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První tři náhradníci dle jednotlivých volebních stran počet hlasů
ČSSD p. Ing. Otava Karel 423
 pí. PhDr. Žigmundová Kvetoslava 250
 p. Mgr. Řehák Petr 275
ANO 2011 p. Ing. Hukal Tomáš 368
 pí. Mgr. Bc. Černá Želmíra 336
 pí. Kuchařová Eva 300
ODS p. Jehlička Pavel 503
 p. Horvát Milan 516
 pí. Mgr. Křížová Pavlína 464
Cesta města pí. Mgr. Tužinská Synková Martina 243
 pí. Mgr. Vaňáčková Veronika 203
 p. Mgr. Šalek Jaromír 181
KDU-ČSL p. Mgr. Marek Karel 351
 p. Ing. Zumr Václav 312
 pí. Mgr. Plechlová Tereza 309
KSČM p. RSDr. Šturm Ján 319
 p. Hronec Karel    257
 p. Čichovský Jaroslav 257

Tři strany, tj. Strana svobodných občanů, Změna pro Lysou a TOP 09, 
získaly méně než 5 % z celkového počtu platných hlasů, a do výpočtu 
mandátů nebyly v souladu se zákonem zahrnuty.

Šťastná Irena, 
odbor vnitřních věcí MěÚ Lysá n. L. 

Zvolení členové zastupitelstva počet hlasů
„Kulturně!“ p. Ing. ELIŠKA Petr 724
„Kulturně!“ p. MVDr. KOŘÍNEK Jan 491
„Kulturně!“ pí. Ing. FIALOVÁ Jitka 472
LYSÁ V POHYBU    p. KRUMPHOLC Jan 283
NAŠE LYSÁ  p. KOLMAN Josef 375
ČSSD   pí CHLOUPKOVÁ Marcela 547
ANO 2011 pí FISCHEROVÁ Romana 371
ANO 2011 p. Ing. GROCHOL Luděk, CSc. 369
ODS  p. Mgr. HAVELKA Jiří 758
ODS p. Mgr. FAJMON Hynek 592
ODS p. Mgr. KOPECKÝ Petr 537
Cesta města p. Bc. ROBEŠ Martin 271
KDU-ČSL p. BURIAN Jan 370
KSČM p. Ing. GREGOR Petr 409
KSČM p. Ing. KVÁČ David 328

První tři náhradníci dle jednotlivých volebních stran počet hlasů
„Kulturně!“ p. Kodeš Matěj 440
 p. Ing. Marek Jan 456
 pí. Mgr. Kovaříková Olga, Ph.D. 461
LYSÁ V POHYBU    pí. Řezníčková Jitka 203
 pí. Hanousková Romana, ml. 201
 pí. MUDr. Macháčková Zdeňka 193
NAŠE LYSÁ p. Ing. Firman Miroslav 372
 pí. PhDr. Papáčková Dana 345
 p. Nedoma Jakub 344
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Soutěž 
Vánoční ozdoba

 Ozdobte s námi i letos náš vánoční strom 
na Husově náměs  .

     Vyhlášení soutěže pro:  školy, školky, veřejnost
Podmínky soutěže:  výroba ozdoby, vodě a mrazu odolné
              Velikost ozdoby:  výrazná, s kvalitním úchytem 
                              pro zavěšení na strom.
     Sběrné místo:  Městská knihovna Lysá nad Labem
      Termín uzávěrky:  20. listopadu 2014

   Pořadatelé:
   Farní charita
   Spolek pro rozvoj města
   Městská knihovna Lysá n. L.

Udělejte radost 
svým dětem,

ozdobme strom 
společně.

př ivítání Adventu 
v Lysé nad Labe m

v sobotu 
29. 11. 2014. v 15.00 
na Husově náměstí
(pr ode j ve st áncích již od 14.00)

Zvonečky s sebou

Akce je pořádána za  fi nanční podpory města Lysá nad Labe m

Spolek rodáků a př átel města Lysá nad Labe m

srdečně zve na 

Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem
Vás zve na malou výstavku

Osobnos   města
Lysé nad Labem
v budově bývalého augus  niánského kláštera 

v Lysé nad Labem

10. listopadu – 12. prosince 2014
Otevřeno:

 pondělí a středa:        8.00 – 17.00
úterý, čtvrtek, pátek: 8.00 – 13.30

Případné návštěvy mimo uvedenou dobu je možné dohodnout 
na tel č. 325 551 046 nebo 739 505 707

Okrsek č.   l 2 3 4 5 6 7 8 9 Celkem
Celkový počet voličů  77 114 996 823   867 1098 1040 1081 1040 7.136
Účast voličů  41   53 456 357 375 330 528 536 513 3.189 
Účast v %           44,68

Počet hlasů dle jednotlivých volebních stran a okrsků
Okrsek č.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 Celkem
„Kulturně!“  9 134 597 592 613 490 1374 1199 1404 6412
LYSÁ V POHYBU  22 35 327 202 338 300 441 591 266 2522
NAŠE LYSÁ  26 46 644 430 428 240 577 660 495 3546
ČSSD  32 43 481 525 478 616 646 542 515 3878
ANO 2011  82 117 135 452 668 440 852 674 981    4401
ODS  303 55 1174 769 1010 665 1038 1144 1153 7311
Cesta města  4 8 274 214 240 230 469 611 371  2421
KDU-ČSL  53 5 539 289 359 500 629 677 888  3939
Str. svob. občanů  2 23 808 149 137 183 199 202 160 1863
KSČM  42 51 745 698 584 246 500 573 540 3979
Změna pro Lysou  4 150 253 378 243 182 370 224 150 1954
TOP 09  19 34 242 185 198 291 358 333 382 2042

Výsledky voleb do Zastupitelstva města 
v Lysé nad Labem v 10/2014

Návštěva ze Satalic
U nás v Lysé jsme oprávněně 

uctívali barokního velikána hrabě-
te Šporka, při oslavách na zámku, 
v Byšičkách, na cyklovýletech, a na-
dále i při jiných příležitostech. Po-
znali jsme snad všechny jeho životní 
příběhy, ale nějak moc nepřipomí-
náme, že rod Šporků úspěšně po-
kračoval i bez mužského potomka 
pod jménem Sweerts-Sporck. Linii 
tohoto rodu nám nečekaně přiblíži-
la návštěva ze Satalic, obvodní části 
Praha 9.

V březnu t. r. přijela totiž do Vi-
noře a Satalic hraběnka Marina 
Werbe Sporck z Vídně. Proč? Na-
vštěvuje místa spjatá s historií Špor-
ků a Sweerts-Sporcků, a seznámila 
satalické, že Šporkova dcera Anna 
Kateřina cestou z Prahy na Lysou 
v kočáře právě u nich porodila hol-
čičku (dvůr Satalice tehdy patřil 
k černínskému panství Vinoř). Stalo 
se to poblíž malé zanedbané kaple 
a rodička z vděčnosti dala v roce 1714 
kapli rozšířit a zvelebit. Letos je tomu 

300 let, když stavitel Ignác Kylián 
Dientzenhofer stavbu započal.

Starostové Satalic a Lysé se do-
mluvili a v sobotu 20. září sataličtí 
občané zvláštním vlakem přijeli. 
Na Lysou. Se 130 účastníky přijela 
z Vídně i hraběnka Marina dopro-
vázená paní Monikou z rodu Bub-
na-Litic. Přivítali jsme je důstojně 
fanfárami lesních rohů v podání du-
eta Proseco, pak pokračovala scén-
ka vážící se k historické události 
v Satalicích (brilantní Špork Jaro-
slava Bittnera a hraběnku ztvárnila 
poprvé a dobře Jana Bajerová). 
Tajemník MěÚ Miloš Dvořák poté 
našel chvilku k popisu zámku 
a sochařského bohatství zámecké-
ho parku. Víc naší návštěvě České 
dráhy stanovením krátkého mezi-
času do odjezdu neumožnily.

Věříme, že milá návštěva sata-
lických je teprve začátkem dalších 
setkání a pro nás Lysáky impulzem 
k poznávání ságy celého rodu.

Jana Křížová - Uhlířová
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do 2. 11.
Exotika 2014Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.czdo 3. 11.
Lysá, jak ji vidím jávýstava fotogra ií fotosoutěžev Městské knihovně 
www.knihovnalysa.czdo 9. 1. 2015
Miloslava Elicerová – Akvarelyvýstava akvarelů v Domově Na Zámku1. 11. od 16.00 hodin
Noc upírův music clubu Calypsso Lysá n. L.
www.tskdynamik.cz3. 11. od 14.00 hodin
Kavárnička dříve narozenýchhost: Bc. Ondřej Matouš - ředitel Výstaviště Lysá nad Labem,v restauraci U Bílé labutě4. 11. od 16.30 hodin
Husitské válkypřednáška PaedDr. Marie Kořínkové v Městské knihovně 
www.knihovnalysa.cz5. 11. od 16.30 hodin
Kurz drátovánív Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz5. 11. – 2. 12.
Podzimní kouzleníprodejní výstava šperků M. Ptáčkové v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz7. 11. od 19.00 hodin
HOROkamera 2014v kině na Husově nám.
www.holysa.cz7. – 9. 11. od 9.00 do 17.00 hodin
Železniční modelové kolejištěvýstava funkčního železničního kolejiště na nádraží ČD v Lysé n. L.7. – 9. 11.
Kola 2014 a Tuning show 2014
Rychlá kola 2014
Pivní a vinné slavnosti 2014Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz10. 11. od 14.00 hodin
Kavárnička dříve narozenýchhosté: Přátelé z Milovic s ručními pracemi, v restauraci U Bílé labutě10. 11. – 12. 12.
Osobnosti města Lysé n. L.výstava v budově bývalého augustiniánského kláštera v Lysé n. L.11. 11. od 11.00 hodin
Svatomartinská vínaochutnávka mladých a svato-martinských vín ročníku 2014Vinotéka Lysá nad Labem
www.vinoteka-lysa.cz11. 11. od 17.30 hodin
Svatomartinský 
lampionový průvodsraz na Husově nám., v případě nepříznivého počasí náhradní termín 12. 11.11. 11. od 17.30 hodin
Památky antického období v Sýrii

Kulturní kalendář         11 / 2014
přednáška PhDr. Ladislava Stanča, Ph.D. v budově evangelické fary v Lysé n. L.12. 11. od 17.30 hodin
Zvuk lesního rohu 
v proměnách staletípřednáší Mgr. J. Brázda, BcA. et BcA. V. Dekoj, v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz13. 11. od 19.00 hodin
Pánská šatnaimprovizace Studia Ypsilonv kině na Husově nám.14. 11. – 16. 11.
Chovatel 2014Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz18.11. od 16.10 hodin
Povídání o porodechv Městské knihovně 
www.knihovnalysa.cz19. 11. od 16.00 hodin
Bezpečně na internetupreventivní program pro rodiče i děti v ZŠ J. A. K., pavilon D19. 11. od 16.30 hodin
Kurz drátování v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz23. 11. od 14.00 hodin
Zámecké prozpěvováníbene iční koncert v Domově Na Zámku, vystoupí Chrámový sbor u sv. Jana Křtitele v Lysé n. L. a pěvecký sbor Intermezzo Mšeno24. 11. od 14.00 hodin
Kavárnička dříve narozenýchhosté: Mgr. Vlasta Blažková - ředitelka ZUŠ a žačky s housličkami,v restauraci U Bílé labutě29. 11. od 9.00 do 12.00 hodin
Lovci perelvyhodnocení a slavnostní vyhlášení čtenářské soutěže,tvoření z nasbíraných perel, předvánoční krámek, kde se platí moriony, v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz29. 11. od 15.00 hodin
Přivítání Adventu v Lysé n. L.na Husově náměstí, prodej ve stáncích od 14.00 hodin30. 11. od 19.00 hodin
LÁŽO PLÁŽO a PASSAGEadventní koncert folkových kapelv evangelickém kostele v Lysé n. L.5. 12. – 7. 12.
Polabské vánoční trhy 2014
Mikulášské trhyVýstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz6. 12. od 9.00 – 12.00 hodin
Předvánoční jarmarkvystoupení dětí, tvůrčí dílny, vánoční obchůdky v ZŠ J. A. K.6. 12. od 6.00 hodin
Adventní zájezd do Míšně 
a pevnosti Königsteinodjezd z Husova náměstí7. 12. od 16.00 hodin
Adventní koncertv kostele sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem

Podrobnější informace o akcích se dozvíte na webových stránkách organizátorů.

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

KONCERTY A DALŠÍ SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI.

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

I letos proběhla fotosoutěž 
v naší knihovně, tentokrát již 
17. ročník. Téma znělo „Lysá, 
jak ji vidím já“. Ačkoli toto téma 
skýtalo širokou škálu možností, 
bylo potěšující, že většina autorů 
vidí naše město právě jako krás-
nou barokní perlu s dominantou 
kostela sv. Jana Křtitele a nád-
herným zámeckým parkem. Ne-
chyběly však ani fotografi e, které 
zachycují další zajímavá zákoutí 
našeho města např. železniční 
trať či dům „U studánky“. Své 
kouzlo mají ale např. i fotografi e 
zachycující lyskou kulturní akci 
Masopust. 

Jelikož jsme si vědomi toho, 
že hodnocení fotografi í je velmi 
subjektivní, snažíme se každý 
rok o obměnu poroty. Letošními 
hodnotiteli byli: milovická foto-
grafka Adriana Orálková, mladý 
lyský fotograf Bc. Petr Čerňan-
ský a čelákovický fotograf Mirek 
Břeský. Každý z nich se zhostil 
tohoto nelehkého úkolu samo-
statně a výsledné body se ode 
všech sčítaly. Ačkoli názory na 
zúčastněné fotografi e byly opět 
různé, pořadí na prvních mís-
tech bylo relativně jednoznačné. 
1. místo získala Dana Eschnero-
vá s fotografi í „Schody“, 2. mís-
to patří „Soumraku nad Lysou“ 
Jakuba Janouška a 3. místo si 
ze soutěže odnesl Gejza Bajerle 
a fotografi e „Před bouřkou“. 

Všem soutěžícím děkujeme 
a výhercům gratulujeme.

Na závěr bychom zároveň 
rádi poděkovali p. Hadáčkovi 
z nakladatelství Cesta, který nám 
do soutěže věnoval věcné ceny.

Městská knihovna

Fotosoutěž „Lysá, jak ji vidím já“

VÁŽENÍ MILOVNÍCI DOBRÉHO VÍNA,
RÁDI BYCHOM VÁS POZVALI NA OCHUTNÁVKU MLADÝCH 

A SVATOMARTINSKÝCH VÍN ROČNÍKU 2014.
DLE TRADICE (TENTOKRÁTE V ÚTERÝ)

11. 11. 2014 v 11.00 hodin
OTEVŘEME PRO VÁS PRVNÍ LAHVE KE KOŠTU. 

K OCHUTNÁNÍ BUDE PŘIPRAVENO TAKÉ NĚKOLIK VARIANT 
„HUSÍCH SPECIALIT“ ZE STUDENÉ KUCHYNĚ.

NAŠI VINAŘI NEZAHÁLÍ. UŽ V TĚCHTO CHVÍLÍCH DĚLAJÍ VŠE 
PRO TO, ABY BYLA SVATOMARTINSKÁ VÍNA CO 

NEJVYDAŘENĚJŠÍ. TĚŠTE SE SPOLEČNĚ S NÁMI NA SVĚŽÍ 
MLADÉ VÍNO Z NOVÉ SKLIZNĚ. VŽDYŤ Z PRVNÍHO VÍNA 

MŮŽEME ODHADNOUT. KVALITU CELÉHO ROČNÍKU. 
A KONECKONCŮ TO, CO JE „POPRVÉ“, SI V ŽIVOTĚ 

NEJDÉLE PAMATUJEME.
VZHLEDEM K OMEZENÉMU POČTU MÍST VE VINOTÉCE 

PROSÍME ZÁJEMCE O ZÁVAZNÉ REZERVACE!!!

vinotekalysa@centrum.cz, +420 724 242 310, +420 603 237 363

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU,
LUCIE A JAROSLAV BLAŽKOVI.

Více info přímo ve Vinotéce, Husovo náměstí 22, Lysá nad Labem
www.vinoteka-lysa.cz

Kdy?  v sobotu 6. prosince 2014, odjezd v 6.00 hodin
Odkud?  z Husova náměs  , Lysá nad Labem
Průvodce?   osvědčený Ing. Bohumil Kolací

Pojeďte s námi a užijte si předvánoční čas ve městě Míšeň 
(Meissen), kde se pokocháme půvabem starých uliček 
a hrázděných domů, srovnatelných s Českým Krumlovem. 
Odpolední část je vyhrazena návštěvě tradičních vánočních 
trhů v pevnos   Königstein.

Cenu zájezdu 450,- Kč (doprava + průvodce) uhradíte při podání 
přihlášky v Městské knihovně Lysá nad Labem, tel.: 325 551 255.

PhDr. Dana Papáčková, předsedkyně Spolku rodáků

Poznejte s námi 
kouzlo adventu 

v Míšni a na pevnos   Königstein

Pevnost
Königstein

Míšeň
(Meissen)

POZVÁNKA na

Martinský průvod
s lampiony 

a ohňostrojem
Sraz v úterý 11. 11. 2014 

v 17.30 hodin 
na Husově náměstí
V případě nepřízně počasí bude 

náhradní termín 12. 11. 2014

014 
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Krátce z radnice
17. jednání rady města se kona-

lo 16. 9. 2014. Program obsahoval 
34 bodů, z nichž 21 bylo od odboru 
správy majetku a investic (SMI). 
Nejvyšší počet bodů se týkal veřej-
ných zakázek – 6, pozemkovým 
záležitostem byly věnovány 4 body, 
po dvou bodech bylo věnováno 
nebytovým prostorům a věcným 
břemenům, po jednom bytovým 
záležitostem a úpravě rozpočtu 
v rámci kapitoly. Z programu: 
v bodu č. 2 rada vybírala dodava-
tele na výstavbu chodníku včetně 
domovních vjezdů ve Fuksově ulici. 
Na veřejnou zakázku dorazily dvě 
nabídky, vítězem se stala fi rma SKL 
RECYKLOSTAV z Prahy 5 s na-
bídkovou cenou 290 tis. Kč včetně 
DPH. Bod č. 3 avizuje novou veřej-
nou zakázku na výměnu fi ltračních 
jednotek městské úpravny vody. 
Rada schválila tři kritéria a jejich 
váhu pro hodnocení nabídek – cena 
60 %, termín dokončení 20 %, záru-
ka na dílo 20 %. V bodu č. 4 rada vy-
bírala dodavatele na výměnu oken 
v domě čp. 176 na Husově náměstí. 
Zájem o zakázku projevilo 8 fi rem,
 z toho jedna byla vyloučena pro 
nedodržení podmínek. Vítězem 
se stala fi rma BAROCH-OKNA 
z Prahy 7 s nabídkovou cenou 426 
tis. Kč. Zajímavý údaj přinesla zprá-
va v bodu č. 6 -  meziroční úspora 
2012/2013 ve spotřebě elektrické 
energie pro bytové a nebytové pro-
story dosáhla částky 122 tis. Kč. 
V praxi se tak příznivě projevil vliv 
soutěže mezi dodavateli energie.

K bodu č. 7 byl přizván tajemník 
MěÚ Benátky nad Jizerou. Pod-
kladovým materiálem byl návrh 
na uzavření veřejnoprávní smlou-
vy, podle níž by Městská policie 
Lysá nad Labem mohla působit 
v Benátkách. Tajemník pan Mařík 
vysvětlil důvody, které vedou k ná-
vrhu: Benátky nikdy neměly měst-
skou policii, počet obyvatel trvale 
narůstá (letos asi 7 tis. obyvatel) 
a oddělení Policie ČR už na všechno 
nestačí. Činnost strážníků z Lysé by 
byla omezena na určitý počet hodin 
v týdnu. Pro potřeby hlídky by měs-
to Benátky nad Jizerou zakoupilo 
nové služební auto a platilo by do-
hodnuté měsíční platby. Po krátké 
diskusi rada rozhodla, že vzhledem 
k závažnosti návrhu a krátícímu 
se volebnímu období bude žádost 
předložena novému zastupitelstvu.

V bodu č. 15 se rada opakovaně 
vrátila k řešení duplicitního vlastnic-
tví k pozemkům v areálu hasičské 
zbrojnice. Po několikerém jednání 
odboru SMI se Sborem dobrovol-
ných hasičů Lysá nad Labem a úpra-
vách textů se dospělo ke konečné-
mu znění souhlasného prohlášení 
k vlastnictví pozemků a směnné 
smlouvy. Poslední slovo bude mít 
říjnové zasedání zastupitelstva. V 
bodu č. 17 rada projednala požada-
vek Dopravního sdružení svazku 
obcí Nymburska, které zajišťuje do-
pravní obslužnost v regionu. Rada 
postoupila požadavek k projednání 
v zastupitelstvu  a pozvala zástupce 
sdružení na říjnové zasedání.

V bodu č. 18 rada posuzovala 
dvě veřejné zakázky, které se týkaly 
připravované rekonstrukce budovy 
městského muzea. V první z nich 
se vybíral technický dozor investo-
ra (TDI), v druhé koordinátor bez-
pečnosti a ochrany zdraví při práci 
(BOZP). Na obě zakázky dorazily 
3 nabídky. V obou případech se ví-

tězem stala fi rma ND Noc z Prahy 
1, která předložila nabídkové ceny 
206 tis. Kč a 36 tis. Kč, obě ceny 
včetně DPH. V následujícím bodu 
rada schválila dodatek ke smlouvě 
o dílo na rekonstrukci rozvodů vody 
a topení v MŠ Pampeliška. Smluv-
ní cena 689 tis. Kč bude rozdělena 
do dvou částek: 500 tis. Kč uhradí 
město a zbývající část přímo MŠ 
Pampeliška.

Bod č. 26 byl předzvěstí blížících 
se vánočních svátků: rada schvá-
lila nákup vánočních balíčků pro 
obyvatele domova důchodců a fi -
nanční příspěvek pro děti, umístěné
v dětských domovech a ústavech. 
Celkový objem činí 28 tis. Kč a bude 
hrazen z Charitativního fondu. 

V bodu č. 27 rada schválila 
přijetí fi nanční dotace pro sbor 
dobrovolných hasičů. Hasiči ještě 
letos dostanou 500 tis. Kč z Fon-
du Středočeského kraje na opravu 
a rekonstrukci zbrojnice. Také bod 
č. 29 se týkal hasičů, konkrétně 
vyhodnocení nabídek na dodávku 
automobilu (mikrobusu) pro SDH. 
Na veřejnou zakázku nedorazila 
ani jediná nabídka. Rada uložila 
projektové manažerce vyhlásit další 
kolo výběrového řízení, kde jediným 
hodnotícím kritériem bude cena. 
V bodu č. 30 rada schválila výjimku 
z regulace provozní doby pro stánek 
s rychlým občerstvením ve Smeta-
nově ulici. Provoz začne od 6 hodin 
a po první dvě hodiny je zde zakázá-
no prodávat alkoholické nápoje.

V dalším bodu rada projednala 
žádost paní Čížkové, předsedky-
ně Českého coursingového klubu. 
Klub ve dnech 27. – 28. 9. 2014 po-
řádá v Lysé nad Labem republikové 
závody psů. Rada schválila použití 
znaku na jejich propagačních mate-
riálech a poskytnutí dvou drobných 
cen pro vítěze kategorií.

Předposledním bodem ke schvá-
lení byl návrh programu pro říjnové 
zasedání zastupitelstva. V posled-
ním bodu rada schválila příspěvek 
15 tis. Kč na pořízení obrazového 
záznamu koncertu houslisty Vác-
lava Hudečka, jehož vystoupení se 
konalo 3. října 2014.

18. jednání rady města se kona-
lo 30. 9. 2014. Program se skládal 
z 27 bodů, z nichž asi polovina byla 
od odboru správy majetku a inves-
tic (SMI). Nejvyšší počet bodů se 
týkal veřejných zakázek a věcných 
břemen – po 4 bodech, bytovým 
záležitostem byly věnovány 3 body, 
po jednom bodu bylo věnováno 
nebytovým prostorům, pozem-
kům a vyhrazenému parkování. 
Z programu: trochu delší diskuse 
se rozvinula u bodu č. 2, kde rada 
posuzovala kritéria pro hodnocení 
připravované zakázky, a to na dál-
kový monitoring spotřeby médií 
a energií pro vybrané objekty města. 
Členové rady se seznámili s tím, jak 
jsou od letošního roku sledována 
data z budovy úřadu. Cílem je na-
stavení systémů tak, aby se omezily 
ztráty vody, aby se budovy vytápěly, 
ale nepřetápěly. Výsledkem by měly 
být úspory provozních nákladů. 
Metodou je nasazení měřidel, která 
jsou vybavena vysíláním rádiových 
signálů o spotřebě, které jsou ka-
ždých 15 minut předávány do da-
tabáze. Tak lze v krátké době zjistit 
např. havárii vodovodního přívodu 
v době víkendu, kdy v budově nikdo 
není, ale systém indikuje zvýšenou 
spotřebu vody a hlásí stav pomocí 

SMS a mailu. Vložená investice má 
návratnost do 1 roku. Rada schváli-
la zveřejnění zakázky s hodnotícími 
kritérii: 60 % cena, 40 % splnění pa-
rametrů řešení.

V bodu č. 7 rada schválila do-
datek ke smlouvě o dílo na opravu 
vodovodu a kanalizace na Sídlišti. 
V průběhu prací se ukázalo, že je 
nutné přepojit vodovod u původní 
budovy MŠ Pampeliška a přepojit 
vodovod u zdravotního střediska 
MŠ Mašinka. Vícepráce si vyžádají 
navíc 328 tis. Kč bez DPH.

V bodu č. 8 rada schválil rozhod-
nutí, jímž se zrušilo koncesní řízení 
na provozovatele vodovodu a kana-
lizace ve městě. Důvodem je to, že 
Státní fond životního prostředí ne-
odsouhlasil zadávací dokumentaci. 
Koncesní řízení bude vyhlášeno 
znovu.

V bodu č. 15 rada schválila více-
práce a uzavření dodatku ke smlou-
vě o dílo na opravu komunikace 
U Braňky. Vícepráce si vyžádají na-
víc 159 tis. Kč bez DPH. Důvodem 
je vybudování dvou vsakovacích 
studní na dešťovou vodu (místo 
jedné navržené) a parkovací záliv ze 
zatravňovacích dlaždic.

V bodu č. 16 rada schválila na-
výšení kapacity školní družiny v ZŠ 
B. Hrozného k 1. 9. 2015 o 30 míst. 
V dalším bodu byl schválen příspě-
vek 5 tis. Kč z Charitativního fondu 
na nákup el. vozíku pro jednoho 
handicapovaného občana města.

V bodu č. 19 rada schválila přijetí 
daru od Hasičského záchranného 
sboru Středočeského kraje. Darem 
je laminátový člun pro Sbor dobro-
volných hasičů Lysá nad Labem. 
V bodu č. 20 rada schválila výjimku 
z regulace provozní doby pro Sport 
Bar v Masarykově ulici. Provozní 
doba je stanovena do 03.00 hodin 
každého dne, podmínkou je dodr-
žování veřejného pořádku. K žádos-
ti o výjimku se vždy vyjadřuje ředitel 
městské policie.

V bodu č. 22 rada schválila zahá-
jení veřejné zakázky pro doplnění 
informačních technologií na úřa-
dě. Hodnota zakázky je 5 mil. Kč, 
z toho by 85 % mělo být hrazeno 
z prostředků EU. Rada schválila 
složení komise pro otevírání obálek 
a komise pro hodnocení nabídek. 
V bodu č. 25 a 26 se rada seznámila 
s postupem prací při rekonstrukci 
ulic Na Staré vsi a Dolejší a při za-
teplování Masarykovy školy v Lysé 
nad Labem. Posledním bodem bylo 
schválení půjčky 30 tis. Kč z Fondu 
rozvoje bydlení jednomu občanu 
města.

6. zasedání zastupitelstva měs-
ta se konalo 1. 10. 2014. Bylo po-
sledním setkáním zastupitelů v kon-
čícím volebním období 2010–2014, 
ale průběh potvrdil, že zastupitelé 
neprožívali žádnou nostalgii z lou-
čení. Na úvod jednání byl předřazen 
bod s číslem 4 o zajištění dopravní 
obslužnosti v regionu, k jehož pro-
jednání se dostavili hosté: pan sta-
rosta Pavlík z Městce Králové, který 
je zároveň předsedou Dopravního 
sdružení svazku obcí Nymburska, 
Ing. Staňková a Mgr. Kudláček ze 
společnosti ROPID, Ing. Koutek 
z OAD Kolín. V půlhodinové dis-
kusi představil pan Pavlík a ostatní 
hosté fungování systému dopravní 
obslužnosti, který je založen na so-
lidárnosti obcí a měst. Poplatek je 
stanoven ve výši 150 Kč/rok/obča-
na, který plyne do pokladny sdru-
žení, a z ní jsou placeni dopravci. 
V letošním roce zastupitelé Lysé 

nad Labem schválili pouze polovič-
ní částku. Ta druhá polovina zatím 
chybí. Zástupci ROPIDu vysvětlili, 
proč se integrace dělá – převládá 
cestování do centra a zpět a cílem 
je vytvoření uživatelsky příjemného 
systému, v němž se klient přepraví 
z místa mimo Prahu do jakéhokoliv 
místa v Praze na jednu jízdenku. 
Do konce roku 2014 bude hotový 
podkladový materiál a pak budou 
následovat politická vyjednávání. 
ROPID respektuje stanovisko Lysé 
nad Labem, že občané města od-
mítají platit služby, které nevyuží-
vají, jako je např. městská doprava 
v Nymburce. Paní Ing. Staňková 
navrhla kompromisní řešení – Lysá 
se stane samostatným objednate-
lem a druhou polovinu stanoveného 
poplatku (celkem 674 tis. Kč) bude 
platit přímo přepravcům za poskyt-
nuté služby. Při hlasování byl tento 
návrh podpořen 9 hlasy.

Druhým bodem bylo jednání 
o řešení duplicitního vlastnictví 
k pozemkům v areálu hasičské zbroj-
nice. Po úvodním slovu p. starosty 
se o slovo přihlásil pan Ing. Gregor, 
který vyslovil trojité NE uvedenému 
návrhu. Město by se nemělo pozem-
ků zbavovat a jít třeba do soudního 
sporu. Pan starosta konstatoval, že 
přes veškerou snahu jsou k dispozici 
pouze dokumenty, podporující pozi-
ci hasičů. A aby město šlo do sporu se 
svými hasiči – to je absurdní. Po třech 
letech jednání je na stole kompro-
misní návrh, který může posunout 
věc dál. Pan Mgr. Fajmon dodal, že 
dohoda otevírá cestu, jak rozvíjet 
areál v blízké budoucnosti. Případný 
soudní spor může věc zbrzdit třeba 
o 10 let. V diskusi bylo poukazová-
no i na osobní vazby mezi vedením 
města a hasiči. Výsledek hlasování: 
8 hlasů pro navržené souhlasné řeše-
ní. Ve směnné smlouvě bude doplně-
no předkupní právo města v případě, 
že by hasiči pozemky prodávali.

V následujících třech bodech byly 
projednány pozemkové záležitosti, 
v dalším bodu pak úprava rozpočtu 
na rok 2014. V bodu č. 8 se pro-
jednávalo vyjádření Dopravního 
inspektorátu Nymburk k vodorov-
nému značení v parkovacích zónách 
města. V této věci bude zpracována 
veřejná zakázka na projektovou do-
kumentaci pro vodorovné a svislé 
značení včetně rozhledových po-
měrů. Projekt by měl být zařazen 
do rozpočtu na rok 2015. V bodu 
č. 9 vzalo zastupitelstvo na vědomí 
zápis ze zářijového jednání kontrol-
ního výboru. Posledním bodem do 
programu přispěl pan Mgr. Fajmon. 
Jde o návrh na řešení situace ve třech 
lokalitách, které patří městu nebo 
státu: hasičská zbrojnice nacházející 
se ve středu města, školní sportov-
ní areál mezi ulicemi Komenského 
a Ke skále, a nakonec bývalý pionýr-
ský areál v ulici Čechově. Úkolem 
pro tajemníka, resp. městský úřad, 
je zajistit podklady a podat návrhy na 
zápis nemovitostí města do katastru 
nemovitostí.

V závěru jednání zastupitelstvo 
v souvislosti s končícím volebním 
obdobím formálně ukončilo činnost 
Finančního a Kontrolního výboru 
a Osadních výborů Byšičky, Dvor-
ce a Řehačka. Na úplný závěr pan 
starosta poděkoval členům zastu-
pitelstva za aktivní práci pro město, 
popřál těm, kdo v komunálních 
volbách kandidují, mnoho úspěchů 
a zasedání ukončil. 

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá n. L.

Útulek Lysá nad Labem

Aktuální foto a seznam čtyř-
nohých kamarádů nalezených 
v Lysé nad Labem a okolí na-
jdete aktuálně na adrese útulku 
www.pejscilysa.wz.cz.

Návštěvní doba útulku:
pondělí – čtvrtek   8.00–14.00 h
pátek 8.00–12.00 h
první sobota v měsíci  9.00–11.00 h

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

Adresa: paní Čápová
Velas, a.s.,  Hrabanov 535
tel.: 325 551 221, 723 342 174

Ivana Koštířová, odbor SMI

Dovolte mi, abych poděkoval 
všem občanům Lysé nad Labem, 
kteří přišli k volebním urnám 
v právě proběhlých komunálních 
a senátních volbách. Svým hlasem, 
ať už byl určený komukoli, jste do-
kázali, že vám není lhostejné, kam 
bude naše město v nadcházejících 
letech směřovat a jak se nám bude 
v naší obci žít. 

Mandát dosavadních zastupitelů 
volbami zaniká. Protože s některý-

Poděkování voličům
mi z nich se v novém zastupitelstvu 
nepotkáte, chtěl bych jim, i vaším 
jménem, za jejich práci pro měs-
to v uplynulém volebním období 
poděkovat a vyslovit přání, aby se 
i nadále, podle svých možností, 
do obecního dění zapojovali. Záro-
veň bych chtěl poděkovat i všem, 
kteří se na přípravě voleb v našem 
městě jakkoli podíleli. 

Mgr. Jiří Havelka
starosta města

Městská knihovna Lysá nad 
Labem zve všechny pořadatele 
kulturních akcí v Lysé nad Labem 
na koordinační schůzku ohledně 
připravovaných akcí na příští rok. 
Účelem této schůzky bude opět 
koordinace termínů tak, aby se mi-

Kulturní kalendář 2015
nimalizoval možný souběh akcí. 
Zváni jsou všichni, kteří chtějí svý-
mi silami obohatit kulturní život 
města. Schůzka se koná v pondělí 
10. listopadu 2014 od 18.00 hodin 
v Městské knihovně.

Městská knihovna

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

hodně pohody a spokojenosti.
   Marcela Chloupková

93 let
Vilma Fojtíková

91 let
Zdeněk Brada
Marta Najmonová

80 let
Ingeborg Čápová

Ogden Nash:
„Stáří začíná a střední věk končí, když počet našich potomků 
je větší než počet našich přátel.“

Rodičům přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Romana Nováková, odbor kultury

Vítání občánků
se uskutečnilo dne 25. 9. 2014

Mezi občany našeho města byly přivítány tyto děti:

Tomáš Černý
Albert Cerha
Alice Janáčková
Tomáš Lajner
Laura Švancarová

Julie Kvasničková
Jakub Vyhlídko
Tobiáš Kůrka
Daniel Kičmer
Adéla Klabanová



4 11 / 2014 LISTY města Lysé nad Labem   

Nezletilé dívky pod vlivem 
alkoholu rušily noční klid 

Dne 20. 9. 2014 v 02.35 hodin 
zjistila dozorčí služba městské 
policie, že na Husově náměstí 
v Lysé nad Labem dochází k ru-
šení nočního klidu skupinkou 
mladých lidí. Po příjezdu hlíd-
ky MP bylo zjištěno, že se jedná 
o mládež, která se vracela domů 
po návštěvě restaurace. U osob 
byla provedena orientační de-
chová zkouška, při které bylo 
zjištěno, že dvě z dívek kterým 
ještě nebylo 18 let, jsou pod vli-
vem alkoholu. Z důvodů nízkého 
věku dívek byl na místo přivolán 
pracovník sociálního odboru při 
MěÚ Lysá nad Labem a hlídka 
PČR Lysá nad Labem, která si 
celou věc na místě převzala k pro-
vedení dalších opatření.

Krimi střípky
Rvačka na Husově náměstí 

Dne 24. 9. 2014 zjistila přes 
MKDS (kamerový systém), že na 
Husově náměstí v prostoru před ki-
nem dochází k rvačce pěti osob. Na 
místo byla přivolána hlídka městské 
policie, která toto jednání ukončila 
a všechny účastníky rvačky zajistila. 
Jednomu z účastníků musela být 
na místo přivolána zdravotnická 
pomoc. Dále se na místo dostavila 
hlídka PČR a celou věc si převzala 
k dalšímu šetření pro podezření ze 
spáchání trestného činu.

Bezdomovec se pohyboval 
po ukončení provozní doby 
v areálu městského stadionu 

Dne 26. 9. 2014 bylo na služeb-
nu městské policie oznámeno, že 
v uzavřeném areálu městského sta-
dionu se pohybuje neznámý muž, 

který se sem dostal po překonání 
plotu. Na místo se dostavila hlídka 
městské policie a muže vyzvala, 
aby prokázal svou totožnost. Na 
toto muž reagoval útěkem. Po jeho 
zadržení aktivně kladl hlídce odpor, 
a proto mu musela být přiložena 
služební pouta. Vzhledem k tomu, 
že muž nemohl hodnověrně proká-
zat svou totožnost, byl předveden 
na PČR. Po zjištění všech nutných 
skutečností bylo s mužem jeho jed-
nání projednáno jako přestupek.

Podnapilý muž se pohyboval 
po silnici a ohrožoval ostatní 
účastníky silničního provozu

Dne 27. 9.2014 ve 22.34 hodin 
oznámil na tísňovou linku PČR řidič 
osobního vozidla, že v Litoli se po-
hybuje po vozovce podnapilý muž, 
který ohrožuje sebe i ostatní účast-
níky silničního provozu. Po příjezdu 
na místo bylo hlídkou MP zjištěno, 

že se jedná o mladíka ze Semic, který 
se v podnapilém stavu pokoušel sto-
povat. Věc byla s mladíkem vyřešena 
jako přestupek a byl zajištěn jeho od-
voz do Semic.

Mládež z Milovic cestovala 
do Lysé bez platných jízdenek 

Dne 28. 9. 2014 oznámil na slu-
žebnu městské policie operační dů-
stojník PČR, že ve vlaku z Milovic má 
cestovat skupina mládeže, která má 
napadat průvodčího a ostatní cestu-
jící. Zároveň požádal o poskytnutí 
součinnosti s tím, že na místo již jede 
hlídka PČR. Po příjezdu na stanici 
ČD Lysá n. L. hlídka MP ve spolu-
práci s PČR provedla ztotožnění 
všech účastníků. Dále hlídka MP pro-
váděla asistenci až do ukončení celé-
ho případu. Černým pasažérům byla 
pracovníkem ČD vyměřena pokuta 
a navíc zaplatí za zpoždění vlaku.

Městská policie

S postupujícím podzimem 
jakoby nám to všechno utíkalo 
stále rychleji. Podzim se svými 
hýřivými barvami je nám, dříve 
narozeným, velice sympatickým 
ročním obdobím. Hezky se nám 
vrací vzpomínky na dětství a mlá-
dí, na školní léta a třeba i na pou-
štění draků a opékání brambor. 
Na vše vzpomínáme v písničkách 
při zpěvu v naší Kavárničce. 

V minulém měsíci nám připo-
mněla Katka Nováková z květino-
vé síně ROMANTIC, jak se příroda 
chystá k zimnímu spánku. Hodně 
jsme se dozvěděli o potřebách na-
šich pokojových květin před nastá-
vající zimou, jak je správně přihno-
jit. Ale také jak naložit s kytičkami 
a zelení vůbec na našich venkov-

Do Kavárničky třikrát
ních zahrádkách. To se budou naši 
sousedé na jaře divit, jak nám za-
hrádky rozkvétají! Nu – a čtrnáct 
dnů nato jsme zažili úchvatnou 
módní přehlídku studentek Střed-
ní školy oděvního a grafi ckého de-
signu. V rytmu kouzelných melodií 
a s úsměvem na rtech procházely 
studentky mezi námi a přinášely 
hodně do našich vzpomínek…

V nastávajícím měsíci listopadu 
se sejdeme třikrát. V prvním ter-
mínu 3. 11. přivítáme pana ředi-
tele lyského výstaviště Bc. Ondřeje 
Matouše.  Pohovoří o výstavách 
a akcích, které nás, seniory, nejvíce 
zajímají. Týden nato, 10. 11., nás 
navštíví senioři z Milovic a před-
vedou své manuální dovednosti 
při práci s papírovými krajkami. 

Poslední listopadové setkání bude 
24. 11. To bude zvlášť zdařilé. 
Přijde paní ředitelka Základní 
umělecké školy F. A. Šporka Mgr. 
Vlasta Blažková a dvě dívenky. Za-
hrají nám na housličky a violu pár 
písniček k předvánoční náladě.

Takže – vážení senioři a pří-
znivci našich akcí, scházíme se 
v Kavárničce dříve narozených
v restauraci U Bílé labutě na Ma-
sarykově ulici. Začínáme ve 14.00 
hodin.     

MVDr. Jan Kořínek

Chrámový sbor při kostele 
sv. Jana Křtitele v Lysé nad La-
bem působí ve městě téměř 
dvacet let. Jeho pěvecký záběr je 
hodně široký a z vystoupení při 
liturgii v kostele v Lysé a v Mi-
lovicích je známý mezi mnoha 
obyvateli obou měst a přilehlých 
obcí. O tom, že „chrámový“ 
v jeho podání neznamená pouze 
zpěv v kostele, svědčí i koncerty 
a vystoupení s úplně odlišným 
repertoárem. Jazzové pohlaze-
ní, Filmové a muzikálové doteky 

– i takové programy tento sbor 
připravuje a v těchto případech 
kino zaplněné do posledního 
místa dokládá, že v jeho podání 
stojí za to si „lehčí múzu“ přijít 
poslechnout.

Nedílnou součástí sborového 
programu jsou i vystoupení v ji-
ných městech. Sbor se takto pre-
zentoval na koncertech v Břecla-
vi, Jindřichově Hradci, Jablonci 
nad Nisou, vystupoval v Podě-
bradech, v Kolíně atd. Velkým 
oceněním byla možnost zazpívat 

Chrámový sbor a muzikál či jazz?
si také ve významných pražských 
chrámech – např. v kostele Nej-
světějšího Salvátora na Křižov-
nickém náměstí nebo v prostředí 
areálu Lorety na Hradčanech, 
skvělou příležitostí byla i účast 
sboru na Hubertské mši v Kated-
rále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. 
V současné chvíli se sbor připra-
vuje na listopadovou přehlídku 
vokálních souborů Vocalia 2014 
v Táboře. 

Z tohoto krátkého výčtu je 
patrné, že ačkoliv toto těleso 

má ve svém názvu „Chrámový 
sbor“, tak jeho členy tvoří parta 
nadšených zpěváků se zálibou 
v širokém spektru hudebních 
žánrů. V současné době má sbor 
přibližně 25 zpěváků, kteří mezi 
sebou rádi uvítají nové členy do 
všech hlasových skupin. Pokud 
tedy máte rádi muziku, společné 
muzicírování a chtěli byste trávit 
společný čas s partou hudebních 
nadšenců, neváhejte a přidejte 
se k nám. Kontaktní informace 
na webových stránkách sboru
www.chramovysborlysa.cz.   

Jaroslav Hora

Byla to pro mě obrovská ra-
dost, vidět 3. října v podvečer 
zcela naplněný lyský chrám Na-
rození sv. Jana Křtitele. A bu-
deme mít možnost si to všichni 
opět připomenout na televizních 
obrazovkách. Před 4 lety jsem 
pozval mistra Václava do Lysé 
nad Labem poprvé a byl une-
sen z krásy kostela i okolí. Již 
v té době jeho paní Eva začínala 
na TV Noe s pořadem koncertů 
s názvem Má vlast a já jsem slíbil, 
že se budu snažit sehnat fi nance 
na televizi a pozvu Václava opět 
do naší krásné Lysé. Povedlo se 
a 16. listopadu ve 20.30 hodin 
můžete v premiéře tento záznam 
našeho koncertu na TV Noe sle-
dovat. Kdo nestihne, nechť se 
nebojí, během dalšího roku to 

Václav Hudeček v Lysé nad Labem a 16. 11. na TV Noe
vysílají několi-
krát. Nic bych 
ovšem nezvládl 
bez senzačních 
lidí ve svém oko-
lí, dovolte mi 
tedy, abych jim 
zde na strán-
kách Listů po-
děkoval. V prv-
ní řadě musím 
poděkovat ještě 
předvolební radě 
města Lysá nad 
Labem, která 
j e d n o m y s l n ě 
schválila příspě-
vek na televiz-
ní přenos. Díky grantu z fondu 
kultury města Lysá nad Labem 
jsem mohl pozvat umělce, také 

za to moc děkuji. A bez vás 
dalších zmíněných bych to ne-
zvládl.

Děkuji dámám z Městské 
knihovny Lysá nad Labem, 
spolku Rodáků Lysá nad La-
bem, ZUŠ F. A. Šporka Lysá 
nad Labem, Vítovi Kindlovi 
s Pavlem Stříbrným a své part-
nerce Kateřině. Děkuji i vám 
posluchačům, že jste se k sobě 
v takovém množství (cca 340) 
chovali slušně. A vlastně jste 
všichni tak trochu pomohli 
i jedné dobré věci. Jelikož tato 
akce pro mě skončila ekonomic-
ky velmi dobře, rozhodl jsem se 
10.010 Kč věnovat letos na jaře 
nově vzniknuvšímu Hospicu 
sv. Jiří v Chebu. Ještě jednou i za 
Václava Hudečka a jeho hosty 
velký dík a budu se někdy v bu-
doucnu opět těšit.

Milan Muzikář

Město Lysá nad Labem vydalo nástěnný kalendář na rok 2014/2015 
(měsíční). Obsahuje 12 fotokoláží Lysé nad Labem a okolí, autorkou foto-
grafi í je RNDr. Helena Grocholová. Kalendář je možné zakoupit v Městské 
knihovně v Lysé nad Labem za 100,- Kč.

Nástěnný kalendář města

Sobota 6.12.2014 
od 9.00 do 12.00 hodin

* vystoupení dětí * tvůrčí dílny * občerstvení *
* vánoční obchůdky *

S b t 6 12 2014

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

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

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

MC Parníček
Cena: 5 Kč za převod

HUDEBNÍ VŠEZNÁLEK
hudební kroužek pro děti
od 6 měsíců do 3,5 let
ve středu dopoledne

MIMIKLUBKO
pro děti od narození do 1 roku
od 4. 11., úterky, 9.00 -10.30

TVOŘIVÉ DÍLNY 
PRO DOSPĚLÉ

od 18.30 hodin
3. 11. - brož, naušnice z organzy
1. 12. - vánoční přání

CVIČENÍ PRO DĚTI  
pro děti od 1,5 do 6 let

PO a ČT 9.30 - 10.30
ČT 16.30 - 17.30

PŘEDPORODNÍ KURZ
v pondělí 3. 11. 2014 
17.00 - 19.30 hodin

CVIČENÍ PRO 
DOSPĚLÉ  

na míčích i bez nich
vč. hlídání dětí

pondělí 10.30 - 11.30

PRÁVNÍ PORADNA
na téma majetek a dluhy
13. 11. od 16.30 do 17.30

INTERAKTIVNÍ
BESEDA

o tom, jak lépe porozumět myšlení 
a chování svých dětí a současně 
vlastním rodičovským reakcím

25. 11. od 17.30 do 19.00
Soukromá logika rodičů = 

specifi ka rodičovských reakcí
Rodiče se seznámí s tím, jak děti 

vhodně podporovat, odměňovat a jak 
se vyvarovat nevhodných trestů.

Vstupné 30 Kč.

Bachovy esence 
aneb jak se nenechat 

ovládat emocemi 
13. 11. od 17.00 do 18.30

NABÍZÍME ŠIROKÝ VÝBĚR KROUŽKŮ
RŮZNÉHO TYPU A PRO RŮZNÉ VĚKOVÉ SKUPINY:

– pro děti od 3 do 8 let odpoledne s angličtinou s rodilou mluvčí
– pro dospělé anglická konverzace s rodilou mluvčí
– pro děti HUDEBNÍ VŠEZNÁLEK (6 měsíců – 6 let); 
 hravé cvičení (2–6 let); taneční škola (přípravka) (3–7 let)
– Školička BENJAMÍNEK = klub pro předškolní děti (2,5–5,5 let)
– pro dospělé - cvičení s hlídáním dětí, předporodní kurzy
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Nový škol-
ní rok v MŠ 
Dráček začal 
vesele. Těši-
li jsme se na 

nové kamarády a novou zahradu. 
Zahrada s novými koutky, pecí, 
blátovištěm, tunelem se stala na-
ším rájem.Užíváme si... Ve školce 
vzpomínáme i na prázdniny. To je 
ale obrázků! Zdobí nám třídu, šat-
nu, chodbu a potěší i babičky a dě-
dečky ze zámku. „ Prázdniny u ba-
bičky a dědečka “ to je totiž název 
výstavy obrázků dětí mateřských 
škol. Výstavu pořádá Domov 
Na Zámku v rámci akce „Týden 
sociálních služeb“. Ve čtvrtek 

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

Dárkový poukaz Dárkový poukaz 
Knihovna nabízí dárkový poukaz na roční registraci.

Toulky minulostí Toulky minulostí 
– 4. listopadu 2014 – 4. listopadu 2014 
od 16.30 hodinod 16.30 hodin
Přednáška PaedDr. Marie Kořínkové bude nava-
zovat na říjnové povídání o husitských válkách 
a jejich významných osobnostech. Akce se koná 
od 16.30 hodin v knihovně.

PC kurz pro mírně pokročilé – 4. - 25. 11. 2014 PC kurz pro mírně pokročilé – 4. - 25. 11. 2014 
vždy v úterý od 10.00 do 11.00 hodinvždy v úterý od 10.00 do 11.00 hodin
Na kurz zveme všechny, kteří se chtějí dozvědět něco více o ovládání počítače, 
chtějí se naučit lépe pracovat s textovým editorem 
a objevit nové možnosti internetu. Vzhledem 
k omezenému místu je nutné si účast na kur-
zu v knihovně rezervovat předem. Kurz je pro 
všechny zájemce zdarma.

Kurz drátování Kurz drátování 
– 5. + 19. listopadu 2014 od 16.30 hodin– 5. + 19. listopadu 2014 od 16.30 hodin
Pravidelné kurzy drátování s Janou Procházkovou v knihovně. 

Podzimní kouzlení Podzimní kouzlení 
– 5. listopadu – 2. prosince 2014– 5. listopadu – 2. prosince 2014
Prodejní výstava ručně vyráběných šperků z kůže Margarety Ptáčkové.

Zvuk lesního rohu v proměnách staletí Zvuk lesního rohu v proměnách staletí 
– 12. listopadu 2014 od 17.30 hodin– 12. listopadu 2014 od 17.30 hodin
Volné pokračování přednáškového cyklu univerzity volného času, kte-
rý bude tentokrát věnován lesnímu rohu, hraběti Šporkovi a parfors-
ním honům na lyském panství. Přednáší Mgr. Josef Brázda a BcA. et 
BcA. Viktor Dekoj. V rámci přednášky se můžete těšit i na historické hu-
dební nástroje včetně zvukových ukázek. Přednáška se výjimečně koná 
ve středu v knihovně. Vstup volný.

Povídání o porodech – Povídání o porodech – 
18. listopadu 2014 od 16.10 hodin18. listopadu 2014 od 16.10 hodin
Další setkání a beseda nejen budoucích maminek o problematice porodů - 
sdílení osobních zkušeností, orientace v právních otázkách, „porod podle 
mých přání“ a diskuse nad dalšími otázkami i s účastí pozvaných odborní-
ků. Akce se uskuteční v prostorách knihovny. Vstup volný.

Lovci perel – 29. listopadu 2014 Lovci perel – 29. listopadu 2014 
od 9.00 do 12.00 hodinod 9.00 do 12.00 hodin
Vyhodnocení celoroční dětské čtenářské soutěže Lov-
ci perel. Na všechny úspěšné lovce čeká tvoření z na-
sbíraných perel a krámek, kde se platí MORIONY. 
Odměnu získá každý lovec, který se do soutěže zapojil 
a na vyhlášení přijde. 

Připravujeme na prosinec:Připravujeme na prosinec:
9. prosince 2014 – Verše a nápisy z Kuksu a z Lysé jako texty ke zpě-
vu na Bonreposkou a Hubertskou árii – přednáška S. Bohadla;
22. + 23. prosince 2014 – Dárky na poslední chvíli – rukodělné dílny 
pro děti

Příběh mojí maminky paní 
Miloslavy Elicerové, která se 
rozhodla, že začne v pozdním 
věku malovat akvarelem, zaujal 
pana ředitele Domova Na Zámku 
Mgr. Jiřího Hendricha natolik, že 
umožnil uspořádání samostatné 
výstavy.  Dovoluji si tedy veřej-
ně poděkovat za vstřícnost všem 
pracovníkům Domova Na Zám-
ku při přípravě výstavy a důstojný 
a milý průběh vernisáže. 

Maminka je ročník 1934, ale 
přesto je vlastně autorem začí-
najícím. K malování akvarelem 
se rozhodla před necelými dvě-

Kdo z nás v osmdesáti?
Poděkování Domovu 
Na Zámku. 

ma lety a letos tedy již druhým 
rokem studuje Uměleckou školu 
malíře Tomáše Kubíka v Praze, 
kam pravidelně od ledna 2013 
jednou týdně dojíždí. Výstava 
obsahuje 14 obrazů a jedná se 
o školní práce i o samostatnou 
tvorbu. Věřím, že příběh autor-
ky a její obrazy budou inspirací 
pro všechny návštěvníky výstavy 
a především pro obyvatele Domo-
va Na Zámku. Výstava potrvá do 
9. 1. 2015 a je možné jí shlédnout 
v kavárně Domova Na Zámku 
v době otevíracích hodin. 

Tomáš Elicer

Naší první zářijovou akcí byla 
výstava ,,Domov a teplo, Polabský 
knižní veletrh a Jiřinkové slavnosti 
2014“, na kterou jsme se vyda-
li v pátek 5. září. Další akce na 
sebe nedaly dlouho čekat. V úterý 
9. září jsme oplatili návštěvu Domo-
vu ANNA Český Brod, ve kterém 
jsme se zúčastnili soutěže ,,Čes-
kobrodské hrátky“. Soutěžili jsme 
v devíti disciplínách a moc jsme si 
to užili.

No a už tu byl čtvrtek 11. září, den 
kdy jsme se konečně dočkali dlouho 
plánovaného výletu do ZOO ve 
Dvoře Králové n. L. Od rána bylo 
počasí nejisté, ale přesto nás byl 
plný autobus a snad i proto se nad 
námi sv. Petr smiloval a nakonec 
bylo hezky. Pršelo, až když jsme se 
vraceli, ale to už nám bylo jedno, 
protože jsme byli plni krásných do-
jmů a ty nás hřály u srdce i na duši.

Září je měsícem, kdy většina 
z nás vyráží s košíkem do lesa 
s nadějí, že ho celý naplní krás-
nými voňavými houbami. I my 
jsme vášniví houbaři, a tak jsme 
nemohli zůstat za ostatními po-
zadu. Ve čtvrtek 18. září jsme se 
vydali do okolních lesů na houby. 
Sice jsme košíky nenaplnili, jak 
jsme si představovali, ale co může 
být hezčího, než když svítí sluníč-
ko, kolem vás všechno voní lesem 
a do toho zpívají ptáci. Všude klid 
a mír. Nádhera!

Druhý den nás z běhání po lese 
ani nohy nebolely. Důkazem toho 
byla návštěva další výstavy ,,Kůň 
2014“.

V letošním roce jsme zahájili 
nový projekt ,,Křeslo pro hosta“. 
Druhým hostem v rámci toho-
to projektu byl herec pan Josef 
Dvořák. Setkání s tímto hercem 

a bavičem se uskutečnilo v sobotu 
20. září v zámeckém sále na 
1. patře. Pan Dvořák své pověs-
ti výborného baviče nezůstal nic 
dlužen. Přátelské posezení bylo 
plné humoru a milých slov, kte-
ré určitě potěšily nejen nás, ale 
i veřejnost, která k nám zavítala. 
Tímto ještě jednou panu Dvořáko-
vi děkujeme, že mezi nás přišel.

Dny už se pomalu krátí, a i 
když neradi, musíme připustit, že 
je léto pryč. No a ještě než začnou 

chladné dny bez sluníčka a už 
nebudeme moct tolik chodit ven, 
sešli jsme se u táboráku. Ve stře-
du 24. září odpoledne jsme za-

pálili připravenou ,,vatru“ a jen 
co se oheň rozhořel, mohlo začít 
opékání buřtů. Voněly po celém 
nádvoří. K táboráku samozřejmě 
patří i zpěv a hra na kytaru. Za-
zpívali jsme si trampské písničky 
a domů nás zahnalo až zapadající 
sluníčko.

V týdnu od 6.10. – 10. 10. pro-
běhl ,,Týden sociálních služeb 
ČR“, kterého se zúčastnil i náš 
domov. Každý den tohoto týdne 
probíhaly nějaké akce. Den ote-
vřených dveří se konal v úterý 
7. října. V rámci tohoto dne zá-
jemci získali základní informace 

o životě na zámku a měli možnost 
si prohlédnout domov s  ukázka-
mi aktivizační činnosti. Ve stře-
du 8. října se konala ,,Vernisáž 

obrázků – očima dětí: Prázdniny 
u babičky a dědečka“. Obrázky 
namalovaly děti z lyských MŠ 
a z MŠ Semice. 

Z dalších akcí ,,Týdne soci-
álních služeb ČR“ to bylo např. 
zámecké vaření, fi lmový klub, 
návštěva výstavy ,,Zemědělec – 
podzim 2014“. Poslední den to-
hoto týdne jsme měli velmi rušný, 
ale zvládli jsme ho na výbornou. 
Dopoledne jsme si změřili síly 
v závěrečném turnaji v kužel-
kách, a že to bylo poslední ku-
želkářské klání v letošním roce, 
tak jsme hráli opravdu s plným 
nasazením.

Odpoledne se konaly komu-
nální volby a volby do Senátu. 
Kdo měl zájem, zúčastnil se. No 
a pak už jsme se začali připravovat 
na vernisáž v zámecké kavárně, kte-
rou byla zahájena ,,Výstava akvare-
lů paní Miloslavy Elicerové“. Potrvá 
až do 9. 1. 2015 a srdečně vás na ni 
zveme.

Více informací o našich akcích 
naleznete na našich stránkách 
www.domovnazamku.cz. 

S přáním krásných podzimních 
dnů za všechny zámecké zdravím.

Ludmila Hlatká, fyzioterapeut
Domov Na Zámku Lysá n. L., p.o.

V pátek 3. 10. se v 18.00 hodin 
otevřely v knihovně dveře pro od-
vážné kluky od 8 do 10 let. Čekalo 
je noční dobrodružství v prostorách 
knihovny a pro nejodvážnější noční 

Další vydařená akce 
v knihovně

bojovka v zámeckém parku. Opět 
se jednalo o skvěle připravenou akci 
pro děti.

Za spokojené rodiče děkuje
Jana Šenfelderová

Pozvali nás do Domova 
Na Zámku

9. 10. 2014 jsme přišli na otevření 
výstavy. Vřelé přijetí, úsměvy pří-
tomných dospěláků i malých dráč-
ků vytvořily nádhernou atmosfé-
ru. Prohlídku obrázků doprovázel 
potlesk malým umělcům a cinkání 
šampaňského. Ještě jsme si zazpí-
vali v kapli a objevili zahrádku ba-
biček a dědečků.Bylo tam prima 
a těšíme se na další setkání u nás 
na zahradě. Výborný nápad, pří-
prava, organizace. Vůně brambo-
ráků, které připravovali babičky 
i dědečkové, nás provázela na ces-
tě do školky. Mockrát děkujeme 
Všem na Zámku.

Krásné podzimní dny.
  MŠ Dráček
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Polsko – nečekaná inspirace

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: 

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

Ne 16. 11. MUDr. Čerňanská
Po 17. 11. MUDr. Čerňanská
Út 18. 11. MUDr. Matasová
St 19. 11. MUDr. Chocholová
Čt 20. 11. MUDr. Dáňová
Pá 21. 11. MUDr. Čerňanská
So 22. 11. MUDr. Matasová
Ne 23. 11. MUDr. Matasová
Po 24. 11. MUDr. Čerňanská
Út 25. 11. MUDr. Matasová
St 26. 11. MUDr. Chocholová
Čt 27. 11. MUDr. Dáňová
Pá 28. 11. MUDr. Matasová
So 29. 11. MUDr. Dáňová
Ne 30. 11. MUDr. Dáňová

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

Pro mnohé je Polsko jen pojem 
na mapě, naši severní sousedé 
nebo si ho tradičně spojujeme se 
sítí tržnic a prodejců. Myslím, že 
pro studenty SŠOGD z Lysé nad 
Labem se změnilo vnímání Polska 
poměrně výrazně a snad navždy. 
Při několikadenním putování touto 
zemí v rámci projektu EU „Řemes-
la v moderní době“ navštívili škálu 
různorodých míst, památek i ob-
jektů. Začali v historické Svídnici, 
které dominuje Unescem chráněný 
hrázděný kostel Míru. Nedaleko je 
pak další historické město Wroclaw 
s množstvím sakrálních památek 
a unikátní turistickou atrakcí – 
drobnými plastikami více než dvou-
set „krasnelů“ (trpaslíků, jejichž 
počátky sahají do éry happeningo-

vých protestů z 80. let 20. století). 
Dalším historickým městem byla 
Poznaň s královským hradem, který 
je spojen i se jménem proslulé čes-
ké královny Elišky Rejčky. Kromě 
Národního muzea, kde studenty 
potěšila expozice moderního umě-
ní, má Poznaň i řadu dalších atrak-
tivit – třeba polední souboj kozlíků 
na radniční věži. S dalšími posta-
vami, které jsou výrazně spojeny 
s českými dějinami, jsme se potkali 
v Hnězdně. Nejen že tu je pohřbe-
na česká Přemyslovna Doubravka, 
manželka Piastovce Měška, ale 
na dveřích místní katedrály si lze 
„přečíst“ příběh našeho významné-
ho světce sv. Vojtěcha. Románské 
reliéfy jsou rovněž pod ochranou 
Unesco a sledují Vojtěchův příběh 

od narození v Libici nad Cidlinou až 
po jeho mučednickou smrt, vykou-
pení a uložení ostatků v Hnězdně. 
No a nedaleko Hnězdna je další 
unikátní objekt. Takzvané „Polské 
Pompeje“ v Biskupimi představují 
odkrytou osadu z doby bronzo-
vé, její rekonstrukci a vlastně celý 
ohromný archeologický skanzen, 
který mapuje vývoj bydlení a života 
od pravěku do středověku. Cesta 
Polskem pak směřovala stále na 
sever, do oblasti, která je spojena 
s působením řádu německých rytí-
řů a k pobřeží Baltského moře. Nej-
prve jsme se ještě zastavili ve městě 
perníku – Toruni, kde si studenti 
v místním muzeu upekli svůj vlast-
ní perník, viděli rodný dům Miku-
láše Koperníka, a i zbytky prvního 

řádového hradu na své cestě. Pak 
už bylo na řadě pobřeží – oceá-
nografi cké muzeum v Gdyni, nej-
delší molo v Evropě - v Sopotech 
a bývalé hanzovní město Gdaňsk. 
V Gdaňsku jsme při cestě replikou 
historické lodi viděli ohromné lo-
děnice i poloostrov Westerplate, 
kde 1. září 1939 začala 2. světová 
válka. Navštívili jsme i historické 
jádro města s největší evropskou 
gotickou cihlovou katedrálou pan-
ny Marie. Závěrem našeho putová-
ní jsme absolvovali tříhodinovou 
prohlídku monumentálního hrad-
ního komplexu řádu německých 
rytířů v Malborku, kde se s námi 
Polsko a jeho historie rozloučilo. 
Nočním přejezdem jsme se vrátili 
zpět do Čech. Ale nutné je závěrem 
říci, že Polsko nás překvapilo. Pře-
kvapilo množstvím památek, jejich 
údržbou a rekonstrukcemi, různo-
rodostí míst, která tu lze navštívit, 
vstřícností obyvatel i přijatelnými 
cenami. Ale vlastně všude jsme 
se tu setkávali i s povzdechem, že 
jsme jedni z mála Čechů, kteří si 
do Polska našli cestu. Asi by bylo 
na čase tento stav změnit. Polsko 
je snad nyní alespoň pro studenty 
naší školy zemí, kterou stálo zato 
navštívit a třeba se do ní i vrátit. 
A to je dobře, vždyť naše dějiny se 
propojují již více než tisíc let, naše 
jazyky jsou si blízké a máme to do 
Polska opravdu jen „co by kame-
nem dohodil“…

Monika Fandáková
SŠOGD Lysá nad Labem

Společné stanovisko ředitelství 
školy a školské rady

Tělocvična ZŠ TGM v Litoli je 
původní z r. 1921 a na rozdíl od 
budovy školy nebyla nikdy rekon-
struována. Kvůli velmi širokému 
rozsahu nutných prací při opravě 
bylo odborníky rozhodnuto, že vý-
hodnější je stávající budovu zbourat 
a postavit novou. Odbor správy ma-
jetku města byl proto pověřen, aby 
nechal vypracovat posudky nákladů 
na zděnou a montovanou variantu 
nové prostornější tělocvičny. Obě 
varianty byly víceméně stejně fi -
nančně nákladné (cca 7,5 mil. Kč).

Na zastupitelstvu, kde měl být 
schválen typ stavby, neočekávaně 
zazněl návrh na vypracování stu-
die na rozšíření ZŠ TGM v Litoli 
o 2. stupeň. Tento návrh byl bez 
konzultací s vedením Odboru škol-
ství MěÚ v Lysé n. L. a ředitelstvím 
ZŠ v Litoli většinou zastupitelů 
schválen. Ředitel školy Mgr. Petr 
Eliška zastupitelům v květnu t. r. 
proto zaslal své stanovisko, ve kte-
rém uvedl hlavní argumenty proti 
zřízení 2. stupně, kde mimo jiné 
uvedl:
1) Počet dětí a kapacity ZŠ ve městě

Podle zprávy předložené zastu-
pitelstvu dne 19. 2. 2014 se celkový 
počet předškolních dětí v Lysé n. 
L. včetně Litole i přiškolených ob-
cích s výhledem do r. 2019 snižuje. 
S ohledem na územní plán města 
včetně Litole a předpokládaný de-
mografi cký vývoj nelze očekávat 

Problematika výstavby nové tělocvičny 
při ZŠ TGM v Litoli 

Nejste na to sami

rapidní nárůst dětí. Po úpravě pa-
vilonu D v ZŠ Komenského bude 
kapacita škol i výhledově naprosto 
dostačující, odbor školství navíc již 
v r. 2010 navrhl městu případná 
reálná krizová řešení (dokumenty 
jsou k dispozici).  
2) Organizace ZŠ s 2. stupněm

Většina malých plně organizo-
vaných ZŠ, které nemají paralelní 
třídy a mají pouze jednu třídu v roč-
níku, nebude schopna na 2. stupni 
splnit povinnost plně kvalifi kované 
výuky podle zákona o pedagogic-
kých pracovnících (platného od 
r. 2015).

Uvažovat o variantě s jednou 
třídou v ročníku je nereálné nejen 
z hlediska potřebných úvazků pe-
dagogů, ale i z důvodu počtu dětí 
(tj. fi nančního normativu na žáka). 
Naplněnost tříd v ZŠ TGM Litoli 
by se musela zvýšit z dnešních prů-
měrných 22,5 žáků na třídu (plně 
dostačující na školy s 1. stupněm) 
na plný stav 30 žáků ve třídě na 
1. stupni, protože v posledních le-
tech od nás odchází po 5. třídě prů-
měrně 5 žáků na víceletá gymnázia 
(v loňském roce dokonce 8 žáků!). 
Současná ZŠ má kvůli dispozi-
cím krajskou hygienickou stanicí 
omezenou maximální kapacitu 
na 112 žáků. Navíc za posledních 
10 let je podle evidence obyvatel 
průměrný roční počet narozených 
dětí v Litoli necelých 20.  

Smysl ZŠ TGM v Litoli od za-
čátku svého působení v r. 1991 

vnímám především v tom, že 
místní prvostupňové malé děti 
nemusejí docházet či dojíždět do 
poměrně vzdálených lyských škol 
nejen za výukou, ale i za dalšími 
mimoškolními aktivitami, kterých 
nabízíme nadprůměrně, a o které je 
velký zájem.             

Zpracování plánů na tělocvičnu 
s alternativou  přístavby pro 2. stu-
peň proto považuji za zbytečně vy-
naložené investice města.   

I přes toto negativní stanovisko 
ředitele školy Mgr. Petra Elišky 
bylo většinou zastupitelstva od-
hlasováno vypracování investiční 
a architektonické studie, ve které je 
místo nynější tělocvičny plánováno 
nádvoří a na současnou budovu 
školy navazují dvě budovy. Jedna 
s jídelnou v přízemí a tělocvičnou 
v patře, druhá s učebnami a zá-
zemím pro 2. stupeň. Propo-
čet nákladů na výstavbu činí 
46 778 600,- Kč (bez vybavení)!

Na zasedání zastupitelstva v září 
t. r. ředitel školy proto opět uvedl ar-
gumenty proti plánované výstavbě 
budovy pro 2. stupeň. Město nemá 
zpracovanou výhledovou demo-
grafi ckou studii, která by vycházela 

z celkového demografi ckého vývoje 
v ČR, aktuálního věkového složení 
obyvatel města, územního plánu 
města a dalších důležitých fakto-
rů. (Např. po otevření moderní ZŠ 
Juventa v Milovicích již do lyských 
ZŠ nastupuje oproti minulosti mi-
nimum dětí z Milovic a okolí.) 

V Litoli by mělo podle tabulky 
výhledově nastoupit za 5 let cel-
kově 100 dětí (dnešní kapacita je 
112 dětí).  

Většina zastupitelů přesto od-
hlasovala vypracování projektové 
dokumentace podle studie, která 
počítá s 2. stupněm při ZŠ TGM 
v Litoli. Má-li být cena výstavby 
47 milionů Kč, pak pouze výdaje 
města na vypracování této PD bu-
dou mít hodnotu minimálně třeti-
ny z původně plánované výstavby 
tělocvičny.

Ředitel školy včetně pedagogů 
i školská rada z výše uvedených 
důvodů požadují pouze realizaci 
původně plánované výstavby nové 
tělocvičny bez dalšího rozšiřování 
areálu školy. 

Za školskou radu: 
Ing. Roman Fiala, 

Za pedagogické pracovníky: 
Mgr. Věra Kojičová,

Ředitel školy: Mgr. Petr Eliška

• Zaskočila Vás nemoc a stali jste 
 se stomikem?
• Onemocněl Vám někdo z blízkých
 a Vy nevíte, jak mu pomoci?
• Potřebujete si promluvit s někým, 
 kdo se stomií žije?
• Nevíte, jak se vyrovnat s novou 
 situací?

Věřte, že na to nejste sami. Sto-
mie je umělý vývod tenkého či tlus-
tého střeva nad povrch břišní stěny. 
Onemocnění vedoucí k vytvoření 
stomie jsou různá, často onkolo-
gického původu. Problém je nejen 
ve zvládnutí nemoci, ale člověk se 
musí vyrovnat s tím, jak stomie pra-
cuje, naučit se ji ošetřovat a potře-
buje mít dostatek dobře zvolených 
pomůcek. Takto nemocný člověk se 
často uzavírá před světem, bojí se 
chodit ven, do společnosti, neví, jak 
se má stravovat, má pocit, že jeho 
dosavadní život, který doposud žil, 
pro něj skončil …

Domácí zdravotní péče, kterou 
poskytuje společnost Centrum 
sociálních a zdravotních služeb 

Poděbrady o.p.s. má ve svém týmu 
na středisku v Lysé nad Labem 
kvalifi kovanou stomickou sestru, 
tel.: 773 022 014, 775 760 777.

Absolvovala jsem certifi kovaný 
kurz a potřebnou praxi, získala 
jsem spoustu užitečných informací 
o stomii jako takové, o jejích mož-
ných komplikacích, setkala jsem 
se s lidmi, kteří se stomií úspěšně 
žijí takřka normální život, mám 
informace o vhodných pomůckách 
a výrobcích, které jsou v této zemi 
k dispozici.

Každý začátek je těžký, a proto 
Vám chceme pomoci. V rámci do-
mácí zdravotní péče v našem re-
gionu Vám nabízíme poradenství, 
podporu i péči prostřednictvím na-
šich služeb, abychom Vám ulehčili 
a zkvalitnili život se stomií.

…Zdraví je vzácná věc, je to 
vpravdě jediná věc, která si zaslouží, 
abychom v úsilí o ni nelitovali obě-
tovat čas, pot, námahu …

Stomická sestra Dana Novotná
Centrum sociálních a zdravotních

služeb Poděbrady o.p.s. 
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4. ročníky – 
dopravní hřiště

Žáci čtvr-
tého ročníku 
absolvovali vý-
uku na dětském 

dopravním hřišti v Nymburce. 
V učebně probrali důležitá pra-
vidla silničního provozu. Poté 
si vše vyzkoušeli na dopravním 
hřišti jako cyklisté. Za chyby se 
platilo trestným bodem. Na jaře 
žáci pojedou do Nymburka ještě 
jednou, to už budou moci získat 
cyklistické průkazy.

9. ročník – přírodovědný seminář 
Mikroskopie hrou – interaktivní 
výstava Praha 

Zahájení volitelného přírodo-
vědného semináře bylo pro žáky 
v letošním roce vskutku netradič-
ní. Navštívili interaktivní výstavu 
v Praze Mikroskopie hrou, pořáda-
nou Československou mikrosko-
pickou společností. Na výstavě byla 
rozmístěna interaktivní stanoviště, 
na kterých badatelé předvedli žá-
kům, jak různé mikroskopické tech-
niky přispěly vědeckému pokroku, 
a ukázali jim využití nových techno-
logií v praktickém životě.

ZŠ J. A. K. informuje o akcích uskutečněných v září
5. – 7. ročník – Neučme se jen 
z učebnic - akce městské knihovny

Hned ve druhém školním týd-
nu využily paní učitelky, vyučující 
v 5. až 7. ročníku předmět Člověk 
a jeho svět a Člověk a společnost 
z nabídky městské knihovny a zú-
častnily se se žáky programu, který 
byl zaměřen na historii. V průběhu 
hodinového programu všechny 
přítomné seznámila paní knihov-
nice i s jinými zdroji informací, 
které může školák ve své přípravě 
na hodiny využít. Všem, kteří se zú-
častnili této akce, se program velmi 
líbil. 

15. 9. – 19. 9. 2014 - Výjezdní 
seminář tříd, Plasy u Plzně

Výjezdní seminář jedné ze tří sku-
pin, které byly připraveny na výjezd 
před letními prázdninami, se pře-
sunul na babí léto. Skupina čítající 
žáky šesti tříd vyrazila do rekreační-
ho střediska Máj v chráněné krajin-
né oblasti u městečka Plasy. Dopole-
dne trávily děti se svými učitelkami, 
odpoledne byl pečlivě přichystaný 
a promyšlený program pod vede-
ním vyškolených instruktorů. Paní 
učitelky i žáci si užili 5 dní v přírodě 
a start do nového školního roku se 
jim vydařil.

Na tento den se všichni, kteří se 
větší či menší měrou podíleli na 
vybudování laboratoře a stezky, 
pečlivě připravovali. Chtěli jsme se 
pochlubit společným dílem. Stezka 
pro žáky je dokončena (nachází se 
mezi pavilonem obchodní akade-
mie a pavilonem B naší školy). In-
teraktivní panely, mající použití ne-
jen v přírodovědných předmětech, 
žáky velmi nadchly. Dalším výstu-
pem projektu a neméně důležitým 
a stejně vydařeným je laboratoř 
umístěná v pavilonu D. Skupiny 
žáků 9. ročníků při Dni otevřených 
dveří provázely návštěvníky po 

stezce, pečlivě vysvětlily funkci jed-
notlivých panelů. V laboratoři měli 
žáci 7. a 9. ročníků připravenou 
ukázkovou hodinu.

Naučná stezka s interaktivními 
panely a přírodovědná laboratoř 
byly vybudovány a fi nancovány z pe-
něz projektu „Přírodovědná učebna 
v přírodě a přírodovědná laboratoř“ 
schváleného v rámci Operačního 
programu Vzdělávání pro konkuren-
ceschopnost (OP VK) s registračním 
číslem CZ.1.07/1.1.32/02.0088. 
Projekt je spolufi nancován Evrop-
ským sociálním fondem a státním 
rozpočtem České republiky.

22. 9. 2014 - Naučná stezka a přírodovědná laboratoř

Dne 6. 10. 
2014 proběhly 
volby zástupců
do školské rady
při naší škole. 

Účast rodičů byla ohromující – víc 
jak 330 % nárůst oproti minulým 
volbám, kdy v urně skončilo jen 
30 volebních lístků, kdežto letos 
plných 100! Velmi děkujeme, že 
jste si našli čas a přišli. Rodiče tedy 
budou do roku 2017 zastupovat 
Petr Čermák (72 hlasy) a Martin 
Kubica (42 hlasy).

Za pedagogy budou členy škol-
ské rady Mgr. Erika Drobná a Mgr. 
Hana Fabiánová, obě shodných 
20 hlasů z 37 (= 86 % přibližně 
stejně jako minule, za což i peda-
gogům školy patří obdiv).

Bližší informace na webu školy 
www.zsjaklysa.cz pod odkazem 
Škola – Školská rada.

Ve stejný den dopoledne probí-
haly na škole také volby předsedy 
a místopředsedy školního parla-
mentu. Účast byla ještě vyšší než 
u dospělých. Hlasovalo přes 90 % 

Velký volební den

žáků. Volbami žila už týden celá 
škola, děti sledovaly volební spo-
ty na velké obrazovce, studovali 
plakátky, i ti nejmenší diskutova-
li zcela vážně mezi sebou, koho 
a proč volit. Snažili se vybrat toho 
nejlepšího, všech 5 kandidátů 
mělo totiž letos řadu svých voleb-
ních slibů nikoli pouze líbivých, 
ale i reálných. 

Předsedkyní školního parla-
mentu se nakonec stala s nejvyšším 
počtem hlasů 149 Šárka Korbelská 
(VIII. B). Na druhém místě se 
s 96 hlasy umístil Standa Dvořák 
(IX. A), který se tak stal místopřed-
sedou. Oběma moc blahopřejeme 
a přejeme hodně úspěchů v práci. 
A že jí není podle plánů našeho 
školního parlamentu na letošní 
rok málo – namátkou listopadová 
akce pro mladší spolužáky „Víme, 
co jíme“, dubnový soutěžní projekt 
„My se světa nebojíme“, tradiční 
„Jarní hrátky“ a mnoho dalších.

Mgr. Simona Sabáková,
koordinátorka školního 

parlamentu

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

Klub
Fajn KlubFajn

www.klubfajn.estranky.cz
email: klubfajn@seznam.cz

tel.: 777 141 243
Poděbradova 1707, Lysá n. L.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MUDr. Jana Dušková, 
praktický zubní lékař
Ordinace v budově ZŠ J.A.K. 
čp. 1543, tel.: 325 553 738,
e-mail: duskova1781@seznam.cz
PO  07.00 – 15.00
ÚT  07.00 – 17.00
ST - PÁ 07.00 – 11.00

MUDr. Petr Zeman, 
praktický zubní lékař
Soukr. ordinace, Husovo nám. 1032, 
I. patro, tel.: 325 551 539
PO  13.15 – 19.00
ÚT - ČT 07.15 – 15.00
PÁ  07.15 – 12.00 pro objednané

MUDr. Hana Novotná, 
praktický zubní lékař
Soukromá ordinace, Čechova 1621,
tel.: 325 553 375, 604 867 838
PO, ÚT 07.30 – 16.00         
ST  07.30 – 12.30 
ČT  07.30 – 16.00           
PÁ  07.30 – 12.00 pro objednané

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

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

Klára Marešová DiS, dentální 
hygienistka pro zubní lékaře
Ordinace u MUDr. Jany Duškové, 
Komenského 1543, Lysá n. L.,
e-mail: duskova1781@seznam.cz,
www.hygienalysa.webnode.cz,
facebook: Dentální hygiena Lysá n. L.
tel.: 325 553 738
PO 08.00 – 15.00
ÚT 06.45 – 14.00
ST 06.45 – 19.00
ČT 06.45 – 14.00
PÁ 06.45 – 13.00

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

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

Ortopedická ambulance 
– MUDr. Jaroslav Mitlener
Masarykova 1729 (dům s pečovatel. 
službou, přízemí), tel.: 325 551 111 
PO 07.30 – 12.00
ÚT 07.30 – 12.00
ST 07.30 – 15.00
ČT 07.30 – 12.00
PÁ 07.30 – 12.00
Všechna vyšetření pouze po telefonickém
objednání, není třeba doporučení 
praktického lékaře!

MINI ŠKOLKA V ULITĚ
Milí rodiče a dětičky, zveme vás do Miniškoličky.
Budeme si spolu hrát, cvičit, zpívat, malovat.
Otevřeno každý den od 8.30 do 12.30 jen.
Pondělí až čtvrtek dětičky 2–3 roky, pátek starší dětičky 3+,
co naučí se básničky a Montessori dílničky,
vyrábět a v kolektivu si hrát, bez maminky nefňukat, 
samostatnost trénovat, dovednosti pilovat.

Těšíme se na vás!
           Tým FAJN KLUBU

Cena za 1 dopoledne …150,- Kč
Informace na FAJNKLUB.EU nebo na tel.: 777 141 243

ZVEME VÁS NA

BAZÁREK ZIMNÍHO OBLEČENÍ, 
HRAČEK A POTŘEB PRO DĚTI

do FAJN KLUBU 7.11.2014 
od 9.00 do 18.00 hodin

PROSÍME DOBROVOLNÍKY NA VÝPOMOC, 
KAŽDÁ RUKA JE POMOCNÁ!

Příjem zboží bude probíhat:
• Úterý 4. 11. od 14.00 do 18.00 hodin
• Středa 5. 11. od 14.00 do 18.00
• Čtvrtek 6. 11. od 16.00 do 18.00
Výdej zboží pak v následující dny:
• Úterý 11. 11. v čase herny
• Středa 12. 11. v čase herny
• Čtvrtek 13. 11. v čase herny

Z kapacitních důvodů prosíme, zvažte množství prodávaných kusů. 
Dlouholeté zkušenosti ukazují, že se prodávají převážně kvalitní, 
méně obnošené věci. Doporučujeme tedy zredukovat nabízené 

množství – méně je někdy více.

Dobrovolníci se mohou osobně hlásit v klubu, nebo mailem
 na klubfajn@seznam.cz.

Znovu opakujeme, že bez Vás, aktivních a ochotných, 
se nedá bazárek uskutečnit!
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V dnešní 
době je po-
třeba znát 
cizí jazyky, 

abychom se mohli dobře dorozu-
mět. A právě proto pořádá Ob-
chodní akademie v Lysé nad Labem 
každoročně koncem září projekt 
„Evropský den jazyků“. 

Letos poprvé se projektového 
dne v OA účastnili i žáci 6. – 9. tříd 
ZŠ Komenského Lysá nad Labem, 
kteří se tak blíže seznámili nejen 
s námi studenty, ale hlavně s jazy-
ky, které se na naší škole vyučují
– s angličtinou, němčinou, ruštinou 
a francouzštinou.  

Pro žáky ZŠ bylo připraveno 
17 stanovišť, na kterých postupně 

plnili úkoly. Celkem soutěžilo 17 
skupin po 10 žácích, každou skupi-
nu provázeli dva studenti OA. Další 
studenti OA z 1. až 3. ročníku byli 
na jednotlivých stanovištích, kde 
vysvětlili úkol, který měli soutěžící 
splnit. A oni se poté dali do práce.

Úkoly byly zajímavé, žáci přiřa-
zovali sportovce k národům, zpívali 
písně v cizích jazycích, poznávali 
hymny a vlajky evropských států, 
skládali slova ze scrabble, říkali 
jazykolamy – například „Fischers 
Fritz fecht frische Fische“ jim dalo 
pořádně zabrat. Dále kreslili obrá-
zek podle pokynů v cizím jazyce, 
podobně i procházeli trasu se za-
vázanýma očima. Za splněné úkoly 
dostali soutěžící body.

„Evropský den jazyků“

LYSÁ nad LABEM
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Poté, co všechna družstva prošla 
všemi stanovišti, sečetly učitelky 
cizích jazyků na OA body a orga-
nizátorka celého projektu PhDr. 
Zuzana Žantovská vyhlásila vítěze. 

Z výsledků soutěže se spolu s žáky 
ZŠ radovali i jejich průvodci z naší 
školy.
Adéla Bakešová a Sandra Šoulová 

studentky 3. B OA Lysá n. L.

Spolupráce s knihovnou pokračuje 
- Návštěva programu „Neučte se z učebnice“

Jen se školní 
rok nadechl ke 
svému úvodu, 
dostali jsme stej-
ně jako další 

lyské školy nabídku zúčastnit se 
programu pro děti od 10 do 13 let, 
který se zaměřením na vlastivědu 
a dějepis organizovala městská 
knihovna.

A když už je škola synonymem 
učení, proč si neoživit přehled 
o různých zdrojích informací? 
Ne, název akce rozhodně neměl 
děti přivést k tomu, aby zane-
vřely na učebnice a odsoudily je 

jen jako věci, které by zbytečně 
zabíraly místo ve školním batohu 
nebo na poličce se školními po-
můckami...

Současné učebnice jsou na-
opak atraktivní, podporují 
motivaci k učení a stojí za pro-
hlédnutí. V průběhu hodino-
vého programu nás však paní 
knihovnice seznámila i s jinými 
zdroji informací, které může 
školák ve své přípravě na hodi-
ny dějepisu či vlastivědy využít. 
Věděli jste například, že vychá-
zejí atraktivní časopisy o histo-
rii, určené dětem od 9 do 15 let? 

Že i v jedné z edic populární 
hry Česko můžete putovat sta-
letími a zasoutěžit si v dějepis-
ných znalostech? Že si můžete 
v knihovně vypůjčit a v pohodlí 
domova zhlédnout řadu fi lmů 
o významných osobnostech dějin 
nebo o událostech, které měnily 
svět? Že se dá mnoho zajímavé-
ho dozvědět z audioknih? Dále 
můžete zalistovat encyklopedie-
mi i komiksy, zahrát si deskové 
hry, prohlížet si dějepisné plakáty 
nebo kreativní knížky o památ-
kách, rozvíjející krom znalostí 
o historii i výtvarné dovednosti. 

LYSÁ nad LABEM
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nabízí studium

Projektové a grantové řízení
Ekonomické lyceum
Obchodní akademie

specializace

Ekonomika a podnikání
Cestovní ruch a průvodcovství

Marketing a reklama
Dny otevřených dveří

6. 12. 2014 od 9.00 do 12.00 hodin
12. 1. 2015 od 10.00 do 16.00 hodin

Obchodní akademie,
Lysá nad Labem,
Komenského 1534

www.oalysa.cz

Knihovna je všem „badatelům“ 
otevřená. Právě návyk pracovat 
i s jinými než obvyklými infor-
mačními zdroji (učebnice, inter-
net) se dětem vyplatí nejen pro 
aktuální „školní“ život, ale i do 
budoucna.

Všem, kteří se zúčastnili besedy, 
se program líbil a opět jsme si po-
tvrdili, že učení může být opravdu 
zábava. Za přípravu vzájemných 
setkání nad materiály o dějinách 
děkujeme paní knihovnici Bereni-
ce Wagnerové.

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

Klub náhradních rodin Routa Čelákovice
zve 22. 11. 2014 od 10.00 do 16.00 hodin

na seminář

Právní aspekty náhradní 
rodinné výchovy

Seminář pro pěstouny, osvojitele a další zájemce 
z řad veřejnos   o náhradní rodinnou péči 

- lektorka Mgr. Markéta Tillerová – právnička. 

Modlitebna Církve bratrské 
Čelákovice, Vašátkova 288. 

Doprovodný program pro předem
přihlášené dě   zajištěn. 

Bližší informace a přihlášky - Mgr. Lenka Slováková, 
slovakova.routa@seznam.cz

603 538 763

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

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

ORL (ušní, krční, nosní ambulance) 
– MUDr. Vladimíra Klementová
Vichrova vila, II. patro, 
e-mail: v.klementova@seznam.cz,
tel.: 604 649 491
PO 07.30 – 12.30
ÚT 07.30 – 12.30  
ST administrativa, pro zvané, 
 klinický den
ČT 07.30 – 12.30
PÁ 07.30 – 12.30   
Nutné rodné číslo a průkaz zdravotní 
pojišťovny.

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

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

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

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

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

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

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

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

MUDr. Alina Pišlová – oční ordinace
ST 14.30 – 17.00  
Pouze na telefonické objednání.

Kardiologie 
– MUDr. Aleš Omáčka
Husovo nám. 1032, I. patro,
e-mail: kardio-ambulance@post.cz,
www.aloma.cz, tel.: 325 553 919

07.45 – 08.45 Ultrazvuková vyšetření 
břicha a ledvin – denně kromě středy
Na vyšetření je nutno se předem
telefonicky objednat.
PO - PÁ 08.00 – 12.00     

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

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

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

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

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

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

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

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

Veterinární ordinace u výstaviště
Šafaříkova 1474/11, Lysá n.L., 
www.veterinalysanadlabem.cz
– MVDr.Martina Zahradníková
e-mail: martina.zahradnikova
@seznam.cz, tel.: 605 204 890;  
– MVDr.Gabriela Zachrdlová
e-mail: g.zachrdlova@seznam.cz,
tel.: 603 140 057
PO - PÁ 10.00 – 12.00
  17.00 – 19.00
SO  10.00 – 12.00
Možnost sjednání návštěvy na určitou 
hodinu (i mimo ordinační hodiny).

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

N o v ě 
od škol-
ního roku 
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začneme vyučovat v rámci obo-
ru obchodní akademie zaměření 
„Projektové a grantové říze-
ní“. Absolvent bude mít znalos-
tia praktické dovednosti z oblas-
ti ekonomiky a účetnictví a navíc 
bude připraven administrovat 
projekty. 

K otevření nového zaměření 
nás inspirovala vlastní zkuše-
nost s prací na projektech. Od 
roku 2003 jsme úspěšnými rea-
lizátory řady projektů, které byly 
podpořeny z grantů od MŠMT, 
ESF, Národní agentury pro ev-
ropské programy a Středočeské-
ho kraje. Z nich čerpáme fi nance 
na zkvalitnění výuky, na výjezdy 
studentů na zahraniční praxe do 
zemí EU, na modernizaci škol-
ních vzdělávacích programů 
a na vybavení učeben. 

Projektová a grantová řízení 
jsou stále žádanější oblastí ve fi r-
mách a organizacích jak státních, 
tak i soukromých. O granty na své 
projekty mohou žádat i podnika-
telé. Náš absolvent bude znát zá-
kladní terminologii projektového 
řízení, bude rozumět životnímu 
cyklu projektu, dokáže sestavit 
SWOT analýzu a jednoduchý lo-
gický rámec projektu, bude umět 
vést projektovou dokumentaci 
a vytvářet zprávy o projektu. Dále 

se bude orientovat ve vyhledávání 
vhodných dotačních programů 
se zaměřením na fondy EU. Bě-
hem studia se bude učit efektivně 
budovat projektové týmy, komu-
nikovat o projektu, plnit týmové 
role, plánovat průběh projektu 
a efektivně organizovat projekt za 
IT podpory, plánovat a řídit rizika, 
řešit problémy a procesy efektivní-
ho rozhodování v projektu. Získá 
teoretické znalosti, ale i praktické 
dovednosti, protože během studia 
bude tvořit vlastní projekt. 

V rámci zaměření „Projektové 
a grantové řízení“ budeme klást 
důraz na učení zážitkem, u kterého 
je nejvyšší pravděpodobnost dlou-
hodobého uchování poznatků. 

Podle Národní soustavy kvali-
fi kací (viz http://www.narodni-
kvalifi kace.cz) naplňuje toto stu-
dium kvalifi kaci Administrátor 
projektu kód (63-006-N). Kvali-
fi kace je uplatnitelná v řadě obo-
rů, technické obory nevyjímaje.

Nabídkou tohoto zaměření 
se zvýší uplatnitelnost našich 
absolventů na trhu práce, pro-
tože ho jiné střední školy nena-
bízejí.

RNDr. Ivana Dvořáková
ředitelka školy

Nové studijní zaměření
„Projektové a grantové 
řízení“

LYSÁ nad LABEM
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V předvolebních letácích – ze-
jména NAMODRO 2/2014, ODS 
pěla samou chválu na své vedení 
města. Podívejme se však blíže na 
její argumenty. 

Od roku 2006 do roku 2014 
– tedy za dvě volební období 
(8 roků) získala 160 mil. Kč dota-
cí. Tedy ročně 20 milionů. Avšak 
kolik v této době činil průměrný 
rozpočet města po odečtení 20 
milionů Kč? Kolik procent z něho 
byly dotace? Peníze byly získány 
zejména z regionálního operač-
ního programu NUTS II Střední 
Čechy a operačního programu 
Životní prostředí. Většina žádostí 
byla zpracovávána příslušnými 
agenturními fi rmami působícími 
v této oblasti a majících dlouho-
letou praxi. Finanční prostředky 
byly dány na programy vyhlášené 
EU. To se týkalo zejména rekon-
strukce ČOV a navazující rekon-
strukci stokových systémů (po-
kud by nebyla provedena, město 
by platilo pokuty za vypouštění 
nedočištěných odpadních vod do 
Labe). 

Rovněž tak snížení energetic-
ké náročnosti veřejných budov. 
V tomto bodě má město ještě velké 
nedostatky, zejména ve vazbě na 
energetický zákon, který ukládá 
regulaci topných systémů. To se 
týká nejen osazení topných těles 
termostatickými ventily, ale také 
programového řízení snížení vy-
tápění tříd, ve kterých neprobíhá 
výuka. Projděte si školy v našem 
městě a podívejte se na regulaci 
jejich topných systémů. Obrázek 
si uděláte sami. 

Z volebního hlediska, ono je pře-
ci jen více a lépe vidět, když se pro 
zviditelnění před veřejností zateplí 
školy polystyrénem a fasádu vylepší 
barva, než pokračovat v zákonných 
opatřeních specifi kovaných již 
v energetických auditech jednot-
livých škol, které byly zpracovány 
v průběhu roku 2007–08. 

To se také týká rekonstrukce 
kotelny školy J. A. Komenského a 
jejího osazení kogeneračním sou-
strojím a pro ekonomické využití 
energie spalovaného plynu. U škol 
je však ještě závažnější řešení otáz-
ky klimatizace, tedy přívodu čer-
stvého, nevydýchaného vzduchu. 
Při zateplení objektů neprodyšným 
polystyrénem je to dost podobné 
tomu, jako byste si přetáhli přes 
hlavu igelitový pytlík. Pokud nebu-

de tato otázka řešena, děti budou ve 
třídách brzy nesoustředěné, nepo-
zorné, unavené, pospávající. Přiro-
zené větrání otevřením oken není 
vždy z energetického hlediska opti-
mální. Co se na jedné straně ušetří, 
na druhé se vyhodí. Zde účinně na-
pomáhá rekuperace vydýchaného 
vzduchu, řízená sondou CO2. 

Také je nutné vidět dlouhodo-
bě zanedbávanou údržbu škol, 
vedoucí např. ke generální rekon-
strukci sociálního zařízení v pavi-
lonech školy J. A. Komenského, 
k opravě vnitřních omítek stro-
pů, elektroinstalace atd.. Z pro-
jektů připravovaných již v ob-
dobí 2007–08 nebyl realizován 
bezbariérový přístup do jednotli-
vých pavilonů této školy, přestože 
byla navrhována určitá etapovi-
tost jeho výstavby. 

Je hezké se holedbat nezadluže-
ností města. Nutno je však zdůraz-
nit, že městskou pokladnu výrazně 
posílily poplatky za překročení 
rychlosti, dle snímků radaru na sil-
nici ve Starém Vestci. Tento projekt 
byl rozpracován již v roce 2008–09, 
a neochotou ODS nebyl v přísluš-
ném volebním období realizován. 
Místo toho bylo zdraženo vodné – 
stočné. O jejich nepochopitelném 
cenovém nárůstu byl rovněž článek 
v Listech. 

Nízkou nezaměstnanost ve měs-
tě nelze připisovat radnici. Ta je 
dána dobrými dojezdovými mož-
nostmi zejména za prací do Prahy. 
Kolik nových pracovních míst bylo 
kde vytvořeno a kým? Rozhodně 
ne radními či zastupiteli. Nebo snad 
počítají místa výběrčích za placené 
parkování na náměstí? Připraven 
k realizaci byl projekt sociálního 
podniku zajišťujícího servis služeb 
pro město. Dosud nerealizováno. 
A tak bychom mohli dát jeden bod 
za druhým. 

Ještě k ZUŠ. Po převzetí zpět od 
KÚ SK domu čp. 13 na náměstí 
B. Hrozného navrhovali zastupite-
lé tak zvané opozice rekonstrukci 
domu pro využití ZUŠ. Návrh nebyl 
realizován, naopak nyní je využíván 
jedním volebním sdružením. 

Je ještě mnoho dalších návrhů 
zpracovaných v zásobníku projek-
tů z volebního období 2006–2010. 
K jejich realizaci nedošlo pro ne-
ochotu tehdejších radních. Jak se 
zdá, nyní je budou ještě rádi vytaho-
vat ze šuplíku. 

 Tomáš Sedláček

Každá liška chválí svůj 
ocas – a skutečnost?

Tak za pár dní to budeme mít 
za sebou, respektive, pokud bude 
tento příspěvek zveřejněn a pokud 
ho vy právě teď čtete, měl bych na-
psat: „Tak už to konečně máme za 
sebou“. Co mám na mysli? Samo-
zřejmě volby.

Volby jsou vlastně celkem fajn. 
Třeba v Lysé nad Labem máme 
díky nim opět pár nových chodní-
ků a ulic. Škoda jen, že chodníky 
hlavně tam, kde jsou hodně vidět, 
ale už mnohem méně potřeba 
a komunikace sice hezky zaasfal-
tované a slavnostně otevřené, ale 
jaksi bez v zemi položeného elek-
trického vedení, to znamená, že 
se po čase budou muset rozkopat 
a opět zaasfaltovat… Pak už ne-
budou tak hezké. Škoda. Ony pak 
ale už nebudou tyto volby, takže to 
vlastně vůbec nevadí.

Volby jsou fajn, všude máme 
uklizeno, staré květníky jsou vy-
měněny za nové. Tráva před na-
ším domem je krátce zastřižená. 
Sousedovi (ne tomu hned vedle, 
tenhle je o velký kus dál), který se 

Tak to máme za sebou…
o chodník před svým domem léta 
nestaral a nechal ho zarůst vyso-
kým pýrem, s tím nějaká parta 
s multikárou a v modrých montér-
kách pomohla a chodník vysmýčila, 
že by se z něho dalo posnídat. Díky 
volbám jsem se také dozvěděl, že 
nebýt Školské rady ZŠ TGM v Li-
toli, mohla být už dávno opravená 
tamní tělocvična. Potěšilo mě, že 
jakási paní Havelková - zlí jazyko-
vé mi říkali, že je to snad manželka 
bývalého pana starosty, tomu ale 
nevěřím, vždyť kandidovala za úpl-
ně jinou stranu než on, a dovedete 
si představit, jak by musely vypadat 
večery v takové rodině, kde jeden 
je na prvním místě kandidátky za 
jednu stranu a druhá na prvním 
místě kandidátky strany zcela 
jiné? - tak tahle paní Havelková mi 
tedy konečně dokázala vysvětlit, 
jak to všechno bylo. A to jsem rád. 
Protože, byť jsem se jako předseda 
školské rady účastnil veškerého roz-
hodování tohoto subjektu, asi jsem 
na chvilku zdřímnul a tento detail 
mi unikl. Škoda, že to školská rada 

Vážení spoluobčané, ve chvíli kdy 
píšu tento článek, ještě nejsou známy 
výsledky voleb.  Stačilo však sledovat 
předvolební přípravu, volební pro-
gramy nebo jiné propagační plátky 
starých i nových subjektů. Tak jako 
pokaždé, tak docházelo pochopitel-
ně k nefér akcím anebo záměrně ší-
řeným nepravdám. Nelze na 1 strán-
ku A4 popsat všechny, proto půjde 
spíše o nástin některých z nich. Píšu 
stručně pouze o těch, na které se mne 
občané ptali, resp. chtěli znát můj 
názor, mé vysvětlení. Nejčastěji byl 
zmiňován přehled o získaných dota-
cích v plátku OS ODS „ Namodro“. 
Nejde o to, že by pan Mgr. Havelka 
sděloval nesprávný údaj, dokonce 
tabulka není úplná, částka překročila 
jistě i 200 mil. Kč. Chybí však roz-
bor získaných dotací.  Odečteme-li 
dotace na intenzifi kaci ČOV, rekon-
strukce škol a školek jako v zásadě 
povinné nebo dotace pro činnost vlast-
ního MÚ, tak se dostaneme přibližně 
k 35 mil. Kč, určených pro rozvoj 
města a zlepšení života občanů, 

tj. ročně 5 mil. Kč. To je opravdu 
velmi málo, ve vztahu k ročnímu ob-
ratu, resp. rozpočtu pouhé jedno %. 
A to považovala vedoucí koalice 
v čele s ODS za úspěch. Je to vý-
směch vůči občanům města. Údaj-
ně podle některých občanů o mne 
rozšiřovali nějací mladíci fámu, že 
na ZM zakazuji diskuzi a jsem příliš 
radikální. Jde samozřejmě o výmysl, 
protože podle jednacího řádu je to 
zcela nemožné a rádi by mne uml-
čeli spíše jiní zastupitelé. Stačí, když 
budete sledovat některé audiozázna-
my. Pokud jde o mou radikálnost. 
Nevím, kdo si pod tímto pojmem co 
představuje. Ano byl jsem zásadně 
proti činnostem a akcím, které byly 
předem zmanipulované, nevýhodné 
pro občany, ale určené pouze pro 
úzké zájmové skupiny, příp. akce 
zcela neefektivní, kdy docházelo 
k mrhání veřejných fi nancí nebo 
akce realizované na samé hraně zá-
kona, akce, kde zájem vedení města 
pro účely jeho rozvoje byl až zcela 
druhořadý. Kdybych byl radikální, 

tak bych musel podat asi několik 
trestních oznámení. Často se mne 
občané ptali, proč je rozkopané 
město těsně před volbami v pro ně 
nepochopitelných lokalitách, když 
potřeba např. revitalizace chodníků 
nebo některých komunikací by byla 
určitě užitečnější a efektivnější třeba 
zcela jinde. Nemohli pochopit, že 
o takovýchto akcích rozhoduje v zá-
sadě pouze RM, nikoliv ZM. Ano, 
bylo mi podivné již počátkem září, 
že v 1. pololetí jsou výdaje plněny 
jen na 34 %, na rozdíl od příjmů, 
které byly plněny na 55 %, z toho 
v investicích mimo rekonstrukcí škol 
a školek asi jen na 20%. Odpovědí mi 
bylo, že jsou s ohledem na přípravu 
některé akce zajištěny až na 3. nebo 
4. čtvrtletí 2014. Nelze to dokázat, 
ale je velmi pravděpodobné, že šlo 
o cílený záměr některé z nich právě 
realizovat před volbami a ovlivnit tak 
jejich výsledek. Pro někoho nesku-
tečné, ale tento režim to umožňuje 
bez ohledu na to, že si říká demokra-
tický a právní. Přes tyto nepravosti 

považuji za přínosné, že 24. 09. byl 
panem starostou odeslán dopis na 
kraj se žádostí o znovuobnovení 
úvahy o výstavbě nového Domova 
pro seniory. Jde sice jen o naději, 
ale ta umírá až poslední. Důležité 
je, že se začalo také jednat o sjedná-
ní smlouvy mezi městem a krajem, 
která se týká možnosti výstavby 
II. etapy východního obchvatu měs-
ta. Na dotazy, proč nebyla zveřejně-
na placená reklama KSČM v Listech 
č. 10/2014 nedokážu odpovědět. 
Je třeba se zeptat redakční rady, ze-
jména pana starosty, který je zcela 
nepochopitelně jejím členem. Jinak 
klobouk dolů před odpovědnou 
redaktorkou, paní řed. Mgr. Janou 
Bajerovou, že se brání jakékoliv 
případné cenzuře. Neznám také 
odpověď na to, proč jsou strhávány 
plakáty KSČM, je třeba se zeptat 
těch idiotů, kteří to dělají, údajně 
na místech, kde nejsou kamery. 
Jeden důvod znám, je zde přeci 
„demokracie a svoboda“.

Ing. Petr Gregor

VOLBY - ušmudlaná demokracie po česku

Nebudu již více rozebírat před-
mětnou kauzu, považuji pouze za 
nutné, oznámit tato fakta:

Tvrzení, že jsem musel vědět 
o tom, že jsem zapsán v sezna-
mech STB, je nesmyslné. O exis-
tenci žádného záznamu jsem do-
posud nevěděl. Nikdy jsem nebyl 
spolupracovníkem STB, nepode-
psal žádný vázací akt, ani nebyl 
nikdy pracovníky STB kontakto-
ván, je proto logické, že mne ni-
kdy nenapadlo pátrat po existenci 
nějakého zápisu. Navíc kdybych 
o existenci tohoto zápisu věděl, 

již dávno bych tuto kauzu dal do 
pořádku.

Po mém obvinění ze spolupráce 
s STB, jsem ihned v září 2014 po-
dal žalobu na Ústav paměti národa 
v Bratislavě. Předmětem žaloby je 
neoprávněné uvedení mé osoby 
v seznamech STB a požadavek na 
vyškrtnutí mého jména z těchto 
seznamů. Dle vyjádření ÚPN, se 
v jejich archivech nenachází nejen 
žádný spis, ale ani žádný separátní 
záznam, týkající se mé osoby. Oče-
kávám proto, že rozhodnutí soudu 
v krátké době mou žalobu potvrdí.

S přáním pěkného dne.
Ing. Zdeněk Osvald

Vyjádření k článku paní 
Marcaníkové v Listech 
10/2014

Přehlídka osobních a užitko-
vých vozů, horkých automobilo-
vých novinek, závodních a tunin-
gových skvostů čeká návštěvníky 
devatenáctého ročníku autosaló-
nu Kola, který proběhne na výsta-
višti v Lysé nad Labem od 7. do 
9. listopadu 2014. 

Ve třech výstavních halách 
a na volné ploše lyského výstavi-
ště se na autosalónu Kola 2014 
představí osobní a užitkové vozy 
předních značek, včetně novinek 
– návštěvníci se mohou těšit na 
nový Citroën C4 Cactus, Dacia 
Duster Black Storm, Hyundai 
Genesis nebo i20, nový Renault 
Twingo, novou Škodu Fabia 
a další nové tváře. Ve speciální 
expozici si návštěvníci prohléd-
nou vozy navržené na Auto roku 
2015 a budou pro ně hlasovat 
v anketě. 

Lyský autosalón jako jediný 
v Česku tradičně představuje 
specializovanou přehlídku mo-

toristického sportu. Výstava 
Rychlá kola nabídne průřez 
reprezentací – vozy a motocy-
kly ze závodních tratí a okruhů 
právě uplynulé sezóny. Unikátní 
soutěžní speciály si návštěvníci 
prohlédnou zblízka, pozornost 
určitě upoutají například stroje 
připravované pro dakarský ma-
raton. Na besedách a autogra-
miádách se návštěvníci setkají  
s úspěšnými jezdci, mezi nimiž 
nebude chybět první český pilot 
F1 Tomáš Enge. Magnetem pro 
diváky budou také exhibice sou-
těžních jezdců endura, motokár 
či ploché dráhy.

Atraktivní Tuning Show na-
bídne přehlídku tuningových la-
hůdek s anketou o nejkrásnější 
vozidlo. Individuálně upravené 
vozy v originálních aranžích 
budou návštěvníci hodnotit 
a soutěžit tak o zajímavé ceny. 
Doprovodný program autosaló-
nu doplní soutěž mladých auto-

Autosalon KOLA 2014 mechaniků, dětská soutěž, rallye 
pro děti ze speciálních škol, do-
pravní hřiště či dětské automobi-
lové trenažéry.

Současně s autosalónem Kola 
budou na lyském výstavišti pro-
bíhat Pivní a vinné slavnosti, 
nabízející příjemné posezení 
u dobrých nápojů rozmanitých 

značek, a samozřejmě také dob-
ré jídlo a hudbu. Autosalón Kola 
2014 s výstavami Rychlá kola 
a Tuning Show budou pro ve-
řejnost otevřeny po tři výstav-
ní dny vždy od 9.00 do 17.00 
hodin. Další informace jsou na 
www.vll.cz.

Výstaviště Lysá nad Labem 

celé zhatila. Ale nepanikařme, Měs-
to vše zachránilo a všem, co mají tu 
školu rádi, navzdory rozhodlo, že se 
tam místo opravy jedné budovy po-
staví hned dvě budovy nové. To celé 
za 47 miliónů. No, znáte to, nějaké 
ty vícepráce, takže počítejme tak 
70 milionů. Jsem rád, že žiji v tak 
bohatém městě.

Volby jsou fajn. Celé dny jsem se 
při procházkách se psem mohl dívat 
na spoustu povědomých obličejů. 
U některých jsem si díky billboar-
dům konečně přiřadil k obličeji po 
letech i jméno. To je dobře, lidé na 
malém městě se mají znát. Někte-
ré fotky byly hezké, někde to bylo 
horší (pánové, ta bříška….; dámy, 
kdysi platívalo pravidlo, že před 
návštěvou fotografa musí předchá-
zet návštěva kadeřníka…). Ale to 
se mi to mluví, si říkáte, když jsem 
se sám nikam vyfotit nenechal. 
Nenechal, protože nechci viset 
na lampě. Stačilo mi, že jsem se 
na jednoho takového musel dívat 
celkem osmkrát jenom než jsem 
přešel nadjezd z Lysé do Litole. 
Visel na každé druhé lampě (tedy 
ve své papírové podobě). Z dálky 

vypadal na nějakého konzervativ-
ce (sako, kravata), modrá barva 
upomínala na slavné doby ODS, 
když jsem přišel blíž, vidím zeleně 
psaná hesla, že by strana zelených? 
Kdepak, až úplně z blízka jsem si 
přečetl, že je to předseda AČCKA, 
to je to sdružení cestovních kance-
láří. Hned mi to evokovalo slunce, 
a taky že ano, bylo tam v logu, ale 
jen takové ranní, ještě zcela nevy-
houplé nad obzor, takový lehký 
úsvit…

Volby jsou fajn. Těch debat ve 
vlaku, které člověk vyslechne. 
Mladí budou prý volit tu „celo-
státní jistotu“. Od starších zas 
slyším, že volí „ty nové místní“. 
To se nám ty generační hodnoty 
nějak mění… Dnes ještě nevím, 
jak to celé dopadne, jisté je, že po 
volbách asi nebude lehké sesta-
vit na radnici smysluplný a dělný 
tým. Snad se to ale nakonec po-
daří a v Lysé bude na nějaký čas 
zase méně okatých oprav, možná 
méně čisto, ale snad také méně lží. 
A taky lépe. A proto jsou na světě 
volby…

Ing. Roman Fiala

Chceme se podělit o novinku - 
a sice, že Vašík už má vozík. Díky 
sbírkám víček a dalším akcím, 
které na naši podporu proběhly, 
jsme v létě konečně pořídili vozík 
pro Vašíka a mohli jsme na něm 
1. září vyrazit do školy. Děkujeme 
tímto všem za pomoc. Náš nej-
větší dík patří paní Janě Skalové, 
bez jejíž obětavé pomoci a rad by 
se žádná z akcí neuskutečnila. 
Děkujeme. 

Milena Smolová

Vašík už 
má vozík
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Mixové deblové turnaje v Lysé 
nad Labem jsou již čtyři sezony 
(2011–2014) nedílnou součástí 
ofi ciálního turnajového MČR ve 
volejbalových deblech novodobé 
éry pod křídly AVD České repub-
liky.

Výbor AVD České republiky 
aktualizoval a poprvé uveřejnil 
kompletní bednová umístění 
dvojic na všech čtyřech proběh-
nuvších ročnících deblového tur-
naje smíšených dvojic v Lysé nad 
Labem. Podle těchto pořadí byly 
sestaveny dlouhodobé žebříčky 
mužů a žen. Po čtyřech sezonách 
v nich jasně a spravedlivě kralují 
reprezentanti deblového oddílu 
SKP Nymburk, v podání B. Mar-
kové a T. Kokojana.

Retrospekce medailových umís-

Mixové deblové turnaje 
v Lysé nad Labem

tění na všech čtyřech ofi ciálních 
mixových turnajích v Lysé nad La-
bem a aktualizované dlouhodobé 
žebříčky mužů a žen tohoto turnaje 
v období 2011–2014.

Mgr. Tomáš Kokojan 
ředseda AVD ČR a deblový 

turnajový komisař

Žebříčky jednotlivců:
Muži: 
1. místo:   T. Kokojan – 9 bodů
2. - 3. - 4. místo:  V. Věchet + M. Železný + T. Hukal – všichni 3 body 
5. - 6. místo:  R. Kubíček + J. Havlíček – 2 body
7. - 8. místo:  A. Čermák + F. Kokeš – všichni 1 bod
Ženy: 
1. místo:   B. Marková – 8 bodů
2.  - 3. - 4. místo:   V. Martínková + M. Kellerová + A. Frankeová 
 – všechny 3 body
5. - 6. místo:  M. Škvorová + M. Rydvalová – 2 body
7. - 8. místo:   P. Kubešová + B. Štěpánová + D. Bakešová 
 – všechny 1 bod

Závěr agilitní sezony byl pro 
členy Psí školy Superpes opravdu 
zdařilý. 

Nejúspěšnější členka, trenér-
ka a závodnice Dita Korcová 
s pudličkou Pepe, reprezentovala 
Českou republiku na Mistrovství 
světa agilit v Lucembursku, kde 
se umístily za družstvo kategorie 
small na dvanáctém místě.

 Čtrnáct dní po MS, 27. a 28. 
září, Dita závodila na Mistrovství 
České republiky a stala se vice-
mistryní v kategorii small. Ditě 
moc gratulujeme a přejeme hod-
ně úspěchů v práci se svou pud-
ličkou i v další sezoně.

U Superpsa máme vicemistryni

Letní soustředění

I ostatním členům se dařilo, na 
MR  dospělých se kvalifi kovali 

Již pátým 
rokem pořá-
dal náš klub 
TSK DYNA-

MIK Lysá nad Labem sportovní 
soustředění pro všechny závod-
ní týmy, tentokrát v Activity 
parku Všemina na Zlínsku. Celý 
pobyt se letos nesl v tématu 
„Cesta kolem světa“ a zúčast-
nilo se ho přes 50 děvčat. Vše 
odstartovala ta nejstarší z týmu 
Zumby (11–18 let) společně 
s mladšími děvčaty z Aerobiku 
(8–10 let). Po prvním týdnu 
se vystřídala s týmy Aerobiku 
(11–15 let) a mladší Zumby 
(8–10 let). Děvčata trénovala 
opravdu intenzivně a s velkou 
chutí se pustila do nových sestav, 
které předvedou na soutěžích 

již teď na podzim. K relaxaci po 
náročných trénincích všechna 
ocenila vnitřní bazén a masáže. 
V nabitém programu samozřej-
mě nechyběl karneval, miss, 
noční stezka, diskotéka, letní 
kino, zpívání s kytarou a závě-
rečné vyhlášení těch nejlepších 
masek a cvičenek. Nechyběla ani 
každoroční soutěž Ukaž, co umíš 
a mnoho další super zábavy. Bě-
hem pobytu jsme se vydali na ce-
lodenní výlet do ZOO Zlín, které 
nás opravdu okouzlilo. Celé dva 
týdny nám přálo počasí a všich-
ni jsme si pobyt opravdu užili. 
Všem účastnicím patří naše 
pochvala za celé soustředění 
a zvládnutí nových sestav. Dě-
kujeme také Honzovi Koštířovi 
za ranní rozcvičky a masáže 

Martina Slabová a Tomáš Ješke, 
kteří získali krásné čtvrté místo 

v kategorii small družstva, také 
jim moc gratulujeme.

I na MR mládeže jsme měli 
své zástupce. Kvalifi kační kri-
téria na tuto vrcholnou soutěž 
sezony, splnila Klárka Marešová 
a Kristýnka Jandová, děvčatům 
a i ostatním mládežníkům přeje-
me hodně sil, chuti a i štěstí do 
další agilitní sezony.

Podrobnosti o výsledcích, videa 
a fota, informace o naší práci 
s pejsky naleznete na superpes.cz.

Naši činnost s mládeží podpo-
ruje město Lysá nad Labem.

Za psí školu Superpes
Romana Hanousková

Dne 23. září se konaly závody 
v lehké atletice nejmladších sokolíků 
spolu s rodiči a těch o málo starších – 
předškoláků na nově vybudovaném 
stadionu u školy J. A. Komenské-
ho. V první kategorii se zúčastnilo 
17 dětí ve dvojici s maminkou nebo 
tatínkem, kdy se výsledky sčítaly. 
V druhé kategorii závodily děti roč-
níku 2008–2011, kterých bylo 23. 
Celkem tedy 40 dětí nejen z řad členů 
Sokola, ale i dalších zájemců. Závo-
dilo se tradičně v trojboji – běh na 30 
metrů, skok do dálky z místa a hod 
tenisovým míčkem. Všechny děti 
obdržely medaile z domácky upeče-

Sokolské mládí a lehká atletika ných a ozdobených perníčků.
Tentokrát nám počasí přálo, na 

rozdíl od června, kdy tuto akci pře-
kazila bouřka a kroupy. Tenkrát 
děti plakaly, že nemůžou závodit, 
ale dnes byly spokojené s nadějí na 
další podobné akce. Cvičitelky, kte-
ré závody organizovaly, měly plné 
ruce práce a starost, aby vše dobře 
dopadlo, ale to vše vyvážila dobrá 
nálada a prima pohoda.

A teď už opět chodíme do soko-
lovny, učíme děti základům cvičení 
na nářadí, hrajeme závodivé hry 
a děláme prostě vše, co do tělocvič-
ny patří. A tím také ladíme formu na 
další závody. Přijďte mezi nás.

Bohumíra Černohorská   

v prvním týdnu, předsedovi klu-
bu p. Kloudovi a paní Kloudové 
za ranní rozcvičky, večery s kyta-
rou a pomoc při druhém týdnu. 
Samozřejmě poděkování patří 
také městu Lysá nad Labem za 
fi nanční podporu klubu, bez 
které by nebylo možné tuto akci 

zajistit. Celý pobyt nám strašně 
rychle utekl a už teď začneme 
připravovat další!

 A holky - do nové závodní sezóny 
přejeme pevné zdraví, hodně úspě-
chů a vůbec vše nej!

Trenérky Eva a Lucka
www.tskdynamik.cz

První ročník - 2011:
1. místo:  V. Věchet + V. Martínková (Nymburk)
2. místo:  T. Kokojan + B. Marková (SKP Nymburk)
3. místo:  T. Hukal + A. Frankeová (Lysá n. L.)
Druhý ročník - 2012:
1. místo:  T. Kokojan + B. Marková (SKP Nymburk)
2. místo:  R. Kubíček + M. Škvorová (Praha)
3. místo:  A. Čermák + P. Kubešová (Sklenařice)
Třetí ročník - 2013: 
1. místo:  M. Železný + M. Kellerová (Praha)
2. místo:  J. Havlíček + M. Rydvalová (Praha)
3. místo:  T. Kokojan + B. Štěpánová (SKP Nymburk)
Čtvrtý ročník - 2014:
1. místo:  T. Kokojan + B. Marková (SKP Nymburk)
2. místo:  T. Hukal + A. Frankeová (Lysá n. L.)
3. místo:  F. Kokeš + D. Bakešová (Lysá n. L)

Polabští „cyklo-milovníci“ jistě 
znají občanské sdružení Labská 
stezka, Nymburk, v čele s Ing. arch. 
Janem Rittrem. Sdružení pod jeho 
vedením mapuje průběžně stav 
Labské cyklotrasy a snaží se pro-
pojit navzájem hlavní subjekty: 
kraje, města, obce, podnikatele 
a instituce v koridoru řeky Labe 
s cílem vzájemné informovanosti 
a jednotné propagace Labské cyk-
lotrasy. Za tímto účelem se konala 
ve dnech dnech 23. a 24. 9. 2014 již 
4. konference „Labská cyklotrasa - 
od pramene k moři napříč Evropou 
- bez bariér“, v prostorách unikátně 
a bezbariérově zrekonstruovaném 
gotického Hradu v Litoměřicích.

Pro ty, kdo se zajímají o cyklis-
tiku a cyklodopravu hlouběji, je 
konference přínosem odborných 
informací a setkáním cyklistic-
kých odborníků, kteří se proble-
matice dlouhodobě věnují a také 
organizací, které v budování cyk-
lodopravy napomáhají a zástupců 
zúčastněných měst. Účelem se-
tkání je nejen získávání informa-
cí na půdě konference, ale také 
setkání zástupců měst a obcí na 
Labské stezce pro koordinaci vzá-
jemné spolupráce.

Zástupci města Lysé nad Labem 
přítomni nebyli, přestože byli orga-
nizátorem zváni. Ano, Lysá zatím 
nemá co prezentovat, tak jako se 
mohou předvést ostatní obce, kte-
ré vybudovaly cyklostezky, lávky 
přes Labe i v mnohem složitějších 
podmínkách. Dosavadní předsta-
vitelé našeho města možná dopo-
sud neměli zájem se v tomto směru 
vzdělávat a tyto konference navště-
vovat.

Je znát, že díky tomu, že konti-
nuita Labské cyklostezky je kolem 
Lysé přerušena, zde cykloturistika 
vázne. Například z příspěvku ČD 
Bike a Labská cyklotrasa (přínos 
ČD pro cykloturistiku – cyklovlaky, 
půjčovny kol...) jsme se dozvěděli, 
že kdysi zřízená půjčovna kol na 
nádraží v Lysé, byla pro nezájem 
zrušena. Není divu, k nám cyklisté 
za turistikou jezdit nebudou, není 
proč, když není kudy jezdit. Jezdí 
tedy do Nymburka a Poděbrad, 
kde během víkendů rodiny utrácejí 
peníze. Labská stezka v ČR vydělá 
asi 175 tisíc korun na kilometr za 
sezonu, v Německu přes 1,5 mi-
lionu korun (Zdroj: http://www.
lidovky.cz/nemecka-cyklostezka-
-vydelava-stamiliony-ceska-sto-
krat-mene-plz-/zpravy-domov.
aspx?c=A140813_141806_ln_do-
mov_spa).

V Lysé nemáme ani přístaviště 
pro malá lodní plavidla, protože 
ho údajně zatím Lysá nepotřebuje 
a kolem Labe je u nás mrtvo. Na 
konferenci dle prezentace Ředi-
telství vodních cest byla realizace 
přístaviště v Lysé n. L. uvedena 
v kolonce „Připravujeme“. V sou-
sedních lokalitách kolem Labe 
vznikla některá malá přístaviště pro 
výletní parníčky a mola pro půjčov-
ny lodí i bez ŘVC.

Všechno je spojeno se vším – 
naše Polabí nabízí příležitosti pro 
cyklistiku, lodní dopravu a lodní tu-
ristiku, což přináší obcím nejenom 
rekreaci pro své občany, ale také zis-
ky z turistů návštěvníků. Lysá je po-

Konference ve jménu 
Labské cyklistiky 
a cyklodopravy

ložena do regionu, který je obklopen 
zajímavostmi, jako je Hrabalovo 
Kersko, Přerov n. L., Brandýs n. L. 
- Stará Boleslav, Benátky n. Jizerou, 
Nymburk, Poděbrady, Loučeň... 
Veškerá tato místa mají turistickou 
atraktivitu, která by mohla být ještě 
více umocněna pohybem na kole 
nebo plavbou po lodi a poskytnout 
takto zážitkový den pro celé rodiny 
a různé věkové kategorie. Tak jako 
přijedou rodiny s dětmi z Prahy do 
Milovického Mirakula, protože je 
sem snadné spojení, mohly by takto 
jezdit za turistickými aktivitami vla-
kem do Lysé, kde by nasedly na kolo 
a na tomto okruhu, propojeném cy-
klostezkami a lodní dopravou, strá-
vily krásný víkend včetně zdravého 
pohybu na kole.

Velkým přínosem z této konfe-
rence jsou získané informace o tom, 
jak tyto projekty ve jménu cyklistiky 
realizovat, kde čerpat dotace a na 
které organizace se obrátit pro po-
třebné konzultace (významnými or-
ganizacemi pro poskytování dotací 
pro tyto projekty jsou např. ROP 
Střední Čechy, SFDI, EU a IROP).

Viděli jsme zde prezentaci 
takových projektů, které mne 
přesvědčily, že netřeba souhlasit 
s tím, že u nás v Lysé nad La-
bem to prostě nejde, tak jak se 
k tomu doposud stavělo součas-
né vedení města, ale nesmíme 
pochybovat, že řešení lze nalézt 
a realizovat, když vůle je. 

Dle obsahu předvolebních le-
táků a slibů, jsme měli možnost 
vidět, že zastupitelé doposud vlád-
noucích stran v Lysé po 8 letech, 
kdy nebyl vybudován ani metr cy-
klostezky či cyklopruhu, se právě 
probudili nebo snad zalekli silného 
volání občanů po cyklostezkách 
a cyklodopravě. A z pudu sebezá-
chovy se v programech vyjádřili, 
jak jim na budování cyklostezek 
a využití labského nábřeží najed-
nou záleží.

Díky účasti na této a podobných 
konferencích je možné poznat, jak 
silné je povědomí a nárůst poža-
davků na cyklistiku v České re-
publice. Že cyklistika není jenom 
sportem a rekreací, ale že zajímá 
veřejnost jako alternativní – zdra-
vý a ekologický dopravní způsob 
současnosti i budoucnosti. Tato 
konference mne podpořila v tom, 
že lze obhajovat potřeby obyva-
telstva pro cyklostezky a integraci 
cyklodopravy po celé naší republi-
ce a zvláště v podmínkách našeho 
Polabí, kde tato doprava má vhod-
né geografi cké podmínky a histo-
rickou tradici. 

Záznam prezentace a příspěv-
ků z této konference naleznete na 
http://www.labskastezka.cz/cz/
konference/-23.-24.-9.-2014-lito-
merice-hrad/archiv-prezentaci/.

O „Národní strategii rozvoje 
cyklistické dopravy“, která je za-
hrnuta do vládního dokumentu 
Národní strategie rozvoje cyklis-
tické dopravy pro léta 2013–2020, 
který vláda ČR schválila dne 22. 5. 
2013, se lze informovat na http://
cyklostrategie.cz/.  

Dana Hančová
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Lektor nabízí výuku němčiny a angličtiny pro dospělé i děti. 605 840 675.

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

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

Mgr. Helena Šubrtová
tlumočení a překlady 

- anglický jazyk
i s ověřením = razítkem soudního překladatele

www.kvalitnipreklad.cz

adresa: Alešova 1377/18
Lysá nad Labem 

(5 min. od vlakového nádraží)

tel.: 723 444 117
email: hsubrtova@seznam.cz

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

Kominictví Svoboda, čištění a kontroly komínů. Tel.: 725 589 486.

NABÍZÍM

INDIVIDUÁLNÍ VÝUKU 
NĚMECKÉHO JAZYKA
Kontakt: d.papackova@seznam.cz

 702 01 01 33

Přijímáme dě   od 2 let věku v průběhu celé-
ho roku. Dě   mohou přijít jen na určité dny 
v týdnu nebo u nás mohou být celý pracov-
ní týden. Dětem se věnuje zkušený personál 
s kurzem první pomoci. V miniškolce Pidilidi,miniškolce Pidilidi,
čeká na Vaše dě   mnoho krásných zážitků 
z různých výletů, jezdíme na školku v přírodě, 
do divadel a pořádáme mnoho veselých akcí.

Otevřeno máme každý všední den 
od 7.00 do 17.00 hodin

Najdete nás: Rakouská 546, 
Milovice-Mladá

Tel.: 602 410 020, 777 702 798
www.pidilidi-milovice.cz

a pár foteček spokojených dě   najdete 
na www.facebook.com/pidilidimilovice

MiniškolkaMiniškolka 
PidilidiPidilidi

Zajímá Vás, jak si do života vtáhnout pozi  vní energii?

Víte, jak nás ovlivňují barvy a jaký mají vliv 
na jednotlivé oblas   našeho života?

Chcete se naučit správně si přát a formulovat pozi  vní myšlenky?

Rádi byste byli v celkové harmonii a pohodě?

Setkali jste se s léčebnou energií? Chcete se jí naučit používat?

Cí  te, že potřebujete změnu v životě a nevíte jak na to?

Srdečně Vás zvu na SEMINÁŘE

PRÁCE S ENERGIÍ &
POZITIVNÍHO MYŠLENÍ

Kdy: 1. stupeň pátek 7. 11. 2014, od 16.30 do cca 22.00 hodin
 2. stupeň sobota 8. 11. 2014, od 8.00 do cca 16.00 hodin
Kde:  MŠ Čtyřlístek, Brandlova 1590, Lysá nad Labem
Za kolik:  poplatek 650 Kč za každý stupeň; zda přidáte více,
  záleží na Vaší spokojenos   a uvážení
Více info:  v pozvánce na www.facebook.com/terapie.nejendotykem

Těším se na setkání, Hanka Sobotová
Přihlášky a informace na: hana.sobotova@seznam.cz

Doučím v Lysé SŠ a bakalář VŠ MATEMATIKU. Tel.:325 551 178.

A E R O B I K   TJ Sokol Lysá nad Labem
Pondělí, úterý a středa vždy od 19.00 do 20.15 hodin
Cena za lekci je 60,- Kč, není nutná rezervace!

K dispozici: BOSU® / FLEXI-BARy / Závěsný posilovací systém / Balanční podložky / 
Stepy / Fitbally - velké míče / Overbally - malé míče / Činky / Gumičky
Lekce které nabízíme:
DANCE AEROBIC - pondělí a středa dle rozvrhu

je intenzivní aerobní lekce zaměřená na trénink kardiovaskulárního systému, redukci tuků, rozvoj pohybové koordinace a paměti. Lekce 
je určena pro mírně pokročilé a pokročilé, náplní hodiny jsou složitější choreografi e obohacené o taneční prvky a na závěr stretching. 
STEP AEROBIC - pondělí a středa dle rozvrhu

je určený pro mírně pokročilé a pokročilé, náplní hodiny je složitější choreografi e, na závěr posilování horní poloviny těla a stretching. 
Step aerobic je intenzivní aerobní lekce zaměřená na trénink kardiovaskulárního systému a rozvoj pohybové koordinace a paměti, dochází 
k odbourávání podkožního tuku a posiluje se zejména dolní část těla. 
AEROBIC MIX - pondělí a středa dle rozvrhu

je hodina s jednoduchou choreografi í, posilováním problémových partií a stretchingem na závěr. Vhodné i pro začátečníky. 
THAI BOX-ROBICS - úterý dle rozvrhu

je cvičení vhodné pro začátečníky i pokročilé. Jde o moderní formu aerobiku, vycházející z prvků východního bojového umění. Jednot-
livé prvky Thai Box-robics jsou jednoduché a zvládne je zpravidla každý. Thai Box-robics je bez složité choreografi e. Při cvičení dochází 
k efektivnímu spalování tuků a zpevnění hlavně svalů paží, hýždí a stehen. 
CORE - úterý dle rozvrhu

cvičení s BOSU®, FLEXI-BARy, závěsným posilovacím systémem, balančními podložkami, fi tbally, overbally, zaměřené na POSÍLENÍ 
HLUBOKÉHO STABILIZAČNÍHO SYSTÉMU PÁTEŘE. Lekce probíhá formou kruhového tréninku.

Bližší informace:
Lucie Pragrová (pondělí, středa); tel.: 723 337 036, e-mail: aerobiklysa@seznam.cz
Petra Jůzová (úterý); tel.: 737 962 513, e-mail: petra.juzova@centrum.cz
http://aerobiklysa.tym.cz, www.facebook.com/AerobikLysaNadLabem  

DO NOVÉ POBOČKY V LYSÉ NAD LABEM

www.myplans.cz

PŘIJMEME
nové kolegy

Mgr. Helena Votavová
tel.: 608 161 971

Zapla  me 7000,- za starou zlatou minci 
10 ruských rublů, d  o za ruskou šavli.

Koupíme obrazy lokomo  v, auta 
od Kreibicha, Ronka.

INTERANTIK Praha 9, tel.: 283 893 334, 
605 829 440, po 10. hodině.

najdete na: www.knihovnalysa.cz
nebo www.mestolysa.cz

CENÍK INZERCE

Pronajmu 2 byty v Lysé nad Labem
( 3+1 a 2+1 ), momentálně zařízené 

jako ubytovny pro 7 a 6 lidí. 
Možné pronajmout i prázdné k bydlení. 

Volné od listopadu. Kontakt: 702 01 01 33
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Polabské muzeum - Muzeum Bedřicha Hrozného
ve spolupráci s Farním sborem Českobratrské církve evangelické v Lysé n. L. 

Vás zve na přednášku

PhDr. Ladislava Stanča Ph.D.
Památky an  ckého 

období v Sýrii

11. listopadu 2014 v 17.30 hodin
evangelická fara, Nám. B. Hrozného 442

budova ve dvoře s nápisem škola
PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D. 

(Ústav pro klasickou archeologii, FF UK v Praze)
Přednáška seznámí posluchače s vybranými archeologickými 
lokalitami an  ckého období na území dnešní Sýrie. Pozornost 

bude věnována například pouštnímu karavannímu městu Palmyře, 
ale také památkám, jež zkoumal v tomto regionu Bedřich Hrozný. 
Krátce bude pojednán i současný neutěšený stav archeologických 

památek související s probíhající válkou v Sýrii a Iráku.
Vstupné 20 Kč.

www.polabskemuzeum.cz

Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, 
Městská knihovna Lysá nad Labem a Polabské muzeum

VÁS SRDEČNĚ ZVOU 
NA PŘEDNÁŠKU 
Z CYKLU

Univerzity
volného času

ZVUK LESNÍHO ROHU
v proměnách staletí

v prostorách 
Městské knihovny Lysá n. L.
vstup ZDARMA

Brázda
Viktor Dekoj

F. A. Špork
a parforsní hony

na lyském panství

12. listopadu 2014
od 17.30 hodin

přednáší   Mgr. Josef                 BcA. et BcA. 

Městská knihovna Lysá nad Labem 
vás zve na vyhlášení čtenářské soutěže

LOVCI PERELLOVCI PEREL
Sobota 29.11.2O14 Sobota 29.11.2O14 od 9 do 12 hodinod 9 do 12 hodin

Vyhodnocení a slavnostní vyhlášení tří nejlepších lovců.
Předvánoční krámek, kde se platí Moriony.

Tvoření z nasbíraných perel.
Odměnu získá každý lovec.


