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Významný den města 4. 3. 2015 
připadl letos na středu uprostřed 
jarních prázdnin. Za slunečného 
odpoledne se na radnici dostavili 
občané města, kteří obdrželi od za-
stupitelstva nebo rady města čest-
ná vyznamenání za to, co vykonali 
pro město nebo pro spoluobčany. 
Díky větší publicitě na přelomu 
roku se sešel neobvykle velký po-
čet nominací – bylo navrženo 
26 jednotlivců nebo kolektivů. Sí-
tem hodnocení jich úspěšně prošlo 
šestnáct. Někteří se omluvili právě 
z důvodu prázdnin. Již tradičně 
setkání zahájil krátkým úvodním 
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 
byla osada povýšena na město. 

Poté zazněla Mozartova hudba 
v provedení Šporkova dechového 
tria za řízení M. Muzikáře a vytvo-
řila správnou atmosféru pro oka-
mžiky, kdy ocenění občané převzali 
z rukou vedení města vyznamenání 
a poděkování. 

Rada města udělila čestnou me-
daili Města Lysá nad Labem III. tří-
dy následujícím občanům: MUDr. 
Janě Pokorné, Vladimíru Juříčkovi, 
PhDr. Daně Papáčkové, Ing. Jiřímu 
Fišerovi, Miloši Stříbrnému, Mgr. 
Petru Eliškovi, Jaroslavu Horovi, 

Vyznamenání – rok sedmý

Janě Pivoňkové, Kristině Ščípové, 
Zdeně Jirsové. 

Rada města udělila čestnou me-
daili Města Lysá nad Labem II. tří-
dy následujícím občanům: Josefu 
Koštířovi, Petru Šáchovi.

Zastupitelstvo města udělil čest-
nou medaili Města Lysá nad Labem 
I. třídy následujícím občanům a or-
ganizacím: P. Tadeuszi Barnowské-
mu (in memoriam, vyznamenání 
převzal P. Pavel Porochnavec), 
Radovanu Vondráčkovi, Hasičské 
dechové hudbě Lysá nad Labem 
(vyznamenání převzal dirigent 
P. Stříbrný).

Městská policie je v kompeten-
ci pana starosty, který odměňuje 
strážníky medailí „Za věrnost“. 

Vyznamenání I. stupně náleží paní 
Ivaně Štusové za 20 let spolehlivé 
služby u Městské policie Lysá nad 
Labem.

Vyznamenání byla udělena za 
dlouhodobou práci pro město 
a občany v oblasti kultury, sportu, 
duchovního života a bezplatné-
ho dárcovství krve. Vrcholného 
uznání se dostalo panu Radovanu 
Vondráčkovi, který obdržel vyzna-
menání za záchranu lidského živo-
ta. Svým jednáním zachránil život 
ženě, u níž došlo při kondičním 
běhu k zástavě srdce. Jako polici-
sta zcela naplnil heslo „Pomáhat 
a chránit“ a prokázal, že to není jen 
nápis na dveřích služebních aut.

Většina oceněných převzala vy-

znamenání města osobně. Průvod-
ní dokumenty a květiny měli na sta-
rost pan místostarosta Ing. Eliška 
a vedoucí odboru paní Dr. Bodná-
rová. Po ofi ciální části přišel na řadu 
přípitek, spojený s neformálním 
popovídáním. Setkání proběhlo 
tradičně v přátelském duchu a byli 
mu přítomni také dva členové rady 
města, Josef Kolman a Jan Burian. 
Závěrem ještě jednou děkujeme 
všem vyznamenaným za jejich práci 
a vzornou reprezentaci města, za to, 
že nežijí jen pro sebe a svou rodinu. 
Děkuji i těm, kteří svými hlasy a no-
minacemi upozornili na lidi, kteří si 
uznání opravdu zaslouží.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá n. L.

Městská knihovna Lysá nad Labem 
Vás srdečně zve na velikonoční koncert

MUSICA 
DOLCE VITA
6. dubna 2015 od 16.00 hodin

evangelický kostel Lysá nad Labem

Zbyňka Šolcová – harfa
Žofi eVokálková – fl étna
Daniela Demuthová – zpěv

Vstupné 50 Kč

PROGRAM:PROGRAM:
9:30 Trapnošejdířská show9:30 Trapnošejdířská show
10:00 divadélko „Rokec a Žužu“ /Divadlo Fígl)10:00 divadélko „Rokec a Žužu“ /Divadlo Fígl)
10:00     Flamenkitas I (taneční vystoupení 10:00     Flamenkitas I (taneční vystoupení 
 přepůvabných dam) přepůvabných dam)
11:30     divadélko Helen Doron English11:30     divadélko Helen Doron English
12:00     ukázky canisterapie a práce 12:00     ukázky canisterapie a práce 
 s asistenčními psy (Elva Help, o.s.) s asistenčními psy (Elva Help, o.s.)
14:00 všichni tančíme s kapelou Helemese14:00 všichni tančíme s kapelou Helemese
15:30 Flamenkitas II (taneční vystoupení 15:30 Flamenkitas II (taneční vystoupení 
 přepůvabných dam) přepůvabných dam)
16:00 divadelní představení nejmenších (Fajn klub)16:00 divadelní představení nejmenších (Fajn klub)

Dne 16. 2. 2015 bylo předáno 
staveniště zhotoviteli fi rmě Loučka 
Pardubice s.r.o. a tím byla zaháje-
na realizace projektu rekonstruk-
ce muzea Bedřicha Hrozného 
v Lysé nad Labem. Hlavním úko-
lem projektu je celková obno-
va objektu Muzea B. Hrozného 
čp. 265, včetně zahrady, zachování 
a zhodnocení stávajících hodnot-
ných konstrukcí a prvků, a rovněž 
rehabilitace a navrácení původních 
hodnotných konstrukcí na původní 
místa. Tento projekt s registračním 
číslem CZ.1.15/2.2.00/79.01824 
je fi nančně podpořen v rámci Re-
gionálního operačního programu 
Střední Čechy (výzva č. 79) do výše 
85 % nákladů, tj. v maximální výši 
11,048 mil. Kč. Stavební práce bu-
dou provedeny za celkovou cenu 
9,499.849,31 Kč včetně DPH. 

Realizace samotné stavby bude 
velmi náročná – jedná se o nemo-
vitou kulturní památku zapsanou 
v Ústředním seznamu kulturních 
památek ČR, pod rejstříkovým 
číslem 101 924 ze dne 9. 6. 2006. 
Současně se dům nachází v jádru 
městské památkové zóny Lysá nad 
Labem. Stavba proto podléhá kon-
trole nejen poskytovatelem dotace 
ROP Střední Čechy, ale i bedlivé 
kontrole pracovníků Národního 
památkového ústavu, ÚOPSČ 
v Praze.

Projekt počítá s tím, že pro-
voz návštěvníků v letním období 
nebude směrován přes stávající 
hlavní vstup (zimní vchod), nýbrž 
přes boční severozápadní bránu 
a svažitým chodníkem až ke stá-
vajícímu jižnímu přisazenému 
schodišti. Pro kočárky a osoby se 
sníženou schopností pohybu bude 
ke schodišti přisazena plošina. 
Dolní část zahrady bude obnovena 
jako ovocná, se zátěžovým pobyto-
vým trávníkem, členěná mlatovým 
chodníkem.

Výstavní prostory jsou navrženy 

v celém přízemí, přičemž zázemí 
pro zaměstnance a depozitář bu-
dou přemístěny do druhého patra. 

Budova muzea B. Hrozného 
byla původně ženským špitálem 
sv. Alžběty z let 1753-54, který je 
stavebně spjat se šlechtickým ro-
dem Sweerts-Šporků. Na tomto 
místě je od roku 1546 zmiňována 
radnice (Rathaus), domek se šatla-
vou (Frohveste), stodola, k jihu se 
táhnoucí zahrada a před radnicí 
na návsi pranýř. V roce 1749 kou-
pila domek se šatlavou hraběnka 
Anna Kateřina Sweerts-Špork 

a následně roku 1751 koupila 
i radnici (stodolu koupil soused).
 V nové čtyřkřídlé budově špitálu sv. 
Alžběty bylo zřízeno ubytování pro
24 starých žen, které musely být 
členkami Bratrstva Srdce Páně 
a nosily černý plášť s modrou 
podšívkou a čepec. Ve východním 
křídle špitálu přebývaly ženy mlu-
vící německy, v západním křídle 
pak ženy mluvící česky. Provoz 
špitálu byl ukončen v roce 1805. 
Objekt byl pronajímán jednotliv-
cům i fi rmám (v nájmu zde byla 
lékárna, vinárna). Od roku 1850 
zde bylo ubytováno vojsko a mezi 
lety 1874-1882 bydlela v prvním 
patře kněžna Štěpánka Rohanová. 
V roce 1909 budovu koupila Měst-
ská spořitelna. Je tedy zřejmé, že 
budova muzea B. Hrozného prošla 
mnoha stavebními etapami.

Budova muzea B. Hrozného 
jako historická dominanta ná-
městí, která je příznačně spjata 
s rodem Šporků a jako taková si 
zaslouží patřičnou rehabilitaci 
a důstojné využití. Předpokládá-
me, že koncem roku se budova 
muzea otevře znovu pro veřejnost.

Magda Šulcová, dipl. tech.
referentka odboru správy 

majetku a investic

Rekonstrukce Muzea Bedřicha Hrozného 
v Lysé nad Labem

INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO 
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
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do 19. 4.
Jaro na vsivelikonoční výstava ve Skanzenu v Přerově nad Labem1. 4. od 16.30 hodin
Kurz drátovánív Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz3. 4. – 15. 5.
Ticho, které je slyšet jen ve dvouvýstava výtvarníka J. Albína Procházky, vernisáž 3. 4. 2015od 19.00 hodin, Čajovna - kavárna Šálek Inspirace6. 4. od 16.00 hodin
Musica Dolce Vitavelikonoční koncert v evangelickém kostele
www.knihovnalysa.cz7. 4. od 16.30 hodin
Významné ženy české 
minulosti 19. stoletípřednáška PaedDr. Marie Kořínkové v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz8. 4. od 17.00 hodin
Cestou osudu a náhody 
– Návrat po sedmi letechcestovatelská přednáška Romana Vehovského v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz8. 4. – 4. 5.
Výstava denního stacionáře v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz10. 4. – 30. 5.
Místa utrpení, smrti a hrdinstvívýstava fotogra ií vězňů z českých zemí v nacistických koncentračních táborech,v budově augustiniánského kláštera v Lysé n. L.,
zahájení výstavy 10. 4. od 17.00 
hodin besedou s panem Asafem 
Auerbachem, jedním z dětí, které zachránil Nicholas Winton11. 4. od 9.00 do 11.00 hodin
Tátové čtou dětemčtení v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz13. 4. od 14.30 hodin
Kavárnička dříve narozenýchhost: Josef Kolman, radní města Lysé n. L., v restauraci U Bílé labutě14. 4. od 17.00 hodin
Barokní poustevnictví v Čecháchpřednáška PhDr. Michala Řezníčkav Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz15. 4. od 16.30 hodin
Kurz drátovánív Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

Kulturní kalendář           4 / 2015

16. 4. – 19. 4.
Elegance – Avantgarda 2015
Dětský sen 2015
Narcis 2015
Regiony České republiky 2015Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz16. – 19. 4. od 9.00 do 17.00 hodin
Železniční modelové kolejištěvýstava funkčního železničního kolejiště na nádraží ČD v Lysé nad Labem17. 4. od 14.00 hodin
Žába mastičkářkapředstavení ZUŠ F. A. Šporkav kině na Husově náměstí18. – 19. 4. od 9.00 do 16.00 hodin
Psí závody v Agilitycvičiště Superpes vedle dostihového závodiště
www.superpes.cz18. 4. od 9.30 do 17.00 hodin
4. Řemeslný jarmarkna Náměstí B. Hrozného21. 4. od 17.30 hodin
Cestami za exotikou Afriky 
– Pobřeží Slonovinypřednáška JUDr. Václava Králev Městské knihovně27. 4. od 14.30 hodin
Kavárnička dříve narozenýchhost: PhDr. Dana Papáčková,předsedkyně Spolku rodáků, v restauraci U Bílé labutě25. 4. od 9.00 do 11.00 hodin
Plstěníkurz s Olgou Otavovou v Městské knihovně Lysá n. L., nutná rezervace předem
www.knihovnalysa.cz25. 4. od 13.00 hodin
Milovická míleběžecký závod, Hakenův stadion Milovice26. 4. od 16.00 hodin
Koncert Tomáše Matějčka, 
místního folkového písničkářeČajovna - kavárna Šálek Inspirace28. 4. od 16.10 hodin
Povídání o porodechv městské knihovně
www.knihovnalysa.cz1. 5.
Prvomájová steeplechaseDostihové závodiště Lysá n. L.
www.dostihylysa.cz2. 5. od 7.30 hodin
Vítání ptačího zpěvusraz u vstupu do zámeckého parku z Komenského ulice, v případě deště se akce ruší

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.
AKTUÁLNÍ PROGRAM SLEDUJTE NA WWW.KINOLYSA.CZ

16–19
hodin

V sobotu 21. února mělo v lys-
kém kině původně zahrát Lob-
kowicz Trio. Bohužel epidemie 

Klasika v kině a Pavla Jazairiová v Lysé
chřipky zasáhla i tento soubor 
a skvělý houslista Jan Mráček, 
k všeobecnému smutku, ulehl se 

zápalem plic. Přesto jeho kolego-
vé ze souboru předvedli, že jsou 
mistry ve svém oboru a předvedli 
nám všem zúčastněným krásný 
náhradní program. Byl to opět 
úžasný zážitek, slyšet naživo 
špičky v klasické hudbě, o kte-
rých je hojně slyšet i v zahraničí. 
Ke skvělé atmosféře pomohlo ur-
čitě i výborné publikum, které se 
nebálo nadšení nad uměním vy-
jádřit i verbálně. Ke spokojenosti 
pomohli také provozovatelé Kina 
Lysá nad Labem, kteří perfekt-
ně připravili jak sál, tak zázemí 
a dali k dispozici koncertní křídlo 
ve výborné kondici. Samozřejmě 
děkuji i městu Lysá nad Labem 
za dotaci, bez které bychom 

Ta jedinečná atmosféra, kterou 
se nám díky všem zúčastněným 
(návštěvníci, řemeslníci i účinku-
jící), pokaždé podařilo vytvořit, 
a spousta kladných ohlasů nás 
utvrzují v tom, že je o kvalitní 
české rukodělné výrobky a náš 
jarmark opravdový zájem. 

A tak se stejným zápalem jako 
u pilotního jarmarku v říjnu 2013 
pro vás opět, tentokrát už jako 
nezisková organizace Fajn spo-
lek, z. s., připravujeme na 18. du-
ben již v pořadí čtvrtý řemeslný 
jarmark v Lysé nad Labem na 
Náměstí Bedřicha hrozného.

Jde o řemeslný jarmark s origi-
nálními českými rukodělnými 
výrobky řemeslníků z okolí či 
vzdálenějších koutů naší repub-
liky, na němž se podílejí výrobci 
prezentující na handmade portál 
Fler.cz i mimo něj. Někteří jsou 
nositeli certifi kátu Regionální 
produkt.

Součástí trhu budou opět 
ukázky staročeských i novo-
dobých řemesel a umění. Na-
víc si návštěvníci mohou vedle 
hotových výrobků odnést domů 
i materiál pro tvoření, většinou 
v podobě již hotových materiá-
lových balíčků či materiálu dle 
vlastního výběru. Jak pro děti 
tak i pro dospělé jsou připraveny 
tvořivé dílničky. Hudební sku-
pina Helemese nenechá jedny 
nohy zahálet, připravte se na 

4. Řemeslný jarmark v Lysé nad Labem
pěknou skočnou. Při příznivém 
počasí se návštěvníci mohou tě-
šit na ukázky canisterapie a prá-
ce s asistenčními psy. Několik 
divadélek pro celou rodinu bude 
připraveno za každého počasí. 
Děti určitě nadchnou kouzla 
z obřího bublifuku, a tento-
krát pro ně chystáme ještě jedno 
pěkné překvapení. Jarmareční 
atmosféru bude jedinečně do-
kreslovat opět hra fl ašinetová. 
(Nejen) pány potěší pohled na 
půvabné dámy z tanečního sou-
boru Flamenkitas.

Návštěvníci se mohou těšit na 
širokou skladbu výrobků a ře-
mesel: košíkaření, drátenictví, 
kovářské a krejčovské výrobky 
– oblečení pro děti i dospělé, 
kabelky, zástěry, bytové doplň-
ky, výrobky z kůže nebo ze dřeva 
- hračky, drobné dárkové před-
měty i bytové dekorace, nádobí, 
keramika – interiérová i venkov-
ní, lustry, užitková i dekorativní, 
výroba mýdla a přírodní kosme-
tiky, svíčky, obrázky, papírenské 
výrobky, krasohledy, široká šká-
la šperkařských výrobků a různé 
domácí dobroty.

Nedílnou součástí tohoto jar-
marku bude opět pomoc potřeb-
ným. Tentokrát bychom rádi po-
mohli 12-leté Kačce z Velin, která 
onemocněla akutní lymfoblastic-
kou leukémií.

Pomoci jí můžete zakoupením 

darovaných výrobků od přítom-
ných řemeslníků, přinesením 
víček od PET lahví nebo jakým-
koliv fi nančním příspěvkem do 
připravené kasičky. 

Díky všem prodejcům a štěd-
rým návštěvníkům jsme mohli 

už pomoci malému Vašíkovi 
z Litole (část Lysé nad Labem) 
celkovou částkou 6457,- Kč 
a hudební skupině postiže-
ných „Vážky“ z Milovic částkou 
1350,- Kč.

Fajn spolek, z.s.

V neděli 8. března 2015 se Lysá 
nad Labem přidružila k místům, 
která si připomněla výročí nej-
větší hromadné vraždy v dějinách 
českého národa. V plynových ko-
morách koncentračního tábora 
Osvětim II–Birkenau nalezlo bě-
hem jediné noci ze 7. na 8. března 
1944 smrt 3792 nevinných mužů, 
žen a dětí - v naprosté většině čes-
kých Židů, kteří byli deportováni 
do Osvětimi z terezínského ghe-
tta v září 1943. Jsou dochovaná 
svědectví o tom, že mnozí z těch, 
kdo šli oné noci na smrt, zpívali. 
Připomínka této hrůzné události 
měla proto již potřetí podobu ha-
ppeningu pěveckých sborů, který 
nese výstižný název „Pamatuj!“. 
Letos poprvé se zúčastnil také 
lyský Chrámový sbor u sv. Jana 
Křtitele, který ke spoluúčinková-
ní přizval Chrámový sbor sv. Ce-
cílie z Poděbrad.

Happening Pamatuj! v Lysé nad Labem

V 9 hodin dopoledne se v pro-
storu před farním kostelem Naro-
zení sv. Jana Křtitele v podání obou 
zmíněných těles rozezněly skladby 
určené speciálně pro tuto příleži-
tost. Přímo v hebrejském jazyce to 
byly písně Hatikva (Naděje), tehdy 
lidová píseň, později hymna Státu 

Izrael a Shema Jisrael, vyznání 
víry. Reálie vztahující se k našemu 
městu a jeho obyvatelům ve svém 
projevu zmínil PhDr. Michal Řez-
níček, ředitel SOA Nymburk se 
sídlem v Lysé nad Labem. Na zá-
věr asi půlhodinového programu 
zazněla česká státní hymna.

Odpoledne téhož krásně proslu-
něného den se oba soubory setkaly 
znovu – program happeningu Pa-
matuj! zazněl také v Poděbradech 
(odtud je i naše foto) s průvodním 
slovem tamního starosty města 
PhDr. Ladislavem Langrem.

Petr Bajer

vrcholné umění neměli takto 
na dlani.

O čtrnáct dnů později, v pátek 
6. března, se zastavila v Městské 
knihovně ke své přednášce zná-
má česká spisovatelka, cesto-
vatelka a dlouholetá redaktorka 
zahraničního vysílání Českého 
rozhlasu Pavla Jazairiová. Řekla 
nám něco o souvislostech k dneš-
ní vyhrocené situaci ve světě, pře-
devším o Islámu. Bylo to určitě 
zajímavé a mám radost, že si na 
naše město našla čas ve svém pl-
ném deníku. Za perfektní přípra-
vu této akce, ale i té předešlé, tak 
jako vždy, děkuji všem úžasným 
dámám z Městské knihovny.

   Milan Muzikář     
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Krátce z radnice
3. jednání rady města se 

konalo 10. 2. 2015. Program 
obsahoval 50 bodů, z nichž 26 
bylo od odboru správy majetku 
a investic (SMI). Nejvyšší počet 
bodů se týkal bytových záleži-
tostí – 11 bodů, pozemkových 
záležitostí – 5 bodů, veřejným za-
kázkám – 4 body. Dva body byly 
věnovány nebytovým prostorům 
a jeden věcným břemenům. Z 
programu: v prvním bodu se rada 
opakovaně zabývala návrhem 
na umístění lavičky u zastávky v 
Masarykově ulici. Po krátké dis-
kusi rada toto umístění schválila. 
V druhém bodu rada schválila 
změnu v ceníku parkovného pro 
rok 2015. Rozšířila se možnost 
získání parkovacích známek i 
na vozidla, která jsou evidována 
mimo město, ale uživatel má tr-
valé bydliště v Lysé nad Labem.

V bodu č. 20 rada vzala na vědo-
mí vyjádření advokátní kanceláře 
Evan, která zastupuje Českou lékár-
nu Holding. Tato společnost dosud 
provozuje lékárnu v čp. 1102 v Ma-
sarykově ulici a měla by v roce 2016 
uvolnit prostory jinému nájemci. 
V bodu č. 21 rada projednala žádost 
paní Anny Odvárkové, která provo-
zovala mycí centrum Pumperlik ve 
dvoře bývalých technických služeb. 
Rada neschválila vyplacení 200 
tis. Kč za vynaloženou investici do 
úpravy prostor, protože k ukončení 
činnosti došlo z rozhodnutí provo-
zovatele, a nikoliv města.

Zajímavou zprávu přinesl bod 
č. 29, který signalizuje blížící se 
100. výročí rozluštění chetitštiny 
B. Hrozným. Rada města schváli-
la odkoupení 50 kusů stříbrných 
pamětních mincí za 25 tis. Kč, 
které vydá ČNB u této příleži-
tosti. Dále rada zadala výrobu 
100 kusů tiskových listů (po 9 
známkách s přítiskem) s jedním 
hlavním motivem za 20,7 tis. Kč 
a schválila odkoupení publikací 
o životě a díle B. Hrozného za 
15 tis. Kč. V bodu č. 34 se rada 
zabývala obecně závaznou vy-
hláškou o odpadovém hospo-
dářství města; rozhodnutí má v 
rukou zastupitelstvo. V dalším 
bodu byly projednány návrhy na 
vyznamenání města, rada schvá-
lila jmenovité návrhy osob, které 
obdrží bronzovou nebo stříbrnou 
medaili, o zlatých pak rozhodne 
zastupitelstvo.

V bodu č. 36 rada schválila po-
skytnutí jednorázové fi nanční 
částky 23 tis. Kč na nákup bílých 
letních košil ke stejnokrojům pro 
Hasičskou dechovou hudbu Lysá 
nad Labem. V bodech č. 30, 38 a 39
byly schváleny dotace na údržbu 
a provoz sportovních zařízení, na 
činnost sportovních a společen-
ských organizací na rok 2015.

V bodu č. 41 rada schválila žá-
dost pana Ing. Křeny a poskytla 
příspěvek 10 tis. Kč na připravova-
ný pomník čs. letcům v Milovicích. 
V bodu č. 43 bylo schváleno vyvě-
šení tibetské vlajky před budovou 
radnice dne 10. 3. jako připomínka 
povstání Tibeťanů. V dalším bodu 
rada projednala návrh veřejnopráv-
ní smlouvy s městem Benátky nad 
Jizerou o činnosti Městské policie 
Lysá n. L. na území Benátek n. J. 
Konečné rozhodnutí padne na za-
sedání zastupitelstva. V bodu č. 47 
rada schválila program zasedání 
zastupitelstva. V posledním bodu 

ke schválení rada pověřila pana sta-
rostu jednáním o ceně plynu, který 
se používá pro vytápění městských 
objektů a příspěvkových organizací. 
Závěrečná diskuse se týkala vývoje 
situace kolem kvality vody a navr-
hovaným řešením.

2. zasedání zastupitelstva 
města se konalo 18. 2. 2015. Více 
než čtyři desítky bodů a jejich té-
mata dávaly tušit náročný průběh 
zasedání. Při úvodním hlasování 
o programu zastupitelstvo 9 hlasy 
rozhodlo, že návrh na odvolání sta-
rosty města nebude do programu 
zařazen, 4 hlasy byly proti, 1 se zdr-
žel. Předřazené body byly věnovány 
pozemkovým záležitostem a úpra-
vě rozpočtu města pro rok 2015. 
Pak se program vrátil k bodu č. 1, 
v němž se projednávalo, zda staveb-
níkům rodinných domů v lokalitě 
Třešňovka, pokud nezkolaudovali 
své domy v termínu podle smlouvy, 
může být uložena pokuta. Po krátké 
diskusi zastupitelstvo konstatovalo, 
že k polovině prosince 2014 byly 
zkolaudovány všechny naplánova-
né objekty, že kupující jsou totožní 
se stavebníky, a proto není nutné 
podnikat žádné další kroky a věc je 
uzavřena.

Dalších pět bodů se týkalo roz-
dělení dotací z pěti fondů na sport, 
kulturu, volnočasové aktivity 
a údržbu a provoz sportovních are-
álů. Body byly projednávány společ-
ně a vzhledem k tomu, že výsledné 
částky dotací pro organizace, spol-
ky a kluby jsou dány matematický-
mi vzorci v tabulkách, diskutovalo 
se spíše o tom, zda zvolená kritéria 
jsou opravdu vypovídající. Přísluš-
né komise mají tedy dost času na to, 
aby navrhly změnu metodiky, než se 
začnou rozdělovat dotace pro příští 
rok. Potěšující je, že s ohledem na 
dobrou ekonomickou situaci měs-
ta se v roce 2015 rozdělí do sportu, 
kultury a volného času celkem 2
 950 tis. Kč.

V dalším bodu paní Romana 
Fischerová, členka zastupitelstva, 
předložila stížnost několika občanů 
z rekreačních chat v okolí Veslařské-
ho klubu Lysá nad Labem. Občané 
poukazují na to, že budova VKL 
je užívána jako ubytovna, a tak už 
veslák není tím, co býval. Pan mís-
tostarosta Eliška uvedl, že stížnost 
nezapadla, od začátku února probí-
há šetření orgánů státní správy. Až 
budou k dispozici výsledky, svolá 
společné jednání a věci se budou 
řešit.

V bodu s č. 10 se zastupitelstvo 
vrátilo k problematice lipové aleje 
v Pivovarské ulici. Na podzim 2014 
zde byly pokáceny lípy, což vyvolalo 
negativní reakci ochránců přírody 
a následnou kontrolu orgánů 
ČIŽP. Řada obyvatel z Pivovarské 
se dostavila na prosincové zastu-
pitelstvo, aby naopak poděkovali 
za kácení a vyjádřili přání, aby se 
v úpravě aleje pokračovalo. Ve stej-
ném duchu byl i dopis petičního 
výboru, s nímž se zastupitelstvo se-
známilo. Výstupem tohoto bodu je 
úkol pro radu města, aby v průběhu 
letošního roku připravila návrh na 
úpravu aleje, aby návrh projednala 
s orgány státní správy a s veřejností 
a následně v nejbližším možném ter-
mínu úpravu aleje provedla. K oži-
vení tohoto bodu přispěl návrh pana 
Ing. Kváče, aby se zcela vykácely 
lípy po jedné straně ulice (blíže neu-
rčené) a aby se zde zřídila cyklostez-

ka. Zastupitelé však podpořili rea-
listický názor pana Mgr. Fajmona 
– důsledně dodržovat literu zákona, 
nekácet živelně a bez projednání 
s veřejností.      

V bodu s č. 15 byla schválena 
plánovací smlouva mezi měs-
tem a stavební společností PMS 
z Poděbrad na výstavbu chodníků, 
parkovacích a zpevněných ploch 
a veřejné zeleně v lokalitě, kde 
fi rma staví bytové domy za drá-
hou. Bod č. 16 byl věnován ve-
řejnoprávní smlouvě mezi městy 
Lysá nad Labem a Benátky nad 
Jizerou. Benátecký starosta po-
žádal o nasazení lyských stráž-
níků po určitou dobu v měsíci, 
kdy by vykonávali dozor nad 
bezpečností a pořádkem prá-
vě v Benátkách nad Jizerou. To 
je možné za předpokladu uza-
vření veřejnoprávní smlouvy, 
v níž se stanoví časové, technické 
a fi nanční podmínky. Benátky 
uhradí veškeré náklady a pro po-
třeby strážníků pořídí nový vůz 
Škoda Yeti. Podmínkou zastu-
pitelů je, aby činnost strážníků 
v Benátkách nebyla na úkor služ-
by v Lysé. Proto je smlouva uza-
vřena zatím na 1 rok.

V dalším bodu zastupitelstvo 
schválilo přijetí daru od sdružení 
Svatý Florián – Dobrovolní hasi-
či roku, se sídlem v Brně. Dar – 
35 tis. Kč a radiostanice za 7 tis. 
Kč - je určen pro Sbor dobrovol-
ných hasičů Lysá n. L.

Body č. 18 a 19 byly projed-
nány společně a byly věnovány 
postupu při výstavbě II. etapy 
obchvatu města a činnosti nově 
ustaveného výboru pro obchvat. 
Předseda výboru Mgr. Fajmon 
se věnoval i smlouvě se Středo-
českým krajem. Konstatoval, že 
prioritou je uzavření smlouvy, 
ne nekonečné jednání o podmín-
kách. Z obou bodů vyplynuly 
úkoly směřující k jednání se stát-
ními orgány, jež vlastní pozemky 
v trase obchvatu, o podmínkách 
jejich převodu nebo pachtu. Pra-
vidla pro výkup pozemků by měla 
být projednána do pololetí 2015. 

Bod č. 20 byl věnován vstupu 
Lysé do Asociace měst pro cyklisty. 
Asociace sdružuje asi 50 měst, která 
nějakým způsobem řeší cyklodopra-
vu. Výhodou je zázemí odborníků, 
kteří v této oblasti realizovali řadu 
projektů. Roční poplatek činí 10 
tis. Kč. V krátké diskusi zazněly jen 
2 negativní názory: paní Chloup-
ková to považuje za rozhazování 
peněz a pan Ing. Gregor by rád viděl 
nejdříve zpracovaný dopravní gene-
rel. V hlasování však bylo 11 hlasů 
pro vstup města do asociace.

V bodu č. 22 byla projedná-
vána Obecně závazná vyhláška 
č. 1/2015, o systému odpadové-
ho hospodářství ve městě. Vy-
hláška odstraňuje některé roz-
pory, vytknuté Odborem dozoru 
a kontroly ministerstva vnitra. 
V diskusi však zazněla řada ná-
mětů, že mnohá města zavádějí 
motivační systém, jímž občany 
povzbuzují k důkladnému třídění 
odpadů. Kdo tak činí, má nárok 
na slevu z poplatku „za popelni-
ce“. OZV č. 1/2015 byla schvále-
na jako určitý mezikrok, jímž se 
získá čas, aby se připravila nová 
vyhláška se zabudovanými moti-
vačními prvky.

V dalším bodu bylo na progra-
mu schválení vyznamenání města. 
V kompetenci zastupitelstva je 

schválení nejvyššího stupně vyzna-
menání - zlaté medaile. V letošním 
roce ji získávají: P. Tadeusz Bar-
nowski (in memoriam), pan Rado-
van Vondráček a Hasičská dechová 
hudba Lysá nad Labem. 

V bodu č. 24 zastupitelstvo 
formálně doplnilo jednací a or-
ganizační řád výborů o nově 
vzniklý výbor pro dostavbu 
obchvatu, dokončení pozem-
kových úprav a správu majet-
ku a Osadní výbor Řehačka. 
V bodu č. 25 zastupitelstvo jme-
novalo paní Ing. Chudobovou 
členkou výboru pro dostavbu 
obchvatu a stanovilo, že tento 
výbor bude pracovat v počtu 7 
členů. Dalším bodem přispěl 
pan Mgr. Kopecký, a sice návr-
hem na instalaci zpomalovacích 
semaforů na území města. V 
bodu č. 28 navrhli Ing. Gregor 
a Ing. Kváč postup pro zákaz 
heren ve městě, ale tento bod 
se nesetkal s pozitivní odezvou. 
Obdobně tomu bylo při projed-
nání návrhu na demontáž antén 
mobilního operátora z komína u 
ZŠ Komenského. Pan Ing. Kváč 
poukázal na riziko působení elek-
tromagnetického pole na školní 
děti, ale z předložených odbor-
ných posudků vyplynulo, že nic 
takového dětem (a ani občanům v 
okolí) nehrozí. V bloku informa-
tivních zpráv zastupitelstvo vzalo 
na vědomí 9 podkladových zpráv. 
Z nich vybírám informaci o sta-
novení ceny vodného a stočného 
pro rok 2015. S ohledem na aktu-
ální výsledky týdenních rozborů 
vody je cena vodného i stočného 
stejná jako v roce 2014. Kvalita 
vody je v Lysé od vánočních svát-
ků velmi diskutované téma. Pan 
místostarosta Eliška potvrdil, že 
byla zadána studie, jak tuto věc 
řešit. Možností je více, např. na-
pojit město na síť VaKu Nymburk 
nebo Mladé Boleslavi, případně 
na zdroje v Káraném. Pozornosti 
neujdou ani vrty, které existují v 
současné době. Se studií budou 
zastupitelstvo i veřejnost se-
známeny. Krátce se diskutovalo 
i kolem úpravy poplatků za par-
kování na Husově náměstí.  

Diskuse k obecním záležitos-
tem byla věnována dvěma aktu-
álním tématům. Prvním z nich je 
pronájem lékáren, což je v pravo-
moci rady města. Paní Chloup-
ková proces uzavření nájemních 
smluv nazvala velmi nestandard-
ním postupem, pan Ing. Gregor 
byl ještě ostřejší. Druhým téma-
tem je smlouva, uzavřená mezi 
městem a společností MS deve-
lopment. Smlouva určuje postup 
při obsazování bytů v nových 
domech proti čerpací stanici, kde 
by měli být ubytováni senioři nad 
65 let a kde bude garantované ná-
jemné. Smlouva upřednostňuje 
při obsazování bytů občany měs-
ta, ale řadě zastupitelů vadí, že 
taková smlouva byla vůbec uza-
vřena. Oběma tématům se rada 
bude určitě ještě věnovat.

4. jednání rady města se ko-
nalo 24. 2. 2015. Program obsa-
hoval 37 bodů, z nichž 21 bylo od 
odboru správy majetku a investic 
(SMI). Nejvyšší počet bodů se tý-
kal bytových záležitostí – 7 bodů, 
pozemkových záležitostí – 6 bodů, 
veřejných zakázek – 4 body. Z pro-
gramu: v úvodu jednání rada plnila 
úlohu komise pro otevírání obálek 
s nabídkami, které dorazily k ve-

řejné zakázce na opravy výtluků 
v komunikacích metodou PATCH. 
Sedm nabídek bylo po podpisu pře-
dáno odboru SMI ke zpracování. 
V prvním bodu rada posuzovala 
nabídky na další veřejnou zakázku, 
a to na vodorovné značení komuni-
kací. Z doručených 9 nabídek byla 
1 vyloučena z důvodu neúplnosti. 
Zakázku získala fi rma SILVER-
TON z Prahy 10 za limitní cenu 
150 tis. Kč bez DPH. V bodu č. 2 se 
vybíral dodavatel na další parkovací 
stání na Sídlišti. Došlo 7 nabídek, 
z toho 1 byla vyloučena pro neúpl-
nost. Zakázku získala společnost 
AVE Kolín s cenou 318 tis. Kč včet-
ně DPH. V dalších dvou bodech 
rada schválila užívání veřejného 
prostranství. V prvním případě je 
to již 4. řemeslný jarmark, který se 
bude konat na Náměstí B. Hroz-
ného dne 18. 4. 2015 a v druhém 
případě se jedná o nekomerční akci 
Českého rozhlasu pod názvem Re-
gion na cestách, konaný ve středu 
13. 5. 2015 odpoledne na Husově 
náměstí. 

V bodu č. 12 přišla na řadu další 
veřejná zakázka, a sice vystavení 
průkazů energetické náročnosti bu-
dov pro rok 2015. Zájem o zakázku 
potvrzuje 12 doručených nabídek,
z nichž rada vybrala nabídku
 od Ing. Zdeňka Ročárka z Prahy 9 
s nabídkovou cenou 27 tis. Kč 
včetně DPH. 

V bodu č. 22 rada projednala 
zápis z jednání komise pro cestov-
ní ruch, v němž je obsažena řada 
námětů, které mohou do města 
přitáhnout řadu návštěvníků, a to 
nejen na krátkodobý pobyt. Zají-
mavým nápadem je výstavba mola 
u mostu, kde by v letní sezóně při-
stávala rekreační plavidla. Úkolem 
pro pana místostarostu je prověřit 
možnost připojení města k Memo-
randu k rozvoji vodního turismu. 
Další možnosti nabízí cykloturisti-
ka. 

V bodu č. 23 rada schválila zpra-
cování komplexní demografi cké 
studie města za účelem plánování 
dostatečného počtu míst v mateř-
ských a základních školách, a odpo-
vídajících kapacit zdravotnických 

a sociálních služeb ve městě. Studii 
zpracuje fi rma Ing. Martina Sty-
bora z Prahy za 36,5 tis. Kč včetně 
DPH.

V bodu č. 26 rada schválila při-
jetí daru 150 tis. Kč od Sdružení 
rodičů a přátel dětí a školy pro ZŠ 
Komenského na nákup techniky 
pro školní výuku.

V bodu č. 30 se rada vrátila 
k hodnocení nabídek, jejichž 
obálky byly otevřeny v úvodu 
jednání. Jedna nabídka byla vy-
loučena z důvodu neúplnosti, 
z ostatních vyšla vítězně firma 
Roadstav z Poděbrad s nabíd-
kovou cenou 2 952 Kč včetně 
DPH za tunu asfaltové směsi, 
přičemž limitní cena zakázky 
činí 600 tis. Kč bez DPH. V dal-
ším bodu rada projednala návrh 
organizačních změn na měst-
ském úřadě. K tématu se rada 
vrátí ještě na příštím jednání po 
doplnění finanční náročnosti 
navrhovaných změn. 

V bodu č. 34 rada schválila 
zahájení koncesního řízení na 
Provozování vodovodů a kanali-
zací pro veřejnou potřebu města 
Lysá nad Labem. Pro zakázku je 
zpracována kvalifi kační doku-
mentace a stanovena 3 kritéria 
pro hodnocení nabídek: výše 
ceny vodného a stočného pro 
konečné odběratele s váhou kri-
téria 96 %, preventivní kontrola 
úniků na vodovodní síti s váhou 
2 %, revize kanalizace – stokové 
sítě s váhou 2 %.

V bodu č. 36 rada schváli-
la vypracování Územní studie 
K Závodišti za předpokladu, že 
náklady na její zpracování uhradí 
vlastníci příslušných pozemků. 
Posledním bodem ke schvále-
ní byla směrnice o zveřejnění 
a zpracování zakázek malého 
rozsahu. Závěrečná diskuse byla 
krátká a týkala se připravované-
ho řešení na úpravu lipové aleje 
v Pivovarské ulici.

5. jednání rady města se ko-
nalo 10. 3. 2015, ale o tom až 
příště.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá n. L.

Školní stravování v Lysé nad 
Labem pro základní a střední 
školy a dvě mateřské školy na 
sídlišti zajišťuje již řadu let fi r-
ma Scolarest – zařízení školního 
stravování, spol. s r.o..

Se stravováním od této fi rmy 
jsme spokojeni, ale čas od času 
se něco „nepovede“ a objeví se 
připomínky. Pokud jsou výhrady, 
je potřeba je zformulovat a řešit. 
Začátkem února jsme vyvolali 
s místostarostou Ing. P. Eliškou na 
podnět ředitelek mateřských škol 
jednání ohledně výhrad ke stravo-
vání z důvodu skladby jídelního 
lístku, pestrosti, vzhledu a chuti jí-
del a častějšího zařazování zeleniny, 
ovoce a také méně obvyklých jídel 

(cizrna, jáhly, pohanka, kuskus). 
Chtěla bych poděkovat ředi-

telkám MŠ Bc. J. Černé a Mgr. 
Š. Vošické za aktivní přístup a de-
tailní vyhodnocení jednotlivých 
pokrmů i za čas, který této pro-
blematice věnovaly. Dále děkuji 
zástupcům fi rmy Scolarest paní 
J. Blažkové a paní M. Šafaříkové, 
které začaly všechny připomínky 
okamžitě řešit a během měsíce 
března se již projevily ve stravo-
vání změny, které jistě povedou 
k větší spokojenosti strávníků. 

Naším přáním je zajistit co nej-
kvalitnější stravování pro naše 
nejmenší, a to nelze bez otevřené 
komunikace, vstřícnosti a vzájem-
ného respektu.

PaedDr. Věra Bodnárová
 vedoucí odboru ŠSVZaK

Poděkování

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 

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

Za fi nanční odbor 
Košvancová Darina
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Pro stanoviště U VLEČKY, KE SKÁLE, BRANDLOVA (u trafa) 
a MLÍČNÍK budou přistavovány BIO (velkoobjemové kontejnery na zeleň)  
– třetí sobotu v měsících DUBEN, KVĚTEN, ZÁŘÍ a ŘÍJEN.

 Pro stanoviště DVORCE, BYŠIČKY, ŘEHAČKA a U BORKU bu-
dou přistavovány BIO + KOMUNÁL (velkoobjemové kontejnery na zeleň 
a domovní odpad) – třetí sobotu v měsících DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN, 
ČERVENEC, SRPEN, ZÁŘÍ a ŘÍJEN.

Podrobnější informace budou vyvěšeny na jednotlivých stanovištích.

Pro všechny občany je k dispozici sběrný dvůr, který je u sídliště - bývalá 
kotelna, ul. Ke Vrutici 1738, otevřen je celý rok.

POZOR! OD MĚSÍCE BŘEZNA ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY 
NA SBĚRNÉM DVOŘE:
Pondělí - pátek 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Sobota 8.00 – 13.00

Ivana Koštířová, odbor SMI

Přistavování
velkoobjemových

kontejnerů v roce 2015

Město Lysá nad Labem přeje jubilantům 
k významným narozeninám do dalších let 

hodně zdraví, pohody a spokojenosti.

Odbor školství, kultury, soc. věcí a zdravotnictví

80 let
Emilie Jandousková
Jiřina Dvořáčková
Věra Miksová
Rudolf Drahokoupil
Danuše Vágnerová

O. Wilde:
„Tragédie pokročilých let nespočívá v tom, že stárneme, 
ale v tom, že zůstáváme mladí.“

85 let
Pravdomil Šenk
Věra Procházková

91 let
Marie Jirsová

92 let
Božena Chvojková
Oldřich Závodník
Věra Zumrová

INFORMACE PRO OBČANY O NOVELE ZÁKONA 
Č. 56/2001 O REGISTRACI VOZIDEL 

NOVELA ZÁKONA JE PLATNÁ OD 1. 1. 2015
- Vozidla, která jsou v „PŘEVODU“ a jejich majitelé je do 30. 6. 2015
 nedohlásí, tato vozidla k 30. 6. 2015 zaniknou.
- Pokud je vozidlo v současné době v depozitu, delší dobu než 18 MĚSÍCŮ, 
 bude vozidlo AUTOMATICKY k 30. 6. 2015 VYŘAZENO z registru motoro-
 vých vozidel a  mto tato vozidla zaniknou.
- Při přeregistraci motorového vozidla se dostaví původní provozovatel 
 i nový nabyvatel vozidla současně na příslušny registrační úřad původního 
 provozovatele vozidla. V případě, že se jeden nedostaví, je třeba předložit 
 OVĚŘENOU PLNOU MOC. Vozidla se budou odhlašovat a přihlašovat 
 současně. POLOPŘEVOD NEEXISTUJE.
- Při registraci vozidla z důvodu dědictví je třeba předložit velký a malý 
 technický průkaz, zelenou kartu povinného ručení, ecidenční kontrolu, 
 usnesení od soudu s vyznačením plné moci a OP. 
- Registrační značky přecházejí na nového provozovatele, bez ohledu 
 místa jejího vydání.
- KAŽDÁ ZMĚNA na vozidle se ohlašuje na příslušném registračním místě 
 DO DESETI DNŮ (změna adresy, změna barvy, tažné zařízení). 
 Při nesplnění těchto povinnos   se jedná o přestupek.
- Při změně provozovatele (např. ukončení leasingu, přepisu z IČ na rodné 
 číslo) je třeba předložit EVIDENČNÍ KONTROLU, správní poplatek činí 800,- Kč.
- Vyřazení silničního vozidla z provozu (dříve depozit). Nová maximální lhůta 
 činí 12 měsíců; správní poplatek činí 200,- Kč.
- ZÁNIK VOZIDLA (dříve trvalé vyřazení) – úkon je BEZ POPLATKU.
- Další informace naleznete na www stránkách Ministerstva dopravy.
- Kontakt na pracovníky MÚ Lysá nad Labem, odbor dopravy, 
 registr vozidel:  VÁCLAV NOVÁK, tel.: 325 510 289
             VĚRA BENDOVÁ, tel.: 325 510 251

V uplynulém měsíci se podařilo:
• vyjednat snížení ceny objedná-
 vané autobusové dopravy 
 o 3 Kč/km,
• zahájit jarní úklid města,
• zahájit jednání o využití vrtu 
 v Kovoně pro zapojení do měst-
 ského vodovodu (více v článku 
 Komise ŽP),
• umístit lavičku k autobusové za-
 stávce na Masarykově ulici,
• umístit parkovací místo ZTP 
 a pohodlné stojany na kola na-
 proti poště,
• zpracovat projektovou doku-

Okénko místostarosty
 mentaci chodníku v ulici Za
 zámkem,
• ve spolupráci s Úřadem práce 
 uvolnit pomocného údržbáře do 
 zámeckého parku, vč. správy 
 WC tak, aby mohly v sezóně 
 sloužit návštěvníkům parku,
• zahájit koncesní řízení na provo-
 zovatele VaK (vodovodů a kana-
 lizací), 
• zadat zpracování projektové do-
 kumentace na zapojení ionexo-
 vých fi ltry v úpravně vod,
• vstoupit do Fondu cestovního 
 ruchu při Zlatém pruhu Polabí 

 a zahájit jednání o možnosti za-
 stávky výletní lodi Blanice na ná-
 plavce v Litoli,
• vyjednat přesun infocentra z kni-
 hovny do zrekonstruovaného 
 muzea B. Hrozného,
• zadat zpracování stavebního 
 programu na multifunkční halu 
 (sportovní a společenské akce),
• zadat zpracování studie prove-
 ditelnosti na komunitní centrum 
 v domě R. Jedličky, čp. 13, Huso-
 vo náměstí,
• zveřejňovat zápisy ze zasedání 
 komisí rady města na webu 
 města.

Další informace:
• Dle předloženého návrhu tech-
 nologie zpracované provozova-
 telem městských VaK jsou před-
 pokládané pořizovací náklady 
 ionexových fi ltrů 1,25 mil. Kč. 
 Náklady spojené s provozem při 
 90 denním provozu v roce (kritic-
 ká období) potom 1,44 Kč/m3

 (obě ceny bez DPH). Vzhledem 
 k probíhajícímu koncesnímu ří-
 zení (viz výše) lze tyto ceny brát 
 pouze jako orientační pro danou 
 technologii, do konečné ceny 
 vodného se nemusí promítnout.

Ing. Petr Eliška,
místostarosta

Město Lysá nad Labem navr-
huje přistoupit v celém katastrál-
ním území města Lysá nad Labem 
k provedení komplexní pozemko-
vé úpravy. Cílem města je zahájit 
s podporu alespoň části největ-
ších vlastníků pozemků tento pro-
ces. Komplexní pozemková úpra-
va přinese prospěch i majitelům 
zemědělských pozemků, protože 
se jejich pozemky za jejich plné 
účasti v celém procesu zhodnotí 
a zpřístupní. Majetková práva 
majitelů přitom nebudou nijak 
dotčena. Pro město i pro všechny 
účastníky by měla být přínosem 
i skutečnost, že se jedná o proces, 
který je fi nancován ze státního 
rozpočtu ČR. Pořizovatelem kom-
plexní pozemkové úpravy bude 
Pozemkový úřad a nikoliv město. 
Obsah této úpravy si ale město 
a další majitelé zemědělských po-
zemků budou moci ve spolupráci 
se zpracovatelem dohodnout. 
Město chce dosáhnout:
1) Změny katastrální hranice 
 mezi městem a obcí Přerov 

 nad Labem tak, aby hranice
 šla po břehu řeky Labe a celá 
 osada Řehačka byla začleněna 
 do katastru města a obec Pře-
 rov nad Labem by byla územ-
 ně kompenzována na levém 
 břehu řeky Labe.
2) Připravit území pro vybudo-
 vání severojižního obchvatu 
 města tak, aby se v trase iden-
 tifi kovaly pozemky nezbytné 
 pro stavbu a došlo k jejich pří-
 padným směnám tak, aby se 
 minimalizovaly náklady na vý-
 kupy.
3) Provést taková opatření v po-
 lích na západ od města, která 
 přispějí ke snížení rizika vě-
 trné eroze a zvýšené prašno-
 sti ve městě. Mělo by se jednat 
 o výsadbu větrolamů, sázení 
 alejí podél polních cest a vznik 
 případných nových vodních 
 prvků v krajině s tím, že tato 
 opatření budou budována 
 v maximální možné míře na 
 pozemcích města.
4) Provést rekonstrukci hlavních

Výzva - Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním 
území města Lysá n. L.

Vážení spoluobčané, v posled-
ních týdnech zněla Lysou nad La-
bem debata o nadlimitní hodnotě 
dusičnanů v pitné vodě. Je to jev 
znepokojující, nicméně nehodný 
jakékoliv paniky. Vzhledem k tomu, 
že Lysá leží v oblasti intenzivně vyu-
žívané zemědělské půdy, v povrcho-
vých i podzemních vodách stoupá 
obsah dusičnanů, jejichž původem 
je právě splach z hnojených polí. 
Zdroje pitné vody má Lysá dva. Ten 
první zcela vyhovuje kvalitní pitné 
vodě, jeho hloubka je cca 120 me-
trů. Tím druhým je sběrná studna 
hluboká pouze 9 metrů, snadno se 
do ní dostávají rezidua zemědělské 
výroby a nesplňuje doporučené 
limity obsahu dusičnanů. A právě 
o tomto zdroji pitné vody pro Lysou 
je řeč. Dospělému člověku vyšší 
obsah dusičnanů ve vodě nevadí. 
Ohroženou skupinou jsou ale ko-
jenci a děti do sedmi let, kojící a tě-
hotné ženy. Kojenci by měli obecně 
používat vodu označenou jako „ko-
jenecká“, tedy balenou. Malé děti 
by vodu, která nám v současnosti 
teče z kohoutků, měly pít omezeně 
tak, aby 2/3 jejich denního pitného 
režimu pokryla voda, kde se zvýše-
ný obsah dusičnanů nevyskytuje. 
Mnohé rodiny to řeší vodním „au-
tomatem“ u Penny, kde lze načepo-

Vyjádření komise pro životní prostředí k vysoké 
koncentraci dusičnanů v lyské vodě

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
MAS Polabí, o.p.s.  

Vážení členové, v souladu s platným statutem a z rozhodnutí 
správní rady svolávám Valnou hromadu Místní akční skupiny 
MAS Polabí, o.p.s., v pondělí 13. 4. 2015 v 18.00 hodin v kině 

na Husově náměstí 25 v Lysé nad Labem.  
Mgr. Petr Kopecký

 polních cest v katastru Lysá 
 nad Labem. Jako prioritní se 
 jeví rekonstrukce polní cesty 
 mezi Byšičkami (od mlejnku) 
 a Litolí (k čistírně odpadních 
 vod) a dále polní cesty mezi 
 Karlovem a Litolí po trase bý-
 valé Zemské stezky a dále 
 cesta mezi Karlovem a Dvor-
 cemi. Minimálně jedna z těch-
 to tras by měla být rekonstruo-
 vána do podoby zpevněné 
 asfaltové komunikace. Dále 
 by mělo být cílem města ob-
 novit v krajině zaniklé cesty 
 v trasách, které jsou ve vlast-
 nictví města a mohou plnit 
 svou funkci.
5) Při pozemkových úpravách 
 by se mělo rovněž pamatovat 
 na obnovu protipovodňových 
 hrází, které jsou vybudovány 
 mezi řekou Labe a Litolí. Tyto 
 hráze vybudované ve 20. letech 
 20. století jsou nyní na mnoha 
 místech poškozené a nefunk-
 ční. 

Zemědělský půdní fond v k.ú. 
Lysá nad Labem činí 1 788 0011 
m2 a podaná žádost v roce 2012 

zahrnovala pouze 431 3005 m2, tj. 
24,12 % zemědělského půdního 
fondu. Obdobné to bylo u žádos-
ti v k.ú. Litol. Zemědělský půdní 
fond v k.ú. Litol činí 194 8370 
m2 a podaná žádost v roce 2012 
zahrnovala pouze 32 0644 m2, 
tj. 24,12 % zemědělského půd-
ního fondu. Ke dni  11. 2. 2015 
jsme získali souhlas s připoje-
ním ke komplexním pozemko-
vým úpravám celkem v k.ú. Lysá 
nad Labem na plochu 723 6094 
m2 a v k.ú. Litol na plochu 85 
2058 m2.

Na základě výše uvedeného si 
vás dovoluji požádat, aby ti z vás, 
kdo vlastní pozemky v katastrál-
ním území města Lysá nad La-
bem a chtějí se aktivně zapojit do 
výše navrženého projektu, předali 
své kontakty na MěÚ Lysá nad 
Labem, Odbor správy majetku 
města a investic, tel. 325 510 236 
nebo prostřednictvím emailové 
adresy: javorcikova@mestolysa.
cz. Předem vám děkuji a těším se 
na případnou spolupráci.                                                                                         

Ing. Petr Eliška,
místostarosta města

vat vodu vynikající kvality původem 
z Káraného, tedy Cenomanské 
zvodně. Je diskutabilní, jak dalece 
by dlouhodobá konzumace vody 
s vysokým obsahem dusičnanů 
mohla poškodit naše zdraví. Dle do-
stupných vědeckých studií jsou kon-
centrace do 100 mg/l pro dospělého 
člověka bezpečné. Mnohem větší 
množství dusičnanů získáváme 
z běžné stravy. 

Na zvláštním zasedání zastupi-
telstva, které se konalo dne 28. led-
na 2015, místostarosta Petr Eliška 
prezentoval, jakým způsobem bude 
město problém řešit. Nutno přiznat, 
že vedení města vynaložilo značné 
úsilí a jasně ukázalo, že mu na zdra-
ví jeho obyvatel záleží. Pravidelně 
každý týden jsou odebírány vzorky 
a pokud obsah dusičnanů přesáh-
ne hranici 50 mg/l, ve školkách je 
k přípravě pokrmů a nápojů použí-
vaná balená voda. Z dlouhodobého 
hlediska je toto řešení neúnosné, 
proto dalším krokem bude instalace 
ionexového fi ltru, který nás nadli-
mitního obsahu dusičnanů zbaví. 
Celkově by tato investice měla stát 
přibližně tři miliony korun. Z toho 
kolem jednoho milionu bude inves-
továno do úpravy a nového oplocení 
ochranného pásma problémového 
zdroje. Následně se bude město 

snažit najít jiný zdroj, který by na-
hradil stávající kontaminovaný. Zde 
se nabízí otázka: Má smysl investo-
vat tak velký peníz do dočasného ře-
šení? Na území Lysé se nachází více 
nevyužívaných vrtů, které by mohly 
sloužit jako nový zdroj, bude trvat 
možná měsíce, než bude vybudo-
vána příslušná infrastruktura a na-
pojení na vodovodní řad, ale i tak je 
dle názoru naší komise zbytečné in-
vestovat tři miliony do úpravy vody 
u nevyhovující studně, která bude 
pravděpodobně v budoucnu od vo-
dovodního řadu odpojena. Kloníme 
se spíše k názoru, že by bylo vhod-
nější okamžitě prověřit kvalitu vody 
v již existujících vrtech, které se 
nachází na území města a současně 
společně s hydrogeologem označit 
ideální místa pro další případné 
vrty. Jeden existující vrt se nachází 
přímo v Kovoně, jeho využití vypa-
dá optimisticky, rozbor vody odhalil 
vodu ve stejné kvalitě, jako stávající 
vrt v Cenomanské zvodni. 

Nutno dodat, že obsah dusičnanů 
ve vodě je ukazatelem toho, že voda 
obsahuje zbytky látek používaných 
v zemědělství, které se ale běžně 
neměří. Jsou to například pesticidy 
nebo herbicidy. Těchto látek jsou 
desítky a pokud se vodě objeví, io-
nexový fi ltr nám od nich nepomůže. 

Kromě značné prvotní investice nás 
bude stát nemalou částku také jeho 
provoz, který je náročný na údržbu 
a kontrolu, aby nedošlo k přenosu 
bakterií. Naši situaci jsme konzul-
tovali s odborníky z Českého hyd-
rometeorologického ústavu, kteří 
potvrdili, že na našem zemědělsky 
intenzivně využívaném území je 
značně rizikové používat jako zdroj 
pitné vody studnu hlubokou pou-
hých 9 metrů. Současný stav také 
jasně ukazuje, že město potřebuje 
alespoň jeden prověřený záložní 
zdroj vody, který bude moci využít 
v případě znečistění hlavního zdroje. 

Byli bychom rádi, kdyby město 
ještě jednou zvážilo realizaci krátko-
dobého řešení v podobě ionexového 
fi ltru, který pouze odstraní dusična-
ny a raději se přiklonilo k možnosti 
co nejrychlejšího připojení náhrad-
ního zdroje. 

A co můžeme zatím dělat my, 
občané? S tímto problémem se 
mnozí z nás začali více zajímat o to, 
jaké látky se nachází v naší stravě. 
Omezme tedy příjem dusičnanů 
a dusitanů z uzenin, nekupujme ne-
kvalitní potraviny a soustřeďme se 
na čerstvé výrobky a na kvalitní ze-
leninu pěstovanou tradiční cestou. 

S přáním hezkého jara, 
Komise pro životní prostředí rady 

města Lysá nad Labem
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Naboural a ujel
Dne 14. 2. 2015 v 17.40 hodin 

bylo přijato telefonické oznámení, 
že v ulici Zahradní řidič osobní-
ho motorového vozidla poškodil 
zaparkovaný automobil a z místa 
nehody ujel. Strážníci na místě 
zjistili jak poškozené vozidlo, tak se 
jim podařilo najít i viníka nehody, 
který s vozidlem zaparkoval o ulici 
dále. Při jednání s řidičem strážní-
ci pojali podezření, že 78 letý řidič 
z Lysé nad Labem je pod vlivem al-
koholu. Následně u řidiče provedli 
dechovou zkoušku, která dopadla 
pozitivně s naměřenou hodnotou 
1,76 ‰. Na místo byla přivolána 
SDN Policie ČR, která si událost 

Krimi střípky
po příjezdu převzala k provedení 
dalších opatření.

Nezvaný host
Dne 17. 2. 2015 v 13.30 hodin 

bylo přijato telefonické oznámení, 
že se v ulici 9. května na zahradě 
jednoho z domů nachází neznámá 
osoba s batohem na zádech. Na 
místě strážníci zadrželi 49 letého 
muže, u kterého v batohu nalezli 
měděné dráty a další věci, u kterých 
bylo podezření, že pocházejí z trest-
né činnosti. Z tohoto důvodu byl 
muž strážníky omezen na osobní 
svobodě a na místo byla přivolána 
Policie ČR, která si muže následně 
převzala k dalšímu šetření.

Zadržený pachatel TČ
Dne 26. 2. 2015 v 16.50 hodin bylo 

přijato telefonické oznámení o muži, 
který vniknul do objektu soukromé 
společnosti v ulici Mírová. Strážní-
ci na místě zadrželi 49 letého muže 
z Nového Strašecího, který se 
z objektu pokoušel odcizit měděné 
a hliníkové dráty. Muž byl omezen na 
osobní svobodě a na místo byla přivo-
lána Policie ČR z důvodu podezření 
ze spáchání trestného činu. Dalším 
šetřením k osobě pachatele bylo zjiš-
těno, že muž se nachází v databázi 
hledaných osob Policií ČR. Muž na-
konec skončil na policejní služebně.

Nepoctivý „taxikář“
Dne 22. 2. 2015 v 05.00 hodin 

byl strážníky kontrolován řidič 

označeného vozidla jako TAXI, 
zda má řidič veškeré potřebné 
doklady v pořádku. Kontrolou 
veškerých předložených dokla-
dů bylo zjištěno, že vozidlo je 
řádně vybaveno a provozováno 
v souladu s platnou legislativou, 
nicméně 49 letý řidič z Milovic 
nedisponuje průkazem řidiče 
taxislužby. Na základě tohoto 
zjištění bylo podezření ze spá-
chání přestupku oznámeno ke 
správnímu řízení, kde muži hro-
zí pokuta až do výše 50 000,- Kč 
a zákaz činnosti od 6 měsíců do 
2 let.

Sledujte náš web na adrese www.
mplysa.cz.

Bc. Luboš Zita, zástupce 
ředitele městské policie Lysá n. L.

Foto a seznam čtyřnohých kama-
rádů nalezených v Lysé nad Labem 
a okolí najdete aktuálně na adrese 
útulku www.pejscilysa.wz.cz a prů-
běžně na vývěsce u Městské policie.

Městská policie, která zajišťuje 
odchyt toulavých psů v Lysé nad 
Labem, vždy po odchytu pejska 
odveze do místního útulku v Lysé 

nad Labem se sídlem ve VelaSu, a.s. 
čp. 535, tel.: 325 551 221, nebo na 
tel. 723 342 174 paní Čápová. 

Nabídka pejsků a kočiček

Opravy komunikací a chodníků v Lysé nad Labem

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 sta-
 rosti, 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

Vážení spoluobčané, RM Lysá 
nad Labem schválila dne 27. 1. 
2015, usnesením č. 50 opravy ko-
munikací a chodníků. Na opravu 
komunikací je pro letošní rok 
v rozpočtu města vyčleněna část-

ka ve výši 3,000 tis. Kč a na opra-
vy chodníků částka ve výši 2,600 
tis. Kč. 

Kromě oprav komunikací 
a chodníků byly schváleny inves-
tiční akce na výstavbu komunika-

Rozpracovanost zakázek 2015
Akce Zadání  RM Vysoutěžená cena Stav
KOMUNIKACE 3,000 tis.    
Výtluky zveřejnění  30. 1. 15 RM 24. 2. 15  realizace IV–V/2015
Parkovací místa, Sídliště čp. 1420–1426 PD z r. 2014, zveřejnění  30. 1. 15 RM 24. 2. 15  realizace IV/2015
Oprava bet. komunikace, Sídliště čp. 1420–1426    
Oprava nezp. povrchu, Spojovací    
Oprava nezp. povrchu, Višňovka    
CHODNÍKY 2,600 tis.
Zámková dlažba, Sídliště čp. 1439–1442 PD, zveřejnění 13. 2. 15 RM 10. 3. 15  realizace IV–V/2015
Zámková dlažba, Sídliště čp. 1454–1455;
Zámková dlažba, Sídliště čp. 1456–1458 PD, zveřejnění 13. 2. 15 RM 10. 3. 15  realizace IV–V/2015
Zámková dlažba, Jedličkovo sídliště čp. 1399–1404 zadána PD   
Zámková dlažba, Nerudova (Mírová-Olbrachtova) Vysoutěženo 2014 RM 21. 10. 14 354.872,27 realizace III–IV/2015  
Zámková dlažba, Nerudova (Olbrachtova-Na Vlečce) PD   
INVESTICE
Chodník zám.dl. Fuksova Vysoutěženo 2014 RM 16. 9. 14 290.419,27 realizace III–IV/2015
Komunikace K Bažantnici PD   
Komunikace Kpt. Jaroše Vysoutěženo 2014   realizace V/2015
Komunikace U Vodárny II Přepracování PD   
Komunikace Vysoká mez Přepracování PD   
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 400 tis.
Vodorovné značení zveřejnění  30. 1. 15  RM 24. 2. 15  realizace IV–V/2015

cí: K Bažantnici, včetně odvod-
nění – 4,000 tis. Kč, komunikace 
Kpt. Jaroše (nezpevněná část), 
včetně chodníku – 2,700 tis. Kč 
a výstavba komunikace U Vodár-
ny II se bude realizovat ze sdruže-

ných prostředků.
Postupně, po zpracování PD

a vysoutěžení zhotovitelů staveb, 
bude probíhat samotná realizace, 
viz tabulka. 

Odbor SMI

Tak už máme zimu za sebou 
a pouštíme se do práce na zahrád-
kách. Sluníčko hezky hřeje a my 
běháme nakupovat semínka ředk-
viček a špenátu, přísadu jarního 
salátu, zkrátka vše pro zdraví a tak 
už jsme v jednom kole. Ale to nej-
hezčí kolo nás vždycky čeká dvakrát 
měsíčně v Kavárničce dříve naroze-
ných „u Bílé labutě“. 

Připomeňme si, co jsme zde 
v měsíci březnu zažili. První návště-
vou v Křesle pro hosta byl pan Jan 
Krumpholc, radní v zastupitelstvu 

našeho města, jinak předseda lys-
kého veslařského klubu. Velmi mile 
a srdečně pohovořil o svých prio-
ritách, které ho vedly do loňských 
komunálních voleb, v nichž za hnu-
tí Lysá v pohybu získal mandát za-
stupitele města. Jako vždy, sesypala 
se na něj řada dotazů. Nejvíce naše 
seniory zajímalo, jak se budou řešit 
problémy na silnicích a chodnících 
našeho města, které nám kompliku-
jí jízdu vozidly i na kolech, ale taky 
problémy na přechodech pro chod-
ce aj. Dále pak, jak budeme spo-

Kavárnička jarní
Po rozhodnutí zastupitelstva 

města pokračuji v jednání se 
Středočeským krajem o výstav-
bě nového domova pro seniory. 
Na základě tohoto úkolu jsem se 
dne 10. 12. 2014 sešel s vedou-
cím odboru sociálních věcí Stře-
dočeského kraje, panem Váňou. 
Na tomto jednání jsme se se-
známili s novými skutečnostmi 
a hovořili jsme o dalším vývoji 
a možné výstavbě nového do-
mova pro seniory. V tuto chví-
li nemá kraj na výstavbu volné 
fi nanční prostředky. Prioritou 
kraje je přestěhovat stávající do-
movy z nevyhovujících prostor do 
prostor nových, odpovídajících 
současným standardům. V Lysé 
nad Labem se počítá s kapacitou 
maximálně 100 lůžek, část z nich 
by měla být určena pro seniory 
trpící Alzheimerovou chorobou. 
Pan Váňa bude v průběhu měsí-

Jak pokračují jednání 
o výstavbě nového
domova pro seniory

ce února jednat s Ministerstvem 
práce a sociálních věcí ohledně 
možného fi nancování výstavby 
nového domova. Bylo dohodnuto, 
že připravím informativní zprávu 
o možnostech umístění nového do-
mova a to ve variantách stávajícího 
umístění za školou B. Hrozného 
nebo nového možného umístění 
v areálu bývalé Fruty. Obě tyto 
varianty už kraj v minulosti zva-
žoval. Varianty byly připraveny 
a posouzeny fi nančním, stavebním 
a sociálním odborem městského 
úřadu. Dopis, který obsahoval ná-
vrh umístění se zmíněnými varian-
tami, byl odeslán 19. ledna 2015. 
Dne 27. 1. 2015 proběhlo jednání 
s paní senátorkou a krajskou radní 
pro sociální věci paní Třískovou, 
která přislíbila pomoc v této věci. 
V tuto chvíli čeká město na odpověď 
a návrh dalšího postupu od kraje.

Jiří Havelka, starosta města

lečně řešit zapojení seniorů do ve-
řejného života s umožněním jejich 
vyžívání se ve vhodných městských 
objektech. Pan radní velice zasvěce-
ně na dotazy odpovídal a ubezpečil 
nás všechny, že tyto problémy jsou 
v řešení a jistě se brzy dočkáme 
postupné nápravy. Za jeho vstřícné 
vystoupení se mu naše dámy odmě-
nily vyzváním k tanci. 

Ve druhém termínu našeho se-
tkání jsme v Křesle pro hosta přiví-
tali milé dámy – pracovnice Psího 
útulku v Hrabanově. Seznámily nás 
se svými náročnými pracovními po-
vinnostmi, jimiž zachraňují životy 
odložených zvířat, hlavně pejsků. 
Zmínily i momenty „canisterapie“, 
kdy pes jako věrný druh člověka ve-
lice pomáhá lidem přemáhat samo-
tu a svým způsobem i společenskou 
odloučenost. Jejich projevy nás na-

tolik nadchly, že zvažujeme návště-
vu jejich psího útulku s příspěvkem 
na péči o pejsky.

Naším posledním setkáním 
v březnu byl výlet do Kerska, do 
Lesního ateliéru u Kubů, kde jsme 
se potěšili jejich přípravou na Veli-
konoce. Byli jsme od vedoucí paní 
Jany srdečně zváni a jeli autobusem. 
Byl to termín již dlouho po uzávěrce 
Listů, tak bližší informace o zájezdu 
a naše zážitky přineseme příště.

A nezapomeňte - Kavárnička se 
koná vždy po čtrnácti dnech, v ter-
mínech a s hosty, jak uvádí Kulturní 
kalendář v Listech. Je to v restauraci 
„U Bílé labutě“, vždy od 14.30 do 
16.30 hodin. Posouváme začátek 
o půl hodiny, aby se polední hosté 
v klidu naobědvali. Takže - těšíme se 
na Vás!

 MVDr. Jan Kořínek

Návštěvní doba útulku:
PO – ČT od 8.00 do 14.00 hodin, 

PÁ od 8.00 do 12.00 hodin a kaž-
dou první sobotu v měsíci od 9.00 
do 11.00 hodin

Město Lysá nad Labem děku-
je všem občanům, kteří projeví 
zájem o naše opuštěné pejsky 
a kočičky.                

za odbor SMI
Ivana Koštířová
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Telefonické konzultace
dětských lékařů

(po ordinačních hodinách)

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

MUDr. Chocholová    
 tel. 606 840 451

MUDr. Matasová        
 tel. 607 746 211

Pro registrované pacienty těchto lékařů: 

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

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

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

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

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

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

RC Parníček
Cena za převod 10 Kč

COWORKINGOVÉ 
CENTRUM

ST 9-12 h, 14-18 h; ČT 9-12 h
Potřebujete pracovat na počítači, anebo si 

vyřídit telefony a dítě Vám to nedovolí?

Přijďte do RC, dítě Vám 
pohlídáme a Vy můžete 
u nás v klidu pracovat

ŠKOLIČKA
BENJAMÍNEK

pro děti od 2 let
PO – PÁ:  8 – 12 hodin

ÚT: 8 – 15 hodin

CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ  
na míčích i bez nich
PO 9.30–10.30 vč. hlídání
ÚT 17.00–18.00 vč. hlídání

Workshop na téma:
SLAĎOVÁNÍ RODINNÉHO 
A PRACOVNÍHO ŽIVOTA

pondělí 27.4. od 16.30 hodin

PORADNA 
S PSYCHOLOGEM  
ČTVRTEK 16.4. od 16.00, 

16.30 nebo 17.00 hodin
zdarma - nutné se objednat

PŘEDPORODNÍ KURZ
pro nastávající rodiče
v pondělí 13. 4. 2015

16.00–18.30 hodinCVIČENÍ PRO DĚTI
OD 1,5 DO 6 LET

ČT 9.30-10.30 s rodiči
ČT 16.30-17.30 bez rodičů

MIMIKLUBKO
program pro rodiče 
s dětmi do 1 roku 

a pro budoucí rodiče
každé úterý 9.00–10.30

DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ SPOJENÝ 

S ČARODĚJNICEMI
STŘEDA 29.4.

9–12, 14– 18 hodin
ukázkové hodiny, opékání buřtů, 

divadélko

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 děti HUDEBNÍ VŠEZNÁLEK (1–4 roky); 
 hravé cvičení (1,5–6 let); taneční škola (přípravka) (3–6 let)
– Školička BENJAMÍNEK = klub pro předškolní děti (již od 2 let)
– pro dospělé - cvičení s hlídáním dětí, předporodní kurzy
– pro dospělé anglická konverzace s rodilou mluvčí

Beseda s psycholožkou
Co mohu se svým dítětem dělat, 
abych podpořila jeho rozumový 

vývoj v bdobí od 2 do 5 let?
16. 4. od 17.30 do 19.00 hodin

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

Kurz drátování – 1. a 15. dubna 2015Kurz drátování – 1. a 15. dubna 2015
Pravidelné kurzy drátování s Janou Procházkovou v knihovně.

Velikonoční prázdniny s knihovnou Velikonoční prázdniny s knihovnou 
– 2. + 3. dubna 2015– 2. + 3. dubna 2015
 Dopolední program pro děti, které nerady trá-
ví prázdniny doma. Na akci je nutné se přihlásit 
předem, počet míst na akci je omezen! 

Musica Dolce Vita Musica Dolce Vita 
– 6. dubna 2015 od 16.00 hodin– 6. dubna 2015 od 16.00 hodin 

 Velikonoční koncert v evangelickém kostele v Lysé n. L., na kterém se před-
staví úspěšné dámské trio ve složení: Daniela Demuthová (zpěv), Žofi e Vo-
kálková (fl étna), Zbyňka Šolcová (harfa).

Toulky minulostí Toulky minulostí 
– 7. dubna 2015– 7. dubna 2015
 od 16.30 hodin od 16.30 hodin
Přednáška PaedDr. Marie Kořínkové bude 
věnována významným ženám české minu-
losti, tentokrát se zaměřením na 19. století. 
Přednáška se koná od 16.30 hod. v knihovně. 
Vstup volný.

Cestou osudu a náhody Cestou osudu a náhody 
– 8. dubna 2015 od 17.00 hodin– 8. dubna 2015 od 17.00 hodin
Indie, Pákistán a Írán očima cestovatele a dobrodruha Romana Vehovského. 
Beseda bude zahrnovat poslední etapu jeho sedmiletého putování světem. 
Vstup volný.

Výstava denního stacionáře Výstava denního stacionáře 
– 8. dubna – 4. května 2015– 8. dubna – 4. května 2015

Výstava výrobků seniorů z dílny denního stacionáře Centra sociálních 
a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s., středisko Lysá nad Labem. 

Tátové čtou dětem Tátové čtou dětem 
– 11. dubna 2015 od 9.00 do 12.00 hodin– 11. dubna 2015 od 9.00 do 12.00 hodin
Zveme všechny děti, rodiče i prarodiče na dopolední čtení do knihovny. 
Těšit se můžete na čtení pohádek, zpívání a malování. Prosíme všechny 
odvážné „taťky čtenáře“, aby nám se čtením přišli pomoci. Na každého 
„tátu čtenáře“ bude čekat odměna.

Barokní poustevnictví v ČecháchBarokní poustevnictví v Čechách
– 14. dubna 2015 od 17.00 hodin– 14. dubna 2015 od 17.00 hodin
Přednáška PhDr. Michala Řezníčka v rámci cyklu Univerzity volného času. 
Vstup volný.

Cestami za exotikou – Pobřeží Slonoviny Cestami za exotikou – Pobřeží Slonoviny 
– 21. dubna 2015 od 17.30 hodin– 21. dubna 2015 od 17.30 hodin
Cestopisná beseda JUDr. Václava Krále věnovaná jeho loňskému putování 
exotickou Afrikou.

Plstění – 25. dubna 2015 od 9.00 do 11.00 hod.Plstění – 25. dubna 2015 od 9.00 do 11.00 hod.
Kurz plstění zaměřený na výrobu plstěné víly a panenky. Přijďte se naučit, jak 
pracovat s vlnou. Kurzovné 260,- Kč. V ceně kurzovného jsou zahrnuty ná-
klady na materiál, plstící podložka a plstící jehla. Na kurz je nutné se přihlásit 
předem. Počet míst omezen! 

Povídání o porodech Povídání o porodech 
– 28. dubna 2015 od 16.10 hodin– 28. dubna 2015 od 16.10 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.  Akce se uskuteční v prostorách knihovny. Vstup 
volný.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ A SPECIÁLNÍ
Vás srdečně zve na 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
který se koná dne 29. 4. 2015 
od 8.00 do 15.00 hodin.

Můžete si prohlédnout prostory školy, zhlédnout netradiční 
způsoby vyučování, výstavku výrobků našich žáků. 
V 10.00 hodin bude VYSTOUPENÍ NAŠICH ŽÁKŮ. 

Jste všichni srdečně zváni. 
Těší se na vás žáci a učitelé školy.   

Mgr. Irena Dlabolová

Jaro je tu, kalendářně urči-
tě. Netrpělivě jsme ho vyhlíželi 
a těšili se na sluníčko, abychom 
mohli začít čerpat energii, která 
nám dává sílu do našich životů. 
Zámecký park, jehož brány už 
budou otevřené i pro širokou 
veřejnost, se začíná zabarvovat 
pozitivní zelenou barvou. 

V myšlenkách jsme ještě dlou-
hou dobu byli na našem „Zámec-
kém Valentýnském plese“, který 
u nás proběhl počátkem února. 
Těm, co se z nějakých důvodů 
plesu nemohli zúčastnit, jsme 

uspořádali promítání fotografi í 
a videí pořízených v průběhu ce-
lého plesu. V tom nám pomohla 
i lyská regionální televize „MA-
NOLA“. Jsme moc rádi, když 
k nám pan Kohoutek zavítá, vi-
deo natočí a všichni si tak může-

me krásné společné chvíle připo-
mínat. Moc děkujeme. Po plese 
jsme si připomněli období „Ma-
sopustu“. Masopust předsta-
voval období hodování a veselí 
mezi dvěma postními dobami. 
Během něj probíhaly taneční zá-
bavy a také zabijačky (ta je také 
v plánu…). My si povídali 
o tom, jak jsme prožívali toto 
období za našeho mládí a sa-
mozřejmě jsme také hodovali 
s přičiněním vlastních rukou. 
Při vzpomínkovém povídání 
jsme smažili masopustní kobli-

hy a k tomu hrála zámecká ka-
pela, která tak poctivě trénovala. 
Neopomněli jsme ani duchovní 
záležitosti. Proběhla pravidel-
ná katolická mše v zámecké 
kapli a evangelická bohoslužba 
v klubovně 2. patra. Slavili jsme 

s našimi „jubilanty“ jejich 
krásné narozeniny. Narozeni-
nový dort se svíčkami příjem-
nou atmosféru jenom umocnil. 
V červnu nás čeká výstava „Se-
nior – handicap 2015“, kde bu-
deme opět prezentovat „život 

na zámku“. Přemýšlíme, jak 
bude letos vypadat náš výstavní 
stánek a rádi bychom se zapojili 
i k doprovodnému programu 
a ukázali přítomným, co v nás 
ještě dřímá. Proto se při páteč-
ním skupinovém cvičení už při-
pravujeme. Nechte se překvapit.

Měsíc březen je nejen měsí-
cem knihy, ale i měsícem, kdy 
jsme po dlouhé roky vždy slavili 
„Mezinárodní den žen“. To nám 
utkvělo v paměti a každoročně 
ho slavíme. Shlédli jsme starší 
pořady, které nám připomněli, 
jak se slavil tento svátek napří-
klad v 80. letech. Zatančili jsme 
si, popovídali a každá z klientek 
dostala krásnou růžičku pro ra-
dost a potěšení.

Na přání našich klientů stále 
probíhá „Filmový klub“, který 
je oblíbený především v zimních 
měsících, kdy jsou dny kratší 
a na našem sloupovém sále 
osvětleném lampami, je velice 
příjemně. Promítání fi lmů pro 

nás není jen zábavou, ale tříbí 
nám paměť a „mozkové závity“. 
Paměť trénujeme i při společen-
ských hrách. U takového „prší“ 
se pobavíme, popovídáme a za-
vzpomínáme na staré časy.
„Dámy“ mají rády „člověče ne-
zlob se“ a luštění křížovek.

V pondělí 9. března k nám 
zavítal nadační fond „Dar zra-
ku“ se svým projektem, který se 
zaměřuje na prevenci, posílení 
zdraví a informování o nových 
postupech a možnostech léčby 
očních onemocnění.

Přejeme Vám krásné dny.
Mgr. Jiří Hendrich, 

ředitel Domova Na Zámku 
Lysá nad Labem
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ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem hledá 
kvalifi kovaného vyučující/ho ICT v kombinaci s Vv 
a učitele/ku I. stupně se znalostí Aj a výuky ICT, vý-
hodou s praxe s dětmi s SVP (především autismus 
a ADHD). Nástup 24. 8. 2015. Strukturovaný živo-
topis s referencemi a motivačním dopisem zasílejte 

do 20. 4. 2015 na reditelka@zsjaklysa.cz.

Již v prvním 
pololetí jsme 
měli nejed-
nu možnost 
vypravit se 

na exkurzi za volbou povolání 
ať už přímo v našem městě, či v 
okolí. Ve druhém pololetí jsme 
na předchozí akce navázali. 
V posledním týdnu před jarními 
prázdninami jsme vyjeli ten-
tokrát do automobilky TPCA 
v Kolíně, abychom na vlastní oči 
viděli nejen výrobu aut, ale po-
znali i běžné pracovní prostředí 
a podmínky zaměstnanců v tom-
to odvětví průmyslu.

Ozdobeni visačkou „visitor“ 
jsme se po příjemném uvítání 
v konferenční místnosti, základ-
ním úvodu a prezentačním fi lmu 
o fi rmě a jejích výrobcích dočkali 
zlatého hřebu celé exkurze, na 
který jsme se už dopředu nejvíce 
těšili – svezení vláčkem kolem 
jednotlivých úseků výrobní linky. 
Mají všichni nasazenou přilbu 
i ochranné brýle? Tak tedy nase-
dat a vyrážíme! Za pomoci pře-
nosných zesilovačů a sluchátek 
jsme měli celou prohlídku dopo-

Letos, stej-
ně jako kaž-
doročně, jsme 
v naší škole 
oslavili maso-

pust. S dětmi jsme si ve třídách 
připomněli, že se jedná o tradiční 
svátek z dřívějších dob naší his-
torie, kdy lidem touto dobou do-
cházely zásoby potravy a do další 
úrody bylo daleko. Všichni se tedy 
naposled do sytosti najedli a napi-

Masopust na Masarykově škole

li, užili si nevázaného veselí v maš-
karních průvodech a oslavy za-
končili maškarním bálem. Potom 
už bylo třeba se uskrovnit, maso 
se nejedlo vůbec a také ostatními 
potravinami se velmi šetřilo. K do-
kreslení atmosféry tohoto svátku 
přispěly i maminky a babičky, kte-
ré upekly a poslaly dětem na ochut-
nání tradiční masopustní koblížky 
a boží milosti. Završením oslav 
masopustu byl dětský karneval, 

kde si děti zatančily a vydováděly se 
v rozličných zdařilých kostýmech. 
Byly samozřejmě vyhlášeny nej-
hezčí masky. Děti si maškarní vel-
mi užily, všechny zaslouží velkou 
pochvalu za připravené převleky. 
Díky posíláme také rodičům, kteří 
při této činnosti podali svým rato-
lestem pomocnou ruku. Všichni už 
se těšíme na příští masopust! 

Dalším tradičním svátkem jara 
jsou Velikonoce, kterési letos při-
pomeneme výstavou kraslic v pří-
zemí Masarykovy školy ve dnech 
30. března až 1. dubna.   Na výstavu 
vás srdečně zveme.

Za žáky a učitele 1. stupně 
ZŠ B. Hrozného 

Mgr. V. Kindlová a 
Mgr. M. Mrázová

Sprechen Sie Deutsch? Ja oder nein?
Mluvíte německy? Ano nebo ne?

Někteří naši 
žáci rozhod-
ně základy 
n ě m e c k é h o 
jazyka ovláda-
jí. Mohli jsme 

se o tom přesvědčit na nedávno 
probíhající konverzační soutěži 
v německém jazyce.

První únorový týden proběhlo 
školní kolo, které bylo rozděleno 
na dvě kategorie. V kategorii I. A 
(žáci 6. - 7. ročníků) byli čtyři žáci: 
Štěpána Marethová (7. A), Jakub 
Škrdla (7. A), Aneta Kolínková 
(7. C) a Kateřina Melicharová 
(7. C). V kategorii II. A (žáci 8. – 9. 
ročníků) soutěžili Marie Blažková 

(8. A), Filip Kolář (8. A), Kateřina 
Krupová (8. A) a Nikol Vajdíková 
(8. A).

Soutěžíci se nejprve museli 
poprat s poslechem německého 
textu. Vyjadřovací schopnosti si 
procvičili v německé konverzaci. 
Dále prokazovali bohatost své 
slovní zásoby při popisu obrázku. 
Každý ze soutěžících se snažil ze 
všech sil a leckdy nebyla nouze 
o komickou situaci. Pokud se vás 
někdo na něco ptá, vy odpovídáte 
a nevíte na co, může být výsledek 
opravdu zajímavý... Pro každého 
účastníka pak byla připravena 
malá sladká odměna v podobě 
čokolády a propisovací tužka na 
památku.

Okresní kolo olympiády v ně-
meckém jazyce se uskutečnilo 

Konverzační soutěž v německém jazyce

11. února v Nymburce. Za dopro-
vodu paní učitelky Brčákové se 
soutěže zúčastnili první tři účast-
níci z obou kategorií. Celé sou-
těžní klání se neslo v podobném 
duchu jako školní kolo. Nyní jsme 
však již měli možnost srovnávat 
své výkony s ostatními, což pro 
nás byl určitě největší přínos. Vý-

sledkem pak bylo umístění Filipa 
Koláře na krásném třetím místě.

Filipovi a všem zúčastněným 
ještě jednou gratulujeme a pevně 
doufáme, že příští rok se znovu 
na této soutěži sejdeme a že řady 
soutěžících se budou rozrůstat.

Za žáky a učitele
Mgr. Iveta Brčáková

drobna okomentovanou našimi 
průvodci, takže ani v hlučnějších 
provozech jsme nebyli ochuzeni 
o zajímavé informace. V čisťouč-
kých halách by se nechalo jíst 
z podlahy, udivovala nás přes-
nost jednotlivých úkonů, ať už 
je prováděli lidé, nebo stroje… 
V jednom okamžiku karoserii ob-
jalo několik robotických rukou, 
krátké zaprskání, jiskřičky, už je 
svařeno a teď je na řadě zas další 
vůz… Co dále obdivovat? Doko-
nalý systém logistiky mezi částmi 
výrobního procesu, důmyslný 
vnitřní informační servis, sou-

činnost zaměstnanců, organizaci 
práce a třeba i propracovaný sys-
tém motivace pracovníků. Takto 
jsme projeli lisovnu, svařovnu, 
jednotlivé montážní úseky až po 
výstupní kontrolu. Jen do lakovny 
jsme se nemohli podívat, protože 
tam platí speciální bezpečnostní 
opatření. Všem se líbily samo-
statné „chytré“ přepravní vozíky 
na materiál, které rejdily po vý-
robní hale v drahách vymezených 
řídicími magnetickými pásy.

Po prohlídce provozu jsme zno-
vu nakrátko usedli do pohodlných 
židlí v konferenčním sálku a naši 

průvodci nám ochotně odpovída-
li na otázky, které se odvíjely od 
právě viděného a prožitého. Čas 
vymezený naší exkurzi uplynul 
a nás čekala cesta zpět do školních 
lavic. Kdyby se naskytla možnost, 
určitě bychom v TPCA vydrželi 
o mnoho déle. Některé z nás 
exkurze zaujala natolik, že jim 
představa možného budoucího 
pracovního uplatnění v TPCA 
připadala docela reálná. Celý 
program byl velmi dobře připra-
vený, naši průvodci, p. Vorel a p. 
Vostřel, se nám pozorně věnovali 
a patří jim velké poděkování. 

Až na svých cestách napříč 
republikou potkáte malé vozy 
Toyota Aygo, Peugeot 108 nebo 
Citroën C1, vězte, že první met-
ry svého automobilového života 
ujely pravděpodobně v Kolíně a že 
právě z místní průmyslové zóny se 
rozjely všemi směry za spokojený-
mi uživateli.

Děkujeme paním učitelkám 
Janě Tovarové a Petře Zenklové 
za přípravu, organizaci a reali-
zaci zajímavé exkurze k volbě 
povolání.

Za zúčastněné žáky a učitele 
8. a 9. ročníku Olga Gruhnová

s využitím materiálů TPCA

Únorová exkurze do TPCA Kolín

O k o u z -
lující a poe-
tické vystou-
pení s mý-
dlovými bu-
blinami si na-

plno užily děti ze školní druži-
ny J. A. Komenského. A nejen 
to. Celý program byl obohacen 
o originální vystoupení světové-
ho žongléra Navaro s jedinečnou 
kouzelnickou exhibicí. Děti ještě 
dlouho po ukončení akce nadšeně 
diskutovaly nad jeho kouzelnický-
mi kousky.

Na toto vystoupení navážeme 
28. dubna osvědčenou akcí Čaro-
dějnický rej, na kterou se nám po-
dařilo zajistit program s Divadlem 

show. Rej zakončíme opékáním 
buřtů. Věříme, že se i tato akce 
setká s pozitivním ohlasem u dětí 
a jejich rodičů.

Vrchotová Lenka
vedoucí vychovatelka

Bublinková show na 
školní družině v ZŠ JAK

Hledáme vyučující/ho
a učitele/ku
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Přípravný kurz matematiky 
k přijímacím zkouškám na VŠ

• Rozsah: 5x 90 minut
• Cena: 750,- Kč 
• Termíny: pátek – 10. 4., 13. 4., 20. 4. 2015 od 13.00 hodin
• Vyučující: plně aprobovaní učitelé matematiky 
• Obsah kurzu: výrazy, funkce, rovnice a nerovnice,
 analytická geometrie, opakování, shrnutí, zkušební testování, 
 případná domluva dalších témat a hodin možná
• Kurz je určen pro žáky středních škol, kteří mají zájem 
 o vysokoškolské studium.

Obchodní akademie,
Lysá nad Labem,
Komenského 1534

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

Od 8. do 
11. úno-
ra jsme se 
zúčastnili 

semináře v Lichtenfelsu v Ně-
mecku. Celkem nás do Německa 
vyjelo 16 studentů a 2 paní pro-
fesorky. Náplní našeho čtyřden-
ního programu bylo provádění 
různých aktivit a her zaměřených 
na komunikaci mezi námi a ně-
meckými studentkami. Hlavním 
účelem tohoto setkání bylo pre-

Studenti řešili 
česko-německé vztahy
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zentování prací na téma česko-
-německé vztahy od úplných po-
čátků až dodnes. Práce vytvořily 
skupiny, ve kterých byli namíchá-
ni studenti a studentky z obou 
států. I když se někteří ze začát-
ku obávali potíží s domluvou při 
práci, zvládli všichni spolupráci 
na jedničku. Z výjezdu jsme si od-
nesli mnoho nových zkušeností 
a rozšířenou slovní zásobu.

Studenti Obchodní akademie
v Lysé nad Labem
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Ve dnech 
19. – 21. 2. 
2015 probí-
hal na Výsta-
višti v Lysé 
nad Labem 

Veletrh učňovských a studijních 
oborů - ŘEMESLA 2015, který již 
druhým rokem organizovala Kraj-
ská hospodářská komora Střední 
Čechy. V tomto roce se zúčastnilo 
18 středních škol z okresů Praha-
-východ, Mělník, Nymburk, Mladá 
Boleslav a Kolín, město Lysá nad 
Labem reprezentovala OA Lysá 
nad Labem a SŠ oděvního a gra-
fi ckého designu Lysá nad Labem.  
Nabídka škol byla pestrá, veletrh 
se nijak nespecifi kuje na učňovské 
nebo maturitní obory, ale snaží se 
naopak ukázat vše, co region ve 
středoškolském vzdělávání nabízí. 
Veletrh byl zaměřen na propagaci 
středních škol a vytvoření co nej-
kompletnější nabídky pro žáky 
ZŠ, celkem Veletrh navštívilo cca 
500 žáků ZŠ a SŠ. Aby Veletrh ne-
byl pro žáky a studenty „nudný“, 
byla pro střední školy připravena 
Soutěž o nejlepší prezentaci školy, 
ve které měly za úkol připravit si 
prezentaci školy, kterou přednesl 
na pódiu Výstaviště student nebo 
studenti školy. Na soutěž se školy 
pečlivě připravily, konkurence byla 
velká. Dalším soutěžním kritéri-
em byla prezentace školy ve svém 
stánku a také aktivita, kterou měla 
škola přilákat zájem návštěvníků 

jak z řad žáků ZŠ, tak i dospělých. 
Návštěvníci si mohli vyzkoušet 
postavit model ze stavebnice Mer-
kur pod vedením studenta školy, 
vyzdobit si perníčky, vyzkoušet si 
psaní všemi deseti, nakreslit si za-
jímavý nákres v počítači, vyzkoušet 
si letecký simulátor, naučit se práci 
s kovářským nářadím, nechat se 
učesat nebo nalíčit apod.  Program 
byl proložen zábavnými vystou-
peními středních škol, takže ná-
vštěvníci mohli shlédnout baletní 
vystoupení Soukromé střední ško-
ly Maja z Prahy, zábavné taneční 
vystoupení ISŠ Mladá Boleslav 
a také hudební pohádku, kterou 
představila Soukromá střední 
škola Maja z Mladé Boleslavi. Ná-
vštěvníci veletrhu mohli ochutnat 
skvělé výrobky gastronomických 
škol nebo si zakoupit zajímavá 
aranžmá ze suchých květin, které 
nabízely zahradnické a zemědělské 
školy. Projevila se soutěživost mezi 
školami a každá škola měla zájem 
získat hlavní cenu, kterou byla ke-
ramická fi gurka „Šikuly“ pro sou-
těž vyrobenou chráněnou dílnou 
Ateliér 6tej smysl ze Staré Bolesla-
vi. Hodnocení se ujala porota, ve 
které zasedli zástupci významných 
subjektů ze Středočeského kraje 
- Continental Automotive Czech 
republic, SVÚM, Crystal Bohemia 
a.s., ČESMAD, Asociace kuchařů 
a cukrářů, Czechinvest,  KÚ Stře-
dočeského kraje a KHK Střední 
Čechy.

Vítězem Soutěže o nejlepší pre-
zentaci školy se stala SŠ oděvního 
a grafi ckého designu Lysá nad La-
bem, na druhém místě se umístila 
SOŠ a SOU Horky nad Jizerou a 
třetí příčku získala ISŠ Mladá Bo-

leslav. Vítězem Ceny veřejnosti o 
nejlepší prezentaci školy se stala 
SOŠ a SOU Čelákovice.

Krajská hospodářská komora 
Střední Čechy

Veletrh učňovských a studijních oborů - Řemesla 2015

Měsíc březen v myslivosti zna-
mená každoroční sčítání zvěře. Pro 
letošní rok bylo celorepublikově 
stanoveno datum 7. března. Náš 
Myslivecký spolek Lysá nad La-
bem - Doubrava využil tento den 
nejen k sčítání, ale také k likvidaci 
několika černých skládek. Nemohli 
jsme se již dívat na to, jak někteří 
spoluobčané, nebojím se použít slo-
vo prasata, vyváží svůj nepořádek 
a především PNEUMATIKY do pří-
rody. Členové naložili tyto odpadky 
a pomocí našeho traktoru je odvezli 

do separačního dvora. Chtěli by-
chom poděkovat za pomoc vedení 
MěÚ, konkrétně panu Mgr. Petru 
Eliškovi, který zařídil, že jsme za 
pneumatiky nemuseli v separačním 
dvoře platit poplatek. Doufáme, že 
skládky znovu „nevyrostou“. Pří-
rody kolem nás rychle ubývá, a tak 
bychom si jí měli vážit a chránit 
ji, nebo opravdu chcete zanechat 
našim potomkům Zemi plnou od-
padků?! 

Sajfrt Václav, člen výboru 
MS Lysá nad Labem- Doubrava

Jarní sčítání zvěře

Vážení spoluobčané, maminky 
a rodiny s dětmi, chceme Vás tímto 
vyzvat ke spolupráci: Podpořte nás 
svými dobrými nápady!

Součástí našich volebních pro-
gramů a koaliční smlouvy jsou zá-
měry pro vybudování volnočaso-
vých zón v lokalitách našeho města, 
které nás budou motivovat jít s rodi-
nou ven. Vybranými lokalitami jsou 
městské pozemky v Litoli blízko 
Labe a prostory v zámeckém parku.

Jako první úkol jsme si určili 
zpracování koncepce pro studii 
dětského hříště v části zámeckého 
parku za farní zdí, naproti škole 
Bedřicha Hrozného.

Chtěli bychom, aby zde bylo vy-
budováno něco výjimečného, čím 
by se zámecký park mohl pochlubit. 
Stanoviska památkářů nás vedou 
k realizaci hracího prostoru, kte-
rý bude korespondovat s okolním 
parkem a nebude z parku vyčnívat. 
Takže vše v přírodním duchu s ohle-
dem na okolní prostředí.

Naším úkolem je vybrat, co do 
daného prostoru chceme umístit, 

Dětská hřiště  a volnočasové zóny pro lepší časy
jaké prvky budou pro děti s ma-
minkami atraktivní a zpestří jim 
procházku po Lysé. Interaktivní 
zábava, která dopřeje dětem více, 
než se jen klouzat, houpat a skákat. 
Vstoupíme do jednání s odborníky, 
kteří nám napoví, co lze  zrealizovat 
a pomohou připravit studii, ale je na 
nás, tedy i na Vás, jaké hříště chce-
me v zámeckém parku mít. 

A nejenom zámecký park je tím 
místem, které by mělo být užíváno 
pro rekreační účely a pro zájmy ces-
tovního ruchu. 

Naše město má ve svém názvu 
přívlastek, který informuje o umís-
tění města na Labi. Naše město 
však u Labe nežije a to bychom 
chtěli změnit a spojit jej tak s řekou, 
která, nás lidi, přitahuje přeci již od 
pradávna. 

Chceme zde vytvořit volnoča-
sovou lokalitu, která bude jasným 
cílem procházky z domova až 
k Labi. K těmto záměrům nám byly 
nabídnuty městské pozemky v Lito-
li v okolí fotbalového hříště na levé 
i pravé straně od silnice.

Je to výzva pro realizaci prostoru 
pro různorodé rekreační aktivity 
pro všechny věkové kategorie, pro 
celé rodiny s dětmi i pejsky.

Obsahem našich prvotních ná-
mětů jsou na jednom místě lesopark 
s interaktivní naučnou zábavou, al-
tánem pro odpočinek, agilitami pro 
pejsky, na druhém místě travnatá 
plocha pro sportovní aktivity, hrací 
prvky pro děti i dospělé, minigolf. 
V místě pískovny, když se to podaří, 
tak přírodní koupaliště. Současný 
rozpočet města zahrnuje investici 
na přeložení vysokého vedení, tak 
aby nevedlo nad pískovnou.

Pomozte nám tedy s tímto úko-
lem – připravit realizaci volnočaso-
vých lokalit – míst, která se stanou 
odpovědí na otázku: „ proč chtít 
v Lysé žít v plném slova smyslu a ne-
jenom bydlet“.

Vaše nápady a připomínky nám 
zasílejte na  kcrs@mestolysa.cz. 

Diskusi zahájíme také na novém 
FB města https://www.facebook.
com/lysanadlabem.

Budeme rádi aktivně komuniko-
vat, budeme průběžně informovat.

Dana Hančová a
Ing. Petra Vodenková

Komise pro cestovní ruch a sport 

Na květen tohoto roku při-
pravujeme výstavu k 70. výročí 
ukončení II. světové války. Pro-
síme občany, kteří by nám mohli 
zapůjčit materiály týkající se 
II. světové války v Lysé nad 
Labem, především fotografi e, 
osobní vzpomínky a další různé 

Výzva písemné materiály, aby nás kon-
taktovali. 

Tel. č. 325 551 046 nebo 739 505 
707, případně e-mail: vladimira.
jiricna@soapraha.cz.

Vše bychom si hned naskenovali 
a vrátili.

Za Státní okresní archiv 
Nymburk se sídlem v Lysé n. L.

Vladimíra Jiřičná

Český rozhlas Region opět vyjíž-
dí se svým mobilním vysílacím stu-
diem do Středních Čech. Ve středu 
13. května od 14 hodin zavítá na 
Husovo náměstí v Lysé nad La-
bem. Moderátor Patrik Rozehnal 
přivítá řadu hostů a připraven je 
i bohatý doprovodný program.

„Do Lysé nad Labem vyrážíme 
s naší jarní akcí Region na ces-
tách, kdy během deseti dní na-
vštívíme s naším mobilním stu-
diem deset středočeských měst,“ 
přibližuje akci moderátor Regi-
onu Patrik Rozehnal. Obyvatelé 
i návštěvníci Lysé nad Labem 
mohou nahlédnout do zákulisí 
rozhlasového vysílání nebo se 
přímo zúčastnit živého vysílání 
oblíbených pořadů.

Český rozhlas Region 
živě z Lysé nad Labem

Od 14 hodin je pro návštěvníky 
připraven doprovodný program 
ve formě místních spolků, sdružení 
a rodáků. V 15 hodin rozhýbe 
Husovo náměstí hudební vystou-
pení zpěvačky a moderátorky Re-
gionu Jany Chládkové, od 16.00 
hodin na pódiu vystoupí Yvonne 
Přenosilová a celý program uza-
vře vystoupení zpěváka Marcela 
Zmožka. 

Zájemci si také budou moci 
zdarma vyzkoušet otočný simulá-
tor nárazu. Po celé odpoledne bu-
dou připraveny i soutěže o lákavé 
ceny. 

Prostřednictvím webové kame-
ry bude celý program k dispozici 
i na stránkách www.cesky-rozhlas-
-region.cz, živé vysílání Českého 
rozhlasu Region z Lysé nad Labem 
naladíte na frekvenci 100,3 FM.

Tereza Čistotová
manažerka komunikace

tel.: 702 012 863
tereza.cistotova@rozhlas.cz

V únoru 
2015 jsme 
se vypravili 
na projek-

tové setkání Comenius do Litvy. 
V rámci projektu „Rozdíly nás spo-
jují“ hledáme společně s Kyprem, 
Tureckem, Slovenskem a Litvou 
odpovědi na otázky týkající se od-
lišností a podobností lidí z hlediska 
jejich kultur, náboženství, zvyků 
a tradic. Snažíme se také zjistit 
informace o národnostních menši-
nách žijících v těchto partnerských 
zemích. 

S ostatními účastníky projek-
tu jsme se setkali ve Vilniusu.  Po 
úvodním představení následoval 
bohatý program - návštěva Parla-
mentu a Ústavu pro národnostní 
menšiny Litvy a prohlídka města. 
Navštívili jsme také historicky vý-
znamný hrad Trakai. 

Hlavním místem setkání byla 
Základní škola ve Skriedžau neda-
leko Kaunasu. Studenti byli srdečně 
přivítáni a ubytováni v místních ro-
dinách. Ve škole během následují-
cích dvou dní prezentovali výsledky 
z besedy s psycholožkou na téma 
„Tolerance a nenávist mezi lidmi“
(besedy se uskutečnily ve všech 

Laba diena Lietuva
- studenti OA v Litvě
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partnerských zemích), vyhodnotili 
hromadně dotazník na téma „Ne-
návist“ a vytvářeli plakáty o toleran-
ci. Zážitkovou část projektového 
setkání tvořila vystoupení zástupců 
jednotlivých zemí o jejich tradič-
ních zvycích či zpěv společné písně 
v šesti jazycích. Absolvovali jsme 
také interaktivní hodinu litevštiny 
pro začátečníky a lidovou slavnost 
„Vyhánění zimy“ v místním podání 
- masky, tanec, zpěv, soutěže, tra-
diční jídla a hodně, hodně veselí! 
Zavítali jsme do skanzenu a naučili 
se péct litevský žitný chléb. V kraj-
ském městě Prienai jsme v závěru 
projektu diskutovali s vedoucím od-
boru školství. Naše česká skupina 
se ještě na jeden den vrátila do hlav-
ního města, kde jsme znovu zažili 
tradiční lidový svátek s maskami, 
hudbou a tancem. 

Během týdne jsme poznali hod-
ně z Litvy, která je sice malá rozlo-
hou a počtem obyvatel, ale velká 
svou historií dávnou i nedávnou 
a hlavně přátelskými a pohostinný-
mi lidmi. 

RNDr. Ivana Dvořáková, 
Mgr. Martina Šenkýřová a 

studenti 3. r. - Aneta Gondolová,
Denisa Kosíková, Karel Němec



4 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 9

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

nám. T. G. Masaryka 1130, 290 01 Poděbrady
vyhlašuje pro uživatele terénních sociálních služeb, kluby důchodců, 

domovy pro seniory a seniory jednotlivce

XVI. 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 2015, 
která se uskuteční ve dnech 11. - 14. 6. 2015 společně s Lázeň-
ským veletrhem a výstavou růží  - Růžová zahrada. 
Nejlepší práce budou vyhodnoceny a oceněny dne 12. 6. 2015 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 2015 - odevzdat přihlášku a seznam prací.

Literární práce na téma: „Spolu je nám dobře“  
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 
2015.

Fotografi cká soutěž na téma: „Spolu je nám dobře“  
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 2015. Autory 
fotografi í, které budou zobrazovat osobu, prosíme o zaslání čestné-
ho prohlášení, které je na internetových stránkách. 

Počítačová prezentace na téma: „Spolu je nám dobře“
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 
2015, prosíme společně s čestným prohlášením, které je na našich 
internetových stránkách.  
  
Kontaktní adresy:
Organizátor soutěže: Bc. 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., nám. T.G. Masaryka 1130, 290 01 Podě-
brady, tel. 325 626 352.

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

 Za organizátory Bc. Věra Součková

Je to neuvěřitelné, ale naše 
2. základní organizace Českého 
zahrádkářského svazu Lysá n. L. – 
Sídliště slaví v těchto dnech plných 
padesát let od svého založení. Sluší 
se tedy, alespoň ve stručnosti, vzpo-
menout na celé období, kdy tato 
naše aktivní organizace sdružovala 
až přes sto členů a obhospodařo-
vala více než jeden hektar polabské 
úrodné půdy.

Mezi členy bylo hodně vojáků 
z povolání, kteří sloužili v Milo-
vicích a bydleli v Lysé n. L. na 
sídlišti. Ti přišli s nápadem využít 
pozemek za lyským hřbitovem k 
zahrádkaření. Bylo s tím dost prá-
ce – administrativní, právnické, 
fyzické i společenské. Pozemek 
bylo nutné převést do péče nové 
organizace, oplotit, napojit na 
městský vodovod, rozdělit na uži-
vatelská políčka 10x10 m a začít 

Zahrádkáři slaví padesát let
pracovat. Vzpomeňme tehdy těch 
aktivních funkcionářů i prostých 
členů, kteří maximálně přispívali 
k rozvoji organizace, jako pan An-
tonín Houska, Vladimír Dědek, 
Ján Šturm, Josef 
Svoboda, Zdeněk 
Veselý, Josef Stej-
skal, pánové Pleva, 
Štochl, Řehák, Hel-
mich, Špaček, poz-
ději pak přátelé Mi-
luška Zítková, Jan 
Prosser, František 
Suchánek a mnozí 
další… 

Jak šel čas, plocha 
zahrádek se postupně rozšiřovala 
až na velikost dnes obhospodařo-
vanou. Problém nastal s vodou, 
když s poklesem výkonu městského 
zdroje bylo nutné zahrádky odpojit. 
Opět pomohli vojáci. Tenkrát se 

kolem Milovic prováděly zkušební 
vrty, v nichž se sledovalo zamoření 
podzemních vod ropnými látkami 
unikajícími z letiště na Božím Daru. 
Takový vrt byl proveden právě u na-

šich zahrádek. Vojáci 
pomohli i s velkou 
cisternou, dodnes 
používanou jako je-
den ze zásobníků 
načerpané vody. 

Připomeňme si 
ale i jiné aktivity za-
hrádkářů. Byly to 
pravidelné schůze 
v restauraci na Síd-
lišti, po nich pak ná-

sledoval taneční večer s muzikou 
MUDr.  Věříše a zahrádkáře pana 
Voleského. Bývaly u toho tomboly, 
dámské volenky, sóla pro jubilanty 
a hlavně tanec až do půlnoci. V let-
ním období jsme opékali vuřty u tá-

boráku a zpívali trampské a country 
písně. Na zahrádky přicházely děti 
z mateřských školek na Sídlišti 
a zajímaly se o to, jak vlastně roste 
zelenina, kterou jsme k vystavení 
školkám poskytovali. Bylo těch 
našich aktivit hodně a dnes se sna-
žíme alespoň některé z nich dále 
rozvíjet.

Naše organizace pomalu, ale 
nezadržitelně „stárne“. Velice rádi 
bychom mezi sebou přivítali nové 
členy mladší generace, kteří nám 
pomohou aktivity dále rozvíjet. 
Máme volné zahrádky, které na-
bízíme k převzetí. Staňte se členy 
Českého zahrádkářského svazu 
a za malý příspěvek můžete obhos-
podařovat přidělenou plochu a na 
ní leccos pěstovat. I za pomoci dětí 
či dědečků. Bližší informace poskyt-
ne předsedkyně organizace paní Jit-
ka Šulcová, tel. 607 522 891, e-mail:  
jitkaly@seznam.cz.

Jitka Šulcová

Vzpomínka na 
P. Tadeusze Barnowského

Dne 7. května 2015 uplyne 10 let od úmr   
P. Tadeusze Barnowského, administrátora a faráře 

římskokatolické farnos   v Lysé nad Labem, 
působícího v letech 1999–2005.

  

U příležitos   tohoto výročí bude sloužena děkovná
a vzpomínková mše svatá v neděli 31. 5. v 9.30 hodin 

v chrámu Narození sv. Jana Kř  tele v Lysé nad Labem.
Mši svatou bude doprovázet náš chrámový sbor. 

Všechny srdečně zveme.  
Vzpomeňme v modlitbě!

Farníci z Lysé nad Labem, Milovic a Kostomlat n. L.

Slavnostní atmosféru na výstavě 
NARCIS naladí duo Kamélie se 
svým recitálem a z výstavky kamé-
lií pokřtí tu nej... 

Přijďte se pokochat 16. až 19. 
dubna na čtrnáctý ročník květino-
vé výstavy Narcis!

Květina mnohdy řekne víc než 
slova! Chcete někomu hodně 
toho říci a slova schází? Stačí na 
výstavě NARCIS předat jednu 
květinu!

Návštěvníci mohou spatřit ve-
liké, pestrobarné aranžmá z roz-
kvetlých narcisů, tulipánů a dal-
ších jarních květin. Nebude chybět 
poradenská služba pro zahrádkáře 
a žádaná expozice vinařů s „koš-
tem“. 

Duo Kamélie pokřtí tu nej... kamélii
Návštěvníci si budou moci 

nakoupit vše, co potřebují pro 
svoji zahradu – osiva, okrasné 
a ovocné dřeviny, zeleninovou 
i květinovou sadbu, balkónov-
ky a další květiny, tak i za-
hradnické potřeby a zahradní 
nábytek.  

Jaro patří módě – Elegance 2015
Přijďte se inspirovat novými 

módními trendy a nakoupit na 
výstavu ELEGANCE, která se 
podvacáté zahalí do tajů módy, 
obuvi a koženého zboží. Na vý-
stavě se představí výrobci, dovoz-
ci ale i prodejci z oboru konfekce, 
textilu, spodního prádla, kožené 
konfekce i kožené galanterie. 

Vedle textilu zde najdete velmi 
oblíbené stánky s bižuterií a kos-
metikou. 

Současně proběhne soutěž mla-
dých módních tvůrců AVANT-
GARDA.

Letošním nosným tématem jsou 
barvy karnevalu, které se promít-
nou do čtrnáctého pokračování 
úspěšné soutěže. 

Ve čtvrtek 16. dubna se utkají 
studenti v soutěži oděvních obo-
rů a šperkaři. Celodenním klá-
ním provede herec a moderátor 
Lukáš Hejlík. Pátek 17. dubna 
je věnován oboru kadeřnické-
mu a vizážistickému, který bude 
moderovat „sporťák“ TV Nova 
Martin Čermák. 

Dovolená v Česku, na Moravě 
a v Slezsku  

Přijeďte obdivovat krásy Česka 
na výstavu Regiony České repub-
liky, která je zcela přirozeně zamě-
řena na cestovní ruch – odvětví, 
které v regionech i jednotlivých 
městech a obcích nabývá na vý-
znamu. 

Čtrnáctá společná výstava 
měst, obcí, mikroregionů a pod-
nikatelů poskytne návštěvníkům 
pestrou paletu nabídky domácího 
cestovního ruchu, cykloturistiky, 
agroturistiky, přírodních zajíma-
vostí,architektonických památek, 
vydavatelských aktivit a rovněž re-
gionální produkty. 

Více najdete na www.vll.cz.

Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem 
a město Lysá nad Labem

 zvou na výstavu

Místa utrpení, smr   a hrdinství 
vězni z českých zemí v nacis  ckých koncentračních táborech

(autorem výstavy je doc. PhDr. Vojtěch Blodig, CSc.)

v budově bývalého augus  niánského kláštera v Lysé nad Labem

10. dubna – 30. května 2015
otevřeno:

pondělí a středa:        8.00 – 17.00 hodin
úterý, čtvrtek, pátek: 8.00 – 13.00 hodin

Výstava bude zahájena v pátek dne 10. dubna 2015 v 17.00 hodin 
v budově bývalého augus  niánského kláštera v Lysé nad Labem 

besedou s panem Asafem AUERBACHEM, jedním z dě  , 
které zachránil Nicholas Winton.

Návštěvu výstavy mimo uvedenou dobu je možné dohodnout
na tel. 325 551 046 nebo 739 505 707

Vážení spoluobčané, velice se 
omlouváme za to, že jste přišli na ZM, 
konané dne 18. 2. 2015 a neměli jste 
si kam sednout. Navíc jste neměli 
možnost vyslechnout projednání 
některých pro Vás důležitých bodů 
- řešení problematiky nového proná-
jmu lékáren (viz RZ ČT1), sjednání 
Smlouvy mezi městem se společností 
MS development bez schválení v ZM, 
nechuť koalice snížit hazard a přemís-
tění heren do vybraných zón a hlavně 
návrh na odvolání starosty města pro 
podezření z porušení několika zá-
konů. Tyto body stáhla z programu 
totalitní koalice vč. některých zástup-
ců opozice a porušila tak Ústavu této 
země, Listinu práv a svobod, oddíl II, 
čl. 17, odst. 2, a Zákon o obcích § 94 
a ani se nezarděla. A to bez ohledu na 
to, že zastupitelé složili slib a někteří 
podepsali Etický kodex. Úsudek si 
udělejte sami a víte alespoň, koho jste 
v říjnu loňského roku zvolili. Ke sta-
rostovu odvolání bylo již více jak 10 
důvodů v minulém volebním období 
a on sám tvrdí, že je na něho několik 
trestních oznámení. V prvé řadě lze 
považovat jeho tříměsíční nečinnost, 
s ohledem na zastupitelstvem mu 
zadaný úkol, projednat na Krajském 
úřadě Středočeského kraje pro město 
a jeho občany dvě prioritní investiční 
akce (dostavbu obchvatu a výstavbu 
nového domova seniorů), za poruše-
ní povinností uložených mu Novým 
Občanským zákoníkem. Současně 
také neinformoval o výsledcích jed-
nání ZM a veřejnost a dále jedná 

Bez komentáře
a předkládá návrhy bez projednání v 
ZM. Dále pak dne 12. 12. 2014 pan 
Mgr. Havelka obdržel podle podkla-
dů k jednání mimořádného zastupi-
telstva zprávu o nevyhovující kvalitě 
„pitné vody“ v městské vodovodní 
síti. Součástí zprávy bylo i upozornění 
na určitá zdravotní rizika pro vybrané 
skupiny obyvatel našeho, cca devíti-
tisícového města. Tyto závažné infor-
mace nebyly bez prodlení předány 
Radě města a zastupitelům a nebyla 
přijata okamžitá nezbytná opatření 
k odstranění závady, bohužel k tomu 
došlo až na přelomu roku, cca za 14 
dnů. Svým jednáním – nečinností 
porušil Mgr. Havelka tak, jak bylo již 
uvedeno výše, povinnost uloženou 
mu zákonem č. 128/2000 Sb., v plat-
ném znění, zejména § 97 – „Obec 
informuje občany o činnosti orgánů 
obce na zasedání zastupitelstva obce 
a dále jiným způsobem v místě obvyk-
lým, § 103 odst. (4) bod e) – starosta 
odpovídá za informování veřejnosti 
o činnosti obce“.  V jiných případech 
jde i o důvodné podezření pro poru-
šení trestního zákoníku, tj. povinností 
při správě cizího majetku (§ 220) 
a zneužití pravomoci úřední osoby 
(§ 329) a představuje zřejmě i po-
rušení povinnosti správy řádného 
hospodáře dle § 38 zákona o obcích. 
Mgr. Havelka ve vedení města opě-
tovně selhal. Podvědomě se vnucu-
je myšlenka, že by se pan starosta 
obdobně choval i v případě hrozby 
nějaké závažné epidemie nebo jiné 
kalamity či katastrofy. V mezidobí 

od podání návrhu na jeho abdikaci 
dne 28. 1. 2015 se objevily další okol-
nosti, ve kterých pan starosta hraje 
také významnou negativní roli. Jde 
o výsledky vyhodnocení záměru měs-
ta, s cílem zajistit nového nájemce ko-
merčních prostor v prostorách, kde 
doposud sídlily lékárny. Zde byli za-
stupitelé vyzváni k okamžité nápravě 
nebo nám hrozí žaloba od zástupce 
jednoho z provozovatelů a občané 
se obávají prozatím zcela oprávně-
ně, že se jim zhorší podmínky ná-
kupu léků a hygienických potřeb. 
Dále pak bez projednání a souhlasu 
ZM podepsal pan starosta Smlouvu 
o spolupráci mezi městem a MS 
development, s.r.o., zejména na za-

jišťování klientů do jejich soukromé 
výstavby bez provedení analýzy, co 
to může pro občany znamenat do 
budoucna a jde spíše o bezúplatnou 
a časově náročnou činnost makléře, 
která je s činností samosprávy zce-
la neslučitelná.  Na základě vašich 
požadavků jsme chtěli ještě více 
regulovat hazard. Na to zejména zá-
stupci ODS až hystericky reagovali, 
pochválili si současný systém, naše 
návrhy nechtěli pochopit a zcela jej 
bagatelizovali, až se zdálo, že k tomu 
mají nějaké osobní důvody. Více pro-
storu pro vaši informovanost bohu-
žel nemáme.

Ing. Petr Gregor, zastupitel 
bezpartijní za KSČM
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Naučit děti pravidelnému po-
hybu, který je baví, je jedním 
z hlavních cílů všeobecné spor-
tovní přípravky, která probíhá 
každou středu v ZŠ B. Hrozného 
v Lysé nad Labem (16.45–17.45 
hodin děti 5–7 let, 17.45–18.45 
děti 8–14 let). Trénink přípravky 
je zaměřen na všeobecné sportovní 
dovednosti, které jsou v budouc-
nosti základem pro jakýkoliv druh 
sportu. Pohyb by děti měly mít 
i v období letních prázdnin a pro-
to se v létě pořádá týdenní letní 
sportovní camp nedaleko Prahy 
v termínu 12.–17. 7. 2015. Camp 
je určen pro všechny děti, které rády 

Dětský sportovní camp
sportují, ve věku 6–14 let (není 
podmínkou navštěvovat sportovní 
přípravku). Celý týden budou děti 
rozvíjet koordinaci, rychlost, sílu, 
vytrvalost, odraz a fl exibilitu, vše 
s ohledem na věk a fyzickou kondici 
dětí. Ve sportovním areálu je zajiš-
těno ubytování, strava 5x denně, 
pitný režim, tělocvična, venkovní 
hřiště na míčové hry, a mnoho dal-
ších... Děti se mohou na camp 
přihlásit do 17. 4. 2015. Více in-
formací o dětské sportovní příprav-
ce i o letním campu dostanete na 
telefonním čísle 775 925 901 nebo 
na emailové adrese linhartova.
market@email.cz.

Veřejné stavby ve městě? Kdy 
se radnice bude ptát svých obča-
nů, jaké chtějí mít město? Nebo 
buduje skanzen ?

Výtah Vichrova vila – konečně 
se po létech upozorňování rad-
nice na nutnost výstavby nového 
výtahu vhodného i pro vozíčkáře 
a osoby s doprovodem snad dočká-
me. Nevím, kdo, jak a podle čeho 
navrhl technické podmínky dodáv-
ky pro vypsání veřejné soutěže na 
dodávku nového výtahu. Jen dou-
fám, že hlavním kritériem nebyla 
opět nejnižší cena, ale technické 
a architektonické řešení. To co bylo 
vybráno, však příliš nesvědčí o eru-
dici výběrové komise, která měla 
návrhy posoudit. Lituji, že k takové 
záležitosti nebyly vystaveny ales-
poň studie - výkresy pohledů na 
budovu a přístavbu v některé z vý-
loh obchodů, které jsou v majetku 
města (např. v nepoužívané části 
bývalé stavební spořitelny na rohu 
Husova náměstí a Masarykovy uli-
ce. Předpokládám, že by se obča-
né měli mít možnost k městským 
stavbám vyjádřit, aby z toho v ko-
nečné fázi nebyl paskvil jako Masa-

Veřejné stavby ve městě
rykova ulice a další veřejné stavby 
prováděné posledních 15 roků pod 
taktovkou téměř současného vede-
ní radnice. Jde to také z jejich pe-
něz, peněz daňových poplatníků. 
Přestože Vichrova vila nesporně 
patří k zajímavým a je ve městě 
ojedinělým objektem svým archi-
tektonickým řešením, nová, tolik 
potřebná přístavba výtahu, jakou-
koliv architekturní vazbu na tento 
zajímavý objekt postrádá. Původ-
ní návrh předpokládal ocelovou 
prosklenou a prosluněnou kon-
strukci výtahové šachty s bočním 
hydraulickým výtahovým strojem, 
který přes příslušný volič umožní 
obsluhu i vozíčkářům a osobám se 
zbytky zraku. Do výtahové šachty 
a kabiny by měl být průhled jak 
z venkovního zahradního prosto-
ru, tak i z oken mezischodišťových 
podest. Strojovna výtahu by měla 
být ovládána tlačítkem ve výtaho-
vé kabině, které pokud by nebylo 
drženo stlačené, by kabinu oka-
mžitě zastavilo. Na místo toho se 
bude výtahová kabina pohybovat 
ve tmavé zděné šachtě, která může 
u některých pacientů vyvolávat 

fobii ze stísněného prostoru. V ka-
bině bude muset vždy svítit světlo. 

Výtah u chirurgie, pro internu, 
zubaře a kardiologa. Doufáme, že 
zde se nebudou opakovat stejné 
chyby, na které jsme upozorňovali 
u výtahu Vichrova vila. Zde někte-
ří šetřílci jsou schopni navrhovat 
schodolez a případně schodovou 
plošinu. Je nutné si uvědomit, jak 
se který z těchto prostředků obslu-
huje a snažit se vybrat to nejlepší 
a na obsluhu to nejjednodušší. 
Osobně se nedomnívám, že tyto 
prostředky jsou vhodné pro paci-
enty v historickém objektu. Výtah 
je budován na desetiletí a nemá 
být pouze nezbytným provizoriem,
kterému se bude každý snažit vy-
hnout. Výtahová šachta by měla 
být přístavbou u východní stěny 
objektu, přístupná z prostoru dvo-
ra před tělocvičnou Sokolu. Rád 
bych věřil, že bude prosklené kon-
strukce. Dnes zákon o veřejných 
zakázkách, tak jako dříve, umož-
ňuje vybrat správné technické ře-
šení a nejnižší cena již nemusí být 
hlavním kritériem.

Vodní zdroje města se snad do-
čkají nových vrtů zdravé, nezávad-
né vody. Zde nepomůže žádný fi ltr, 

který musí být čištěn, fi ltrační ele-
menty po určité době vyměňovány 
a tím vším je závislý na lidském 
faktoru. Kromě toho sebou nese 
vysokou cenu na stálou údržbu 
a další nectnosti. Plastové lahve 
s nezávadnou vodou jsou další ne-
vhodnou alternativou v kuchyních 
pro předškolní a školní mládež. 
Nepotkal jsem ve městě člověka, 
který by nic nevěděl o hygienic-
kých závadách, pokud tato voda 
byla delší dobu skladována případ-
ně i na slunečním světle. U těchto 
kuchyní pomůžou pouze barely 
z nerezové oceli s příslušnou kapa-
citou nezávadné pitné vody. Ta musí 
být v pravidelných intervalech ob-
měňována. Nádoby se musí správ-
ně ošetřovat, avšak riziko vzniku 
různých hygienických závad v zde 
skladované vodě bylo minimální. 
Město by se mělo rychle rozhoupat 
a vytvořit patřičné rezervy pitné, 
zdravotně nezávadné vody.

Doufám, že nastává čas sou-
mraku lidové tvořivosti radničních 
technických a architekturních dile-
tantů. Věřím, že občanům budou 
předkládány kvalitní technické ná-
vrhy rozvoje města.

Sedláček Tomáš

Jednou se mě kamarád zeptal: 
Proč se pořád tolik ptáš? Nevěděl 
jsem, co mu na to mám povědět. 
Až za další dny jsem zjistil pří-
činu. Ptám se proto, že mi stále 
nikdo neodpovídá! Tudíž jsem 
si našel na své nesmyslné, i když 
zajímavé otázky, logické odpově-
di. A stejnak se neustále ptám! 
Je lepší spálit komunální odpad 
nebo ho zakopat poblíž lesa? Co 
je ekologičtější? Zdálky, když při-
jíždím ke skládce komunálních 
odpadů, říkám si, že to vypadá 
jako Trosky v nedalekém pohoří. 
Kam až chtějí skládku navyšo-
vat? Snad ne do Nebe, to by Bůh 

Otázky? A odpovědi…?
Hospodin možná sestoupil po 
odpadcích k Nám na Zemi. Když 
odpad ekologicky spálím na svém 
pozemku, zničím tím ozonovou 
díru? Nebo je to jen další podvod, 
jak z nás legálně vytahat fi nance 
za technické služby?! Kouř ze 
spáleného odpadu přeci projde 
skrz ozonovou díru, putuje do 
vesmíru a ven z galaxie. Našel by 
odpověď na dané téma Ministr ži-
votního prostředí? Nebo je to jen 
loutka, a v pozadí jsou lidé, kteří 
tahají za nitky tzv. Rada Starších 
a znají odpovědi na otázky nás 
všech….?

Martin Bojlik

Silniční bezpečnost dětí je pri-
oritou pro každé normální město. 
A nikdy jí není dost. Mou prioritou 
jako radního pro školství je pokra-
čovat v tom, co už se dělá, a hle-
dat možnosti, jak výuku dětí dále 
obohacovat, zvláště o praktické, 
názorné a hravé formy vzdělávání.

Proto jsem rád, že se podařilo 
získat do našeho města program, 
který se uskutečnil jen v šesti čes-
kých městech – ze středočeských 
to byla pouze Mladá Boleslav 
a právě Lysá nad Labem. Jde 
o pilotní program realizovaný ne-

ziskovou organizací „Bezpečně 
na silnicích“ z Liberce, který se 
realizoval díky fi nanční podpoře 
společnosti ŠKODA AUTO, a co 
je zajímavé: v odborné spolupráci 
jejího výzkumu dopravní bezpeč-
nosti. Realizace tak pro nás byla 
zdarma.

Pilotní výuka proběhla 25. 2. 
2015 na škole v Litoli. Věnova-
la se tématu bezpečnosti dítěte 
v autě, protože v posledních le-
tech zhruba polovina dětí usmr-
cených při nehodách zemřela 
uvnitř vozu. 

Děti si vyzkoušely na automo-
bilovém instruktážním sedadle, 
jak se správně poutat bezpečnost-
ními pásy: že není jedno, kudy jim 
vede pás přes tělo nebo že nemají 
spěchat s přechodem na podse-
dák, protože ten nechrání hlavu 
ani krk. Aby pochopily, proč je 
to důležité, byly použity unikátní 
výukové crashtesty, které např. 
ukazují, co se stane, když jede dítě 
do školy nepřipoutané nebo když 
je špatně připoutané, když jsou v 
autě špatně položené věci nebo jak 
jeden nepřipoutaný člověk v kabi-

ně vozidla může ublížit ostatním 
cestujícím v autě.

Akce se zúčastnili také zá-
stupci našich městských 
strážníků a státních policistů 
z okresu Nymburk. Mou snahou 
je, abychom společnými silami 
v tomto preventivním výchov-
ném úsilí pokračovali a využíva-
li tyto příležitosti pro naše měs-
to – zvlášť pro rodiny s dětmi, 
ve kterých je budoucnost Lysé 
nad Labem.

Jan Burian
radní za KDU-ČSL a nezávislé 

Projekt „Bezpečně na silnicích“ v Lysé nad Labem

Vážení spoluobčané, v těchto 
dnech máte možnost na několika 
místech v Lysé nad Labem přečíst 
si a případně podepsat text petice, 
která se vyjadřuje k dlouhodobě ne-
řešené situaci na křižovatce u kina. 
Petice je adresována zastupitelstvu 
města a zastupitelstvu Středočeské-
ho kraje. Prosíme, věnujte jí pozor-
nost a v případě souhlasu podepiš-
te. Petici najdete na těchto místech 
ve městě: Fajn klub, RC Parníček, 
knihkupectví Cesta, drogerie Teta, 
čajovna Šálek Inspirace v ulici Ma-
sarykova, květinářství Flores vedle 

Petice za bezodkladné řešení křižovatky u kina
radnice, městská knihovna.

TEXT PETICE: „My, níže pode-
psaní občané města Lysá nad La-
bem, žádáme zastupitelstvo města 
Lysá nad Labem a zastupitelstvo 
Středočeského kraje, aby byla ne-
odkladně přijata trvalá opatření pro 
zvýšení bezpečnosti nepřehledné 
křižovatky, která se nachází v rohu 
Husova náměstí na spojnici ulic 
Poděbradova, Jedličkova a Česko-
slovenské armády u kina v Lysé nad 
Labem. Nebezpečná a zcela neza-
bezpečená křižovatka je v blízkosti 
nejen kina, ale i dvou mateřských 

center, škol, obchodů a městského 
úřadu. V důsledku toho tuto křižo-
vatku denně přecházejí desítky lidí 
včetně dětí jdoucích do školy a ze 
školy, kteří zde riskují své zdraví a 
život. Jedná se o velmi frekvento-
vanou křižovatku v centru Lysé nad 
Labem s vysokým počtem projíždě-
jících aut směr Milovice, Benátky 
nad Jizerou, Stará Boleslav, nájezd 
na dálnici D11 a Nymburk. Vysoký 
počet projíždějících aut je dán i ne-
existencí obchvatu našeho města. 
Křižovatka je nebezpečná a nepře-
hledná i pro řidiče, zvláště pak při 

výjezdu z ulice Poděbradova. Tím-
to požadujeme přijetí konkrétních 
technických a dalších opatření, kte-
rá povedou ke zvýšení bezpečnosti a 
přehlednosti výše uvedené křižovat-
ky a jejího okolí. My, občané města 
Lysá nad Labem, nechceme dále 
čekat na to, až dojde v tomto místě 
k další nehodě. Žádáme Vás, abys-
te se naší peticí důsledně zabývali a 
věnovali našemu požadavku a na-
lezení vhodného řešení potřebnou 
pozornost.“

za petiční výbor
Mgr. Jaromír Šalek

Nejen o dopravě
Přijďte nám říci svůj názor. Zvu 

voliče a příznivce sdružení Cesta 
města i kohokoli jiného na občasná 
setkání se zvoleným zastupitelem 
Martinem Robešem a členy komi-
sí nominovaných Cestou města. 
Neformální setkání se konají vždy 
ve čtvrtek, který je 6 dnů před zase-
dáním Zastupitelstva města Lysá 
nad Labem od 19.00 hodin v ne-
kuřáckém klubu Patro na náměstí 
Bedřicha Hrozného. 26. března se 
chceme bavit hlavně o životním 
prostředí a vzhledu města, 7. květ-
na o bezpečnější dopravě a podpo-
ře cyklistů, 18. června o kultuře, 
školství, sportu a cestovním ruchu. 
Také s námi můžete diskutovat 
na facebookové otevřené skupině 
Cesta města Lysá nad Labem nebo 
mne kontaktovat na e-mailu mar-
tin.robes@centrum.cz.

Současně touto cestou děkuji 
občanům za účast v dopravní anke-
tě a na veřejném zasedání komise, 
které jsem avizoval v předminulém 
čísle Listů jako předseda komise 
dopravy. Počet respondentů byl 
sice výrazně menší než v loňské an-
ketě Bezpečně do školy, výstupem 
jsou však i nové podněty.

Anketa i veřejné zasedání po-
tvrdily nevyhovující stav přechodů 
pro chodce v centru města a na pěší 
trase ze sídliště, zdůrazněn však byl 
i nedostatek přechodů podél celého 
průtahu hlavní silnice městem. Ne-
vyhovující je například obousměr-
ný provoz a parkování na Čechově 
ulici v úseku u Masarykovy, provoz 
v úzké ulici Brandlově anebo špatný 
stav více povrchů řady ulic v majet-
ku města. Od vyhlášení ankety do 
současnosti byl vyřešen anketou 
zmiňovaný rychlý příjezd aut po ob-
chvatu ke křižovatce od Litole, kde 
byla rychlost snížena na 70 km/h.

Anketa zmínila i nebezpečnou 
a zakázanou jízdu cyklistů po 

chodníku k nádraží z litolské 
strany. Cyklisté, prosím jezděte 
po vozovce, byť je panelová a ne-
pohodlná (já po ní na kole jezdím 
taky). To platí na všech ulicích 
města.

U otázky k autobusové dopravě 
bylo nejvíce odpovědí u návrhu za-
jistit pravidelné spojení do okrajo-
vých částí města, zejména do těch 
odlehlých.

Náměty obsaženými v této an-
ketě i v loňské anketě Bezpečně do 
školy se budeme v komisi dopravy 
postupně zabývat. Prosím občany 
o strpení, protože bodů k jednání 
máme opravdu hodně a ne ke ka-
ždému bodu se nám podaří navrh-
nout řešení napoprvé. V tuto chvíli 
mohu oznámit dvě větší pozitivní 
zprávy: 

ČVUT odevzdalo městu pro-
jekt na nákladově dostupné ře-
šení tří nejpalčivějších lokalit, 
které vyplynuly z ankety Bez-
pečně do školy. Je mezi nimi 
řešení bezpečnosti přecházení 
a provozu na obou náměstích, 
u vstupu do nových škol a u škol-
ní autobusové zastávky. Projekt 
na náměstích se ještě musí pro-
jednat se Středočeským krajem 
jako vlastníkem hlavních silnic 
a všechny tři projekty s dopravním 
inspektorátem. Držte nám palce, 
aby projednání vyšlo a aby pak 
město mohlo úpravy realizovat. 

Druhá pozitivní zpráva je, že se 
postupně daří dávat dohromady 
podklady pro zpracování komplex-
ního plánu mobility, či chcete-li 
dopravního generelu, jehož cílem 
je v dohledné době zlepšit bezpeč-
né podmínky pro pohyb a pobyt 
občanů ve městě, a to pro všechny 
druhy dopravy – pěší, cyklo, auto-
mobilovou i veřejnou.

Martin Robeš, zastupitel, 
předseda komise dopravy

VELIKONOČNÍ
BOHOSLUŽBY

Lysá nad Labem – evangelický kostel

VELKÝ PÁTEK 3. 4. od 18.00 hodin
 - bohoslužby s večeří Páně

VELIKONOČNÍ NEDĚLE 5. 4. od 9.00 hodin
- bohoslužby s večeří Páně 

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 6. 4. od 9.00 hodin
s doprovodem orchestru, 

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

CENÍK RÁMEČKOVÉ 
SLOUPKOVÉ INZERCE

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

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, fi rma Dráb, opět prodává
slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant 
černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý. Slepičky pouze 
z našeho chovu! Stáří slepiček 14–19 týdnů, cena: 149–180 Kč/ks.
Prodej se uskuteční v neděli 19. dubna 2015 v 15.10 hodin
a ve středu 29. dubna 2015 ve 13.55 hodin v Lysé nad Labem 
- Penny Market (u betonárky).
Případné bližší informace na tel.: 728 605 840 | 415 740 719 | 728 165 166
Při prodeji slepiček - VÝKUP KRÁLIČÍCH KOŽEK - cena dle poptávky

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

Šumava 2015 Šumava 2015 
v tábořišti Radešov u Rejštejna v turnusech:v tábořišti Radešov u Rejštejna v turnusech:

– I. běh od 4. 7. do 18. 7. 2015 (15 dnů)– I. běh od 4. 7. do 18. 7. 2015 (15 dnů)
– II. běh od 18. 7. do 1. 8. 2015 (15 dnů)– II. běh od 18. 7. do 1. 8. 2015 (15 dnů)

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

Rekreace rodičů s dětmi a ostatní v termínu Rekreace rodičů s dětmi a ostatní v termínu 
1. 8. až 14. 8. 2015 1. 8. až 14. 8. 2015 

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

Doučím v Lysé SŠ matematiku nejen pro VŠ přijímačky T: 325 551 178

25. 4. 2015
13.00 hodin

Hakenův stadion
Sportovní klub TARGET SPORT MILOVICE Vás srdečně zve 

na běžecký závod pro všechny věkové kategorie.
Přiveďte své děti, kamarády, známé i příbuzné a pojďte se s námi proběhnout !!!

Registrace na místě v den závodu nejpozději 30 minut před startem jednotlivých kategorií.
Startovné: děti zdarma, dospělí dobrovolné (50,-Kč)

V prostoru CÍLE máte možnost vyzkoušet zdarma krátké masáže 
od nevidomých masérů Honzy a Karla.

Start jednotlivých kategorií:
13.00 DÍVKY, CHLAPCI  2015 - 2011  100 m
13.20  DÍVKY, CHLAPCI  2010 - 2008  200 m
13.50  DÍVKY, CHLAPCI  2007 - 2005  500 m
14.20  „100 METRŮ BEZ HRANIC ”
14.50  DÍVKY, CHLAPCI  2004 - 2002  1000 m
15.10  ŽENY  14+ LET  1600 m
15.40  MUŽI  14+ LET  1600 m
16.10  „vytrvalci” ŽENY, MUŽI   5400 m
Bližší info: trenér atletiky TSM          ZÁVOD PROBĚHNE ZA KAŽDÉHO POČASÍ!
    Robert Esser, 777 616 947 

Tuto akci podporují:

Ozvučení akce: Zdeněk Volešák: 724 532 848
Maséři: Honza: 737 406 070

Karel: 775 933 933

ŽELEZNIČNÍ MODELOVÉ
KOLEJIŠTĚ
Ve velikos   TT na nádraží ČD v Lysé n. L.
Otevřeno od 9.00 do 17.00 hodin

Přístupné ve dnech:
16. 4. – 19. 4.
30. 5. – 31. 5.
4. 9. – 6. 9.
8. 10. – 11. 10. 
13. 11. – 15. 11.

KOUPÍM MENŠÍ POZEMEK NA ZAHRÁDKU V LYSÉ 
NEBO BLÍZKÉM OKOLÍ. TEL.: 723 062 061

Od školního roku 2015/2016 přijmeme 
do ZŠ a MŠ Juventa – Milovice 

KVALIFIKOVANÉ PEDAGOGY 
PRO 1. STUPEŇ

Jsme nová, moderní škola s mladým kolek  vem.
Služební byty 2+1 k dispozici. Nástup 27. 8. 2015.

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

Český rozhlas zahájil veřejné výběrové řízení 
na prodej Zámku v Přerově nad Labem

Přerovský zámek ze 14. stole   obývalo několik šlech  ckých rodů, 
nyní je celý objekt k prodeji. Celková výměra souhrnu pozemků: 1,83 ha

K zámku patří také objekt kastelána, klenutý cihlový sklep, garáž, 
zahradní domek a altán. Nachází se v centru obce nedaleko 
Lysé nad Labem, dobrá dostupnost do Prahy po dálnici D11.  
Prodej zámku, zapsaného do seznamu kulturních památek, 

se uskuteční formou veřejného výběrového řízení. Minimální kupní 
cena předmětných nemovitos   je stanovena na 21 800 000,- Kč. 

Nabídky uchazeči musí podat nejpozději do 3. 4. 2015 do 12.00 hodin 
v souladu s podmínkami prodeje. Podrobnos   k průběhu výběrového 
řízení mohou zájemci žádat na e-mailové adrese: prerov@rozhlas.cz.   

Máte chuť zažít v létě pořádné dobrodružství?
Rádi sportujete?

Chcete poznat správnou partu dě   a vedoucích?
KDE? : Skryje u Rakovníka - areál ŠvP 
s ubytováním na vícelůžkových pokojích; domácí strava
KDY? : 22. – 30. srpna 2015
JAK? Zaměření letního tábora je SPORTOVNÍ, vedoucími jsou 
trenéři KARATE a ATLETIKY
S KÝM? Pořadatelem je zavedený sportovní klub TARGET SPORT 
MILOVICE.
ZA KOLIK? 3950,- Kč (v ceně: doprava, pojištění, ubytování,
strava 5x denně, pitný režim, program, výlety, ceny do soutěží, 
sportoviště, trampolína, koloběžky, bazén, tělocvična, trenéři, 
proškolený pedagogický dozor, zdravotník zotavovacích akcí)
BLIŽŠÍ INFO: 
Denisa Vaněčková (hlavní vedoucí tábora), tel.: 773 693 872, 
karate@centrum.cz
Robert Esser (zdravotník), tel.: 777 616 947, esser@seznam.cz

Mgr. Helena Šubrtová
TLUMOČENÍ A PŘEKLADY 

- ANGLICKÝ JAZYK 
PRO FIRMY I VEŘEJNOST

i s ověřením = razítkem soudního překladatele

www.kvalitnipreklad.cz
Alešova 1377/18,
Lysá nad Labem
(5 min. od vlakového nádraží)
723 444 117
hsubrtova@seznam.cz

Nabídka úklidových prací - úklid domácnosti, 
mytí oken, praní, žehlení atd. Tel.: 732 362 344

ZŠ Sojovice vypisuje výběrové řízení 
na učitelku I. stupně

Požadujeme: kvalifi kovanost, fl exibilitu a pozi  vní jednání
Nabízíme: příjemné a klidné pracovní prostředí, malý počet 
 žáků  ve třídě (15-18), nadstandartní vybavení 
 a velmi dobré fi nanční ohodnocení
Kontakt: tel.: 728 300 047, email: reditelka@skolasojovice.cz

Uzávěrka je vždy 10. dne v předchozím měsíci!

20 % SLEVA
 při opakování inzerátu 3x a více 

Text inzerátu zasílejte na e-mail:listy@knihovnalysa.cz.
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Základní umělecká škola 
Františka Antonína Šporka 

Lysá nad Labem

vás zve

v pátek 
17.4.2015 

od 14.00 hodin
do Kina

Lysá n. L.
na představení

        

           Žába
 mastičkářka

Vstupné 50,-Kč, důchodci 30,- Kč,
děti zdarma bez nároku na sedadlo.

Předprodej vstupenek v kanceláři ZUŠ.

Spolek rodáků a přátel města Lysá nad Labem,
Městská knihovna Lysá nad Labem
si Vás dovolují pozvat na besedu

Cestami za exotikou Afriky 
– Pobřeží Slonoviny

v úterý 21. 4. 2015 od 17.30 hodin

Hostem večera je pan JUDr. Václav Král, který nás provede 
slovem a obrazem exotickými místy, které navštívil v roce 2014.

Psí závody v agility 
Info na www.superpes.cz

18.-19.4.2015      9.00 – 16.00
Cvičiště vedle dostihového závodiště, směr Byšičky


