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LISTY
Oslavy 100 let rozluštění chetitštiny 
Bedřichem Hrozným

Profesor Bedřich Hrozný be-
zesporu patří k nejvýznamnějším 
osobnostem, které se narodily 
v Lysé nad Labem. Letos je nejen 
v Lysé n. L. připomínáno 100 let 
od významného počinu Bedřicha 
Hrozného. To je možná nejvyšší 
čas pokusit se udělat přítrž hlu-
boce zakořeněnému a neustále 
se opakujícímu a opisovanému 
omylu „o rozluštění písma Cheti-
tů Bedřichem Hrozným“. Jedním 
z pramenišť tohoto omylu je ku-
podivu i Lysá n. L., respektive ti, 
kteří omyl šíří. Bedřich Hrozný 
nerozluštil písmo Chetitů. Klíno-
pis byl rozluštěn již dříve. Bedřich 
Hrozný rozluštil jazyk Chetitů. 
Jinými slovy jako prvnímu se mu 
po dlouhých tisíciletích podařilo 
tento jazyk přečíst a přeložit. Roz-
luštění klínopisné chetitštiny patří 

Co rozluštil Bedřich Hrozný?
mezi nejvýznamnější objevy v dě-
jinách světové orientalistiky. Na-
víc oproti předpokladům jiných 
jazykovědců, že chetitština patří 
mezi semitské jazyky, ji Bedřich 
Hrozný správně zařadil mezi in-
doevropské jazyky.

Druhý omyl spojený s Bedři-
chem Hrozným je patrně povahy 
novodobé a rozšířil se využíváním 
informací z internetu. Jednou 
kdosi obrázek Dr. Justina Václa-
va Práška označil jako obrázek 
Bedřicha Hrozného, pak se tento 
omyl dostal i na internetové strán-
ky Středočeského kraje http://
middleczech.kr-stredocesky.cz/
bedrich-hrozny/ a do různých 
tiskovin… Pravdou je, že Bedřich 
Hrozný byl žákem Dr. J. V. Práška 
na kolínském gymnáziu a nadále 
pak spolu byli v kontaktu.

Jak tyto omyly dostat z hlavy? 
Třeba tím, že přijdete navští-
vit zrekonstruované Muzeum 
Bedřicha Hrozného v Lysé nad 

Labem nebo si můžete zasou-
těžit a pobavit se při Luštění 
21. listopadu.

Martin Šandera

Město Lysá nad Labem Vás 
srdečně zve na OSLAVY 
100 LET ROZLUŠTĚNÍ CHE-
TITŠTINY BEDŘICHEM 
HROZNÝM.

V sobotu 21. 11. 2015
09.00 – 17.00 hodin
Den otevřených dveří - Muzeum 
Bedřicha Hrozného

14.00 – 17.00 hodin
Soutěž pro děti a rodiče „Luštění“
start a cíl Muzeum B. Hrozného

13.00 – 17.00 hodin
Den otevřených dveří - ZŠ 
Bedřicha Hrozného
prezentace výtvarných prací 
žáků školy a studentů SŠ OGD, 
kulturní vystoupení

Od měsíce ledna 2016, se změní vydavatel periodického tisku města. 
Vydavatelem Listů už dále nebude Městská knihovna Lysá nad Labem, 
ale převezme je přímo město. 

Změna pro odběratele tisku bude obnášet jen změnu adresy, 
na kterou budou moci posílat své příspěvky. Ta bude nově: listy@
mestolysa.cz. 

Veškeré další informace budou uveřejněny v prosincovém vydání 
Listů.

Město Lysá nad Labem

14.00 –  14.55 hodin
Evangelická škola
- Slavnostní zahájení  oslav 
- Vystoupení hudebního tria 
 ze ZŠ B. Hrozného
- Prezentace statistického šetření 
 Obchodní akademie na téma 
 „Život a dílo B. Hrozného“
- Odborná přednáška 
 Mgr. Evy Zápalkové „Rekon
 strukce  Muzea B. Hrozného 
 2015 z hlediska památkového 
 dozoru“

15.00 – 16.30 hodin 
Evangelický kostel
- Vyhodnocení výtvarné soutěže 
 na téma „Život a dílo Bedřicha 
 Hrozného“
- Vystoupení ZUŠ F. A. Šporka 
 a divadelního souboru Náplavka
 (literárně-dramatický obor 
 pod vedením Mgr. Kateřiny 

 Urbánkové, dětský pěvecký 
 sbor pod vedením  Bc. Jany 
 Erbenové) 
- Komentovaná prohlídka evan-
 gelického areálu Mgr. Miroslava 
 Soukupa

V neděli 22. 11. 2015
09:00 – 17.00 hodin
Den otevřených dveří - Muzeum 
Bedřicha Hrozného
13.00 – 17.00 hodin 
Den otevřených dveří - ZŠ 
Bedřicha Hrozného
09.00 hodin 
Bohoslužby v evangelickém 
kostele

14.00 – 15.55 hodin
Evangelická škola
Odborné přednášky:
- Mgr. Šárka Velhartická, Ph.D.
     „Výročí sto let od rozluštění 

Změna vydavatele Listů 
Lysé nad Labem

 chetitštiny: orientalista Bedřich 
 Hrozný, jeho dílo a odkaz“
- PhDr. Jana Součková, DrSc.
    „Kültepe - objev starověkého 
 města Káneš“
- Prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc.
    „Archeologické výzkumy 
 Bedřicha Hrozného“

16.00 – 16.30 hodin
Evangelický kostel
koncert ženského sboru 
QuantumTet - pod vedením 
Bc. Jany Erbenové

Město Lysá nad Labem děkuje za 
spolupráci Farnímu sboru Českob-
ratrské církve evangelické v Lysé nad 
Labem, Muzeu B. Hrozného, ZŠ 
B. Hrozného, Obchodní akademii, 
SŠ OGD, ZUŠ F. A. Šporka, sou-
boru Náplavka, městské knihovně 
a všem pozvaným hostům.



2 11 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem   

do 1. 11.
Exotika 2015
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

do 2. 11.
Oblíbené místo ke čtení
výstava fotogra ií z 19. ročníku 
fotosoutěže v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

do 6. 11.
Klub Polski v Praze ve fotogra ii
výstava v sídle Státního okresního 
archivu; 

1. 11. od 15.00 do 18.00 hodin
Haloweenská stopovačka
start: cukrárna Campiello, Lysá n. L.; 
cíl: RC Parníček; od 16.00 hodin 
v RC Petrpaslíkovo divadlo 
s pohádkou
www.rcparnicek.cz

2. 11. od 14.30 hodin
Kavárnička dříve narozených
v restauraci U Bílé labutě
host: Mgr. Hynek Fajmon,
zastupitel města Lysé n. L.

3. 11. od 18.30 do 20.00 hodin
Výroba šperků z PET lahví
v RC Parníček
www.rcparnicek.cz

3. 11. od 16.30 hodin
Vznik republiky
přednáška PaedDr. Marie 
Kořínkové v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

4. 11. od 16.30 hodin
Kurz drátování
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

6. 11. – 30.11.
Život a dílo Bedřicha Hrozného
výstava prací výtvarné soutěže
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

8. 11. od 15.00 hodin
Zámecké prozpěvování
bene iční koncert v Domově Na 
Zámku

11. 11. od 17.30 hodin
Lampionový průvod
sraz na Husově náměstí; v případě 
nepříznivého počasí náhradní 
termín 12. 11.

13. 11. – 15. 11.
Kola 2015
Pivní a vinné slavnosti 2015
Rychlá kola 2015
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

13. 11. od 20.00 hodin
Koncert Jaroslava Hutky
v kině na Husově náměstí
www.kinolysa.cz

14. 11. – 30. 12. od 9 do 16 hodin
Vánoční výstava
ve Skanzenu Přerov nad Labem
www.polabskemuzeum.cz

16. 11. od 14.30 hodin
Kavárnička dříve narozených
v restauraci U Bílé Labutě, 
host: Mgr. Věra Škvrnová,
babička Kačenka z prodejny
přírodních sirupů

18. 11. od 16.30 hodin
Kurz drátování
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

20. 11. – 22.11.
Chovatel 2015
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

20. 11. od 16.00 do 19.00 hodin
Výroba vánočních přání
kurz vyrábění Jany Svobodové
v Městské knihovně; nutná 
rezervace předem
www.knihovnalysa.cz

21. 11. – 5. 12.
Předvánoční zastavení
prodejní výstava vánočních 
dekorací v budově Augustinián-
ského kláštera

21. 11. od 8.00 do 20.00 hodin
Národní potravinová sbírka 2015
v Penny Marketu u nadjezdu
www.potravinypomahaji.cz

Kulturní kalendář        11 / 2015

21. 11. 
Oslavy 100 let rozluštění 
chetitštiny B. Hrozným
9.00 – 17.00 den otevřených dveří 
v Muzeu B. Hrozného v Lysé n. L.;
13.00 – 17.00 den otevřených dveří 
v ZŠ B. Hrozného v Lysé n. L.;
14.00 – 17.00 soutěž Luštění (start 
a cíl v Muzeu B. Hrozného);
14.00 – 14.55 slavnostní zahájení
oslav v evangel. škole, přednáška
Mgr. Evy Zápalkové „Rekonstrukce
Muzea B. Hrozného 2015 z hlediska 
památkového dozoru“, kulturní 
program; 15.00 – 16.30 vyhodnocení 
výtvarné soutěže „Život a dílo 
B. Hrozného“ v evangel. kostele, 
komentovaná prohlídka evangel. 
areálu Mgr. Miroslava Soukupa, 
kulturní program

22. 11. 
Oslavy 100 let rozluštění 
chetitštiny B. Hrozným
9.00 bohoslužby v evangel-
ickém kostele; 9.00 – 17.00 den 
otevřených dveří v Muzeu 
B. Hrozného v Lysé n. L.; 13.00 
– 17.00 den otevřených dveří 
v ZŠ B. Hrozného v Lysé n. L.; 
14.00 – 15.55 odborné přednášky 
v evangelické škole: Mgr. Šárka 
Velhartická PhD. „Výročí 100 let od 
rozluštění chetitštiny, orientalista 
B. Hrozný, jeho dílo a odkaz“, PhDr. 
Jana Součková, DrSc. „Kültepe 
– objev starověkého města Káneš“, 
Prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. 
„Archeologické výzkumy B. Hroz-
ného“; 16.00 – 16.30 koncert 
ženského sboru QuantumTet 
v evangelickém kostele

22. 11. od 15.00 hodin
Pohádky tetky Popletky
divadelní pásmo pohádek
v kině na Husově nám.
www.kinolysa.cz

24. 11. od 9.30 do 11.00 hodin
PC kurz pro začátečníky
v Městské knihovně,
nutná rezervace předem
www.knihovnalysa.cz

24. 11. od 17.00 hodin
Putování po Islandu 
a stopem z Lysé do Lisabonu
cestopisná přednáška Miroslava 
Langa v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

27. 11. od 20.00 hodin
Koncert Xavier Bumaxa, 
Matěj Benko
koncert v kině na Husově nám.
www.kinolysa.cz

28. 11. od 9.00 do 12.00 hodin
Lovci perel
vyhodnocení čtenářské soutěže 
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

28. 11. od 15.00 hodin
Přivítání Adventu
na Husově náměstí, prodej ve 
stáncích od 14.00 hodin

28. 11. od 18.00 hodin
Adventní koncert
v kostele sv. Jana Křtitele 
v Lysé n. L.

28. 11. od 9.00 do 11.00 hodin
Předvánoční jarmark
v budově 1. st. ZŠ B. Hrozného

30. 11. od 17.00 do 19.00 hodin
Hladce obrace, nazpět do práce
interaktivní seminář v RC Parníček
www.rcparnicek.cz

2. 12. od 13.30 hodin
Kavárnička dříve narozených
zájezd do skanzenu Přerov n. L.
na výstavu Vánoce v Polabí

4. 12. – 6. 12.
Polabské vánoční trhy 2015
Mikulášské trhy
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

5. 12. od 7.45 hodin
Adventní autobusový zájezd
zájezd do města Görlitz a Bautzen;
přihlášky v Městské knihovně

6. 12. od 16.00 hodin
Adventní koncert
v kostele Narození sv. Jana Křtitele 
v Lysé n. L.

Podrobnější informace o akcích se dozvíte na webových stránkách organizátorů.

Šachy na ulici
Hra vznikla v 15. století v jižní 

Evropě. Jedná se o starou „desko-
vou“ hru pro dva hráče. Šachy se 
hrají na šachovnici, čtvercové desce 
rozdělené na 8×8 polí střídavě čer-
ných a bílých. Výuka a hraní šachů 
se doporučuje jako způsob, jak 
zlepšit kvalitu myšlení a rozvinout 
příznivé charakterové vlastnosti. 
Šachy jsou jednou z nejpopulárněj-
ších her světa, kterou hrají miliony 
lidí jak neformálně pro zábavu, tak 
i v soutěžní, sportovní podobě. Me-
zinárodní den šachu je stanoven na 
20. července.

Projekt „Šachy na ulici“ byl po-
prvé prezentován v roce 2014, kdy 

bylo po Praze rozmístěno prvních 
pět veřejných šachových stolků. 
Stejně jako „Piána na ulici“ si 
i šachy rychle našly své příznivce 
a projekt se začal spontánně ší-
řit do dalších měst. Město Lysá 
nad Labem umístilo šachový stůl 
na náměstí Bedřicha Hrozného 
u „cukrárny Campiello“. Šacho-
vé fi gurky je možné zapůjčit v již 
zmiňované cukrárně Campiello 
(pondělí až sobota od 8.00 do 
19.00 hodin, v neděli od 9.00 do 
19.00 hodin). Je nutné počítat 
se složením vratné zálohy na je-
jich zapůjčení ve výši 100 Kč. Po 
skončení hry a vrácení fi gurek 

Vám bude záloha vrácena nebo si 
můžete přinést svoje fi gurky. Ša-
chové stolky a židle jsou vyráběny 
z betonu, váha stolku je 500 kg, 
váha židlí 100 kg. Rozměr stolů 
(80 cm výška, 74 cm šířka). 

Účelem projektu je podpora ži-

vota v ulicích města Lysá nad La-
bem a zapojení lidí všech věkových 
kategorií. Věříme, že se zapůjčené 
fi gurky nepoztrácí a lidé budou ša-
chy rádi využívat.  

Aneta Dušková
referentka odboru ŠSVZaK

19. ročník fotosoutěže pořá-
dané Městskou knihovnou Lysá 
nad Labem již zná své vítěze! Do 
30. září mohli všichni milovníci 
fotografování, kteří se soutěže 
chtěli účastnit, zasílat svá díla do 
Městské knihovny. Pro letošní rok 
bylo soutěžní téma zvoleno tro-
chu méně tradičně - o to více však 
„knihovnicky“. Téma „Oblíbené 
místo ke čtení“ ale i tak skýtalo 
řadu možností a variant pojetí. 
A my se těšili, jaké obrázky k nám 
do knihovny doputují.

Do soutěžního klání se letos 
pustilo 9 soutěžících a počet sou-
těžních fotografi í se vyšplhal k číslu 

Fotosoutěž zná své vítěze 23. Nelehkého úkolu vyhodnocení 
prací se opět ujala tříčlenná porota.
Z bodového součtu všech tří hod-
notitelů se pak vytvořilo toto pořadí: 
3. místo si ze soutěže odnesla Denisa 
Zikmundová s fotografi í „Kdo má 
židli… ten čte?“, 2. místo Marie No-
váková za romantický snímek „Tady 
se to krásně bojí“. Vítězem letošní-
ho ročníku se stal Emanuel Vejnar 
a fotografi e „Úklid počká do zítř-
ka“. Všem soutěžícím děkujeme 
a výhercům gratulujeme. 

Výstavu soutěžních fotografi í si 
bude možné prohlédnout do 2. lis-
topadu v Městské knihovně. 

Městská knihovna

Obvyklý adventní zájezd nás nejdříve zavede do hezké obce Kryštofovo
Údolí na Liberecku. Uvidíme betlém v životní velkos   i jiné zajímavos  .
Pak se vydáme do dvou lužických měst. První bude krajské město 
Görlitz (Zhořelec), tedy jeho německá část (za řekou je Polsko). Projdeme 
se po vnitřním městě, zbytku jeho opevnění, horním a dolním tržištěm 
se známým Slezským trhem a můžeme navš  vit třeba repliku jeruzalém-
ského Svatého hrobu v Dómu sv. Petra a Pavla. A pak navš  víme Bautzen 
(Budyšín) ležící na řece Sprévě. Projdeme se okruhem okolo zachova-
ných hradeb se sedmnác   věžemi a baštami a dojdeme na vánoční trh 
u radnice (tamní Václavský trh založil Václav IV. a je nejstarší v Německu).
Seznámíme se pozoruhodnostmi, jako jsou Dóm sv. Petra, Rathaus, Alte
Wasserkunst nebo Senfstube, z nichž si každý vybere cíl pro individuální 
návštěvu. Průvodcem je osvědčený Ing. Bohumil Kolací.

v sobotu 5. prosince

Odjezd: v 7.45 hodin z parkoviště u kina
Návrat:  cca v 19.30 hodin
Cena:  370 Kč
Přihlásit se můžete v Městské knihovně v Lysé nad Labem (tel. 325 551 255) 
během obvyklé provozní doby současně s uhrazením ceny zájezdu.

Dana Papáčková, Spolek rodáků a přátel města Lysá n. L.

V sobotu 26. září ráno nasedli čle-
nové  Chrámového  sboru u sv. Jana 
Křtitele do přistaveného autobusu, 
aby se v čele se svým sbormistrem 
Petrem Bajerem vydali na cestu do 
Břeclavi. V rámci partnerství města 
Lysé nad Labem měli naši pěvci pří-
ležitost vystoupit na XXIV. Břeclav-
ských svatováclavských slavnostech.

Lyský pěvecký sbor se tentokrát 
břeclavskému publiku představil 
hned dvakrát. Nejprve měl tu čest 
zahajovat sobotní odpolední pro-
gram ve venkovní aréně pod míst-
ním zámkem. Pro tuto příležitost 
soubor zvolil program muzikálo-
vých a fi lmových melodií, se kterým 
se několikrát prezentoval, například 
i v kině v Lysé n. L. Přestože sobot-
ní počasí břeclavským slavnostem 
moc nepřálo, posluchačům a ná-

Chrámový sbor v Břeclavi
vštěvníkům akce 
mírný déšť zjevně 
nevadil a hudební 
vystoupení bylo 
oceněno velkým 
potleskem.

I nedělní do-
poledne poskytlo 
příležitost pro 
prezentaci lyských 
zpěváků. Slavnost-
ní mši, kterou lyský 

chrámový sbor hudebně doplňoval, 
předcházel ještě krátký koncert du-
chovní hudby v podání týchž inter-
pretů. Moderní kostel sv. Václava 
je nádhernou dominantou Břeclavi 
a pro náš pěvecký sbor bylo velkou 
ctí, že mohl v tomto krásném pro-
storu zazpívat a doprovodit nedělní 
sváteční liturgii. Po obědě již násle-
dovala cesta k domovu. Do Lysé se 
členové chrámového sboru vrátili 
sice unaveni, nicméně spokojeni, 
s dobrým pocitem, že také oni mohli 
přispět náplni bohatého programu 
největší břeclavské kulturní akce.

Uskutečnění celé této cesty bylo 
možné pouze díky získané fi nanč-
ní podpoře a příspěvku města Lysá 
n. L.., za které touto cestou moc dě-
kujeme.

Chrámový sbor Lysá n. L.
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Krátce z radnice
17. jednání rady města se ko-

nalo 15. 9. 2015, program obsa-
hoval 50 bodů. Z programu: před 
vlastním jednáním se rada změ-
nila v komisi pro otevírání obálek 
se třemi nabídkami na výstavbu 
propojovací komunikace v lokalitě 
U Vodárny II. Parafované nabídky 
byly předány k dalšímu zpracování. 
V bodu č. 6 rada schválila konání 
dalšího Řemeslného jarmarku na 
Náměstí B. Hrozného dne 17. 10. 
2015. Organizátorem je Fajn klub, 
který složí vratnou kauci 5 tis. Kč 
jako záruku, že veřejné prostranství 
nedozná úhony. V bodu č. 25 rada 
jednala o žádosti Komerční banky, 
která má provozovnu na Husově 
náměstí, aby mohla setrvat ve stá-
vajícím prostoru minimálně do srp-
na 2021. Výstupem je úkol pro pana 
místostarostu, aby se zástupci KB 
jednal o podmínkách prodloužení 
nájemní smlouvy. V bodu č. 33 rada 
projednala a schválila žádost o zvý-
šení kapacity žáků ZŠ Komenského 
z 550 na 670 žáků od 1. 9. 2016. 
Souhlas je podložen probíhajícími 
pracemi ve školním areálu, kde pří-
zemí budovy (kde byl mj. byt škol-
níka) přiléhající ke Škrétově ulici je 
rekonstruováno na čtyři zcela nové 
školní třídy. Přízemí je přístupné 
z ulice, takže stavební práce mohou 
probíhat i za školního vyučování. 
O prázdninách v létě 2016 budou 
třídy dokončeny a vybaveny škol-
ním nábytkem.

V bodu č. 34 rada posuzovala na-
bídky na dodávku a montáž herních 
prvků na dětské hřiště ve Dvorcích. 
Na veřejnou zakázku dorazilo 6 na-
bídek, z nichž čtyři byly vyloučeny 
pro nesplnění podmínek. Vítězem 
se stala fi rma FLORA SERVIS 
z Brna s nabídkovou cenou 126 
tis. Kč. V následujícím bodu rada 
udělila souhlas k tomu, aby Spolek 
rodičů žáků ZŠ Komenského (dříve 
SRPŠ) mohl mít zapsánu adresu 
školy jako sídlo spolku. Souhlas 
města jako vlastníka objektu je po-

dle občanského zákoníku nutnou 
podmínkou pro to, aby spolek mohl 
být zapsán do veřejného rejstříku.

V bodu č. 38 rada schválila do-
datek č. 1 ke smlouvě na revitalizaci 
klášterních teras – V. etapa, dochází 
ke změně položkového rozpočtu. 
Výše celkových nákladů 1,9 mil. Kč 
a ostatní ustanovení smlouvy zůstá-
vají beze změn. Obdobná úprava 
proběhla v dalším bodu, kde byl 
schválen dodatek č. 1 ke smlouvě 
na opravu ohradní zdi v ulici Ko-
menského. Výše celkových nákladů 
1,02 mil. Kč a ostatní ustanove-
ní smlouvy zůstávají beze změn. 
V bodu následujícím rada schválila 
dodatek č. 2 ke smlouvě na opravu 
střechy ZŠ Hrozného. V dodatku je 
určen konečný termín stavebních 
prací do 15. 10. 2015. Posledním 
v řadě dodatků je č. 3 ke smlouvě na 
rekonstrukci muzea B. Hrozného. 
Předmětem dodatku je snížení ceny 
o 296 tis. Kč.

V bodu č. 42 se rada vrátila k vy-
hodnocení 3 nabídek, jejichž obálky 
byly otevřeny v úvodu jednání. Do-
davatelem komunikace v lokalitě 
U Vodárny II je fi rma SKL RECYK-
LOSTAV z Prahy 9 s nabídkovou 
cenou 845 tis. Kč včetně DPH. Prá-
ce zabere fi rmě 30 dnů, záruka na 
dílo je 72 měsíců. V bodu č. 43 se 
rada seznámila s náplní práce refe-
renta pro krizové řízení. Základním 
školám rada nabízí, zda by neměly 
zájem o přednášku na téma, co kri-
zové řízení obnáší.

V bodu č. 44 se rada města vě-
novala stavu městského bytového 
fondu. Výstupem je úkol pro odbor 
správy majetku a investic (SMI), 
aby ve spolupráci se Správou budov 
připravil do konce října plán oprav 
městských bytů v Lysé a v Milovi-
cích na období 2016–2020. V bodu 
č. 47 rada projednala připomínky 
k nově vznikajícímu územnímu 
plánu Milovic. Stěžejní podmínkou 
pro další rozvoj Milovic a přibývání 
dalších obyvatel je výstavba obchva-

tu Lysé nad Labem a dále napojení 
cyklotrasy z Lysé do Milovic přes 
Šibák. V bodech č. 48 a 49 se rada 
zabývala fungováním městského 
kamerového systému a návrhem na 
pořízení nového programového vy-
bavení pro strážníky, které by mělo 
zrychlit a zlepšit výkon jejich práce.

18. jednání rady města se kona-
lo 29. 9. 2015 a program obsahoval 
30 bodů. Z programu: v prvním 
bodu rada vzala na vědomí výsled-
ky soutěže na dodávky elektrické 
energie a plynu pro město na ob-
dobí 2016–2017. V prvním přípa-
dě je to společnost Amper Market, 
v druhém případě ČEZ Prodej. Při 
ustálené spotřebě lze očekávat roč-
ní úsporu asi 200 tis. Kč. V bodech 
č. 2 a 3 rada vzala na vědomí závě-
ry z jednání komise dopravy a bez-
pečnosti a závěry z jednání o řešení 
průtahů silnic II. a III. třídy a cyklo-
dopravy s využitím programů Stát-
ního fondu dopravní infrastruktury. 
V bodu č. 8 rada opakovaně pro-
jednávala návrh a odkanalizování 
rodinných domů v ulici Za Pávem. 
S ohledem na blízkost zdroje pitné 
vody pro město rada uložila odboru 
SMI zadat zpracování projektové 
dokumentace. Pokud se podaří za-
řadit akci do rozpočtu, bude tlaková 
kanalizace v roce 2016 postavena. 
V bodu č. 12 rada schválila umís-
tění „pagingové buňky“ na budově 
čp. 214 v Masarykově ulici. Pomocí 
tohoto zařízení se budou svolávat 
členové výjezdové skupiny Zá-
chranné zdravotní služby. V bodu 
č. 20 rada schválila realizaci výstavy 
„Putování po stavbách vlašských 
architektů Carla a Anselma Luraga 
v Čechách“. Anselmo Lurago zane-
chal stavební stopy i v Lysé. Výstava 
je plánována na rok 2016 v prosto-
rách Státního oblastního archivu.

V dalším bodu rada schválila 
složení 15 členné stravovací komi-
se, která bude dohlížet na skladbu 
a kvalitu stravy, která je nabízena 
zákazníkům společnosti Scolarest 
(dříve Eurest), od těch nejmenších 
v mateřských školách, přes žáky ZŠ 

a středních škol až po seniory, kteří 
do školní jídelny také docházejí. Po-
prvé se komise sejde 19. 10. 2015.

V bodu č. 22 rada akceptova-
la odstoupení pana Ing. Smrčiny 
z funkce člena sociální a zdravotní 
komise. Úkolem volební strany Ces-
ta Města je ve svých řadách najít no-
vého člena, který by komisi doplnil. 
Zajímavé informace zazněly v bodu 
č. 24, v němž referent pro krizové 
řízení informoval o možnosti zorga-
nizovat štábní cvičení BLACKOUT. 
Některá krajská města už toto cviče-
ní absolvovala, jde o nácvik chování 
v případě, že dojde k rozsáhlému 
výpadku elektrické energie a nesmí 
vypuknout chaos. Rada konstato-
vala, že jde o aktuální téma, překáž-
kou je však cena. Proto se k návrhu 
vrátí příště a přizve experta, který 
podobná cvičení organizuje.

V bodu č. 25 byl schválen doda-
tek č. 4 ke smlouvě na rekonstrukci 
muzea B. Hrozného. Předmětem 
dodatku je snížení ceny o 121 tis. 
Kč včetně DPH, ostatní ustanove-
ní smlouvy zůstávají beze změn. 
V bodu č. 28 byl radě předložen ná-
vrh na dílčí změnu územního plá-
nu. Rada požádala o souhrn všech 
navržených změn za poslední dobu 
a vrátí se k nim na příštím jednání.

V bodu č. 29 rada akceptovala 
odstoupení pana Zdeňka Drapáka 
z funkce předsedy Osadního výbo-
ru Řehačka. Do příštího zastupitel-
stva by měl osadní výbor navrhnout 
nového člena, který doplní výbor do 
počtu 5 a navrhnout nového před-
sedu výboru. Jmenování předsedy 
patří do kompetence zastupitelstva 
města.

Posledním bodem ke schválení 
byl návrh na úpravu rozpočtu, který 
bude projednán a schválen na nad-
cházejícím zasedání zastupitelstva.  

19. jednání rady města se ko-
nalo 13. 10. 2015 a 7. zasedání 
zastupitelstva města dne 21. 10. 
2015, tedy po redakční uzávěrce, 
a tak informace až příště.

Miloš Dvořák, tajemník MěÚ 
Lysá nad Labem

VOZIDLA ULOŽENA DO 
„DEPOZITU“ PŘED 1. 7. 2013 
ZANIKNOU 1. 1. 2016 JESTLI-
ŽE:
- provozovatel osobně nenahlásí 
 prodloužení a místo odstavení 
 vozidla,
- neukončí „depozit“ do 31. 12. 
 2015.

Počátkem roku 2015 vstou-
pila v platnost novela zákona 
č. 56/2001 Sb. o podmínkách 
provozu vozidel na pozemních 
komunikacích ve znění poz-
dějších změn a doplňků, zákon 
č. 239/2013 Sb.

V souvislosti s touto no-
velou vznikla i některá pře-
chodná ustanovení dle zákona 
č. 239/2013 Sb. Jedno z těchto 
ustanovení se týká i vozidel do-
časně vyřazených z provozu tzn. 
vozidlo uložené do depozitu. Od 
1. 1. 2015 bylo přejmenováno 
na vyřazení vozidla z provozu 
a omezení platnosti tohoto vy-
řazení na 12 měsíců, s možností 
prodloužení.

To znamená, že motorová vo-
zidla, která byla ode dne účin-
nosti tohoto zákona v režimu 
vyřazení vozidla v provozu déle 

Změna v registru vozidel
jak 18 měsíců (tzn. před 1. 7. 
2013), budou dle zákona pova-
žována za zaniklá a budou ke 
dni 1. 1. 2016 vyřazena z regis-
tru vozidel.

Pokud však majitel takovéhoto 
motorového vozidla bude chtít 
nadále vozidlo ponechat ve statu-
tu vyřazení z provozu, musí se do 
daného termínu dostavit na jemu 
místně příslušný odbor dopravy 
s technickým průkazem od vozi-
dla a nechat si provést prodlou-
žení vyřazení vozidla z provozu. 
Vlastník vozidla uhradí správní 
poplatek 50,- Kč, a uvede místo 
odstavení vozidla a důvod jeho 
vyřazení.

Vlastníci motorových vozidel, 
která byla vyřazena z provo-
zu v období od 1. 7. 2013 déle 
jak 12 po sobě následujících 
kalendářních měsíců, jsou po-
vinni rovněž nahlásit místo ulo-
žení vozidla a důvod vyřazení 
z provozu. (§12 odst. 4 zákona 
č. 56/2001 Sb.) Pokud tak neu-
činí, dopouští se přestupku dle 
§ 83 odst. 1 písm. e) citovaného 
zákona, který lze řešit ve správ-
ním řízení až do výše 5 000,- Kč.

Věra Bendová,
odbor dopravy

Úřad práce ČR upozorňuje, že 
od 1. 4. 2015 do 31. 12. 2015 pro-
bíhá výměna průkazů mimořád-
ných výhod a dočasných průkazů 
pro osoby se zdravotním posti-
žením. 

K datu 31. 12. 2015 skončí 
platnost všech zmíněných průka-
zů. Jejich držitelé už tak nebudou 
moci, v případě, že si včas nezajis-

Výměna průkazů OZP  
tí jejich výměnu, využívat benefi ty 
a nároky, které jim z vlastnictví 
průkazu vyplývají!

Kontakt na pracovníky ÚP ČR - 
krajská pobočka v Příbrami, KOP 
Nymburk, DP Milovice, pracoviště 
Lysá nad Labem, Husovo náměstí 
23/1, 289 22 Lysá nad Labem:  
Martina Kyselová,
tel.: 325 510 277

Dne 1. 10. 2015 proběhlo 
v Lysé nad Labem měření IMISÍ 
z dopravy na třech křižovatkách. 
Zastupitelstvo a následně rada 
města pověřila odbor životního 
prostředí, zajistit na křižovat-
kách u kina, u nadjezdu z litolské 
strany a na křižovatce Milovice 
– Benátky nad Jizerou, měření 
IMISÍ po dobu 24 hodin. Měření 
prováděla akreditovaná společ-
nost ENVItech Bohemia s.r.o. 

Měření imisí
Výsledky tohoto měření budou 
předloženy zastupitelstvu města 
a následně uveřejněny na webo-
vých stránkách města Lysá nad 
Labem. Tímto bychom zároveň 
chtěli poděkovat Ing. Jitce Fialo-
vé, za připojení měřícího zařízení 
k elektrické energii z jejího domu 
a panu Lukáši Fuchsovi za připo-
jení z Kina Lysá Labem.

Za odbor ŽP
Bc. Luděk Horčička

Z důvodu zavedení nového pro-
gramu bude od ledna roku 2016 
provedeno rozvázání plateb za ko-
munální odpad. Každý poplatník 
bude mít přiřazen svůj variabilní 
symbol, který je nutné uvádět při 
platbách bankovním převodem. 
Staré variabilní symboly, přiřazené 
v roce 2014/2015, už nebudou plat-
né, proto je tedy nepoužívejte. Nový 
variabilní symbol Vám poskytne 
paní Romana Novotná (tel. 325 510 
235, romana.novotna@mestolysa.
cz). Při hromadné platbě bankov-
ním převodem je nutné vypsat do 
poznámky variabilní symboly všech 
poplatníků, kteří jsou v částce obsa-

ženi. V případě, že bude částka od-
povídat platbě za 4 člennou rodinu, 
ale bude uveden jen jeden variabilní 
symbol, bude mít člen s uvedeným 
variabilním symbolem evidován 
přeplatek a ostatní členové rodiny 
nedoplatky! 

Každý poplatník si zodpovídá za 
uhrazení poplatku za komunální 
odpad sám, město není povinno 
obesílat občany složenkami, proto 
je důležité si platby hlídat. 

Důležité: Poplatníků, kteří po-
platky platí přes SIPO, se změna 
netýká, nechají nastavené platby 
tak, jak mají nyní.

Romana Novotná

Změna u plateb 
za komunální odpad

Dotace 2016

Od měsíce listopadu se bude 
možné zapojit do nového progra-
mu města: TŘÍDĚNÍ ODPADU.

Tento program umožní obča-
nům získat slevu na poplatcích 
komunálního odpadu. K tomu je 
potřeba jen registrace v systému 
a poté následné správné třídění.

Odpad se bude dělit do třech 
skupin: papír, PET lahve, směsný 
plast.

Registrace bude možná od 1. 11. 
2015 na Městském úřadě u paní 
Romany Novotné, II. patro, dveře 
č. 50. Registrace proběhne přiřaze-
ním kódu na jméno občana, který se 
přišel registrovat. Každý evidovaný 
zájemce obdrží pytle na tříděný od-
pad, arch s kódy a brožuru obsahu-
jící informace o celém programu.

Od 16. 11. 2015 bude možné 
vozit pytle označené kódy k pří-

slušným skupinám odpadu na 
sběrný dvůr, kde je pracovníci fi r-
my .A.S.A. převezmou a uskladní 
do svozového dne. První svozový 
den tříděného odpadu bude dne 
17. 12. 2015. Odpad, který ne-
bude v pytlích a nebude řádně 
označen kódy, nebude do systému 
evidován!

Po převážení pytlů se poplatní-
kovi za každý odevzdaný kilogram 
odpadu odečtou z poplatku za 
komunální odpad 2 Kč. Seznam 
s výsledky vážení bude do tří dnů 
od svozového dne vyvěšen na strán-
kách úřadu, kde si každý bude moci 
zkontrolovat, zda mu byl evidován 
všechen odevzdaný materiál. 

Termíny svozu odpadu budou 
od listopadu určeny a uvedeny na 
úřední desce na rok dopředu. 

MěÚ Lysá nad Labem

Program třídění odpadu

Vážení spoluobčané, do 30. 
listopadu 2015 lze na městském 
úřadě odevzdat žádost o po-
skytnutí dotace z „Programu na 
podporu kultury města Lysá nad 
Labem“. Stejnojmenný formulář 
s manuálem naleznete na webo-
vých stránkách města v sekci 
odboru školství, sociálních věcí, 
zdravotnictví a kultury – formu-

láře. Pokud uvažujete o organi-
zování kulturní akce a splňujete 
podmínky programu, neváhejte 
s vyplněním. S případnými dotazy 
k formuláři se obracejte na kultur-
ní referentku, Anetu Duškovou 
(aneta.duskova@mestolysa.cz, 
325 510 242).

Komise pro rodinu, 
školství, kulturu

Zveřejňujeme plné znění výpově-
di koaliční smlouvy vůči ODS.

My, zastupitelé a zástupci voleb-
ních stran KDU-ČSL, Kulturně! 
a Lysá v pohybu tímto k 24. 9. 
2015 vypovídáme koaliční smlouvu 
ze dne 4. 11. 2014. Vede nás k to-
mu následující:
1) Dne 22. 7. 2015 proběhla schůz-
 ka koalice, kde byla ODS požá-
 dána o personální výměnu sta-
 rosty z následujících důvodů:
 a. vyhrožování koaličnímu 
  partnerovi, 
 b. špatné vedení velkých inves-
  tičních akcí města,
 c. zatajování informací koalič-
  ním partnerům,
 d. zasahování do chodu oborů, 
  jejichž správa mu nepřísluší.

2) V následujících dnech po zve-
 řejnění našeho požadavku došlo 
 ze strany volebních kandidátů 
 za ODS, tzn. společných koa-
 ličních partnerů, k veřejným 
 lživým útokům vůči ostatním 
 koaličním partnerům.

Výpověď koaliční 
smlouvy

3) Na prvním smírčím jednání 
 dne 25. 8. 2015 bylo ze strany 
 ODS předneseno stanovisko, že 
 zástupci ODS neshledávají dů-
 vody k personální výměně sta-
 rosty za závažné. 

4) Dne 9. 9. 2015 proběhlo zase-
dání zastupitelstva města, kde se 
zastupitelé za ODS prezentovali 
chováním neslučitelným s principy 
koaliční spolupráce ani slušného 
chování.

V současné době si tak již ne-
dokážeme představit vzájemnou 
spolupráci se zástupci volební 
strany ODS, která by zaručovala 
racionální a efektivní správu na-
šeho města.

Budeme rádi, když volební stra-
na Naše Lysá, kterou stále pokládá-
me za našeho koaličního partnera, 
zůstane i nadále naším partnerem 
při sestavování nové koalice.

za KDU-ČSL - Jan Burian;
Kulturně! - Ing. Petr Eliška,

Ing. Jitka Fialová, Matěj Kodeš;
Lysá v pohybu - Jan Krumpholc
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Dětem a rodičům přejeme hlavně hodně zdraví,
 štěstí a spokojenosti.

Romana Nováková, odbor kultury

Vítání občánků
se uskutečnilo dne 8. 10. 2015

Mezi občany našeho města byly přivítány tyto děti:

Jakub Pohanka
Emilie Robešová
Filip Robeš
Adéla Majdlochová
Prokop Vondráček

Antonín Sedmihorský
Nikola Šinkmajerová
Jakub Radoušek
Matyáš Kaplan

Cizinci kradli v zahradách 
bytových domů 

Dne 3. 9. 2015 v 1.30 hodin bylo 
přijato telefonické oznámení, že 
v ulici Vichrova se nacházejí dvě 
osoby, které přelézají ploty u byto-
vých domů. Strážníci tyto podezře-
lé osoby následně zadrželi, včetně 
odcizených věcí (obuv, hračky, 
zahradní potřeby apod.). 27 a 28 
letí muži moldavské národnosti, 
kteří pracují v nedaleké společnosti 
zabývající se pěstováním zeleniny, 
byli následně předáni Policii ČR 
s podezřením ze spáchání trestné-
ho činu krádeže.

Kradla sladkosti i alkohol 
Dne 3. 9. 2015 v 11 hodin bylo 

Krimi střípky
přijato telefonické oznámení od 
zaměstnance prodejny Penny v uli-
ci Sokolská, že zadrželi pachatele 
drobné krádeže. Strážníci na místě 
ztotožnili 17 letou dívku z Milovic, 
která se z prodejny pokusila odcizit 
sladkosti a alkohol o celkové hodno-
tě 313,- Kč. Přestupek byl na místě 
projednán a vyřešen blokovou po-
kutou a vzhledem k věku pachatelky 
byl o celé věci vyrozuměn i příslušný 
odbor městského úřadu. Nepoško-
zené zboží bylo vráceno zpět na 
prodejnu.

Pouliční vandal 
Dne 19. 9. 2015 v 23.50 hodin 

zadrželi strážníci 22 letého muže 
z Milovic, který se bavil tím, že 

odstraňoval ze silnice dopravní 
zařízení, které řidiče upozorňuje 
na překážku v silničním provo-
zu. Strážníci muže zadrželi v ulici 
Jedličkova nedaleko místa, kde se 
v blízkosti hlavní silnice provádě-
jí stavební práce ve Slunéčkově 
zahradě. Strážníci věc zadoku-
mentovali a předali ke správnímu 
řízení na Městský úřad v Lysé nad 
Labem.

Nepoctivý taxikář? 
Dne 28. 9. 2015 v 01.50 hodin 

kontrolovali strážníci řidiče osob-
ního motorového vozidla, které 
budilo dojem, že je s vozidlem pro-
vozována taxislužba. Vozidlo bylo 
označeno reklamou, jehož název 
obsahovalo slovo TAXI, ceníkem 
jízdného a vozidlo mělo na dveřích 

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

hodně zdraví, pohody a spokojenosti.

Odbor školství, kultury, soc. věcí a zdravotnictví

80 let
Fidrantová Věnceslava
Vodičková Blažena
Doležálková Eva

Johan Wolfgang von Goethe:
„Štěstí je poznat v mládí přednosti stáří a stejné štěstí 
je udržet si ve stáří přednosti mládí.“

85 let
Maszlagová Alžběta

90 let
Švondrová Karla

i černobílé pruhy, střešní svítilna 
na vozidle ovšem chyběla, jakož 
i taxametr. 34 letému řidiči vozidla 
nepomohly ani výmluvy, že s vozi-
dlem provádí pouze soukromou 
jízdu, jelikož i pro tyto účely zákon 
stanoví podmínky užití vozidel 
v běžném provozu. Jelikož stráž-
níci tohoto řidiče již v nedávné 
době upozorňovali na protiprávní 
jednání s odkazem na zákon o sil-
niční dopravě, bylo jeho jednání 
oznámeno do správního řízení 
k projednání.

Sledujte naše webové stránky 
www.mplysa.cz, kde najdete úplné 
informace o činnosti Městské poli-
cie, včetně užitečných odkazů.

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

Okénko místostarosty
V uplynulém měsíci se také 
podařilo:
• ve spolupráci se školami založit 
 stravovací komisi, která bude 
 usilovat o zvýšení kvality stravo-
 vacích služeb ve školních jídel-
 nách,
• spustit novou elektronickou 
 úřední desku, která umožňuje 
 archivaci, kategorizaci a ve které 
 lze nyní i snadno vyhledávat,
• zapojit se do projektu oživování 
 veřejného prostoru a umístit ša-
 chy na ulici (viz. více samostatný 
 článek),
• zkultivovat bezprostřední okolí 
 nádraží,
• uspořádat e-aukci na dodavatele 
 energií a ušetřit tak v provozu 
 města asi 200 tis. Kč/rok,
• navštívit referenční sportovní 
 haly a zahájit přípravy soutěže 
 o návrh naší městské sportovní 
 haly (více k tématu v příštím
 čísle),
• dokončit rekonstrukci fotbalové-
 ho hřiště FK Litol, což je přede-
 vším zásluha p Boreckého, kte-
 rému tímto děkuji!

Další informace:
Zvýšení investic do měst. bytů

Na zasedání zastupitelstva (dále 
ZM) dne 9. 9. 2015 byl zastupite-
lům předložen návrh aktualizace 
pravidel hospodaření s městský-
mi byty, který jsme vypracovali 
ve spolupráci s referenty úřadu.
V minulém volebním období jsme 
v rámci bytové komise i ZM navrho-
vali garanci fi nančních prostředků 
na náklady, opravy a investice do 
bytového fondu tak, aby bylo mož-
né bytový fond spravovat efektivně 
a systematicky. Po dlouhé debatě 
mezi zastupiteli se podařilo prosa-
dit úpravu bodu č. XII předlože-
ných Pravidel uzavírání nájemních 
smluv k bytům ve vlastnictví města 
tak, že odst. 2 bude znít „Minimálně 
40 % příjmů z vybraného nájemného 
za jeden kalendářní rok bude v dru-
hém následujícím kalendářním roce 
použito na údržbu a rekonstrukci by-

tového fondu města dle potřeb, nevy-
čerpané prostředky budou převedeny 
do následujícího roku.“ s tím, že roč-
ní plán oprav v bytových domech ve 
vlastnictví města předkládá odbor 
SMI a schvaluje ZM. Pro doplnění 
informace: za roky 2011–2014, vy-
bralo město nájemné za byty kolem 
60 mil. Kč, do jejich údržby a inves-
tic investovalo celkem asi 14,5 mil. 
Kč, tzn. asi 24 %. V příštím roce by 
mělo být do bytového fondu inves-
továno minimálně 7 mil. Kč, oproti 
roku 2014, kdy město investova-
lo 4,5 mil. Kč. Věřím, že na stavu 
městských bytů se změna pozitivně 
projeví a pocítíme opět zvýšený zá-
jem o jejich pronájem.

Úpravy jednacího řádu 
zastupitelstva

Na zasedání zastupitelstva (dále 
ZM) dne 3. 12. 2014 bylo ulože-
no radě předložit návrh nového 
Jednacího řádu ZM Lysá n. L. do 
30. 6. 2015 s tím, že se zastupitelé 
shodli, že do konce dubna 2015 mi 
zašlou své případné připomínky. 
V termínu své připomínky připojili 
zastupitelé za KSČM a Kulturně!. 
Dle usnesení byl předložen ZM 
tento bod dne 24. 6. 2015., návrh 
změn byl vyznačen v příslušných 
paragrafech a odstavcích. Bod byl z 
důvodů blížící se půlnoci odložen na 
další jednání ZM v září. Při jednání 
ZM dne 3. 9. 2015 asi ve 23h jsem 
tedy předpokládal věcnou debatu 
nad navrženými změnami od zastu-
pitelů, kteří využili dohodnuté čtyř-
měsíční lhůty pro přidávání svých 
připomínek. Změny jsme hlasovali 
po paragrafech a odstavcích a bylo 
pro mě překvapením, když mnoho 
nových připomínek vznášeli zastu-
pitelé za ODS, pan Fajmon a pan 
Kopecký. Po přibližně 40 minutách, 
kdy jsme právě projednávali úpravy 
v asi třetině řádu, jsem vznesl dotaz, 
zda má smysl v projednávání úprav 
dále pokračovat, zda existuje vůle 
řád odhlasovat jako celek, protože 
projednávání bodu bude podle do-
savadního tempa trvat ještě asi ho-

dinu a půl, blíží se půlnoc a jednání 
ZM začalo v 17h. Souhlas zdviže-
ním ruky projevila většina přítom-
ných zastupitelů. V projednání 
bodu jsme tedy pokračovali. Nejví-
ce připomínek padalo opět ze strany 
výše dvou zmíněných zastupitelů. 
Kolem 0:45 v noci došlo k hlaso-
vání nového jednacího řádu jako 
celku: novela jednacího řádu ZM 
nebyla odsouhlasen o jediný hlas. 
Chyběl hlas alespoň jednoho z výše 
zmíněných zastupitelů, tedy těch, 
kterým bylo bez omezení umožně-
no komentovat a navrhovat změny 
v řádu, i když žádné připomínky ve 
společně sjednané několikaměsíční 
lhůtě nevznesli, kteří patřili mezi 
nejaktivnější navrhovatele úprav 
při samotném jednání ZM, kteří 
projevili vůli řád v nové podobě od-
hlasovat a protáhli tak čas projed-
nání tohoto bodu asi na dvě hodiny. 
(Jednání zastupitelstva tak skončilo 
v 1 h ráno.) Rád bych veřejně ta-
kové neuctivé chování k ostatním 
zastupitelům i všem přítomným 
úředníkům, jejich času a práci, od-
mítl! Protože odsouhlasené změny 
obsahovaly například zveřejňování 
materiálů zastupitelů na webových 
stránkách, online přenos vč. archi-
vace přenosů jednání nebo předřa-
zování bodů v programu jednání dle 
přítomných občanů, předložím ak-
tualizovaný jednací řád ke schválení 
ZM v říjnu znovu.

Vlajky v Roßlau-Dessau
88 vlajek měst ležících na břehu 

Labe zavlálo vedle sebe na náměstí 
v Roßlau v Německu. Vyvěšování 
vlajek je tradičním aktem zahájení 
Loďařských slavností města, které 
připomínají jeho slavnou loďařskou 
historii. Letošní slavnosti byly o to 
speciálnější, že Roßlau, které je sou-
částí souměstí Roßlau-Dessau, kde 
vznikl např. avantgardní Bauhaus, 
letos oslavilo 800. výročí od svého 
založení. 

Mezi mnoha kolegy z českých 
i německých měst (úsek od Bran-
dýsa až do Poděbrad byl zastoupen 
kompletně), mi bylo ctí pozvednout 
krásnou vlajku našeho města. Jak 

zaznělo v jedné z uvítacích řečí: 
„Řeka Labe, která umí být zároveň 
krásná i krutá, spojuje. Vlajky, kte-
ré se tu dnes vedle sebe třepetají, 
v sobě nesou symboliku míru, soli-
darity, pospolitosti a vzájemné po-
moci našich měst i jejich obyvatel, 
což je v kontextu aktuálního dění 
ve světě důležitým signálem.“ Naší 
přítomností jsme tak s ostatními zá-
stupci měst dali najevo, že nám na 
udržení tohoto stavu záleží.

Krátce k politické kultuře
Po výpovědi koaliční smlouvy 

jsem očekával, že místní buňka 
ODS vč. jim zavázaných lidí vyvi-
nou negativní kampaň proti sub-
jektům a lidem, kteří si dovolili je-
jich styl politiky odmítnout. Konec 
konců nám bylo lídrem Havelkou 
po výpovědi smlouvy sděleno, že 
„Bude boj a bude to hnusný!“. 
Obdobné upozornění bylo pre-
zentováno starostou i vedoucím 
odborů úřadu. Pokud pominu 
skutečnost, že nerozumím tomu, 
proč by rozvoj města měl být cíle-
né brzděn kvůli tomu, že je zrovna 
u vlády někdo druhý, tak považuji 
za důležité uvést, že po takovém 
prohlášení jsem veřejné útoky 
na svou osobu očekával, tzn. nad 
„kauzami“ ionexové fi ltry, lípami 
v Pivovarské nebo podnětem kon-
trolnímu výboru od p. Havelky, 
jsem se povznesl (shodou okol-
ností mi přišla i výzva z fi nančního 
úřadu). Nečekal jsem ale, že se lídr 
ODS Havelka uchýlí k tomu, že 
pošle podnět fi nančnímu výboru 
k prošetření na mého otce, ředite-
le dlouhodobě vyhlášené základní 
školy, k záležitosti začínající v roce 
2008. Rád bych uvedl, že praktiky 
jako šíření strachu, nejistoty, buze-
race, apod. tu již v minulosti byly. 
Tenkrát pravda a láska zvítězila... 
Politika na úrovni státu začíná 
v komunální politice, a proto mi 
věřte, že udělám vše proto, aby 
lidé nízkých morálních hodnot již 
nedostali příležitost v našem městě 
vládnout.

Ing. Petr Eliška,
místostarostaStředa 11. 11. 2015 

Svatomar  nský průvod 
s lampiony 
a malým ohňostrojem
   Sejdeme se v 17.30 hodin na Husově náměs  , vyčkáme 

příjezd sv. Mar  na. Následný průvod s lampiony bude zakončen 
v zámeckém parku ohňostrojem.

Přijďte s námi oslavit největší listopadový svátek.
V případě nepřízně počasí bude náhradní termín 12. 11. 2015

Akce se koná za fi nanční podpory MěÚ Lysá nad Labem.                               

Jak možná víte, v říjnu jsme zahá-
jili sérii koncertů, jejichž výtěžek je 
věnován záchraně a obnově kultur-
ní památky, lyských varhan. Občan-
ské sdružení Kotva, které celý pro-
jekt zaštiťuje, navázalo spolupráci 
s vedením města, Základní umělec-
kou školou a městskou knihovnou, 

které tuto akci podporují a vzaly si 
za své uspořádání jednotlivých hu-
debních večerů. Koncerty se setka-
ly s velkým ohlasem návštěvníků, 
kterým tímto děkujeme za jejich 
vstřícnost, jež je slibným impulzem 
do začátku naší cesty.

Přispívat můžete stále, a to nejen 

bankovním převodem na transpa-
rentní účet, ale nově také do kasiček 
umístěných v městské knihovně 
a v kostele Narození sv. Jana Křti-
tele.

Více na rkfl ysa.wz.cz/varhany/
Jan Mikušek

Koncerty pro záchranu varhan

Luštění
soutěž v rámci výročí 100 let od rozluštění 

chetitštiny Bedřichem Hrozným

sobota 21. listopadu 2015,
Lysá nad Labem

Vyluštění chetitské tajenky na čas, na základě indicií (písmen) 
zjistitelných na určitých místech v centru Lysé nad Labem.

- start (průběžně 14:00 – 17:00 hodin) 
 a cíl v Muzeu B. Hrozného
- zábava i poučení
- soutěž je určena i pro rodiče s dětmi i pro dospělé
- kategorie: 1) rodič (dospělý) s dítětem
  2) jednotlivec nebo dvojice
- ceny pro první tři v obou kategoriích
- startovné dobrovolné

Pořadatelé: Městská knihovna Lysá nad Labem a 
Polabské muzeum – Muzeum Bedřicha Hrozného 

Lysá nad Labem

Podrobnosti na www.knihovnalysa.cz
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Tak už máme za sebou hezké 
babí léto a nezadržitelně se blíží 
podzim. Zažili jsme moc suché 
počasí, houby nerostly a na za-
hrádky jsme museli chodit zalévat 
nejméně dvakrát denně. A měli 
jsme strach, že poklesne ještě 
spodní voda a vyschnou studny! 
Tak jsme se vždy těšili na návštěvu 
„Kavárničky“, kde nás personál 
žíznit nenechal. A přitom jsme se 
potěšili s návštěvou v Křesle pro 
hosta, na závěr pak tančili a zpí-
vali.

Tentokrát jsme přivítali zná-
mou lyskou optičku, paní Vandu 
Schneibergovou. Sympatická 
a půvabná mladá paní, při prá-
ci ji ruce jenom hrají. Na jejím 
pracovišti má i ordinaci další 
známá specialistka – paní dok-
torka Pišlová. Takže to tam pro-
bíhá tak, že paní doktorka vyšetří 
a paní Vanda dokončí. Připraví 
takové pomůcky k vidění, že nám 
nejenom pomáhají, ale také sluší! 
Vše zpravidla na počkání anebo 
v krátké dodací lhůtě.

Paní Vanda nám velmi pečlivě 
popovídala o očních problémech, 
které nás, seniory, s přibývajícím 
věkem postihují. A bylo to neje-
nom o „šedém“ či „zeleném“ zá-
kalu, poruchách čočky či sítnice, 

Kavárnička s podzimem
ale i o použití slunečních brýlí 
a dalších pomůcek, které nám 
mohou být prospěšné, nebo na-
opak nebezpečné. 

Navíc přinesla s sebou malý 
přístroj na čištění brýlí a ošetřila 
naše skla. A k tomu jsme dostali 
malou pozornost – mikroaktivní 
utěrku na brýle a šperky. A po-
zvání, ať ji navštívíme, budeme-li 
mít se zrakem potíže.

Při dalším posezení jsme při-
vítali zastupitele našeho města 
– pana Ing. Luďka Grochola, 

CSc. Sympatický a milý člověk, 
původem z moravského Znoj-
ma. Rozhovořil se o svých pri-
oritách, s nimiž vstupoval do 
komunálních voleb 2014. Velice 
nás potěšilo, že mezi ně patřila 
i snaha co nejvíce přispět 
k úsměvnému a šťastnému stár-
nutí seniorů v našem městě. Jeho 
vystoupení bylo velmi poutavé, 
pohotově odpovídal na dotazy, 
i k provozu a parkování vozidel 
osob tělesně postižených. Při-
slíbil pomoc vyřešit parkování 
těchto vozidel u radnice, kde jsou 
s tím problémy v našem městě 
snad největší.

A nebyly to jen jeho odpovědi 
na dotazy. Po společném snímku 
a tanečku, k němuž jej vyzvaly 
přítomné dámy, setrval v našem 
kolektivu a besedoval s hosty 
u stolů. Vydržel s námi téměř po 
celou dobu našeho posezení. 

Čas nám utekl jako voda 
a my se museli rozejít. Loučíme 
se s přáním hezkého prožívání 
podzimních dnů a těšíme se na 
příští Kavárničku. Kdo usedne 
v Křesle pro hosta, uvádí kul-
turní kalendář. Scházíme se 
v restauraci „u Bílé labutě“, vždy 
od 14.30 do 16.30 hodin.

Opakovaně připojím malou 
prosbu: Návštěvníci „Kavárnič-
ky“ přicházejte až po 14. hodině, 
ať nerušíte hosty restaurace při 
obědě!

Těšíme se na Vás! 
MVDr. Jan Kořínek

V závěru loňského roku vzbudila 
u občanů Lysé nad Labem značné 
obavy informace, že množství du-
sičnanů v městské vodě překračuje 
povolené limity 50 mg/l a že provo-
zovatel získal od příslušné hygienic-
ké stanice výjimku na 3 roky, během 
nichž by mělo dojít k nápravě. Voda 
z veřejné sítě není vhodná k dlouho-
dobé konzumaci, zvláště u malých 
dětí a kojenců. Nastalá diskuse 
se mimo jiné neobešla bez kritiky 
města a provozovatele vodovodní 
sítě za opožděnou informovanost 
obyvatel a pozdní a liknavou snahu 
věc vyřešit.

V únoru 2015 zastupitelstvo vy-
členilo potřebné fi nanční prostřed-
ky na provizorní řešení situace a v 
březnu rada města rozhodla řešit 
problém na přechodnou dobu (tr-
valé řešení vyžaduje několikaletou 
přípravu a je náročné i fi nančně) 
pomocí speciálních fi ltrů. 

Dnes jsme ovšem v paradoxní 
situaci, protože technologie fi ltrů je 
již hotova a lze ji dle vyjádření pro-
vozovatele vodovodní sítě okamžitě 
uvést do provozu. Jenomže stavba 
není do dnešního dne pravomocně 
povolena a není ani uzavřena řádná 
smlouva se zhotovitelem stavby! To 
v praxi znamená, že kvůli opoždě-
ným podáním k příslušným povolo-
vacím úřadům nelze tyto fi ltry spus-
tit! Problematická je rovněž otázka, 

kdo fi ltry vlastně postavil a na zákla-
dě jakého smluvního dokumentu 
a kdo tento dokument schvaloval! 

Vzhledem k tomu, že tato akce je 
podle vypovězené koaliční smlouvy 
plně v kompetenci místostarosty 
Petra Elišky, který ji sám označuje 
jako svoji prioritu, vyzýváme ho, 
aby veřejnosti i zastupitelstvu města 
sdělil, proč byly žádosti o příslušná 
povolení podány opožděně, z jaké-
ho důvodu nebyla dosud uzavřena 
smlouva o dílo se zhotovitelem akce 
a z jakého důvodu nebyla uzavřena 
smlouva s fi rmou Stavokomplet na 
zhotovení projektové dokumentace 
v souladu s usnesením rady města.

ODS místostarostovy kompe-
tence, o něž usiloval při koaličních 
jednáních po loňských komunál-
ních volbách, respektovala. Je pro 
nás s podivem, proč o příslušná po-
volení nežádal reálně již v květnu, 
tedy o dobré 3 měsíce dříve. Nese 
tedy plnou odpovědnost za to, že 
nejméně o další 3 měsíce déle bu-
dou občané města používat vodu 
s nadlimitním obsahem dusična-
nů!

Příslušná usnesení rady
a zastupitelstva města:

Dne  27. 1. 2015 byl v radě měs-
ta projednán a schválen usnesením 
č. 72 návrh fi nančního odboru na 
zařazení nové položky do rozpočtu 

města a to rekonstrukce úpravny 
vody a plotu ve výši 3 mil. Kč. Tak 
aby mohla být zajištěna náležitá 
kvalita pitné vody.

Dne 28. 1. 2015 proběhlo mi-
mořádné zastupitelstvo města 
k problému dusičnanů v pitné vodě. 
Nebylo přijato žádné usnesení.

Dne 18. 2. 2015 byl zastupitel-
stvem města schválen návrh rady 
města na zařazení nové položky do 
rozpočtu města a to rekonstrukce 
úpravny vody a plotu ve výši 3 mil. 
Kč. Tak aby mohla být zajištěna ná-
ležitá kvalita pitné vody.  A to usne-
sením č. II/7.

Dne 24. 3. 2015 byl v radě města 
projednán a schválen usnesením č. 
216  návrh odboru správy majetku 
a investic města, kterým se  rozhod-
lo, že  město bude v první fázi řešit 
problém pomocí speciálních fi ltrů, 
dle projektové dokumentace, kte-
rou připraví fi rma Stavokomplet a 
to urychleně vzhledem k havarijní 
situaci. Tento postup byl dán zastu-
pitelstvu na vědomí.

Dne 1. 4. 2015 byl tento postup 
vzat zastupitelstvem města na vědo-
mí a to usnesením č. III/2.

Od tohoto data nebylo přijato 
žádné další usnesení v této věci.

Proces získávání příslušných 
povolení:

Žádost o stavební povolení a o 

povolení nakládání s vodami byla 
podána dne 24. 8. 2015. Žádost 
byla podána nekompletní.

V oznámení o zahájení řízení ze 
dne 7. 9. byly specifi kovány chybě-
jící doklady.

Žádost o vydání souhlasu dle 
§ 17 vodního zákona (stavba 
v ochranném pásmu vodního zdro-
je) byla podána 7. 9. 2015.

Oznámení o zahájení řízení bylo 
vydáno 11. 9. 2015.

Stav k 29. 9. 2015:
Územní rozhodnutí by k tomuto 

datu mělo nabýt právní moci.
Souhlas dle § 15 stavebního 

zákona nebyl stavebním úřadem 
vydán.

Souhlas dle § 17 vodního záko-
na byl vodoprávním úřadem vydán 
dne 29. 9. 2015.

Předpoklad vydání stavebního 
povolení je nejdříve po 22. 10. 2015.

Předpoklad kolaudace listopad 
2015.

Smluvní rámec:
K dnešnímu datu byla objednána 

projektová dokumentace s Ing. Pav-
lem Čubou. Objednávka je ze dne 
8. 6. 2015. Za částku 52 600,- Kč.

K dnešnímu datu nebyla uza-
vřena smlouva se zhotovitelem na 
předmětné dílo.

MS ODS Lysá nad Labem

Vyjádření ODS k projektu snížení dusičnanů v pitné vodě

Při výpovědi koaliční smlouvy 
zaznělo opakovaně ze strany vy-
povídajících politických subjektů, 
že budou usilovat o to, aby vzniklá 
situace jakýmkoliv způsobem nega-
tivně nezasahovala do rozvoje a ře-
šení problémů našeho města. Naše 
úsilí v této věci stále trvá, protože si 
uvědomujeme, že neseme odpověd-
nost správy města s 9 tis. životy.

Jsem potěšen, že si členové ODS 
uvědomili, že máme problém s du-
sičnany v pitné vodě ve městě. Zá-
roveň jsem překvapen, že je pro ně 
řešení této situace nyní prioritou, 
protože tento problém není otázkou 
posledního roku, ale posledních let. 
(Určitou paralelu lze najít s proble-
matikou lip v Pivovarské) Mmj. pan 
Havelka informaci o vydání výjimky 
a doporučení ze strany hygienické 
stanice v prosinci 2014 ani nepo-
važoval za důležité okamžitě sdělit 
občanům.

Ve spolupráci s odborem správy 
majetku města jsme ihned po zjiš-
tění, že bylo vydáno nařízení hygi-
enické stanice ohledně pitné vody, 
zahájili kroky k nápravě situace. 
Situace, která nebyla a není kritic-
ká a života ohrožující, ale zároveň 
neodpovídá standartní kvalitě pitné 
vody v ČR. V lednu bylo svoláno 
mimořádné zastupitelstvo města, 
konzultovali jsme možná řešení s 
provozovatelem vodovodů, kraj-
skou hygienickou stanicí, experty, 
nastavili systém pravidelných kon-
trol a zásobování školek a jídelen 
pitnou vodou tak, aby té nejohrože-
nější skupině byla zajištěna přimě-
řená kvalita vody a aby nebylo jejich 
zdraví ohroženo.

Dne 24. 3. 2015 byl v radě města 
projednán a schválen usnesením 
č. 216 návrh odboru správy majetku 
a investic města, kterým se rozhod-

Reakce na vyjádření ODS k projektu snížení 
dusičnanů v pitné vodě

lo, že město bude v první fázi řešit 
problém pomocí speciálních fi ltrů, 
dle projektové dokumentace, kte-
rou připraví společnost Stavokom-
plet s.r.o. a to urychleně vzhledem 
k havarijní situaci. Tento postup 
byl dán zastupitelstvu na vědomí. 
(Komise rady pro životní prostře-
dí se vyjádřila proti instalaci fi ltrů, 
především z důvodů zanedbatel-
ných hodnot dusičnanů v poměru 
k hodnotám dusičnanů, které člo-
věk přijímá v jídle)

10. 4. Město opakovaně urgovalo 
schůzku se zástupci Stavokompletu 
k řešení PD.

V druhé polovině dubna proběh-
la schůzka u pana starosty se zá-
stupci Stavokompletu k PD.

28. 5. Stavokomplet předložil 
studii s cenovým návrhem na zpra-
cování PD.

2. 6. Proběhlo zasedání RM, kde 
jsem uvedl, následuje citace ze zá-
pisu RM: „Ing. Petr Eliška - má na-
bídku od p. projektanta, který pro-
jektoval nové fi ltry v úpravně vody, 
které se právě vyměňují, a nabídl, že 
je ochoten vyprojektovat osazení io-
nexových fi ltrů za cca 90 tis. Kč, do-
tázal se, zda na tuto nabídku město 
bez veřejné zakázky přistoupí, bylo 
konstatováno, že se jedná o hava-
rijní stav, a proto lze vyprojektování 
zadat přímo.“

8. 6. Město ofi ciálně objednává 
zpracování PD.

20. 7. Město obdrželo PD bez vy-
jádření dotčených orgánů. (ze stra-
ny projektanta)

22. 8. Město obdrželo doplnění 
k PD - vyjádření dotčených orgánů. 
(ze strany projektanta)

24. 8. Město podalo žádost o sta-
vební povolení a o povolení naklá-
dání s vodami. Žádost byla podána 
nekompletní – chyběla žádost o vy-

jmutí z půdního fondu. (na průběh 
procesu z časového hlediska však 
dle vyjádření přísl. referenta nemá 
vliv)

7. 9. Město obdrželo oznámení 
o zahájení řízení - byly specifi ková-
ny chybějící doklady. 

7. 9. Město dodalo žádost o vy-
dání souhlasu dle § 17 vodního zá-
kona. (stavba v ochranném pásmu 
vodního zdroje) 

11. 9. 2015 Vydáno oznámení 
o zahájení řízení. 

Stav k 2.10. 2015:
Územní rozhodnutí nabylo práv-

ní moci. Souhlas dle § 17 vodního 
zákona byl vodoprávním úřadem 
vydán. Souhlas dle § 15 stavebního 
zákona nebyl stavebním úřadem vy-
dán. Předpoklad vydání stavebního 
povolení je nejdříve po 22. 10. 2015. 
Předpoklad kolaudace a spuštění 
listopad 2015.

Věřím, že nikdo z města, kdo 
pracuje na projektu instalace io-
nexových fl itrů, nemá zájem na 
tom, aby se jejich spuštění zdr-
žovalo. Důkazem toho, že se vše 
daří zvládat opravdu rychle je 
i informace zveřejněná na webo-
vých stránkách společnosti Stavo-
komplet s. r. o., která je v oblasti 
správy VaK zkušenou společností. 
Na stránkách je uvedeno: „Spuš-
těním technologické linky, v re-
kordně krátkém čase – necelý rok 
po rozhodnutí Městského úřadu 
o této investici, získají uživatelé 
veřejného vodovodu garanci vyso-
ké kvality pitné vody.“

Odpovědi na dotazy 
ve vyjádření ODS:
1) Proč byly žádosti o příslušná po-
volení podány opožděně?
a. Ze strany města nebyly, výše 
uvedené na otázku odpovídá.

2) Z jakého důvodu nebyla uzavřena 
smlouva s fi rmou Stavokomplet na 
zhotovení projektové dokumentace 
v souladu s usnesením rady města?
a. Bylo řešeno pouze objednávkou, 
protože se jednalo o havárii (objed-
návka č. 207 z 8. 6. 15), viz. uvedený 
zápis z RM dne 2. 6. 15.
3) Z jakého důvodu nebyla dosud 
uzavřena smlouva o dílo se zhotovite-
lem akce?
a. Dle vyjádření p. Fučíka, jed-
natele společnosti Stavokom-
plet, prováděla společnost v létě 
dle smlouvy s městem stavební 
zásahy kvůli výměně pískových 
fl itrů, které obsahovaly např. ro-
zebranou střechu, demolici stěn, 
atd. S vědomím toho, že pozděj-
ší instalace fi ltrů do opravené 
budovy by znamenala opětovné 
stavební úpravy asi 1/3 objektu 
a přinesla by tak opětovné nákla-
dy na stavební práce za min. 200 
tis. Kč společnost vyhodnotila, 
že instalaci technologie provede 
současně. K zahájení tohoto úko-
nu nebyl městem dán souhlas, 
realizovala jej v dobré víře a o své 
vůli.
b. Smluvní narovnání vztahu 
vč. problematiky realizace stavby 
a zákona bude řešeno na příští RM, 
kam budou pozváni zástupci spo-
lečnosti Stavokomplet.

Závěrem bych rád všechny ob-
čany ujistil, že se odmítám pouštět 
do obdobných politických bojů 
a spekulací, které přináší většinou 
zaměstnávání zastupitelů i úřední-
ků vyhledáváním dokumentů nebo 
jinou nekonstruktivní prací pro hle-
dání „nábojů“, odvádění pozornos-
ti od závažných témat, šíření špatné 
nálady ve městě a především brždě-
ní rozvoje města.

Ing. Petr Eliška,
 místostarosta

Dne 8.10.2015 proběhlo slav-
nostní otevření zrekonstruované-
ho hřiště TJ Litol.

Celou zimu, zatímco se nový 
trávník bude usazovat, se mohou 
členové klubu ale také diváci těšit 
na první fotbalové zápasy na no-
vém trávníku. Pro všechny členy 
klubu, kteří museli z důvodu sta-
rého nedostačujícího hřiště dříve 
trénovat na pronajatých hřištích 
okolních obcí, je to skvělá zpráva. 
Tím spíš, že členy klubu FK Litol 
jsou nejen dospělí hráči a dorost, 
ale také kolem 70 žáčků, kteří si 

Nové hřiště v Litoli 
nové hřiště opravdu zaslouží.

Na tento projekt se iniciativní-
mu vedení klubu FK Litol podařilo 
získat dotaci z Regionálního ope-
račního programu Střední Čechy, 
a to ve výši 6 miliónů 500 tisíc 
korun a dalšími prostředky ve výši 
1 miliónu a 200 tisíc korun přispě-
lo město.

Tímto bych rád popřál všem 
hráčům FK Litol hodně štěstí 
a vyhraných zápasů, nejen na jejich 
novém hřišti.

Mgr. Jiří Havelka,
starosta města
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Kino Lysá n. L.                11/2015
1. 11. od 10:00 Hotel Transilvanie 2
1. 11. od 15:00 Rosa & Dara a jejich dobrodružství
3. 11. od 17:00 Očima fotogra  y
3. 11. od 20:00 Mládí
4. 11. od 17:00 Uuups! Noe zdrhnul…   AKCE KINO KLUB
4. 11. od 20:00 Pixely   AKCE KINO KLUB
5. 11. od 17:00 Snoopy a Charlie Brown. Peanuts ve fi lmu   
  PREMIÉRA
5. 11. od 20:00 Poslední lovec čarodějnic
6. 11. od 17:00 Laputa
6. 11. od 20:00 Spectre (007)   PREMIÉRA
7. 11. od 10:00 Snoopy a Charlie Brown. Peanuts ve fi lmu   
7. 11. od 17:00 Snow fi lm fest 2015
  (Večer plný špičkových fi lmů! Extrémní lyžování, zimní lezení, 
  expedice, skialpinismus a další zimní šílenos  ! 
  ... Sníh, led, adrenalin!)
8. 11. od 10:00 Snoopy a Charlie Brown. Peanuts ve fi lmu   
8. 11. od 15:00 Snoopy a Charlie Brown. Peanuts ve fi lmu   
  3D PROJEKCE
10. 11. od 17:00 Snoopy a Charlie Brown. Peanuts ve fi lmu   
10. 11. od 20:00 Mallory 
  (časoměrný dokument Heleny Třeš  kové)
11. 11. od 17:00 Mimoni   AKCE KINO KLUB
11. 11. od 20:00 Koza   AKCE KINO KLUB
12. 11. od 17:00 Celebrity s.r.o.
12. 11. od 20:00 Everest
13. 11. od 20:00 Koncert Jaroslava Hutky
14. 11. od 10:00 Jo Nesbø: Doktor Proctor a prdící prášek
14. 11. od 10:00 Ztraceni v Mnichově
14. 11. od 20:00 Steve Jobs
15. 11. od 10:00 Hotel Transilvanie 2
15. 11. od 15:00 Jo Nesbø: Doktor Proctor a prdící prášek
17. 11. od 17:00 Přízraky
17. 11. od 20:00 Spectre (007)   PREMIÉRA
18. 11. od 17:00 Hotel Transilvanie 2   AKCE KINO KLUB
18. 11. od 20:00 Everest   AKCE KINO KLUB
19. 11. od 17:00 Jo Nesbø: Doktor Proctor a prdící prášek
19. 11. od 20:00 Lance Armstrong: Pád legendy
20. 11. od 20:00 Steve Jobs
21. 11. od 10:00 Snoopy a Charlie Brown. Peanuts ve fi lmu   
21. 11. od 17:00 Wilsonov
21. 11. od 20:00 Laputa
22. 11. od 10:00  Proč jsem nesnědl svého taťku
22. 11. od 15:00 Pohádky tetky Popletky  Liduščino divadlo
24. 11. od 17:00 Proč jsem nesnědl svého taťku
24. 11. od 20:00 Berani
25. 11. od 17:00 V hlavě   AKCE KINO KLUB
25. 11. od 20:00 Wilsonov   AKCE KINO KLUB
26. 11. od 17:00 Snoopy a Charlie Brown. Peanuts ve fi lmu   
26. 11. od 20:00 Spectre (007)   PREMIÉRA
27. 11. od 20:00 Koncert Xavier Baumaxa, Matěj Benko
28. 11. od 10:00 Proč jsem nesnědl svého taťku
28. 11. od 17:00 Celebrity s.r.o.
28. 11. od 20:00 U moře
29. 11. od 10:00 Snoopy a Charlie Brown. Peanuts ve fi lmu   
29. 11. od 15:00 Proč jsem nesnědl svého taťku

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

Toulky minulostí Toulky minulostí 
– 3. listopadu 2015 – 3. listopadu 2015 
od 16.30 hodinod 16.30 hodin
Přednáška PaedDr. Marie Kořínkové bude 
věnována událostem okolo vzniku republi-
ky. Akce se koná od 16.30 hodin v knihov-
ně. Vstup volný.

Kurz drátování Kurz drátování 
– 4. a 18. listopadu 2015– 4. a 18. listopadu 2015
od 16.30 hodinod 16.30 hodin
Pravidelné kurzy drátování s Janou Procházkovou v knihovně.

Výroba vánočních přání Výroba vánočních přání 
– 20. listopadu 2015 od 16.00 do 19.00 hodin– 20. listopadu 2015 od 16.00 do 19.00 hodin
Přijďte si do knihovny vyrobit originální vánoční přání! Kurz povede Jana 
Svobodová. Cena kurzu bude včas upřesněna. Vzhledem k omezené kapaci-
tě je nutné se na kurz přihlásit předem. 

PC kurz pro začátečníky PC kurz pro začátečníky 
– 24. listopadu + 1. prosince 2015– 24. listopadu + 1. prosince 2015
od 9.30 do 11.00 hodinod 9.30 do 11.00 hodin
Na kurz zveme všechny, kteří se chtějí dozvědět něco více o ovládání počí-
tače, chtějí se naučit pracovat s textovým editorem a objevit možnosti inter-
netu. Vzhledem k omezenému místu je nutné si účast na kurzu v knihovně 
rezervovat předem. Kurz je pro všechny zájemce zdarma.

Putování po Islandu Putování po Islandu 
a stopem z Lysé a stopem z Lysé 
do Lisabonu do Lisabonu 
– 24. listopadu 2015 – 24. listopadu 2015 
od 17.00 hodinod 17.00 hodin
Cestopisná přednáška Miroslava Langa
v prostorách knihovny.

Lovci perel Lovci perel 
– 28. listopadu 2015 – 28. listopadu 2015 
od 9.00 do 12.00 hodinod 9.00 do 12.00 hodin
Vyhodnocení celoroční dětské čtenářské 
soutěže Lovci perel. Na všechny úspěšné 
lovce čeká tvoření z nasbíraných perel a krá-
mek, kde se platí MORIONY. Odměnu zís-
ká každý lovec, který se do soutěže zapojil. 

Život a dílo Bedřicha Hrozného Život a dílo Bedřicha Hrozného 
– 6. - 30. listopadu 2015– 6. - 30. listopadu 2015
Výstava soutěžních prací vytvořených k výročí 100 let od rozluštění chetitšti-
ny Bedřichem Hrozným.

Každý z nás zná ten podzimní 
čas, kdy samotná vycházka v pří-
rodě nám připadá jak procházka 
v nějakém obrazu slavného malí-
ře. Podzim často vytváří v přírodě 
úchvatné barevné scenérie, i když 
je podzim pokaždé stejně barevný 
a zajímavý, nikdy nebude dvakrát 
stejný. Příroda umí zbarvit stromy, 
listí i keře do nejrůznějších barev 
a odstínů, ale neumí to zopakovat. 
Zpola opadané stromy naznačují, 
že se blíží zima.

My k vám opět přicházíme s in-
formacemi o našem životě, životě 
na zámku.

Jedním z našich spřátelených do-
movů je i domov pro seniory - Do-
mov ANNA Český Brod. Navzájem 
se navštěvujeme při různých akcích 
již několik let. Ve středu 9. září se 
v Domově ANNA konal 3. ročník 
„Českobrodských hrátek“, kterých 
jsme se také zúčastnili. Na devíti 
různých stanovištích si soutěžící 
mohli prověřit své vědomosti a ši-
kovnost. Novinkou letošních hrá-
tek bylo skvělé vystoupení kroužku 
mažoretek, které bylo odměněno 
dlouhým potleskem. Všichni účast-
níci měli velkou radost z vlastno-
ručně upletené a upečené housky 
a milým dárkem pro všechny senio-
ry byla také dečka vyrobená jedním 
z účastníků. Bylo to hezké odpoled-
ne plné pohody, ke které velkou mě-
rou přispěla výborná muziky i zpěv.

„Kreslíme pro rekord“. Takový 
byl název akce, kterou jsme dne 
9. září 2015 připravili společně a vět-
ším dílem se Střední školou oděvní-
ho a grafi ckého designu v Lysé nad 
Labem. Šlo o zápis do Knihy rekordů 
Agentury Dobrý den. Pokus proběhl 
na základě součtu registrovaných 
příchozích. Zapsáni byli ti, kteří byli 
ve stanovený čas na nádvoří našeho 
zámku a aktivně kreslili budovu na-

šeho zámku v Lysé nad Labem libo-
volnou technikou na výkres velikosti 
A3. Akce se mohl zúčastnit opravdu 
každý. Partnerem bylo i Město Lysá 
nad Labem, mediálními partnery 
bylo Rádio Region, Nymburský 
deník a MF Dnes. Vzniklé kresby 
byly vystaveny na Happeningu na 
Masarykově ulici a Husově náměstí 
v Lysé nad Labem v neděli 13. 9. 
2015. Výtěžek z prodeje kreseb byl 
věnován našemu domovu na nákup 
pomůcek pro klienty domova. Získa-
ná částka činila 3.800,- Kč, za kterou 
děkujeme. Děkujeme i sponzorům: 
BONNO GASTRO SERVIS s.r.o., 
T. Müller – prodej masa a uzenin, 
Město Lysá nad Labem. Rekord byl 
zaregistrován v počtu 275 kreslících 
osob. Průměrný věk 20 let, nejmlad-
šímu účastníku bylo 6 let a nejstarší-
mu 92 let. Děkujeme všem, kteří se 
této ojedinělé akce zúčastnili.

V sobotu 12. září jsme přijali po-
zvání od našeho dalšího spřátelené-
ho domova pro seniory, Domova 
U Anežky v Luštěnicích na Anežské 
posvícení. Byli jsme mile přivítáni 
a zahrnuti spoustou dobrého občer-
stvení. A to jsme ještě netušili, jaká 
zábava nás čeká. Po zahájení paní 
ředitelkou Ing. Ludmilou Bulířovou 
se zábava rozjela naplno. Hrála ka-
pela „LAVILA“, kterou doprovázel 
zpěv operní pěvkyně a výborná ky-
tarová sóla. Následovala tančírna 
s tanečním mistrem, Dogdancing 
- aneb když pejsci tančí a vystoupe-
ní břišních tanečnic. Vrcholem byla 
bohatá tombola. Domů jsme se vra-
celi plni hezkých zážitků.

Čas nám rychle ubíhá a než jsme 
se nadáli, podzim nám zaklepal na 
dveře. S létem jsme se tradičně roz-
loučili u táboráku. Ve středu 16. září 
byl krásný slunečný den, jako stvo-
řený pro tuto akci. Opékali se buřty, 
hrálo na kytaru, zpívali písničky. No 

prostě vše, co k táboráku patří.
V pátek 18. září jsme se vydali na 

lyské výstaviště, kde se konala vý-
stava „Kůň 2015“, která se u našich 
klientů těší velké oblibě.

V sobotu 19. září si na své přišli 
nejen pánové, ale i dámy. Odpole-
dne se areál našeho domova stal 
cílovou metou orientačního závodu 
amerických historických automo-
bilů s názvem “Cadillačí Rozma-
ření”. Všechny exponáty jsme si se 
zájmem prohlédli a opravdu bylo na 
co dívat. Všem návštěvníkům byla 
k dispozici zámecká kavárna, kde se 
každý mohl občerstvit.

První říjnový den byl vyhlášen 
Dnem seniorů a my si svůj svá-
teční den patřičně užili. Pro naše 
klienty jsme připravili „Lázeňský 
den“. Naše pozvání přijali studenti 
Střední odborné školy Čelákovice. 
Na své si přišly hlavně dámy, ale 
i pánové nabídku služeb využili. 

Probíhala manikúra, modeláž neh-
tů, kadeřnické služby, kosmetické 
služby, masáže. Byla také připrave-
na ochutnávka netradičních druhů 
piv. Mnozí ani netušili, jaká široká 
nabídka piv na našem trhu je a kolik 
příchutí existuje. Bylo to velice pří-
jemné dopoledne. Dodatečně všem 
seniorům přejeme vše nejlepší. 

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

Závěrem bychom vás rádi pozvali 
na benefi ční koncert „Zámecké pro-
zpěvování“ dne 8. 11. 2015 od 15.00 
hod., který pro náš domov pořádá 
Občanské sdružení SONUS. Účin-
kuje Chrámový sbor u sv. Jana Křti-
tele v Lysé nad Labem a Smíšený 
sbor sv. Cecílie z Poděbrad.

Všichni jste srdečně zváni.
S přáním krásných dnů zdravím. 

Mgr. Jiří Hendrich, ředitel
 Domov Na Zámku Lysá n. L.
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Chtěli by-
chom si touto 
cestou připome-
nout jedno velmi 
smutné výročí. 

Uplynulo už dlouhých 10 let, kdy 
nás navždy opustil náš kolega, pe-
dagog a  kamarád - pan Antonín Se-
merád. Na naší škole působil řadu 
let jako zástupce ředitele a oblíbený 
učitel nejen tělesné výchovy. Nikdy 
nezapomeneme na jeho přátelskou 
povahu, vstřícnost a pedagogické 
schopnosti. 

Jaká je první spontánní reakce 
všech jeho bývalých kolegů, když se 
jich zeptáte na Toníka Semeráda? 
„CHYBÍ“. Chybí nám všem, kteří 
jsme ho znali a měli rádi. Vždy si 
věděl rady a vše potřebné vždy včas 
a spolehlivě zařídil a zorganizoval.  

„Tonda? Můj druhý táta“, odpoví 
bez zaváhání pan učitel Bäumelt. 
„Když jsem nastoupil, všechno mi 
vysvětlil, do všeho mě zasvětil. To, 
co mě naučil, mi nikdo nevezme. 
Dodnes z toho čerpám. Všechny 
sportovní akce, které pravidelně 
pořádáme, zakládal on, pravidelně 
organizoval školy v přírodě, lyžař-
ské výcviky, jednodenní turistické 

nebo lyžařské výlety, Velkou cenu 
Lysé, Běh Emila Zátopka a mnohé 
další…“

Paní učitelka Eva Šubrtová, naše 
bývalá kolegyně a nadšená tělocvi-
kářka, vzpomíná: „ Byl to dobrák, 
žil pro svou rodinu, pro naši školu, 
pro sport, miloval hory a hlavně 
svou chalupu v Rokytnici. Jezdívali 
jsme s našimi žáky lyžovat na Stu-
denov. Po dni na sjezdovce nebo 
v lyžařské stopě vzal Toník všechny 
na svou chalupu, nechal je usušit, 
uvařil čaj. Nic mu nebylo zatěžko. 
Například „Kounická sáňkovačka“. 
Víte, že to byla každoroční akce na 
Mikuláše, kterou organizoval spolu 

s panem učitelem Urbanem z Kou-
nické ZŠ? To se naši žáci dostavili 
do školy vybaveni ne sáňkami, ný-
brž mrazuvzdorným oděvem, odjeli 
jsme do Kounic a tam se zápolilo se 
soupeři v terénním běhu kounic-
kým lesem. Poté jsme ve školní tělo-
cvičně dostali horký čaj, občerstvení 
a mikulášskou nadílku.“

Stejně vzpomíná pan učitel Haj-
ný ze ZŠ Komenského, Semerádův 
žák a blízký kamarád, který po jeho 
smrti převzal organizování řady 
sportovních akcí okresního rozsa-
hu: „Nezapomeňme, že Tonda byl 
jedním ze zakladatelů a dlouhole-
tých členů AŠSK (Asociace škol-
ních sportovních klubů), v jejímž 
rámci položil základy pravidelných 
okresních sportovních soutěží pro 
žáky základních škol, ať už to je 
přespolní běh družstev, turnaj ve 
stolním tenisu a pro žáky prvního 
stupně  McDonald´s  Cup v malé 
kopané.“ A dodává: „Měl jsem pří-
ležitost mu takzvaně nahlédnout 
do kuchyně. S kolegou Urbanem 
ze ZŠ Kounice a s Tondou jsme 
společně strávili krásné chvíle jako 
organizátoři a rozhodčí se stopka-
mi a pásmem v ruce a s píšťalkou 
na krku. Na to nikdy nezapome-
nu.“

Dvě největší jmenované spor-
tovní akce, které naše škola pořá-
dá, založil Antonín Semerád. Před 
19 lety červnovou Velkou cenu 
Lysé (atletický víceboj základních 
škol) a před 16 lety prosincový 
Běh Emila Zátopka, jehož zahajo-
vacího ročníku se na osobní pros-
bu pana učitele zúčastnila sama 
Dana Zátopková. Za éry Tondy 
Semeráda spatřily světlo světa 
i oblíbené sobotní jednodenní vý-
lety pro žáky a zaměstnance naší 
školy, které se staly tradicí. Jak 
připomíná pan učitel Bäumelt, 
„Tonda byl rozeným horalem, 
hlavně Krkonoše a Jizerské hory 
prošel v létě pěšky a v zimě na běž-
kách nesčetněkrát.“ 

A kam tedy brával zájemce na 
sobotní výlety? V zimě třeba na 
Severák v Jizerských horách, v létě 
do Českého ráje. Co to obnášelo? 
Z Toníkovy  strany „celkem nic“: 
domluvit autobus, napsat plakáty, 
vybrat peníze, zájemcům zapůjčit 
lyžařské vybavení... A co za to? 
Obvykle jen „bylo to fajn, díky 
Toníku!“ nebo „Děkujeme, pane 
učiteli!“ 

Nezapomeneme.
 Učitelé a zaměstnanci 

ZŠ B. Hrozného v Lysé n. L.

Vzpomínka na kolegu 

1. Oslavy 40. výročí 
založení naší školy

Chtěli bychom všem návštěv-
níkům poděkovat za kladné hod-
nocení a hojnou účast na výstavě 
Nová škola včera a dnes v archivu 
(14. září - 10. října 2015) a na Dni 
otevřených dveří (DOD) k oslavám 
výročí založení naší školy (19. září 
2015). Vybíráme namátkou z mai-
lů a panelu Co bych chtěl/a škole 
vzkázat: „Jsem šťastná, že má moje 
dcera možnost chodit do moderní  
a vstřícné školy!” „Úžasná změna. 
Děkuji!” „Milé přijetí!” „Velký po-
krok!” „Musím moc a moc pogra-
tulovat ke skvěle připravené výstavě 
v archivu, kterou jsem dnes navští-
vila. Potřebovala bych na to celý 
den, abych si stihla všechno přečíst 
– je tam tolik zajímavých informa-
cí!” „Výstava je pro mne velkou 
inspirací” aj. Díky Vám provázela 
oslavy přátelská atmosféra, která do 
školy patří, a to i o sobotách!  

2. Oblékáme hada Edu
Na přelomu září a října proběh-

la na naší škole první fáze projektu 
„Oblékáme hada Edu“. Jsou do 
něj zapojeny děti 2. – 6. ročníku, 
tedy 14 tříd s celkovým počtem 327 
dětí. Cílem první fáze bylo přede-
vším zmapování dopravní situace 
před školou a zajištění bezpečněj-
šího vstupu dětí do školy. Pomocí 
samolepek děti sledovaly způsoby 
dopravování do školy, případně je 
měla hra motivovat ke změnám. 
Nemusíme přece vysazovat děti 
přímo před hlavním vchodem ško-
ly, ale můžeme zastavit na méně 
frekventovaném místě, např.: ve ve-
dlejší ulici. Vypadá to, že „Eda“ za-
číná fungovat, již teď z průběžných 
výsledků vyplývá zlepšení dopravní 
situace před naší školou o 10 %. 

3. Projektové dny (PD)
Projektové dny zastřešují začle-

nění mezipředmětových vztahů 
do výuky. Prvním z pěti PD v roce 
byla 25.9 2015 „Výchova demokra-
tického občana”. Všichni žáci volili 

Co se u nás děje …

vedení Školního parlamentu (ŠP). 
Předsedkyní ŠP byla zvolena Kam-
ča Nováková, místopředsedkyní se 
stala Lucka Horáčková. Děvčatům 
gratulujeme a přejeme mnoho 
úspěchů!

Na začátku listopadu proběhne 
v pořadí druhý PD, a to „Mediální 
výchova“. Děti si vyzkouší práci 
s různými médii, vytvoří krátké 
zprávy a reklamy. Vyšší ročníky se-
staví vlastní zpravodajství a odpre-
zentují je pomocí různých médií. 

4. Exkurze, vzdělávání, 
výukové programy
• Dopravní hřiště Nymburk – 
 Koncem září začaly návštěvy 
 4. tříd na Dopravním hřišti 
 v Nymburce. I tyto akce by měly 
 přispět k bezpečnosti našich 
 žáků. Na cvičném dopravním 
 hřišti si vyzkouší hypotetické 
 dopravní situace, které mohou 
 vyvstat na komunikacích a při-
 pomenou si pravidla silničního 
 provozu.
• Tvorba třídního kolektivu – V 1. 
 a 6. třídách se uskutečnily semi-
 náře sloužící ke stmelení ko-
 lektivu, vytvoření a prohlubová-
 ní přátelského prostředí a přívě-
 tivého klimatu ve třídách.
• Už v prvních školních týdnech 
 proběhlo mnoho zajímavých 
 exkurzí, které navazují na výu-
 ku. Tyto „výlety mimo školu“ se 
 konají v rámci různých předmě-
 tů. Hlavním úkolem je ukázat 
 fungování vyučovaných jevů 
 v praxi. K předmětu Člověk 
 a společnost se vázala návštěva 
 Pražského hradu 5. tříd. Na 
 představení „O pejskovi a ko-
 čičce“ se do divadla Gong v Pra-
 ze vydaly 1. třídy - návaznost na 
 literární a dramatickou výchovu. 
 Třídy 7. ročníku vyjely na ex-
 kurzy do Toulcova dvora, stře-
 diska ekologické výchovy. V čes-
 kém jazyce dlouhodobě vyu-

 žíváme nabídky tematických vý-
 ukových programů, přednášek 
 a besed s autory nabízených lys-
 kou knihovnou, nyní “Večerní-
 ček má 50 let” pro 1. stupeň, 
 “Ilustrátoři” a “Horory” pro 
 2. stupeň.
• Školní parlament se také vý-
 znamně podílí na dění v naší 
 škole. Pomáhal organizovat  
 DOD k oslavám založení školy, 
 zaštiťoval školní volby, v říjnu 
 pomáhal uskutečnit „Sportovní 
 den“ pro 1. stupeň a na listopad 
 má pro 1. stupeň připraveny 
 „Podzimní hrátky“. 

V rámci Dne 
jazyků se žáci pá-
tých ročníků se-
znamovali s his-
torií, kulturou, 

zvyky, tradicemi, gastronomickými 
specialitami, významnými sportovci 
i současným životem v Německu. Po 
celý týden vyhledávali na internetu 
informace o životě našich sousedů, 
zpracovávali je do krátkých referátů 
a předávali si je navzájem. Nejlepších 
5 „znalců“ z každé třídy reprezento-
valo svoji třídu ve vzájemném sou-
boji. Všechna 3 družstva prokázala 
velké znalosti a na 25 otázek odpově-

Evropský den jazyků
v pátých třídách

děla správně. Ze závěrečného „roz-
střelu“ nakonec vyšli vítězně žáci 
V.C, druhá byla V.A a třetí 5.B. Za 
výborný výkon si zasloužili nejenom 
reprezentanti, ale všichni žáci, kteří 
se na přípravě informací podíleli, 
odměny v podobě sladkostí vyrobe-
ných v Německu. I když nikdo ze 
soutěžících nebyl němčinář, s radostí 
jsme se naučili a nakonec si společně 
zazpívali jednoduchou německou 
píseň pro děti. Soutěživá atmosfé-
ra i výborné znalosti žáků přispěly 
k tomu, že se akce vydařila a všichni 
odcházeli spokojeni.

Dana Papáčková

• Školní družina a Školní klub – 
 Nezahálela ani jednotlivá oddě-
 lení Školní družiny a klubu. Dru-
 žina si pro své děti připravila ce-
 lou řadu zajímavých akcí - např.: 
 vědomostní soutěž „Poznej svoji 
 školu a její nejbližší okolí”, účast 
 ve výtvarné soutěži „Podzim v zá-
 meckém parku“ nebo „Podzim-
 níčci”, tedy tvoření fi gurek z pří-
 rodnin. Klub připravil výtvarnou 
 tvorbu spojenou s besedou o pro-
 žitých prázdninách „Nejlepší zá-
 žitek z prázdnin“ nebo „Beseda 
 o bezpečném používání internetu“.

Mgr. Tereza Říhová

Klub náhradních rodin RC Routa Čelákovice 
informuje: kancelář Klubu náhradních rodin 
RC Routa Čelákovice nově najdete na adrese

Sedláčkova 107, Čelákovice.
V listopadu jsme připravili seminář pro pěstouny „Výchovné problémy 

dě   v pěstounské péči z pohledu práva“ sobota 14. 11. 2015 
od 10.00 do 18.00 hodin, lektor Mgr. Markéta Tillerová, místo konání: 

RC Routa, Sedláčkova 107, Čelákovice. Seminář je zdarma pro 
pěstouny, kteří uzavřeli dohodu o výkonu PP s RC Routa, cena pro 

pěstouny jiných organizací: 1000 Kč, pěstouni jiných organizací 
mohou požádat o úhradu organizaci, se kterou mají uzavřenu 

smlouvu o výkonu PP. Program pro předem přihlášené dě   zajištěn. 

Víkendový vzdělávací pobyt pro pěstouny-muže a dě   
v pěstounské péči ve věku 10 – 17 let, pátek-neděle 

20. 11. – 22. 11. 2015, penzion Ki  y, Lučany nad Nisou, 
pobyt v rámci projektu Pěstujme pěstouny Ligy otevřených mužů 

a RC Routa, speciální vzdělávání a poradenství pro muže pěstouny. 
Pobyt je zdarma v rámci projektu. 

Další informace a přihlášky: Mgr. Lenka Slováková,
603 538 763, slovakova.routa@seznam.cz                                                         

Telefonické konzultace
dětských lékařů

(po ordinačních hodinách)

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

MUDr. Chocholová    
 tel. 606 840 451

MUDr. Matasová        
 tel. 607 746 211

Pro registrované pacienty těchto lékařů: 

Ne 1. 11. MUDr. Čerňanská
Po 2. 11. MUDr. Čerňanská
Út 3. 11. MUDr. Matasová
St 4. 11. MUDr. Chocholová
Čt 5. 11. MUDr. Dáňová
Pá 6. 11. MUDr. Čerňanská
So 7. 11. MUDr. Matasová
Ne 8. 11. MUDr. Matasová
Po 9. 11. MUDr. Čerňanská
Út 10. 11. MUDr. Matasová
St 11. 11. MUDr. Chocholová
Čt 12. 11. MUDr. Dáňová
Pá 13. 11. MUDr. Matasová
So 14. 11. MUDr. Dáňová
Ne 15. 11. MUDr. Dáňová
Po 16. 11. MUDr. Čerňanská
Út 17. 11. MUDr. Matasová
St 18. 11. MUDr. Chocholová

Čt 19. 11. MUDr. Dáňová
Pá 20. 11. MUDr. Dáňová
So 21. 11. MUDr. Chocholová
Ne 22. 11. MUDr. Chocholová
Po 23. 11. MUDr. Čerňanská
Út 24. 11. MUDr. Matasová
St 25. 11. MUDr. Chocholová
Čt 26. 11. MUDr. Dáňová
Pá 27. 11. MUDr. Chocholová
So 28. 11. MUDr. Čerňanská
Ne 29. 11. MUDr. Čerňanská
Po 30. 11. MUDr. Čerňanská
Út 1. 12. MUDr. Matasová
St 2. 12. MUDr. Chocholová
Čt 3. 12. MUDr. Dáňová
Pá 4. 12. MUDr. Čerňanská
So 5. 12. MUDr. Matasová
Ne 6. 12. MUDr. Matasová

 Všední dny: 17.00 – 22.00 hodin
 Sobota, neděle a svátek: 8.00 – 20.00 hodin
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Rodinné centrum Parníček 
Čsl. armády 29/11, 289 22  Lysá n. L.

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

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

RC Parníček
Cena za převod 10 Kč

CO-WORKINGOVÉ 
CENTRUM

= SDÍLENÝ PRACOVNÍ PROSTOR 
S HLÍDÁNÍM DĚTÍ

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

vyřídit telefony a dítě Vám to nedovolí?

Přijďte do RC, dítě Vám 
pohlídáme a Vy můžete u nás 
v klidu pracovat - 50 Kč/hod.

ŠKOLIČKA
pro děti od 2 let

Nabízíme půldenní 
i celodenní docházku

PO–PÁ: 7.30–16.30 hod.

BAZÁREK DĚTSKÉHO
OBLEČENÍ, POTŘEB, 

HRAČEK  
12. 10. - 16. 10. 2015

V nových prostorách 
RC můžete uspořádat 

DĚTSKOU I RODINNOU 
OSLAVU

KROUŽKY A KURZY
Pro děti od 0 do 3 let:
– Babyklubko
– Hudební všeználek
 (pro děti 1–2 roky)
– Hudební všeználek
 (pro děti 2–3,5 let)
– Cvičení (pro děti 1,5–3,5 let 
 s rodičem)

Pro děti od 3 do 6 let:
– Výuka hry na fl étnu 
 (pro děti 4–6 let)
– Tvořivá výtvarka
 (pro děti 4–6 let)
– Hudební všeználek
 (pro děti 3–6 let)
– Taneční školička Dynamik
 (pro děti 3–6 let)
– Anglické odpoledne s rodilou
 mluvčí (pro děti 4–6 let)
– Cvičení (pro děti 3–6 let)
– Němčina (pro děti 3–6 let)

Pro děti od 6–15 let:
– Angličtina s rodilou mluvčí
 (pro děti  6–8 let)
– Tvořivé dílny (pro holky 
 a kluky 6–10 let)
– Tvořivá výtvarka 
 (pro děti  6–8 let, 9–15 let)
– Výuka hry na fl étnu 
 (pro děti 6–8 let)

Pro dospělé vč. hlídání dětí:
– Anglická konverzace 
 s rodilou mluvčí
– Cvičení pro ženy i těhotné
– Tvořivé dílny (bez dětí)
– Výuka hry na fl étnu 

VÝROBA ŠPERKŮ
Z PET LAHVÍ

3. 11. 2015
18.30 – 20.00 hodin

Na letošní příměstský tábor, 
který se opět konal v Dětském are-
álu v Čechově ulici, jsme svolali děti 
k dobrovolnému výcviku agentů.

Všechno začalo zhlédnutím 
videa, kde byli postupně povolá-
váni agenti vedoucí a praktikanti 
k tomu, aby provedli výcvik dět-
ských agentů, a aby zároveň pátrali 
po totožnosti tajemných osob J. K. 
a X. Y.

Zatímco totožnost osoby J. K. 
byla odhalena velice brzy, osobu 
X. Y. se podařilo vypátrat až po-
slední den. J. K. byl identifi kován 
jako Ježíš Kristus. Agenti z řad 
vedoucích postupně předávali 
výsledky svých pátrání a podávali 

Příměstský tábor s tématem Agenti
důkazy o tom, kým pro nás Ježíš 
Kristus může být. Mohli jsme Ho 
postupně poznávat jako Božího 
Syna, Spasitele, Hrdinu a vzor pro 
všechny a v neposlední řadě jako 
Přítele.

Tajemný X. Y. se během týdne 
projevil coby škodič a šprýmař. 
Jednou nám udělal výstavu od-
padků, kde zanechal své otis-
ky, jindy si z nás udělal legraci 
a schoval všem svačinu a další 
den jsme našli jeho otisky bot, 
protože se někde namočil do 
barvy. Poslední den nám dokon-
ce zanechal svůj obraz. Byl sice 
namalovaný v masce, ale mohli 
jsme zjistit jeho výšku, délku 
paže a obvod hlavy. Děti tedy 
musely v rámci výcviku ještě sbí-
rat otisky palců, otisky stop a roz-
měry všech účastníků tábora. Po-
dezřelý totiž mohl být kdokoliv! 
Nakonec pachatel udělal chybu 
a přišel se podívat na páteční vy-
stoupení. Tam ho děti mezi rodiči 
vypátraly a pomocí důkazních 
materiálů usvědčily. A světe div 
se, nakonec byla odhalena žena – 
maminka jednoho z dětí. Pro váš 
klid, tyto legrácky byly předem 
domluvené.

No a jaký byl výcvik? Stupeň 
náročnosti byl jednotlivým sku-
pinám zadáván podle věku. Ka-
ždý den se dětští agenti věnovali 
něčemu jinému – výcvik fyzické 
zdatnosti, výcvik mysli a výcvik 
smyslů.

Při zdokonalování fyzičky děti 
chodily po laně, skákaly přes švi-
hadlo, cvičily na žíněnce, házely 
„granátem“ do dálky, nebo se mu-
sely naučit projít územím lasero-
vých paprsků. Výcvik smyslů byl asi 
nejvtipnější. Děti trénovaly sluch, 
hmat, čich i chuť. Dozvěděli jsme se 
zajímavé věci – například, že naše 
agentka Hanka chová doma místo 
psa lamu a medvěda. Po vyslech-
nutí nahrávky jedno dítě dokonce 
prohlásilo: „To bylo určitě nahrané 
u nás doma!“

Výcvik mysli se skládal z několika 
částí – spolupráce agentů při pro-
následování pa chatele, kde se učili 
navigaci, dovednost najít na mapě 
co nejkratší cestu k hledanému cíli, 
zpracování odposlechu – neboli 
hledání unesené osoby podle úda-
jů získaných v nahrávce telefonátu 
a luštění rébusů.

Tím to všechno ovšem zdaleka 
nekončilo. Během celého týdne se 

děti dozvídaly něco málo z historie 
a vývoje kriminalistiky. Ve skupi-
nách se učily pátrat po informacích. 
Snažily se odhalit, kdo zavinil ne-
hodu; jakou chybu udělal lupič, že 
ho policie mohla dopadnout; nebo 
proč spadl člověk do kanálu. Také 
jsme hráli hodně bodovaných her 
a každý si vyrobil odlitek vlastní 
ruky.

Ve čtvrtek jsme jeli, jako každo-
ročně, na celodenní výlet. Společně 
jsme se učili zdolávat nebezpečný 
terén ve výškách a jištění svého 
parťáka – to vše pod odborným 
dohledem instruktorů v Lanovém 
centru v Praze. Ten den přespávali 
ti nejstatečnější z nás v areálu pod 
stanem.

Na úplný závěr tábora jsme děti 
pochválili a odměnili odznakem za 
úspěšně zvládnutý výcvik agentů. 
Přežili jsme a příští rok se těšíme 
na nová setkání a další zajímavé 
zážitky!

Nakonec děkujeme městské-
mu úřadu v Lysé nad Labem za 
fi nanční podporu, restauraci 
U krále Václava za vynikající obě-
dy a městské policii za pomoc při 
střežení Dětského areálu. Velmi 
nám to pomohlo. 

Za tým pořadatelů 
Marika Benešová

LYSÁ nad LABEM
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INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Ve dnech 5. – 11. září jsme díky 
projektu „Učíme se v Evropě“, 
který Obchodní akademie Lysá 
nad Labem realizuje za fi nanční 
podpory ESF a státního rozpoč-
tu ČR, měli možnost navštívit 
Velkou Británii a zdokonalit se 
v anglickém jazyce.

V neděli ráno jsme trajektem 
přejeli do přístavního města 
Dover a navštívili Dover Castle. 
Poté jsme přejeli do města Has-
tings. Zde jsme navštívili Has-
tings Castle a Smugglers Caves. 
Večer jsme se setkali s rodinami, 
u kterých jsme byli ubytovaní. 

Dopoledne dalších dní jsme 
strávili v anglické škole, kde 

nás vyučovali rodilí mluvčí. Po-
dle úrovně angličtiny jsme byli 
rozděleni do několika skupin. 
Během výuky jsme konverzo-
vali na různá témata, například 
o Velké Británii, cestování, jíd-
le… Výuka v této škole se nám 
velmi líbila a také nám pomohla 
zdokonalit naši angličtinu.

Odpolední program byl ve 
znamení výletů. Prohlédli jsme 
si například pirátskou vesničku 
Rye, ve které vlastní dům John-
ny Depp, Sea Life Centre nebo 
nádherné bílé útesy Seven Sis-
ters. 

Poslední den jsme navštívi-
li hlavní město Velké Británie 

Učíme se v Evropě

Londýn. Zde jsme měli možnost 
vidět mnoho památek, například 
Westminster Abbey, Houses of 
Parliament, Big Ben, Bucking-
ham Palace, Trafalgar Square. 
Večer jsme se vydali na dlouhou 
cestu domů. 

Pobyt ve Velké Británii se nám 
všem opravdu moc líbil a doufá-
me, že se tam ještě někdy podí-
váme. 

Aneta Bryxí, 
studentka 4. ročníku

V so-
b o t u 
19. září 
2 0 1 5 
j s m e 

se během Dne otevřených 
dveří OA Lysá nad Labem se-
tkali s bývalými žáky - absol-
venty a dalšími hosty, kteří 
nás navštívili při příležitosti
20. výročí založení naší školy.

Školu navštívili lidé, kteří jsou 
více či méně spojeni s její histo-
rií. V první řadě zakladatelé OA 
Ing. Irena Hukalová a Ing. Tomáš 
Sedláček, bývalí učitelé a pracov-
níci školy Miloslava Elicerová, 
Mgr. Vlasta Sloupová, Mgr. Ale-
na Šmídová, Mgr. Radka Mlá-
zovská, Ing. Jana Tomková, Ing. 
Vladimír Kopecký, Ing. Zdeněk 
Lazar, Mgr. Jiří Vlček a Ing. Petr 
Eliška, současný místostarosta 
Lysé nad Labem. Za město Lysá 

nad Labem dále přišli zastupitel 
Ing. Petr Gregor a tajemník měst-
ského úřadu Ing. Miloš Dvořák. 
Přivítali jsme také ředitelku part-
nerské Obchodní akademie Sla-
ný Ing. Michaelu Seghmanovou 
a další milé hosty.

S radostí jsme se setkali 
s našimi bývalými absolventy, 

ti „nejstarší“ maturovali v roce 
1999, ale pro nás učitele nehra-
je čas ve vztahu k žákům roli, 
a tak jsme měli při setkání s nimi 
dojem, že na naši školu chodili 
nedávno. Jak rádi jsme se do-
zvěděli o jejich dalším studiu 
či práci, řada z nich je úspěšná 
v oboru vystudovaném na OA, 

řada z nich se velmi dobře uplat-
nila v oboru jiném. Každopádně 
to bylo milé a zajímavé setkání.

Během slavnostního dopole-
dne ve škole pomáhali současní 
studenti a studentky, kteří do-
provázeli hosty, poskytovali in-
formace uchazečům o studium 
a jejich rodičům a také nabízeli 
skvělé občerstvení, které škole 
věnoval Tomáš Drobný, náš ab-
solvent z roku 2008. 

Období středoškolského stu-
dia pro mnohé z nás znamená 
významnou životní etapu. V té 
době se setkáváme s lidmi, kteří 
nás ovlivní na celý život. Se spo-
lužáky a také s kantory. Kéž jsme 
v našich absolventech zanechali 
pozitivní dojem a vliv, který je 
bude provázet většinu života. 
Oni naše životy ovlivnili také.

Za učitelský sbor OA  Lysá n. L.  
Mgr. Bohuslava Svobodová

20. výročí založení Obchodní akademie Lysá n. L.
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Studium v oborech

Ekonomické lyceum
Obchodní akademie

Zaměření a specializace

Ekonomika a podnikání
Projektové a grantové řízení

Cestovní ruch a průvodcovství
Marketing a reklama

Dny otevřených dveří
5. 12. 2015 od 9.00 do 12.00 hodin
11. 1. 2016 od 10.00 do 16.00 hodin

Obchodní akademie,
Lysá nad Labem,
Komenského 1534

www.oalysa.cz

Rádi bychom vás zároveň pozvali 
mezi nás. Scházíme se pravidelně 
ve středu na domácích setkáváních, 
kde se zamýšlíme nad biblickými 
pravdami a doporučeními pro lid-
ský život a dopady do života člově-
ka. Modlíme se za různé potřeby, 
sdílíme naše starosti i radosti a po-
vzbuzujeme se navzájem. Scházíme 
se v Lysé na dvou místech - Česko-
slovenské armády 1630, Benešovi 

Pozvánka a Vichrova 1916, Šmídovi.
Pro děti pak po dobu celého škol-

ního roku probíhá klubové setkává-
ní v sportovním areálu v Čechově 
ulici (vedle školky) každé úterý od 
15.00 hodin.

Zveme vás i na Bohoslužby, kte-
ré se konají každou neděli od 10.00 
hodin v Poděbradově ulici č. 117.

Další kontakty a informace na-
leznete na našich webových strán-
kách www.aclysa.cz. 

Jiří a Lenka Šmídovi

Připravujeme:
Mikulášskou besídku – 4.12.
Zdobení perníčků

INTERAKTIVNÍ SEMINÁŘ:
„HLADCE OBRACE, 
NAZPĚT DO PRÁCE“

pondělí 30.11.2015 
od 17.00 do19.00 hodin

ZDARMA včetně hlídání dětí a občerstvení
PROSÍME O REZERVACI
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V sobotu 3. 10. 2015 zahrála 
Hasičská dechová hudba Lysá 
nad Labem na 15. festivalu ha-
sičských dechových hudeb v nej-
západnějším městě okresu Saské 
Švýcarsko, ve městě s 13 600 oby-
vateli s názvem Wilsdruff nedale-
ko Drážďan.

Krátce před tím hudebníci na-
vštívili zámek Moritzburg, kde se 
před léty natáčela kultovní pohád-
ka Tři oříšky pro Popelku. I v naší 
kapele jsme objevili jednu prin-
ceznu, které padnul střevíček ztra-
cený na schodišti, „jako ulitý“!

Samotný festival se konal v mo-
derní víceúčelové hale s příjem-
ným zázemím pro účinkující, za 
účasti více než 750 diváků, kteří 
v závěru festivalu ocenili perfekt-
ní výkony všech tří hasičských 
hudeb (Feuerwehrblasorchester 
Wilsdruff, Heidelbachtal-Muzi-
kanten a Hasičská dechová hudba 
Lysá n. L.) za jejich bezmála čtyř-
hodinový hudební maraton, dlou-

Hasičská dechová hudba reprezentovala naše 
město na festivalu v Německu

hotrvajícím potleskem ve stoje! 
Závěr festivalu totiž tradičně pa-
třil společnému vystoupení všech 
tří hudeb najednou pod taktovkou 
„domácího“ dirigenta.

Vystoupení českého orchest-
ru pod vedením dirigenta Pavla 
Stříbrného osvěžili stabilně per-
fektní výkony profesionálních 
i amatérských sólistů Milana Mu-
zikáře (fagot), Jana Czecha ml. 
(klarinet), Davida Czecha (bary-
ton) a zpěváků Aleny Mravcové, 
Ladislavy Šťastné a Miroslava 
Radocha.

Rádi jsme také tentokrát uvítali 
výpomoc našeho bývalého dlou-
holetého dirigenta a některých 
i učitele, pana Josefa Švejdy, který 
s námi hrál na tubu.

Vítaným zpestřením našeho vy-
stoupení byly také dvě skupiny ma-
žoretek s názvem Srdíčko z Kolína, 
které za námi přijely svým malým 
autobusem, a které překvapily ně-
kolika barevně pestrými kostýmy. 

Mezi kytičkou oceněnými hráči 
prvních nástrojů v závěru koncer-
tu byla, kromě hudebníků, také 

„naše“ nejmenší mažoretka!
Za Hasičskou dechovou hudbu 
Lysá nad Labem Roman Zima

Vážení sousedé, rodiče, milí spo-
luobčané, dovoluji si vás seznámit 
s přípravou Národní potravinové 
sbírky v Lysé nad Labem, která 
letos poprvé proběhne i v našem 
městě. Jedná se již o třetí ročník. Její 
úspěch závisí především na Vás.

Děkujeme za Vaši pomoc!

O Národní potravinové sbírce
Národní potravinová sbírka se 

uskuteční v sobotu 21. listopadu 
2015 od 8.00 do 20.00 hodin ve 
vybraných prodejnách po celé Čes-
ké republice. V Lysé nad Labem, 
Penny Market u nadjezdu.

Sbírku organizuje Byznys pro 
společnost ve spolupráci s Českou 
federací potravinových bank a Ar-
mádou spásy.

Během celého dne budou moci 
zákazníci hypermarketů darovat 
trvanlivé potraviny do košíků ozna-
čených logem.

Důvodem sbírky je nejen získat 
potraviny pro lidi v nouzi, ale i upo-
zornit veřejnost na to, že i v České 
republice je chudoba problémem 

Národní potravinová sbírka 2015 Lysá nad Labem

a že zde je mnoho lidí v těžké životní 
situaci, ve které si sami nemohou 
zajistit ani základní potraviny a jsou 
závislí na pomoci druhých.  

Průběh sbírky 21. listopadu
Za průběh akce v Lysé nad La-

bem zodpovídá organizace Farní 
charita. Společně s dobrovolníky 
zajistíme shromáždění a svoz da-
rovaných potravin do místního 
skladu potravinové banky. Tento 
sklad funguje pro přijímání potra-
vin po celý rok. V případě zájmu, 
nás můžete kontaktovat na náš 
Facebook ,,Farní charita Lysá nad 
Labem,, nebo přes sociální odbor 
Lysá nad Labem.

Kdy mohu darovat?
Sbírka probíhá 21. listopadu od 

8.00 do 20.00 hodin, po celou tuto 
dobu je možné darovat potraviny 
v Penny Marketu Lysá. Je to jedi-
nečná příležitost potraviny darovat 
jako jednotlivec, během roku darují 
potravinovým bankám výrobci po-
travin a maloobchodní prodejci. 

Jaké potraviny mohu darovat?
Darovat je možné všechny trvan-

livé potraviny, jejich seznam dosta-
nou zákazníci na letáku. 

Kde mohu potraviny darovat?
Potraviny vybírají dobrovolníci 

za pokladnami do nákupních koší-
ků s logem projektu. 

Komu je pomoc určena?
Pomoc je určena lidem v nouzi 

v našem regionu. Jde o klienty so-
ciálních zařízení a charitativních 
organizací, jejichž životní situace je 
natolik tíživá, že si nemohou zajistit 
základní potraviny vlastními silami. 
Farní charita úzce spolupracuje se 
sociálním odborem Lysá nad La-
bem. 

Kdo akci organizuje? Kdo je Byznys 
pro společnost? Kdo jsou Potravino-
vé banky?

Akci organizuje Byznys pro 
společnost ve spolupráci s Čes-
kou federací potravinových bank. 
Potravinové banky jsou nevládní 
a nenáboženské instituce s huma-
nitárním zaměřením. Shromaž-
ďují zdarma potraviny, skladují je 
a přidělují je humanitárním nebo 
charitativním organizacím, které 

poskytují potravinovou pomoc po-
třebným lidem. 

Nejde o to, aby hypermarket 
více prodal!

Obchodní řetězce i výrobci 
darují potraviny potravinovým 
bankám sami během celého roku. 
Cílem této akce je upozornit na 
problém lidí v nouzi a zapojit do 
dárcovství veřejnost. Možnost 
darovat a pomoci lidem v nouzi 
ve svém kraji tak dostane v tento 
den každý. 

Mohu darovat něco, co přinesu
s sebou?

Pokud jde o trvanlivou potravi-
nu, je darování takové potraviny 
možné. 

Věříme, že společně s Vámi se 
nám podaří dobrá věc. Nikdo z nás 
neví, co bude zítra. Do těžké situace 
se může dostat každý z nás. I Váš 
drobný dar, může pro někoho zna-
menat velkou pomoc. 

 21. 11. 2015 tu budeme pro Vás, 
kteří chtějí pomoct a pro ty kteří to 
potřebují.

   Děkujeme za Vaši pomoc!!!
 Za Farní charitu

Martina Havelková

V říjnu přijela na pozvání Domá-
cího hospice Nablízku přednášet 
MUDr. Marie Svatošová, zaklada-
telka hospicového hnutí v České 
republice, lékařka a spisovatelka, 
která před dvaceti lety založila první 
hospic v Červeném Kostelci.

Na lyském nádraží vystoupila 
z vlaku drobná prošedivělá dáma 
s kufrem plných knih, ze které sr-
šela energie. Už cestou autem do 
knihovny nás stihla vyzpovídat, jak 
jsme s přípravou hospice daleko. 

Paní doktorka si připravila před-

nášku na téma Hospice a umění 
doprovázet. V ní se zaměřila na 
vysvětlení, co to je hospicová péče, 
jak funguje hospic kamenný, jak 
funguje hospic domácí a v čem se 
liší od pečovatelských služeb. Velice 
srozumitelnou formou vysvětlila, 
kdy pomáhá pacientovi odborný 
personál nemocnice, co může na-
bídnout pacientovi hospic a v jakém 
okamžiku ho potřebuje. Hospic se 
pacientovi věnuje v takovém rozsa-
hu, v jakém je potřeba, není limito-
vaný počtem minut na klienta. Hos-
picový tým pečuje také o duševní 
a duchovní stav klienta a věnuje se 
dlouhodobě pozůstalým. 

Přednáška paní doktorky nebyla 
ponurou přednáškou o smrti, ale 
o tom, že umírání je součástí lid-

ského života a není správné a není 
důvod ho vytlačovat za bílou plentu 
a do samoty. Dokázala poslucha-
če svými zážitky z práce v hospici 
několikrát rozesmát a vysvětlila, že 
život má smysl v každé situaci.

V závěru přednášky paní doktor-
ka ochotně odpovídala na dotazy 
přítomných, představila své knihy, 
o které byl mimořádný zájem, a roz-
dala desítky podpisů.

Zájem o přednášku byl veliký, 
v knihovně se sešlo na padesát po-
sluchačů a paní Bajerová musela 
přidávat židle. Velice děkujeme paní 
Bajerové a kolektivu knihovny za 
velkou pomoc a ochotu při organi-
zaci přednášky. 

Aktuální informace o naší činnos-
ti najdete také na našich webových 
stránkách www.hospic-lysa.cz.

Pavlína Furgaláková

Život má smysl v každé situaci 

Roční bilance 
Tak máme pomalu za sebou 

roční působení staronového ve-
dení našeho města. Mnozí řádo-
vě noví (nedávno přistěhovalí) 
spoluobčané našeho města sta-
nuli v městském zastupitelstvu 
a starousedlíkům slibovali změ-
nu, svěží vítr do plachet, rekon-
strukcí městské infrastruktury 
a občanské vybavenosti. Mnohé 
drobnosti, a nejen ty, se povedly. 
Máme opravenou a zrekonstru-
ovanou budovu muzea. V Litoli 
bylo otevřeno zrekonstruované 
fotbalové hřiště V Topolech. Ško-
la B. Hrozného dostala po letech 
slibů novou střechu a ve škole 
J. A. Komenského se dočkaly 
suterénní prostory a bývalý byt 
školníka přestavby na prostory 
vhodné pro školní výuku. Snad 
jsou po stavební stránce řádně 
dokončeny i zámecké terasy. Pár 
chodníků bylo opraveno a někte-
ré byly rekonstruovány včetně 
veřejného osvětlení.

Mnohé sliby však pomalu 
upadají v zapomenutí tak, jako 
minulá volební období. Vše po-
dle průpovídky: Sliby se slibu-
jí, blázni se radují. Snadněji se 
před volbami slibuje. Jen málo-
kdo z nich však ví, jak svůj slib 
zrealizuje. To ostatně vidíme 
na posledních třech volebních 
obdobích a snahou o vedení 
města partičkou ODS včetně 
jejich B a C uskupení. Co vět-
ší investice, to problematické 
„vícepráce“ a jejich mnohoná-
sobné roční úpravy rozpočtu. 
Nejslabším článkem u větších 
investic je jejich nedokonalá 
příprava v oblasti projektového 
manažera. Chybí zde základní 
vazby na zákon o veřejných za-
kázkách, podrobné znalosti sta-
vebního práva a rutinní práce 
s manažerskými programy (SW). 
Občanům chybí základní infor-
mace o harmonogramu realiza-
ce výstavby velkých akcí, nejen 
dokončení kanalizace ve Dvor-
cích a její výstavby v Byšičkách. 
Jistě není bez zajímavosti, že 
podstatný díl zásluh na zahájení 
jednání se Středočeským krajem 
o obchvatu Lysé mají opoziční 
zastupitelé, kteří nalezli podpo-
ru u svých stranických kolegů 
v Krajském zastupitelstvu. 

Vedení radnice si však může 
připsat i několik „vlastních 
gólů“. Je to zejména přešlapo-
vání okolo zajištění kvalitního 
a vydatného vodního zdroje. Ne-
promyšlenou a unáhlenou insta-
laci nových fi ltrů se dá odstranit 
tvrdost, obsah rozpuštěných mi-
nerálních látek včetně železa, ale 
s vysokým obsahem dusičnanů si 
trvale neporadí. Jejich údržba je 
nejen pracná, ale i fi nančně ná-
ročná. Další je nezapomenutelné 
nestandardní „výběrové řízení“ 
na nájemce prostor lékárny Dr. 
Max - U výstaviště, kde Rada 
města ovlivněná jeho představi-
telem nepostupovala podle zá-
kona. Ani v jednání o výstavbu 
nového Domova seniorů o mno-
ho radniční koalice nepokročila. 
Starosta na místo toho vytáhl 
„ze šuplíka“ několik roků staré 
projekty na využití městských ne-
movitostí, které nebyly pro svoji 
prokazatelnou nevhodnost nikdy 
schváleny.  Na svůj čas již dlou-
ho čeká rekonstrukce kanalizace 

a následná rekonstrukce povrchu 
vozovky v Mírové ulici. Město 
na ní dostalo řádově před cca 10 
roky od fi rmy Ars Altman příspě-
vek 700.000,- Kč (KAM SE ASI 
PODĚLY?). Výstavba chodníku 
asi 200m v ulici Na Zemské stez-
ce od ulice U Nové hospody k vila 
domům Vichrova - je odsouzena 
čekat na výstavbu dalších tří by-
tových domů od PMS. Pak snad 
dojde i na tuto banální, avšak pro 
několik set našich spoluobčanů 
velice důležitou pěší komunika-
ci. Ti zatím mohou chodit pouze 
po jednou prašné, jindy blátivé 
a plné kaluží krajnici, rozbité 
a záplatované silnici mezi projíž-
dějící kamiony do Kovony, země-
dělskými stroji a osobními auty 
obyvatel této části města. Bez vý-
hledu je rekonstrukce křižovatky 
ulic Na Zemské stezce – Mírová, 
pod nadjezdem. Občanská vyba-
venost ve Frutě se také nehýbe 
z místa. Zrušení pro město ne-
výhodné nájemní smlouvy s ná-
sledným odprodejem pozemku 
Fruty cca za třetinu tržní ceny 
nemá současné vedení na pro-
gramu. Bez výhledu jsou i mnohé 
drobnější, méně náročné sliby, 
kterých jsou volební programy 
plné.

V několika posledních týdnech 
je patrný nesoulad ve vedení rad-
nice. Pro jeho lepší funkčnost lze 
očekávat určité změny. K tomu 
si lze jen přát, aby to byly změny 
„k lepšímu“. Všichni víme, jak 
jsou důležité osobní kontakty, 
životní zkušenosti, odborný po-
hled a v neposlední řadě zdravý 
selský rozum. Ne každý mladý 
člověk, byť s čerstvě vylíhlým 
vysokoškolským titulem, obstojí 
v konkurenčním tlaku. Potřeb-
ných specialistů a odborníků 
ochotných a schopných překo-
návat potíže spojené s rozvojem 
města, nemá žádné město do-
statek a Lysá v tom není výjim-
kou. Proto nějaké vymezování 
v zastupitelstvu na to s kým chce-
me realizovat pro město tu, či onu 
užitečnou věc, postrádá na smys-
lu a jen oddaluje potřebná řeše-
ní. Do vedení města musí přijít 
lidé v paritním zastoupení všech 
volebních subjektů. Musí to být 
odborníci schopni vzájemně dob-
ré komunikace, kompromisu, 
s již prokázanými dlouhodobě 
dobrými pracovními výsledky. 
Není možné, aby zde převládali 
lidé, kteří se mají o vedení měs-
ta, kolektivu lidí, investicích, 
marketingu a dalších potřebných 
věcech teprve něco učit. Ve vede-
ní města je zapotřebí od počátku 
tvrdě pracovat, ať se to komuko-
liv líbí nebo ne. Čtyři roky jsou re-
lativně krátká doba. Okolní měs-
ta do svého čela rovněž nestaví 
učedníky. Pokud se tak nestane, 
a zastupitelé budou hnáni jen 
svou touhu po funkci a niko-
liv nutnost realizovat nezbytný 
rozvoj města včetně nezbytných 
kompromisů a dohod, bude 
město nadále za okolními městy 
zaostávat. Nakonec se třeba mů-
žeme dočkat i mimořádných ko-
munálních voleb. Přeji občanům 
městu moudré zastupitele, kteří 
mu vyberou ze svého středu jeho 
kvalitní - seriózní vedení. 

Tomáš Sedláček, autorizace 
ČKAIT pro realizaci staveb
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19. září proběhl ve Dvorcích již 
12. ročník akce nazvané „Sezná-
mení s orientačním během“. Jestli 
vám pojem orientační běh nic ne-
říká, nic si z toho nedělejte, nebyla 
jsem na tom kdysi lépe. A když při 
prvních přípravách lidé kolem mě 
používali termíny jako „lampiony“ 
a „kontroly v lese“, vůbec jsem jim 
nerozuměla. Připomínalo mi to dět-
skou atrakci.

A tak jsem se nechala poučit, 
že se jedná o běhání v lese podle 
mapy a buzoly. Nestačí pouze určit 
správnou cestu, kudy máte běžet, 
ještě musíte v lese přesně najít mís-
ta vyznačená na mapě, kde jsou 
ony kontroly (kovové stojany s 
lampiony, kde si procvaknete vaši 
průkazku). Lampiony jsou z látky 
a jsou zavěšené na stojanech, aby se 

lépe hledaly.
Nejmenší děti mívají ulehče-

ní – hledají kontroly, ale trať mají 
vyznačenou fáborky, aby se ne-
musely bát, že se ztratí. Mohou jít 
i v doprovodu rodičů. Od třinácti let 
si už účastníci musí poradit pouze s 
mapou.

Po doběhnutí do cíle dostali zá-
vodníci občerstvení a užívali si za-
sloužený oddech. Při čekání na ty, 
kdo vybíhali poslední, si děti mohly 
vyzkoušet chození po laně, zápolení 
na lavici v rovnováze, navlékání ko-
rálků, nebo si zahrály deskové hry.

Do cíle doběhli úplně všichni. 
Hurá! Nikdo si neublížil, ani se ne-
ztratil! A tak mohlo kolem 16. hodi-
ny proběhnout vyhlášení výsledků s 
předáváním odměn. Výherci dostali 
zajímavé ceny, tentokrát to byly 

pomůcky pro domácí vyrábění. S 
prázdnou ale neodešel nikdo. Kaž-
dý soutěžící si odnesl alespoň malou 
drobnost. Ceníme si úsilí všech!

Jsme křesťané, kteří mají vztah 
s živým Bohem, a proto při námi 
pořádaných akcích předáváme ale-
spoň trochu z toho, čím žijeme a co 
jsme již v životě poznali. Hlavní ve-
doucí celé akce, Marika Benešová, 
letos mluvila o svém zážitku, který 
měla na závodech pořádaných Čes-
kým svazem orientačních sportů. 
Když v jedné chvíli na těchto závo-
dech sledovala ostatní běžce, jak se 
snaží protáhnout ke kontrole mezi 
kameny, jak obíhají dokola stromy 
nebo se prodírají houštím a lezou do 
prohlubní, působilo to někdy leg-
račně a komicky. A ti závodníci, bez 
ohledu na to, jak vypadali komicky, 

se ze všech sil snažili dosáhnout 
svého cíle a získat pak i odměnu 
po doběhnutí závodu. Podobně tak 
i my, kteří máme rádi Boha a chce-
me Bohu dělat radost, běžíme svůj 
životní závod a během něj usilujeme 
o dosažení cenných biblických hod-
not a nevzdáváme se jich, i když se 
tomu někteří lidé kolem nás posmí-
vají. Bůh se nesměje, protože On ví, 
jaká odměna nás čeká, když vytrvá-
me a doběhneme svůj život do cíle.

Po skončení orientačního běhu 
bylo pro nás největší odměnou 
poděkování mnohých za příjemně 
strávené odpoledne, a tak se již těší-
me na příští podzim a další ročník. 
Tuto akci pro vás pravidelně připra-
vuje Klub Dobré Zprávy ve spolu-
práci s křesťany z Apoštolské církve 
v Lysé nad Labem.

Za tým pořadatelů 
Jiří a Lenka Šmídovi

Nové kroužky pro děti:
Jóga pro děti – 5 až 10 let středa od 15 hodin (90 Kč)
Cvičení jógy pro děti, základem cvičení je hra, tvořivost a poznání
sebe sama. 
Pohybovky pro děti – 4 až 8 let středa od 16.15 hodin (70 Kč)
Pohybovky jsou zaměřené na fi xaci dobrého držení těla, všestranný 
rozvoj dítěte a osvojování základních pohybových dovedností nej-
různějšího druhu (lezení, běh, skok, jednoduchý hod atd.). Postupně 
bude probíhat i nácvik průpravných cvičení gymnastických a atletických.
Trampolínky Teen pro holky 
– 8 až 16 let  čtvrtek 17.30 hodin (80Kč)
Dynamické aerobní cvičení pro mladé dívky na specifi ckých trampolí-
nách doprovází motivující hudba.

Celoroční nábor do:
Tenisová škola od 6 let, Tenisová miniškola od 3 let
Pod vedením zkušeného trenéra – Maroš Rafaj a Kateřina 
Královcová, stálý nábor pro předškoláky 3–6 let, děti ZŠ 6–10 let,
holky a kluky 10–18 let, soukromé lekce pro dospělé.
Badmintonová škola od 6 let
Pod vedením zkušeného trenéra – Jaroslav Cerman
Naučíme vaše děti základům nejrychlejšího raketového sportu, 
cvičení probíhají hravou formou odpovídajícího věku!
Squashová škola od 5 let
Pod vedením zkušeného trenéra – Petr Veselý
Děti se naučí: základům squashe, zacházet s raketou, postřehu 
na míč, zdravé soutěživosti, taktice hry, smyslu pro fair play

Přijďte si k nám zahrát tenis, squash, badminton, wallyball a stolní 
tenis. Hraje se tu squashová liga, do budoucna počítáme i badmin-
tonovou ligou.

Rozšířili jsme pro Vás hodiny cvičení:
Jóga pro začátečníky, Power jóga, Jemná jóga, Pilates, Kruhový 
trénink, Trampolínky, Bodystyling, Kompenzační cvičení, Hormonální 
cvičení, Zdravotní cvičení. Rozvrh hodin v rezervačním systému.
Nově u nás kurz KRAV MAGA – nejúčinnější sebeobranný systém 
na světě – každou neděli od 15.30 do 18.00 hodin

Rozjíždíme opět Spinning! Rozpis na spinning je v rezervačním 
systému. Těší se na Vás Roman, Petr a Pepa.

Seznámení s orientačním během

V sobotu 3. října 2015 pořádal 
Atletický oddíl T. J. Sokol Lysá 
nad Labem ve víceúčelovém spor-
tovním areálu u ZŠ J. A. Komen-
ského již 3. závody.

Akce se zúčastnilo celkem 125 
mladých atletů a atletek z roční-
ků 2001–2011, což bylo o třeti-

Podzimní atletické závody 

nu více oproti jarním závodům!
A byli to nejen místní z Lysé nad 
Labem (56 atletů), ale pozvání 
přijali i přespolní - zejména ze 
spřátelených atletických oddílů 
SKP Nymburk (38) a Target sport 
Milovice (22). Soutěžit přijeli 
i z Ostré, Staré Lysé, Kounic, 

Staré Boleslavi, Neratovic a Be-
rouna, takže účast byla opravdu 
pestrá.

Závodilo se v atletickém čtyř-
boji: běh 50 m (starší 60 m), skok 
daleký, hod míčkem a běh na 300 
m. Díky početnému doprovodu, 
perfektnímu počasí, vzájemnému 
povzbuzování a dobře zvládnuté 
organizaci (s výraznou pomocí 
rodičů) měly děti příjemné pod-
mínky pro své výkony. Ty byly od-

měněny medailemi pro 3 nejlepší 
v součtu všech čtyř disciplín. Ob-
darováni však byli všichni – každý 
účastník si totiž odnesl medaili 
z perníku. Navíc se mnozí mohli 
radovat z vytvořeného osobního 
rekordu v jedné či dokonce několi-
ka disciplínách. Potěšeni mohli být 
i dospělí, kteří sledovali děti v je-
jich úspěšném snažení. 

Pavel Jílek, Atletický oddíl 
T. J. Sokol Lysá nad Labem

Vzpomínka na Vladimíra Kolešku
V minulém čísle Listů Sokolové 

z Lysé n. L. zakončili Zpověď zesnu-
lého Vladimíra Kolešky „Měl jsem 
v životě štěstí“ slovy: je škoda, že se 
už nikdy nebudeme moci zeptat, jak 
to vlastně tenkrát bylo. Proto si jako 
rodák v Lysé a vzdálenější příbuzný 
Vladimíra – manželkou jeho bratra 
Jaroslava byla moje sestřenice Ja-
roslava, rozená Králová – dovoluji 
napsat těchto pár poznámek.

Pro nás, mladší, byli kluci Ko-
leškovi, jak se jim říkalo, vynika-
jící dvojicí a současně příkladem. 
Pocházeli ze vzorné rodiny, jejich 
otec měl prosperující pekařství 
v ulici Československé armády, 
dříve Široká. Starší Jaroslav byl 
více studijní typ, vystudoval střední 
školu v Nymburku, tehdy ještě na-
zývanou reálka. Po 2. světové válce 
studoval na právnické fakultě Kar-
lovy univerzity v Praze a po dosaže-
ní titulu doktor práv byl zaměstnan-
cem v exportním oddělení Podniku 
zahraničního obchodu Ferromet 
v Praze.

Vladimír absolvoval známou 
obchodní akademii v Praze Karlí-
ně, po maturitě 1941 byl povinně 
zaměstnán v podniku Centrozelina 
v Praze, po válce vedl spolu s otcem 
pekařství. Zatímco Jaroslav, který 
zemřel v roce 1983, byl spíše typ, 
kterému se říká studijní, Vladimír 
byl naopak typem hodícím se pro 
praktickou politiku, což prokázal 
v květnu roku 1945, kdy úzce spo-

lupracoval s tehdejšími členy Re-
volučního národního výboru pány 
Prudičem a Dobruským. Ti vedli 
jednání s německou posádkou v Mi-
lovicích o jejím vyklizení a odjezdu 
přes Lysou. 

Co měli bratři společného? Oba 
byli náruživými příslušníky Soko-
la v Lysé, výbornými a výkonnými 
sportovci, lehkými atlety, Jaroslav 
v hodu oštěpem a ve sprintu, Vladi-
mír ve všech třech vrhačských dis-
ciplinách a v košíkové. Byli doslova 
hvězdami místního hokejového 
klubu, Jaroslav v útoku, Vladimír 
v obraně. Zápasy se hrály na kluzi-
šti bývalého letního cvičiště Sokola 
v Masarykově ulici, tam, kde je dnes 
parčík a prodejna Penny. Hrálo se 
v neděli dopoledne, někdy i odpo-
ledne, jedna třetina trvala tehdy 
15 minut. Hokejový klub měl, mě-
řeno dneškem,  úroven druhé hoke-
jové ligy. Dosud si pamatuji jména 
některých jejich spoluhráčů: Karel 
Šmejkal, Karel Fišer, Miler, Kolman, 
Kautský, brankáři Listbauer a Ota 
Šindler, omlouvám se, pokud nepíšu 
příjmení správně. Účast diváků byl 
velká zejména v době Protektorátu, 
návštěva zápasu byla určitým odleh-
čením v tehdejší těžké době.

Po roce 1948 Vladimír politicky 
činný nebyl. Prosperující pekařství 
bylo za krátkou dobu združstevně-
no, Vladimír pak vystřídal různá 
povolání od šoféra nákladního vozu 
až k rukodělným.

Obyčejně se vypracoval díky 
svým schopnostem na úřednické 
místo, stigma buržoazního původu 
jej však stále pronásledovalo, a tak 
začínával zase od piky. Nic mu ne-
pomohlo, že v době od roku 1944 
až do května 1945 spolupracoval 
v podzemním hnutí s komunisty. 
Vladimírovi zásluhy o Lysou jsou 
nepochybné. Byla to jeho spolu-
účast při zakládání velmi úspěš-

ného Spolku rodáků a přátel Lysé 
n. L., dříve občasnými příspěvky v 
těchto Listech, a projevoval stálý 
zájem o dění v Lysé, v naší republi-
ce, ale i ve světě. Dožil se vysokého 
věku 93 let, měl výbornou paměť, 
lze říci, že ho zklamaly jeho nohy, 
ale paměť zůstala až do smrti.

Vladimíra jsem pravidelně na-
vštěvoval po dlouhá léta jednou za 
čtvrtletí. Ty občasné diskuze s ním 
mně budou chybět.

JUDr. Václav Král

Jsme oblastní odbočkou, Sjed-
nocené organizace nevidomých 
a slabozrakých ČR, s působností 
v Lysé nad Labem a širokém okolí.

Naším posláním je zmírňovat do-
pad zdravotního postižení a pomoci 
zrakově postiženému zapojit se do 
běžného života.

Naše odbočka má zhruba 30 čle-
nů ve věkovém rozmezí 25–90 let, 
a každý 1. čtvrtek v měsíci, se schá-
zíme v Domě s pečovatelskou služ-
bou v Masarykově ulici, kde nám 
město Lysá nad Labem poskytuje 
prostor pro naše setkávání.

Zde se informujeme o problema-
tice zrakově postižených v našem 
městě, předáváme si zkušenosti 
s kompenzačními pomůckami, 
a nově příchozím radíme, na které 
odborné pracoviště se obrátit, při 
řešení konkrétního problému (Ty-
fl oservis o.p.s., Tyfl okabinet, Tyfl o-

Jsme tu pro Vás
centrum o.p.s., Prodejna kompen-
začních pomůcek, Knihovna pro 
nevidomé, Okamžik…).

Spolupracujeme také s Pečo-
vatelskou službou, se kterou se 
společně účastníme i různých 
akcí. Pořádáme výlety do oko-
lí s prvky prostorové orientace 
a samostatném pohybu, navštěvu-
jeme kulturní představení apod.

Zrakově postiženým se může 
člověk stát během vteřiny (násle-
dek nemoci, úrazu,…), a proto 
mezi námi rádi přivítáme nejen 
nové členy, ale i všechny, kteří by 
byli ochotni pomoci ať už osobně 
či jakoukoliv fi nanční částkou na 
náš účet 194 128 167/0300.

S jakýmkoliv dotazem se na mě 
neváhejte obrátit: Robert Cerha, 
tel. 605 057 087.

Robert Cerha
předseda pobočky Lysá n. L.

Poděbradova 1707, Lysá n. L.
(u Husova náměstí vedle Teta drogerie - 

vchod z boku mezi domy)
www.fajnklub.eu

tel.: 777 141 243, 777 332 526

ROZVRH (CVIČENÍ - TANEC - HRY)    
PONDĚLÍ 8.00 – 12.30 MINIŠKOLKA (2–5 let)
 8.00 – 11.00 ŠITÍ PRO MAMINKY
 8.00 – 12.30 HERNA
 15.00 – 18.00 HERNA
 17.30 – 18.30 KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ
 celý den HELEN DORON ENGLISH
ÚTERÝ   8.00 – 12.30 MINIŠKOLKA (2–5 let)
 18.00 – 20.00 POSTURE CVIČENÍ 
 19.30 – 20.30 KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ (1x / 14 dní)
 celý den HELEN DORON ENGLISH
STŘEDA   8.00 – 12.30 MINIŠKOLKA (2–5 let)
 15.00 – 18.00 HERNA
 15.00 – 16.00 KERAMIKA PRO DĚTI
 16.00 – 17.00 DRAMAŤÁČEK PRO PŘEDŠKOLNÍ
  DĚTI (5–6 let)
 17.00 – 18.00 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO 
  PRO MLADŠÍ ŠKOLÁKY (1. – 2. třída)
 19.00 – 20.00 BŘIŠNÍ TANCE
ČTVRTEK   8.00 – 12.30 MINIŠKOLKA (2–5 let)
 8.00 – 18.00 HERNA
 13.00 – 14.30 ŠITÍČKO PRO DĚTI
 16.30 – 17.30 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO 
  PRO STARŠÍ ŠKOLÁKY (3. – 9. třída)
 18.00 – 20.00 POSTURE CVIČENÍ
PÁTEK   8.30 – 12.30 MINIŠKOLKA (2–5 let)
SOBOTA  OSLAVY, PÁRTY, AKCE
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najdete na: www.knihovnalysa.cz
nebo www.mestolysa.cz

CENÍK INZERCE

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

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

Pronajmu garáž v Lysé nad Labem u kotelny. Tel.: 602 734 446.

Kácení a řez rizikových stromů stromolezeckou technikou. Tel.: 606 527 091.

Nabízím poradenství v oblasti osobnostního rozvoje, karelnovotny1981@gmail.com

Prodám větvičky jehličnanů, výběr z 25 druhů, cena 20 Kč/náruč, tel.: 325 551 844.

Prodám Suzuki bandit 600 r.v. 2002, 20.000 km, cena 53000 Kč. Tel.: 775 121 984.

MASÁŽE – Vladimír Podivínský 
Sokolská 1120, Lysá n. L.

tel.: 604 209 856, facebook: masáže HOT STONE

S HUBNUTÍM vám poradí výživová poradkyně.
První konzultace zdarma. Tel.: 725 848 311.

Čerstvá důchodkyně přijme práci na částečný 
úvazek. Smlouva, dohoda nebo IČO. Dobré 

komunikační a organizační schopnosti, počítač, 
řidičský průkaz sk. B. Tel.: 602 272 026

Koupím zachovalou Škodu 1000MB r. v. 1964-67 a náhradní díly. Tel.: 727 941 609.

Bezpečnostní agentura přijme ak  vního 
důchodce pro ostrahu objektů v okolí 

Lysé nad Labem. Tel.: 724 501 965

Více v UniCredit Bank Expres
Lysá nad Labem
Husovo náměstí 175/17
tel.: 955 964 197
www.unicreditshop.cz

PRESTO Půjčka
Převeďte si půjčky k nám 
a plaťte méně.

p. a.

od

Nově otevřena ORL ambulance 
MUDr. Ndzahabato Félix,

Dukelská 347, Milovice, tel.: 325 532 590

Ordinační hodiny:
PO 15.00 – 18.00
ÚT zavřeno
ST 13.00 – 18.00

ČT 07.45 – 11.45
PÁ 14.00 – 17.00
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VÁNOČNÍ VÝSTAVA
VE SKANZENU
PŘEROV NAD LABEM
14.11.2015 – 30.12.2015 od 9 do 16 h
Poslední vstup je v 15.00 hodin.
Pro objednané zájezdy otevřeno úterý - pátek 
dle telefonické objednávky na tel. 733 715 342.
Každou sobotu a neděli jsou připraveny doprovodné programy - ukázky 
řemesel, která si sami návštěvníci mohou vyzkoušet. Každou sobotu budou 
studentky hotelové školy z Poděbrad péct vánoční cukroví.
Připraveno bude i občerstvení.

www.polabskemuzeum.cz

duchovních skladeb

Sbormistr: Petr Bajer

FARNÍ CHARITA LYSÁ NAD LABEM 
FARNOST ŘÍMSKOKATOLICKÁ
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM
VÁS ZVOU NA 

ADVENTNÍ
KONCERT

6. 12. 2015 v 16.00 hodin v kostele 
Narození sv. Jana Křtitele v Lysé n. L.

ÚČINKOVAT BUDOU:
TRIO CANTABILE 

 L. Vernerová - soprán, V. Kunt - létna, L. Hartelová - harfa

DĚTI Z DĚTSKÉHO DOMOVA 
V MILOVICÍCH - koledy                             

VÝTĚŽEK KONCERTU BUDE PŘEDÁN DĚTSKÉMU DOMOVU

Putování 
po Islandu
a stopem 
z Lysé 

do Lisabonu
24. listopadu 2015

od 17.00 hodin
v prostorách knihovny

Městská knihovna Lysá nad Labem
srdečně zve na 
přednášku 
Miroslava Langa

Městská knihovna Lysá nad Labem Vás zve na kurz

Vánoční přání
20. 11. 2015 
od 16 do 19 hodin

Vánoční přání si 
vlastnoručně vyrobíte 
pod vedením lektorky 
Jany Svobodové. 
Počet míst je omezen.
Místo je nutné si 
předem v knihovně 
rezervovat.


