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LISTY

V sobotu 12. září k nám zaplula 
na svou poslední letní plavbu výletní 
loď Blanice z Nymburka, aby nabíd-
la své okružní plavby také Lysákům, 
kteří tuto výhodu – molo na Labi 
u Lysé pro pravidelné plavby, ještě 
nemají. Počasí zatím letní se vyda-
řilo a vylákalo během odpoledne 
na 4 okružní plavby celkem 150 zá-
jemců - rodičů s dětmi, výletníků na 

Happening na Masaryčce a okružní plavby 
Blanicí se vydařily

kolech i seniory, kteří si to podle jimi 
sdílených dojmů užili. Pro obyvatele 
Lysé to není běžný zážitek, kdy mo-
hou z paluby výletní lodi pozorovat 
okolí našeho města. 

Tento projevený zájem Lysáků 
přesvědčil provozovatele lodi Bla-
nice, abychom již konkrétně jednali 
o možnosti umístění jejich mola na 
příští sezonu také k břehům Labe 

u Litole. Blanice by tím prodloužila 
své pravidelné plavby z Nymburka 
až do Lysé. O co se musíme po-
starat my v Lysé, je úprava lokality 
u těchto břehů, tak abychom po-
skytli důstojné místo pro budoucí 
turisty, kteří se od příští sezóny na 
výlet lodí vydají od břehů u Lysé nad 
Labem. Napomohou tomu i zmí-
něné záměry o plánovaných volno-
časových zónách v lokalitě u Labe, 
se kterými byli účastníci sobotní 
plavby seznámeni přímo na místě 
u mola Blanice.  Mnozí z nich se těší 
na využívání rekreačních lokalit, 
které k řece patří a také na plavby 
po Labi. Bude to pro nás slibný za-
čátek, kdy Lysá nad Labem začne 
žít u Labe.

V neděli 13. září se dostavili 
mnozí z těch, kteří si užili plavbu 
s Blanicí a další ti, kdo se rádi při-
jdou podívat, co se v našem městě 
děje, na akci, kterou jsme uspořá-
dali s podporou města na částečně 
uzavřené Masarykově ulici a Hu-
sově náměstí inspirováni Evrop-
ským týdnem mobility. V rámci 
ETM, který probíhá každoročně 
v celé Evropě od 16. – 22. září a při-
pojují se k němu mnohá česká měs-
ta, která se snaží o zklidnění dopra-
vy s cílem změnit dopravní chování, 
se konají pouliční happeningy, dny 
bez aut, akce MHD zdarma a spo-
lečné cyklojízdy městy.

My jsme si v Lysé vyzkoušeli, 
jak by se nám líbilo zklidnit provoz 

v centru města a oživit ulice a ná-
městí lidmi, stánky s občerstvením, 
kavárničkami na ulicích, hudbou 
a tancem.

Díky bezvadným lidem, kteří se 
připojili k organizaci Happeningu 
a přispěli svými vystoupeními, si 
mohli diváci a kolemjdoucí užít od 
13 do 18 hodin zábavu přímo na 
ulici bez aut. Děkujeme tímto za 
účast a vystoupení divadlu Náplav-
ka a moderujícímu Honzovi Burdo-
vi, Divadlu Dívadlo za pohádku pro 
děti, Marii Sommerové a její kapele 
MaryjeBand, TSK Dynamik Lysá 
n. L., panu Černému za prezentaci 
Krav magy, Mažoretkám z Nym-
burka a všem, kdo se na organizaci 
podíleli.

Závěrečná cyklojízda všem uká-
zala, že kolo k Lysé, která je histo-
ricky městem cyklistů, stále patří. 
Tento Happening a vydařené od-
poledne nás zúčastněné inspirovali 
k tomu, abychom se častěji potká-
vali na chodnících ulic a náměstí 
a mohli tak lépe komunikovat a ba-
vit se, než se jen potkávat v autech, 
ze kterých se hůře komunikuje. Pro-
tože tam, kde se dobře komunikuje, 
tam se i lépe žije.

Dana Hančová, cyklokoordiná-
torka, předsedkyně komise pro 

cestovní ruch a sport;
Petr Šmíd, člen komise pro do-
pravu a bezpečnost v dopravě;

Michal Toužín, člen komise 
pro životní prostředí

Rekonstrukce Muzea Bedřicha 
Hrozného v Lysé nad Labem

K 31. 8. 2015 byla dokončena re-
vitalizace budovy a zahrady Muzea 
B. Hrozného v Lysé nad Labem. 
Závěrečná kontrolní prohlídky je 
stavebním úřadem stanovena na 
6. října 2015. Z důvodu příprav 
nových expozic je v současné době 
budova muzea ještě pro veřejnost 
uzavřena. Slavnostní otevření je 
plánováno v druhé polovině října. 

V nově zrekonstruovaných pro-
storách muzea bude umístěno 
i nové vybavení včetně výstavních 
vitrín. Návštěvníky bude muzeum 
lákat zejména na svou novou stálou 
expozici rozdělenou na tři celky: 
1) Dějiny a život Lysé nad Labem 
od pravěku, 2) Bedřich Hrozný 
a Chetité a 3) Příroda Lysecka. Na 
expozice ve dvou hlavních křídlech 
navazují dvě místnosti s příležitost-
nými výstavami.

Obě hlavní křídla přízemí vytvá-
řejí výjimečný prostor s valenou 
klenbou a lunetami. Řada výstav-
ních předmětů a dokumentů bude 
umístěna v ostrovních a pultových 
vitrínách. Texty, kresby a fotografi e 
budou na samostatných panelech. 
Čelní stěny budou vyzdobeny mal-

bami přední výtvarnice, pojedná-
vající o starověku a barokní Lysé 
(fenomén Špork a Braun). Sou-

Město Lysá nad Labem ve spolupráci s TJ Sokol,
Klubem důchodců – D, Klubem důchodců Litol
Muzeem Beřicha Hrozného v Lysé nad Labem
a Římskokatolickou farnos   Lysá nad Labem
 
zve všechny občany k oslavám

Dne vzniku 
samostatného
československého státu
28. říjen 2015
Program:
14:00 hodin Položení věnců u pomníku T. G. Masaryka v Litoli
14:30 hodin Položení věnců na náměs   B. Hrozného u pomníku 
 padlých lyských občanů v 1. světové válce
15:00 hodin Slavnostní otevření zrekonstruovaného Muzea B. Hrozného 
                            kulturní program, informace o průběhu rekonstrukce, 
                            prohlídka nových prostor muzea a zahrady, občerstvení
17:00 hodin Slavnostní koncert v kostele sv. Jana Kř  tele 
                           smyčcové kvinteto, Jan Mikušek - zpěv

INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINÁNCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Pokračování na str. 2

částí výstavních prostor jsou i dva 
pracovní stoly pro děti, kde bude 
zábavnou formou prezentován 
klínopis, chetitská móda a barok-
ní sochy. Modernizaci muzea také 
přispějí tři ploché obrazovky pro 
interaktivní činnost vysvětlující té-
mata expozice.

Popis prohlídkové trasy
Do objektu vstupujeme nově 

od jihu, ze zahrady. Přes zádveří 
se dostáváme do pokladny. Po za-
koupení vstupenky vstupujeme do 
centrálního prostoru atria, poté 
vstupujeme do prvních prostor- 
západního křídla, zasvěceného 
vývoji města od pravěku do baro-
ka. První pohled padne na archeo-
logické předměty od pravěku přes 
dobu římskou k renesanci, dopl-
něné modely, fotografi emi a texty. 
Zaujme nás mapa archeologic-
kých lokalit Lysecka. Vždyť jsme 
na území, které je spojitě osídleno 
7 tisíc let!

Pokračujeme podél vitrín a pa-
nelů, věnovaných barokní době. Po 
levé straně je obraz hraběte Špor-
ka a vedle paní Šporkové. Míjíme 
barokní nábytek. V rohu místnosti 
jsou sochy trpaslíků z dílny sochaře 
Brauna.
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do 5. 10.
Výstava fotogra ií 
Pavly Voříškové
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

do 10. 10.
Nová škola včera a dnes
40 let ZŠ a 20 let OA
výstava v budově bývalého 
augustiniánského kláštera

3. 10.
Velká říjnová cena
Dostihové závodiště Lysá n. L.
www.dostihylysa.cz

3. 10. start od 8.00 do 10.30 hodin
Podzimní stezka Polabím
start na nádraží ČD v Lysé n. L.,
trasy pro pěší i cykloturisty

3. 10. od 20.00 hodin
Artmosphere - křest 
videoklipu Červenej nos
předkapela: CZ, kmotři klipu: 
Lukáš Sommer, Petr Kotvald,
host: Adéla Michálková,
v kině na Husově náměstí
www.kinolysa.cz

5. 10. od 14.30 hodin
Kavárnička dříve narozených
v restauraci U Bílé labutě,
host: Ing. Luděk Grochol, CSc.,
zastupitel města Lysé n. L.

6. 10. od 16.30 hodin
Poslední Habsburkové
přednáška PaedDr. Marie 
Kořínkové v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

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

7. 10. – 2. 11.
Oblíbené místo ke čtení
výstava fotogra ií z 19. ročníku 
fotosoutěže v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

8. 10. – 11. 10.
Zemědělec 2015, Náš chov 2015,
Výstaviště Lysá n. L.
www.vll.cz

8. 10. – 11. 10. 
od 9.00 do 17.00 hodin
Železniční modelové kolejiště
výstava funkčního železničního 
kolejiště na nádraží ČD v Lysé n. L.

8. 10. od 18.00 hodin
Hospice a umění doprovázet
přednáška MUDr. Marie Svatošové
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

9. 10. – 10. 10. od 8.00 hodin
Sbírka použitého ošacení
v garáži MěÚ

10. 10. od 13.30 hodin
Až se jaro zeptá aneb 
s lopatkou do parku
brigáda v zámeckém parku,
sraz u vrátnice v Zámecké ulici,
v případě deště se akce odkládá na 
17. 10.

10. 10. od 16.00 hodin
Velký uši
hudební pohádka v RC Parníček
www.rcparnicek.cz

10. 10. – 11. 10.
Dobročinný bazar
v Areálu sboru ČCE v Lysé n. L.

11. 10. od 13.00 hodin
Milovická míle
běžecký závod, Hakenův stadion 
Milovice

11. 10. od 18.00 hodin
Polabské variace 2015: 
Rozbitý akord
autorské představení Lukáše 
Sommera v kině na Husově nám.

13. 10. od 17.00 hodin
Verše a nápisy z Kuksu a z Lysé 
jako texty ke zpěvu na bon-
repovskou a hubertskou árii
přednáška Doc. PhDr. Stanislava 
Bohadla, CSc. v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

Kulturní kalendář        10 / 2015

14. 10. od 19 hodin
Lukáš Sommer
autorský kytarový recitál
v čajkavárně Šálek Inspirace
http://lukassommer.eu

16. 10. od 16.00 do 19.00 hodin
Kurz FIMO
kurz modelování z FIMO hmoty 
s Janou Svobodovou v Městské 
knihovně; nutné přihlášky předem
www.knihovnalysa.cz

Pozor,  změna času začátku 
akce a jejího hosta!
16. 10. od 17.00 hodin
Křeslo pro hosta
hostem bude Taťjana Medvecká,
v Domově Na Zámku

17. 10. 
Podzimní zájezd: 
Kuks v novém hávu
odjezd v 7.30 hodin; přihlášky 
v Městské knihovně
www.spolekrodakulysa.cz

17. 10. od 9.30 – 17.00 hodin
5. Řemeslný jarmark
na Náměstí B. Hrozného

17. 10. – 6. 11.
Klub Polski v Praze ve fotogra ii
výstava v sídle Státního okresního 
archivu; vernisáž 17. 10. 
od 14.00 hodin

19. 10. od 14.30 hodin
Kavárnička dříve narozených
v restauraci U Bílé Labutě; 
host: pan Ondřej Rašín, vedoucí 
Muzea Bedřicha Hrozného

20. 10. od 18.00 hodin
Svépomocné stavby kamen
přednáška s praktickými ukázkami
Ing. J. Hrabce v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

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

22. 10. od 18.30 hodin
O výživě jinak - jak ovlivnit 
metabolismus svou myslí 
přednáška výživové psycholožky 
Mgr. Michaely Pavlíkové 
v čajkavárně Šálek Inspirace
http://cestaskrz.cz

27. 10. od 16.10 hodin
Povídání o porodech
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

28. 10.
Oslavy Dne vzniku samostatného
československého státu
14.00 hodin - položení věnců 
u pomníku T. G. Masaryka v Litoli; 
14.30 hodin - položení věnců na 
náměstí B. Hrozného u pomníku 
padlých lyských občanů v 1. světové 
válce; 15.00 hodin - slavnostní 
otevření zrekonstruovaného 
Muzea B. Hrozného (kulturní pro-
gram, informace o průběhu rekon-
strukce, prohlídka nových prostor 
muzea a zahrady, občerstvení); 
17.00 hodin - slavnostní koncert 
v kostele sv. Jana Křtitele

28. 10. – 1. 11.
Exotika 2015
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

31. 10. od 20.00 hodin
Kytarová noc
v sále kina na Husově náměstí

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

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

13. 11.
Koncert Jaroslav Hutka
v kině na Husově náměstí
www.kinolysa.cz

Podrobnější informace o akcích se dozvíte na webových stránkách organizátorů.

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

KONCERTY A DALŠÍ SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI.
AKTUÁLNÍ PROGRAM SLEDUJTE NA WWW.KINOLYSA.CZ

Vážení milovníci ky-
tary, už po páté mi je 
ctí pozvat vás na další 
Kytarovou noc. V minu-
lých letech zde vystou-
pili přední kytaristé 
a interpreti napříč žánry
a ani tentokrát to nebu-
de jinak. V sobotu 31. říj-
na od 20.00 hodin v sá-
le kina přivítáme pí-
sničkářku Markétu 
Zdeňkovou, která si již 
několikrát získala lyské 
publikum. Svou pre-
miéru bude mít jedna 
z nejosobitějších coun-
tryových zpěvaček své 
generace Klára Tibi-
tanzlová. Španělské rytmy při-
veze skvělé Duo Nana a nebyla 
by to Kytarová noc bez její stáli-
ce - multižánrového písničkáře, 

Kytarová noc No. 5

Pozvánka na podzimní 
zájezd rodáků

kytaristy a propojovatele žánrů 
Adama Pavlíčka. Těším se na Vaší 
návštěvu.

Lukáš Sommer

Zveme vás na nově opravený 
Šporkův špitál v Kuksu v sobotu 
dne 17. října 2015. Volíme termín 
mimo hlavní hubertské oslavy, kte-
ré by nás časově vázaly. Cestou na-
vštívíme Lázně Bělohrad s vycház-
kou do tamních Byšiček, Hořice se 
sochařskou výzdobou na vrchu sv. 
Gottharda a s výhledem z Masary-

kovy věže samostatnosti či Miletín 
s Muzeem českého amatérského 
divadla. Máme řešení pro každé 
počasí, proto je změna programu 
vyhrazena. Odjezd v 7.30 hodin, 
pravděpodobný návrat v 18 hodin. 
Cena 220 Kč za osobu, nezahrnuje 
vstupné do objektů. Průvodcem je 
Ing. Kolací.

Přihlášky s úhradou ceny přijímá 
Městská knihovna Lysá nad Labem, 
tel. 325 551 255.

Dana Papáčková,
Spolek rodáků a přátel města 

Lysá nad Labem
Foto: Ing. Stanislav Svoboda

V sobotu 3. října bude od 20 
hodin sál kina patřit mladé partě 
vyspělých muzikantů, kapele Art-
mosphere, která zde premiérově 
uvede a pokřtí svůj nový videoklip 
„Červenej nos“.  Kmotry se stanou 
zpěvák Petr Kotvald a skladatel 
a kytarista Lukáš Sommer. Popřát 
přijedou i českobrodští rockoví CZ, 
kteří zahrají v úvodu večera. 

Vstupné: v předprodeji 70 Kč, na 
místě 90 Kč. Předprodej vstupenek 
v městské knihovně, tel. 325 551 
255.

Kapela Artmosphere pokřtí nový videoklip
Po lyském křtu bude 7. října ná-

sledovat pražský v FreeMasonic 
club pub.

Čtyřčlenná lysko-nymburská  po-
procková formace  s art-rockovými 
prvky Artmosphere vznikla na pod-
zim roku 2011. Kapela má za sebou 
úspěšné debutové album, které 
pod názvem „V zrcadlech“ vydala 
v roce 2012. O rok později zabo-
dovala u poroty celostátní soutěže 
Rock Nymburk, kde obsadila dru-
hé místo. Zajímavý sound a  profe-
sionalní hráčský um vynesly kapelu 
na 16. příčku v soutěži Prazdroj 
talentů 2014, kde o přízeň soutě-
žily téměř čtyři stovky kapel z celé 
republiky. Ve stejném roce se pak 
v kategorii Hvězda internetu an-
kety Český slavík umístili Artmo-
sphere na 30. místě. Jejich talentu 
se dostává pozornosti i u pořadatelů 
velkých hudebních festisvalů, jako 
je například Votvírák. Zasloužené 
pozornosti se těší i na rádiích, která 

jejich skladby zařazují do vysílání 
- BEAT, Proglas, Fajn Rock Mu-
sic, Patriot, Fénix. Známý český 
zpěvák Petr Kotvald si je vybral do 
své doprovodné kapely TRIK. Všem 
muzikantům se dostalo hudebního 
vzdělání, frontman Martin Blažek 
vyučuje na Pražské konzervatoři 
a spolupracuje s takovými hudeb-
níky, jako je Michael Kocáb nebo 
Ondřej Soukup. Spolu se svým 

bratrem Vítkem a Michalem Wal-
terem účinkují v regionu oblíbené 
kapele Crossband.

Kapela hraje ve složení:
Martin Blažek - zpěv, klávesy, 
    kytara
Michal Walter - zpěv, kytara
Milan Chlup - baskytara
Vít Blažek - bicí

Jana Křížová

Obnova muzea byla velice ná-
ročnou stavební akcí, na které se 
podíleli i naši přední restauráto-
ři. Obyvatelé Lysé se zájmem sle-
dovali probíhající rekonstrukci, 
a to jak objektu samotného, tak 
i zahrady.

Obnova Muzea Bedřicha 
Hrozného je velmi zdařilým 
projektem, neboť bylo zachová-
no maximum původních kon-
strukcí. Jak jsme Vás již infor-
movali, v rámci stavby došlo k 
několika zajímavým nálezům. 
Připomeňme např. nález pů-
vodní dlažby, přikládací otvory, 
malby a další artefakty objevené 
archeology. 

Potěšila nás reakce návštěv-
níků Lysé, kteří navštívili naše 
město po delší době. Viděli jsme 

Navštivte muzeum!
jejich spontánní nadšení z „nové-
ho muzea“, ale měli možnost jen 
nahlédnout otevřenými dveřmi 
dovnitř, neboť se jednalo o stav-
bu. 

Dne 28. října 2015 od 15.00 
hodin, v rámci oslav Dne vzni-
ku samostatného českosloven-
ského státu, budete mít mož-
nost poprvé vstoupit do nově 
zrekonstruovaných prostor mu-
zea i zahrady. Bude jen na Vás, 
s jakými pocity budete odchá-
zet, ale věříme, že Vaše dojmy 
budou pozitivní a muzeum pro 
Vás bude místem, kam se budete 
rádi vracet.

Hana Nesměráková,
referentka odboru ŠSVZaK a

Magda Šulcová, dipl. tech., refe-
rentka kanceláře MěÚ

Pokračování ze str. 1
Než opustíme toto křídlo, 

pokocháme se pohledem na ob-
loukovou čelní stěnu s mapou 
Šporkova panství a významný-
mi budovami města. Po pravé 
straně je vysoká vitrína s arte-
fakty, zachycujícími spolkový 
život v Lysé v 19. a na počátku 
20. století. Pak vcházíme do 
chodby, na jejíchž stranách
jsou panely věnované 9 osob-
nostem 19. a 20. století, z nichž 
největší prostor je dán lékaři 
a mecenáši Jedličkovi. Prochá-
zíme do východního křídla.

Celý prostor východního kří-
dla, se stropní malbou, je nabit 
tím nejzajímavějším, kvůli čemu 
jsme přišli. Zde nacházíme dvě 
velké ostrovní vitríny s  antic-
kými a dílem i chetitskými arte-
fakty. Tři pultové přístěnné vit-
ríny přiblíží vykopávky v Külte-
pe a osobnost vědce světového 
formátu Hrozného. Právě tato 
expozice bude chloubou nové-
ho muzea, neboť bude obsaho-
vat unikáty ze sbírek Národní 
galerie. Oproti původní expozi-
ci zmnohonásobení exponátů! 

Štítová stěna na jih je tvořena 
panoramatickou fotografií ana-
tolské krajiny, místo vykopávek 
na pahorku Kültepe u turecké-
ho Kayseri. Tvoří pozadí pro 
dvě originální plastiky - torza 
Niké z helénistické doby. Na 
obrazovce nám bude promítán 
pořad o Chetitech. Kolem soch 
Niké procházíme do expozice 
Přírody Lysecka s moderní in-
stalací.

Samozřejmostí pro všechny 
prostory je úsporné a ovladatel-
né LED osvětlení. Na Přírodu 
navazují dvě místnostis mož-
ností konání příležitostných 
výstav. Poté se přes dvůr ko-
lem pokladny vracíme do nově 
a krásně upravené zahrady při 
jižní straně objektu, kde může-
me posedět a rozjímat o vidě-
ném a třeba se pak odebrat do 
zámeckého parku, abychom si 
prohlédli to, co jsme viděli na 
fotografiích v expozici města ve 
skutečnosti.

Mgr. Jiří Havelka, 
starosta města

Rekonstrukce muzea 
Bedřicha Hrozného 
v Lysé nad Labem
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Krátce z radnice
15. jednání rady města se kona-

lo 18. 8. 2015, program obsahoval 
51 bodů. Z programu: v úvodu jed-
nání se rada města změnila v komisi 
pro otevírání obálek, aby otevřela 
a parafovala došlých 10 nabídek 
na veřejnou zakázku na opravu 
chodníků včetně domovních vjezdů 
v ulici Kpt. Jaroše. V bodu č. 14 se 
rada zabývala typovou smlouvou 
na prodej pozemků města a výkup 
pozemků jiných vlastníků. Bod se 
projednával velmi pečlivě, rada do-
plnila některé body a materiál bude 
předložen zářijovému zastupitel-
stvu. Po schválení výkupní ceny 250 
Kč/m2 za pozemky pod II. etapou 
obchvatu se věc dala do pohybu 
a typové smlouvy budou používány 
právě k tomuto účelu. V bodu č. 23 
se rada opakovaně vrátila k žádosti 
Řádu sv. Huberta, který chce po-
stavit kapličku sv. Huberta na úze-
mí města. Z několika návrhů byl 
vybrán pozemek na křižovatce ulic 
Stržiště a Čechova. Kaplička bude 
vystavěna nákladem řádu a řád se 
o ni bude starat a udržovat pořádek
i v okolí. V bodu č. 24 rada posu-
zovala nabídky na výměnu oken 
v městských bytech v Milovicích, 
ulice Slepá čp. 550 a 551, Lesní čp. 
620. Z osmi nabídek rada vybra-
la tu od fi rmy Baroch-okna, Lysá 
n. L., s nabídkovou cenou 177,4 tis. 
Kč včetně DPH. V bodu č. 28 rada 
souhlasila s přeložkou sloupu vyso-
kého napětí u vodní nádrže Mršník 
I. Pokud zastupitelstvo schválí fi -
nance a vedení už nebude nad vodní 
hladinou, přibude občanům místo 
na koupání. V bodu č. 30 se rada 
vrátila k veřejné zakázce na Zásobní 
bránu do zámecké zahrady. Po kon-
trole podkladů se ukázalo, že pů-
vodně vybraná fi rma UMĚLECKÁ 
KOVÁRNA VYTOPIL nesplnila 
podmínky výběrového řízení. Pro-
to rada města revokovala usnesení 
z 21. 7., vyloučila výše uvedenou 
fi rmu a vybrala nového dodavate-

le, jímž se stala fi rma Soóky Marek 
z Libice n. C. s nabídkovou cenou 
166 tis. Kč včetně DPH. Také další 
bod byl věnován veřejné zakázce, 
a to opravě chodníků včetně do-
movních vjezdů v ulici Kpt. Jaroše, 
jejíž obálky se otevíraly v úvodu 
jednání. Komise pro hodnocení na-
bídek vyhodnotila nabídky podle tří 
kritérií a vítězem se stala fi rma SKL 
RECYKLOSTAV z Prahy 9 s nabíd-
kovou cenou 1 705 tis. Kč včetně 
DPH. V bodu č. 32 se rada zabývala 
žádostí chatařů z osady Za Labem o 
změnu dopravního značení. Rada 
doporučila chatařům a trvale bydlí-
cím občanům, aby založili sdružení, 
které by hájilo zájmy osady. Na pří-
jezdové komunikaci se objeví nová 
značka Slepá ulice. V bodu č. 33 
rada schválila užití cest v parku na 
nám. B. Hrozného dne 11. 9. 2015, 
kdy se bude otevírat nová prodejna 
hraček POMPO v čp. 180. V parku 
budou umístěny doprovodné atrak-
ce pro děti.

V bodu č. 40 rada schválila zahá-
jení výběrového řízení na dodávku 
a montáž plošiny pro méně pohybli-
vé občany, kteří navštěvují ordinace 
na Husově náměstí čp. 1032. Limit 
zakázky je 250 tis. Kč. V následují-
cím bodu rada schválila instalaci 
3 herních prvků a 2 laviček na les-
ním hřišti ve Dvorcích, náklady bu-
dou do 100 tis. Kč. Podstatně větší 
zakázkou v bodu č. 43 je rekon-
strukce ulice K Bažantnici. Rada 
schválila jako dodavatele fi rmu 
STRABAG z Prahy 5 s nabídkovou 
cenou 4,8 mil. Kč včetně DPH.

V bodu č. 44 rada schválila uza-
vření smlouvy s fi rmou LUCO 
Zbyněk Konečný, Lysá n. L., na do-
dávku elektrotechniky pro Muzeum 
Bedřicha Hrozného v ceně 234 tis. 
Kč včetně DPH.

V bodu č. 48 se rada obsáhle za-
bývala možností využití vodního 
vrtu, který je na pozemcích společ-
nosti Kovona. Rada pověřila pana 

místostarostu dalším jednáním 
s vedením Kovony. Kovona do 
příštího března nezruší vrt, který 
nepotřebuje ke své činnosti, ale vy-
čká na konečné rozhodnutí města 
o tom, jak se bude komplexně řešit 
zásobování města kvalitní pitnou 
vodou. Do té doby bude město 
hradit případné náklady, které 
vzniknou v souvislosti s odvedením 
přebytkové vody z nevyužitého vrtu. 
V bodu č. 50 rada schválila změnu 
člena v komisi sociální a zdravotní: 
pana MVDr. Kořínka nahradí paní 
PharmDr. Doležalová. 

Posledním bodem ke schválení 
byl souhlas s posunutím zavírací 
doby restaurace na Sídlišti ve dnech 
28. a 29. 8. a 11. 9. 2015, a to do 
následujícího dne do druhé hodiny 
ranní z důvodu pořádání taneční 
zábavy.

16. jednání rady města se konalo 
1. 9. 2015 a program obsahoval 37 
bodů. Z programu: v prvním bodu 
se rada seznámila s právním rozbo-
rem smlouvy z roku 2008 mezi měs-
tem a společností MS development, 
o zástavbě bývalé Fruty a bývalé 
Slunéčkovy zahrady. Zpráva advo-
káta Mgr. Řiháčka bude předložena 
všem výborům a stavební komisi 
a bude se o ní jednat v zastupitel-
stvu. V bodu č. 18 rada schválila do-
dávku venkovních cvičebních prvků 
a fi tness strojů od fi rmy COLMEX 
z Prahy 4 za částku 206 tis. Kč. Za-
jímavý byl bod č. 20, v němž rada 
projednala veřejnoprávní smlouvu 
na poskytnutí částky 200 tis. Kč 
občanskému sdružení Kotva, které 
vyhlásilo veřejnou sbírku na opravu 
vzácných barokních varhan v lys-
kém kostele. O smlouvě bude jed-
nat zářijové zastupitelstvo.

Obsáhle se jednalo v bodu č. 24 
o změnách v dokumentaci fondů, 
z nichž dostávají peníze spolky, or-
ganizace a fyzické osoby na akce, 
které tvoří sportovní, společenský 
a kulturní život města. Důvodem je 
novela zákona, podle níž se „fond“ 
mění na „program“ a „příspěvek“ 

na „dotaci“. Systém rozdělování 
peněz zůstane stejný, změní se ná-
zvosloví. Novinkou a určitou kom-
plikací je to, že na každou dotaci 
se musí uzavřít s příjemcem veřej-
noprávní smlouva, která musí být 
v elektronické podobě přístupná na 
stránkách města po dobu 3 let.

Další zajímavé body byly v radě 
předjednány a předkládají se za-
stupitelstvu k projednání, a tak jsou 
informace zahrnuty v následujícím 
odstavci. 

6. zasedání zastupitelstva měs-
ta se konalo dne 9. 9. 2015. Program 
o 37 bodech dával tušit dlouhý prů-
běh, což se naplnilo měrou vrcho-
vatou. V prvním bodu se jednalo o 
připojení města k Memorandu, po-
dle něhož by měla vzniknout Cyklo-
stezka krajinou Bohumila Hrabala. 
O úvodní slovo se postarali pan mís-
tostarosta Ing. Eliška a paní Dana 
Hančová, cyklokoordinátorka 
města. Prvním krokem by měla být 
studie proveditelnosti, realizace se 
předpokládá v období 2019–2020. 
V diskusi se ukázaly různé přístupy: 
zda jeden velký projekt nebo více 
menších, zad by se město nemělo 
zaměřit na to, co zvládne vlastními 
silami, zda se zapojí Středočeský 
kraj a kolik přispěje, zda bude part-
nerem Povodí Labe, když by stezka 
měla vést především podél řeky. 
Závěr byl smírný: 11 hlasů podpo-
řilo připojení města k memorandu, 
technické podrobnosti se budou 
řešit následně.

Nově zařazeným bodem bylo 
projednání stanoviska fi nančního 
výboru (FV) k právnímu rozboru 
smlouvy z roku 2008 mezi městem 
a společností MS development, 
o zástavbě bývalé Fruty a bývalé Slu-
néčkovy zahrady. Podle FV  zpráva 
advokáta Mgr. Řiháčka neodpově-
děla na všechny položené otázky. S 
komentářem k bodu vystoupil člen 
FV pan Mgr. Marek. Vzniklá disku-
se byla místy emotivní a vyústila ve 
stažení bodu z programu. Zastu-
pitelstvo se k problematice znovu 

Okénko místostarosty

vrátí po doplnění podkladů z ostat-
ních výborů a po doručení odpově-
dí advokáta Řiháčka na doplňující 
otázky. 

Skoro hodinu trvalo projedná-
vání Pravidel uzavírání nájemních 
smluv k bytům ve vlastnictví měs-
ta. Diskuse se točila hlavně kolem 
toho, kolik procent z vybraného 
nájemného vracet zpět do údržby 
bytového fondu. I zde nastala sho-
da především v tom, že roční plány 
údržby bude schvalovat zastupitel-
stvo, tzn. že fi nancování oprav bude 
provázáno s rozpočtem města.

Diskuse se rozvinula i u schva-
lování znění typových smluv pro 
výkup či prodej pozemků potřeb-
ných pro stavbu II. etapy obchvatu. 
Zastupitelé se shodli na tom, že je 
nutno rozlišovat pozemky, na nichž 
bude obchvat skutečně vybudován, 
a na pozemky ostatní, které se stav-
bou budou sousedit. Za pozemky 
pod obchvatem je stanovena cena 
250 Kč/m2, za ostatní pozemky 
podstatně méně, sazba bude ještě 
projednávána. 

V bodu č. 15 zastupitelstvo pro-
jednalo rozbor hospodaření města 
k 20. srpnu a rozpočtové opatření. 
V následujícím bodu zastupitelé 
projednávali veřejnoprávní smlou-
vu na restaurování varhan v kostele 
Narození sv. Jana Křtitele. Úvodní 
slovo k bodu přednesl člen rady pan 
Jan Burian. Obdobných varhan 
v republice je málo, dosavadní 
opravy byly prováděny citlivě a je 
tak velká šance, že by se varhany 
v Lysé mohly vrátit do původní 
podoby, čímž by se staly světovým 
unikátem. Posluchači by měli jedi-
nečnou možnost slyšet skladby tak, 
jak je slyšeli barokní skladatelé. Od-
hadované náklady jsou 11 mil. Kč, 
z Norských fondů by mohla být 
získána dotace 9 mil. Kč a spolufi -
nancování činí 2 mil. Kč.  Diskuse 
se točila kolem vztahů občanské-
ho sdružení Kotva, církve a města. 
O oživení se postaral pan Ing. Kváč, 
který místo nákladného restaurová-

ní navrhl nákup podstatně levněj-
ších elektrofonických varhan, které 
jsou běžně na trhu. Tuto možnost 
nikdo nepodpořil. Po doplnění vy-
vstalých otázek se zastupitelé k pro-
blematice znovu vrátí.

V bodu č. 18 se projednávala 
možnost pořízení automatizované 
imisní monitorovací stanice. Cena 
jednotky se pohybuje nad 2 mil. 
Kč, je šance na dotaci, ale provoz-
ní náklady by byly plně hrazeny 
městem. Zajímavé doplňující in-
formace předložil pan Bc. Robeš, 
který uvedl praktické zkušenosti 
z měření z předchozího zaměstnání. 
Negativní vliv dopravy se projevu-
je při denních průjezdech alespoň 
20 tisíc vozidel. Monitorovací stani-
ce se tedy kupovat nebude.

V bodu č. 19 zastupitelstvo 
schválilo obecně závaznou vyhláš-
ku o určení míst, kde lze provozovat 
hrací přístroje. Ze seznamu nyněj-
ších 12 adres vypadává adresa re-
staurace „U města Kolína“ v Sojo-
vické ulici, kde nový vlastník žádné 
automaty už nemá a mít nebude. Za 
tři roky se tak seznam zredukoval ze 
17 míst na 11 míst. V závěru zase-
dání se členové zastupitelstva vrátili 
k bodu, který měl v původním po-
řadí přijít na pořad jako č. 4, a sice 
projednání změn jednacího řádu 
zastupitelstva. Návrh na přesun do 
říjnového programu – s ohledem na 
pokročilou hodinu – však nebyl při-
jat, a tak se po více než hodinu pro-
jednávaly změny bod po bodu, peč-
livě se volily a zapisovaly formulace 
jednotlivých ustanovení. Mravenčí 
práce byla v závěru podpořena jen 
7 hlasy, a tak budou změny projed-
nány znovu v říjnu.

V závěrečné diskusi požádala 
paní Chloupková, aby na říjnovém 
zasedání byla projednána zpráva, 
která vyhodnotí příčiny toho, že za-
čátek školního roku na ZŠ B. Hroz-
ného byl opožděn.

Miloš Dvořák, tajemník MěÚ 
Lysá nad Labem

V uplynulém měsíci se také poda-
řilo:
• dokončit prázdninové investice 
 ve školních zařízeních (více viz 
 samostatný článek),
• zpracovat stavební program /
 studii proveditelnosti na měst-
 skou sportovní halu a předložit 
 komisím ke komentáři, soutěž 
 o návrh,
• zpříjemnit pohyb po městě:
 - přidat lavičky v Poděbradově 
  ulici,
 - přidat veřejné osvětlení v uli-
  cích: Nerudova, Vojanova, Ke 
  Vrutici,
 - ve spolupráci s úřadem práce 
  zajistit dozory u některých pře-
  chodů,
• vypsat výběrové řízení na zdvi-
 hací zařízení k lékařům v objektu 
 naproti úřadu,
• ve spolupráci s vedením věznice 
 Jiřice spustit projekt využití věz-
 ňů pro údržbu veřejných pro-
 stranství.

Další informace: 
Záměr o propojení Labské stezky 
v úseku Nymburk – Lysá nad 
Labem – Čelákovice 

Na čelákovické radnici se usku-
tečnila dne 20. srpna prezentace 
záměru projektu propojení cyklo-

stezky mezi Nymburkem, Lysou 
nad Labem a Čelákovicemi za účas-
ti představitelů zainteresovaných 
měst a obcí. Úsek od nymburských 
Drahelic, kde končí zpevněná cyk-
lostezka, do Čelákovic tvoří nezpev-
něných zhruba 20 km. Na začátku 
roku 2015 vznikla iniciativa inspi-
rující se modelem Dobrovolného 
svazku obcí Hradubické labské, 
který vznikl v roce 2012 za účelem 
vybudování cyklostezky spojující 
Hradec Králové a Pardubice. V le-
tošním roce byl zpracován doku-
ment Předběžný záměr o projektu 
cyklostezky Nymburk – Lysá nad 
Labem – Čelákovice, ve kterém jsou 
uvedeny mapové podklady, vlast-
nické vztahy, textová část i časový 
harmonogram příprav s odhadem 
realizace v letech 2019–2020 a fi -
nančním ohodnocením 127 mil. 
Kč při čtyřmetrové šíři cyklostezky. 
Předběžně byla přislíbena fi nanční 
podpora ze strany Středočeského 
kraje na zpracování studie prove-
ditelnosti v hodnotě cca 600 tis. 
Kč. O fi nance na cyklostezky mo-
hou obce či jejich svazky žádat již 
od roku 2000, a to prostřednictvím 
Státního fondu dopravní infra-
struktury (SFDI).  Od roku 2014 
je možné postavit s příspěvkem ze 
SFDI nejen cyklostezky, ale vyzna-

čit také cyklopruhy na vozovce nebo 
upravit výšku a tvar obrubníků. Za 
celou dobu přitom bylo dokonče-
no téměř 500 projektů, na které 
SFDI poskytl celkem 1,56 mld. Kč. 
Pozitivní zprávou na závěr je fakt, 
že k memorandu obcí o propojení 
Labské stezky, které naše zastupi-
telstvo schválilo na zasedání 9. 9. 
15, přistoupil i Středočeský kraj. 
Následovat budou jednání o formě 
spolupráce zúčastněných subjektů 
a fi nancování projektu.

Jednání se zástupci SFDI 
a Středočeského kraje

Dne 4. 9. 2015 proběhlo na rad-
nici jednání ohledně dopravních 
opatření fi nancovatelných z pro-
gramů SFDI na území města. Před-
stavena byla především opatření 

vycházející z projektu rodičů, do-
pravních expertů a dětí „Bezpečně 
do školy“. Všichni přítomní, kterým 
byla inkriminovaná místa předsta-
vena i přímo v terénu, konstatovali, 
že navrhovaná opatření shledáva-
jí za smysluplná. Zástupci kraje 
i SFDI dále přislíbili, že fi nanční 
zdroje na realizaci opatření rádi 
poskytnou, podmínkou jsou kva-
litně zpracované projekty městem 
v úzké spolupráci s krajem. Zástup-
ci města budou tedy pokračovat 
v  dotažení rozpracovaných projek-
tů, přípravách nových a intenzivní 
komunikaci s kompetentními zá-
stupci Středočeského kraje i SFDI 
tak, aby občané reálné změny v do-
pravě v následujících letech pocítili. 

Ing. Petr Eliška, 
místostarosta

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

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

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

To znamená, že motorová vo-
zidla, která byla ode dne účin-
nosti tohoto zákona v režimu 
vyřazení vozidla v provozu déle 
jak 18 měsíců (tzn. před 1. 7. 

Změna v registru vozidel
2013), budou dle zákona pova-
žována za zaniklá a budou ke 
dni 1. 1. 2016 vyřazena z regis-
tru vozidel.

Pokud však majitel takové-
hoto motorového vozidla bude 
chtít nadále vozidlo ponechat 
ve statutu vyřazení z provozu, 
musí se do daného termínu do-
stavit na jemu místně příslušný 
odbor dopravy s technickým 
průkazem od vozidla a nechat 
si provést prodloužení vyřaze-
ní vozidla z provozu. Vlastník 
vozidla uhradí správní poplatek 
50,- Kč, a uvede místo odstave-
ní vozidla a důvod jeho vyřaze-
ní.

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

Věra Bendová,
odbor dopravy
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Odcizil truhlík s květinami 
Dne 1. 8. 2015 v 1:20 hodin spat-

řili strážníci v ulici Čapkova poz-
ději ztotožněného 42 letého muže 
z Lysé nad Labem, který si na rame-
ni nese truhlík s květinami. Strážní-
ci muže vyzvali k podání vysvětlení, 
kde tyto truhlíky vzal, ale muž nebyl 
schopen věrohodně prokázat jejich 
nabytí. Následným šetřením bylo 
zjištěno, že domovským místem 
těchto truhlíků byl okenní parapet 
nemovitosti v ulici Čechova. Muži 
byla za toto jednání uložena bloko-
vá pokuta a truhlíky byly druhý den 
předány do rukou majitelky.

Opakované krádeže 
Dne 4. 8. 2015 v 20:00 hodin 

bylo přijato telefonické oznámení 
od zaměstnance prodejny Penny, 
že v prodejně zadrželi muže, který 
se pokusil odcizit zboží. Strážníci 
na místě ztotožnili 23 letého muže 
z Brandýsa nad Labem, u kterého 
dalším šetřením vyšla najevo sku-
tečnost, že za poslední 3 roky byl 
za majetkovou trestnou činnost 
pravomocně odsouzen. Vzhledem 

Krimi střípky
k tomuto byl muž následně předán 
na Policii ČR z podezření ze spáchá-
ní přečinu proti majetku. Muž se 
z prodejny pokusil odcizit alkohol 
za celkem 787,- Kč.

Alkohol za volantem
Dne 8. 8. 2015 v 3:55 hodin 

kontrolovali strážníci v ulici Lidic-
ká 32 letého muže z Lysé nad La-
bem, který řídil osobní motorové 
vozidlo Škoda Felicia. Při násled-
ně provedené dechové zkoušce 
bylo zjištěno, že muž před jízdou 
konzumoval alkoholické nápoje, 
jelikož přístroj vykázal hodnotu 
1,6 ‰. Vzhledem k této skutečnos-
ti byla na místo přivolána hlídka 
Policie ČR, která si muže převzala 
k provedení dalších opatření. Muž 
je podezřelý ze spáchání přečinu 
ohrožení pod vlivem návykové lát-
ky dle trestního zákoníku.

Alkohol za volantem 
Dne 10. 8. 2015 v 01:20 hodin 

prověřovali strážníci oznámení 
o rušení nočního klidu, ke které-
mu má docházet v ulici Okružní. 

Strážníci žádné rušení nočního 
klidu nezjistili, ale možné „ruši-
tele“ zjistili v blízkosti mateřské 
školy, kde skupina mladíků sedě-
la v osobním motorovém vozidle. 
Strážníci tuto skupinu osob moni-
torovali, a když se řidič s vozidlem 
odhodlal odjet ze sídliště, bylo vo-
zidlo v ulici Průběžná zastaveno, 
jelikož řidič vozidla 28 letý muž 
z Lysé nad Labem má správním 
orgánem vysloven zákaz řízení 
motorových vozidel. Na základě 
podezření z přečinu maření výko-
nu úředního rozhodnutí dle trest-
ního zákoníku byla na místo při-
volána hlídka Policie ČR, která si 
muže převzala. Provedená decho-
vá zkouška na alkohol a jiné návy-
kové látky dopadla negativně.

Opětovně nabízeli levnější 
elektřinu 

Dne 17. 8. 2015 v 11:55 hodin 
bylo přijato telefonické oznámení, 
že v ulici U Stadionu jsou osoby, 
které nabízí levnější elektřinu. 
Strážníci na místě zjistili, že oso-
by, které tuto službu nabízejí, jsou 
zaměstnanci společnosti údajně 
největšího alternativního doda-

vatele elektřiny a plynu v České 
republice. Při kontrole totožnosti 
osob bylo zjištěno, že tyto osoby již 
v minulosti porušili Nařízení měs-
ta, které zakazuje podomní prodej 
a jejich jednání bylo oznámeno do 
správního řízení. Jelikož i v tomto 
případě je jejich jednání v rozporu 
s výše uvedeným nařízením, bylo 
jejich jednání opětovně oznámeno 
do správního řízení.

Ukájel se v restauraci 
Dne 24. 8. 2015 v 13:25 hodin 

bylo přijato oznámení, že v restau-
raci na náměstí se nachází muž, 
který sedí u stolu, má stažené kal-
hoty a masturbuje. Strážníci na 
místě ztotožnili 46 letého muže, 
který při komunikaci vykazoval 
známky psychické poruchy. O celé 
události byla vyrozuměna Policie 
ČR, která si muže převzala. Jak 
se později zjistilo, jednání tohoto 
muže nebylo ojedinělé. Případ i na-
dále šetří Policie ČR.

Sledujte náš web na adrese www.
mplysa.cz.

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

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

hodně zdraví, pohody a spokojenosti.

Odbor školství, kultury, soc. věcí a zdravotnictví

80 let
Urbánková Hana
Mazancová Vlasta

85 let
Černohorský Vladimír
Machačová Maria

Johan Wolfgang von Goethe:
„Krásní mladí lidé jsou hříčkou přírody, ale krásní staří lidé 
jsou umělecká díla.“

90 let
Rýdlo Miroslav
Rozová Božena
Vostrovská Marie

91 let
Bárta Václav

93 let
Férová Božena

Pro stanoviště U VLEČKY, KE SKÁLE, BRANDLOVA (u trafa) a MLÍČNÍK
budou přistaveny BIO (velkoobjemové kontejnery na zeleň) – 3. sobotu 
v měsíci ŘÍJEN.

Pro stanoviště DVORCE, BYŠIČKY, ŘEHAČKA a U BORKU budou 
přistavovány BIO + KOMUNÁL (velkoobjemové kontejnery na zeleň 
a domovní odpad) – 3. sobotu v měsíci ŘÍJEN

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE BUDOU VYVĚŠENY 
NA JEDNOTLIVÝCH STANOVIŠTÍCH.

Pro všechny občany je k dispozici sběrný dvůr, který je otevřen celý rok.

PROVOZNÍ DOBA NA SBĚRNÉM DVOŘE:
Pondělí - pátek 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Sobota 8.00 – 13.00

Ivana Koštířová, odbor SMI

Velkoobjemové
kontejnery

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 9. října 2015 v době od 8.00 do 17.00 hodin a
v sobotu 10. října 2015 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.: 606 509 502   

Sbírka použitého ošacení 
pro uprchlické zařízení 

v Bělé pod Bezdězem
V pátek 9. října 2015 v době od 8.00 do 17.00 hodin a v sobotu 10. října 
2015 od 8.00 do 13.00 hodin proběhne v garáži městského úřadu u sídla 

Policie ČR tradiční charitativní sbírka ošacení pod záštitou Farní charity 
a města Lysá nad Labem. Současně se bude konat i sbírka pro uprchlický 

tábor v Bělé pod Bezdězem. Vítáno je zejména oblečení typu: 
 dlouhé kalhoty 
 svetry, mikiny, bundy, kabáty
 dětské kalhoty, svetry, bundy, punčocháče, čepice, šály, hračky… 
 pyžama
 boty
 deky, přikrývky
 školní tašky a cestovní zavazadla
 automapy a atlasy Evropy
 

Oblečení prosím noste vyprané, nezničené, v igelitových pytlích. Označte, 
že se jedná o věci určené pro uprchlický tábor. Děkujeme za Vaši účast. 

Veronika Vaňáčková, Jaroslava Labutová

Zcela jedinečnou akci měli mož-
nost spatřit obyvatelé Oskořínku, 
když ve středu 2. září 2015 probí-
hal transfer části zdiva roubeného 
stavení do Polabského národopis-
ného muzea v Přerově nad Labem 
– skanzenu. Roubený dům s pod-
síní je chráněnou kulturní památ-
kou a snahou zástupců památkové 
péče bylo zachování maximálního 
množství původních konstrukcí 
a prvků a jejich přenesení do skan-
zenu. Dům se nacházel v havarij-
ním stavu, avšak ve vysoké auten-
tické podobě. V současné době je 

Transfer hliněné zdi poprvé v České republice!
realizována jeho obnova. Dům je 
příkladem lidové stavby s roube-
nou světnicí a předsazenou pod-
síní, prostorem pro topeniště, síní 
a komorou z lomového kamene 
a nepálených cihel. Stavba pochází 
nejspíš z přelomu 18. a 19. století 
a je jedním z posledních dochova-
ných roubených domů s podsíní. 
Transfer jednotlivých částí objektu 
byl realizován postupně. Stěhová-
ní zdi z nepálených cihel je v naší 
republice opravdu unikátní, neboť 
k němu došlo poprvé! Transfer 
prováděla fi rma db v.o.s. z Komně, 

pod vedením pana Bohdana Nebe-
saře. Tým pana Nebesaře má bo-
haté zkušenosti nejen s nepálenou 
hlínou, ale i s dalšími tradičními 
materiály. Stěhování dvou čtyřtu-
nových bloků hliněného zdiva však 
bylo i pro něj premiérou. Zdivo 
bylo pevně staženo bedněním ze 
silných OSB desek přes systém 
dřevěných hranolů ocelovými zá-
vitovými tyčemi. Bloky hliněných 
stěn byly zespodu neseny systé-
mem silných ocelových roznáše-
cích plechů. Oba hliněné bloky 
se úspěšně podařilo převést do 

skanzenu a uložit na určené místo. 
Z této akce se radovali nejen pra-
covníci muzea v přírodě, v čele s ře-
ditelem PhDr. Janem Vinduškou, 
ale především zástupce NPÚ ÚO-
PSČ v Praze, Mgr. Markéta Hanz-
líková, která dohlíží na průběh ob-
novy a poskytuje cenné informace 
v oblasti péče o kulturní památky. 
I já jsem ráda, že se převoz podařil 
a těším se, až si budou moci pro-
hlédnout roubený dům s podsíní 
i návštěvníci skanzenu.

Hana Nesměráková,
referentka odboru ŠSVZaK

Zásluhou člena městské a kraj-
ské komise dopravy Karla Otavy se 
v pátek 4. 9. 2015 uskutečnilo na 
radnici setkání místostarosty Petra 
Elišky, městské cyklokoordinátor-
ky Dany Hančové, mne a výše jme-
novaného s ředitelem Státního fon-
du dopravní infrastruktury (SFDI) 
Zbyňkem Hořelicou, vedoucím od-
boru dopravy středočeského kraj-
ského úřadu Lukášem Kopřivou 
a s dalšími zástupci těchto institu-
cí.

Předmětem jednání bylo ujasnit 
si možnosti, které pro město Lysá 
nad Labem skýtají příspěvkové 
programy SFDI a nastartovat in-
tenzivní spolupráci mezi městem 
a krajem jako vlastníkem silnic 
II. a III. třídy, které procházejí na-

ším městem.
Určení příspěvků SFDI je dáno 

zákonem o SFDI. Fond přispívá na 
komplexní opatření na zvyšování 
bezpečnosti dopravy na průtazích 
silnic II. a III. třídy ve prospěch 
chodců při přecházení a cyklistů 
na vozovce (zkracování délek pře-
chodů pro chodce na přípustnou 
délku podle soudobých norem, vý-
stavbu chybějících chodníků atd.) 
a dále na výstavbu samostatných 
cyklostezek mimo zástavbu. Ty však 
nesmějí být pojížděny zemědělskou 
a lesní technikou, což je zrovna 
v případě území našeho města vět-
šinou na překážku. SFDI také nefi -
nancuje semafory na křižovatkách. 
V oblasti opatření na zvyšování 
bezpečnosti dopravy SFDI prefe-

O dopravě v Lysé na vysoké úrovni
ruje komplexní, trvalá, stavebně 
provedená řešení, před řešeními 
z přenosných prvků. S ohledem 
na to Zastupitelstvo města dne 
9. 9. 2015 na můj návrh přija-
lo usnesení, podle něhož má být 
studie ČVUT z letošního roku na 
řešení všech přechodů na cen-
trálních náměstích, objednaná 
městem, dopracována do stádia 
stavebního povolení. Ve věci bude 
v říjnu 2015 svoláno veřejné projed-
nání, na které jste srdečně zváni.

Potěšující informace od kraj-
ského úřadu je, že silnice II/272 
a II/331 procházející městem, včet-
ně připravovaného obchvatu, jsou 
zahrnuty mezi silnice, na které lze 
čerpat dotace také z Integrovaného 
regionálního operačního programu 

2014–2020. Některé úpravy kraj-
ských silnic v Lysé již kraj projektu-
je, jde o rekonstrukce silnice II/272 
v Litoli (Mírová – Dobrovského 
sady – Jiráskova) a v ulici Česko-
slovenské armády, které jsou obě 
dosud dlážděné, a provoz na nich 
proto obtěžuje naše obyvatele ze-
jména hlukem.

Po jednání jsme naši vzácnou 
návštěvu povozili po průtazích kraj-
ských silnic městem. Obě delegace 
konstatovaly jejich velkou zanedba-
nost a špatný technický stav.

Na toto úvodní jednání budou 
navazovat další, dílčí jednání 
mezi městem a krajem k dojed-
nání podmínek jednotlivých akcí 
a opatření.

Bc. Martin Robeš,
člen zastupitelstva, 

předseda komise dopravy

Z důvodu nevyhovujícího tech-
nického stavu komunikace – ulice 
K Bažantnici se v měsíci září za-
čalo s její rekonstrukcí. Jedná se 
z větší části o nezpevněnou cestu, 
která je špatně sjízdná z důvodu 
výskytu výmolů a celkové nerov-
nosti. 

Cílem projektu je zvýšit kvali-

Rekonstrukce ulice K Bažantnici 
tu a bezpečnost provozu na této 
komunikaci a to provedením re-
konstrukce, kdy bude provedeno 
odvodnění, nezpevněný povrch 
bude nahrazen asfaltovým krytem 
a budou vystavěny parkovací stání 
a chodníky ze zámkové dlažby.

Městu se podařilo získat do-
taci z Regionálního operačního 

programu Střední Čechy (ROP 
SČ) v rámci projektu „Rekon-
strukce ulice K Bažantnici 
v Lysé nad Labem“ (re. č. proj.: 
CZ.1.15/1.1.00/5a.02034) a to ve 
výši 5,2 mil. Kč. Z celkových ná-
kladů 6,6 mil. Kč bude tedy město 
hradit 1,4 mil. Kč. 

Plánovaný termín dokončení 
rekonstrukce je konec měsíce říj-
na. 

Jiří Havelka, 
starosta města

INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINÁNCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
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Městská knihovna v Lysé nad Labem
Husovo nám. 23 (budova MěÚ - přízemí)

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

www.knihovnalysa.cz, www.iclysa.cz

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

Toulky minulostí Toulky minulostí 
– 6. října 2015 – 6. října 2015 
od 16.30 hodinod 16.30 hodin
Říjnové povídání PaedDr. Marie Kořín-
kové bude věnováno posledním Habs-
burkům. Akce se koná od 16.30 hodin
v knihovně. Vstup volný.

Kurz drátování Kurz drátování 
– 7. a 21. října 2015 – 7. a 21. října 2015 
od 16.30 hodinod 16.30 hodin
Pravidelné kurzy drátování
s Janou Procházkovou v knihovně.

Hospice a umění doprovázet Hospice a umění doprovázet 
– 8. října 2015 od 18.00 hodin– 8. října 2015 od 18.00 hodin
Přednáška zakladatelky a vůdčí osobnosti českého hospicového hnutí - 
MUDr. Marie Svatošové. Vstup zdarma.

Verše a nápisy z Kuksu a z Lysé jako texty Verše a nápisy z Kuksu a z Lysé jako texty 
ke zpěvu na bonrepovskou a hubertskou árii ke zpěvu na bonrepovskou a hubertskou árii 
– 13. října 2015 od 17.00 hodin– 13. října 2015 od 17.00 hodin
Přednáška Doc. PhDr. Stanislava Bohadla, CSc., vedoucího Kabinetu 
barokních studií ÚHK a ředitele festivalu Theatrum Kuks, o předlohách 
k textům barokní árie souvisejících s Lysou nad Labem. Přednáška se koná 
v rámci Univerzity volného času. Vstup zdarma.

FIMO – 16. října 2015 FIMO – 16. října 2015 
od 16.00 do 19.00 hodinod 16.00 do 19.00 hodin
Kurz Jany Svobodové, která nás seznámí s prací s FIMO hmotou. Vlast-
noručně si budete moci vyrobit několik šperků technikou duhové spirá-

ly. Cena kurzu včetně spotřebovaného materiálu je 290,- Kč. Vzhledem 
k omezené kapacitě je nutné se na kurz přihlásit předem. Kurz je určen pro 
dospělé (případně studenty).

Svépomocné stavby kamen Svépomocné stavby kamen 
– 20. října 2015 od 18.00 hodin– 20. října 2015 od 18.00 hodin
Praktické ukázky svépomocných staveb akumulačních kamen. Přednáší 
kamnář a přírodní stavitel Ing. Jan Hrabec.

Povídání o porodech Povídání o porodech 
– 27. října 2015 od 16.10 hodin– 27. října 2015 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.

Prázdniny v knihovně Prázdniny v knihovně 
– 29. + 30. října 2015– 29. + 30. října 2015
od 8.00 do 12.00 hodinod 8.00 do 12.00 hodin
Dopolední programy pro děti ve věku 
6–11 let, které nerady tráví prázdninový čas 
doma. 

Oblíbené místo ke čtení Oblíbené místo ke čtení 
– 7. října – 2. listopadu 2015– 7. října – 2. listopadu 2015
Výstava fotografi í z 19. ročníku fotosoutěže pořádané naší knihovnou.

PřipravujemePřipravujeme:

Papírová přání – 16. listopadu 2015Papírová přání – 16. listopadu 2015
Kurz Jany Svobodové

Kino Lysá n. L.                10/2015
1. 10. od 17:00 Mimoni 
1. 10. od 20:00 Marťan
2. 10. od 17:00 Hotel Transylvánie 2
2. 10. od 20:00 Gangster Ka
3. 10. od 10:00 V hlavě
3. 10. od 15:00 Barbie Rock’n Royals
3. 10. od 20:00 Artmosphere - křest videoklipu Červenej nos
  (Support band: CZ, kmotři klipu: Lukáš Sommer, 
  Petr Kotvald, speciální host: Adéla Michálková)
4. 10. od 10:00 Hotel Transylvánie 2
4. 10. od 15:00 Mimoni (3D projekce)
6. 10. od 17:00 Hotel Transylvánie 2
6. 10. od 20:00 Takovej barevnej vocas le  cí komety
7. 10. od 17:00 Fantas  cká čtyřka (akce kino klub)
7. 10. od 17:00 Život je život (akce kino klub)
8. 10. od 17:00 OZVĚNY FILMOVÉHO FESTIVALU MPPFF 2015
  (malé ohlédnu   za IX. ročníkem fi lmového fes  valu, kde 
  v soutěžních snímcích hrají (ne)herci  s mentálním 
  a kombinovaným pos  žením)
8. 10. od 20:00 Straight Ou  a Compton
9. 10. od 17:00 Mune - Strážce měsíce
9. 10. od 20:00 Wilsonov
10. 10. od 10:00 Pan
10. 10. od 17:00 Marťan
10. 10. od 20:00 Everest
11. 10. od 10:00 V hlavě
11. 10. od 15:00 Pan
13. 10. od 17:00 Uuups! Noe zdrhnul…
13. 10. od 20:00 Wilsonov
14. 10. od 17:00 V hlavě (akce kino klub)
14. 10. od 20:00 Nenasytná Tiff any (akce kino klub)
15. 10. od 17:00 Mune - Strážce měsíce
15. 10. od 20:00 Marťan
16. 10. od 17:00 Mimoni 
16. 10. od 20:00 Wilsonov
17. 10. od 10:00 Hotel Transylvánie 2
17. 10. od 17:00 Pan
17. 10. od 20:00 Laputa
18. 10. od 10:00 Mune - Strážce měsíce
18. 10. od 15:00 Barbie Rock’n Royals
20. 10. od 17:00 Hotel Transylvánie 2
20. 10. od 20:00 Cesta vzhůru  
21. 10. od 17:00 Barbie Rock’n Royals (akce kino klub)
21. 10. od 20:00 Gangster Ka (akce kino klub)
22. 10. od 17:00 Mrkáček Bill
22. 10. od 20:00 Laputa
23. 10. od 17:00 Pan
23. 10. od 20:00 Lance Armstrong: Pád legendy
24. 10. od 10:00 Hotel Transylvánie 2
24. 10. od 17:00 Kurýr: Restart
24. 10. od 20:00 Wilsonov
25. 10. od 10:00 Hotel Transylvánie 2
25. 10. od 15:00 Mimoni
27. 10. od 17:00 Mune - Strážce měsíce
27. 10. od 20:00 Lance Armstrong: Pád legendy
28. 10. od 17:00 Uuups! Noe zdrhnul… (akce kino klub)
28. 10. od 20:00 Amy
29. 10. od 17:00 Hotel Transylvánie 2
29. 10. od 20:00 Celebrity s.r.o.
30. 10. od 17:00 Koza
30. 10. od 20:00 Ztraceni v Mnichově
31. 10. od 10:00 V hlavě  
31. 10. od 20:00 Kytarová noc No.5 (Klára Tibitanzlová, Duo Nana, 
  Markéta Zdeňková, Adam Pavlíček)
Připravujeme:
13. 11.  Koncert Jaroslav Hutka
  (předprodej 120,-/v den koncertu 150,-Kč)

Vážení čtenáři, opět za vámi při-
cházíme s novinkami ze života na 
zámku a také s přáním krásného 
podzimu.

Měsíc srpen a začátek září byly 
teplotně nadprůměrné a vrcholila 
doba dovolených. Přesto jsme nese-
děli s rukama v klíně a bavili se.

Využívali jsme krásy zámeckého 
parku a hlavně stínu, který nádher-
né stromy v parku nabízí. Zakotvili 
jsme u „broukoviště“. Povídali 
jsme si o životě a přírodě, o jejich 
dokonalých proměnách. K  létu 
patří samozřejmě koupání a to jak 
v přírodních, tak umělých koupališ-
tích. Přírodní už jsme si vyzkoušeli, 
a proto jsme se vydali do nedalekých 
Kosmonos, kde je krásné koupaliště 
umělé, s pohodovým a mělkým pří-
stupem. Nikdo se tak nemusel obá-
vat hluboké vody, kdyby náhodou 
došly síly při plavání. I v mělké vodě 
se dá koupání hezky vychutnat. 
Voda byla osvěžující a stejně tak ob-
čerstvení v místním stánku.

V horkých dnech bylo zapotřebí 
stále doplňovat tekutiny.  Ještě, že 
máme naši kavárnu dostatečně zá-
sobenou. Každý si mohl nakoupit 
a doplnit zásoby a ještě si užít atmo-
sféru kavárny se spoustou zábavy 
a veselého vyprávění. Že je u vody 
v horku dobře jsme se už přesvěd-
čili, ale velkým přáním jednoho na-
šeho klienta bylo, podívat se k řece 
Labi. I proto jsme uspořádali výlet 
do nedalekého města Nymburka. 
Prošli jsme se podél řeky pod měst-
skými hradbami, prohlédli jsme si 
nutrie a kachny a poseděli jsme ve 
stínu jírovců. Bylo to moc pěkné 

letní dopoledne.  Protože jsme toho 
neměli dost, udělali jsme si výlet 
k Labi i na jiné místo. Tentokrát do 
hospůdky „Grado“ a prohlédli jsme 
si i zbrusu novou lávku přes řeku 
v Čelákovicích. A když už jsme byli 
u nesplněných přání, splnili jsme 
ještě jedno. Jeden z našich klientů 
byl pilotem letadel. Přál si navští-
vit letiště a prohlédnout si letadla. 
I toto přání jsme splnili a vydali se 
na nymburské letiště. Sice jsme se 

nemohli proletět, ale i tak to byl pro 
našeho klienta příjemný a dojemný 
zážitek. Nejen, že se bavíme, ale 
také i pomáháme. Pro naši zámec-
kou kuchyň, již tradičně, loupeme 
česnek. K tomu spoustu muziky 
a nakonec výborné topinky. To pros-
tě nemá chybu. A když už byl česnek 
naloupaný, „holky v akci“ připravily 
a usmažily výborné bramboráky.

Dalším cílem našich výprav se 
stalo opět lyské výstaviště. Tento-

krát to byl Knižní veletrh, Jiřinkové 
slavnosti a Výstava domácího zví-
řectva. 

I zaměstnanci domova na sobě 
pracovali, relaxovali a dobíjeli ba-
terie. Ve dnech 4. – 5. 9. 2015 se 
uskutečnil TEAMBUILDING, kte-
rý je ideálním nástrojem ke zlepše-
ní komunikace mezi zaměstnanci 
a přispívá k posílení osobních i pro-
fesních vazeb. V těchto dnech jsme 
se doslova ,,vyblbli“. Probíhaly 
sportovní soutěže, týmové a rela-
xační hry, které byly připravovány 
tak, aby byli účastníci vystaveni růz-
ným situacím, ve kterých je potřeba 
spolupracovat, nacházet společná 
řešení a fungovat jako tým. V plánu 
jsme měli ještě spoustu aktivit, ale 
to až příště.

Závěrem přicházíme s pozvá-
ním a upozorněním na důležitou 
změnu. V pořadí již čtvrté, přá-
telské setkání v rámci projektu 
„Křeslo pro hosta“, s herečkou 
paní Uršulou Klukovou se mělo 
konat dne 10. 10. 2015 od 15.00 
hodin.

Bohužel z pracovních důvodů 
se setkání ruší a bude uvedeno 
v náhradním termínu. Čtvrté 
„Křeslo pro hosta“ se bude konat 
16. 10. 2015 od 17.00 hodin v sále 
1. patra. Hostem bude herečka 
paní Taťjana Medvecká. Omlou-
váme se za uvedenou změnu.

V rámci „Týdne sociálních slu-
žeb ČR“ bychom vás rádi pozvali 
na zámecký vrch, do našeho do-
mova na Den otevřených dveří 
a to dne 6. 10. 2015 od 9.00 do 
15.00 hodin. Jste srdečně zváni.

S přáním krásných dnů zdravím. 
Mgr. Jiří Hendrich, ředitel

 Domov Na Zámku Lysá n. L.

V měsíci srpnu zahájilo město 
další projekt, tím je zateplení kina. 
Město bude do zateplení inves-
tovat přibližně 500 tis. Kč, a další 
prostředky se podařilo získat z fi -
nančních prostředků ze Státního 
fondu životního prostředí České 
republiky v rámci Operačního pro-
gramu Životního prostředí v maxi-
mální výši 2,3 mil. Kč. 

V plánu projektu je celkové za-
teplení obvodového pláště budo-

vy, včetně střechy, výměny střešní 
krytiny, výplní otvorů a úpravy 
prostranství před vstupem do 
kina. 

V této fázi jsou ukončeny pří-
pravné práce a v nejbližších dnech 
se přistoupí k samotnému zatep-
lování kina. Celkové ukončení sta-
vebních prací se předpokládá na 
konci měsíce listopadu.

Jiří Havelka,
starosta města

Zateplení objektu kina
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INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

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

přijímá pro školní rok 2016/2017 žáky do těchto studijních oborů:
- s talentovou zkouškou:
Grafi cký design (82-41-M/05 Grafi cký design)
Oděvní design (82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů)
Design interiéru a bytových doplňků (82-41-M/14 Textilní 
výtvarnictví)
- bez talentové zkoušky:
Produkční činnost v umění a reklamě (63-41-M/01 
Ekonomika a podnikání) 

Dny otevřených dveří: 
Čtvrtek 8. 10. 2015  od 14.00 do 18.00 hodin
Sobota 17. 10. 2015 od 10.00 do 13.00 hodin
Úterý 10. 11. 2015 od 14.00 do 18.00 hodin

KURZY PRO VEŘEJNOST
Ve školním roce 2015/2016 nabízíme pro širokou veřejnost dospě-
lých krátké vzdělávací programy.
1. FIGURÁLNÍ KRESBA
Program je vytvořen pro zájmovou skupinu uchazečů. Cílem je zís-
kání či prohloubení teoretických i praktických znalostí a dovedností z 
oblasti výtvarné tvorby, resp. fi gurální kresby. Program je určen pro 
každého, kdo si chce rozšířit vzdělání v oblasti výtvarného umění a 
estetiky. Využít ho lze i jako přípravu pro studium na střední i vysoké 
škole s uměleckým zaměřením.
Zahájení kurzu: ŘÍJEN 2015
Místo konání: SŠ OGD Lysá nad Labem – grafi cké dílny, 
 ul. U Dráhy 1280, Lysá nad Labem
Délka kurzu:  50 výukových hodin – 1. pol. škol. roku 2015/2016
 50 výukových hodin – 2. pol. škol. roku 2015/2016
Cena kurzu:  pro 1 účastníka (včetně materiálu) 3.300,- Kč 
 za jedno pololetí (platba předem)
Kontakt. osoba: Alena Hlavatá, tel.: 325 551 064, 724 786 281 
 e-mail: spvlysa@seznam.cz; www.ogdlysa.cz

Přihlásit se lze telefonicky nebo e-mailem.

Do nového školního roku 
vstoupila naše základní škola řa-
dou novinek. Spoustu z nich jste 
mohli objevit na našich interne-
tových stránkách nebo ve školním 
Zpravodaji. V tomto článku na-
jdete malou ochutnávku.

1) Rekonstrukce - Naše škola 
 prošla a stále prochází řadou 
 rekonstrukčních prací:
• Pavilonu B: obnova elektrické-
 ho vedení, rozvody vody a tope-
 ní, podlahy, 1. patro chodba,
• pavilonu D: chlapecké a uči-
 telské WC a WC pro vozíčkáře; 
 vestavba 4 učeben a zázemí 
 v suterénu pavilonu D – po-
 vede k navýšení kapacity školy 
 o 120 žáků. V současné době 
 školu navštěvuje 531 žáků, což 
 je 97 % využití stávající kapaci-
 ty. Předpokládaný konec je lis-
 topad 2015.

2) 7. oddělení ŠD – Z důvodu 
 narůstajícího počtu žáků bylo 
 otevřeno nové oddělení ŠD.

3) Nové vybavení: 
• Do zrekonstruovaných prostor 
 jsme nakoupili, jako každý rok, 
 nové koberce a PVC, nové tabu-
 le, interaktivní projektory, počí-
 tače, žákovský nábytek a náby-
 tek do kabinetů.
• Vedení školy rovněž investova-
 lo do nových učebnic za téměř 
 300 000,- na I. i II. stupeň - 
 například jsme zcela obměnili 
 učebnice českého jazyka a čí-
 tanky pro celý II. stupeň. Teď 
 mají naši žáci k dispozici zcela 

A je to tu! Začal nový školní rok na ZŠ 
J. A. Komenského

 nové krásné učebnice a uči-
 telé jejich interaktivní varianty
 s možností vkládání vlastních 
 poznámek, rozšiřujících cviče-
 ní, internetových odkazů nebo 
 audio a video ukázek.

4) Vernisáž výstavy Nová škola 
 - 40 let ZŠ a 20 let OA: 
• 12. 9. začala VERNISÁŽ VÝ-
 STAVY NOVÁ ŠKOLA - 40 let 
 ZŠ a 20 let OA organizovaná 
 Základní školou J. A. Komen-
 ského Lysá nad Labem, Ob-
 chodní akademií Lysá nad La-
 bem a Státním archivem Nym-

 burk se sídlem v Lysé n. L. Šlo 
 o unikátní příležitost nahléd-
 nout do dění na naší škole a na 
 OA od jejich založení až po sou-
 časnost. 

5) Mezinárodní kampaň 
 „Oblékáme hada Edu“:
• Mezi 25. 9. – 9. 10. je zařazen 
 i Evropský týden mobility. Na-
 še škola se pod záštitou BESIP 
 účastní mezinárodní dopravní 
 kampaně „Oblékáme hada 
 Edu“ zaměřené na podporu 
 udržitelné mobility, zejména 
 aktivních forem dopravy dětí do 

 škol jako je chůze a jízda na 
 kole. Podporuje i přepravu ve-
 řejnou dopravou či spolujízdu 
 autem. My rovněž řešíme bez-
 pečnost provozu před školou 
 a snažíme se o zajištění bez-
 pečnější cesty do školy pro naše 
 žáky. Kampaň „Oblékáme hada 
 Edu“ se jeví jako účinný nástroj 
 ke zlepšení celkové situace. 
 Jedná se o součást evropského 
 projektu Traffi c Snake Game.
 
6) Grant na podporu činnosti 
 speciálního pedagoga:
• Dostali jsme grant na podporu
 činnosti speciálního pedagoga 
 v rámci Rozvojového programu
 MŠMT na podporu školních 
 psychologů a školních speciál-
 ních pedagogů ve školách 
 a školských poradenských zaří-
 zeních. Připravujeme webové 
 stránky.

7) Nový projekt - Čtenářské dílny:
• Základní škola J. A. Komen-
 ského  se v rámci Operačního 
 programu Vzdělávání pro kon-
 kurenceschopnost (OP VK) 
 v tomto školním roce rozhodla 
 realizovat projekt „Čtenářské 
 dílny“. Projektu se bude účast-
 nit 8 ročníků školy napříč I. 
 i II. stupněm. Projekt je zacílen 
 na rozvoj čtenářské gramot-
 nosti, což je schopnost porozu-
 mět psanému textu, přemýšlet 
 o něm a používat jej k dosaho-
 vání určitých cílů, k rozvoji 
 vlastních schopností a vědo-
 mostí. Pod vedením pedagogů 
 žáci budou pracovat s psaným 
 textem. Škola z prostředků 
 grantu získala peníze na nákup 
 beletrie do školní knihovny. 

T. Říhová

S t u d e n t k y 
Střední školy 
oděvního a gra-
fi ckého designu 
z Lysé nad Labem 

přijaly nabídku spolupracovat 
na projektu „Palmolive Aroma 
Sensations“. Měly za úkol navrh-
nout šaty inspirované novou řa-
dou sprchových gelů Palmolive. 
Studentky 3. a 4. ročníku oděv-
ního designu Valerie Kubišová, 
Eliška Šandová, Anna Ryšánko-
vá, Hana Bouřilová a Kamila Ja-
rošová zpracovaly řadu návrhů, 
z nichž se vybral vždy takový, 
který nejlépe vyjadřoval emoce 
a nálady jednotlivých gelů. Právě 

Spolupráce s kosmetickou fi rmou Colgate Palmolive 

vůně a barvy mohou vyvolávat 
různé pocity a smyslové prožit-
ky. Návrhy šatů spolu s produkty 

byly představeny veřejnosti za-
čátkem července v hypermarke-
tech Globus. Navržené modely 

zhlédlo mnoho návštěvníků ob-
chodních center.

Zúčastněným studentkám se 
dostalo poděkování na slavnost-
ním obědě, kde jim manažeři 
společnosti Palmolive předali 
dárkové koše s produkty Colgate 
- Palmolive.

Spolupráce se společností Col-
gate - Palmolive byla pro žákyně 
oděvního designu novou zkuše-
ností, která je motivuje k další 
tvůrčí činnosti.

Alena Hlavatá a 
Renáta Pušová, DiS.

(vyučující odborných 
předmětů oboru oděvní design) 

SŠ OGD Lysá nad Labem

Rodinné centrum Parníček
a DIVADELNÍ SPOLEK KOLONIE z Prahy
zvou na HUDEBNÍ POHÁDKU

VELKÝ UŠI
10. 10. 2015 od 16.00 hodin

VSTUPNÉ: 20 Kč / dítě
Rodinné centrum Parníček,
Jedličkova 1398, Lysá n. L.

Konečně se mírně ochladilo, tak, 
jak to má být, když nastupují děti 
po prázdninách do školy. Lyské 
děti to měly letos ještě příjemnější 
– pro řemeslné práce na školních 
budovách měly prázdniny o týden 
prodloužené. Takže – děti do školy 
a naši senioři do Kavárničky dříve 
narozených. Sice až odpoledne, 
kdy žáci už byli dávno doma, ale 
poprázdninové datum bylo stejné. 

Jsa plni elánu, usedli jsme ke 

stolkům v restauraci a vítali se na-
vzájem. Těch dojmů z prázdnin a 
dovolených! Ani jsme si nestačili 
povyprávět a už jsme vítali ná-
vštěvy v Křesle pro hosty. A byli to 
opravdu hosté na vysoké úrovni. 
Pan radní Jan Krumpholc, zastu-
pitel Ing. David Kváč a velice milá 
dáma – paní Dana Hančová, před-
sedkyně komise pro cestovní ruch 
a sport, navíc cyklokoordinátorka 
pro Lysou a široké okolí.

Přednost k projevu vždy musí 
dostat žena. Tak se paní Hančová 
jako první ujala slova a velice zau-
jatě a výstižně pohovořila o akcích, 
na které se můžeme u nás ve městě 
těšit právě v měsíci září, v rámci 
„Evropského týdne mobility“. A pak 
ještě na něco, čeho se zúčastníme 
s našimi vnoučky – „happeningo-
vého dne“ o druhé zářijové neděli, 
který bude uspořádán na Masary-
kově ulici. Samozřejmě i s různými 
stánky, ukázkami, zkrátka se vším, 
co každého diváka zaujme. Naši 

senioři pečlivě poslouchali a upřes-
ňovali své poznatky dotazy.

I ostatní hosté seniory zaujali. 
Hovořili o svých volebních priori-
tách a jak se jim je daří v zastupi-
telstvu uplatňovat. Hodně se ho-
vořilo o dusičňanech v pitné vodě 
a jak tuto situaci řešit. Hovořilo se 
i o cyklostezkách, o výstavbě nové-
ho domova seniorů a o práci pro 
město vůbec. Musíme zhodnotit, 
že všichni hosté se na vystoupení 
pečlivě připravili a byli odměněni 
potleskem.

Za čtrnáct dnů jsme se opět sešli 
a v „Křesle“ přivítali sympatickou 
lyskou optičku, paní Vandu Schne-
ibergovou. Nám, co máme trochu 
potíže s viděním, toho hodně pora-
dila. O tom ale více až v listopado-
vých Listech.  

Po vystoupení hostů zpívající 
taneční páry rozvířily parket. Jako 
vždy, včetně oblíbeného Ptačího 
tance a Mašinky. Jenže - čas utíká 
jako voda a v nejlepším je nutné 
přestat. Loučíme se s přáním hez-
kého prožívání příjemných pod-
zimních dnů a těšíme se na příští 
Kavárničku. Kdo usedne v Křesle 
pro hosta, uvádí Kulturní kalendář. 
Scházíme se v restauraci „u Bílé 
labutě“, vždy od 14.30 do 16.30 
hodin.

Ještě připojím malou prosbu: 
Návštěvníci „Kavárničky“ přichá-
zejte až po 14. hodině, ať nerušíte 
hosty restaurace při obědě!

     Těšíme se na Vás! 
MVDr. Jan Kořínek

Kavárnička na počátku 
babího léta

Chrámový sbor 
u sv. Jana Křtitele

Vás srdečně zve na své koncerty

22. října 2015 od 19:30 hodin
na zámku v Brandýse nad Labem vystoupí společně s PS Bojan

 (sbormistr Vojtěch Vančura)

8. listopadu 2015 od 15:00 hodin
na zámku v Lysé nad Labem vystoupí společně s Chrámovým 
sborem sv. Cecílie z Poděbrad (sbormistryně Ivana Trnečková)
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INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

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: 

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

So 17. 10. MUDr. Matasová
Ne 18. 10. MUDr. Matasová
Po 19. 10. MUDr. Čerňanská
Út 20. 10. MUDr. Matasová
St 21. 10. MUDr. Chocholová
Čt 22. 10. MUDr. Dáňová
Pá 23. 10. MUDr. Matasová
So 24. 10. MUDr. Dáňová
Ne 25. 10. MUDr. Dáňová
Po 26. 10. MUDr. Čerňanská
Út 27. 10. MUDr. Matasová
St 28. 10. MUDr. Chocholová
Čt 29. 10. MUDr. Dáňová
Pá 30. 10. MUDr. Dáňová
So 31. 10. MUDr. Čerňanská
Ne 1. 11. MUDr. Čerňanská

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

Střední škola 
oděvního a gra-
fi ckého designu 
v Lysé nad Labem 
hledá fl exibilní mo-

delky a modely na výuku fi gurál-
ního kreslení (aktu) na naší škole. 
Vhodné jako přivýdělek zejména 
pro studenty, pracovníky s pohyb-
livou pracovní dobou (směnný 
provoz), ženy a muže v domác-
nosti, pro nezaměstnané. Nabí-
zíme formou dohody o provedení 
práce externí spolupráci všem, 
kdo se nestydí ukázat své tělo jako 
fi gurant - model na kresbu a mal-

bu aktů - v hodinách a kurzech 
fi gurálního kreslení v dílnách 
a ateliérech naší školy.

Požadavky:
Časová fl exibilita – fi gurální 
kreslení se vyučuje v tříhodi-
nových blocích (3× 45 minut) 
od pondělí do pátku od 8 do cca 
17 hodin, večerní kurz jednou 
týdně od 17.00 do 19.30 hodin.
Fyzická zdatnost – model musí 
udržet pozici bez výraznější změny 
po celou vyučovací hodinu (45 mi-
nut), u složitějších pozic (ve stoje, 
v náznaku akce, pohybu) alespoň 
15 minut.
Věk – podmínkou je plnoletost, 
jinak věk není zcela rozhodující, 
učíme naše studenty kreslit lidskou 

Hledáte možnost zajímavého přivýdělku?
fi guru ve všech etapách vývoje. 
Finanční ohodnocení:
100 Kč za 1 vyučovací hodinu (45 
minut), tj. 300 Kč za tříhodinový 
vyučovací blok. 
Při dojíždění do Lysé nad Labem 
připočítáváme 1 hodinový příplatek 
ve výši 100 Kč.
Částka je při výplatě zdaněna 15% 
sazbou! 
Bližší informace:
724 786 281, 325 551 064 

Střední škola oděvního 
a grafi ckého designu 

Lysá nad Labem 

Jeden z prv-
ních dní nového 
školního roku 
strávili žáci pá-
tých ročníků ZŠ 

B. Hrozného turistickou vycház-
kou do nedalekých Byšiček. Na 
návsi proslulé „okrouhlice“ nás 
přivítal sám pan „rychtář“ Josef 
Koštíř s rychtářským žezlem. Se-
známil nás s životem osady, jejími 
zvyky i tradičními akcemi a neza-
pomněl ani na činnost místních 
hasičů. Vyprávění u kapličky pod 
čtyřmi památnými lípami mělo 
svoje osobité kouzlo.

Při druhém zastavení s Bohumi-

Začal nový školní rok

lem Kolacím, dlouholetým organi-
zátorem šporkovských slavností, si 
děti oživily historii našeho města 
v návaznosti na šporkovskou tradi-
ci osady Byšičky. Žáci pozorně na-
slouchali, neboť měli za správně 
vyplněný testík z této akce slíbené 
první jedničky z vlastivědy!

Závěr programu probíhal u ha-
sičské zbrojnice. Zde byl připra-
ven ohýnek, na kterém si   hladoví 
turisté opekli buřtíky a posvačili. 
Však si to po takovém pochodu 
a po vyslechnutí množství infor-
mací zasloužili!

Za organizátory akce
Dana Papáčková

Nový rekord 
9. září 2015 se 

zapsalo novým 
rekordem do Čes-
ké knihy rekordů 
a kuriozit a to nej-

větším počtem osob kreslících 
v jeden čas zámek v Lysé nad 
Labem. Ustavující hodnota byla 
zapsána jako 275 osob.

Děkujeme všem kreslícím ne-
jen za to, že dorazili a nebáli se 
tmavých mraků, které se na nás 
přišly podívat, ale i za to, že do-
kázali, že je jedno jestli je vám 
pět nebo devadesát, kreslit pro 
dobrou věc se dá vždy. Prolnuli se 
nám tu všichni – školáci, středo-
školáci, pracující, matky s dětmi, 

důchodci… prostě zastoupeny 
byly všechny věkové kategorie 
z Lysé nad Labem. 

Jejich kresby budou vystave-
ny na happeningu 13. září, kde 
uzavřeme celou akci prodejem 
hotových děl a ze získaných pro-
středků zakoupíme vybavení pro 
zlepšení života obyvatel Domova 
Na Zámku.

Ještě jednou děkujeme Městu 
Lysá nad Labem a Domovu Na 
Zámku za jejich ochotu a pomoc 
při přípravách a pak samotném 
konání akce. Doufáme, že se nám 
podařilo uskutečnit dobrou věc, 
díky které alespoň trochu pomů-
žeme našim seniorům prožívat 

důstojné stáří. Teď jsme mladí, 
ale to je v čase pojem relativní. 
Kreslili jsme pro rekord, ale i pro 
příjemné setkání a vznik nové 

hezké tradice.
Za Střední školu oděvního 

a grafi ckého designu Lysá n. L. 
Ing. Eva Nováková, pedagog

Lysá se zapojila do aktivit Ev-
ropského týdne mobility, který se 
každoročně koná od 16. do 22. září. 
Zapojují se města v celé Evropě 
i mnohá česká města, která mají 
zájem o problematiku udržitelné 
městské dopravy, s cílem motivovat 
k aktivní mobilitě, abychom pře-
mýšleli, zda všude je nutné používat 
auto nebo zvolit „vlastní pohon“ či 
MHD.

V našem městě jsme se inspiro-
vali projektem zaměřeným na školy 
Oblékáme hada Edu http://www.
trafficsnakegame.eu/czechre-
public/, která v našich základních 
školách probíhá od 25. 9. do 9.10. 
Je to dopravní kampaň, která 
zábavnou formou motivuje děti 
k cestování do školy aktivními a še-

Ve školách oblékáme Hada Edu
trnými způsoby dopravy - chůzí, na 
kole, koloběžce či veřejnou dopra-
vou, případně s využitím spolujízdy 
(děti ze dvou a více rodin cestují 
do školy společně jedním autem). 
Hra je součástí úspěšného mezi-
národního projektu Traffi c Snake 
Game, do kterého je zapojeno již 19 
evropských zemí, v ČR probíhá pod 
záštitou BESIPu. Pomáhá zvyšovat 
bezpečí v okolí škol, snižovat emise 
znečišťujících látek a skleníkových 
plynů z dopravy a zároveň podpo-
ruje aktivní pohyb dětí. V loňském 
roce se do hry s hadem Edou zapo-
jilo 17 českých škol, na sedmi z nich 
se v průběhu kampaně zvýšilo ces-
tování do školy šetrnými způsoby 
dopravy o více než 20 % ve srovnání 
s výchozí situací. Školy budou mo-
nitorovat způsob dopravování dětí 
do škol před kampaní, během a po 
ukončení, což nám ukáže výsledky, 

jak byl had Eda úspěšný.
Na setkání se zástupci základ-

ních škol a také na radě rodičů ze 
ZŠ JAK, byl tento projekt přijat 
s projevenou ochotou ke spoluprá-
ci. Setkání s radou rodičů v ZŠ JAK 
rozpoutalo dialog o tom, co budou 
školy a děti potřebovat, abychom dě-
ti v budoucnu mohli posílat ke škole 
samotné pěšky, na kole či koloběž-
kách. Kromě zajištění bezpečnosti 
na trasách ke školám, to budou pře-
devším prostory pro bezpečné uklá-
dání kol či koloběžek. Tato opatření, 
na kterých se dohodneme s řediteli 
škol a zástupci města, budou řešena 
v rámci realizace ostatních opatření 
z již dříve vypracovaného projektu 
Bezpečně do škol. Financování re-
alizace navržených opatření tímto 
projektem je jedním z bodů návr-
hu pro rozpočet města na r. 2016. 
Některá dopravně bezpečnostní 

opatření budou podpořena dotace-
mi SFDI (Státního fondu dopravní 
infrastruktury).

Tímto děkujeme všem zúčastně-
ným školám ZŠ JAK, ZŠ Bedřicha 
Hrozného, ZŠP a ZŠS Komenské-
ho a rodičům za projevený zájem 
o zlepšení dopravního chování a 
spolupráci na této kampani, s její-
miž výsledky budeme nadále praco-
vat. Děkujeme i za velkou vstřícnost 
Parku Mirákulum, které přispěje 
na tuto školní soutěž sponzorským 
darem volných vstupenek do parku 
vítězným třídám všech tří škol. Tří-
dy je pak využijí pro návštěvu Mirá-
kula hned po soutěži nebo až na jaře 
příštího roku.

Dana Hančová, cyklokoordiná-
torka, předsedkyně komise 

pro cestovní ruch a sport;
Ing. Michal Toužín, člen komise

pro životní prostředí;
Petr Šmíd, člen komise pro 

dopravu a bezpečnost v dopravě

Obchodní akademie Lysá nad 
Labem získala v rámci Operačního 
programu Vzdělávání pro konku-
renceschopnost grant z Evropské 
unie na realizaci projektu reg. číslo 
CZ.1.07/1.1.00/56.0087 „Učíme 
se v Evropě“. 

V červenci stínovaly učitelky 
přírodovědných předmětů a cizích 
jazyků výuku na střední odborné 
škole Merian Schule ve Freiburgu 
v Německu. Poznatky předaly svým 
kolegům a některé prvky z metodi-

ky využijí ve vlastní výuce. Učitelka 
angličtiny absolvovala na přelomu 
srpna a září dvoutýdenní jazykový 
kurz a získala certifi kát C1 v Ga-
teway school of english na Maltě. 
Desetičlenná skupina studentů 
v doprovodu učitelky angličtiny 
právě absolvuje týdenní jazykový 
kurz ve Velké Británii, další studenti 
vycestují v říjnu na jazykový kurz 
němčiny do Rakouska.

RNDr. Ivana Dvořáková,
ředitelka školy

Učíme se v Evropě

A SEKCE „KLUB POLSKI V LYSÉ NAD LABEM”
Zvou na výstavu

„KLUB POLSKI V PRAZE 
VE FOTOGRAFII”

v sídle Státního okresního archivu Lysá nad Labem, Zámecká 6/13

17. 10. 2015 – 6. 11. 2015
Záštitu nad výstavou převzala 
velvyslankyně Polské republiky v ČR 
její Excelence Grażyna Bernatowicz.
Vernisáž výstavy  se koná v sobotu
17. října ve 14.00 hodin.

Výstava bude otevřená:
Pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin

Úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do 13.30 hodin
V sobotu 24. 10. od 10 do 16.00 hodin

V ostatní soboty a ve svátek 28. 10. 2015 je zavřeno
Výstavu věcně podpořil Státní okresní archiv Nymburk 

se sídlem v Lysé nad Labem.

Hudebně doprovodí žáci ZUŠ Františka Antonína Šporka 
Lysá nad Labem a sl. Eva Otradovská
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Bohatá historie organizovaného 
včelaření v Lysé nad Labem se zača-
la psát na přelomu 19. a 20. století. 

U Zemského ústředního spolku 
včelařského pro království České 
v Praze byl roku 1900 zapsán 
Včelařský spolek pro  Lysou n. L. 
a okolí. V ústředním seznamu spol-
ků krajinském jsou pod pořado-
vým číslem 127 také uvedeni první 
předseda p. J. ŽLAB a jednatel 
p. E. Beran. Počátkem roku 1900 
byly vydány i stanovy včelařského 
spolku, z čehož lze usuzovat, že se 
zde včelaři sdružovali mnohem dříve 
a v roce 1900 dali svému počínání 
pouze pevný řád. 

Bohužel se z historie příliš ne-
dochovalo. Jednotlivé významné 
události a osobnosti jsou již dávno 
zapomenuty, kroniky a záznamy 
ztraceny. Do značné míry tomu na-
pomohly i obě světové války a požár 
spolkového včelína v 50. letech mi-
nulého století. V 90. letech zazname-
nalo včelaření, nejen v našem městě, 
značný útlum. Mladí lidé ztratili 
o včelaření zájem, což se projevilo 

115 let organizovaného včelaření v Lysé nad Labem
v období následující dekády pokle-
sem včelstev a včelařů. Ještě dnes je 
celá řada oblastí v horách nebo na 
Vysočině, kde je věkový průměr re-
gistrovaných včelařů vyšší než 70 let. 

Vedení našeho spolku se povedlo 
za posledních zhruba 10 let organi-
zované včelaření v Lysé nad Labem 
doslova vzkřísit. Za poslední dva 
roky se dokonce zvýšil počet členů 
o více než 1/3 a byl založen vče-
lařský kroužek. Jsem velmi rád, že 
duchem mladí včelaři (bez ohledu 
na věk) ze základní organizace pod-
porují nejen nové začínající včelaře, 
ale i aktivity spojené s nejmenšími 
včelaříky (dětmi našeho včelařské-
ho kroužku). Přestože náš včelařský 
kroužek působí poměrně krátce, 
organizoval v letošním roce i soutěž 
mladých včelařů „Zlatá včela“ pro 
celý Středočeský kraj. Tímto bych 
rád poděkoval všem sponzorům, 
donátorům z řad jednotlivých od-
borů Městského úřadu, základních 
škol v Lysé nad Labem, bez jejichž 
pomoci bychom v takovém měřítku 
soutěž nemohli uspořádat.

V záři bychom rádi připomněli 
alespoň některé události z historie 
včelaření a historie našeho spolku. 
Při této příležitosti bude v prosto-
rách Městské knihovny v Lysé nad 
Labem připravena výstava starých 
fotografi í a včelařských pomůcek, 
dokumentujících činnost našeho 
spolku. 

Obracím se na Vás rodáky naše-
ho města. Je-li mezi Vámi někdo, 
kdo vlastní zajímavé fotografi e, 
dokumenty, včelařské pomůcky či 
úly a je ochoten je zapůjčit na tuto 
výstavu, obraťte se, prosím, na ná-

sledující adresu: libor.oplustil@
seznam.cz.

Vyvrcholením výstavy bude od-
borná přednáška Ing. Dalibora 
Titěry, CSc z výzkumného ústavu 
včelařského. Přednáška se bude ko-
nat dne 12. 9. 2015 od 10:30 v pro-
storách Scholarestu v Lysé n/L. na 
téma: „Ošetřování včelstev během 
včelařského roku“. Srdečně jsou 
zváni všichni přátelé včelaření. 

Bližší informace naleznete na na-
šich stránkách www.vcelari-lysa.cz.

Za výbor ZO ČSV Lysá n. L.
Ing. Libor Opluštil 

Měl jsem štěstí,
- že jsem se narodil do vyrovnané 
 a spořádané rodiny, měl hodnou, 
 obětavou a láskyplnou maminku 
 a osobitého a pracovitého tatínka, 
 který zděděný dům s pekárnou pře-
 stavěl, rozšířil a pekárnu zmoder-
 nizoval,
- že jsem měl vynikajícího brášku, 
 který byl po celý život mým nejlep-
 ším přítelem a kamarádem.
Měl jsem štěstí,
- že jsem v mládí poznal Libušku, 
 která mi vždy byla skvělou partner-
 kou, se kterou jsme spolu prožili 
 krásy mládí a dospívání, pak spolu, 
 už jako manželé, šli společně cestou 
 životem,
- že jsme spolu přivedli na svět dvě 
 svědomité, odpovědné a starostlivé 
 děti a měli společné potěšení 
 z vnoučat,
- že jsem v době, když mi odešla Li-
 buška, mohl žít v rodině se svou 
 dcerou a vnučkami,
- že jsem spolu se svou rodinou 
 a později i s vnučkami mohl prožít 
 řadu krásných dovolených.

Měl jsem v životě štěstí
Měl jsem štěstí,
- že jsem se díky výchově ve Skautu 
 naučil navazovat a vážit si přátel-
 ství a kamarádství,
- že jsem díky sportování v Sokole 
 získal výdrž, houževnatost a těles-
 nou zdatnost, která mi koncem ži-
 vota velice pomohla při překonává-
 ní zdravotních zádrhelů,
- že jsem, spolu s Libuškou, mohl 
 prožít krásná léta v partě mladých 
 kamarádů na tenise (i když někteří 
 mi do dneška neodpustili, že jsem 
 je tehdy porážel…).
Měl jsem štěstí,
- že jsem ve společnosti zodpověd-
 ných, pracovitých a nadšených Ly-
 sáků mohl aktivně působit  při zve-
 lebování našeho města,
- že jsem mohl být v Lysé při zaklá-
 dání „Spolku rodáků“ a Klubu 
 „D“,
- že jsem mohl občas přispět nějakou 
 informací do Lyských Listů.
Měl jsem štěstí,
- že jsem poznal přátele, se kterými 
 mi bylo potěšení cestovat a po-
 znávat krásy okolí, ať to bylo na 
 Grimming, do Saského Švýcar-

 ska, do Harzu, na cesty za vínem 
 do Wachau, na Rýn, Moselu nebo 
 do Alsaska. A ze všech těch krás-
 ných míst nejraději vzpomínám na 
 cesty na můj zamilovaný Sankt 
 Wolfgang.
Měl jsem štěstí,
- že mi Iva zajistila maximální lé-
 kařskou péči a tak jsem mohl pře-
 konávat řadu letitých vážných 
 zdravotních komplikací.
Měl jsem štěstí,
- že v době, kdy moje samostatné žití 
 bylo zdravotně značně limitováno, 
 mi byla dopřána příjemná, přá-
 telská a milá každodenní péče 
 lyské pečovatelské služby.
Měl jsem štěstí,
- že jsem měl vynikající sousedy, 
 kteří mi zejména v poslední době 
 kamarádsky úžasně ochotně a ne-
 zištně pomáhali.
Měl jsem štěstí,
- že jsem měl stále kamarády, kteří 
 mě i přes mé zdravotní handikapy 
 rádi navštěvovali,
- že jsem díky láskyplné péči rodiny 
 dosáhl věku, ve který jsem ani ne-
 doufal.
Měl jsem štěstí,
- že teď, když už přes veškerou vyni-

 kající lékařskou péči a obětavou 
 starostlivost rodiny, moje síly ne-
 stačily na boj se zdravotními pro-
 blémy, jste se Vy – moji přátelé 
 a kamarádi přišli se mnou rozlou-
 čit.

V životě jsem se snažil dojít na ob-
zor, který mi byl dán, za všechno co mi 
Osud dal mu děkuji a prosím za od-
puštění, pokud jsem někomu, někdy, 
nějak nechtěně ublížil !

Vladimír Koleška

Máme smůlu, že zemřel lyský 
rodák a pamětník, který o našem 
městě věděl hodně a poutavě 
o všem dokázal vyprávět. Vladi-
mír nebyl jen výborný vypravěč 
a společník, ale také za mlada 
v Sokole patřil mezi výborné 
sportovce. S nadšením hrával 
hokej, basketbal a hlavně atleti-
ka byla jeho koníčkem. 

Škoda, že se už nikdy nebu-
deme moci zeptat, jak to vlastně 
tenkrát bylo. Je nám to moc líto.

Sokolové z Lysé nad Labem

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

a Klub důchodců Milovice
 

Vás srdečně zvou v rámci týdne sociálních služeb na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se uskuteční v pátek 

9. 10. 2015 v Domě s pečovatelskou službou v Milovicích, 
Příčná 194, v prostorách Denního stacionáře v čase 

od 9.30 do 18.00 hodin

Prohlédnout si můžete:
• prostory střediska pečovatelské služby v Milovicích 
• společenskou místnost, kde se schází klien   Denního stacionáře 
• středisko osobní hygieny
• společenskou místnost, kde se schází Klub důchodců 
 – Klub ručních prací

Máme pro Vás připraveny: 
• výstavu prací klientů Denního stacionáře vytvořených 
 různými technikami 
• výstavu prací Klubu ručních prací Milovice 
 a prak  cké ukázky činnos  
• Klub seniorů Milovice – prezentace činnos  
• kroniky dokumentující činnost Centra sociálních a zdravotních 
 služeb Poděbrady o.p.s.

Zúčastnit se můžete našeho denního programu:
  9.30 – 10.30 tvoření dekorací – práce s vlnou, papírem
10.30 – 11.00 promítání fotografi í dokumentující činnost 
 Denního stacionáře a Centra sociálních 
 a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.
11.00 – 11.30 ukázky tréninku pamě   
11.30 – 12.00 AZ kvíz
12.45 – 13.30 relaxace
13.45 – 14.45 turnaj v karetní hře „žolíky“, cena pro vítěze

Chybět nebude malé občerstvení, dobrá nálada, poslech hudby, 
společné zpívání

PŘIJĎTE MEZI NÁS

• od 16.30 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 oblas   sociálního poradenství. 

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

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

Vás srdečně zve v rámci týdne sociálních služeb na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se uskuteční v úterý 

13. 10. 2015 v čase od 9.00 do 17.00 hodin:
na Středisku CSZS Lysá nad Labem, Nám. B. Hrozného 1722

a v Domě s pečovatelskou službou, Masarykova 1729, 
ve společenské místnos   

• Máte doma někoho blízkého, který se cí   osamělý, 
 má nedostatek ak  vit, podnětů?
• Máte doma někoho blízkého, který má po  že s pamě  , obáváte 
 se o jeho bezpečí v době, kdy je sám doma? Setkáváte se 
 s Alzheimerovou chorobou?
• Máte doma někoho, kdo potřebuje pomoci při běžných denních 
 činnostech?  A vy jste v práci nebo je to pro vás z různých důvodů 
 ob  žné? 
• Chcete se postarat o někoho blízkého, chcete a potřebujete 
 vědět, jak pečovat, potřebujete pomůcky, pomoc zdravotní sestry 
 a pečovatelky?
• Chcete co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí a být 
 nezávislý na Vaší rodině i když potřebujete pomoc v domácnos   
 nebo při běžných denních činnostech?
• Pečujete o svého blízkého a potřebujete si odpočinout?

Rádi Vám poradíme a pomůžeme při řešení těchto  otázek, 
poskytneme informace  v oblas   sociálního poradenství

poskytneme informace týkající se našich služeb: pečovatelská 
služba, osobní asistence, denní stacionář, domácí zdravotní péče, 

hospicová péče, odlehčovací služby.  

JSME TU PRO VÁS

Dále si můžete prohlédnout:
• prostory střediska pečovatelské služby Lysá nad Labem, 
• výstavu prací klientů Denního stacionáře a prezentaci fotografi í 
• kroniky dokumentující činnost Centra sociálních a zdravotních 
 služeb 

Doprovodný program v Domě s pečovatelskou službou,
společenská místnost v přízemí:
• 9.00 – 11.00 prak  cké ukázky rukodělných technik 
 (práce s papírem, tvorba vánočních dekorací, přání a jiné)
• 11.00 – 12.00 ukázky tréninku pamě  , možnost přihlásit 
 se do kurzu 
• 13.00 – 15.00 ukázky rukodělných technik – pokračování
• 15.00 – 16.00 ukázky tréninku pamě  
• výstava prací Klubu důchodců Lysá nad Labem, Milovice,
• prezentace činnos   a možnos   konzultace:
 - SPCCH Lysá nad Labem, 
 - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých MO 
    Lysá nad Labem
 - Klub Parkinson Poděbrady

Těšíme se na setkání s Vámi
Tým pracovníků střediska Lysá nad Labem

Bc. Věra Součková

Letošní zima byla velmi mír-
ná, pro mne však opravdu krutá, 
až hororová. Jeden zimní pátek 
jsem se vracela odpoledne do své-
ho domku a po vstupu do předsí-
ně jsem slyšela téci vodu. Vešla 
jsem do kuchyně a naskytl se mi 
hrůzný obraz potopy. Voda tekla 
z podkrovních prostor a sahala 
téměř po kolena, rozlila se všude. 
Byl to velký šok, z kterého jsem 
se pomalu vzpamatovala a zača-
la jednat. Zavřela jsem přívody 
a voda už nepřibývala. Potom 
jsem volala pana Petra Nenutila, 
velitele dvoreckých hasičů.

Byl mimo domov, ale blesku-
rychle přijel a přidal ruce k dílu. 
Odstraňovali jsme záplavu, vy-
soušeli, co se dalo. Topili jsme 
všemi dostupnými prostředky 
a po víkendu vysoušečem, který 
mi zapůjčila pracovnice MěÚ 
paní Vrbová.

Hororová pohádka s dobrým koncem

Další vysoušeč pomohli zpro-
voznit hasiči, byl na motorový 
proud, který naštěstí v domě 
máme. V dalších měsících jsem 
se potýkala s plísněmi ve zdivu, 
v nábytku, v podlahách. Pak 
nastal den D v režii dvoreckých 
dobrovolných hasičů pod vele-
ním Petra Nenutila. Šestice hasi-

čů a mužská část rodiny mé dcery 
se pustila do práce (tj. škrábání 
omítek, penetrace, malby, mytí 
atd.).

Jmenovitě chci poděkovat: 
Vladimíru Švástovi, Pavlíně 
Švástové, Natálii Nenutilové, 
Janu Süsmilchovi, Josefu Palá-
tovi a zejména iniciátorovi akce 

Petru Nenutilovi.
Sešla se výjimečná parta, jejíž 

výjimečnost není v dělání mi-
mořádných věcí, ale v tom, že 
se věci prosté dělají mimořádně 
dobře.

Božena Bacílková
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Koncepce?
Od voleb uplynul již rok, tedy 

¼ volebního období a bylo by vhod-
né provést alespoň malou inventuru 
slibů daných voličům. Že se vedení 
města pochválí v Listech samo, 
není žádný div. Všichni známe pří-
sloví: “Každá liška chválí svůj ocas.“ 
Podívejme se tedy spíše na to, co se 
nepovedlo a připomeňme si i podra-
zy na voliče. 

Jedním z otevřených potíží na-
šeho města je od loňského prosin-
ce špatná kvalita pitné vody. Dle 
našeho názoru jediné dlouhodobě 
správné řešení je získání nových 
zdrojů kvalitní pitné vody. Navrho-
vaná řešení ve využití soukromých 
zdrojů není perspektivní již s ohle-
dem na nutnost tyto vrty vystrojit 
příslušnou technologií, propojit na 
stávající vodárenský systém města 
a zabezpečit příslušná ochranná 
pásma. Hydrogeologický průzkum 
by měl dát odpověď na otázku jak 
je možno v relativní blízkosti stáva-
jícího „zdravého“ vrtu provést další 
vrty tak, aby vodárenská pásma na 
sebe navazovala. Nové vrty v našem 
katastru by mohlo zajistit jak téměř 
kojeneckou kvalitu, tak vydatnost 
postačující na dlouhé, domnívám 
se několika generačních období.  
Místo toho vedení města přešlapuje 
mezi provozně a fi nančně náročnou 
fi ltrací a různými méně reálnými 
návrhy.

Dříve co fungovalo, se nechalo 
fungovat a případně se postupně 
odstraňovaly relativně drobné zá-
vady. Řešilo se pouze to, co bylo 
nefunkční. Dnes jsme svědky roz-
bujelého klientelismu i v rámci ve-
dení města. To, co relativně dobře 
funguje ke spokojenosti spoluob-
čanů, se zajišťuje pro spolustraní-
ky viz ukončení nájemní smlouvy 
s lékárnou U výstaviště – Dr. Max. 
Tu nečestným způsobem získala 
osoba blízká vedení města jako 
úlitbu za spoluúčast na kandidátce 
ODS). Obdobně je tomu s kinem. 
Před několika lety jej vedla sl. Jursí-
ková. Vedení města vidělo zlepšení 
pouze ve změně nájemce. Vyhrál 
opět příznivec ODS. Dnes se zdá, 
že nějaké kulturní sdružení, mající 
blízko k basistovi, chce lépe reali-
zovat kulturu v našem městě. Tak 
se opět hodí změna nájemce v kině. 
Kdo se však ujme Šporkovských 
slavností a dalších akcí v minulosti 
pořádaných RODÁKY zdarma – 
tedy bez náhrady mzdy a pouze za 
prokazatelné náklady ohraničené 
dotací města jen do určité výše, 
je však ve hvězdách. Na městě je 
k tomu nová placená síla – kulturní 
referent. Domnívat se však, že ten 
vše sám zvládne, je holé podcenění 
náročnosti a nezbytných dobrých 
kontaktů s fi rmami i dobrovolnými 
brigádníky.

Jak jsme se mohli dočíst v člán-
ku ing. Gregora „Asociální byty 

…“ v Listech 9/2015, vedení měs-
ta ODS a koaliční partneři sami 
svévolně porušují proklamované 
tržní principy rovného přístupu 
v konkurenčním prostředí. To 
narušilo vedení města neoprávně-
nou výhodou poskytnutou praž-
ské stavební fi rmě, pro kterou bez 
úhrady alespoň nákladů supluje 
činnost realitní kanceláře. Tím 
jsou poškozeny jak ostatní sta-
vební fi rmy, tak realitní kanceláře 
působící ve městě. A to ani nemlu-
vím o živnostnících v našem měs-
tě, jejichž daňové výdaje plynou 
v plné výši do městské pokladny. 
Pro ty je město po zdlouhavých 
žádostech ochotno za úhradu 
povolit nějaký reklamní stojan 
u prodejny, případně směrovku na 
sloup veřejného osvětlení. Cenu, 
kterou musí zaplatit, viz Obecně 
závazná vyhláška města. 

Snad už posledním výbuchem je 
uzavřená smlouva na výstavbu ve 
Frutě. Ta měla zajistit občanskou 
vybavenost města. Vedení ODS 
přes ujišťování zastupitelů a spolu-
občanů, že tomu tak je, neuzavřelo 
smlouvu na dílo, tedy smlouvu, 
která obsahuje předmět dodání, ter-
mín dodávky a cenu, případně vý-
počet ceny. Existuje pouze smlou-
va o nájmu pozemků a po jejich 
zastavění prodej stavební fi rmě. 
Stavební dodavatel vůbec nemusí 
stavět nic jiného než své bytovky. 
A do nich jim Městský úřad zdar-

ma „schvaluje“ nájemce a kupce. 
Tedy opět podvod na občany měs-
ta. Není zajištěna výstavba krytého 
bazénu s rehabilitační vodoléčbou, 
kulturní sál, restaurace s kavárnou, 
ubytovací kapacita, obchodní cen-
trum, prostory pro poštu, aby lidé 
nemusili čekat venku na chodníku, 
podzemní garážová a parkovací 
stání atd. To vše mělo původně být 
postaveno do května 2010. Místo 
toho TUNEL na občany. 

Je prokazatelné, že chování 
představitelů města se dlouhodobě 
neslučuje s etickým kodexem, ani 
„s péčí řádného hospodáře“, které 
je vedení města uloženo zejména 
zákonem o obcích č.: 128/2000 
Sb. např.: v §38, dále novým ob-
čanským zákoníkem zák.: 89/2012 
Sb. §4 – §5 (jednat se znalosti věci 
a pečovat…), §6 (povinnost jednat 
poctivě), §159 (kdo přijme funkci, 
zavazuje se, že ji bude vykonávat 
s nezbytnou loajalitou i potřebný-
mi znalostmi a pečlivostí…); trest-
ním zákonem zák.: č.: 40/2009 Sb. 
§220 – §221 (porušení povinností 
při správě cizího majetku), §255 
– §257 (zneužití informací a po-
stavení), a také §329 (zneužití pra-
vomoci úřední osoby) v platném 
znění.

Nezbývá, než se těšit, že snad 
další rok volebního období dopadne 
lépe a vedení města bude ctít ales-
poň platné zákony.

Tomáš Sedláček

Vážení spoluobčané, historie se 
nedá umlčet, a ani se z ní vylhat. 
Pravda bývá někdy nepříjemná, 
ale vycházejíce z dobových doku-
mentů, nemáme právo přepisovat 
dějiny a ovlivňovat tím veřejné mí-
nění. Máme povinnost hájit pravdu 

a historickou paměť národa proti 
takzvaným novodobým histori-
kům, kteří přepisují dějiny! Také 
sdělovací prostředky vymývají moz-
ky hlavně mladým lidem. Mladí by 
měli znát pravdu.

Bohužel po roce 1989 dochází 

ke zkreslování dějin a tím k roz-
dělení společnosti. Nástrojem se 
stává primitivní antikomunismus, 
kde pravda ani morálka nejsou 
v oblibě. Společnost se stává nemoc-
ná sobectvím a nenávistí. Dnes je 
tolik lidí nakaženo morem nenávisti 

a zloby proti komunistům, protože 
ti, kteří jsou v čele, jsou nakaženi 
touto chorobou a přenášejí ji na 
ostatní lidi. Pokřivená tvář demo-
kracie, překrucování historie, přivá-
dí národ na scestí!

Tomáš Fišar

Poznámka k článku „Otevřený dopis městské radě 
KSČM v Lysé n. L.“ v Listech 9/2015

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

Sedláčkova 107, Čelákovice. 
V říjnu jsme připravili seminář pro pěstouny 

„Vývoj a výchova dítěte, 
od miminka do puberty“

sobota 17. 10. 2015, od 10.00 do 18.00 hodin, 
lektor Bc. Jana Fran  ková, 

RC Routa, Sedláčkova 107, Čelákovice
Seminář je zdarma pro pěstouny, kteří uzavřeli dohodu o výkonu PP 
s RC Routa, cena pro pěstouny jiných organizací: 1000 Kč, pěstouni 

jiných organizací mohou požádat o úhradu organizaci, se kterou 
mají uzavřenu smlouvu o výkonu PP. Program pro předem 

přihlášené dě   zajištěn. 

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

 Modelové kolejiště v Nymburce 
– Drahelicích zve všechny přízniv-
ce na oslavu 1. narozenin v sobotu 
24.10. 2015 od 10.00 do 17.00 ho-
din.

Pro děti bude opět program – 
mohou si vyzkoušet různá řemesla 
např. točení na hrnčířském kru-
hu, vyrobit rybičku z pedigu nebo 
šperk, nechat se zkrášlit od malířky 
na obličej.

Nebude chybět ani prodej výrob-

1. narozeniny

ků z pedigu, šperků, hrnčířských 
výrobků a dřevěných mašinek.

Vinný bar a kavárna Luna se opět 
postará, abyste nestrádali. Pro ro-
diče výborná káva a víno, pro děti 
horká čokoláda a pro všechny slané 
i sladké mlsání. 

Otevřeno máme i každou sobotu 
a neděli od 10.00 do 17.00 hodin.

Více na www.mknbk.cz nebo 
na facebooku Modelové kolejiště 
Nymburk – Drahelice 

Vážení tancechtiví zájemci!
Taneční klub dospělých Lysá nad 

Labem pořádá i v letošním roce pod 
vedením tanečního mistra  Jiřího 
Pixy, vedoucího tanečního klubu 
STK Praha, absolventa Trenérské 
školy UK FTVS obor tanec a fi nalis-
ty mistrovství republiky

Taneční pro dospělé, pro začáteč-
níky i mírně pokročilé, manželské 
i nemanželské páry.

Taneční hodiny se konají ve vel-
kém sále Kulturního domu v Milo-
vicích (ul. 5. května čp. 101). Kurzy 
budou probíhat od 15. 10. 2015 
(celkem 10 večerů), každý čtvrtek 
od 19.30 hodin. Cena celého kurzu 
(10 večerů) bude 1200,- Kč za oso-
bu, tedy 2400,- Kč za pár.

Pořadatel si vyhrazuje právo 
změny termínu lekcí.

Chcete-li se přihlásit do našich 
kurzů, můžete buď formou komen-
táře na webové stránky Tanečního 
klubu dospělých Lysá nad Labem, 

Taneční pro dospělé
www.tkdlysa.estranky.cz (jméno, 
příjmení obou zájemců, bereme 
pouze páry) nebo osobně ve Zlat-
nictví TOPAZ u Tondlů, Českoslo-
venské armády 26, Lysá nad Labem 
(tel.723 011 135) a nebo přímo na 
první taneční hodině v Milovicích.
Úhrady kurzovného:
– na bankovní účet TKD (43-
 3563990267/0100, na 1. hodinu 
 pak přineste kopii výpisu. Pro
 dohledání, prosíme, do zprávy 
 pro příjemce napište Taneční pro
 dospělé 2015 a Vaše jméno a pří-
 jmení,
– v hotovosti ve Zlatnictví TOPAZ 
 u Tondlů v Lysé nad Labem,
– v hotovosti přímo na první taneč-
 ní hodině v Milovicích.

Přijďte se naučit a zdokonalit si 
základy standardních a latinsko-
amerických tanců. Těšíme se na 
Vaší účast.

Za TKD Lysá nad Labem
Miloslav Škoch, předsedaRodinné centrum Parníček 

Čsl. armády 29/11, 289 22  Lysá n. L.
e-mail: info@rcparnicek.cz, tel.: 775 685 501

www.rcparnicek.cz

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

RC Parníček
Cena za převod 10 Kč

CO-WORKINGOVÉ 
CENTRUM

= SDÍLENÝ PRACOVNÍ PROSTOR 
S HLÍDÁNÍM DĚTÍ

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

vyřídit telefony a dítě Vám to nedovolí?

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

ŠKOLIČKA
BENJAMÍNEK

pro děti od 2 let
Nabízíme půldenní 
i celodenní provoz:

PO–PÁ: 7.30–16.30 hod.

BAZÁREK DĚTSKÉHO
OBLEČENÍ, POTŘEB, 

HRAČEK  
12. 10. - 16. 10. 2015

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

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

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

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

VÝROBA ŠPERKŮ
Z PET LAHVÍ

3. 11. 2015
18.30 – 20.00 hodin

PŘEDPORODNÍ KURZ
12. 10. 2015 
od 16.00 do 18.30 hodin

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

vchod z boku mezi domy)
www.fajnklub.eu

tel.: 777 141 243, 777 332 526

ROZVRH (CVIČENÍ - TANEC - HRY)    OD ZÁŘÍ 2015
PONDĚLÍ 8.00 – 12.30 MINIŠKOLKA (2–5 let)
 8.00 – 11.00 ŠITÍ PRO MAMINKY
 17.30 – 18.30 KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ
 19.30 – 20.30 CVIČENÍ PRO MAMINKY
 celý den HELEN DORON ENGLISH
ÚTERÝ   8.00 – 12.30 MINIŠKOLKA (2–5 let)
 18.00 – 20.00 POSTURE CVIČENÍ 
 19.30 – 20.30 KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ (1x / 14 dní)
 celý den HELEN DORON ENGLISH
STŘEDA   8.00 – 12.30 MINIŠKOLKA (2–5 let)
 15.00 – 18.00 HERNA
 15.00 – 16.00 KERAMIKA PRO DĚTI
 16.00 – 17.00 DRAMAŤÁČEK PRO PŘEDŠKOLNÍ
  DĚTI (5–6 let)
 17.00 – 18.00 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO 
  PRO MLADŠÍ ŠKOLÁKY (1. – 2. třída)
 19.00 – 20.00 BŘIŠNÍ TANCE
ČTVRTEK   8.00 – 12.30 MINIŠKOLKA (2–5 let)
 13.00 – 14.30 ŠITÍČKO PRO DĚTI
 15.30 – 18.00 HERNA
 16.30 – 17.30 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO 
  PRO STARŠÍ ŠKOLÁKY (3. – 9. třída)
 18.00 – 20.00 POSTURE CVIČENÍ
PÁTEK   8.30 – 12.30 MINIŠKOLKA (2–5 let)
SOBOTA  OSLAVY, PÁRTY, AKCE
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Intervalový trénink
Začínáme 8. 10. 2015

Posilovací hodina v aerobní zóně 
zaměřená na spalování tuků 
a formování postavy.

Docílíte zrychlení vlastního meta-
bolismu, které může trvat celý den 
nebo i déle. Zrychlení metabolismu 
má za následek rychlejší spalování 
tuků, proces spalování nastartovaný 
intervalovým tréninkem pak trvá 
po zbytek dne.

Práce s  vahou vlastního těla, 
činkami, expandéry, overbally, TRX, 
balančními pomůckami, kettlebelly…

aneta.krenova@seznam.czaneta.krenova@seznam.cz
mobil: 603 298 546 mobil: 603 298 546 
facebook: Aneta Křenová facebook: Aneta Křenová 
– fi tness trenér– fi tness trenér

www.houzvickova.wz.czwww.houzvickova.wz.cz

Kdy?
čtvrtek od 20.15  do 21.15

Kde?
tělocvična Obchodní akademie 
v Lysé nad Labem

Co s sebou?
podložku, pití, pevnou obuv

Cena?
100 Kč, 10 lekcí za 700 Kč

nk
5

Pionýrská skupina MOV „Střelka“
v Kostelci nad Labem
zve širokou veřejnost na

12. ročník turistického pochodu a jízdy na kole

PODZIMNÍ STEZKA POLABÍM
který se koná v sobotu  3. října 2015

 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 u Labe 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 pochodu 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 pěší (16, 21 a 25 km),
 3 cyklo (15, 25 a 50 km)
z Neratovic 2 pěší (21  a 25 km), 
 3 cyklo (20, 40 a 60 km)
z Kostelce n. L. 2 pěší (12 a 25 km)
 2 cyklo (25 a 50 km)                                                    

Z každého startovního místa je nabízena 1 pěší a 1 cyklo trasa.
Další informace získáte na: 606 249 377 nebo http://psp.g6.cz

V červnu dívky 
z TK Slovanu ukon-
čily další skvělou 
sezonu v aerobiku. 
Zúčastnily se všech 
závodů, které si pře-

dem naplánovaly a výsledky - su-
per. Diplomy a medaile se jim opět 
rozrostly a ony jsou na ně náležitě 
pyšné. Všechny týmy předvedly 
skvělé výkony. Největší úspěch měla 
děvčata se skladbou „Film o fi lmu - 
Rebelové 60. léta“. Trenérka Petra 
Černá věnovala sestavě spoustu 
času a výsledek byl úžasný. Hudba, 
dresy, příběh - to vše si holky uží-
valy a moc je to bavilo a taky proto 
stály třináctkrát na nejvyšším stu-
pínku. 

Aby si také užily něco jiného než 
jen cvičení, vydaly se koncem srpna 
na soustředění na Benecko. Ubyto-
vány byly v krásné přírodě krkonoš-
ských hor, v hotelu s výbornou ku-
chyní, bazénem a tělocvičnou, bez 
které by to nešlo. Každý den měly 
pestrý program, spoustu výletů 

Aerobik Team Lysá nad Labem

a domů si přivezly mnoho nových 
poznatků. Během celého týdne se 
samozřejmě věnovaly aerobiku, 
cvičily, cvičily a zase cvičily a teď už 
ví, jaká témata mají do příštích zá-
vodů. To je zatím jejich tajemství, 
tak nebudeme nic prozrazovat. 

Začátkem nového školního roku 
se opět všechna děvčata sešla na 
pravidelných trénincích a pilně 
nacvičují nové sestavy. Letos zů-

staly jako tým – kadetky a juniorky, 
které trénuje Petra Černá, fyzičku 
Andrea Musilová. Poprvé budeme 
mít big team mladších juniorek 
a závodní družstvo komerce, ty tré-
nuje Anna Petrášová. A nově se bu-
dou na fi tness připravovat některá 
mladší děvčata, mají je na starosti 
Anička a Eliška Doležalovi. 

V září proběhl nábor nových 
děvčat (i chlapců) do našeho klu-

bu, ale ještě teď je možné se přijít 
podívat na tréninky a své dítko 
přihlásit. Podrobnosti o klubu 
a spoustu fotografi í ze závodů na-
leznete na našich stránkách www.
fi taerobiclysa.webnode.cz. 

Všem dívkám a trenérkám patří 
velké dík za jejich čas a píli. Pře-
jeme jim mnoho úspěchů v nové 
sezoně. 

Romana Nováková

V sobotu 5. září se uskutečnil již 
52. ročník Běhu zámeckou zahra-
dou. V krásném prostředí parku se 
tentokrát sešlo 155 závodníků od 
těch nejmladších předškoláků po 
seniory nad 60 roků v celkem čtr-
nácti kategoriích. Byla to největší 
účast v historii závodu. V průběhu 
odpoledne byly také překonány 2 
traťové rekordy – starší žák Tadeáš 
Krakuvčík z Kolína a Pavla Loudo-
vá z AC Česká Lípa – ženy nad 40 
let. Hlavní závod na 8280 metrů 

Běh zámeckou zahradou
se každoročně běží o pohár Města 
Lysá nad Labem. Ten vítězi Milo-
slavu Honců předal starosta města 
pan Jiří Havelka.

Organizátoři – Sokol Lysá nad 
Labem a Klub českých turistů 
děkují také České obci sokolské a 
společnosti KOVONA a.s. Lysá 
nad Labem za fi nanční pomoc při 
zajištění této akce. 

Příští, již 53. ročník se uskuteční 
v soboru dne 3. září 2016. Zveme 
Vás!

Na stupních vítězů v jednotlivých 
kategoriích stáli:

Muži, vytrvalci – 8 280 m
Miloslav Honců, SK 
Nové Město nad Metují 33:44,9
Pavel  Jílek, Sokol 
Lysá nad Labem 34:36,5
Jiří Lenča, 
Bezno 35:13,9
Muži, senioři nad 60 – 8 280 m
Oldřich Čepelka, 
Hodkovice nad Mohel. 47:32,7 
Muži, mílaři – 4 140 m
Miloslav Honců, SK
Nové Město nad Metují 15:08,4
Vítězslav Král,
RYSY Praha 15:30,8
Jakub Vacek, 
Lysá nad Labem 16:26,0
Muži, senioři od 40 – 4 140 m
Petr Louda, 
AC Česká Lípa 15:10,9
Ženy – 2 070 m
Helena Poborská,
KARTEAM 7:41,9
Jana Lenčová,
AC TJ Jičín 8:10,7
Petra Váňová, 
Ostrá 8:49,1
Ženy od 40 – 2 070 m
Pavla Loudová,
AC Česká Lípa 8:00,6
Světla Turnerová,
Poděbrady 9:11,3
Vlasta Hlinková,
RYSY Praha 9:21,5
Dorostenci – 2 070 m
Tomáš Martínek,
ZŠ Kounice 7:24,6
Václav Jisl, Sokol 
Lysá nad Labem 7:29,7
Pavel Jareš,
Lysá nad Labem 7:31,5

Dorostenky – 2 070 m  
Tereza Kornejlová,
ŠSK Újezd nad Lesy 9:25,2
Žáci starší – 800 m  
Tadeáš Krakuvčík,
Kolín 2:21,9
Dominik Tůma,
Lysá nad Labem 2:44,9
David Martínek,
ZŠ Kounice 2:47,6
Žákyně starší – 800 m
Veronika Šťastná,
ASK Slavia Praha 2:49,3
Eliška Poborská,
ŠK Jeseniova 2:55,8
Monika Florová,
ŠSK Újezd nad Lesy 2:59,1
Žáci mladší – 680 m
Šimon Slavík,
ŠSK Kounice 2:29,2
Jan Jakubal,
Sokol Lysá nad Labem 2:31,1
Marek Budňák,
Lysá nad Labem 2:35,4
Žákyně mladší – 680 m
Anna Vosecká,
ŠSK Újezd nad Lesy 2:22,9
Aurora Tlamichová,
Kounice 2:28,1
Daniela Mandíková,
Atletika Jižní Město 2:32,4
Předškoláci - kluci –120 m
Herbert Fajmon,
Lysá nad Labem 0:28,3
Vít Bryndza,
ZŠ Kounice 0:29,3
Vít Procházka,
Lysá nad Labem 0:29,9
Předškoláci - děvčata –120 m
Zdechovská Eliška,
Praha 0:28,0
Barbora Čenská,
Ostrá 0:29,7
Radka Jílková,
Sokol Lysá nad Labem 0:30,1

Již šestým rokem pořádal náš 
klub TSK DYNAMIK Lysá nad 
Labem sportovní soustředění pro 
všechny závodní týmy, tentokrát 
v hotelu Kamzík Jeseníky. Celý 
pobyt se letos nesl v tématu „Kde 
domov můj?“ a zúčastnilo se ho 50 
děvčat ze závodních týmů Zumby 
a Aerobiku. Děvčata trénovala 
opravdu intenzivně a s velkou chu-

Letní sportovní soustředění 2015 - TSK Dynamik 
Lysá nad Labem

tí se pustila do nácviku exhibiční-
ho vystoupení, které předvedla již 
5. 9. v letním kině. Holky poctivě 
trénovaly také nové závodní sesta-
vy, které předvedou na podzim-
ních soutěžích. K relaxaci po ná-
ročných trénincích ocenily vnitřní 
bazén. V nabitém programu sa-
mozřejmě nechyběly hry, které 
se letos vázaly k České republice 

a znalosti jejích krajů. Počasí nám 
opravdu přálo, takže jsme ke cvi-
čení využily nejen tělocvičnu, ale 
i venkovní hřiště. Všichni jsme si 
pobyt opravdu užili a zakončili 
jsme ho vyhlášením cen a tábo-
rákem. Všem účastnicím patří 
naše pochvala za celé soustředění 
a zvládnutí nových sestav. Za po-
moc a ranní rozcvičky děkujeme 
také předsedovi klubu panu Klou-
dovi a paní Kloudové. Samozřejmě 

poděkování patří také městu Lysá 
nad Labem za fi nanční podporu 
klubu, bez které by nebylo možné 
tuto akci zajistit. Celý pobyt nám 
strašně rychle utekl a už teď začne-
me připravovat další!

 Holky moc děkujeme! Do nové 
závodní sezóny přejeme pevné 
zdraví, hodně úspěchů a prostě vše 
nej!

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

CENÍK RÁMEČKOVÉ 
SLOUPKOVÉ INZERCE

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

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

Doučím v Lysé SŠ a Bc MATEMATIKU, SŠ DEG T: 325 551 178.

Uzávěrka je vždy 10. dne v předchozím měsíci!

20 % SLEVA
 při opakování inzerátu 3x a více 

Text inzerátu zasílejte na e-mail:listy@knihovnalysa.cz.

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

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

3. 10. 2015 Velká říjnová cena

VČELAŘSKÝ KROUŽEK
LYSÁ NAD LABEM

Máte rádi přírodu?
Máte rádi med?
Víte, jak se dělají voskové svíčky nebo úly?
Chcete se něco dozvědět o včelách?
Víte k čemu je dýmák, včelařský klobouk,
rozpěrák?

Pak neváhejte a přijďte mezi nás.
Bližší informace u vedoucího kroužku na tel.: 724 381 027

nebo na libor.oplustil@seznam.cz

KUPON NA SLEVU

- 5%Platí na celý nákup

www.TomiZOO.cz

Platnost kuponu do 31.10.2015.

Taneční studio BB
Lysá nad Labem, Vodákova 7

rytmika, základy baletu, moderní tanec
dívky: 4 – 6 let, 6 – 10 let, 10 – 16 let

ženy: body styling, 
ženy: rehabilitační cvičení

Přihlášky na telefonu: 605 571 065, 325 552 252
nebo emailem: bobeb@seznam.cz

11.10.2015
13:00

Hakenův stadion
Sportovní klub Target Sport Milovice Vás srdečně zve na tradiční 

běžecký závod pro všechny věkové kategorie.

Přiveďte své děti, kamarády, známé i příbuzné a pojďte se s námi proběhnout!

Registrace: na místě v den závodu od 12:00, nejpozději však 30 minut před startem jednotlivých kategorií.
Startovné: děti zdarma, dospělí 50,-Kč.

Celý výtěžek ze startovného je na pomoc nevidomé běžkyni Alence Jansové.

Start jednotlivých kategorií:
13:00 DÍVKY, CHLAPCI 2015 – 2011 100 m
13:20 DÍVKY, CHLAPCI 2010 – 2008 200 m
13:50 DÍVKY, CHLAPCI 2007 – 2005 500 m
14:20 DÍVKY, CHLAPCI 2004 – 2002 1000 m
14:50 ŽENY 2001 a starší 1600 m
15:20 MUŽI 2001 a starší 1600 m
15:50 „VYTRVALCI“ ŽENY,  MUŽI  5400 m

Bližší info: trenér atletiky TSM Robert Esser 777 616 947                Každý závodník obdrží malý dárek!

Tuto akci podpořili:

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

Pronajmu byt 3+kk v novostavbě Vichrova, Lysá n. L., 
55,17 m² + zahrada 110 m², částečně vybaven, plynové 

topení, vlastní měřiče bytu (plyn, elektřina, voda). 
K bytu parkovací stání za závorou. 

Nájem 10.000 + poplatky vše 2.786 vč. internetu. 
K pronájmu od října 2015.

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

PRODÁM STAVEBNÍ POZEMEK NA VYSOKÉ MEZI,
1181 m2, cena – 1100,- Kč m2, inřenýrské sítě 2016 
(500,- Kč/m2)                                      Tel.: 777 338 773

Bezpečnostní agentura přijme ak  vního důchodce pro
 ostrahu objektů v okolí Lysé nad Labem. Tel.: 724 501 965

Starožitnos   Rybáček Poděbrady - Ing. Zdeněk Rybáček - cer  fi kovaný starožitník
pro podzimní Veletrh starožitnos   v Novoměstské radnici v Praze vykoupí 
či zprostředkuje prodej Vašich kvalitních výtvarných děl (obrazů i plas  k), 

starožitnos   (sklo, porcelán), sběratelských předmětů (mince, vyznamenání, 
zbraně), drahých kovů (zlato, stříbro). Tel.: 603 466 788, www.r-an  k.cz

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

Přístupné ve dnech:
8. 10. – 11. 10. 
13. 11. – 15. 11.



12 10 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem   

LISTY MĚSTA LYSÉ NAD LABEM A OKOLÍ, periodický tisk územního samosprávného celku, den vydání  1. 10. 2015

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

Městská knihovna v Lysé nad Labem
Vás srdečně zve na přednášku

Svépomocné 
stavby kamen

Praktické ukázky 
svépomocných staveb 
akumulačních kamen

přednáší
kamnář a přírodní stavitel

Ing. Jan Hrabec

20. 10. 2014 
od 18.00 hodin
v prostorách Městské knihovny 

Lysá nad Labem - vstup ZDARMA

Zámecký zahradník a Město Lysá nad Labem
zvou přátele zámeckého parku na brigádu

Sraz účastníků je v sobotu 10. 10. 2015
ve 13.30 hodin u vrátnice v Zámecké ulici

Budeme sázet nové druhy cibulovin do podrostu stromů v Bludnici. 
S sebou pracovní oblečení, pracovní rukavice, zahradnická lopatka.

V případě deště se brigáda odkládá na sobotu 17. 10. 2015.

AŽ SE JARO ZEPTÁ
aneb s lopatkou do parku

POZVÁNKA
na 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
dne 6. 10. 2015 od 9.00 do 15.00 hodin

Dozvíte se základní informace o „životě na zámku“, můžete posedět v zámecké kavárně, 
prohlédnete si domov s ukázkami aktivizační činnosti.

Domov Na Zámku Lysá nad Labem, příspěvková organizace, Zámek 1/21, 289 22  Lysá nad labem
Tel.: 325 551 067, e-mail: info@dnz-lysa.cz, www.domovnazamku.cz

Polabské variace 2015
„Italská inspirace“

ROZBITÝ 
AKORD

autorské představení 
Lukáše Sommera 

na text F. Ledderera 
„O tom, co se stalo 
na Italském Gradu 

minulé léto“

11.  října 2015
od 18 hodin 
v kině v Lysé n. L.

Předprodej vstupenek  v Městské knihovně  Lysá n. L. za 80,-Kč
a na místě hodinu před  koncertem za 100,-Kč

Polabské variace 2015 se konají za fi nanční podpory města Lysá nad Labem 
a Davida Kolářského – zámeckého zahradníka


