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Koncert 

Václava 
Hudečka 
v Lysé nad Labem

pátek 3. října 2014 
od 18.00 hodin
kostel Narození sv. Jana Křtitele 

J. S. Bach
A. Vivaldi
G. P. Telemann

hosté: Markéta Vokáčová - housle
David Czech - altový pozoun
Komorní orchestr Musica Lucis Praga

Vstupné v předprodeji 200 Kč/
150 Kč senioři nad 70 let a mládež do 15 let,
nebo hodinu před koncertem v kostele 
250 Kč/200 Kč. Předprodej vstupenek 
od 1. září 2014 v Městské knihovně Lysá n. L.
Koncert se koná za fi nanční podpory města Lysá nad Labem.

Záhada autorství barokních 
soch v zámecké zahradě odhalena.  

Snad každý obyvatel Lysé 
a mnohý uměnímilovný návštěv-
ník našeho města nemůže než ob-
divovat unikátní soubor barokních 
plastik v zámecké zahradě. Tento 
soubor nechal vytvořit hrabě Fran-
tišek Antonín Špork (1662–1738) 
v polovině 30. let 18. století.  

Tyto sochy, představující ale-
gorie čtyř ročních dob, čtyř živlů, 
čtyř světadílů, dne a noci a dva-
nácti měsíců, doplněné dvojicemi 
lvů, lvic a sfi ng zneklidňovaly po 
mnohá desetiletí řadu erudova-
ných historiků umění především 
ohledně otázky autorství. Povaha 
a rozsah tohoto článku nedovoluje 
poctivě citovat jednotlivé historiky 
(F. Bareš, V. V. Štech, J. V. Vojáček, 
J. Durdík st., E. Poche, O. J. Blaží-
ček, J. Kopeček, P. Preiss, I. Kořán, 
M. Kořínková, P. Bašta, K. Adam-
cová a další), kteří se tímto sochař-
ským souborem zabývali.    

Je obecně známo, že hraběcím 
sochařem F. A. Šporka byl vynika-
jící sochař evropské úrovně Maty-
áš Bernard Braun (1684–1738), 
který pro něj začal pracovat záhy 
po svém příchodu do Čech, a i v 
průběhu dalšího čtvrtstoletí vytvořil 
se svou dílnou desítky soch k výzdo-
bě šporkovských panství. Přestože 
samotný mistr Braun od poloviny 
20. let 18. století s pískovcem kvůli 
své pokročilé plicní nemoci již té-
měř nepracoval, vytvářel modely 
a organizoval práci své sochařské 
dílny. Jeho styl se stal závazným 
a s obdivem přijímaným vzorem pro 
jeho tovaryše a spolupracovníky.    

Ve stručných rukopisných zá-
znamech Tobiase Seemanna, ho-
fmistra a sekretáře F. A. Šporka, 
jsou zmíněny Braunovy návštěvy 
u F. A. Šporka v Lysé nad Labem 
v dubnu a květnu 1735, tedy v době, 
kdy byly sochy vytvářeny. V tomto 
deníku je ale také údaj, že sochy 
byly osazeny (nejmenovaným) so-
chařem z Benátek a také jemu byl 
za sochy placen honorář.  Autorství 
M. B. Brauna a jeho dílny tak bylo 
na základě tohoto pramene zpo-
chybněno a za autora soch začal být 

Autor barokních soch ze zámecké zahrady
konečně vypátrán! považován benátecký sochař Fran-

tišek Adámek (1713–1779), který 
je také autorem soch čtyř evange-
listů a anděla strážného na ohradní 
zdi kostela v Lysé nad Labem osaze-
ných roku 1741.          

Historik I. Kořán však před-
pokládal, že autorem soch ze zá-
mecké zahrady je generačně starší 
sochař z Benátek n. J. - Jan Lang-
-Dlouhý (1693–1749), který je v li-
teratuře označován i jako „záhad-
ný sochař z Benátek“, neboť mu 
dosud nebylo průkazně doloženo 
žádné sochařské dílo. O to cenněj-
ší je objev nově zpřístupněného 
pramene - stavebních účtů zámku 
v Ploskovicích, kde je jako autor 
některých plastik uváděn sochař 
Jan Dlouhý z Benátek nad Jize-
rou.  

Na základě analýzy sochař-
ských děl a studia ploskovických 
účtů jsme specifi kovali konkrét-
ní dochované práce tohoto so-
chaře včetně časového zařazení. 
Ze soch v Ploskovicích, které 
byly tomuto sochaři placeny 
v květnu 1733, se bohužel značná 
část nedochovala (byla zničena 
při rekonstrukci zahrady okolo 
roku 1813). Dochovaly se však 
čtyři alegorie ročních dob a čty-
ři alegorie živlů, které původně 
zdobily skleníky a na počátku 
19. stol. byly osazeny na atiku 
zámku v Ploskovicích (dnes se 
nacházejí v přízemí interiéru 
zámku). Tyto alegorické sochy 
jsou svým zpracováním detailů 
i celkovým provedením velmi 
blízké jen o maličko mladším 
sourozencům v Lysé, avšak ve 
své kompoziční stavbě a výrazu 
jsou podstatně strnulejší. Tento 
nedostatek je možno vysvětlit 
buď šetrností zadavatelky Anny 
Marie Kateřiny velkovévodkyně 
Toskánské (sochař měl možnost 
pracovat jen s úzkými pískov-
covými bloky), anebo (a my se 
kloníme k tomuto názoru) jejich 
kompoziční rozvrh i realizace 
byla vytvořena zcela v kompeten-
ci tohoto sochaře regionálního 
významu.     

Přes evidentní shodné znaky 
soch obou souborů se domnívá-
me, že nebylo v tvůrčích možnos-
tech Jana Langa-Dlouhého zcela 
samostatně, bez opory braunov-
ských modelů vytvořit rokokově 
půvabné sochy v Lysé. Modely 
k sochám tedy pocházejí od 
M. B. Brauna (který však v této 
době ponechával i značný prostor 
pro provádějící sochaře). Sochy 
vytvořil Jan Lang-Dlouhý, patrně 
i se svým tovaryšem F. Adámkem 
a dalšími sochaři. 

To, že Jan Lang-Dlouhý pro-
šel dílnou M. B. Brauna a prav-
děpodobně s ním spolupracoval 
i na některých předchozích za-
kázkách, patří už do další kapi-
toly „stopování“ tohoto nyní už 
o něco méně záhadného benátec-
kého sochaře.    

Jana Dörfl ová
Sochařská výzdoba Jana Langa-Dlouhého z Benátek nad Jizerou
na zámku v Ploskovicích (Foto: archiv P. Macka, archiv J. Dörfl ové)

Alegorie ročních dob (Jaro, Léto, Podzim, Zima)

Alegorie živlů (Oheň, Vzduch, Voda, Země)

Jan Lang-Dlouhý
 z Benátek nad Jizerou,
Alegorie Ledna, 1735, 

zámecký park Lysá n. L.

Město Lysá nad Labem ve spolupráci s TJ Sokol,
 Klubem důchodců – D, Klubem důchodců Litol
a Kinem Lysá nad Labem
 
zve všechny občany k oslavám

Dne vzniku samostatného
československého státu
28. říjen 2014
Program:
15.00 hodin – položení věnců u pomníku T. G. Masaryka v Litoli
15.30 hodin – položení věnců na náměs   B. Hrozného u pomníku 
 padlých lyských občanů v 1. světové válce 
16.00 hodin – v kině se uskuteční slavnostní koncert pěveckého sboru 
 VOX NYMBURGENSIS, diriguje Jan Mikušek, 
 spoluúčinkuje MANTABAN Jiřího Hodiny   
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do 6. 10.
Trubači od st. Madeleine
výstava fotogra ií Miroslava 
Břeského v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

3. 10. od 18.00 hodin
Václav Hudeček v Lysé n. L.
koncert v kostele Narození sv. Jana 
Křtitele v Lysé n. L.

4. 10. od 9.00 hodin
Den zdraví, krásy a pohybu
AKCE SE RUŠÍ!

4. 10. od 8.00 do 10.30 hodin
Podzimní stezka Polabím
11. ročník turistického pochodu 
a jízdy na kole, start v Lysé n. L. 
od nádraží ČD

4. 10.
Velká říjnová cena
Dostihové závodiště Lysá n. L.
www.dostihylysa.cz

6. 10. od 14.00 hodin
Kavárnička dříve narozených
v restauraci U Bílé labutě

7. 10. od 9.00 do 15.00 hodin
Den otevřených dveří 
v Domově Na Zámku
www.domovnazamku.cz

7. 10. od 16.30 hodin
Husitské hnutí 
a jeho významné osobnosti
přednáška PaedDr. Marie 
Kořínkové v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

8. 10. od 16.30 hodin
Kurz drátování
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

8. 10. – 3. 11.
Lysá, jak ji vidím já
výstava fotogra ií fotosoutěže
v Městské knihovně 
www.knihovnalysa.cz

9. – 12. 10. od 9.00 do 17.00 hodin
Železniční modelové kolejiště
výstava funkčního železničního 
kolejiště na nádraží ČD v Lysé n. L.

9. 10. – 12.10.
Zemědělec - podzim 2014
Náš chov 2014
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

10. 10. – 9. 1. 2015
Miloslava Elicerová – Akvarely
výstava akvarelů v Domově 
Na Zámku, slavnostní zahájení 
10. 10. v 17.00 hodin

11. 10. od 19.30 hodin
Léčba neklidem

Kulturní kalendář         10 / 2014

představení divadelního spolku 
Náplavka v kině na Husově nám.

12. 10. od 14.00 do 18.00 hodin
Milovická míle
Hakenův stadion Milovice
www.targetsport.cz

18. 10. od 10.00 do 17.00 hodin
3. Řemeslný jarmark
na náměstí B. Hrozného

20. 10. od 14.00 hodin
Kavárnička dříve narozených
v restauraci U Bílé labutě

21. 10. od 18.00 hodin
Zdravé bydlení
přednáška Ing. Jana Hrabce 
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

22. 10. od 16.30 hodin
Kurz drátování
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

24. – 25. 10. od 8.00 hodin
Sbírka použitého ošacení
v garáži Městského úřadu Lysá n. L.

28. 10.
Oslavy dne vzniku samostatného 
československého státu
od 15.00 hodin položení věnců 
u pomníku TGM v Litoli, 
od 15.30 hodin položení věnců 
na náměstí B. Hrozného,
od 16.00 hodin koncert v kině
na Husově nám.

30. 10. – 2. 11.
Exotika 2014
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

30. 10. od 17.30 hodin
Jižní Amerika 2014
přednáška v Městské knihovně

1. 11. od 16.00 hodin
Noc upírů
v music clubu Calypsso Lysá n. L.
www.tskdynamik.cz

7. 11. od 19.00 hodin
HOROkamera 2014
v kině na Husově nám.
www.holysa.cz

7. – 9. 11. od 9.00 do 17.00 hodin
Železniční modelové kolejiště
výstava funkčního železničního 
kolejiště na nádraží ČD v Lysé n. L.

7. – 9. 11.
Kola 2014 a Tuning show 2014
Rychlá kola 2014
Pivní a vinné slavnosti 2014
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

Podrobnější informace o akcích se dozvíte na webových stránkách organizátorů.

HOROkamera 2014
V roce 2012 slavil horolezecký 

oddíl Lysá nad Labem 30. výročí 
svého založení. K této příležitos-
ti připravil v kině pro veřejnost 
promítání, které bylo průřezem 
jeho sportovní činnosti zahrnu-
jícím foto a video dokumentaci 
o nejvýznamnějších akcích od 
jeho počátku. Byli jsme potěšeni 
poměrně velkým zájmem, a proto 
jsme se rozhodli po dvou letech 
uspořádat další promítání zahr-
nující tentokrát prezentaci nejza-
jímavějších výstupů za uplynulé 
dva roky. 

Jak jsme se již na poslední pre-
zentaci zmínili, horolezectví za-
hrnuje mnoho disciplín počínaje 
lezením na umělých stěnách až po 
výstupy ve velehorách. My jsme si 
k promítání připravili dokumenty 
z cvičných skal i velehor. O dvou 
největších akcích se zmiňuji již 
v tomto článku.

Na počátku roku 2013 jsem 
se zúčastnil zájezdu do Ekvá-
doru, kde bylo v programu také 
vystoupení na sopky Cotopaxi 
a Chimborazo. Pro horolezce je 
tato země velice zajímavá, pro-
tože se na jejím teritoriu nachází 
73 vulkánů, což z ní činí nejhustěji 
„prosopkovaný“ stát světa. Našim 
prvním cílem zde byla Cotopaxi 
(5 897 m), která je nejznámější 
a nejvíce navštěvovanou sopkou, 
kterou Ekvádor nabízí. Vulkán se 
nachází v národním parku Parque 
Nacional Cotopaxi, zhruba 70 ki-
lometrů od hlavního města Quita. 
Od roku 1738 bylo zaznamenáno 
zhruba 50 erupcí, během nichž 
bylo třikrát zničeno nedaleké měs-
to Latacunga, které bylo vždy ob-
noveno. Poslední sopečná erupce, 
včetně malého zemětřesení, byla 

dokumentována v roce 1975. Prv-
ní výstup na vrchol se uskutečnil 
již v roce 1872, ale pro nás je za-
jímavé, že na dně kráteru stanuli 
jako první dne 2. září 1972 členo-
vé česko-polské expedice. 

Náš výstup začal na chatě Jose 
Ribas, která je ve výši 4 800m. 
Vyrazili jsme po jedné hodině 
v noci a skoro celou cestu jsme šli 
s čelovkami. Zpočátku se šlo po 
pěšině, brzy po ledu a ve vrcholo-
vé partii se muselo kličkovat mezi 
trhlinami po sněhových mostech. 
Na vrcholu Cotopaxi (6 897 m) 
jsme stihli východ slunce a mohli 
vychutnat pohled na dlouhý stín 
našeho vrcholu promítnutý do 
níže položené oblačnosti. Počasí 
vyšlo a rozhled byl krásný i na krá-
ter ležící těsně pod námi.

 Nejvyšším vrcholem Ekvádoru 
je dnes již vyhaslý stratovulkán 
Chimborazo (6 310 m). Jako tu-
ristická zajímavost se udává, že je 
dokonce vyšší než Mount Everest, 
pokud výšku posuzujeme jako 
vzdálenost od středu Země. To je 
díky tomu, že Everest leží přibliž-
ně na 30° rovnoběžce, zatímco 
Chimborazo je téměř na rovníku. 
Zde jsme však měli smůlu v tom, 
že v noci před naším výstupem 
přišla sněhová bouře a příval sně-
hu náš výstup znemožnil. 

V letošním roce jsem navštívil 
další zajímavou oblast, kterou je 
Centrální Pamír nacházející se 
v Tádžikistánu. Konkrétně šlo 
o horolezecký tábor na soutoku 
ledovce Moskvina a Valtera ve 

výšce 4 200 m. Do tohoto místa 
se lze prakticky dostat pouze vr-
tulníkem. Jedná se o velmi krás-
nou lokalitu mezi Pikem Ismaila 
Somoni (7 495 m dříve Pik Ko-
munismu) a Pikem Korženěvské 
(7 105 m), který byl cílem naší 
výpravy. Zde se nám první po-
kus o výstup na vrchol nezdařil, 
protože jsme se museli vrátit 
z důvodu počasí z posledního 
postupového tábora ve výšce 
6 100 m. V dalším pokusu se 
z naší pětičlenné výpravy poda-

řilo vystoupit na vrchol dvěma 
členům. Na fotografi i ze základ-
ního tábora je vidět v pozadí ma-
siv Piku Ismaila Somoni, který je 
150. nejvyšší horou světa a čtvr-
tou v Pamíru. Poprvé byl dosažen 

v roce 1933, v době našeho poby-
tu se však na něj nikomu z celého 
mezinárodního osazenstva tábo-
ra vystoupit nepodařilo.

Nejen o těchto dvou akcích 
našeho oddílu, ale i o dalších vý-
stupech připravujeme promítání 
v našem kině ve dni 7. 11. 2014.
Moc nás potěší, když zájem 
veřejností bude podobný jako 
v roce 2012. Jsou zváni všichni 
příznivci nejen horolezectví ale 
i hor a přírody vůbec.

Josef Křena

Město Lysá nad Labem si Vás dovoluje pozvat 
u příležitos   dokončení projektu

„Rekonstrukce místní komunikace 
Na Staré vsi a Dolejší“ na

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ,
které se koná v sobotu 4. 10. 2014 

v 10.00 hodin

SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU 
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A Z ROZPOČTU MĚSTA LYSÁ NAD LABEM

Po prvních dvou úspěšných ře-
meslných jarmarcích v Lysé jsme 
se společně s mateřským centrem 
Fajn klub rozhodli pokračovat v této 
(snad už zavedené) tradici v našem 
městě. Opět spousta kladných ohla-
sů ze stran návštěvníků i prodejců 
nás utvrdilo v tom, že je o kvalitní 
české rukodělné výrobky a akce to-
hoto druhu opravdový zájem.

Podzimní jarmark bude probíhat 
18. října od 10.0 hodin na Náměstí 
Bedřicha Hrozného.

Součástí trhu budou opět ukázky 
staročeských i novodobých řemesel 
a umění, tvůrčí dílny pro děti i do-
spělé a prodej materiálu pro tvoření. 
Při příznivém počasí se návštěvníci 
mohou těšit na ukázky „králičího 
hopu“. Divadélka pro celou rodinu 
budou připravena za každého po-
časí. Děti určitě nadchnou kouzla z 
obřího bublifuku a tentokrát pro ně 
chystáme ještě jedno pěkné překva-
pení. Jarmareční atmosféru bude 
jedinečně dokreslovat opět hra fl a-
šinetová a všichni si budeme moci 
obdivovat jízdu na vysokém kole. 
Lokální umístění jarmarku bude 
podtrženo vystoupením folklorního 
souboru Mlynařice.

 Návštěvníci se mohou těšit na 
širokou skladbu výrobků a řemesel: 
košíkaření, drátenictví, kovářské 
a krejčovské výrobky, výrobky ze 
dřeva - hračky, drobné dárkové před-
měty i bytové dekorace, keramika, 
výroba mýdla a přírodní kosmetiky, 
svíčky, dřevěné formy na cukroví, 

tiffany vitráže a široká škála šper-
kařských výrobků a různé domácí 
dobroty.

Pro děti bude opět připraveno ně-
kolik výtvarných dílen, kde si budou 
moci sami nebo s rodiči vyzkoušet 
svou zručnost a odnést si pyšně 
domů svůj výrobek.

Detailní informace (skladba ře-
meslníků, program, fotografi e z mi-
nulých ročníků) můžete sledovat na 
FB profi lu jarmarku.

Nedílnou součástí tohoto jarmar-
ku bude opět pomoc potřebným. 
Tentokrát to bude hudební uskupení 
„Vážky“, které se představí i během 
jarmarku samotného.

Kapela Vážky je parta šesti han-
dicapovaných hudebních nadšenců 
z Domova Mladá v Milovicích, kde 
seskupení vzniklo v roce 2010. Hra-
je různé hudební žánry, od lidovek 
přes country až po rock. Účastní se 
různých akcí, festivalů, hudebních 
soutěží a představuje se např. i u roz-
svícení vánočního stromu. 

V loňském roce na festivalu v Mi-
lovicích pokřtili vlastní CD „Vážky 
naživo“.

Aktuálně kapela potřebuje fi -
nance na zakoupení dalších hudeb-
ních nástrojů a jiného vybavení na 
muzikoterapii. Ta u klientů kromě 
hudebního rozvoje vede k většímu 
soustředění, napomáhá zklidnění 
a umožňuje vyjádření na jakékoli 
úrovni postižení. V rámci ní jsou za-
hrnuta i pohybová a dechová cvičení. 

Motto kapely: I když se nám ne-

daří, tak to vůbec nevadí, zahrát si je 
náš cíl.

Stejně jako na dubnovém jarmar-
ku bude proto kapele věnován výtě-
žek z prodeje výrobků věnovaných 
řemeslníky a předány dobrovolné 
příspěvky od návštěvníků jarmarku. 
Můžeme hrdě oznámit, že díky všem 
prodejcům a štědrým návštěvníkům 
jsme malému Vašíkovi z Litole (část 
Lysé nad Labem) mohli po minulém 

jarmarku předat celkovou částku 
6457,- Kč. Tento dík patří jistě i vám, 
jelikož díky vašemu zviditelnění jar-
marku na něj v dubnu přišlo odha-
dem 1700 návštěvníků.

S hrdostí musíme přiznat, že ne-
opakovatelné jarmareční atmosféry 
a příjemně stráveného dne si všimli 
nejen návštěvníci, ale všichni řemesl-
níci a účinkující - děláme si s kama-
rádkou jarmark pro radost a snad je 
to i vidět.

Mgr. Michaela Tesařová

Řemeslný jarmark v Lysé nad Labem
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Krátce z radnice

Ve dnech 10. a 11. října letoš-
ního roku proběhnou volby do 
Zastupitelstva města Lysá nad 
Labem a zároveň volby do 1/3 Se-
nátu Parlamentu České republiky 
(1. kolo).

Voličem do zastupitelstva měs-
ta je občan města za předpokladu, 
že jde o státního občana ČR, který 
alespoň v den voleb dosáhl věku 
nejméně 18 let a je v den voleb 
v Lysé nad Labem přihlášen k 
trvalému pobytu a státní občan 
jiného státu, který v den voleb do-
sáhl věku nejméně 18 let, je v Lysé 
nad Labem přihlášen k trvalému 
pobytu a jemuž právo volit přizná-
vá mezinárodní úmluva, kterou je 
ČR vázána (občan členského stá-
tu EU), a pokud požádal o zápis 
do dodatku stálého seznamu voli-
čů, hlasovat ve volbách do Zastu-
pitelstva města Lysá nad Labem.

Voličem do Senátu je pouze 
státní občan České republiky, kte-
rý alespoň druhý den voleb dosáhl 
věku nejméně 18 let. Ve druhém 
kole voleb do Senátu může volit 
i občan, který alespoň druhý den 
konání druhého kola voleb dosáhl 
věku nejméně 18 let.

Hlasování v našem městě pro-
běhne v 9 stálých volebních okrs-
cích, do kterých jsou voliči zařa-
zeni podle místa trvalého bydliště.

l. OVK Hasičská zbrojnice 
 Byšičky,
2. OVK Hasičská zbrojnice 
 Dvorce,
3. OVK MŠ Čtyřlístek, 
 Brandlova 1590, Lysá n. L.,
4. OVK MŠ Pampeliška, 
 Sídliště 1464, Lysá n. L.,
5. OVK MŠ Pampeliška,
 Sídliště 1464, Lysá n. L.,
6. OVK Svatební obřadní síň, 
 Husovo nám. 23, Lysá n. L.,
7. OVK Hasičská zbrojnice, 
 Pivovarská 1518, Lysá n. L.,
8. OVK Hasičská zbrojnice, 
 Pivovarská 1518, Lysá n. L.,
9. OVK ZŠ T. G. Masaryka, 
 Palackého 160, Lysá n. L.

Volební místnosti se otevírají 
v pátek 10. 10. 2014 ve 14.00 
hodin a zavírají ve 22.00 hodin 
a v sobotu 11. 10. 2014 se otevírají 
v 8.00 hodin a uzavírají se ve 14.00 
hodin.

V případě konání II. kola vo-
leb do Senátu Parlamentu ČR se 
volby uskuteční 17. a 18. října 
2014, kdy budou volební místnos-
ti otevřeny v pátek 17. 10. 2014 
od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a v sobotu 18. 10. 2014 od 8.00 
hodin do 14.00 hodin.

Hlasovací lístky pro volby do 
zastupitelstva města a do Senátu 
budou všem voličům dodány nej-
později 3 dny před dnem voleb, 
a v den voleb i všem okrsko-
vým komisím. V případě konání 
2. kola voleb do Senátu budou 
hlasovací lístky voličům vydá-
vány v dnech voleb ve volebních 
místnostech.

Volič hlasuje osobně po pro-
kázání své totožnosti a státního 
občanství. Občan České republi-
ky státní občanství prokáže plat-
ným občanským průkazem nebo 
platným cestovním pasem České 

Volby do Zastupitelstva
města Lysá n. L. 
a Senátu Parlamentu ČR

republiky. Občan jiného státu se 
prokáže průkazem o povolení 
k pobytu.

Pokud volič neoznačí na hlaso-
vacím lístku ani volební stranu, 
ani žádného kandidáta, hlasova-
cí lístek nevloží do úřední obálky, 
hlasovací lístek přetrhne nebo 
vloží do úřední obálky několik 
hlasovacích lístků do téhož za-
stupitelstva, je jeho hlas neplat-
ný.

Upravený hlasovací lístek pro 
volby do zastupitelstva města vloží 
volič do šedé obálky.

Do žluté úřední obálky volič 
vloží l hlasovací lístek se jménem 
kandidáta pro volby do Senátu 
Parlamentu ČR.

Volič může požádat ze závaž-
ných, zejména zdravotních dů-
vodů, městský úřad a ve dnech 
voleb okrskovou volební komisi 
o to, aby mohl hlasovat mimo vo-
lební místnost. V takovém přípa-
dě okrsková volební komise vyšle 
k voliči dva své členy s přenosnou 
volební schránkou, úředními 
obálkami a hlasovacími lístky.

 Pro volby do Senátu Parlamentu 
ČR může volič, který nebude moci 
volit ve volebním okrsku, v jehož 
stálém seznamu je zapsán, požádat 
o vydání voličského průkazu. Volit 
potom může ve volebním okrsku 
spadajícím do volebního obvodu, 
kde jsou volby vyhlášeny a v jehož 
územním obvodu je volič přihlášen 
k trvalému pobytu.

Závěrem upozorňuji, že každý 
volič si může v úředních hodinách 
na městském úřadě ověřit, zda je 
zapsán v seznamu voličů, může po-
žadovat doplnění údajů nebo prove-
dení oprav. Městský úřad je povinen 
do 48 hodin žadateli vyhovět nebo 
mu v této lhůtě sdělit důvody, proč 
žádosti vyhovět nelze.

V Lysé nad Labem bylo pro vol-
by do zastupitelstva města zaregis-
trováno celkem 12 volebních stran: 
Komunistická strana Čech a Mo-
ravy, Změna pro Lysou – sdružení 
politického hnutí Změna a nezávis-
lých kandidátů, Strana svobod-
ných občanů, LYSÁ V POHYBU 
– sdružení nezávislých kandidátů a 
politického hnutí STAROSTOVÉ 
A NEZÁVISLÍ, „KULTURNĚ!“ 
– sdružení nezávislých kandidátů, 
Cesta města – sdružení politické 
strany Strana zelených a nezávis-
lých kandidátů, TOP 09, Česká 
strana sociálně demokratická, 
Křesťanská a demokratická unie 
– Československá strana lidová 
s podporou nezávislých, Občan-
ská demokratická strana, ANO 
2011, NAŠE LYSÁ – sdružení ne-
závislých kandidátů. Volební stra-
ny jsem uvedla v pořadí, ve kterém 
podaly kandidátní listinu. Všech-
ny volební strany postavily plnou 
15 člennou kandidátku. Znamená 
to, že si volič, který neupřednost-
ní žádnou volební stranu, může 
vybírat ze 180 kandidátů nových 
15 zastupitelů, kteří dle jeho před-
stav, budou v dalších 4 letech nejlé-
pe hájit zájmy města a podílet se na 
jeho dalším rozvoji.

Šťastná Irena
 odbor vnitřních věcí

15. jednání rady města se 
konalo 19. 8. 2014. Program 
obsahoval 28 bodů, z nichž ne-
celou polovinu připravil odbor 
správy majetku a investic (SMI). 
Po dvou bodech bylo věnováno 
pozemkům, nebytovým pro-
storům, bytovým záležitostem, 
úpravě rozpočtu v rámci kapi-
toly. Z programu: zajímavým 
bodem s č. 4 byl návrh na odkup 
domu čp. 268 a sousedící sto-
doly v Sojovické ulici. Objekty 
jsou v majetku Českého svazu 
chovatelů, Základní organizace 
Lysá nad Labem. Rada města 
odkup domu doporučuje, ale 
konečné rozhodnutí má v rukou 
zastupitelstvo. V bodu č. 12 rada 
vybírala dodavatele pro nové se-
dačky do městského kina. Byly 
osloveny 3 fi rmy, dvě zaslaly 
nabídku. Veřejnou zakázku zís-
kala fi rma PRODANCE z Prahy 
7 s nabídkovou cenou 847 tis. 
Kč včetně DPH. V následujícím 
bodu rada posuzovala další ve-
řejnou zakázku, a sice na staveb-
ní úpravy hlediště kina. Ze dvou 
nabídek si vítězství odnesla opět 
fi rma PRODANCE z Prahy 7 
s nabídkovou cenou 338 tis. Kč 
včetně DPH.

V bodu č. 14 rada vybírala do-
davatele nového služebního auta 
pro městský úřad. Agenda so-
ciálně právní ochrany ve správ-
ním obvodu vyžaduje poměrně 
velkou mobilitu úředníků, navíc 
se podařilo získat dotaci z mini-
sterstva práce a sociálních věcí. 
Byly osloveny 3 fi rmy, dorazily 
dvě nabídky. Jedna z nich však 
nesplnila podmínky zadání, 
a tak se vítězem stalo Autocent-
rum BOURA z Činěvsi s nabíd-
kovou cenou 286 tis. Kč včetně 
DPH a vybraným automobilem 
Škoda Fabia. K bodu programu 
č. 16 byla přizvána paní ředitel-
ka ZŠ Hrozného Dr. Jarešová. 
Představila projekt „Dotkněte 
se inovací“, v němž fi rma BO-
XED z Prahy 6 věnuje vybraným 
školám moderní informační 
technologii. Rada jako zástupce 
zřizovatele školy schválila uza-
vření partnerské smlouvy. Také 
k dalšímu bodu byl přizván host, 
pan Ing. Jurček z fi rmy Hrdlička. 
Rada projednávala návrh obec-
ně závazné vyhlášky o vedení 
digitální technické mapy (DTM) 
města. Právě s fi rmou Hrdlička 
město již 10 let spolupracuje při 
vytváření DTM. Obecně závazná 
vyhláška zakotvuje novou povin-
nost pro investory v tom, že po 
zaměření konečného provedení 
stavby předá investor podkla-
dy nejen v papírové podobě, 
ale také digitálně na nosiči dat. 
Radní pokládali hostovi zvídavé 
dotazy a dá se předpokládat, že 
stejně tak tomu bude i na za-
stupitelstvu, které je ze zákona 
oprávněno schvalovat obecně 
závazné vyhlášky.

Diskusi vyvolal i bod č. 19, 
kde se projednávala pravidla pro 
výkup a směnu pozemků v trase 
silničního obchvatu města. Také 
tento bod bude projednán v zá-
řijovém zastupitelstvu. V bodu 
č. 21 rada vzala na vědomí 
zprávu o zveřejňování zápisů 
z jednání rady města. Krát-
kou diskusi vyvolal bod č. 24, 
v němž rada projednávala žádost 

jednoho stavebníka nově bu-
dovaného domu v Masarykově 
ulici. Stavebník požadoval, aby 
město posunulo parkovací stání 
u chodníku, neboť je mu ome-
zován výjezd z průjezdu. Rada 
konstatovala, že dům se stavěl 
až po dokončení rekonstrukce 
Masarykovy ulice, a proto měl 
respektovat schválený projekt. 
Ke zrušení parkovacího stání tak 
nedojde. V předposledním bodu 
rada schválila program nadchá-
zejícího zasedání zastupitelstva. 
V posledním bodu rada schváli-
la natáčení fi lmu „O Johance“ 
v ulicích Na Františku, U Braň-
ky a Čapkova od 10. 9. do 5. 10. 
2014. Filmaři složí vratnou kau-
ci 15 tis. Kč a jméno města bude 
uvedeno v titulcích fi lmu. 

16. jednání rady města se 
konalo 2. 9. 2014. Program se 
skládal z 20 bodů, z nichž 18 
bylo od odboru správy majetku 
a investic (SMI). Program byl 
velmi pestrý a body se dotkly 
snad všech oblastí života ve měs-
tě. Z programu: v prvních dvou 
bodech se vybíral dodavatel na 
opravu chodníků. První zakáz-
kou byla rekonstrukce chodní-
ku v ul. ČSA v úseku Mánesova 
– Resslova. Ze čtyř došlých za-
kázek byla jedna vyloučena pro 
nesplnění podmínek. Vítězem 
se stala fi rma SKL RECYKLO-
STAV s nabídkovou cenou 441 
tis. Kč včetně DPH. Druhou za-
kázkou byl chodník Jedličkova 
– Mlíčník. Zde došly 4 nabídky, 
všechny postoupily do hodno-
cení. Zakázku získala stejná 
fi rma jako v předchozím bodu, 
nabídková cena činila 364 tis. 
Kč. V bodu č. 3 rada projednala 
žádost občanů z Kačína, aby zde 
zastavoval školní autobus, který 
vozí děti z Byšiček do ZŠ. Od-
bor SMI tento úkol projedná na 
krajském úřadě. V dalším bodu 
rada projednala žádost občanů 
z ulice K Borku, aby byla dokon-
čena úprava nezpevněné komu-
nikace. Akce bude zařazena do 
návrhu rozpočtu na rok 2015. 
V bodu č. 6 rada schválila komisi 
pro otevírání obálek a hodnotící 
komisi pro akci Rekonstrukce 
muzea B. Hrozného. Základním 
hodnotícím kritériem je nejniž-
ší nabídková cena. V bodu č. 7 
rada přijala nabídku na opra-
vu, údržbu a provoz veřejného 
osvětlení na území města. S do-
savadním partnerem má město 
jen ty nejlepší zkušenosti, a tak 
pan V. Bílek bude pokračovat 
v práci i nadále.

V bodu č. 10 rada schválila 
konání 3. řemeslného jarmarku 
rukodělných prací dne 18. 10. 
2014. Pořadatelem je Fajn Klub, 
který složí kauci 5 tis. Kč. Pokud 
bude náměstí B. Hrozného po 
akci v pořádku, kauce se vrátí. 

V bodu č. 12 se rada opa-
kovaně vrátila k zakázce pro 
zabezpečení nucených odtahů 
a uložení odtažených vozidel. 
Tento problém vyvstává přede-
vším při výstavách, kdy o špatně 
zaparkovaná vozidla není nou-
ze. Nicméně ani po opakovaném 
zveřejnění zakázky v různých 
médiích se nenašel ani jediný 
zájemce, který by tuto službu 
ve městě zajistil. V bodu č. 18 
rada schválila výjimku z obec-

ně závazné vyhlášky č. 2/2012 
a povolila panu Velechovskému 
(Hospůdka u zeleného stromu) 
konání disco zábavy ze soboty 
20. 9. 2014 do následující neděle 
do třetí hodiny ranní.  V posled-
ním bodu rada pověřila pana 
starostu podpisem memoranda 
o dopravní obslužnosti. Me-
morandum navrhl boleslavský 
primátor pan MUDr. Nwelati 
a je zaměřeno na propojení do-
pravní sítě od Prahy po Mladou 
Boleslav.

5. zasedání zastupitelstva 
města se konalo 3. 9. 2014. Pro-
gram se skoro třemi desítkami 
bodů byl předzvěstí dlouhého 
jednání, ale vzhledem k věcnosti 
jednání se vše podařilo projed-
nat v relativně krátkém čase. 
Deset bodů bylo věnováno po-
zemkovým záležitostem. Pouze 
v jediném případě došlo k výmě-
ně názorů, kdy přítomný občan, 
kupující pozemek na Sídlišti, 
nebyl spokojen s tím, že jeden 
ze zastupitelů navrhl zvýšit cenu 
z 500 na 1000 Kč/m2. Většina 
hlasů však vyšší cenu podpořila.

V bodu s č. 10 zastupitelé jed-
nali o odkupu domu a stodoly 
v Sojovické ulici od chovatelů. 
Zastupitelé se shodli s radou 
v názoru, že je účelné dům 
čp. 268 koupit za 650 tis. Kč 
a přilehlou stodolu za 225 tis. Kč. 
Následně se budou řešit vztahy 
k pozemkům. Kupní smlouva 
bude uzavřena za podmínky, že 
Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, vlastník po-
zemku, neuplatní své předkupní 
právo podle nového občanského 
zákoníku.

Hodinovou diskusi vyvolal 
bod č. 12 o variantách výstav-
by nové tělocvičny při ZŠ TGM 
v Litoli. Podle požadavků za-
stupitelů odbor SMI nechal 
zpracovat studii, která nabízí 
několik možných řešení. Ředi-
tel zmíněné školy pan Mgr. Petr 
Eliška vyjádřil nespokojenost 
s variantou, kdy by se ze školy 
stala plnohodnotná devítilet-
ka, ale vždy jen po jedné třídě. 
Takové řešení je ekonomicky 
neúnosné a škola nesežene po-
třebný počet kvalifi kovaných 
pedagogů. Doporučil, aby škola 
byla zachována tak, jak fungu-
je, tedy jen I. stupeň, aby malé 
děti nemusely dojíždět nebo do-
cházet do Lysé.  Zastupitelé se 
dotkli i otázky demografi ckého 
vývoje a nákladů na výstavbu, 
které by v případě rozšíření ško-
ly výrazně překročily původní 
návrh jen na novou tělocvič-
nu s odhadovanými náklady 
7 mil. Kč. Pan Mgr. Fajmon pří-
tomné upozornil, že zastupitel-
stvo řeší problém města, ne jen 
Litole. Při hlasování nakonec 
prošlo zpracování projektové 
dokumentace pro rozšířenou va-
riantu, tedy dva pavilony.

Bod č. 15 byl zaměřen na obec-
ně závaznou vyhlášku o digitální 
technické mapě města a přinesl 
pokračování diskuse, která za-
čala v radě města. Tentokrát byl 
přizvaným konzultantem pan 
Mgr. Martin Eliška, informatik, 
který s DTM aktivně pracuje. 
Pádnými argumenty bylo to, že 
geodeti dnes primárně vytvářejí 
podklady digitálně, výsledek pak 
předávají investorovi na papíře. 
Město po investorovi bude chtít 

nejen papír, ale i data např. na 
CD, což je 7-10 Kč navíc. Data 
v požadovaném formátu se pak 
„nahrají“ do DTM. V souhrnu 
pak město nebude muset zamě-
řovat objekty a sítě opakovaně 
a tím dochází k úspoře stotisíco-
vých částek ročně.

V bodu č. 16 se projednávala 
pravidla pro výkup a směnu po-
zemků v trase silničního obchva-
tu. Výstupem byl úkol pro odbor 
SMI, aby dopracoval pravidla 
o náměty a připomínky, které 
zazněly v diskusi. Odbor rovněž 
zadá vzorový znalecký posudek 
na ocenění některého pozemku, 
ležícího v trase obchvatu. Tím 
město upřesní základní před-
stavu o tom, jaké prostředky bu-
dou na výkup pozemků potřeba. 
Nezapomene se ani na možnost 
směny pozemků. Odbor SMI 
zpracuje přehled pozemků, 
vhodných ke směně. 

V dalších dvou bodech za-
stupitelstvo schválilo plánovací 
smlouvy se společnostmi Brazel 
a PMS při výstavbě inženýr-
ských sítí. K bodu č. 19 proběh-
la více než hodinová diskuse. 
Jednalo se o obnovení spoluprá-
ce se Středočeským krajem při 
výstavbě Domova pro seniory. 
Návrh předložil pan Ing. Gre-
gor a apeloval na to, aby město 
opakovaně vyjadřovalo zájem 
na stavbě domova. Pan staros-
ta Mgr. Havelka zrekapituloval, 
jaké kroky město podniklo, jaké 
finanční náklady byly vynalo-
ženy. Investorem a provozova-
telem je Středočeský kraj, ale 
ten věc nedotáhl do konce. Pan 
Mgr. Fajmon konstatoval, že 
iniciativa musí vzejít ze Středo-
českého kraje. Po delší disku-
si byl většinou hlasů schválen 
výstup tohoto bodu – úkol pro 
pana starostu, aby napsal Stře-
dočeskému kraji žádost o ob-
novení spolupráce na výstavbě 
Domova pro seniory. 

Dalšími dvěma body přispěl 
do programu pan Mgr. Fajmon 
a týkaly se možnosti získání dal-
ších pozemků do majetku měs-
ta. V bodu č. 27 zastupitelstvo 
schválilo Smlouvu o spolupráci 
Středočeského kraje a města při 
akci „II/272 Litol – Lysá nad La-
bem 2. stavba“ (tj. II. etapa ob-
chvatu města). K tomuto bodu 
se sešli zastupitelé na pracovní 
schůzce koncem července, pak 
smlouvu „piloval“ právník měs-
ta, a tak byl návrh bez problé-
mů schválen. V bodu č. 28 dalo 
zastupitelstvo souhlas k tomu, 
aby na správním území města 
mohla v letech 2014–2020 půso-
bit Místní akční skupina Polabí, 
o.p.s.

V bloku informativních zpráv 
vzalo zastupitelstvo na vědomí 
následující zprávy: Analýza účtů 
města, Deklarace provozovatelů 
technických herních zařízení, 
Směrnice č. 9/2014 Evidence 
a zveřejňování smluv a přehle-
du faktur, Zveřejňování zápisů 
z rady města. 

Po diskusi k obecním záleži-
tostem pan starosta pozval čle-
ny zastupitelstva na závěrečné 
zasedání, které se bude konat 
dne 1. 10. 2014, protože volba-
mi končí volební období 2010–
2014. Poté zasedání ukončil.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá n. L.
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Město Lysá nad Labem blahopřeje jubilantům 
k významným narozeninám a všem přeje do dalších let 

hodně pohody a spokojenosti.
   Marcela Chloupková

92 let
Božena Férová
Vladimír Koleška

90 let
Václav Bárta

85 let
Zdeňka Kopejtková
Jaroslav Černý

80 let
Jaroslava Kovaříková
Jindřich Procházka
Jiří Jonáš

Ralph Waldo Emerson:
„Smát se často a dlouho; získat úctu inteligentních lidí 
a náklonnost dětí; zasloužit si ocenění čestných kritiků a snášet 
zradu falešných přátel; ocenit krásu, nacházet v ostatních 
lidech to nejlepší; ať už obohacený o zdravé dítě, upravený 
záhon nebo o zlepšené společenské podmínky; vědět, že váš 
život usnadnil žití někomu jinému. To je úspěch.“

Pro stanoviště U VLEČKY, KE SKÁLE, BRANDLOVA (u trafa) 
a MLÍČNÍK budou přistavovány BIO (velkoobjemové kontejnery na zeleň)  
– třetí sobotu v měsících ŘÍJEN.

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

Podrobnější informace budou vyvěšeny na jednotlivých stanovištích.

Pro všechny občany je k dispozici sběrný dvůr, který je u sídliště - bývalá 
kotelna, ul. Ke Vrutici 1738, otevřen je celý rok v tyto dny:
Pondělí - pátek  9.00 – 17.00 hodin
Sobota  9.00 – 13.00 hodin

Ivana Koštířová, odbor SMI

Přistavování
velkoobjemových

kontejnerů v roce 2014

Občanské sdružení Diakonie Broumov 
www.diakoniebroumov.cz

VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

 ošacení – dámské, pánské, dětské – zimní i letní 
 neobnošená, nepoškozená, čistá obuv
 lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, závěsy
 látky (min. 1 m2, nedávejte odřezky a zbytky látek), vlny a příze
 vatované a péřové (i samotné peří) přikrývky, polštáře a deky
 nepoškozené spací pytle
 školní a sportovní potřeby, hračky – nepoškozené, kompletní
 čisté nádobí skleněné, porcelánové, kovové

Sbírka se uskuteční:
v pátek 24. října 2014 v době od 8.00 do 17.00 hodin a
v sobotu 25. října 2014 v době od 8.00 do 13.00 hodin

Místo sběru:
garáž městského úřadu, za MěÚ u sídla Policie ČR.

Po zkušenostech z pořádání sbírek se na dárce obracíme s prosbou:
 věci nenoste volně, ale zabalené do pevných igelitových pytlů
 či kartonových krabic
 noste věci bez plísně, děr, fl eků, s funkčními zipy, s knofl íky, s patenty, 
 gumou či tkanicí v pase 
 vše čisté, umyté, vyprané
 NENOSTE VĚCI mnoho let odložené, zpuchřelé, plesnivé. 
 S takovými věcmi zamiřte raději přímo do nového separačního 
 dvora na sídlišti (nalevo před AUTO TICHÝ), otevřeno pondělí až 
 pátek od 9.00 do 17.00 hodin a v sobotu od 9.00 do 13.00 hodin.

Spolupořadatelem sbírky je Město Lysá n. L. a Farní charita Lysá n. L. 
Bližší informace na tel.: 325 510 224, 606 509 502 nebo 724 181 805.   

Měsíc září nám utekl jako voda 
a začíná druhý měsíc podzimu. Je 
nejvýš na čase uklidit na zahrádkách, 
ale taky něco udělat s kytkami v do-
mácnostech, na balkonech, uložit 
je k zazimování, aby i příští rok byly 
naším domácím potěšením.

V září jsme se v Kavárničce sešli 
k docela závažným tématům, pro-
bíraným s návštěvou v Křesle pro 
hosta. Paní Irena Šťastná, vedoucí 
odboru vnitřních věcí městského 
úřadu, nás seznámila s přípravou 
a průběhem komunálních voleb 
v našem městě. Upřesnila, jak po-
stupovat, chceme-li dát svůj hlas 
volebnímu uskupení nebo jednotliv-
cům. Kandidující nám představila 
a tak jsme měli dostatek času na roz-
hodnutí, koho volit, až vstoupíme za 
pár dnů do volebních místností.

Druhou návštěvou byla rych-
tářka Obce baráčníků Lysá n. L. 
paní Zdenka Štolovská, dopro-
vázená dalšími činovníky organi-
zace. Právě v letošním roce osla-
vují 120 let trvání obce a při této 
příležitosti navštívili Kavárničku 
a zavzpomínali na uplynulá léta. 
V nádherných krojích pak roztan-

Z Kavárničky k volbám

čili celý sál.
V nastávajícím měsíci říjnu se 

sejdeme opět dvakrát. Na prvním 
posezení 6. 10. nás navštíví vedoucí 
a pracovnice prodejny KVĚTINY 
– ROMANTIC. Pohovoří o vaz-
bě květin pro každou příležitost, 
o vhodných dárcích v této oblasti 
i o včelí apatyce. K tomu předve-
dou poutavé ukázky. Zodpoví naše 
dotazy k péči o květiny v bytě i na 
zahrádkách, jak je zabezpečit před 
nastávající zimou.

Pár dnů po tomto našem pose-
zení vykročíme k volbám a svým 
hlasem podpoříme nové složení 
městského zastupitelstva. Pak už se 
budeme těšit na termín 20. 10., kdy 
nás v Kavárničce navštíví studenky 
Střední školy oděvního a grafi ckého 
designu a předvedou ukázkovou 
módní přehlídku.  

Těšíme se na setkání se seniory 
a jejich příznivci v Kavárničce dříve 
narozených, v restauraci U Bílé la-
butě na Masarykově ulici. Začíná-
me ve 14.00 hodin. Přivítá vás ka-
pela ŠPORKOVJANKA v novém 
kabátě a s bohatým repertoárem.    

 MVDr. Jan Kořínek

Milá maminko a tatínku!

50 let spolu - to je něco!
Za tu dobu změnilo se kdeco...
Ale na vaší lásce nic.
Přejeme vám těch let ještě víc.

Děkujeme za všechnu 
Vaši lásku a péči a přejeme
Vám hodně zdraví, štěstí 
a lásky.

Dana a Pepa
s rodinami

Ty projekty nejsou vždy nejvidi-
telnější, ale naše město by bez nich 
nemohlo fungovat. Mám na mysli 
neustálé zkvalitňování infrastruk-
tury, kterou potřebujeme všichni. 
A která nám pomáhá šetřit provoz-
ní náklady.

Zateplování, rozšíření kapacity 
čistírny odpadních vod, stokové 
systémy, revitalizace centra a re-
konstrukce komunikací. Lépe se 
nám dýchá, pohodlněji chodíme, 
potřebujeme méně tepla a tím 
i chráníme životní prostředí. V krás-
nějším a komfortnějším prostředí 
se učí naše děti.

Právě z evropských fondů 
a dalších dotačních titulů se nám 

Lysá z evropských fondů získala přes 160 milionů korun!
v posledních sedmi letech podaři-
lo získat přes 160 milionů korun. 
A jak si můžete srovnat v otiskova-
né tabulce, všechny fi nanční pro-
středky byly použity na zkrášlení 
a lepší fungování našeho města.

V závodech o tzv. evropské pe-
níze si vedeme bezesporu velice 
dobře. Vždy by mohlo být lépe, ale 
rád bych tímto poděkoval všem 
lidem na radnici i mimo ni, bez je-
jichž nasazení by se nám o těchto 
prostředcích mohlo jen zdát. Četné 
kauzy spojené s podvodným nebo 
podezřelým čerpáním fi nancí z ev-
ropských fondů dokládají, jak oše-
metné tyto dotace jsou. A jak velmi 
záleží na kvalitě projektu, jeho rea-

lizaci a samozřejmě provozu. Jsem 
velmi rád, že v případě Lysé pro-
cházíme v náročných hodnotících 
procesech bez příslovečné ztráty 
květinky.

Níže uvedený přehled čerpání 
dotací se týká let 2007–2013. Ne-
musí být však konečný: v tomto 
programovacím období totiž máme 
zažádáno ještě, zateplení budovy 
městského kina a revitalizaci fran-
couzské části zámeckého parku. 
Věřím, že budeme úspěšní i v těchto 
projektech.

O proslulé bruselské byrokra-
cii si můžeme myslet své, ale tipl 
bych si, že realizovat všechny 
akce, které jsme takto mohli díky 

evropským penězům, by byl pro-
ces možná na deset let. A stál by 
nás poměrně dost prostředků jen 
na úroky z úvěrů, jež bychom byli 
nuceni čerpat od bank. A kdo ví, 
zda by prošly přes zastupitelstvo 
bdící nad každou vynaloženou 
korunou.

Takto se můžeme radovat 
z postupně opravovaného cent-
ra, nových (zateplených) fasád 
na městských domech, ale třeba 
i nižších účtů za teplo ve škol-
kách a školách. A uspořené pe-
níze investovat do grantů nebo 
dalšího zkrášlování Lysé. A to 
není málo.

Jiří Havelka, starosta

Získané dotace z Evropských fondů v programovací období 2007–2013
Název akce Poskytovatel Fond Datum ukončení Výše dotace
Intenzifi kace ČOV Lysá nad Labem OP Životní prostředí CF 25. 6. 2012 40 810 560,00
Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany Lysá n. L. OP Lidské zdroje a zaměstnanost ESF 4. 2. 2014 1 961 825,31
Rekonstrukce místní komunikace Na Staré vsi a Dolejší  I. etapa ROP NUTS II Střední Čechy ERDF 29. 7. 2013 7 410 574,57
Rekonstrukce školního hřiště v Lysé n. L. - I. etapa ROP NUTS II Střední Čechy ERDF 12. 7. 2012 14 078 328,28
Revitalizace historického centra města Lysá n. L. ROP NUTS II Střední Čechy ERDF 24. 6. 2010 15 839 581,05
Rozšíření kapacit Mateřské školy Čtyřlístek v Lysé n. L. ROP NUTS II Střední Čechy ERDF 24. 8. 2010 12 834 613,37
Solární soustava pro přípravu TUV v kotelně ZŠ Lysá n. L. OP Životní prostředí CF 30. 10. 2008 1 312 086,35
Technologické centrum ORP Lysá n. L. Integrovaný operační program ERDF 26. 9. 2011 4 709 218,00
Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade) Integrovaný operační program ERDF 23. 6. 2009 58 259,00
Výstavba sběrného dvora ve městě Lysá n. L. OP Životní prostředí CF 29. 11.2010 4 529 148,62
Výstavba stokových systémů ve městě Lysá n. L. a jeho městských částí OP Životní prostředí CF 21. 12.2010 11 671 493,00
Zateplení ZŠ Lysá n. L. OP Životní prostředí CF 16. 7. 2009 23 288 797,25
Zpracování územního plánu Lysá n. L. Integrovaný operační program ERDF 23. 3. 2011 932 025,00
Zvýšení kvality řízení a efektivnosti Městského úřadu Lysá n. L. OP Lidské zdroje a zaměstnanost ESF 21. 5. 2010 3 948 826,66
Snížení energetické náročnosti Masarykovy školy  Lysá n. L. OP Životní prostředí CF 1. 8. 2013 5 044 592,00
Rekonstrukce muzea Bedřicha Hrozného v Lysé n. L. ROP NUTS II Střední Čechy ERDF 15. 7. 2015 11 048 720,29
Přeměna okolí MŠ Dráček na přírodní zahradu OP Životní prostředí CF 30. 11. 2014 2 762 515,80 
Celkem    162241164,55

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

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

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

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

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

POZVÁNKA na

Martinský průvod
s lampiony 

a ohňostrojem
Sraz v úterý 11. 11. 2014 

v 17.30 hodin 
na Husově náměstí
V případě nepřízně počasí bude 

náhradní termín 12. 11. 2014

4 

Ke sdělení redakční rady 
v prázdninovém dvojčísle dopl-
ňuji, že v době redakční uzávěr-
ky prázdninového vydání Listů 
Města Lysá nad Labem nebyl 
znám přesný termín konání ko-
munálních a senátních voleb. 
Protože se všeobecně hovořilo, 
že možný termín konání může 
být i první pátek a sobota v mě-
síci říjnu, redakční rada dala 
v zářijových Listech prostor 
zdarma všem kandidujícím stra-

Sdělení redakční rady
nám a uskupením kandidujících 
do komunálních voleb, které 
o to projevily zájem. KSČM a po-
litické hnutí ANO 2011 možnost 
prezentovat svůj volební pro-
gram nevyužily. Na redakční radě 
18. 8. 2014 bylo dohodnuto, že 
v říjnovém čísle Listů bude mož-
ná pouze prezentace kandidátů 
do Senátu formou placené inzer-
ce.

za redakční radu
Marcela Chloupková
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Prázdniny s knihovnou – 27. a 29. října 2014 Prázdniny s knihovnou – 27. a 29. října 2014 
od 8.00 do 12.00 hodinod 8.00 do 12.00 hodin
Dopolední prázdninový program pro děti ve 
věku 7–11 let. Vzhledem k omezené kapacitě je 
nutné se na akci přihlásit předem. Předběžné 
přihlášky je možné si vyzvednout v knihovně.

Trubači od st. Madeleine – do 6. října 2014Trubači od st. Madeleine – do 6. října 2014
Výstava fotografi í Miroslava Břeského představuje soubor trubačů, kteří pů-
sobí při kostelu sv. Madeleiny v samém centru Paříže. Trubači neodmyslitel-
ně patřili především v době šporkovské i k Lysé n. L. 

Čtenáři knihovny jistě v průběhu 
prázdnin zaregistrovali uzavření naší 
pobočky v Litoli. Důvodem uzavření 
byla rekonstrukce jedné místnosti 
knihovny. Kompletně se rekonstruo-
vala podlaha, opravovala se izolace, 
pokládala se nová podlahová krytina, 
instalovalo se nové osvětlení, malovalo 
se a třešničkou na dortu byla montáž 
nových regálů na knihy. Na čtenáře v 

knihovně také čeká nový stůl s počítačem a přístupem na internet. Náš velký dík 
patří všem, kteří nám tuto opravu umožnili nebo se na těchto opravách podíleli 
(především Městu Lysá n. L. a Odboru správy majetku a investic), neboť veškeré 
práce probíhaly velmi rychle bez jakýchkoli problémů a komplikací. 
Pobočka knihovny v Litoli tak opět může sloužit svým čtenářům. Otevřeno 
máme každé úterý od 13.00 do 17. 00 hodin, kdy si můžete přijít nejen 
půjčit knihu, ale můžete se i podívat, jak se rekonstrukce povedla. Těšíme 
se na Vás!

Mgr. Jana Bajerová, Městská knihovna Lysá nad Labem

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

Rychlé šípy – 3.–4. října 2014
Noční dobrodružství s Vontem, Rychlými šípy 
a tajemstvím Ježka v kleci pro odvážné kluky 
ve věku 8–10 let. 

Toulky minulostí – 7. 10. 2014 od 16.30 hodinToulky minulostí – 7. 10. 2014 od 16.30 hodin 

Přednáška PaedDr. Marie Kořínkové bude věnovaná husitskému hnutí 
a jeho významným osobnostem (Jan Hus, Jan Žižka, Jan Želivský, Jan 
Roháč z Dubé). Akce se koná od 16.30 hodin v knihovně.

Kurz drátování Kurz drátování 
– 8. + 22. října 2014 od 16.30 hodin– 8. + 22. října 2014 od 16.30 hodin
Pravidelné kurzy drátování s Janou Procházkovou (Řípovou) v knihovně. 

Lysá, jak ji vidím já – 8. 10. – 3. 11. 2014Lysá, jak ji vidím já – 8. 10. – 3. 11. 2014
Výstava fotografi í z 18. ročníku fotosoutěže pořádané naší knihovnou.

Povídání o porodechPovídání o porodech
– 14. října 2014 od 16.10 hodin– 14. října 2014 od 16.10 hodin
Další setkání a beseda nejen budoucích maminek o problematice porodů – 
sdílení osobních zkušeností, orientace v právních otázkách, „porod podle 
mých přání“ a diskuse nad dalšími otázkami i s účastí pozvaných odborníků.  
Akce se uskuteční v prostorách knihovny. Vstup volný.

Zdravé bydlení – 21. 10. 2014 od 18.00 hodinZdravé bydlení – 21. 10. 2014 od 18.00 hodin
Seznámení se základními principy stavební biologie -  celistvého pří-
stupu při stavbě a rekonstrukci domů v souladu s přírodou a zdravím 
člověka. Touto oblastí nás provede kamnář a přírodní stavitel Ing. Jan 
Hrabec. Přednáška se koná v prostorách knihovny. Vstup zdarma.

Tipy ke čtení

V srpnu a začátkem září jsme 
odpočívali a čerpali energii ze slu-
nečních paprsků, kterých se nám 
všem v červenci nedostávalo. Přes-
to se toho hodně událo.

Krásné počasí nás lákalo ven na 
nádvoří zámku a do parku. Pro-
bíhalo „Posezení pod platanem“ 
zpestřené hrou na kytaru, veselým 
povídáním, hrou s míčem. Pohy-
bových aktivit také není nikdy dost 
a pravidelné páteční cvičení je toho 
jen důkazem. Pod vedením naší 
fyzioterapeutky cvičíme na židlích 
a někteří i na vozíčcích.  Využíváme 
míčů, trénujeme paměť při dopro-
vodných „přemýšlivých“ hrách. 
I kuželkářské turnaje pokračovaly. 
Soutěžní klání plné stále lepších 
výkonů, výborná zábava. Univerzi-
ta volného času probíhala v prázd-
ninovém režimu a to promítáním 
fi lmů na přání – Bílá paní, Poslední 
růže od Casanovy, Černý tulipán… 
Stále více pracujeme také na indi-
viduálních návštěvách u klientů 
a snažíme se jejich případný handi-
cap překonat aktivizační činností, 
kterou stále individuálně rozvíjíme. 
I v době dovolených, byť v omezené 
míře, probíhalo pravidelné pose-
zení s hudbou v zámecké kavárně. 
Písničky známé i neznámé a sklen-
ka dobrého vína či šálek kávy, kdo 
by odolal. Oslavili jsme i srpnové ju-
bilanty, narozeninová oslava s přá-
ním všeho nejlepšího s narozenino-
vým dortem a milým popovídáním 
o životech oslavenců. Samozřejmě 
nechybí ani dobrá muzika. Do měs-
ta se rozjelo i „zámecké pendolíno“. 
Kdo z našich klientů měl zájem 
o nákupy, náš vozový park jim byl 

k dispozici. Ve čtvrtek 14. srpna nás 
navštívil, již s železnou pravidelnos-
tí, legendární zpěvák pan Richard 
Adam se svým doprovodem. To 
odpoledne se sál na 1. patře zapl-
nil věrnými posluchači a fanoušky. 
Dále mezi nás zavítala paní Veroni-
ka Pivoňková se svými čtyřmi čtyř-
nohými kamarády. Paní Pivoňková 
je členkou Kynologického klubu 

Lysá nad Labem a její pejsci mají ti-
tuly šampionů. Také náš zaměstna-
nec pan Pavel Voborník přivedl své-
ho psa. Na stránky klubu se můžete 
podívat na adrese: www.zkolysa.cz. 
Děkujeme za milou návštěvu.

Protože se blížil podzim, čas kdy 
se sklízí úroda, aby byla zásoba na 
blížící se zimu, proběhlo pravidelné 
loupání česneku pro naši zámeckou 
kuchyň. Nejde jen o pracovní záleži-
tost, je to i společenské setkání mezi 

našimi klienty. Povídání o kuchař-
ských uměních, zvycích… jak to 
tenkrát bylo? Prostě výměna velmi 
bohatých zkušeností, které naši kli-
enti bezesporu mají. 

Čas odpočinkových dovolených 
se chýlí ke konci. Letošní léto je 
opravdu rozmanité, slunné dny 
střídají ty zamračené, ale i tak jsme 
si ho užili…

Řady našich dobrovolníků se 
opět rozšířily. Ve středu 3. září 
zahájili dobrovolnickou činnost 

zaměstnanci fi rmy Penny Market 
s.r.o. Spolupráce bude dlouhodobá 
a podle prvního setkání i velice pří-
jemná. Konec léta a příchod podzi-
mu je vždy ve znamení sekání trávy, 
úpravy korun stromů a keřů. Tako-
vé práce je u nás více než dost. Naši 
noví dobrovolníci se svého úkolu 
zhostili na výbornou. Děkujeme 
a těšíme se na další setkání.

A co nás čekalo? Především již 
dlouho plánovaný autobusový vý-

let do ZOO a safari ve Dvoře Krá-
lové nad Labem. 

V dnech 6. – 12. 10. 2014 bude 
probíhat „Týden sociálních služeb 
ČR“. Program tohoto týdne jsme 
také pečlivě naplánovali. Jak? Po-
dívejte se na naše webové stránky 
www.domovnazamku.cz. 

Především Vás srdečně zveme 
na „Den otevřených dveří“ a to 
7. 10. 2014 od 9.00 do 15.00 ho-
din. Přijďte se s námi seznámit 
s naším zámeckým životem... 

Prostě jak se u nás na zámku žije.
V pátek 10. 10. 2014 proběhne 

v naší zámecké kavárně od 17.00 
hodin slavnostní zahájení výstavy 
akvarelů paní Miloslavy Elicero-
vé. Výstava potrvá do 9. 1. 2015. 
Všichni jste srdečné zváni.

S přáním krásných dnů zdra-
vím.

Mgr. Jiří Hendrich, 
ředitel Domov Na Zámku 

Lysá nad Labem, p.o.

Knihovna v Litoli je opět otevřena!Knihovna v Litoli je opět otevřena!

Beletrie pro dospělé
Podivuhodná cesta fakíra, který uvízl ve skříni z Ikey
– PUÉRTOLAS, Romain
Bláznivé a hořkosměšné dobrodružství Inda ze zapadlé 
provincie, jenž se vypravil do Paříže, aby si v nákupním 
řetězci IKEA v akci zakoupil speciální postel s hřeby. 
V kapse má jednu falešnou stoeurovou bankovku a na nose 
sluneční brýle – oba předměty sehrají velice důležitou roli 

v jeho dalším životě: první mu na paty pověsí mstivého taxikáře, druhý mu 
do cesty přivede osudovou lásku, a to vše během několika hodin. Poté začíná 
jeho nedobrovolná a neuvěřitelná cesta čtyřmi kouty Evropy a Libyí, zprvu 
ve skříni z IKEA, poté kamionem, letadlem, horkovzdušným balonem i lodí. 
Absurdním humorem vyprávění probleskuje tvrdá realita: každodenní boj 
ilegálních migrantů, kteří jsou skutečnými dobrodruhy dneška.

Kráska a zvíře – DÁN, Dominik
Dvojice detektivů z Našeho Města je po prázdninách zase 
spolu. Šéf se vrátil do práce opálený, usměvavý a plný 
energie. Barva mu zůstala, ale úsměv zamrzl na rtech už 
druhý den. Maďarští kolegové našli v poli kousek od státní 
hranice nahé zmasakrované tělo mladé ženy. Mezinárodní 
vyšetřování se rozbíhá a celý případ, je velmi ostře sledován veřejností a mé-
dii. Kdo vraha dopadne a co bylo důvodem k této extrémně brutální vraždě?

Naučná literatura pro dospělé
Nejkrásnější výlety vlakem – DAVID, Petr

Ideálním, avšak trochu opomíjeným prostředkem k puto-
vání krajinou je vlak. Vždyť naše vlast se může pochlubit 
téměř nejhustší železniční sítí v Evropě, staleté lokálky míří 
i do těch nejzapadlejších koutů. Autoři připravili „kuchař-
ku“ 40 výletů po těch nejkrásnějších tratích či jejich úsecích 
u nás. Vlak nás umí zavést i na místa, kam se jinak nedo-
staneme. Nebudeme se však pouze dívat z okénka, nechybí 
ani nabídka pěšího výletu tipu „Vystup a jdi“. Cestování 

vlakem je pro většinu lidí příjemnou změnou, užijí si je i děti. A když se místo 
běžného motoráčku objeví parní lokomotiva…

Invaze Československo 1968 : Svědectví velitele 
– VEDRAŠKO, Vladimír
První české vydání svědectví jednoho z klíčových sovět-
ských aktérů vpádu vojsk varšavské smlouvy do Česko-
slovenska. Na jaře roku 1968 dostal generál Aleksandr 
Michajlovič Majorov (1920–2008), velitel 38. armády 
Přikarpatského vojenského okruhu, rozkaz vpadnout do 
ČSSR s cílem potlačit a v případě nutnosti zničit kontrare-
voluci na jejím území. V roce 1998 podal jako vůbec první 
z velitelů, kteří uskutečnili srpnovou invazi do Československa, o tehdejších 
dramatických událostech svědectví, jež k vydání připravil ruský novinář Vla-
dimir Vedraško. Výsledkem je kniha přinášející mnoho dříve nepublikova-
ných informací a autentických ukázek dobových hlášení. Po šestnácti letech 
se s touto unikátní publikací konečně mohou seznámit také čeští čtenáři 
v překladu Pavla Weigela. 

Beletrie pro děti
Bratrstvo: Otroci ze Sokora – FLANAGAN, John

Nové dobrodružství začíná pověřením Hala a posádky jeho 
Volavky, aby sloužili coby námořní hlídka ve vodách spřáte-
leného Araluenu. Hal, Stig, Thorn a ostatní Volavky vyplou-
vají na moře s nečekanou novou členkou posádky na palubě. 
Nepřítel z minulosti se však vrací a Volavky musejí podnik-
nout nebezpečnou cestu do Sokora, aby zachránily skupinu 
zajatých Araluenců před otroctvím. A přestože mohou tento-

krát počítat s neocenitelnou pomocí araluenského hraničáře, není vůbec jisté, 
jak se jim podaří těžký úkol zvládnout.

Téměř ctihodná liga pirátů – CARLSON, Caroline
Hilary Westfi eldová odjakživa snila o tom, že bude pi-
rátkou. Netouží po ničem jiném než se plavit po Širých 
mořích a hledat magický poklad. A získat aspoň trošku 
uznání od svého otce, zkušeného admirála. Ale Téměř 
ctihodná liga pirátů odmítne Hilaryinu přihlášku, pro-
tože dívky nepřijímá, a Hilaryin otec ji namísto toho 
pošle do Penzionátu slečny Pimmové pro jemné dámy. 
Čeká se od ní, že bude nosit vlněné šaty (spodničky se neposkytují) a se 
zápalem se vrhne do předmětů jako valčík pro nadšené začátečníky. Ško-
la slečny Pimmové ve všech směrech naplňuje Hilaryiny nejhorší před-
stavy. Ale opravdový pirát nikdy nedopustí, aby se mu zoufalé okolnosti 
postavily do cesty.

Naučná literatura pro děti
Nejnapínavější experimenty pro děti 
– LANDWEHR, Kerstin
Více než 60 experimentů představí zvídavým badate-
lům fascinující jevy z oblasti biologie, chemie a fyziky. 
Ke každému experimentu jsou rozepsány podrobné 
návody s fotografi emi a vysvětlení, co za každým poku-
sem vězí. Děti se dozví spoustu informací o rostlinách, 

chemických prvcích, povětrnostních jevech, tlaku vzduchu a vody... 
K pokusům budou děti potřebovat běžné věci, které mají všichni doma.
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nabízí studium

Projektové a grantové řízení
Ekonomické lyceum
Obchodní akademie

specializace

Ekonomika a podnikání
Cestovní ruch a průvodcovství

Marketing a reklama
Dny otevřených dveří

13. 10. 2014 od 10.00 do 16.00 hodin
6. 12. 2014 od 9.00 do 12.00 hodin

12. 1. 2015 od 10.00 do 16.00 hodin

Obchodní akademie,
Lysá nad Labem,
Komenského 1534

www.oalysa.cz
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VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
Střední škola oděvního a grafi ckého designu v Lysé n. L. 

nabízí ve školním roce 2014/2015 široké veřejnosti 
dospělých krátké vzdělávací programy.

ZHOTOVOVÁNÍ DÁMSKÝCH ODĚVŮ
Zahájení kurzu: leden 2015
Místo konání: SŠ OGD - oděvní dílny,
U Dráhy 1280, Lysá nad Labem
Délka kurzu: 60 hodin
Cena kurzu pro jednoho účastníka: 
3.000,- Kč (platba předem)   
 

Přihlásit se můžete telefonicky nebo e-mailem.
Kontaktní osoba: ALENA HLAVATÁ
Tel.:  325 551 064, 724 786 281
e-mail: spvlysa@seznam.cz, www.ogdlysa.cz

Střední škola
oděvního a grafi ckého designu
Lysá nad Labem, Stržiště 475

Střední škola
oděvního a grafi ckého designu
Lysá nad Labem, Stržiště 475

MOŽNOST PŘIVÝDĚLKU
Střední škola oděvního a grafi ckého designu 

v Lysé nad Labem hledá modely
na fi gurální kresbu  - akt a portrét

Práce vhodná pro studenty, ženy na mateřské 
dovolené, důchodce.

Bližší informace na čísle: 724 786 281, 325 551 064

Jen pro vyvolené?
V zářijových Listech jsme byli 

krátkou zprávou na straně 2 všichni 
zváni a lákáni na představení diva-
dla Ypsilon. Článek začínal větou 
„Nepropásněte jedinečnou příle-
žitost…“ Chtěli jsme s manželem 
divadelní představení navštívit, ale 
během našeho pokusu zakoupit si 
lístek v předprodeji pro nás citovaná 
věta nabrala neočekávaný výsměš-
ný rozměr.

O způsobu předprodeje jsme se 
pečlivě informovali, abychom kou-
pi lístků skutečně „nepropásli“, 
a protože rezervace dle zaslané-
ho informačního e-mailu nebyla 
možná, stál manžel dne 1. září 
v 8.00 hodin ukázněně v knihovně 
ve frontě zájemců na optimistic-
kém pátém místě. Na této pozici 
samozřejmě nepodléhal vůbec 
obavám, že by lístky nezískal – jaký 
to bloud a naiva, když na něj měla 
dojít řada, byly lístky vyprodány. 
Jak pak by ne, když předchozí zá-
jemci kupovali vstupenky v počtu 
několika desítek. 

Navzdory informaci o nemož-
nosti vstupenky rezervovat se paní 
stojící před manželem dožadovala 
30 lístků, které měly být rezer-
vovány pro  Masarykovu školu 
v Lysé. Od pracovníka města, který 
dohlížel na knihovnici prodávající 
lístky, se zase dozvěděl, že nejprve 
musí být vstupenkami zabezpeče-
ní sponzoři. Na závěr zbývajícím 
lidem ve frontě sdělil, že se pokusí 
zajistit nějaké přístavky.

Jsem z této situace znechucena, 
jako potencionální divák se cítím 
podvedena a nechápu, proč bylo 
představení prezentováno v Lis-
tech jako veřejné, když bylo zjevně 
určeno nějakým uzavřeným sku-
pinám. Je otázkou, na koho mám 
směřovat svou stížnost či spíše 
žádost o vysvětlení. Po této zku-
šenosti budu k dalším pokusům 
o kulturní vyžití v Lysé samozřejmě 
přistupovat s obavami. Z těch, kte-
ří by mi mohli adekvátně odpově-
dět, jak je možné, že k této situaci 
vůbec došlo, oslovuji touto písem-
nou veřejnou cestou organizátory 
představení, Městskou knihovnu, 
která prodej lístků pravděpodobně 
pouze zprostředkovávala. A dále, 
protože se jedná o akci v rámci 
Polabských variací, které jsou 
dotované městem a jako takové 
jsou cílené na širokou veřejnost, 

má žádost o vysvětlení směřuje 
i k Radě města, která rozděluje 
dotace z Fondu kultury. Doufám, 
že alespoň jeden z oslovených sub-
jektů mi dokáže popsanou situaci 
nějak uspokojivě vysvětlit.

Milada Ledecká

Vážená paní Ledecká, 
dovoluji si za Městskou knihovnu, 

která zajišťovala předprodej vstu-
penek, reagovat na Váš příspěvek 
ohledně představení divadla Ypsilon 
a zásadně nesouhlasit s názorem, že 
představení bylo určeno „pouze uza-
vřeným skupinám“. Jak bylo psáno 
a předem oznámeno, vstupenky 
nebylo možné předem kupovat ani 
rezervovat, a to platilo i pro základní 
školu (což jistě pan Ledecký stojící ve 
frontě z úst pořadatele i knihovnice 
slyšel a musel vidět i to, že paní žád-
né předem rezervované vstupenky 
nedostala a nedostala dokonce ani 
tolik vstupenek, kolik chtěla, neboť 
jich už ani tolik na prodej nezbylo)! 
Šanci zakoupit vstupenku tak měli 
všichni stejnou, záleželo pouze na 
tom, kdo přijde dříve. 

Zájem o toto představení byl ale 
tak veliký, že bohužel zdaleka ne 
na všechny se vstupenka dostala. 
Na jednu stranu jsme velmi rádi 
a velmi si vážíme toho, že o kulturní 
akce ve městě je zájem, na druhou 
stranu nás o to více upřímně mrzí, 
že se v tomto konkrétním případě 
nedostalo na všechny. Chyba však 
není ani na straně pořadatele ani 
na straně dalších spolupracujících 
subjektů. Zásadní problém je v tom, 
že kapacita kina je pro akce tohoto 
typu bohužel malá. Všechny orga-
nizátory kulturních akcí by jistě jen 
potěšilo, kdyby vstupenek mohli 
prodat více, což by zajistilo ekono-
mickou stránku akce a nemuselo 
by se žádat o granty a shánět další 
sponzorské dary... 

Za subjekt, který stojí za řadou 
kulturních akcí pořádaných ve 
městě, mohu říci, že organizace 
těchto akcí není mnohdy jednodu-
chá a vyžaduje nejen spoustu času, 
ale i energie. O to více mě mrzí člá-
nek paní Ledecké, místo kterého 
by spíše mělo zaznít velké poděko-
vání pořadateli této akce, kterému 
se povedlo takto prestižní pražské 
divadlo do Lysé pozvat. 

 Jana Bajerová,
ředitelka Městské knihovny

Ve dnech 9. – 12. října se na 
výstavišti v Lysé nad Labem 
uskuteční trojlístek zeměděl-
ských výstav. Již jednačtyřicáté 
pokračování populární zahrad-
nické a zemědělské výstavy 
podzimní ZEMĚDĚLEC 2014
opět nabídne návštěvníkům bo-
hatý výběr okrasných i ovocných 
stromků, keřů, různorodý sorti-
ment zahradnických a kutilských 
potřeb i drobnou zemědělskou 
mechanizaci. Návštěvníci se také 
mohou těšit na množství zají-
mavých odborných přednášek 
i zábavný doprovodný program. 
V pátek 10. října proběhne pro-
gram Středočeské potraviny, 
v sobotu 11. října se uskuteční 
tradiční Středočeské dožínky 
a vyhlášení výsledků soutěže Po-
travinářský výrobek Středočeské-
ho kraje.

Zemědělec 2014
Ve stejném termínu se uskuteční 

devatenáctá výstava hospodářských 
zvířat, technologií pro chov a vete-
rinárních pomůcek NÁŠ CHOV 
2014. Svaz chovatelů ovcí a koz 
připravil pro návštěvníky celostátní 
výstavu ovcí a koz. Chybět nebudou 
ani elitní nákupní trhy beranů a dal-
ší drobná hospodářská zvířata, kte-
rá budou nabízena k prodeji. 

Významnou novinkou letošního 
podzimu bude NÁRODNÍ HOL-
ŠTÝNSKÝ ŠAMPIONÁT spolu-
pořádaný Svazem chovatelů hol-
štýnského skotu. Na sedm desítek 
krav a jalovic se podle utváření ve-
mene, stavby těla, končetin a mléč-
né síly utká o titul národní šampi-
onky. NÁRODNÍ HOLŠTÝNSKÝ 
ŠAMPIONÁT se koná od 9. do 11. 
října.

Více informací na www.vll.cz.
Výstaviště Lysá n. L.

Dne 2. 
září jsme se 
jako nová 
třída I. A 

vydali s naší třídní učitelkou Ing. 
Věrou Rampovou a učitelkou PhDr. 
Věrou Štychovou na adaptační kurz 
do kempu Sedmihorky poblíž Tur-
nova. 

Po dlouhé cestě vlakem jsme se 
konečně ocitli na vlakovém nádraží 
Karlovice – Sedmihorky. Po zaby-
dlení se do chatek a obědě jsme se 
vydali na výlet po okolí. Navštívili 
jsme nádvoří zámku Hrubá Skála, 
ze kterého se nám naskytl krásný 
výhled na Hruboskalsko, a poté 
jsme se vydali hledat skalní měs-
to, kde jsme si prohlédli Adamovo 
lože a Myší díru. Pak už jsme se 
vraceli zpět. Celou cestu nás do-
provázela krásná příroda, která je 
pro Český ráj typická. Také dobrá 

nálada nám nechyběla. Už během 
této procházky jsme se poznali 
a skamarádili se.

Druhý den k nám přijela ředitel-
ka školy RNDr. Ivana Dvořáková 
a paní psycholožka, s nimiž jsme 
strávili celý den. Hráli jsme různé 

Adaptační kurz 1. ročníku OA Lysá n. L.

hry, při kterých jsme se poznali ješ-
tě o něco více a prověřili své schop-
nosti. Myslím, že celý den jsme si 
všichni hodně užili. Další den už 
jsme si sbalili věci a po snídani jsme 
jeli zpět do Lysé nad Labem, kam 
jsme dorazili po dvanácté hodině.

Celé tři dny byly velice zábavné 
a zajímavé a jako třída jsme se 
stmelili. Všem se nám to velice líbilo 
a kromě kamarádů jsme si přivezli 
pár dalších zážitků.

Martina Zárubová,
žákyně 1. A 

První školní 
den jsme v naší 
škole přivítali 
73 nových prv-
ňáčků. V letoš-

ním roce jsme tak otevřeli tři třídy, 
i když už bojujeme s nedostatkem 
učebních prostor. 

Děti se nemohly dočkat. V lavi-
cích na ně čekala spousta překvape-
ní. Každý školáček si odnášel domů 
novou knížku, balíček výtvarných 
a psacích potřeb a spoustu zážit-
ků. Přivítali je paní učitelky Petra 
Zemanová v 1. A, Romana Bäu-
meltová v 1. B a Petra Hakenová 
v 1. C, paní ředitelka Marie No-

Prvního září 
v ZŠ J. A. Komenského

váková a pan starosta Jiří Havel-
ka. Pan starosta zavzpomínal na 
svá školní léta, zmínil i termínově 
napjatou rekonstrukci sociálního 
zařízení v pavilonu B a popřál dě-
tem i přítomným rodičům šťastný 
vstup do nového, náročnějšího ob-
dobí života. 

I my všem našim školáčkům 
přejeme šťastné vykročení do škol-
ních let, v učení jen samé úspěchy 
a jednu z nejcennějších věcí, která 
nám ze školy zůstává i v dospělos-
ti – kamarády a přátele, nejlépe na 
celý život.

třídní učitelky prvního 
ročníku ZŠ JAK
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Telefonické konzultace
dětských lékařů

(po ordinačních hodinách)

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

MUDr. Chocholová    
 tel. 606 840 451

MUDr. Matasová        
 tel. 607 746 211

Pro registrované pacienty těchto lékařů: 

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

So 18. 10. MUDr. Čerňanská
Ne 19. 10. MUDr. Čerňanská
Po 20. 10. MUDr. Čerňanská
Út 21. 10. MUDr. Matasová
St 22. 10. MUDr. Chocholová
Čt 23. 10. MUDr. Dáňová
Pá 24. 10. MUDr. Čerňanská
So 25. 10. MUDr. Matasová
Ne 26. 10. MUDr. Matasová
Po 27. 10. MUDr. Čerňanská
Út 28. 10. MUDr. Matasová
St 29. 10. MUDr. Chocholová
Čt 30. 10. MUDr. Dáňová
Pá 31. 10. MUDr. Matasová
So 1. 11. MUDr. Dáňová
Ne 2. 11. MUDr. Dáňová

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

CENTRUM SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB
Poděbrady o.p.s., středisko Lysá nad Labem,

Denní stacionář Milovice a Klub důchodců Milovice

Vás srdečně zvou na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, 
který se uskuteční v pátek 10. 10. 2014 

v Domu s pečovatelskou službou v Milovicích, 
Příčná 194, v prostorách Denního stacionáře 

v čase od 10.00 do 18.00 hodin
Prohlédnout si můžete:
• prostory střediska pečovatelské služby Milovice
• společenskou místnost, kde se schází klienti Denního stacionáře
• společenskou místnost, kde se schází Klub důchodců 
 – klub ručních prací
• středisko osobní hygieny

Máme pro Vás připraveno:     
• výstavu prací klientů Denního stacionáře
• výstavu prací Klubu důchodců 
• praktické ukázky rukodělných  technik
• prezentaci fotografi í dokumentující činnost Denního stacionáře
• kroniky dokumentující činnost Centra sociálních a zdravotních služeb
• ukázky tréninku paměti
• malé občerstvení z naší kuchyně

Můžete si s námi:
• zazpívat naše oblíbené písně
• zahrát si společenské hry
• absolvovat v čase od 13.00 hodin relaxační hodinku
• od 16.30 hodin následuje opékání vuřtů s klienty Denního 
 stacionáře a rodinnými příslušníky      

 Na setkání se těší nejen pracovnice, ale i zdravotní sestra, 
která Vám bezplatně změří tlak.

 Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy týkající se poskytování služeb 
v naší organizaci a oblasti sociálního poradenství

Těšíme se na setkání a společně strávené chvíle
Tým pracovníků CSZS Poděbrady o.p.s. 

Porota rozhodla o fi nalistech 
ankety „Dobrovolní hasiči roku 
2014“. Začalo hlasování veřejnos-
ti! Hlasování ve 4. ročníku ankety 
Dobrovolní hasiči roku začalo už 
8. září 2014... Odborná porota vy-
brala z téměř 200 nominovaných 
25 jednotek a 25 sborů dobro-
volných hasičů z pěti soutěžních 
oblastí. Nyní je řada na veřejnosti, 
která svým hlasováním určí vý-
sledné pořadí. Hlasování, které 
potrvá do 30. října 2014, je mož-
né dvěma způsoby. A to pomocí 
hlasovacího formuláře přímo na 
stránkách ankety www.adhr.cz. 
(http://l.facebook.com/l.php?u
=http%3A%2F%2Fwww.adhr.cz%
2F&h=gAQHuQycn&s=1) nebo 
zasláním hlasovací SMS. Vyhlášení 
výsledků ankety bude možné sledo-
vat v listopadu v programu České 
televize. Současně se bude také 
hlasovat v doprovodné fotosoutěži 
HASIČI OBJEKTIVEM 2014, do 
které autoři přihlásili 81 fotografi í. 
Celkem 25 jednotek a 25 sborů dob-
rovolných hasičů z celé České repub-
liky má nyní velkou šanci ucházet 
se o ceny ankety Dobrovolní hasiči 
roku 2014, kterými jsou kromě 
1 250 000 korun také 30 radiostanic 
HYTERA a 5 zásahových tabletů 
pro výjezdová vozidla. Hlasující 
v rámci veřejného hlasování přidělí 
svůj hlas jedné jednotce i jednomu 
sboru, a to v každé z pěti soutěžních 
oblastí. Každý hlasující může tedy 
udělit maximálně 5 hlasů jednot-

Hlasujte pro hasiče z Lysé
kám a 5 hlasů sborům prostřednic-
tvím hlasovacího formuláře i za-
sláním SMS. Přesný postup hlaso-
vání je popsán na stránkách ankety 
www.adhr.cz. (http://www.adhr.cz/) 
Poprvé v letošním roce bude při slav-
nostním vyhlášení vylosován jeden 
hlasující pomocí webového formulá-
ře a jeden hlasující pomocí SMS, kte-
ří obdrží poukaz od partnera ankety 
Vítkovice Tours na týdenní pobyt pro 
dvě osoby s polopenzí v Chorvatsku 
na Makarské riviéře.

Finalisté ankety: 
Jednotky Sborů dobrovolných 
hasičů obcí

Deštné v Orlických Horách, 
Dolní Dobrouč, Golčův Jeníkov, 
Herálec, Hlinsko, Hostěrádky-Re-
šov, Ivanovice na Hané, Kostelec na 
Hané, Kraslice, Lysá nad Labem, 
Mohelnice, Mukařov, Oloví, Praž-
mo-Morávka, Senohraby, Starý 
Kolín, Špindlerův Mlýn, Tlumačov, 
Úvaly, Višňová, Vítkov, Vstiš, Zbi-
roh, Zvíkovec, Žarošice
Sbory dobrovolných hasičů

Bořitov, Březiny, Bystré v Orlic-
kých Horách, Doubrava, Drnovice, 
Frenštát pod Radhoštěm, Hlásná 
Třebáň, Chotěšov, Klatovy, Klim-
kovice, Karlovice, Količín, Lhenice, 
Miletín, Pila, Přestavlky u Čerčan, 
Stará Říše, Stráž nad Nežárkou, 
Široký Důl, Teplá, Tuhaň, Unčín, 
Velké Meziřící, Vesec, Žabčice 

Jirka Zima, náměstek starosty 
SDH Lysá nad Labem

Téma o cyklodopravě se může 
zdát už po sezoně, ale kolo není pro 
Lysou jen sezonním sportovním 
prostředkem. Kolo je pro města 
v Polabské nížině jedním z velmi po-
užívaných dopravních prostředků. 

Proto nás zajímalo, jak to s cyklo-
dopravou vypadá jinde.    

Na začátku července t. r. jsme byli 
navštívit Hradec Králové a Pardubi-
ce, abychom se setkali s kolegy, kteří 
v těchto městech pracují na rozvoji 
cyklodopravy.

Cestou domů nás trápila otáz-
ka: „Jak je možné, že to funguje ve 
městech, po jejichž komunikacích 
projedou denně desetitisíce aut?“ 
Cyklista je zde začleněn do provozu 
tím, že je „vynesen“ na bezpečné 
dopravní pruhy, které ho upřed-
nostňují před tokem aut. A naopak 
u nás v Lysé, kde musíme zvládat 
a koordinovat jen nesrovnatelně 
menší dopravní rušnost, to nejde? 
U nás je cyklista málem vykázán do 
ilegality.

Páni Ing. Karel Šimonek, koordi-
nátor rozvoje cyklistické dopravy HK 
a Ing. Jakub Kutílek, z Odboru hl. 
architekta města Pardubic, se nám 
celý den věnovali, aby nám ukázali, 
jak to v HK a Pardubicích vypadá
 s cyklistou. 

Už víme - nesrovnatelně jinak! 
Nesrovnatelně lépe a my zatím jen 
závidíme.

„Cyklopostřehy“ z Hradce Králové a Pardubic
Všechna naše tři města vycházejí 

ze stejných terénních a klimatických 
podmínek. Jsou to města posazená 
do Polabské nížiny, města u Labe. 
Všechna tato tři města leží na trase 
mezinárodní „Labské stezky“. Ve 
všech těchto městech je podobný 
poměr obyvatel, kteří se potřebují 
pohybovat po městě na kolech za 
prací, do školy, na nákupy, k lékaři.

V Hradci nás tito pánové protáhli 
vnějším a vnitřním cyklookruhem 
města. Zdůrazňuji, že nejde o turis-
tické atrakce, ale zdejší okruhy a na 
ně navazující trasy jsou budovány 
především pro potřeby rychlého 
a příjemného, každodenního po-
hybu samotných Hradečáků. Na 
hradeckých ulicích máte dojem, že 
v Hradci byl nejprve cyklista a pak 
přišel, tedy přijel do Hradce automo-
bilový provoz.

Jako cyklista si můžete vybrat, zda 
pojedete do práce po rušné dopravní 
komunikaci v cyklopruzích nebo si 
zvolíte cestu přes krásné hradecké 
parky.  

Vymezení prostoru pro cyklistu 
na komunikaci je řešeno několika 
způsoby podle potřeby a podmínek, 
které poskytuje prostor místní ko-
munikace. V některých místech, kde 
se tato vymezení pro cyklistu řeší až 
nyní na stávající užší komunikaci, 
jsou vyznačeny pouze cyklistické 
piktogramy – bílé znaky na povrchu 
vozovky, které upozorňují na pohyb 
cyklistů a dávají jim důvěru, že se 
pohybují tudy, kudy jim to náleží. Na 
vozovkách, které to dovolují svými 
rozměry, je vytvořen samostatný cy-
klopruh, který je vyznačen podélnou 
čarou a mnohdy souvisle červeně 
podbarven a je vyhrazen jen pro 
cyklisty. V některých klidnějších lo-
kalitách je doprava tzv. „zklidněna“ 

na provoz rychlostí 30 km/h a zde 
netřeba cyklopruhy vyznačovat, pro-
tože i tak se zde cyklista cítí bezpeč-
ně. V Hradci lze vidět i dlouhé trasy 
pro cyklisty souběžně vedle stávají-
cích zatížených komunikací, zejmé-
na podél silničního okruhu města a 
průtahů silnic I. třídy. Je to převážně 
výhrada právě tohoto města, kte-
ré při svém urbanistickém rozvoji 
s cyklistou počítalo a i další projekty 
cyklodopravu podporují. 

Novinkou velmi rozvinutého 
systému hradecké cyklodopravy 
je samotná instalace tzv. parko-
vací věže, která zdokonaluje bez-
pečné parkování kol u hlavního 
nádraží. Skleněná parkovací věž 
pro 116 kol kolo pohltí i s vaším 
nákupem nebo přilbou a zaparku-
je si ho sama do patra. V Hradci 
za 5,- Kč na celý den. Tento pro-
jekt je zčásti podporován městem 
a zčásti představuje pilotní projekt 
společnosti Systematica s.r.o., která 
se s tímto produktem snaží prosadit 
na českém trhu. Pro svoji náklad-
nost se tento kolostav hodí spíše 
pro obec s již rozvinutým systé-
mem pro cyklodopravu.

Město Pardubice má také vymy-
šlený dopravní systém pro cyklistu. 
Centrum města Pardubic je pro 
řidiče automobilů „zakleto“ do jed-
nosměrných nákupních uliček a ví-
ceméně pěších zón, ale vůbec to neo-
mezuje cyklistu, ba naopak, v těchto 
jednosměrkách je zřízen pro cyklistu 
obousměrný provoz a má dovoleno 
s respektem k chodci využívat i tyto 
pěší zóny. Město Pardubice cyklis-
tům fandí, pomáhá a celkově lze říct, 
že se zde člověk na kole pohybuje 
velice volně bez omezení, ve vyhraze-
ných pruzích a cítí se zde bezpečně.

Do obou měst Hradce Krá-

lové i Pardubic jsme přijížděli 
s určitým očekáváním, že uvidíme 
rozvinutou městskou cyklodopravu, 
kde se přiučíme, jak na to. Ale oprav-
du jsme nečekali takové nadstan-
dardy, které se v současné době pro 
ještě vyšší úroveň a dokonalost snad-
ného pohybu a parkování cyklisty 
v těchto městech řeší. Navíc mo-
rálka mezi cyklistou a chodcem a 
stejně tak auty a cyklisty je obdivu-
hodná.

Když jsme se vrátili do Lysé, ještě 
více jsme si uvědomili, kde všude je v 
Lysé potenciál podobná řešení uplat-
nit a že s tím musíme, my občané, 
již něco dělat.

Celá naše Masaryčka je mo-
mentálně pro cyklistu zapovězena. 
Vybaví se mi vždy obrázek babičky 
na kole, která jede, co jí síly stačí 
a na záda jí „dýchá“ nedočkavý 
autobus. Chodník na obou stra-
nách je dostatečně široký, aby 
poskytoval prostor pro dva pruhy 
– jeden pro chodce a jeden pro cyk-
listu, běžně řešeno takto v Hradci. Je 
s podivem, že v dnešní době zada-
vatel projektu – vedení města, s tím 
v Lysé v případě Masarykovy ulice 
nepočítal. 

A Jedličkova ulice přímo vybízí 
k opravě krajnic, kde by mohl vznik-
nout pruh pro cyklistu. 

Smutné je pomyslet, kolik se ješ-
tě stane nehod cyklistům a našim 
dětem na kolech, třeba při přejezdu 
mostu přes Labe, než se něco smys-
luplného vybuduje.

Máme v plánu kolegy z Hradce 
a Pardubic také pozvat na návštěvu 
do Lysé, aby nám svým odborným 
okem poradili, kde začít a jak tato 
řešení realizovat.

  Dana Hančová,
Ing. Zdeněk Osvald
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K volbám 2014
Vážení spoluobčané, po dlouhých 

dvaceti letech v komunální politice  
si dovoluji neucházet se o vaši dů-
věru ve volbách do obecních zastu-
pitelstev. Vzhledem ke své profesi 
a dlouhodobému členství v ČKAIT 
(České komoře architektů, inženýrů 
a techniků činných ve stavebnictví), 
ČSSK (České společnosti staveb-
ních koordinátorů, při ČSSI – České 
společnosti stavebních inženýrů) 
a CMZS (Cechu mechanických 
a mechanotronických zámkových 
systémů) se však i nadále budu vě-
novat našemu městu a zejména zlep-
šení životních podmínek pro jeho 
obyvatele. Hluboce vnímám nega-
tivní změny v životě mnohých spo-
luobčanů, zejména starší generace, 
dlouhodobě nezaměstnaných a so-
ciálně vyloučených. Jsem zastáncem 
sociálně-tržní ekonomiky. Před zis-
kem musí mít vždy přednost člověk 
a jeho důstojný život. Při dobré vůli 
by se dalo mnohé pro naše spoluob-
čany i v této době udělat. Nejen nový 
občanský zákoník, ale i podle záko-
na O obchodních korporacích jsou 
v naší ekonomice, po vzoru dalších 
zemí Evropské unie, možné urči-
té formy sociálních fi rem. Mnohé 
z nich byly v nedávné minulosti v Čes-
ké republice ustaveny jako družstva. 

Jak jsme byli svědky v minulých 
volebních obdobích, ODS se svými 
satelity, ani v dlouholeté spolupráci 
s ČSSD na radnici, nedávají našemu 
městu a jeho obyvatelům záruku roz-
voje. Stačí se podívat do jejich voleb-
ních programů - slibů z roku 2002, 
2006 a 2010. 

Asi se všichni shodneme, že 
město potřebuje obchvat, důstojný 
domov pro seniory, který by byl plno-
hodnotnou náhradou Domova Na 
Zámku, ve Dvorcích dokončenou 
kanalizaci a v Byšičkách kanalizaci 
a vodovod. Jak se ukázalo, pro město 
tyto věci nedovedl zařídit ani krajský 
zastupitel za ODS v období hejtma-
na ing. Bendla, krajská zastupitelka 
za ČSSD v období MUDr. Rátha, 
nebo ve dvou volebních obdobích 
zvolený europoslanec.

Občanské sdružení Cesta města, 
které má ve svém programu vyma-
zání severozápadní části obchvatu 
nám nepřímo říká, že chce i nadále 
neomezený průjezd motorových 
vozidel naším městem. Konkrétně 
Sojovickou ulicí, přes Husovo ná-
městí a náměstí B. Hrozného, odtud 
Poděbradovou ulicí na případný 
obchvat, nebo Jedličkovou ulicí a 
Litolí. Přitom je neoddiskutovatel-
nou pravdou, že emise vznikající při 
dopravě negativně ovlivňují lidské 
zdraví. Nejsou to však jen emise, ale 
i zvýšená prašnost, hlučnost, vibrace 
a bezpečnost pohybu ostatních uži-

vatelů komunikací. V těchto a při-
lehlých ulicích bydlí většina obyvatel 
města. Takové sdružení volit je nejen 
pro tyto naše spoluobčany přímo se-
bevražedné. 

U sdružení Kulturně, jsem 
v minulém období očekával jejich 
větší zapojení do kulturního života 
v Lysé. Na různých kulturních ak-
cích jsem se setkal povětšině jen 
s organizační dobrovolnou prací 
spolku rodáků a některých jednot-
livců z MěÚ. Takže si o tom myslím 
své. Tak je nutné se pomalu orien-
tovat v předkládaných volebních 
programech a jménech kandidátů 
uváděných pod těmito programy. 
Mnozí z nich jsou recyklováni z ji-
ných, třeba v minulosti méně úspěš-
ných sdružení či stranách. Nejeden 
ze zastupitelů si stále plete pojem 
povolání a funkce. Konkrétně např.: 
místostarosta, poslanec, starosta 
je funkce, do které je kandidát na 
tuto funkci zvolen ostatními voliči, 
případně zastupiteli. Tak jako je 
učitel – pedagog, jmenován ředite-
lem. Není to tedy povolání starosta, 
ředitel atp., ale funkce, do které je 
někdo někým jmenován nebo zvo-
len. Tak bychom si měli projít celou 
kandidátku. Možností vzájemné 
spolupráce je celá řada a stačí jen 
mít opravdový zájem, oči otevřené 
a mysl naladěnou poněkud jiným 
směrem než k věčným destruktiv-
ním kritikám dehonestujícím tzv. 
opoziční zastupitele. Jak říká jeden 
z mých přátel: „Tradiční česká po-
hádka o hloupém Honzovi, který 
nic pořádně neumí, a přesto to nan-
dá světu, je svědectvím, že nejsme 
schopni účiným způsobem řešit 
problémy. Umíme kritizovat, ba až 
tvrdě znevažovat každého, kdo má 
snahu a vůli řešit nějaký nepříznivý 
stav a naopak mnohdy slepě věříme 
každému, kdo má pouze obratná 
ústa a lákavě slibuje nápravu věci, 
aniž by nám vlastně řekl, jak toho 
chce dosáhnout a kde na to chce vzít 
potřebné prostředky. Řečičky typu 
změníme, posvítíme si, zajistíme, 
chceme, znamenají většinou pouze 
velkou nerozhodnost a neznalost, 
neboť s konkrétní vizí znalou cest 
a zdrojů, jsou spojena jiná význa-
mová slovesa. Někdy za koblihu, 
růži, kelímek piva či reklamní 
hloupost nebo pestrobarevný baló-
nek pro dítě dobrovolně zakážeme 
vlastnímu rozumu, aby analyzoval 
realitu…“

Nezapomeňte, že dobrou volbou 
ovlivníte nejen životní prostředí na-
šeho města, dobrý zdravotní stav 
jeho obyvatel včetně dětí, ale zejmé-
na svůj budoucí život. Šťastnou vol-
bu všem.

Tomáš Sedláček

Jubilejní 15. ročník soutěžní 
výstavy Šikovné našich seniorů se 
uskutečnil ve dnech 12. – 15. 6. 2014 
na Výstavišti v Lysé nad Labem, kde 
byl součástí výstavy Senior - handi-
cap: aktivní život 2014, která probí-
hala souběžně s Lázeňským veletr-
hem a Růžovou zahradou. Výstava je 
rok od roku krásnější, a to potvrdila 
i soutěžní porota, jejíž členkou je 
paní PaedDr. Věra Bodnárová, ve-
doucí odboru Městského úřadu Lysá 
nad Labem, která měla možnost 
hodnotit všech 15. ročníků a sledo-
vat její vývoj.  

Od 3. ročníku spolupracujeme 
s Výstavištěm v Lysé nad Labem, 
bez jehož podpory bychom ne-
mohli tuto akci pravidelně každý 
rok uskutečnit a rozvíjet do dnešní 
podoby. Podařilo se z místní okresní 
soutěže vytvořit významnou spo-
lečenskou akci s celorepublikovou 
účastí seniorů, v letošním roce 
1 101 seniorů představilo 3 400 
svých krásných prací. Jen pro za-
jímavost do 10. ročníku soutěže se 
přihlásilo 690 vystavovatelů a vysta-
veno bylo 2 800 prací. 

Současná výstava má svůj bo-
hatý život. Připravuje se v průběhu 
celého roku a všichni se těšíme na 
společná setkání na výstavišti po 
dobu přípravy expozice a v době 
čtyř výstavních dnů, kdy se setká-
vají lidé všech generací, navazují se 
nová přátelství, načerpá se mnoho 
inspirace, předávají se zkušenos-
ti. Kdo jednou prožije kouzelnou 
atmosféru této výstavy, rád se sem 
vrací. O tom svědčí nejen vzrůstající 
počet seniorů v soutěži, ale zájem 
návštěvníků o výstavu, i když bylo 
o tomto víkendu v našem regionu 
mnoho zajímavých akcí, přesto vý-
stavu navštívilo okolo 15 000 lidí. 

V průběhu let se mění i expozice a 
druhy ručních prací. Je vidět, jak se 
senioři učí stále novým technikám, 
jak jdou s dobou.  Postupně háč-
kované a vyšívané dečky vystřídaly 
pohádkové postavičky a zvířátka, 
na oblibě si získávají práce z papí-
ru, např. Quilling, origami 3D, či 
pergamáno nebo nově Candy Bag, 
dále práce z pedigu, se dřevem, 
s keramikou, patchwork a mnoho 
dalších technik. Letos jednou z vel-

Výstava je rok od roku krásnější
mi zajímavých a úžasných prací byl 
model plachetnice velký 1,10 m, 
který vyrobil pan Luděk Kozderka 
z Jablonce nad Nisou, na jehož vý-
robě pracoval několik let, byl pre-
cizně vypracován včetně vybavení, 
posádky a osvětlení.  Poprvé jsme 
měli možnost se seznámit s techni-
kou TRAMO a prohlédnout si tak 
na nádherné vyšívané obrazy paní 
Dany Skálové z Lysé nad Labem, 
nebo vyšívané obrazy pana Gregora 
z Lysé n. L.. Nejen děti zaujal model 
dřevěného domu a jeho vybavení 
z Domova pro seniory ze Strakonic, 
a takto bych mohla s výčtem prací 
dlouho pokračovat. Většina prací je 
nafocených a najdete je ve fotogalerii 
na našich internetových stránkách 
www.centrum-podebrady.info.

Tak jako v předchozích letech 
byla soutěž pro seniory vypsána 
i v oborech literární práce, fotogra-
fi cké práce a počítačové prezentace, 
letos na společné téma „Život mě 
baví“.

V literární soutěži porota oce-
nila, že se autoři zabývají pozitiv-
ními tématy a psaním si obohacují 
a zpříjemňují všední dny. Ocenění 
za svou práci v oblasti prózy získa-
la i nejstarší autorka paní Blažena 
Šedá ve věku 97 let. Zvláštní cenu 
získali Česko – slovenští parkinso-
nici za literární skládačku: Ještě to 
nevzdáme, dokud dýcháme. Přála 
bych vám slyšet dílo přednesené 
samotnými autory, tak jak ho dra-
maticky zpracovali a představili 
v neděli na Výstavišti, byl to opravdu 
umělecký a velice působivý zážitek. 
Literární tvorbu, zaslanou v elektro-
nické podobě, si můžete přečíst také 
na našich internetových stránkách.

Počítačové prezentace vytvořilo 
21 seniorů. Že se člověk může učit 
celý život bez ohledu na věk, nám 
příkladně ukazuje nejstarší autor-
ka prezentace paní Marie Chotě-
šovská, 87 let. Spoustu životního 
moudra předává vítězná prezentace 
paní Ludmily Plockové z Třebecho-
vic pod Orebem, v níž ukazuje krá-
su života s jeho světlými i stinnými 
stránkami, s potřebou vyrovnat se 
a přijmout vše, co bylo a je. Ukazuje, 
že život se dá prožít aktivně, lásky-
plně v každé jeho etapě, i v senior-

ském věku, a vždy je co objevovat, 
nového se učit a radovat se.  

Souběžně s touto akcí byla vyhlá-
šená soutěž pro handicapované 
výtvarníky do 18 a nad 18 let „Svět 
mých radostí“, jejímž hlavním or-
ganizátorem společně s Centrem 
sociálních a zdravotních služeb 
Poděbrady o.p.s. je pan Jan Řehou-
nek. Snaha o podporu lidí s han-
dicapem přivedla pana Řehounka 
v roce 2005 k založení soutěže Svět 
mých radostí pro handicapované 
výtvarníky, která se stala již tradicí 
a nedílnou součástí této výstavy, těší 
se zájmu soutěžících, které motivu-
je k aktivitě v průběhu celého roku, 
dává jim možnost zažít pocit úspě-
chu a zároveň umožňuje ukázat 
společnosti, co lidé dovedou i přes 
nepřízeň osudu. 

Příjemnou atmosféru v expo-
zici Šikovné ruce našich seniorů 
podtrhovala po všechny čtyři dny 
živá hudba s možností poslechu 
a odpočinku.  Výstavu pravidelně 
obohacují ukázky technik a řeme-
sel, těší se velkému zájmu malých 
i velkých návštěvníků.  I v letošním 
roce výstavu navštívila redaktorka 
PhDr. Světlana Lavičková z Čes-
kého rozhlasu Dvojka a vybrala si 
z 16 ukázek několik seniorů k natá-
čení rozhovorů, které byly ve čtvrtek 
večer uvedeny v jejím vysílání, kde 
jsem měla možnost veřejnosti Vý-
stavu, její význam a atmosféru také 
přiblížit. 

Ředitelka Centra paní Emílie 
Třísková zorganizovala ve čtvrtek 
po zahájení výstavy setkání posky-
tovatelů sociálních služeb, kterého 
se zúčastnilo cca 200 osob zastupu-
jících 95 poskytovatelů sociálních 
služeb ze Středočeského kraje.

V pátek se uskutečnily slavnost-
ní programy za účasti vážených 
hostů. Programy provázel Alexandr 
Hemala, vystupovali Petr Spálený 
a Miluška Voborníková. Byly pře-
dány ceny autorům vyhodnocených 
prací a předávána mimořádná oce-
nění - Cena ministryně práce a so-
ciálních věcí, Cena hejtmana Stře-
dočeského kraje, Cena APSS ČR, 
Cena ČAPS a další.

Od roku 2005 naše společnost or-
ganizuje současně dětskou výtvar-

nou soutěž pro děti z mateřských, 
základních, speciálních a středních 
škol. V letošním roce bylo do soutěže 
zasláno rekordních 1 391 výtvarných 
prací od dětí z 93 školních zařízení. 
V neděli odpoledne probíhalo vy-
hlášení výsledků a byla předána 
Cena náměstka hejtmana PaedDr. 
Milana Němce, dále byla předána 
ocenění v soutěži Svět mých radostí, 
za přítomnosti kouzelníka a krásné-
ho vystoupení dětí ZUŠ F. A. Šporka 
z Lysé nad Labem.

Výstava vznikla v Lysé nad 
Labem ve spolupráci s místními 
Kluby důchodců v Lysé nad Labem 
a v Litoli. Chtěla bych poděkovat 
všem členům a dobrovolníkům za 
spolupráci, zejména paní Miluši 
Novotné, která vedla po celou dobu 
kroužek ručních prací, a paní Martě 
Najmonové, obě nejen vystavovaly 
své práce na všech 15 ročnících, 
ale po všechna léta se s ostatními 
členy obou klubů aktivně podílely 
na přípravách a pomáhaly na každé 
výstavě jako dobrovolníci.  

Akce by se nemohla připravit bez 
fi nanční podpory sponzorů, kte-
rým bych chtěla touto cestou ještě 
jednou poděkovat: Středočeský 
krajský úřad, APSS, ČAPS, Botani-
cus Ostrá a další. 

Velké poděkování patří zejména 
všem vystavujícím za krásné práce 
a bohatou inspiraci. Děkuji aran-
žérkám paní Janě Jakubálové, Ale-
ně Rambouskové, Libuši Benešové 
a Petře Šinkmajerové za nádherně 
připravenou expozici a výzdobu 
podia. Poděkování všem pracovní-
kům spolupracujících organizací, 
Výstavišti v Lysé nad Labem, pra-
covníkům celé naší společnosti 
a dobrovolníkům z Lysé nad La-
bem a okolí za práci a podporu. 
Všem přeji mnoho zdraví a úspěchů 
do další práce, těším se na společná 
setkání v příštím roce na dalším roč-
níku soutěžní výstavy Šikovné ruce 
našich seniorů pro radost a potěšení. 

Rozloučím se odkazem pro 
mladší generaci slovy, která 44 let 
před naším letopočtem uvedl ve 
spise o stáří Cicero: „Moudré a spo-
kojené stáří může člověk prožít jen 
tehdy, když pro ně také něco sám 
udělá.“               

 CSZS Poděbrady o.p.s.   
 za organizátory  Bc. V. Součková

Milí spoluobčané, až budete 
chtít zaparkovat se svým automo-
bilem na parkovišti v ulici Jedlič-
kova naproti nové drogerii Teta, 
tak zbystřete. Počet parkovacích 
míst byl možná spočítán s dobrým 
úmyslem pro kolmé stání. Ve sku-
tečnosti je tu parkování šikmé, a to 
při stejném počtu míst, jako kdyby 
se parkovalo kolmo. Zákonitost 
sešikmení logicky vede k přiblíže-
ní čar nastříkaných na parkovišti, 
a tedy ve zmenšení šířky stání pro 

Parkování ve městě
parkující vůz. Můj subjektivní do-
jem z parkování zde je, že nyní se 
parkoviště hodí spíše pro majitele 
vozíků, nežli vozů. Vůbec mi po-
slední dobou připadá, že úřední 
šiml si nevšiml (a nejen v našem 
městě), že zatímco auta mírně na-
růstají, aby byla bezpečnější, tak 
šířka stání pro automobily se vytr-
vale ne a ne hnout ze svých hodnot 
z dob Trabanta. Majitelé těchto vo-
zítek mi snad prominou.

Hynek Lejsal

Mnoho psů, zajícova smrt. 
Z cizího krev neteče. Slibem neura-
zíš. Takový jsem měl pocit po pro-
čtení volebních programů různých 
politických stran a hnutí kandidu-
jících v našem městě ve volbách 
do zastupitelstva. Nechci je hod-
notit po obsahové stránce – mám 
jen jeden volební hlas, stejně jako 
každý obyvatel Lysé. Jeden je ale i 
rozpočet – stejně jako onen zajíc v 
příměru na úvod.

Mám tu výhodu, že vidím do 
hospodaření města více než (staro)
nové tváře na kandidátních listi-
nách. Rozumím jejich snaze získat 
přízeň voličů na sliby a vize kon-
krétních projektů, podpor, investic. 
Vadí mi však docela patrná účelo-
vost vzniku některých stran a hnutí, 
která prosazují partikulární záměry. 
A to bez doložení fi nancování, udr-
žitelnosti a zcela bez vědomí toho, 
jaké jsou stávající povinnosti a zá-
vazky města.

Chceme prosperující celé město, anebo jen vybrané 
ulice či zájmové skupiny občanů?

U některých kandidátů jsem měl 
pocit, že mají na srdci jen „dobro“ 
konkrétní ulice nebo úzké zájmové 
skupiny občanů. Takto ale město 
nemůže fungovat, aspoň ne dlou-
hodobě a tak, aby nedocházelo 
k výkyvům. Sociálním, teritoriál-
ním nebo infrastrukturním.

Přece není možné upřednostňo-
vat jednu čtvrť Lysé před druhou. 
Vyzdvihovat jednu společenskou ak-
tivitu nebo projekt nad ostatní. Jistě, 
město má, či dokonce musí mít, jas-
né priority. Ale ty by měly mít blaho-
dárný dopad na všechny obyvatele 
bez ohledu, zda žijí v Litoli nebo no-
vých rodinných domech v Lysé. 

Za osm let, co vedeme město, 
jsme ukázali, co si představujeme 
pod pojmem harmonie, vyváže-
nost a stabilita. I díky rekordním 
dotacím jsme mohli realizovat řadu 
velkých investičních akcí. Jme-
nujme jen těch pár zásadnějších: 
čistírna odpadních vod, odkanali-

zování města, úprava centra města, 
postupná rekonstrukce školních 
a předškolních zařízení…

Ani město o velikosti Lysé si 
nezaslouží vzdušné zámky, plané 
sliby a rychlá řešení. Buďte opatrní 
na řeči typu „To zaplatí Evropská 
unie“. Nezaplatí. Nic se samo neu-

dělá. Také v případě dotací vládne 
tuhý konkurenční boj, který se týká 
i řádného provozu a správy úspěš-
ných projektů. Za vším jsou desít-
ky hodin práce mnohačlenného 
týmu, kontakty a – upřímně – také 
lobbing. Tím vším úspěšně a ve pro-
spěch našeho města procházíme. 
A bez koruny dluhu!

Mgr. Jiří Havelka

Mgr. Helena Šubrtová
tlumočení a překlady 

- anglický jazyk
i s ověřením = razítkem soudního překladatele

www.kvalitnipreklad.cz

adresa: Alešova 1377/18
Lysá nad Labem 

(5 min. od vlakového nádraží)

tel.: 723 444 117
email: hsubrtova@seznam.cz
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Čas neúprosně plyne, a tak 
máme za sebou zase jedno voleb-
ní období a chystáme se na další, 
které začne komunálními volbami 
ve dnech 10. – 11. října 2014. Po-
litické strany to mají jednoduché, 
protože se jich mohou zúčastnit 
ze zákona přímo, ale občanská 
sdružení musí „obtěžovat“ lyské 
občany prosbou o podpisy, aby do 
voleb mohla vůbec vstoupit. Jak 
praví zákon, má to být 7 % z počtu 
obyvatel města, tedy museli jsme 
jich nasbírat 638, což není zrovna 
málo. Vůbec mi to nepřijde spra-
vedlivé, ale je tomu tak…

Při této příležitosti jsem měla 
možnost pohovořit s mnoha spolu-
občany o jejich přáních, názorech 
i kritice. Obecně lze říci, že většině 
z nich není osud našeho města lho-

Vstupenka do voleb aneb Jak jsme sbírali podpisy
stejný a chtějí alespoň svými názo-
ry přispět k jeho zlepšení. Je mezi 
námi ale i množství kritiků, kteří 
vidí jenom chyby a nedostatky, 
ale sami nic nedělají. I tak ale mají 
nějaký názor, což svědčí o tom, že 
ani jim není vše lhostejné. Bohužel 
jsem narazila i na občany, kteří byli 
nepříjemní až arogantní, protože 
jsou celou společenskou a politic-
kou situací znechuceni a také díky 
různým podvodným fi rmám nic 
podepisovat nebudou. Musím říci, 
že se jim ani nedivím. 

Koncem června byla na strán-
kách města zveřejněna informace 
o podmínkách účasti nezávislých 
kandidátů v komunálních volbách, 
jak vyžaduje zákon. Pro příště 
doporučuji, aby byla v předstihu 
v Listech uveřejněna vysvětlující 

Před dveřmi máme opět volby. 
Tentokrát navíc dvojnásobné, ko-
munální a senátní. Nelze jedno-
značně říct, které jsou důležitější. 
Pro nás občany města jsou to ty 
první. Zvolíme si v nich totiž s vel-
kou pravděpodobností vrcholné 
orgány města na dobu čtyř let. Ty 
pak budou rozhodovat, jak si naše 
město po tuto dobu povede. S při-
hlédnutím k uzákoněnému způso-
bu výpočtu zastupitelských míst 
pro volební strany a kandidujících 
stran v našem městě lze předpoklá-
dat, že dojde k podstatné obměně 
dnešního složení zastupitelstva, 
rady i vedení města. 

Volby nejsou vynálezem po-
slední doby, změnil se jen způsob 
volby. Volilo se již v antickém 
Řecku nebo například ve feudál-

Volby opět před dveřmi!
ní Francii. Volbami se nazývaly 
i dobrovolně povinné pseudo-
volby za minulého režimu, které 
byly spíše fraškou než svobodně 
vyjádřenou vůlí. Volby musí být 
skutečně svobodné a demokra-
tické. To však, jak ukazují zku-
šenosti, nestačí. Rozhodující je 
také prostředí, které je předchází. 
Nesmí být plné lží a neuskutečni-
telných slibů, mnohdy i podplá-
cení. To platí dnes a platilo to 
i v minulosti. Starořecký fi lozof 
Platon odsoudil kandidáty, kteří 
prahli po moci, neboť byl pře-
svědčen, že i nepatrná moc svádí 
ke korupci. Francouz Jeane Paul 
Sartre to viděl ještě kritičtěji. Ve 
volbách viděl past na idioty. Obá-
vám se, že se od těch dob nic moc 
nezměnilo. 

Ve dnech 10. – 11. 10. 2014 
se konají volby do zastupitelstva 
města. V Lysé nad Labem se 
o přízeň voličů bude ucházet 
12 volebních stran, ať už etablo-
vaných politických stran, nebo 
sdružení nezávislých kandidátů. 
Pokud se rozhodnete jít k vol-
bám, podívejte se na složení kan-
didátek. Přednost by měly dostat 
týmy, složené z občanů různých 
profesí s bohatými zkušenostmi 
z působení v různých oblastech 
života našeho města. Komunální 
politiku by rozhodně neměli brát 
jako výtah k osobní kariéře, ale 
jako službu všem občanům. Po-
dívejte se, jakou část kandidátky 
tvoří ženy, zda se nezapomnělo 
na městské části. Mezi kandidá-
ty hledejte ty, kdo má zkušenosti 
z práce ve výborech a komisích, 
kdo a jak pracoval v zastupitel-
stvu a radě města v minulých ob-
dobích. Žijeme běžným životem 
a tak vidíme, že mnohé oblasti 
ve městě by si zasloužily více po-
zornosti. Řada z nás jsou podni-
katelé anebo řídíme fi nance, tedy 
umíme počítat a zacházet s peně-
zi. Je nám také jasné, že nezáleží 
jen na chtění, ale při rozhodo-
vání je správa města limitována 
fi nančními zdroji. Oceňujeme, 

Přijďte volit! že minulému vedení se podařil 
významný úspěch – město nemá 
ani korunu dluhů! To je výbor-
ný začátek pro činnost dalšího 
zastupitelstva, jehož rozhodová-
ní nebude tížit břemeno úvěrů. 
Podařilo se získat také mnohé 
dotace, které zlepšily stav škol 
a školek, vzhled veřejných pro-
stranství, stav infrastruktury. Na 
to by měli navázat budoucí zastu-
pitelé i v následujícím volebním 
období.

Očekáváme, že v práci zastupi-
telstva bude nastolena rozumná 
a neagresivní spolupráce, nebude 
posuzování návrhů „podle barvy 
stranického trička“ a zastupitelé 
se soustředí především na cíle, 
jichž chceme dosáhnout. Přesvěd-
čili jsme se, že špatnou vzájemnou 
komunikací v zastupitelstvu nebo 
mezi městem a občany přicházíme 
společně o mnoho peněz. To by se 
mělo zlepšit v zájmu nás všech. 
Nemusíme se mít rádi, ale měli 
bychom se vzájemně respektovat, 
mluvit spolu, přemýšlet o názorech 
toho druhého a umět přiznat, že 
někdy může mít pravdu ten druhý. 
Proto přijďte k volbám a dejte těm 
nejlepším svým hlasem šanci, aby-
chom představy o zlepšení života 
ve městě uskutečnili ku prospěchu 
všech.

Josef Kolman

Vážení spoluobčané, po menší 
technické odmlce si vás dovoluji 
informovat, že přeci jen svitla nadě-
je, že se po mých urgencích a pana 
Sedláčka a za přispění Ing. Firmana 
a dalších opozičních zastupitelů, 
podařilo obnovit některé dlouho 
neřešené procesy. Větší naděje je 
u přípravy dostavby obchvatu, 
kdy byly zpracovány připomínky 
k návrhu smlouvy o spolupráci na 
přípravě a výstavbě obchvatu mezi 
městem a krajem a vypracována 
nová verze k základnímu návrhu, 
který jsem z kraje zajistil spolu s 
panem Sedláčkem koncem května 

t. r. Trvalo to dlouho, ale důležité 
je, že přeci jen něco vzniklo, i když 
nový návrh má několik kritických 
míst, především body, kde se kraji 
něco ukládá. Pan starosta dostal za 
úkol nový návrh na kraji projednat, 
přislíbil i moji účast, tak uvidíme. 
Pokud jde o nový proces výstavby 
Domova pro seniory, tak ten je na 
bodu nula. Pozemky nám byly vrá-
ceny. Územní rozhodnutí by mělo 
být ale ještě platné, přesto, že žalu-
jící občané a zástupci fanatického 
ekologického OS Lysin u soudu 
nakonec neuspěli a tak výstavbu 
prozatím zhatili. Není pravdou, jak 

Akce ze strategického plánu rozvoje města
často hlásají zástupci ODS a ČSSD, 
že na vině je jen kraj, pamětníci vědí 
své, vědí, že tehdy selhali jak někteří 
zastupitelé, tak i tehdejší vedení Do-
mova Na Zámku. Podstatné však 
je, že nakonec došlo k dohodě, že 
se znovu požádá kraj o spolupráci 
na tomto projektu a pan starosta 
pošle v tomto smyslu informaci na 
kraj, pokud v tomto případě není již 
pozdě. Žádal jsem o to již v dubnu 
t. r., ale bohužel bez výsledku. Sou-
časní radní, resp. koalice se domní-
vají, že jim spadne vše do klína bez 
jakékoliv aktivity a iniciativy, jsou 
zřejmě přesvědčení, že město Lysá 

je středem zeměkoule. Navíc dopis 
na kraj a neustálá kontrola, co se s 
náměty města na kraji děje, je pro 
vedení města obtížný úkol, proto se 
roky nic nedělo. Pokora chybí a prá-
ce jiných se neuznává, ale často ba-
gatelizuje. Dokonce podle zástupců 
ČSSD jsem příliš radikální. Přesto, 
že je ČSSD ve vedení města, nedo-
káže své partnery v RM přesvědčit, 
aby po čtyřech letech vyhodnotilo 
plnění záměrů stanovených Strate-
gickým a komunitním plánem. Ob-
čané je vůbec nezajímají. Považují 
za nepotřebné vás informovat.

Ing. Petr Gregor

Pozvánka
Dne 4. 10. 2014 od 14.00 hodin 

pořádá KDU-ČSL Lysá nad Labem rodinnou hru

„Poznej svoje město“.
Jste zváni všichni malí, velcí, starší i nejstarší, 
kdo chcete zažít trochu legrace a seznámit se 
s krásami našeho města. Sraz před kostelem.

Ing. Zdeněk Osvald se v mi-
nulých Listech ve svém předvo-
lebním inzerátu poměrně nevy-
bíravě vyjádřil na mou adresu 
a obvinil mne, že cíleně roznáším 
zprávy o jeho angažmá agenta 
u komunistické tajné policie - ne-
chvalně proslulé StB. Zároveň 
se pochlubil, že jako zapřisáhlý 
demokrat hned požádal Ústav 
paměti národa o potvrzení, že 
agentem StB nikdy nebyl a že ono 
kýžené potvrzení skutečně má.

Není podstatné, s kým jsem o této 
záležitosti před dvěma měsíci mlu-
vila a kdo mi doporučil se podívat 
na úřední dokument „Úřadu pamě-
ti národa“ http://www.upn.gov.sk/
regpro/zobraz.php?typ=kraj&kniha-

=76&strana=14&zaznam=69883.
Pravda byla, že mě zjištění po 

otevření této stránky docela šoko-
valo, protože v minulosti jsem s pa-
nem Ing. Osvaldem (zastupitelem 
našeho města) několikrát mluvila 
na téma územního plánu, kdy jsme 
se na mnohém shodli, byl mezi 
námi dobrý vztah. 

Nyní však to podstatné: Pan 
Ing. Osvald je pod shora uvede-
ným odkazem „Úřadem paměti 
národa“ na Slovensku jako agent 
StB skutečně veden. Jsou to ofi ci-
ální stránky tohoto úřadu, takže 
nějaké zastrašování ohledně po-
mluv z mé strany vůči jeho osobě 
považuji za úsměvné. Jestliže se 
z veřejného dokumentu dovím 

Reakce na článek Ing. Zdeňka Osvalda

Vážení spoluobčané, dovolte, 
abych se s vámi podělil o mou zku-
šenost s domácí zdravotní péčí 
v Lysé nad Labem, Náměstí Bed-
řicha Hrozného 1722, která je sou-
částí centra sociálních zdravotních 
služeb Poděbrady o.p.s.

Manželka onemocněla rakovi-
nou a po několika operacích tato 
služba zajišťovala doléčení poope-
rační rány po propuštění z nemoc-
nice a pravidelné převazy. Rozsah 
zdravotní péče dojednávala Nemoc-
nice Na Bulovce a Nemocnice Mla-
dá Boleslav. Vždy, když jsem přišel 
na středisko sociální péče, setkal 

Poděkování jsem se s profesionálním lidským 
přístupem vedoucí paní Součkové. 
Tím bych chtěl poděkovat jak paní 
vedoucí, tak zdravotním sestrám 
paní Novotné, paní Vasilové, paní 
Vintrové, které zajišťovaly ošetření 
pooperační rány a převazy dekubitů 
u manželky každý den, včetně sobot 
a nedělí. Vždy měly pro manželku 
slovo povzbuzení a zájem o její den-
ní život. Svou práci vždy provedly 
s největší opatrností vzhledem k je-
jímu zdravotnímu stavu a dovedly 
poradit, vysvětlit problém a povzbu-
dit.

Ještě jednou děkuji za vaši péči!
Václav Brzobohatý  

Lysá nad Labem    

Co si máme z těchto geniál-
ních myšlenek vyvodit tedy my?  
Nenechme se nalákat a udělat ze 
sebe užitečné idioty. Zkušenosti 
nám říkají, že mnozí kandidá-
ti sami nevěří tomu, co hlásají 
a slibují a naše hlasy jim slouží 
pouze jako výtah k moci a různým 
formám korupčního jednání. Pří-
kladů z minulosti i přítomnosti 
máme dostatek. Je třeba se poučit 
nejen z důsledků nesplněných sli-
bů, jako např. těch z padesátých 
let, kdy nám slibovali ráj na zemi, 
ale i těch současných, s kterými se 
denně setkáváme. Většinou nám, 
bohužel, lhali.

Komunální volby se nám mo-
hou zdát z tohoto pohledu trochu 
odtažité a jak se tvrdí nepolitické. 
Opak je však pravdou. Téměř vždy 
ve všech volbách vedly k vítězství 
sliby politiků, jak vyřeší celospo-

lečenské problémy. Výsledky mů-
žeme posoudit nejen z místních 
vlastních zkušeností. 

Koho tedy volit? Vždy by to měli 
být především lidé s pevnou mo-
rálkou, čestní a poctiví, kteří lidem 
nelžou a plní co slíbili. Pro které 
nebudeme, jak říká Sartre, jen 
užitečnými idioty, nebo výtahem 
k moci, jak tvrdí Platon. Věřím, že 
takoví žijí mezi námi a že takové 
najdeme i na předložených kan-
didátkách. K jejich zvolení nám 
poslouží možnost zakroužkovat 
ty nejlepší a to ze všech uvedených 
kandidátů, bez ohledu na volební 
stranu, za kterou kandidují. 

Pokud tedy chceme mít na rad-
nici takové zástupce, za které se 
nebudeme muset stydět, musíme 
jít především k volbám a uplatnit 
tak svůj hlas!

Václav Mrkvička

informace o tom, co volbám před-
chází, kdo se do nich může přihlá-
sit a jaké jsou podmínky. Vím, že 
„moderní“ občané si toto najdou 
na internetu, ale přesto je hodně 
těch, kterým chyběly základní in-
formace – jaký je rozdíl mezi petič-
ní listinou pro volby a následující 
volbou, že podpisem petiční listiny 
se nezavazují k určité volbě, zda 
mohou podepsat archy více sdru-
žení, atd. Museli jsme tedy vysvět-
lovat a vysvětlovat…

Život v každodenní realitě mě 
naučil, že vše je o lidech, o přeno-
su informací a, bohužel, také o pe-
nězích. A tak bych nám všem přá-
la, abychom si z našich řad vybrali 
takové zastupitele, kteří budou 
své občany informovat o chysta-
ných akcích i s jejich souvislostmi, 

brát ohled na „hlas lidu“ a kteří 
budou svým chováním i vystu-
pováním na veřejnosti příkladem 
kultivovaného člověka. I vy, ob-
čané, byste se měli zajímat o dění 
ve městě, číst Listy (díky, že jsou 
zdarma v 3 500 domácnostech) 
a občas se podívat i na zasedání 
zastupitelstva, abyste sami viděli, 
že život radního a zastupitele není 
vůbec jednoduchý, že je vše hlavně 
o penězích, kterých nikdy nebude 
dost na uspokojení všech našich 
přání. 

Přijďte 10. – 11. října 2014 
k volbám a dejte hlas těm spolu-
občanům, kterých si vážíte a kteří 
věnují svůj volný čas pro lepší život 
v našem historickém městě – Lysé 
nad Labem.

PhDr. Dana Papáčková

nějakou informaci, mohu o tom 
mluvit kdekoliv a s kýmkoliv. 
V tomto případě bude muset pan 
Osvald zvážit podání žaloby na 
ÚPN v Bratislavě. Na dotaz u této 
instituce bylo vysvětleno: „Jestliže 
je někdo vedený jako agent, musel 
o tom, že je na něho vedený spis, 
vědět.“ Z toho vyplývá, že za těch 
několik let, co je v seznamech ve-
den (údajně neoprávněně), mohl 
mít pan Osvald tuto svoji záleži-
tost již dávno vyřízenou.   

Pro mě z toho vyplývá násle-
dující, jestliže o tomto budu chtít 
s někým mluvit, nemůže mi to ni-
kdo zakázat, já totiž nehodnotím, 
zda agentem či spolupracovníkem 
StB byl, nebo nebyl. Když pan Os-

vald prokáže, že je v seznamech 
uveden neoprávněně, určitě bu-
deme rádi, že jsme se v jeho osobě 
v minulosti nespletli. 

Na závěr musím ještě panu 
Osvaldovi ujasnit, že nejsem čle-
nem žádné politické strany ani 
uskupení. Komunální volby mě 
proto zajímají jenom z pozice 
voliče. Já dávám v současné době 
přednost jiným prioritám,  které 
musím řešit, rozhodně to nejsou 
předvolební klání.  

Více se k této záležitosti nebudu 
v Listech vracet, protože je to čistě 
věc pana Osvalda a nehodlám ve 
svém čase na sebe přebírat jeho 
problém, či se s ním nějak zabývat. 
Já jsem skutečnost, že je veden 
v archivu ÚPN nikde v tisku nezve-
řejnila. O svém problému napsal 

v tisku on sám. Vhodnější by od 
pana Osvalda bylo, dát do tisku 
spíše písemné vyjádření ÚPN 
v Bratislavě o jeho neoprávněném 
zapsání do svazku a vyškrtnutí 
z tohoto dokumentu, namísto 
osočování mé osoby z pomluvy. 
On sám dobře ví, že tato zpráva 
se o něm šířila ještě dřív, než došla 
ke mně. Mám dojem, že pro svoji 
obhajobu sklouzává k zoufalým 
činům. Naprosto nechápu mou 
údajnou načasovanou podpásov-
ku vůči jeho osobě. Tato událost 
proběhla před dvěma měsíci, 
v době, kdy jsem absolutně ne-
věděla, za koho kandiduje a zda 
vůbec kandiduje. O existenci 
kandidátky „Změna pro Lysou“ 
jsem se dověděla až v Listech, 
právě z článku pana Osvalda. 

Dále mi předhazuje příbuzenské 
vztahy. To je pro mě překvape-
ním, protože si myslím, že žádná 
politická strana se k tomuto oso-
čování nesníží. Voliči rozhod-
ně toto řešit nebudou. Když si 
prohlédneme kandidátky, těch 
příbuzenských, nebo blízkých 
vztahů by se našlo více. Voliče 
rozhodně zajímá spíše nabízený 
volební program než příbuzenské 
vztahy. Do voleb se může přihlá-
sit každý občan našeho města, 
který dovršil 18 let, aniž by se 
ptal o dovolení svých příbuzných 
(příbuzenské názory bývají velmi 
často naprosto rozdílné). Tímto 
panu Ing. Osvaldovi přeji rychlé 
vyřešení jeho problému a úspěch 
v komunálních volbách.    

Hana Marcaníková
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Turistická PS MOV „Střelka“
v Kostelci nad Labem
zve širokou veřejnost na

11. ročník turistického pochodu a jízdy na kole

PODZIMNÍ STEZKA POLABÍM
který se koná v sobotu  4. října 2014

 v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi a jeho širokém okolí

Start: 
Brandýs nad Labem, Stará Boleslav  od 7.30 do 10.30 hodin
– hřiště a dvorana sokolovny (před náměstím 
ve Staré Boleslavi  po pravé straně ve směru 
od Brandýsa n. L.)       
Kostelec nad Labem, fotbalové hřiště od 7.30 do 10.30 hodin
Lysá nad Labem, nádraží ČD (nad info) od 8.00 do 10.30 hodin
Neratovice, nádraží ČD (vestibul)  od 8.00 do 10.30 hodin
Cíl: 
Stará Boleslav – hřiště a dvorana sokolovny do 17.00 hodin
(před náměstím ve St. Boleslavi po pravé 
straně ve směru od Brandýsa n. L. v průčelí 
u silnice je jídelna u Karla IV.)     
Startovné: Děti  předškolní: 5 Kč, Žáci a studenti: 15 Kč, Dospělí: 25 Kč
Odměna: Diplom, odznáček a  … pocit příjemně prožitého dne
Trasy: 
ze St. Boleslavi 3–4 pěší (11, 19, 25 a 33 km), 
 3 cyklo (od 25 do 100 km)
z Lysé n. L. 3–4 pěší (17, 20, 21 a  24 km),
 3 cyklo (od 20 do 50 km)
z Neratovic 2 pěší (21  a 25 km), 
 2 cyklo (od 20 do 50 km)
z Kostelce n. L. 2–3 pěší (11, 16 a 24 km)
 2 cyklo (od 20 do 50 km)                                                    

Konkrétní upřesnění tras, místa startu a cíle získáte 
na uvedených kontaktech a webových stránkách. 

Informace: 606 249 377 nebo http://psp.g6.cz

Aerobik Studio Čelákovice o.s. 
slaví 15 let od jeho založení. Při této 
příležitosti otevírá svou pobočku 
v Lysé nad Labem – nezávodní 
sportovní přípravku se zaměřením 
na základní prvky aerobiku. 

Když v roce 1999 členové Ae-
robik Studia Čelákovice poprvé 
vstoupili na závodní plochu, nikdo 
netušil, kolik skvělých závodníků 
se v klubu vychová. Podařilo se 
získat ve všech věkových katego-
riích jak tituly národní, evropské 
tak i světové. Výraznou osobnos-
tí klubu je Markéta Linhartová 
(vícemistryně světa v tříčlenných 
týmech a několikanásobná me-
dailistka MČR v kategorii týmů 
i jednotlivců), která v Lysé nad 
Labem vede přípravku pro malé 
sportovce.

Skladba tréninku přípravky 
podporuje rozvoj všeobecných po-
hybových schopností dítěte, ať už 
k němu mají dispozice či nikoli. 

Tudíž je zde možné získat základ 
pro jakýkoliv jiný sport. Tréninky 
jsou zaměřeny na rychlost, sílu, 
vytrvalost, obratnost, fl exibilitu 
a koordinaci. Děti se naučí pra-
videlnému a zdravému pohybu, 
který patří do zdravého životního 
stylu. Časem je možný postup do 
výběrové skupiny se zaměřením 
na sportovní aerobik, kde se již 
tvoří závodní sestavy na danou 
hudbu a závodník se připravuje 
na soutěže.

Od dětí se vyžaduje pouze chuť se 
hýbat, poctivou docházku a práci na 
trénincích, které probíhají každou 
středu v tělocvičně ZŠ B. Hrozné-
ho (od 17 do 18 hodin děti 5–7 let, 
od 18 do 19 hodin děti 8–14 let). 
Do přípravky se mohou děti hlásit 
kdykoliv v průběhu celého školního 
roku. Bližší informace na tel. 775 
925 901 nebo email: linhartova.
market@email.cz.

Markéta Linhartová

Sportovní přípravka se zaměřením na aerobik

Foto: Jaroslav Loskot

Na stupních vítězů stáli:

Muži hlavní závod - 8 280 m   
L. Pomezný, Atletika Písek 28:44
A. Rektor, Modřany 29:37
V. Petronjuk, TJ ČZU 30:46
   
Muži mílaři - 4 140 m  
A. Rektor, Modřany 14:33,1
M. Jalovecký, SKP Nbk 15:36,8
L. Kalina, Horolezci Lysá 17:33,4
   
Muži, senioři od 40 - 4 140 m  
V. Petronjuk, TJ ČZU 15:09,4
M. Lambert, Bříství 15:21,3
T. Seeman, Medicina Praha 16:11,1
   
Muži, senioři nad 60 - 4140 m  
J. Čivrný, Slovan Liberec 16:17,7 
  
Ženy - 2 070 m    
P. Váňová, Ostrá 09:05,3
K. Jílková, Sokol Lysá n. L. 09:16,8
M. Mrkvičková, Přelouč 09:44,9

Ženy od 40 - 2 070 m
S. Turnerová, Poděbrady 09:18,1
I. Zvoníčková, Praha 9 10:14,5
H. Špechtová, Lysá n. L. 10:26,9

Dorostenky - 2 070 m
K. Zvoníčková, Praha 9 09:29,9
K. Čepelová, Kounice 09:59,3
S. Schovancová, Kounice 10:22,0

Dorostenci - 2 070 m 
P. Špecht, Litol 08:50,4
J. Kadeřábek, Litol 08:56,6
M. Schovanec, Kounice 09:06,0
  
Žákyně starší - 750 m (vyjímečně)  
A. Jislová, Sokol Lysá n. L. 02:36,8
A. Kadeřávková, Kounice 02:37,2
M. Durdová, SK Jeseniova 02:40,0 
 
Žáci starší - 750 m (vyjímečně)
T. Krakuvčík, Kolín 02:18,1
D. Müller, Milovice 02:39,9
R. Blažek, Sokol Lysá n. L. 02:40,6 

Žákyně mladší - 680 m
M. Florová, ŠSK Újezd n. L. 02:21,4
A. Žáková, Atletika-St. Bol. 02:23,0
V. Sedláková, Kounice 02:33,6 

Žáci mladší - 680 m
T. Liška, Kounice 02:26,8
T. Turek, Kounice 02:27,6
M. Čepela, Kounice 02:28,4

Předškoláci - děvčata -120 m
Ž. Vacková, Litol 0:29,26
L. Svobodová, Litol 0:30,35
K. Hodačová, SKP Nbk 0:30,35

Předškoláci - kluci -120 m
M. Magada, Lysá n. L. 0:28,10
J. Majdloch, Lysá n. L. 0:29,53
V. Seeman, Sokol Strašnice 0:30,76

V sobotu 6. září se uskutečnil již 
51. ročník Běhu zámeckou zahra-
dou. V krásném prostředí parku se 
tentokrát sešlo 135 závodníků od 
těch nejmladších předškoláků po 
seniory nad 60 roků v celkem čtr-
nácti kategoriích. Byla to největší 
účast v historii závodu. Zřejmě se 
o to zasloužilo i krásné počasí. Ten-
tokrát byli na startu i dorostenky 
a dorostenci. V průběhu odpoled-
ne byly také překonány 3 traťové 
rekordy – mladší žákyně Monika 
Florová z Újezdu nad Lesy, Světla 
Turnerová z Poděbrad – ženy nad 
40 let a Jiří Čivrný z Liberce – muži 
nad 60 let. Hlavní závod na 8 280 

Běh zámeckou zahradou 2014

metrů se každoročně běží o pohár 
Města Lysá nad Labem. Ten vítězi 
Lukáši Pomeznému předal tento-
krát v zastoupení starosty města 
ředitel okresního archivu pan Mi-
chal Řezníček, místostarosta So-
kola Lysá nad Labem.

Organizátoři – Sokol Lysá nad 
Labem a Klub českých turistů 
děkují také České obci sokolské a 
společnostem KOVONA a.s. Lysá 
nad Labem a CANARD s.r.o. Plzeň 
za fi nanční pomoc při zajištění této 
akce. Rovněž panu Miroslavu Hu-
kovi – mistru zvuku. Příští, již 52. 
ročník se uskuteční v soboru 5. září 
2015. Zveme vás!
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Spolek rodáků a přátel 
města Lysá nad Labem

si vás dovoluje pozvat na
prezentaci o putování 
napříč Jižní Amerikou

Ve čtvrtek 30. 10. 2014 
od 17.30 hodin

V Městské knihovně 
v Lysé nad Labem

Městská knihovna v Lysé nad Labem
Vás srdečně zve na přednášku

Zdravé bydlení
Stavba a rekonstrukce domů

v souladu s přírodou 
a zdravím člověka

přednáší
kamnář a přírodní stavitel

Ing. Jan Hrabec

21. 10. 2014 
od 18.00 hodin
v prostorách Městské knihovny 

Lysá nad Labem - vstup ZDARMA


