 

Lysá nad Labem účastní meziná-
rodního projektu Comenius, který 
je realizován za podpory grantu EU 
v rámci Programu celoživotního 
učení. Přinášíme reportáž z únoro-
vého setkání na Slovensku. 
Bratislava: den PRVNÍ

Jsme živí a zdraví - první dobrá 
zpráva :o), jenom Tomáš má o ko-
lečko méně (to z kufru). Po krátké 
prohlídce Bratislavy čekáme na 
příjezd ostatních skupin z Turecka, 
Litvy a Kypru. Poté bude následovat 
pracovní schůzka učitelů i studentů. 
Mezitím naši „mladí“ relaxují u ka-
ret a přímého přenosu z olympiády. 
Jmenovitě děkujeme Ondřeji Mo-
ravcovi za krásné stříbro - fandili 
jsme mu před velkoplošnou obra-
zovkou v historickém centru města.
Bratislava – Tatry: den TŘETÍ

Neočekávané okolnosti nám 
včera nedovolily se ozvat. Ale po-
pořadě. Hned ráno velký problém. 
Lilo jako z konve a my měli jít do 
informačního centra EU. Řešilo se 
jak. Většina jela taxíky a hádejte, 
kdo šel pěšky? Úryvek písně napoví: 
„Tam, kde hy-, tam, kde hy-, kde hy-
nuli vlci…, Čech se přizpůsobil.“ (viz 
Dobytí severního pólu).

Čekal nás přesun do Svitu u Po-
pradu. Jak se Tatry přibližovaly, mě-
nilo se skupenství dešťových srážek. 
Na dálnici měly problémy kamiony, 
za Popradem i my. Uvázli jsme, zvo-
lili náhradní dopravu a do postele se 
dostali až v jednu ráno.
Tatry – SVIT: den ČTVRTÝ

Probuzení jako v pohádce – 30 
cm nového sněhu. Tatry v mlze, 
výšlap na Hrebienok, Kypřanky ve 

Z deníku účastníků

stejných kozačkách na podpatcích, 
které nosily už na minulém setkání 
koncem října při 30° C. Tomáš opět 
chudší, tentokrát o opasek. Odpole-
dne zpracování a prezentace mate-
riálů z jednotlivých velvyslanectví. 
Večer kluci fotbálek v mezinárod-
ních týmech. Nožky bolí, jdeme do 
hajan. Dobrú noc.
Tatry – SVIT: den PÁTÝ

Další pracovní den máme za 
sebou. Dopoledne jsme navštívili 
rozlehlou Belianskou jeskyni – byl 
to zároveň sportovní výkon – 1,3 
km délky, převýšení 112 m a více 
než 700 schodů. Po krátké zastávce 
v Tatranské Lomnici hurá do školy 
ve Svitu. Studenti zpracovali anketu 
s podpisy cizinců na tričkách a vklá-
dali informace na společné webové 
stránky. 
Tatry – SVIT: den ŠESTÝ a poslední

Díky za dopolední volno, ko-
nečně jsme si přispali. Ráno nás 
přivítaly krásně zasněžené Vysoké 
Tatry. Příjemné bylo i odpoledne. 
Závěrečné setkání proběhlo ve vel-
mi přátelském duchu. Atmosféru 
zpestřila svým vystoupením ci-
kánská kapela – žáci romské školy 
z Rožumberoku. Zhlédli jsme již se-
stříhané video ze setkání na Kypru 
a natočenou reportáž s Mgr. Hyn-
kem Fajmonem. 

Chválíme chování a reprezenta-
tivní vystupování našich žáků. Věří-
me, že setkání pro ně bylo přínosné 
a že si uvědomili, jak důležitá je zna-
lost cizích jazyků. Tímto přebíráme 
štafetu. V červnu se s našimi kolegy 
z Turecka, Litvy, Kypru a Slovenska 
znovu setkáme, tentokrát u nás 
v Lysé!

Mgr. Alena Langová,
Mgr. Martina Šenkýřová,

učitelky OA Lysá n. L.
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Ve dnech 
20. – 23. 2. 
2014 probě-
hl na výsta-
višti v Lysé 
nad Labem 
další roč-

ník akce Veletrhu středních škol 
a učilišť pod názvem ŘEMESLA 
2014. V letošním roce zajišťovala 
organizaci akce Krajská hospo-
dářská komora Střední Čechy 
(www-khkstrednicechy.cz), která 
za podpory Výstaviště v Lysé nad 
Labem sestavila zajímavý pro-
gram pro návštěvníky, ale také 
pro studenty prezentujících škol. 
V rámci veletrhu studijních oborů 
se prezentovalo 17 středních škol, 
převážně z okresů Praha-východ, 
Nymburk, Mladá Boleslav, Kolín 
a Kutná Hora. Město Lysá nad 
Labem výtečně reprezentovaly 
2 střední školy - SŠ oděvního a 
grafi ckého designu a OA Lysá nad 
Labem. 

Kromě běžné prezentace ve stán-
cích se školy účastnily také Soutěže 
o nejlepší prezentaci školy, kterou pro 
ně organizátor KHK Střední Čechy 
připravil.  Pro tuto soutěž si každá 
škola připravila krátkou 5 minutovou 
prezentaci, kterou prezentoval na pó-
diu student školy. V hodnocení porota 
zohlednila vzhled stánku, který si ško-
la sama navrhovala.

 Kromě této hlavní aktivity měly 
střední školy možnost přilákat po-
zornost návštěvníků dalšími způsoby. 
Každá škola měla k dispozici svůj stá-

nek, kde představila 
žákům ZŠ, jejich 
rodičům a dalším 
návštěvníkům akce 
obory, které nabízí. 
Školy, které nabí-
zejí gastronomické 
obory, si připra-
vily ochutnávky 
svých výrobků. 
Školy, které mají 
v nabídce obory 
kosmetička a ka-
deřnice také neměly 
o návštěvníky 
nouzi, takže se zde mnozí nechali 
ostříhat nebo jinak zkrášlit. SŠ oděv-
ního a grafického designu z Lysé 
nad Labem nadchla návštěvníky 
svou kreativitou, kdy byly ve stán-
ku představeny modely budoucích 
návrhářek a také nápadité doplňky 
interiéru. OA Lysá nad Labem při-
lákala pozornost návštěvníků kromě 
svého stánku také svým doprovod-
ným programem, kde se studenti 
prezentovali v hudebním vystoupení 
na film Rebelové. Program na pódiu 
byl opravdu pestrý, kromě prezentací 
škol vystoupil také zástupce Cechu 
klempířů, pokrývačů a tesařů, který 
představil žákům ZŠ svůj obor a také 
paní personalistka z firmy Crystal 
Bohemia a.s. Poděbrady se svou pre-
zentací studijního oboru sklář ve SOŠ 
a SOU Nymburk a nabídkou zaměst-
nání po absolvování studia ve firmě 
v Poděbradech.  Prezentace škol byly 
doplněny zajímavým doprovodným 
programem, v němž vystoupila také 

Řemesla 2014: Veletrh středních škol a učilišť

Soukromá střední škola Maja s hu-
dební pohádkou s písněmi na motivy 
Broučků a vrcholem programu ve 
čtvrtek byla módní přehlídka Střední 
školy oděvního a grafického designu 
Lysá nad Labem. Styling modelek, 
účastnících se této přehlídky, byl pří-
mo na místě připraven studentkami 
oboru kosmetička a kadeřnice ze 
SOŠ Čelákovice a stal se tak zajíma-
vou prezentací jejich práce. Páteční 
program vyvrcholil vyhlášením vítězů 
Soutěže o nejlepší prezentaci školy, 
kde o vítězi rozhodovala odborná 
porota složená ze zástupců cechů, 
firem a Krajské hospodářské komory 
Střední Čechy. První místo obsadila 
SŠ oděvního a grafického designu 
Lysá nad Labem, druhé místo SOŠ 
Čelákovice a třetí Obchodní akade-
mie Lysá nad Labem. V průběhu 
čtvrtka až do soboty, probíhala také 
anketa veřejnosti. Veřejnost si vybíra-
la školu, jejíž prezentace se jim nejvíce 
líbila. V sobotu pak byla udělena Cena 

veřejnosti O nejlepší prezentaci školy, 
kterou získala SOŠ Čelákovice.

Školám byly předány zajímavé 
ceny, které byly převážně příspěv-
ky sponzorů akce a studenty velice 
potěšily. Kromě drobných dárků 
získala každá škola poukázku na 
jednu exkurzi školy do zajímavé 
fi rmy v regionu. Hlavní cenou byly 
trofeje veletrhu ŘEMESLA 2014 – 
keramické postavy „Dovedů“, které 
vyrobila chráněná dílna Ateliér 6-tej 
smysl ze Staré Boleslavi a také po-
ukázky na bowling do BBC v Bran-
dýse nad Labem.

Na akci byly pozvány základní ško-
ly ze Středočeského kraje, ve čtvrtek 
a v pátek se akce zúčastnilo celkem 
680 žáků základních a také středních 
škol z blízkého i vzdálenějšího okolí. 

Tímto veletrhem byla obnovena 
tradice prezentací středních škol ve 
Středočeském kraji na Výstavišti 
v Lysé nad Labem.

Vladislava Šizlingová

Dne 10. 3. 
2014 naší ško-
lu opět navštívil 
starosta měs-
ta Lysé nad 

Labem Mgr. Jiří Havelka. Besedy 
se účastnil celý školní parlament 
a žáci devátých ročníků, aby 
položili panu starostovi otázky. 
Pan starosta začal vyprávěním 
o své práci a o našem městě. Ptali 
jsme se ho na vše, co nás zajímá 
v Lysé nad Labem a okolí. Chtěli 
jsme vědět, co se staví nového, co 
se plánuje, jaké problémy ho tíží, 
jak pracuje zastupitelstvo města 

a čím se aktuálně zabývají některé 
odbory MěÚ. Nechyběla příjem-
ná a pohodová atmosféra. Nebáli 
jsme se zeptat. Pan starosta byl 
velice vstřícný a oceňoval náš zá-
jem o dění ve městě. Chtěl znát 
i náš názor. Ptal se, co je pro nás 
nejdůležitější a co bychom chtěli 
a potřebovali ve škole. 

Dozvěděli jsme se spoustu za-
jímavých informací a jsme rádi, 
že jsme se blíže seznámili s hlav-
ním představitelem našeho měs-
ta a náplní jeho práce.

Za Školní parlament ZŠ J.A.K. 
Adéla Ryšavá, předsedkyně

Návštěva pana starosty na ZŠ J. A. Komenského

Na naší škole si klademe za 
cíl zavést inovativní výuku a se-
známit tak žáky s širokými mož-
nostmi uplatnění se v přírodo-
vědných oborech, rozvíjet jejich 
schopnosti, zvýšit jejich znalosti 
a dovednosti v této oblasti. Žáci 
1. – 9. ročníků ZŠ v rámci ino-
vace vzdělávání získají nové do-
vednosti, zatraktivní se pro ně 
výuka. Díky zajímavé a poutavé 
formě se nejen posílí výsledky 
žáků, ale žáci zároveň pochopí 
vazby mezi vyučovací látkou, 
jejím praktickým využitím a zá-
roveň důležitost přírodních věd 

Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
– Inovace výuky

v současné společnosti. Všechny 
aktivity tak povedou k naplnění 
primárního cíle – zvýšit motiva-
ci žáků o studium v těchto oblas-
tech. 

K posílení mezipředmětových 
vazeb slouží také vyučovací před-
mět Informatika. Žáci si vyzkouší 
svou kreativitu při zpracovávání 
digitálních fotografi í a videozá-
znamů pořízených během experi-
mentů z inovativní výuky, exkurzí 
a projektových dnů. Procvičí si 
český jazyk a sloh při zpracovává-
ní prezentací z pokusů, aktualit 
z exkurzí či novinek ze světa pří-

rodních věd. V neposlední řadě 
budou schopni vytvářet vlastní 
webové stránky, vkládat mul-
timédia – obrázky, texty, videa 
a další. 

Ve vyučovacích předmětech 
Přírodopis a Přírodovědný semi-
nář žáci pracují s nově nakou-
penými pomůckami. Snahou je 
nejen prohloubit vztah k přírodě, 
ale naučit děti vidět souvislosti 
mezi činností člověka a přírodou, 
pochopit základní fungování pří-
rody jako celku a člověka jako 
článek v přírodním řetězci. La-
boratorní práce jsou zaměřeny 
na získání a upevnění základních 
návyků žáků při práci s mikro-

skopem a laboratorními pomůc-
kami.

Nákup kamery, digitálního fo-
toaparátu, mikroskopů a veškeré-
ho materiálu pro mikroskopování 
je fi nancován z projektu „Přírodo-
vědná učebna v přírodě a příro-
dovědná laboratoř“ schváleného 
v rámci Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschop-
nost (OP VK) s registračním čís-
lem CZ.1.07/1.1.32/02.0088 je 
spolufinancován Evropským 
sociálním fondem a státním 
rozpočtem České republiky.

Za realizační tým projektu
Mgr. Jana Šenfelderová,

Mgr. Pavla Michalová

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Páté od-

dělení školní 
družiny ZŠ 
J.A.K. tráví 
každé ponděl-

ní odpoledne v městské knihov-
ně. Děti si mohou prohléd-
nout dětské časopisy, studovat 
v encyklopediích, přečíst si pár 
řádků z beletrie, odpovídat na 
soutěžní otázky a v poslední 
době sbírat i oblíbené perlorod-
ky. Všem pracovnicím městské 
knihovny bych chtěla poděkovat 
za přístup a trpělivost, s jakou se 

dětem věnují a vše jim vysvětlují. 
Zvláště pak paní Marii Fialové, 
která nám pravidelně každé 
první pondělí v měsíci připra-
vuje besedu o nových knihách, 
čte nám z nich úryvky a děti 
také do děje aktivně zapoju-
je. Nasazení, s jakým se děti 
v poslední době vrhly na sbírá-
ní perlorodek, je pro mě milým 
důkazem toho, že knihy mají 
v jejich životě stále své důležité 
místo.

Mgr. Monika Boušková,
vychovatelka ŠD

Naše pondělky 
v městské knihovně

Klub
Fajn

KlubFajn
www.klubfajn.estranky.cz

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

Poděbradova 1707, Lysá n. L.

Dne 7. dubna 1348 vydal český 
a římský král Karel IV. Soubor čtr-
nácti listin zásadní důležitosti. Je-
denáct listin se týkalo Českého krá-
lovství, dvě listiny položily základy 
soustátí označovaného jako země 
Koruny české. Čtrnáctá listina byla 
Základní listina pražské univerzity: 
„Protož, aby tak prospěšné a chvali-
tebné myšlenky zrodilo důstojné 
účinky, chceme, aby byla povýšenost 
toho království rozmnožena radost-
nými prvotinami novoty a rozhodli 
jsme se po předcházející zralé úvaze 
vyzdvihnouti, zaříditi a nově v život 
uvésti obecné učení v našem metro-
politním a nejpůvabnějším městě 
Pražském, jež činí jak bohatost 
zemské úrody, tak příjemnost místa 

Den vzdělanosti
plnou měrou užitečně příhodným 
k tak velikému úkolu.“

Na pražské univerzitě mohl 
studovat každý jedinec bez ohle-
du na společenský původ, pokud 
zvládl základy vyučovacího jazy-
ka, tedy latiny, složil příslušný 
poplatek (od toho mohl být pro 
chudobu osvobozen) a byl za-
psán do matriky. Výše uvedené 
podmínky se však týkaly pouze 
mužů římskokatolického vyzná-
ní a těchto národností: české, 
bavorské, saské a polské. Praž-
ské vysoké učení bylo úplnou 
univerzitou, mělo čtyři fakulty: 
artistickou (základní), lékařskou, 
teologickou a právnickou.

Božena Bacílková

ZVEME VÁS NA POHÁDKU
O SKŘÍTKOVI ŠETKOVI

27. dubna 2014 od 16.00 hodin
Kmotr Pyskáček je chudý, má malé políčko a jen tři zvířátka na 
dvorku. A tak se rozhodne, že si z vajíčka od černé slepičky vysedí 
skřítka Šetka, který má tu moc, že svého pána obdaří bohatstvím.
Šetek se usídlí za komínem a obdaruje Pyskáčka penězi a ma-
jetkem. Když ale ostatní chudí lidé prosí Pyskáčka o pomoc či 
o trochu jídla, Pyskáček je vyžene. Stal se lakomým a zlým. To 
se Šetkovi vůbec nelíbí a začne ho trestat. Pyskáček žadoní 
ostatní o pomoc, ale lidé mu lakotu oplácí a nik-
do mu nepomůže. Zoufalý Pyskáček ještě zku-
sí Šetka prodat s peřinou, ten se ale rozzlobí 
a zničí Pyskáčkovi chalupu i majetek...

Na motivy: K. J. Erben
Hraje: Tomáš Podrazil

KURZ VÝROBY
SATÉNOVÝCH KVĚTIN

Srdečně Vás zvu na „Kurz výroby saténových květin“
Na kurzu se naučíte vyrobit 2–3 druhy květin ze saténu.

Vámi vybraný druh květiny si kompletně dokončíte, dozdobíte 
a upevníte na čelenku nebo brožový můstek.

Kurz bude probíhat v Lysé nad Labem ve Fajn klubu.
Sobota 12. 4. 2014 od 15.00 hodin
Pátek 25. 4. 2014 od 17.00 hodin

Cena kurzu je 350 Kč.
V ceně kurzu je veškerý materiál k výrobě a dozdobení, 

pronájem prostor a malá svačina.
S sebou pouze dobrou náladu a chuť tvořit.

Je nutné se předem přihlásit na email: textilnikvetiny@seznam.cz.
Informace Vám budou zaslány na email.
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Výbor SDH Lysá nad Labem v roce 2014
Petr Šácha, starosta sboru, hasič, zástupce velitele
Jiří Zima, náměstek starosty, hasič, strojník, velitel
Bc. Miroslav Konečný, hasič, velitel jednotky
Jindřich Ziegelheim, hasič, strojník, správce zbrojnice
Petr Novotný, strojmistr, hasič
Jiří Ziegelheim, preventista, archivář, hasič, strojník
Hana Krejčíková, pokladní, vedoucí kolektivu mládeže
Vladimír Juříček, vedoucí kolektivu mládeže, hasič
Antonín Fiala, matrikář
Jaroslava Labutová, jednatelka
Jaroslav Minařík, kronikář
Luděk Urban, kulturní referent, hasič, strojník
Bc. Roman Zima, člen výboru, hasič, strojník, velitel
Vladimír Tuzar, člen výboru, zástupce kolektivu „staré gardy“

Centrum sociálních a zdravotních služeb 
Poděbrady, o. p. s.,

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

domovy pro seniory a seniory jednotlivce

XV. ročník soutěže
Šikovné ruce našich seniorů 

– pro radost a potěšení
Všechny práce budou prezentovány na samostatné výstavě v Lysé 
nad Labem v rámci výstavy Senior - Handicap: aktivní život 2014, 
která se uskuteční ve dnech 12. – 15. 6. 2014 společně s Lázeň-
ským veletrhem a výstavou růží - Růžová zahrada. 
Nejlepší práce budou vyhodnoceny a oceněny dne 13. 6. 2014 
v rámci slavnostních kulturních programů v prostorách výstaviště. 
Soutěží se v činnostech - ruční práce, literární práce, fotografi e, 
počítačové prezentace.

Každý okruh činností má své propozice.
Ruční práce, které jste vytvořili v průběhu posledního roku z různých 
druhů materiálů i různými technikami, například vyšívání, háčkování, 
pletení, malování, práce ze dřeva, kovu, hlíny apod. můžete přihlásit 
do soutěže do 5. května 2014 - odevzdat přihlášku a seznam prací.

Literární práce na téma: „Život mě baví“  
Próza – max. dvě literární práce o max. třech stranách textu (povíd-
ka, fejeton, vyprávění…)
Poezie – max. tři básně, posílejte společně s přihláškou do 5. května 
2014.

Fotografi cká soutěž na téma: „Život mě baví“  
Zúčastnit se může každý senior s max. šesti jednotlivými snímky 
či dvěma fotografi ckými cykly o nejvíce pěti snímcích. Fotogra-
fi e mohou být černobílé i barevné ve formátu nejméně 13x18 cm. 
Fotografi e zašlete společně s přihláškou do 5. května 2014. Autory 
fotografi í, které budou zobrazovat osobu, prosíme o zaslání čestné-
ho prohlášení, které je na internetových stránkách. 

Počítačová prezentace na téma: „Život mě baví“
Soutěž je vyhlášena pro seniory (jednotlivce), kteří vytvářejí počíta-
čové prezentace. 
Prezentace musí být vytvořena v programu MS PowerPoint nebo po-
dobném (OpenOffi ce Impress) v rozsahu 5 až 15 snímků na jednu 
prezentaci, celková délka by neměla přesáhnout 7 minut a nesmí 
být do ní vloženo video. Prezentace zašlete nejpozději do 5. května 
2014, prosíme společně s čestným prohlášením, které je na našich 
internetových stránkách.  
Kontaktní adresy:
Organizátor soutěže: Věra Součková, středisko Centra sociálních 
a zdravotních služeb Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 1722, 
PSČ 289 22 Lysá nad Labem, tel.: 325 551 353, 775 760 777, 
e-mail: souckova@centrum-podebrady.info.

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

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

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

 Emílie Třísková, ředitelka

Připomeňme si dnes tato dlouhá 
období jen krátce: doba předváleč-
ná, první světová válka, mezivá-
lečné období, druhá světová vál-
ka, poválečná doba, znárodnění, 
normalizace, 80. léta, sametová 
revoluce, porevoluční doba, demo-
kracie…

Tato období většinou nebyla ni-
kterak příznivě nakloněna dobro-
volným hasičům. A to z celé řady 
různých, ať už ekonomických, 
politických, nebo i jiných důvodů. 
Ty důvody jsou poměrně přesně 
popsány ve sborové kronice. Přes 
všechny tyto letité těžkosti si Sbor 
dobrovolných hasičů v Lysé nad 
Labem vždy dokázal najít své pev-
né místo v životě města.

Dobrovolným hasičům v Lysé 
nad Labem se totiž po celá ta 
dlouhá léta dařila nesmírně dů-
ležitá věc. Tou věcí je správné 
personální obsazení všech funkč-
ních míst ve sboru, od vedoucích 
funkcionářů, až po řadové hasiče 
u proudnic. A to, mnohdy, opravdo-
vými nadšenci pro společnou věc. 
I přes, a to velmi často, rozdílné ná-
zory jednotlivců, se hasiči vždy na-
konec dokázali společně shodnout 
a respektovat konečné rozhodnutí 
většiny. 

Nelze dnes vyjmenovat všechna 
významná jména, už proto, aby-
chom na někoho třeba nezapo-
mněli a nezpůsobili tak nechtěně 
mrzutost, ale přesto: Jan Straka, 
Karel Velach, Emanuel Heide, 
Karel Seidl, František Tangl, Fran-
tišek Maglen, Antonín Čermák, 
Josef Simon, Edmund Beran, Lud-
vík Lesinský, Václav Fišer, Václav 
Souček, František Zíta, Josef Ha-
vlín, Josef Lelek, Karel Merunka, 
Václav Žantovský, Vladimír Tuzar, 
Miroslav Pastrňák, Lubomír Ho-
ráček, Jaroslav Bezucha, Jaroslav 
Kodera, Josef Světlý, Jaroslav Mi-
nařík, Jaroslav Šubrt, Miroslav Ko-
nečný, Petr Šácha, Jirka a Roman 
Zimovi, Jindřich a Jiří Ziegelhei-
movi, Vladimír Juříček, a celá řada 
ostatních, včetně jmen našich čle-
nek, např. Barochová, Mejzrová, 
Žantovská, Krejčíková a mnoho 
dalších…

V budoucnu je třeba činy těchto 
velmi obětavých lidí připomínat 
mladším generacím a nadále ctít 
jejich odkaz a jejich památku. Za-
stavme se dnes společně na chvilku 
a vzpomeňme těch, třeba i beze-
jmenných hasičů, kteří se dnešních 
dní již nedožili… „Těm, kdož šle-
chetnému úkolu svůj život zasvěti-

li, těm, kdož s nasazením života se 
proti živlu postavili, těm patří náš 
dík a jejich jména do kronik“. Tak 
zní nápis na památníku v areálu 
hasičské zbrojnice…

To, co znamenal Sbor dobro-
volných hasičů v minulosti, od 
svého založení, pro občany města 
a nejbližšího okolí, jak zasahoval 
do veřejného života po stránce 
duchovní, kulturní, společenské, 
podpůrné i dobročinné. Co zname-
nal pro rozvoj dobrovolného ha-
sičstva v Čechách, popisují nejen 
zažloutlé stránky kroniky Sboru, 
ale je i pevně zapsáno v mysli ob-
čanů Lysé nad Labem. Kdokoliv se 
mohl a může vždycky spolehnout 
na nezištnou pomoc hasičů. Ať 
už při akutním ohrožení života či 
majetku, nebo třeba při různých 
jiných událostech. Hasiči se tak ve 
městě skutečně zapsali, po mnohé 
generace, do povědomí občanů 
svou nesmírnou obětavostí, nezišt-
ností a dobrovolností.

Současná výjezdová jednotka 
Sboru dobrovolných hasičů se svým 
vybavením a odbornou způsobilos-
tí členů může směle měřit s kolegy 
z profesionálního Hasičského zá-
chranného sboru ČR, kteří mají pro 
svou práci úplně jiné podmínky. 
Jednotka je zařazena do kategorie 
jednotek JPO II, s časem výjezdu do 
5 minut od vyhlášení poplachu! 
Profesionálové s touto jednot-
kou počítají a plně ji využívají 
v případě potřeby řešení událostí 
nejen v Lysé nad Labem a jejím 
okolí, ale v celé západní části bý-
valého okresu Nymburk, a často, 
při velkých požárech, i mimo něj. 
Do výjezdové jednotky je aktu-
álně zařazeno celkem 30 hasičů. 
Počet výjezdů se ročně pohybuje 
okolo číslovky 100–120!  Spek-
trum zásahů je široké. Týká se 
zejména likvidace požárů, ale 
i jiných mimořádných událostí, do-
pravních nehod na pozemních ko-
munikacích, technických zásahů, 
úniků látek… 

Mezi největší události jistě pa-
tří požáry velkých průmyslových 
a zemědělských objektů například 
Akuma Mladá Boleslav, Faurecia 
Mladá Boleslav, Mrazírny Mo-
chov, Zemědělské sklady Ostrá, 
Zemědělské zásobování a nákup 
Nymburk, Zemědělské družstvo 
Přední Lhota, bývalá „morušár-
na“ Lysá nad Labem, požáry výš-
kových budov v Lysé nad Labem, 
Čelákovicích, Milovicích, požár 
v podniku Kovona Lysá nad 
Labem. Nesmírnou obětavost 

a nasazení projevili hasiči při opa-
kovaných povodních a to nejen 
na území okresu Nymburk, ale 
i mimo něj, např. v Hrádku nad Ni-
sou nebo v Zálezlicích.

Činnost celého dnešního Sbo-
ru dobrovolných hasičů Lysá nad 
Labem je poměrně dobře zma-
pována na webových stránkách 
www.hasicilysa.cz. To zname-
ná, že majitelé internetového 
připojení se mohou na této ad-
rese pomocí počítače podrobně 
a průběžně seznamovat s činností 
nejen výjezdové jednotky, ale i ce-
lého sboru. Zájemci zde mohou 
otevřít i obsáhlou galerii s množ-
stvím zajímavých obrázků. Pojďte 
tedy a nahlédněte do hasičských 
stránek! Jistě budete překvape-
ni, co je nového a jak je činnost 
hasičů rozmanitá a různorodá. 
A kolik hodin dobrovolné práce, 
bez nároku na odměnu, dobrovolní 
hasiči každoročně provádějí.

Samozřejmostí je pro hasiče po-
kračování všech činností tak, jak 
na ně byli v minulosti zvyklí. Práce 
s dětmi je jedna velká samostat-
ná kapitola. Práce s hasičskými 
seniory. Dechová hudba s tradicí 
a obrovským úspěchem nejen doma, 
ale i v zahraničí. Taneční hudba. Ale 
i ostatní veřejně prospěšná, propa-
gační a spolková činnost. Otevření 
hasičského muzea. Práce pro město. 
Bezmála 130 hasičů členské základ-
ny se má co ohánět!

A pohled do budoucnosti? Věř-
me, že stejně jako hasičští před-
kové, a to již v roce 1950!, snili 
o Hasičském domě v Lysé nad 
Labem, tak ani dnešní generace 
dobrovolných hasičů města, na 
tento, nikdy neuskutečněný sen, 
nezapomněla. Tato myšlenka v ha-
sičích žije dál a oni věří, že se pro 
dobrovolný hasičský sbor v Lysé 
nad Labem, již konečně, najdou fi -
nanční prostředky a podaří se tak, 
po dlouhých letech čekání, zajistit 
pro hasiče moderní zázemí, odpo-
vídající dnešním potřebám. A to 

v podobě nové, moderní a vybave-
né hasičské zbrojnice. A tím splnit 
jakýsi dluh nejen hasičským před-
kům, ale i všem občanům města 
Lysá nad Labem.

Spolupráce s vedením města 
Lysá nad Labem je dlouhodobě, po 
mnohé generace, na velice slušné 
úrovni. Přece jen: O peníze jde vždy 
na prvním místě! 

A tak poděkování hasičů musí 
směřovat zejména na radnici, kde 
sedí konšelé, kterým jde o zajištění 
bezpečnosti všech občanů města. 

Stavba nové zbrojnice je ale pro 
město Lysá nad Labem, i přesto, 
že je dnes tzv. Obcí s rozšířenou 
působností, velké sousto. Je prostě 
nad jeho fi nančními možnostmi.  
Podaří se tedy, po mnohých jedná-
ních, sdružit fi nance města Lysá 
nad Labem, Středočeského kraje 
a státu?

Milí čtenáři, chápejme tento pří-
spěvek do kroniky, jako projev díků 
všem členům sboru, kteří se aktiv-
ně nějakým způsobem podíleli, či 
dosud podílejí, na pokračování ob-
rovské dobrovolné hasičské tradice 
v Lysé nad Labem.

Velké poděkování patří také ro-
dinám všech našich členů. Man-
želkám i přítelkyním. Nemají to 
s hasiči jednoduché. Ať se to něko-
mu líbí nebo ne, bez jejich podpory 
by nebyla činnost dobrovolného ha-
sičského sboru možná.

Do budoucnosti života sboru 
zbývá vyslovit přání, ať se daří 
současné hasičské generaci vý-
chova budoucích nástupců, ať se 
daří výchova mladších členů sboru 
k odpovědnosti a k úctě ke sboru, 
i k tradičním hodnotám našeho 
státu a naší demokratické společ-
nosti. Ať hasičský spolkový prapor 
spolu se Svatým Florianem, patro-
nem všech hasičů, jsou ochranou 
i strážcem zároveň, pro úspěšnou 
a zdravou budoucnost SDH v Lysé 
nad Labem!

Jiří Zima, náměstek 
starosty SDH Lysá nad Labem

Pokračování ze str. 1

A tak jsme se zase sešli a za-
vzpomínali na uplynulý rok. Kde? 
V bývalém Hotelu Král (potom 
Polabí, nyní Calypsso), na valné 
hromadě Spolku rodáků. Kdo? 
Naši členové i přátelé Spolku 
a také všichni ti, kdo nám s našimi 
akcemi v loňském roce pomáhali. 

Valnou hromadu zahájila 
předsedkyně Spolku rodáků paní 
Dana Papáčková přivítáním všech 
hostů, zvláště pana starosty, jehož 
narozeniny připadly přesně na 
tento den. Potom již řídil program 
jednatel Spolku rodáků pan Miloš 
Dvořák.

Začátek patřil opět soutěži, jak 
jinak, z historie našeho města, 
kterou pro účastníky připravil pan 
Michal Řezníček, ředitel Státního 
oblastního archivu v Lysé n. L. 
Tentokrát byly otázky opravdu ná-
ročné, sahaly do méně známých 
oblastí lyské historie. Odpovědi 
jsme vybírali ze 3 možností, ně-
kdy to byla volba naslepo. Nej-
větší znalosti prokázali manželé 
Richterovi. I pan starosta svými 
znalostmi prokázal, že své město 
a jeho historii dobře zná. Byl tak-
též vyhodnocen mezi nejlepšími 
spolu s panem Kolacím. Vítězové 

obdrželi láhev šporkovského vína, 
aby mohli oslavit své vítězství.

O kulturní část programu se 
postaral pan Milan Muzikář se 
svým Šporkovým dechovým kvin-
tetem. Informoval taktéž o připra-
vovaném benefi čním koncertu 
pro Vašíka, který se bude konat 
v lyském kině.

Letošní valná hromada byla 
hromadou volební, během níž 
byla zvolena sedmičlenná rada 
ve stejném složení jako v období 
minulém a tříčlenná revizní komi-
se. Děkujeme všem členům rady 
i revizní komise, kteří v uplynulém 
období odvedli kus poctivé práce 
a svými akcemi přispěli k rozvoji 

kultury v našem městě. Děkuje-
me i za pomocné „ruce“, které 
k těm našim přiložili naši kama-
rádi, rodinní příslušníci, přátelé 
a kolegové.

Závěrem Vás všechny, milí čte-
náři Listů, srdečně zveme na naše 
letošní akce, o nichž jste a budete 
v předstihu informováni právě 
v Listech. K vrcholům naší čin-
nosti bude patřit Květinová slav-
nost v sobotu 7. 6. 2014 v zámec-
kém parku, mj. za účasti hasičské 
dechovky a souboru Charvatčané 
z partnerské Břeclavi. Těšíme se 
na Vaši návštěvu.

Dana Papáčková,
předsedkyně spolku

Valná hromada Spolku rodáků a přátel 
města Lysá nad Labem

SDH Lysá nad Labem...

V minulém čísle jsem si velice 
pozorně přečetl článek Stíny města. 
Tento článek poukazuje na nedostat-
ky provedených oprav a úprav, které 
proběhly v nedávné době na náměstí 
Bedřicha Hrozného. Nechci se pou-
štět s autorem článku do polemik, 
jestli schod vyšší o 5cm je závažný 
nedostatek, popřípadě zdali zábra-
dlí vedené uprostřed schodiště je 
z bezpečnostního hlediska nefunkč-
ní, ale rád bych poukázal na to, že 
v našem městě se dle mého názoru 
zkvalitňuje městská infrastruktura 
i prostranství pro volnočasové aktivi-
ty. Příkladem budiž již brzo otevřené 
sportovní hřiště vedle „Nové Školy“, 
které jistě velice vítají jak školy, tak 
široká sportovní veřejnost. Mimo-
chodem park zmiňovaný ve výše 
uvedeném článku se mi velice líbí 
a obzvláště zajímavé je umístění pa-
mětní desky, která zmiňuje existenci 
kostela a hřbitova v těchto místech, 
taktéž je zde velký prostor pro od-
počívání na moderních lavičkách. 
Celkově mám velice dobrý dojem 
z tohoto prostoru a jsem přesvědčen, 
že park plní svůj účel daleko lépe 
než před rozsáhlou rekonstrukcí. 
Dalším stínem zřejmě bude i to, že 

Stíny města... nemám 
ten pocit! na všech školách a školkách se ne-

ustále pracuje, a to jak na výměně 
oken, zateplení nebo rozšíření těchto 
budov. Další zajímavou akcí je re-
vitalizace a rekonstrukce teras pod 
místním zámkem, kde bude po jejím 
dokončení velice pěkný prostor pro 
odpočinek. V neposlední řadě ne-
smím zapomenout na rekonstrukce 
místních komunikací, především mě 
velice příjemně překvapila nová sil-
nice v ulicích Lom a Ve Skále, kde na 
ní někteří občané čekali doslova celý 
život. Taktéž mě velice zaujala re-
konstrukce čistírny odpadních vod. 
O významu této stavby snad není 
nutné diskutovat a možnosti navští-
vit ji v rámci dne otevřených dveří 
určitě využiji. Mohl bych pokračovat 
dále, ale myslím si, že to není potře-
ba, v Lysé se toho pod současným 
starostou vybudovalo mnoho a mno-
hé se ještě vybuduje. Samozřejmě na 
všem se vždycky dá najít něco nega-
tivního, ale jak říkají křesťané „kdo je 
bez viny, ať hodí kamenem“. Závě-
rem mi dovolte, abych řekl, že v Lysé 
nad Labem trvale nebydlím, ale jako 
rodákovi mi není lhostejný osud na-
šeho města. Snad právě proto je ve-
lice milé, že vždy, když ho navštívím, 
je v něm něco nového a pozitivního.  

 Petr Havelka
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O MAS bylo napsáno již mno-
hé, zejména o jejím zrodu, i o jejím 
současném fungování. V loňském 
roce si MAS zajistilo v Lysé od ZM 
půjčku 100 000,- Kč bez bližšího 
určení, bez úroků, bez splátko-
vého kalendáře. V samotné Lysé 
představitelé, zejména za ODS 
nepodporují, aby rozvoj města byl 
řízen podle schválené vize, podle 
přijatého strategického plánu roz-
voje a schváleného komunitního 
plánu, ale domnívají se, že stačí po-
stupovat nahodile, nesystematicky 
a rozvoj se bude řídit automaticky. 
Složení MAS Polabí o.p.s., resp. 
jeho vedení je ve veřejnosti již také 
známé. Vše je pod taktovkou ODS 
a jejich příznivců. Že by náhrada 

Pár poznámek k MAS 
Polabí o.p.s. za polorozpadlou ODS, mající 

z hlediska celostátního cca 7 % 
preference?

O to paradoxní je situace při 
rozvoji regionu, ke kterému se 
MAS hlásí. MAS připravilo např. 
na 13.03.2014 besedu v Milovi-
cích na téma: Strategie komu-
nitně vedeného místního rozvoje 
na období 2014–2020. Ptám se, 
proč ne v Lysé. Zdá se Vám to ne-
skutečné. Ne je to opravdu sku-
tečnost a výsměch všem obča-
nům města Lysé nad Labem. Kéž 
by se občané města konečně pro-
budili a ODS to při podzimních 
volbách vrátili. V tomto případě 
je pokrytectví ze strany ODS jen 
pouhé slabé slovo, dalo by se to 
nazvat zcela peprněji.

Stanislav Ježek

Tato druhá část navazuje na prv-
ní, ve které jsme se s pozornými 
občany podívali na revitalizaci his-
torické části města – park a náměs-
tíčko B. Hrozného. V této části se 
projdeme zámeckým parkem, ba-
rokní perly Polabí. Je nesporné, že 
velký kus práce zde již odvedla za-
hradnická fi rma pana Kolářského 
(a mnoho práce ji ještě čeká) spolu 
s pracovníky odboru životního pro-
středí a v oblasti ochrany památek 
je to pak dlouhodobě dobrá prá-
ce odboru školství a kultury. Pro 

Stíny města 2
vedení města, zdá se, je zámecký 
park, přes jeho určitou přitažlivost 
nejen z historického a turistického 
hlediska, nechtěné dítě. Jak jinak si 
vysvětlit přiložené snímky svědčící 
o dlouhodobě zanedbané údržbě 
a opravách či nezájmu vedení rad-
nice o zvýšení atraktivnosti našeho 
města.

Nevím, zda radní a vedení měs-
ta včetně tak zvaných koaličních 
zastupitelů nečekají, že zde také 
zasáhne neviditelná ruka trhu, 
nebo se i zde najde mecenáš (či 

Bohumil Čermák od přátel 
zvaný „Bóža, Bohouš“.  Narodil 
se 29. 5. 1916 v Poděbradech- 
původem Francouz z rodu Le-
pye.  Vystudoval stavební prů-
myslovou školu. Jeho koníčkem 
byl fotbal, malování a psaní. 
Napsal dvě knížky „ Soudce ven 
humorky a fotbalu“ a „ Reportáž 
psaná na onom světě o politicích 
s humorem“ Pod pseudonymem 

Znali jste ho dobře?  
přispíval vtipy proti režimu do 
Dikobrazu. Pro malé čtená-
ře psal pohádky s obrázky. Za 
války létal u Francouzko – An-
glické letky. Dostal několik vy-
znamenání, ale byl i několikrát 
zraněn. V roce 1948 se oženil se 
sólovou baletkou a herečkou vi-
nohradského divadla. Žili v Pra-
ze. Později se přestěhovali do 
Lysé nad Labem, kde se jim na-
rodily 3 děti. Stal se kapitánem 
u vojska.  Kvůli politické situa-
ci začal pracovat jako architekt 
 Poděbradech.  Věnoval se rodi-
ně a velkému koníčku – fotbalu.  
4. 4. 1964 umírá na rakovinu. 
Jeho žena ho přežívá jen o 6a půl 
roku a ve 41 letech umírá také 
na rakovinu. Bude to již 50 let, 
co tatínek zemřel a stále to moc 
bolí. Měli jsme je oba moc rádi. 
Stále vzpomínáme. 

dcera Hana Lompartová
a ostatní

Členové ZO ČSOP Semická 
hůrka projednali na své poradě re-
konstrukci chodníku a přilehlého 
parkoviště v ulici Okružní na sídlišti 
v Lysé nad Labem. U tohoto jedná-
ní byli přítomni M. Husák za ZO 
ČSOP Semická hůrka a pan Svobo-
da z MěÚ.  Z důvodu zachování ze-
leně by šířka chodníku měla být 1,5 
m, což je dostačující a koresponduje 
s ostatními chodníky v této lokalitě. 
Návrh z MěÚ na 2,5 m je zbytečně 
předimenzované a zbytečně drahé.

Otevřený dopis Radě 
města v Lysé nad Labem

Dále upozorňujeme na vysaze-
ní sedmi stromů s odůvodněním 
na odhlučnění z vozovky. V tom-
to místě byly pokáceny tři zdravé 
stromy, které toto splňovaly. Sedm 
stromů na tomto místě nebude mít 
dost prostoru na růst koruny a ko-
řenů. Ptáme se, zda někdo provádí 
kontrolu těchto rozhodnutí a kdo 
tyto hlouposti schvaluje?

J. Jakubalová, Z. Vyhnánková, 
V. Vaňousek, za ZO ČSOP 

Semická hůrka

Živá, věcná a plodná debata o sta-
vu dopravy ve městě – tak lze cha-
rakterizovat druhé otevřené setkání 
„u kulatého stolu“, které se usku-
tečnilo první březnovou středu 
v restauraci U Krále Václava v Lysé 
nad Labem. 

Účastníci debaty probírali jed-
notlivé neduhy dopravy a dopravní 
infrastruktury v Lysé nad Labem 
a shodli se, že městu dlouhodobě 
chybí koncepční řešení této oblasti, 
kterou je ovšem nutné pojímat jako 
systém. V důsledku toho město trpí 
exhalacemi z výfukových plynů, 
prašností, hlukem, vysokým rizikem 
dopravních nehod nebo absencí bez-
pečných cyklotras, zejména v centru 
(což je ve městě, kde se pomocí jízd-
ních kol dopravuje tolik osob, až ne-
pochopitelné). Lysá nad Labem totiž 
dlouhodobě nemá vypracovaný tzv. 
dopravní generel, který by dopravu 
ze všech těchto hledisek systémově 
řešil, včetně výhledu do budoucna 
(podobně je to i se strategickým 

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

co Vás v Lysé nad Labem pálí.
Ve středu 2. dubna 2014 od 18.00 hodin v lyské restauraci 

U Krále Václava, Masarykova 218. 
Tentokrát se zaměříme na zdravotnictví, školství a kulturu 

v našem městě za účasti odborníků z oboru.
Těšíme se na Vás!

KDU-ČSL v Lysé nad Labem

plánem rozvoje města a s jeho ko-
munitním plánováním v sociální ob-
lasti). Ilustrací takové bezkoncepč-
nosti může být třeba sice efektní, ale 
z funkčního hlediska spíš zbabraná 
úprava Masarykovy ulice. 

Mezi dalšími tématy se objevila 
též bezpečnost dětí při docházce do 
školy, dostupnost městské dopravy 
pro seniory či obchvat města.

Debatu velice obohatila přítom-
nost dvou dopravních specialistů: 
Roberta Šťastného, experta na sil-
niční bezpečnost, a Petra Šmída, 
konzultanta mobility se zaměřením 
na podporu rozvoje šetrné a bezpeč-
né dopravy.

Další otevřená debata se členy lys-
ké KDU-ČSL o první středě v měsíci 
připadá na 2. 4. 2014. Sejdeme se 
v 18 hodin opět „U Krále Václava“ 
v Masarykově ulici 218 a bavit se 
budeme o zdravotnictví, školství 
a kultuře v našem městě.

Jan Burian, předseda
KDU-ČSL Lysá nad Labem 

Lysá trpí neřešenými 
dopravními problémy 

Tento výrok apoštola Pavla je 
slovem do pranice. Proč bychom 
měli být ubozí, ba dokonce nej-
ubožejší ze všech lidí, když si 
nedokážeme srovnat v hlavě, 
že by náš život mohl nějakým 
způsobem přesáhnout datum 
a čas uvedený v našem úmrtním 
listě. Není ta kritika přehnaná? 
Křesťanská víra má přece i jiné 
polohy než ty, v nichž se před 
námi otevírá „zásvětno“. Je zde 
obrovská oblast křesťanské eti-
ky, ve které se může i nevěřící 
Tomáš osvědčit jako věrohodný 
Kristův následovník. Může na-
stavovat druhou tvář, jít s tím, 
kdo ho nutí jít jednu míli, míle 
dvě a na údery kamenem odpo-
vídat chlebem. To samozřejmě 
může. Podíváme-li se do Bib-
le, tak ovšem zjistíme, že tento 
učedník nic podobného nečinil. 
Jediné, čím na sebe Tomáš v kru-
hu Ježíšových Dvanácti upozor-
nil, je právě a pouze jeho skepse 
vůči velikonočnímu svědectví o 
jeho vzkříšení.

Ony spolu totiž víra ve vzkří-
šení a způsob našeho jednání 
hluboce souvisejí. Kde sdílíme 
představu, že náš fyzický konec 
splývá s naším totálním koncem, 
tam se mnoho křesťanské etiky 
do našeho života nevejde. A má 

Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, 
jsme nejubožejší ze všech lidí (1Kor 15,19)

to svůj důvod. Ptáme se, proč 
bychom se měli nechat otlou-
kat, zneužívat a vykořisťovat? 
Co je to za život, v němž člověk 
stále jen ustupuje, slevuje ze 
svých nároků a platí za pohodu 
druhých svou újmou. Žít v usta-
vičném odříkání, být od rána do 
večera bit a pak najednou bez ja-
kéhokoli zadostiučinění přestat 
žít, na to může přistoupit jenom 
blázen! V podobenství O hřiv-
nách říká Ježíš služebníkům, 
kteří spravují svěřený majetek 
s nasazením a to s sebou vždyc-
ky nese i odříkání: „Služebníku 
dobrý a věrný, nad málem byl jsi 
věrný, nad mnohým tebe usta-
novím.“ A v reálném životě by 
to mělo být jinak? Tam by nad 
lidskou dobrotou a věrností jen 
štěkl pes.

To apoštolovo slovo, které nás 
možná trochu popíchlo, není na-
mířeno proti nám. Není to kara-
telsky zdvižený prst zpochybňu-
jící křesťanskou existenci toho, 
kdo o Ježíšově vzkříšení stejně 
jako Tomáš pochybuje. Pavel 
jím sleduje pravý opak. Chce dát 
všem nevěřícím Tomášům naje-
vo, že jejich nasazení na poli křes-
ťanské etiky není tak bezútěšné, 
jak se jim jeví. Kdo platí za svou 
dobrotu v tomto světě žebrotou, 

nemusí být nejubožejší ze všech 
lidí. Kristus zaplatil za tento svůj 
životní postoj dokonce smrtí, 
a přesto vešel do slávy. Hrob 
se mu nestal konečnou stanicí. 
Smrt ho neudržela ve své moci. 
Jeho život zlomil závoru polože-
nou mu do cesty Velkým pátkem. 
Zvěst o Ježíšově vzkříšení působí 

problém snad každému. Co člo-
věk nechápe rozumem, toho se 
však může zmocnit vírou. A prá-
vě k tomu nás apoštol vede. Koho 
k této víře dovede, ten si je jist, 
že i když v životě stále ustupuje, 
přesto bude vítězem.

Emanuel Vejnar,
evangelický farář

veřejná sbírka jako na restaurování 
soch), který zaplatí opravu toho, 
co dlouhodobě zanedbávali. Inu 
z cizího krev neteče.  Na náměstí 
před hospodou je pěkná zádlažba 
s novým zábradlím, v parku se již 
na cesty nedostalo právě tak jako 
na dlouhodobě slibované zastřešení 
hlediště v letním kině anebo význa-
mu parku a jeho předpokládané ná-
vštěvnosti v 21. století - odpovídající 
WC. Velmi smutně působí pohled 
na dříve útulný, dnes vandaly de-
molovaný a z části rozpadající se 
domek bývalého zahradníka pana 
Dlouhého. Po řádné – téměř ge-

nerální opravě a následné údržbě - 
volá jak vchod z Komenského ulice, 
brankou po úzkém schodišti vedle 
dřevěného skladu, tak sám dřevěný 
sklad mobiliáře letní scény - kina. 
V neposlední řadě nelze podceňo-
vat požární ochranu zejména těchto 
dřevěných objektů.

Takovému hospodaření s ve-
řejnými prostředky daňových 
poplatníků se rovněž říká „poru-
šení povinností při správě cizího 
majetku“ a v tomto rozsahu to již 
hraničí s trestným činem.

Tomáš Sedláček
 zastupitel KDU-ČSL

V předešlých Listech III/2014 
byl publikován článek paní Fia-
lové, ve kterém poukazuje na to, 
že na rozdíl od radnic jiných měst 
v ČR, naše radnice v Lysé nad La-
bem pro své občany otevřená není. 
Odkazuje na konferenci „Otvírej-
me radnice“, kterou pořádal fond 
Otakara Motejla. Protože jsem se 
této konference osobně účastnil, 
musím tvrzení paní Fialové jen 
potvrdit. Na celodenní konferenci 
participovalo několik set účastníků, 
převážně z řad zastupitelů a od-
borných lektorů českých vysokých 
škol (např. Prof. Dvořáková). Tito 
prezentovali množství praktických 
příkladů toho, jak otevřenost rad-
nic vůči svým obyvatelům realizují 
vedení jednotlivých měst a na ja-
kých principech tato otevřenost 
a zejména možnost participace ob-
čanů na řízení města funguje. To, 
že někoho na MÚ zajímá názor 
občanů na to, jak by město mělo být 
utvářeno a jak by mělo fungovat, 
výrazně zvyšuje pocit spokojenos-
ti občanů. Spokojenost občanů je 
v konečném důsledku je výhodná 
pro všechny zúčastněné strany.

Otvírejme radnice 2
Ukažme si, jak otevřená, je radni-

ce v Lysé nad Labem.
Dne 5. 3. 2014 se konalo na MÚ 

jednání, předmětem kterého byly 
otázky občanů, související s vybu-
dováním severozápadního obchva-
tu Lysé nad Labem nedaleko Hra-
banovské černavy a přeložení cesty 
331 na hráz Hladoměř ve Dvorcích 
(dopravní stavba 151). Za MÚ se 
jednání účastnili starosta, místosta-
rostka, tajemník, vedoucí odboru 
ŽP a téměř celý stavební odbor, ob-
čané ze Dvorců a občané z lokality u 
Hrabanova.

To, že MÚ takovéto jednání 
s občany vyvolá, by určitě nadchlo 
i organizátory konference „Otvírej-
me radnice“, nesměli by však vědět, 
jaké martýrium tomuto jednání 
předcházelo:
1. Proti přeložení cesty 331 na hráz 
 Hladoměř ve Dvorcích a vybu-
 dování SZ obchvatu v navrhova-
 né trase u Hrabanovské černavy 
 podali občané námitky jak při 
 projednávání konceptu územní-
 ho plánu v r. 2011, tak při projed-
 návání návrhu územního plánu 
 v roce 2013.

2. Zpracovatel námitky se v průbě-
 hu zpracování územního plánu 
 při osobních návštěvách dotazo-
 val na stav řešení těchto bodů – 
 neúspěšně.
3. Zpracovatel námitky s odvolá-
 ním se na zákon č. 106/1999 
 o svobodném přístupu k infor-
 macím podal ve dnech 22. 10. 
 2013 a 24. 10. 2013 na MÚ 
 písemnou žádost o poskytnutí 
 informací, týkajících se stavu ře-
 šení těchto bodů.
4. MÚ vydal dne 18. 11. 2013 roz-
 hodnutí, že žádosti o poskytnutí 
 informací se nevyhovuje a po-
 skytnutí informací se zamítá.
5. Zpracovatel námitky proto podal 
 dne 27. 11. 2013 na Krajský 
 úřad Středočeského kraje proti 
 tomuto rozhodnutí odvolání.
6. Krajský úřad Stř. kraje po pro-
 zkoumání vydal dne 20. 12. 2013 
 toto rozhodnutí: Krajský úřad 
 Středočeského kraje ruší roz-
 hodnutí MÚ v Lysé nad Labem 
 o neposkytnutí informací a vrací 
 věc zpět k novému projednání.
7. Po tomto rozhodnutí Krajského 
 úřadu odpověděl MÚ zpracova-
 teli námitky písemně na jeho do-
 tazy z 22. 10. 2013 a 24. 10. 2013.

8. Zpracovatel námitky nebyl 
 s rozsahem informací, poskyt-
 nutých MÚ spokojen a toto 
 tlumočil zpět MÚ.
9. Aby se předešlo dalším zbyteč-
 ným diskuzím, svolal MÚ na 
 5. 3. 2014 jednání s občany, 
 o kterém píšu v úvodu článku 
 a o kterém budu informovat 
 příště.

Jednání s občany se tedy na-
konec uskutečnilo, postup MÚ 
v Lysé nad Labem ale rozhodně 
nepatří k pozitivním příkladům 
„Otevřené radnice“ a my obča-
né si „Otevřenou radnici“ takto 
opravdu nepředstavujeme. Na 
konci mého článku se, tak, jako 
v úvodu, vracím k článku Jitky 
Fialové, a chci rovněž připo-
menout: na podzim budou ko-
munální volby a pokud občané 
chtějí, aby s nimi město otevřeně 
komunikovalo a bralo v potaz 
jejich představy o kvalitě života, 
měli by si do vedení města vybrat 
lidi, kteří jim toto umožní. 

Ing. Zdeněk Osvald
nezávislý zastupitel

 v Lysé nad Labem
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Vážení, dovolil bych si reagovat 
na článek v Listech č. 3/2014, který 
napsal k výše uvedené problemati-
ce pan starosta Mgr. Havelka. Ne-
mohu nereagovat, i když v zásadě 
s tvrzením, že momentálně není 
možný celoplošný zákaz hazardu, 
souhlasím. Na vině je současná 
legislativa vč. povolení instalace 
určitých přístrojů ze strany MV. 

Přesto mne leccos udivuje. Pan 
starosta se v úvodu článku honosí 
tím, že není příznivcem hazardu 
ani jeho agentem. Jak je jeho výrok 
pokrytecký, když jeho širší rodina 
má příjmy z provozu Manga na 
Husově náměstí anebo členové, 
či sympatizanti ODS jsou majiteli 
anebo pronajímateli těchto zaříze-
ní. Ověřil jsem si, že se pan starosta 
při projednávání této problematiky 
na ZM zdržuje hlasování, neboť 
se považuje za podjatého. Budiž, 
to mu ukládá zákon o obcích. 
O ostatním však velice pochybuji.

Hazard je příznačným fenomé-
nem tohoto tzv. demokratického 

Zákaz hazardu
režimu, tak jako drogy anebo zvý-
šené požívání alkoholických ná-
pojů. Toto vše podporuje krimina-
litu, ničí rodiny, zdraví samotných 
aktérů a vede i k sebevraždám. 
Obdivuhodné je, že podle pana 
starosty to v Lysé negativní dopa-
dy nemá, o čemž velmi pochybuji, 
když všude jinde to negativní do-
pady má.

Ano, je asi pravdou, že kdyby 
došlo k celoplošnému zákazu, tak 
se bude hazard provozovat nele-
gálně a bude třeba na něj působit 
pouze restriktivně. Pan starosta se 
zmiňuje o tom, že někteří zastupi-
telé města se přiklánějí ke striktní-
mu zákazu. Dovolil jsem se proto 
některé z nich oslovit. Zajímalo 
mne zejména stanovisko opozič-
ních zastupitelů. Za nejradikál-
nějšího jsem předpokládal zastu-
pitele za KSČM. Překvapilo mne, 
že jsem se mýlil. Pan Gregor je 
názoru, že hazard by se měl regu-
lovat a že by tuto pravomoc měly 
mít přímo města a obce podle sku-

tečných místních podmínek. Sou-
časně chápe, že celoplošný zákaz 
by nic neřešil. V poměrech Lysé 
nad Labem by však viděl za správ-
né, kdyby konkrétní provoz těchto 
zařízení byl vytlačen z centra měs-
ta a byl nejméně 500 m od centra 
a min. 250 m od všech škol 
a mateřských školek. Nejlepším 
řešením by však bylo, kdyby bylo 
takovéto zařízení mimo intravilán 
města. Není to však tak jednodu-
ché, protože provozovatelé heren 
v dobré víře přístroje zakoupili 
a byly to pro ně značné investice. 
Pan Gregor nehodlá zkoumat jak 
je to s morálním profi lem majite-
lů, to je jejich problém. Lze ale po-
chopit, když jim to stát umožňuje, 
proč by to nebylo součástí jejich 
podnikatelské činnosti. Chtěl tím 
prý říci, že by na zrušení heren 
v centru a z blízkosti škol mělo 
být určité moratorium, např. 
3–5 let, pokud to nezakáže stát 
nějakým zákonem ještě v letoš-
ním roce.

Je pravdou, že město v roce 
2013 získalo z hazardu cca 7 mil. 

Kč a použilo je podle předem 
schváleného scénáře na sport, 
kulturu a sociální záležitosti. 
To je opravdu hezké a zajíma-
vé. Nepochopil jsem, proč by 
se kvůli tomu mělo něco jiného 
omezovat. Jak to řešilo město 
v době, když z hazardu nemě-
lo nic anebo hodně málo. Není 
pravdou, že by se muselo hned 
něco zdražovat. Město např. nově 
vydělává na radarech, resp. řidi-
čích porušujících vyhlášku pro 
provoz po pozemních komunika-
cích. Tam to dělá údajně více jak 
10 mil. K4 příjem za rok, zcela 
nově. Nebo vezměme si sku-
tečnost, kolik fi nancí profl áklo 
město na vícepracích z důvodu 
nekvalitní přípravy akcí vč. nee-
fektivity provozu.

Závěrem se domnívám, že celo-
plošný zákaz by nepomohl, ale dů-
sledné sledování stavu a jeho trvalé 
vyhodnocování a postupná regu-
lace a jeho vytěsnění za intravilán 
města, by byl přínosem pro město 
i jeho občany.

Karel Hronec

Městská rada KSČM uspořá-
dá přátelské posezení v salonku 
U Bílé labutě. Vysvětlíme náš po-
stoj k mnoha tématům týkajících se 
tohoto města. Hlavně pokračování 
II. etapy obchvatu, kde jsme zajis-
tili opětovné zaslání dokumentace 
ze Středočeského kraje. Největší 
problém je s výkupem pozemků 
pod stavbou, protože se týká mno-
ha právnických i fyzických osob 
z mnoha států a my přicházíme 
s řešením. Další problematikou 

je vybudování nového domova 
důchodců, kde náš zastupitel na-
vrhoval již mnoho alternativ, ale 
bohužel ani jedna nebyla vedením 
města vyslyšena. Bude následovat 
diskuze s členy a sympatizanty 
KSČM k dalším problémům v Lysé 
nad Labem. Jste srdečně zváni.

Kdy: 11. 4. 2014 od 18.00 ho-
din, kde: U Bílé labutě v salonku, 
Masarykova 523, Lysá nad La-
bem.

Ing. D. Kváč, KSČM

Beseda o situaci ve městě 
se zástupci KSČM

Lysá nad Labem a oblast obcí 
kolem Lysé nad Labem byla sku-
tečně zařazena mezi oblasti se 
zhoršenou kvalitou ovzduší v zóně 
Středočeský kraj (Věstník MŽP 
2/21012). 

V souvislosti s tím objednal 
MěÚ v Lysé n. L. u Českého hyd-
rometeorologického ústavu zpra-
cování studie „Odhadu původu 
znečištění v oblasti dané katastry 
ORP Lysá nad Labem.“ Dle této 
studie je zde špatná kvalita ovzdu-
ší především z domácích topenišť 
(spalování uhlí). Dále mohou 
znečišťovat skládky paliv, surovin 

Reakce na článek pana Kváče Davida - snížení 
prašnosti v Lysé nad Labem

a stavby. Dalším znečišťovatelem 
je samozřejmě doprava (spalování 
fosilních paliv, otěry pneumatik, 
brzd a vozovek). V této studii není 
nikde ani zmínka o prachu z polí.

Nic proti vysazování stromů, 
nebýt stromů tak nežijeme, ale 
v Bludnici  to určitě nejde. Je zpra-
cován plán rozvoje zámeckého 
parku na r. 2010 – 2015, schválený 
zastupitelstvem v r. 2010 a sázení 
stromů zde by bylo s tímto plánem 
v rozporu a zároveň by s tím ne-
souhlasil ani památkový úřad. Po-
kud pan Kváč tolik myslí na stromy 
a zmiňuje i význam dubů, divím se, 

proč mu je lhostejné, že zastupitel 
za jeho stranu hlasuje pro zničení 
stoletého dubu a ořešáku v parku 
mezi školami - ulice Komenského. 

Za nehoráznost v článku pana 
Kváče považuji jeho výrok o imperi-
alismu a aroganci moci kapitalismu, 
která nechala skácet stromy za vi-
dinou zisku. Nevím, kde získal tyto 
informace. Z pohledu pamětníka 
musím konstatovat, že největší zrůd-
nost byla provedena za komunistů, 
když tito okradli všechny sadaře, 
kteří měli kolem Lysé ve velkém po-
čtu vzrostlé hodnotné sady. Tyto jim 
zabrali, zdevastovali je a poté vyká-

celi. Sady vlastnili 
Černíkovi, Franco-
vi, Najmanovi, Ru-
bešovi, Šimůnkovi, 
Procházkovi, Fiše-
rovi. Někteří z nich 
ještě žijí, případně 
jejich potomci. To 
bylo něco hektarů 
stromů, které ko-
munisti lyské kra-
jině vzali a nikdy 
nevrátili. K tomuto 
mému článku při-
kládám i mapu z té 
doby, která je svěd-
kem, o co nás ko-
munismus připravil 
(nevím, zda bude 
místo na vytisknutí 
mapy). Toto může 

pan Kváč říkat těm svým komunis-
tickým ovečkám, které s tou devas-
tací krajiny a kradením soukromého 
majetku pomáhali. 

Nikdo nepochybujeme o tom, že 
vzrostla hustota dopravy ve všech 
městech republiky, naše město 
nevyjímaje. Jak studie uvádí, je to 
jedem z parametrů, který zhoršuje 
prašnost v našem městě. Směšné 
je však přirovnávat hustotu dopra-
vy v Lysé nad Labem s provozem 
na D1. Takovou hloupost by snad 
neřekl ani školák na I. stupni a nám 
to předkládá pán s vysokoškolským 
vzděláním.

Kolem výstavby II. etapy obchva-
tu již bylo napsáno mnoho nepravd 
a v článku pana Kováče je další. 
Obchvat se nezasekl na výkupu 
pozemků. Krajský úřad prostě pře-
stal pozemky vykupovat, protože na 
výstavbu obchvatu prostě nejsou 
peníze. V dnešní době nejsou pení-
ze ani na dostavby dálničních tras, 
a velmi pochybuji, že v blízké době 
KÚ Středočeského kraje dá 750 mi-
lionů na obchvat do Lysé n. L., když 
nemá ani na obnovu stávajících 
komunikací. Dovoluji si říci, že ani 
obchvat v některých částech města 
prašnost z dopravy nevyřeší. Je pro-
jektován v takové blízkosti našeho 
největšího sídliště, nové zástavby 
k Milovicím a části Litole, že praš-
nost z dopravy se tu bude nadále 
vyskytovat. 

Hana Marcaníková

Vážení spoluobčané, před-
pokládám, že se k Vám tato in-
formace také již dostala. Pan 
europoslanec Fajmon by prý byl 
rád starostou v příštím voleb-
ním období. Je to pravda, není 
to pravda?  Koluje to již delší 
dobu. Peníze na kampaň sa-
mozřejmě má. Současně mne 
oslovilo mnoho občanů města 
s tím, že by si přálo, abych byl 
starostou já. Dokonce by ně-
kteří, i s určitým sebezapřením, 
hodili do volební urny kandidát-
ku KSČM, a to jenom kvůli mé 
osobě. Asi tedy některé zklamu. 
Myslím si, že jsem dostatečně 
soudný, na rozdíl od jiných, že 
v tomto věku a i při určitých lo-
gicky se projevujících čas od 
času zdravotních problémech, 
o tomto postu prozatím ne-
uvažuji. I když si myslím, že 
vést město, se již hůře nedá, 
než je spravováno v posled-
ních letech. Bez vizí, koncepcí, 
bez systému, bez komunikace 
s veřejnosti i uvnitř zastupitel-
stva, s vysokou ješitností ně-
kterým lidem vlastní, o etice a 
morálce je zbytečné vůbec pole-
mizovat. 

Je opravdu na pováženou, 
když by měl být starostou města 
někdo z ODS. Bohužel ať již byli 
v opozici nebo ve vedení, k rozvo-
ji města to nevedlo. Přitom řada 
členů ODS mohla řešit proble-
matiku města z pozic na kraji, z 
porcování medvěda v Parlamen-
tu anebo zajistit nějaké fi nance z 
EU. Nestalo se tak. Dokonce po-
dle některých pamětníků, někteří 
z členů ODS v Lysé prohlašova-
li, že budou fi nance pro Lysou 
destruktivně blokovat a někteří 
bývalí starostové by mohli vyprá-
vět.

Město potřebuje vizi alespoň 
na dalších 20 let, bude třeba 
chyby minulých vedení napravo-
vat, což rozvoj kvalitního života 
občanů určitě přibrzdí. Přesto si 
město vyžaduje moderního říze-
ní a ne sebestřednou destrukci a 
manipulaci prakticky ve všem, na 
co se jen podíváte. Ekonomická 
efektivita realizace rekonstrukcí 
anebo výstavby něčeho nového je 
až na výjimky velice dlouhodobě 
špatná. Ano, existují i objektivní 
příčiny. Velice špatný je zákon 
o obcích, zákon o veřejných za-
kázkách, příp. další předpisy. 
Nelze se však na to ze strany ve-
dení stále vymlouvat.

V únoru jsem navrhl spolu 
s dalšími zastupiteli několik ma-
teriálů k projednání, které by 
měly alespoň částečně posunout 

Poznámky k dění ve městě
řešení některých, závažných a 
dlouhodobě neřešených, problé-
mů. Bohužel přesně v den koná-
ní ZM mi zemřela matka a ne-
mohl jsem se jednání zúčastnit. 
Spolu s dalšími zastupiteli jsme 
přesvědčeni, že tyto materiály 
budou projednávány dodatečně 
na zasedání ZM dne 9. 4. 2014 a 
předpokládám, že se RM připra-
ví na konkrétní řešení a nebude 
jen pasivně přihlížet, jak je to ob-
vyklé. O jakou problematiku jde? 

Očekáváme realizaci dalších 
okamžitých opatření v zatáčce 
Jedličkova - Na Mlíčníku, např. 
k Paulíkovým instalovat zábradlí, 
vyznačit bílou barvou odbočova-
cí pruh, příp. postupovat dále po-
dle návrhu komisaře DI, který byl 
již údajně předložen, i když jde 
o časově dlouhodobější řešení. 
RM by měla připravit návrh na 
řešení transparentnosti účtu na 
webových stránkách města a zve-
řejňovat smlouvy, které město 
uzavře s dodavateli prací, převy-
šujících určitou fi nanční částku 
dle zákona. RM by měla zapraco-
vat do úpravy rozpočtu 2014 vy-
pracování dopravního generelu. 
K obchvatu byla doručena po 
mých urgencích projektová do-
kumentace, schválená před 7 lety 
a údajně další materiály. Bylo by 
záhodno, kdyby pan starosta již 
po 4 měsících odpověděl na můj 
dopis, tak jak mu uložila RM  již 
na konci minulého roku. Zajistit 
novelizaci koncepcí péče o zeleň 
a čistotu města vč. snížení praš-
nosti, řešit opatření i na úrovni 
extravilánu města. RM by měla 
na dubnovém zasedání předlo-
žit souhrnný přehled o zapojení 
města do dotačních titulů EU, 
příslušných ministerstev a Stře-
dočeského kraje.

Dalo by se najít mnoho dalších 
témat k řešení jako např. vytlače-
ní heren od centra města, školek  
a škol, případně až do extravilánu 
města, nikoliv absolutní zrušení, 
jak požadují někteří zastupitelé, 
vypovědět smlouvy na odkoupení 
pozemků fi rmě MS development 
(záměr MS development posta-
vit malometrážní byty asi v počtu 
60 kusů péči o seniory neřeší), 
která na nich již 6 let nic ne-
staví, jinou výstavbu místo Te-
sca, výstavbu nového domova 
pro seniory, nákupy pozemků 
pro obchvat II a průmyslovou 
zónu apod. Další až příště, více 
místa pro své poznatky bohužel 
rozhodnutím RM v Listech ne-
mám.

Ing. Petr Gregor, zastupitel
za KSČM, bezpartijní

Vyslechni také druhou stranu, to 
byla rozumná zásada starých Říma-
nů. Ale co platilo před dvěma tisíci 
lety, neplatí dnes.

Antikomunistická propaganda za-
sahuje intenzivně všechny sféry naše-
ho života a všechny generace, od dětí 
až po důchodce. Výsledky se projevují 
ve volbách, všichni to známe. Sdě-
lovací prostředky, zcela ve službách 
držitelů moci, hrají písničku, která je 
sice obehraná, ale Goebbelsovi sou-
časní následovníci dobře vědí, že lež 
tisíckrát opakovaná stává se pravdou. 
Sledujeme „diskuse“ v televizi, kde si 

Audiatur et altera pars!
nikdo nedovolí říct pravdu o období 
před rokem 1989, naopak musí zřej-
mě povinně – ať již se vede rozhovor 
na jakékoliv téma – připojit glosu, jak 
špatně se to všechno dělalo „za ko-
munismu“ i když je známo, že komu-
nismus u nás, ani nikde jinde nebyl 
realizován.

Vidíme představitele státu, jak po-
kládají věnce v Praze na Národní třídě 
a zapalují svíčky. Kdo si vzpomene 
třeba na východoslovenské Krompa-
chy, kde 21.února 1921 četníci demo-
kratické Republiky československé 
zastřelili čtyři dělníky, kteří demon-

strovali, protože měli hlad. Dalších 
čtrnáct účastníků demonstrace bylo 
při střelbě těžce zraněno. A nikdo si 
nevzpomene na další místa „vzor-
ně“ demokratického předválečného 
Československa, kde se střílelo do 
demonstrací.

Občané socialistického Česko-
slovenska přes všechny nedostatky 
vlastnili v roce 1989 majetek, jehož 
hodnota by mohla být dnes oceněna 
nepředstavitelnou částkou sedmi až 
osmi bilionů Kč. Po dvaceti letech 
hospodaření pravicových vlád z toho 
nezůstalo téměř nic. Nejsou finanční 
prostředky na školství, ani na zdravot-
nictví a vláda připravuje „reformy“, 

jejichž podstatou je odpovědět na 
otázku, jak a pod jakou záminkou vy-
táhnout z kapes občanů další peníze. 
Je neuvěřitelné, že v posledních vol-
bách získali zastánci této loupežnické 
politiky důvěru voličů.

Tady je zřejmě jádro problému. 
Občan slyší jen jednu stranu, pravda 
zatím nemá žádnou šanci. Není pro-
blém napsat a vytisknout publikaci. 
Hlavní ovšem je, aby se její obsah do-
stal mezi lidi, aby ji četli i ti – a ti zvláš-
tě – kteří nemají rádi politiku, nechodí 
k volbám a kritizují vládu jen u piva.

Doc. PhDr. 
Zdeněk Klanica, DrSc.

a Tomáš Fišar
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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.

Pronajmu od 1. 8. v Lysé 3+kk 55 m² se zahr. 9 tis. Tel.: 737 237 867

INTERVALOVÝ TRÉNINKINTERVALOVÝ TRÉNINK
vhodný pro muže i ženyvhodný pro muže i ženy

vysoká intenzitavysoká intenzita
účinné spalování tukůúčinné spalování tuků
budování svalovinybudování svaloviny

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

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

                       vhodné pro muže i ženy                       vhodné pro muže i ženy
1 lekce = 60 Kč

předplatné 10 lekcí = 450 Kč

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, fi rma Dráb oznameuje svým 
zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen 
Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, černý, 
žlutý, modrý, kropenatý a bílý. 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 neděli 27. dubna 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.

Prodám 12 ks žel. plechu 2 m x 1 m x 1 mm. Tel.: 607 528 900.

,,Do léta štíhlejší a zdravější“
Nevíte jaké 

potraviny naku-
povat, neorien-
tujete se v oba-
lech na výrob-

cích, začínáte hubnout každým 
rokem, každého prvního a každé 
pondělí, udělejte letos změnu 
a přijďte do kolektivu.

V kurzu máte možnost:
- změnit svůj životní styl
- zredukovat váhu
- porozumět označování 
 na obalech výrobků
- naučit se nakupovat kvalitní 
 potraviny
- získat pomůcky usnadňující 
 hubnutí
- naučit se sestavit si vhodný 
 a zdravý jídelníček
- ochutnat potraviny vhodné 
 při hubnutí
- příjemně strávit čas ve společnosti 
 lidí majících stejný cíl

Kurzy trvají 11 týdnů a tvoří je kaž-
dý týden jedna tříhodinová skupinová 
lekce (2 hodiny povídání + 1 hodina 
cvičení). Jarní kurzy v Lysé nad La-
bem začínají 6. 4. 2014 v 17.00 ho-
din v ZŠ B. Hrozného. Individuální 
kurzy probíhají nepřetržitě!

Jarní kurz ve STOBu
Kalendář akcí:
6. 4. 2014
Začátek jarního kurzu snižování 
nadváhy a zdravého životního 
stylu v Lysé nad Labem
17. 5. 2014
Sobotní výlet s Nordic Walking 
od nádraží z Lysé nad Labem
30. 5. – 1. 6. 2014
Sportovně-relaxační víkend 
v Deštné v Orlických horách 
s Nordic Walking
6. 9. 2014
Sobotní výlet s Nordic Walking 
od nádraží v Lysé nad Labem
14. 9. 2014
Začátek podzimního kurzu 
snižování nadváhy a zdravého 
životního stylu v Lysé nad Labem
4. 10. 2014
Den zdraví, krásy a pohybu 
s MUDr. Kateřinou 
Cajthamlovou
17. 10. – 19. 10. 2014
Wellness víkend na Orlíku
21. 11. – 23. 11. 2014
Sportovní víkend 
v Havlíčkově Brodě

Renata Zápotocká
výživový poradce

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

Kroky ke zdraví - sport 
pro všechny generace
- půjčovna, prodej a servis holí
- prodej krokoměrů 
 a kompresních legín
- výuka a instruktáž
- kurzy pro začátečníky 
 i pokročilé

Pravidelné lekce Nordic Wal-
kingu probíhají od března, ka-
ždé pondělí a čtvrtek od 18.30 
hodin.

Májový výlet s Nordic Walking
Srdečně zveme všechny přízniv-

ce Nordic Walkingu na odpolední 
výlet podél Labe. V sobotu 17. 5. 
2014. Registrace a sraz účastníků 
před nádražím v Lysé nad Labem 

Nordic Walking

v 11.00 hodin. Startovné: 80,- Kč 
(v ceně lehký oběd). Trasa výletu 
z Lysé nad Labem do Ostré a podle 
Labe zpět do Lysé v délce 10 km. 
Možnost zapůjčení holí.

Renata Zápotocká
výživový poradce

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

Plán akcí ve Psí škole Superpes
5. – 6. 4. 2014 Intenzivní trénink 
 s Kristýnou Půdovou
12. – 13. 4. 2014 Intenzivní trénink 
 s Olinou Edrovou
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

V zimě jsme dosáhli několika 
skvělých výkonů. Nejdříve jsme 
změřili síly v náročném XIX. roční-
ku Halového triatlonu v Lounech. 
V kategoriích žačky ml. ročník 
2003 obsadila 2. místo Macková 
K., žačky ml. ročník 2002 2. mís-
to Zavadilová A., žáci ml. 2.místo 
Jansa D., žkys st. 3. místo Kraku-
včíková N., dky 2. místo Sloupová 
T., dci 1. místo Zavadil J. Se zimou 
jsme se rozloučili skvělým výsled-
kem na Mezinárodním mistrovství 
ČR na trenažerech v Ústí n. L.. 
V kategorii dorostenek obsadila 

6. místo A. Ryšavá, 19. místo 
T. Sloupová. V dorostencích vybo-
joval J. Zavadil 3. místo, Michal 
R. 11. místo, juniorky 10. místo 
T. Šoukalová,  v juniorech 7. místo 
obsadil L. Vrátil.

Protože nastal čas jarních práz-
nin, vyrazili jsme letos v kompletní 
sestavě i s žáky na hory. Tentokrát 
do Jizerskách hor. Na kopcích bylo 
sice málo sněhu, nám to na výbor-
né náladě neubralo. Spokojili jsme 
se s málem. Letos tedy nepřišly 
na řadu běžky, ale sjezdovek jsme 
přeci jen užili. A potom takový běh 

Jaro přišlo, zase veslujeme

do kopce i s trénovaným tělem dělá 
divy. Letošní zimní soustředění 
proběhlo bez komplikací díky všem 
trenérům a pomocným trenérům, 
kteří se o nás výborně starali.

Letošní rok je pro veslaře veli-
ce příznivý. Jaro přišlo nečekaně 
brzy. Počasí nám opravdu přeje 
a tak jsme s chutí opustili trena-
žery.  Začátkem sezony nás čekají 
naše milované lodě. Super pocit po 
prvních kilometrech. Trenažery po 

dlouhé zimě omrzí a vodu nena-
hradí. Musíme najezdit co nejvíce 
kilometrů, protože již 14. 4. nás 
čeká v Hoříně 15. mistrovství ČR 
na dlouhé dráze s mezinárodní 
účastí. Ti nejúspěšnější potom 
získají šanci startovat na kontrol-
ních závodech Českého veslař-
ského svazu v Račicích. Na novou 
sezonu se moc těšíme a hlavně na 
první letošní medajle.

Naďa Tlamichová

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 

Telefonické konzultace
dětských lékařů

(po ordinačních hodinách)

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

MUDr. Chocholová    
 tel. 606 840 451

MUDr. Matasová        
 tel. 607 746 211

Pro registrované pacienty těchto lékařů: 

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

Pá 18. 4. MUDr. Dáňová
So 19. 4. MUDr. Chocholová
Ne 20. 4. MUDr. Chocholová
Po 21. 4. MUDr. Čerňanská
Út 22. 4. MUDr. Matasová
St 23. 4. MUDr. Chocholová
Čt 24. 4. MUDr. Dáňová
Pá 25. 4. MUDr. Chocholová
So 26. 4. MUDr. Čerňanská
Ne 27. 4.  MUDr. Čerňanská
Po 28. 4. MUDr. Čerňanská
Út 29. 4. MUDr. Matasová
St 30. 4. MUDr. Chocholová
Čt 1. 5. MUDr. Dáňová
Pá 2. 5. MUDr. Čerňanská
So 3. 5. MUDr. Matasová
Ne 4. 5. MUDr. Matasová

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



14 4/2014 LISTY města Lysé nad Labem   

LISTY MĚSTA LYSÉ NAD LABEM A OKOLÍ, měsíčník, den vydání  1. 4. 2014

Vydává: Městská knihovna Lysá nad Labem, Husovo nám. 23, 289 22 Lysá n. L., IČO: 49534467 evidováno Živnostenským úřadem MěÚ Lysá nad Labem, evidenční číslo MK ČR E 10869, Zajišťuje: 
Městská knihovna v Lysé n. L. Odpovědný redaktor: Mgr. Jana Bajerová. Redakční rada: Mgr. Jiří Havelka, Marcela Chloupková, PaedDr. Věra Bodnárová, Marie Kundrlíková. Korektorka: Božena 
Bacílková. Adresa redakce: Městská knihovna Lysá nad Labem, Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem. Kontakt: Marie Kundrlíková, tel./fax: 325 551 255, e-mail: listy@knihovnalysa.cz. 
Redakce neodpovídá za obsah článků a formulace autorů. Grafi cká úprava: Jiří Pulda. Použité písmo: Lido STF, Střešovická písmolijna. Tisk a zpracování pro internet: Tiskárna F-PRINT, Krchleby 35, 
tel.: 325 541 094, www.f-print.cz. Náklad: 3550 ks výtisků, zdarma do poštovních schránek v Lysé nad Labem, Byšičkách a Dvorcích. Distribuce: Česká pošta, s.p., Sokolská 40/1, Lysá nad Labem, tel.: 325 
551 292. Redakční rada si vyhrazuje právo redakčních úprav a krácení rozsáhlých příspěvků, případně jejich neotištění. Příspěvky v elektronické podobě zasílejte na adresu redakce vždy do 10. dne v měsíci. 
Archiv vydaných čísel ve formátu pdf na www.mestolysa.cz a www.knihovnalysa.cz.

Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem
Městská knihovna Lysá nad Labem

Polabské muzeum

Vás srdečně zvou 
na přednášku z cyklu

Univerzity volného času
 

Sto let od narození
Bohumila Hrabala

přednáší:
Jan Řehounek

15. dubna 2014 
od 17.00 hodin
v prostorách Městské knihovny 
Lysá nad Labem
vstup ZDARMA

Městská knihovna Lysá nad Labem
Vás srdečně zve na výstavu

Václav HÁJEK 
z Libočan
Život a dílo

9. DUBNA – 12. KVĚTNA 2014

Mestská knihovna Lysá nad Labem
Vás zve na cestopisnou besedu

Umbrie
- opomíjená sestra Toskánska
24. dubna 2014 od 18.00 hodin

Alena a Vilém Bakošovi

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.

Cyklistický výlet „Zmizelé kapličky a kříže ko-
lem Lysé“ zahájíme v sobotu 19. dubna v 9.30 hodin 
na náměstí B. Hrozného u kostela. Po stopách za-
niklých objektů nás provede PhDr. Michal Řezníček 
ze Státního okresního archivu Nymburk. V případě 
vytrvalého deště se výlet přesouvá na neděli 20. 4. 
2014.

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

Divadelní spolek Náplavka Lysá nad Labem 
srdečně zve na premiéru představení na motivy 

povídek humoristů britského střihu. 
„Léčba neklidem“, doprovázená živou 
hudbou pod vedením Víta Andršta, se uskuteční 
v pátek 11. 4. 2014 v 19.30 hodin 
v kině Lysá nad Labem. Repríza představení je 

plánována na sobotu 26. dubna tamtéž. 
Náplavka se na Vás těší! 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).


