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Tělocvičná jednota Sokol Lysá 
nad Labem dokončila rekonstrukci 
sokolovny a 19. ledna ji za účasti 
starosty města, starosty Sokolské 
župy Barákovy, zastupitelů města 
a členů tělocvičné jednoty Sokol 
slavnostně otevřela. 

Dlouholeté úsilí se konečně po-
dařilo. V roce 145. výročí založení 
Sokola v Lysé nad Labem zaha-
jujeme svoji činnost v moderním 
prostředí, které splňuje všechny 
náročné požadavky této doby, 
a věříme, že bude sloužit nejen nám, 

Modernizovaná sokolovna

Princezna se zlatou hvězdou 
na čele chtěla po králi Kazisvěto-
vi šaty, které by byly jako slunce 
ranní, z paprsků a mlhy měl je šít. 
Možná to bylo právě přání prin-
cezny nebo honosný dvůr fran-
couzského krále Ludvíka XIV., co 
inspirovalo Taneční klub dospělých 
Lysá nad Labem k námětu letoš-
ního plesu. Ať tak či onak, jedno je 
jisté, zlatavě modrá výzdoba sálu 
na Výstavišti prozářila šeď posled-
ních lednových dnů a učinila tak 
z 26. 1. 2013 den, nad nímž zaple-
salo nejedno srdce tanečního příz-
nivce.

Za příjemných tónů skladby 
Je t´aime vplulo na parket šest 
párů, které v rytmu standardních 
tanců zahájilo taneční událost 
roku. Jazyk umělců a diplomatů, 
francouzština, je nejen vhodným 
začátkem kulturní akce, ale též 
dobrým odkazem na hlavní mo-
tiv plesu. Ostatně námět slunce 
vévodil celému večeru – z pódia 
zhlíželo na tanečníky, své paprsky 
na parket posílalo z centrálního 
lustru a nad zábavou dohlížel Slu-
neční král ve svém kočáře. Každý 
návštěvník pak měl možnost na-
lézt si své sluníčko nejen v tváři 
svého partnera, ale též ve výkre-
sech žáků Mateřské školy Bran-
dlova, které malí umělci vytvořili 
speciálně pro tento ples.

Před desátou hodinou večerní 
sálem zazněly divoké rytmy z čer-
né Afriky, na něž páry poněkud 
netradičně ztvárnily choreografi i 
latinsko-amerických tanců. Kro-
ky samby, cha-cha, rumby, jive 
a dalších tanců si návštěvníci 
plesu mohli zopakovat i v násle-
dujícím představení účastníků 
mistrovství ČR z STK Praha. 
Známou písní Petra Hapky „Dí-

Ples TKD ve svitu slunce

vám se, dívám“ se romantickou 
choreografi í standardních tanců 
rozloučilo TKG Hlinsko.

Ples samozřejmě netvoří pou-
ze tanec a setkání jeho příznivců, 
ale též společenská konverzace 
a obálková soutěž. Díky ní si 
účastnící plesu odnášeli nejen 
pěkné vzpomínky, ale též hodnot-
né ceny.

Na závěr lze poděkovat všem, 
kteří se na organizaci, výzdobě 
a dalších aktivitách spojených 
s uměleckým zážitkem podíleli, 
stejně jako sponzorům a účastní-
kům plesu. V následujícím roce 
se můžeme těšit na ples zřejmě 
ve stříbrném duchu. Dámy tu-
díž mají příležitost ušít si nové 
tematické šaty, pánové koupit 

doplňky a my všichni máme do-
statek času k oprášení tanečních 
kroků, které zajisté využijeme na 
již desátém výročním plese TKD 
v roce 2014.

Bližší informace naleznete na 
webových stránkách www.tkdlysa.
estranky.cz.

Miloslav Škoch,
Anna Matušinová

ale i dalším generacím sokolů. Naši 
předkové v roce 1926 postavili tuto 
„provizorní sokolovnu“ s tím, že de-
set let nato postaví novou. Pozemek 
v centru města byl zakoupen, něko-
lik let sloužil jako „letní cvičiště“, 
v zimě jako kluziště. Leč pak přišli 

nacisti, po nich komunisti a sokol-
ský majetek se rozplynul. Po roce 
1989 nebyla vůle tento majetek (let-
ní cvičiště) sokolům vrátit. Museli 
jsme tedy nejprve prodat část sokol-
ského majetku např. kino a pokusit 
se získat další fi nance na realizaci 
projetu. Kdo to nezkusil, neumí si 
představit to administrativní marti-
rium, které nakonec šťastně dopadlo 
a Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy nám přiznalo vý-
znamnou dotaci ze státního rozpoč-
tu. Děkujeme!  

Ta nová, krásná sokolovna patří 
nejen sokolům, ale je tady ku pro-
spěchu dětí, mládeže i dospělých 
našeho města. Využijte toho! 

A až budeme mít v tomto roce 
moderní atletickou dráhu u školy 
J. A. Komenského a časem i spor-
tovní halu, pak bude naše město 
vskutku místem pro život generací 
lidí 21. století. 

Jaroslav Denemark,
starosta T.J. Sokol 

Lysá nad Labem – evangelický kostel

29. 3. od 18.00 hodin Velký pátek
bohoslužby s večeří Páně

31. 3. od 9.00 hodin Velikonoční neděle
bohoslužby s večeří Páně

1. 4. od 9.00 hodin Velikonoční pondělí
s doprovodem orchestru

Městská knihovna v Lysé nad 
Labem opět chystá pro milovníky 
vážné hudby velikonoční koncert, 
na kterém se tentokrát představí 
jeden z nejlepších světových dět-
ských pěveckých sborů – jablo-
necký Iuventus, gaude!. Koncert 

Na 18. března od 19.30 hodin 
se v městském kině připravuje 
jeden z prestižnějších koncertů 
vážné hudby, které byly a budou 
v koncertní sezóně 2012/2013 
v Lysé nad Labem prezentová-
ny. Jeho hostem bude vynikají-
cí klavírní virtuóz, laureát řady 
světových klavírních soutěží a 
vyhledávaný světový hudební pe-
dagog Ivan Klánský, kterého znají 
posluchači především z koncert-
ních pódií v zahraničí – Anglie, 
Německa, Švýcarska, Francie či 
Španělska. Je ale osobností ve-
skrze renesanční, jelikož kromě 
hudby je třeba i velkým fanatikem 
čísel, statistik, teorií cestování, 
map, letových a jízdních řádů 

Jedinečný Ivan Klánský
a také výtečným šachistou. V na-
šem městském kině se nám ale sa-
mozřejmě představí jako klavíris-
ta a provede nás klavírní hudbou 
od baroka po 20. století, která tvo-
ří základ jeho repertoáru. Na pro-
gramu se můžeme těšit na sklad-
by Johanna Sebastiana Bacha či 
Ludwiga van Beethovena, a nebu-
dou chybět ani klavírní díla české-
ho skladatele Leoše Janáčka. 

Vstupenky na koncert v hod-
notě 150,- Kč jsou již k dispozici 
v předprodeji v Městské knihovně 
Lysá nad Labem. Žáci ZUŠ v Lysé 
nad Labem budou moci po před-
ložení průkazu získat zvýhodně-
nou vstupenku za 50,- Kč.

Jana Bajerová

Velikonoční koncert
se bude konat v sobotu 6. dubna 
od 17.00 hodin v evangelickém 
kostele v Lysé nad Labem. Před-
prodej vstupenek bude zahájen 
1. března 2013 v Městské knihov-
ně v Lysé nad Labem. 

Městská knihovna Lysá n. L. 

Městský úřad Lysá nad Labem zpracoval za rok 2012 
„Zprávu o činnosti Městského úřadu a Městské policie“. 
Tisková podoba tohoto textu Vám bude zdarma k dispozi-
ci v podatelně úřadu a v Městské knihovně. Elektronická 
verze zprávy je pro Vás připravena ke stažení na webo-
vých stránkách města (www.mestolysa.cz).

Výroční zpráva
MěÚ Lysá n. L. 

VELIKONOČNÍ
BOHOSLUŽBY
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28.2. – 2.3.
Ligna Bohemia 2013
Řemesla 2013
Svět barev 2013
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

28.2. – 2.3. od 9.00 do 17.00 hodin
Železniční modelové 
kolejiště
výstava funkčního železničního 
kolejiště na nádraží ČD  v Lysé

do 10.3. 
Petr Brukner:
Lidé, které mám rád. Ačkoli…
výstava fotogra ií Petra Bruknera 
v kině na Husově náměstí
www.kinolysa.cz

do 23.3.
Někdo tady byl
výstava ve Státním okresním 
archivu Lysá nad Labem

2.3. od 9.00 do 13.00 hodin
Velikonoční keramická dílna 
v Rodinném centru Milovice
www.rcmilovice.cz

5.3. od 16.30 hodin
Kroměříž
přednáška PaedDr. Marie 
Kořínkové v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

6.3. od 19.00 hodin
Montessori doma 
a Montessori pro nejmenší
přednáška ve Fajn klubu
www.klubfajn.estranky.cz

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

6.3. od 19.00 hodin
Montessori doma 
a Montessori pro nejmenší
přednáška ve Fajn klubu
www.klubfajn.estranky.cz

6.3. – 15.4.
Výstava dětských ilustrací 
Venduly Hegerové
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

7.3. od 18.00 hodin
Plazi - naši spolubydlící 
a sousedé
přednáška RNDr. Martina 
Šandery v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

7.3. od 10.15 hodin
Prevence rakoviny prsu
přednáška v RC Milovice
www.rcmilovice.cz

9.3. od 9.00 do 17.00 hodin
Učení, trénování 
a motivování zvířat
přednáška RNDr. Františka 
Šusty PhDr. v Městské knihovně
www.superpes.cz

9.3. od 20.00 hodin
Maškarní bál pro dospělé
Kulturní dům Milovice
www.azdivadlo.cz

10.3. od 15.00 hodin
Jak se stal Lotrando 
loupežníkem
divadelní představení v kině 
na Husově náměstí
www.kinolysa.cz

12.3. od 17.00 hodin
Kanada & USA 2012
beseda s Mgr. Miroslavem Langem 
v Městské knihovně

14.3. 
Záměna aneb kde jsi včera 
byl a s kým
divadelní představení
Kulturní dům Milovice

15.3.od 20.00 hodin
Vombat Kruton 

Kulturní kalendář     3, 4 / 2013

+ Artmosphere
rockový večer v kině na Husově n.
www.kinolysa.cz

16.3. od 9.00 hodin
Sobotní brigáda
v Zámeckém parku, sraz 
u vrátnice v Zámecké ulici

16.3. od 18.00 hodin
Vox Nymburgensis
Koncert v Domově Na Zámku
v zámeckém sále, 1. patro

18.3. od 19.30 hodin
Ivan Klánský
klavírní koncert v kině 
na Husově náměstí

19.3. od 17.00 do 18.30 hodin
Jak získat 30 let inančních 
zkušeností za 90 min... a užít si 
přitom spousty zábavy?
v MC Parníček
www.mcparnicek.cz

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

20.3. – 24.3.
Zemědělec – jaro 2013
Jaro s koňmi 2013
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

21.3. od 10.15 hodin
První pomoc u dětí
přednáška v RC Milovice
www.rcmilovice.cz

21.3. od 19.30 hodin
Rozpory rodičů při výchově dětí
beseda v RC Milovice
www.rcmilovice.cz

24.3. od 15.00 hodin
Dětské odpoledne: 
Balónková diskotéka
v kině na Husově náměstí
www.kinolysa.cz

24.3. od 16.00 hodin
Vodnická pohádka
v Rodinném centru Milovice
www.rcmilovice.cz

27.3. od 18.00 hodin
Život je jen náhoda
vystoupení ZUŠ F. A. Šporka
v kině na Husově náměstí
www.kinolysa.cz

29.3. od 20.00 hodin
Ach, ta něha našich dam! 
aneb Pórek
divadelní představení
v kině na Husově náměstí
www.kinolysa.cz

30.3. od 20.00 hodin
Pornobazookas + Čokožmolky
v kině na Husově náměstí
www.kinolysa.cz

31.3. od 15.00 hodin
Šípková Růženka, Tři přadleny
divadelní představení v kině 
na Husově náměstí
www.kinolysa.cz

1.4. od 20.00 hodin
Na stojáka live
v kině na Husově náměstí
www.kinolysa.cz

2.4. od 16.30 hodin
Moravské hrady a zámky
přednáška PaedDr. Marie 
Kořínkové v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

3.4. od 18.00 hodin
Krajinou jižní Číny
beseda v Měské knihovně
www.knihovnalysa.cz

6.4.
Velikonoční koncert
vystoupení pěveckého sboru 
luventus, gaude v evangelickém 
kostele v Lysé nad Labem

Podrobnější informace o akcích se dozvíte na webových stránkách organizátorů.

Je tu opět nový rok a s ním 
tradičně přichází maturitní ples 
Obchodní akademie v Lysé nad 
Labem. Ten letošní se konal 
25. ledna 2013 na Výstavišti 
v Lysé nad Labem. Večerem nás 
skvěle provedli moderátoři San-

Tradiční maturitní ples OA na Výstavišti v Lysé

dra Vašičková a Adam Čeněk, 
žáci OA. Po slavnostním zaháje-
ní měli účastníci plesu možnost 
zhlédnout velmi dobře připra-
vený nástup a šerpování, během 
kterého se představili studenti 
obou maturitních tříd – 4. A 

a 4. B. Maturanti si noc užili 
naplno! V průběhu večera hrá-
la skupina Tox a nechybělo ani 
taneční vystoupení street dan-
ce v podání skupiny El Dance. 
Návštěvníci plesu chválili ne-
jen pestrý program, ale i soutěž 

o zajímavé ceny. Jako půlnoční 
překvapení si letošní maturan-
ti připravili taneční vystoupení 
a světelnou show. Večer se velmi 
vydařil!

Lucie Horáčková,
Markéta Frýzková (4. B)

Druhou únorovou sobotu Ly-
sou nad Labem opět zaplavilo ma-
sopustní veselí. Husovo náměstí 
se na jedno odpoledne stalo mís-
tem pro rej masek všech možných 
podob. Ve 14.00 hod. celou akci 
zahájil starosta města Mgr. Jiří 
Havelka, který všem přítomným 
udělil „právo masopustní“. Ma-
sopustní veselice tak mohla bez 
problémů začít. K dobré náladě na 
náměstí hrála Malá dechovka pod 
taktovkou Pavla Stříbrného, která 
se také kromě tradičního historic-
kého hasičského auta a nově i ži-

Masopust opět v Lysé na Labem
vého koně začlenila do čela průvo-
du. Pro děti pak bylo připraveno 
taneční vystoupení klauna Mireč-
ka a v průběhu celého odpoledne 
také soutěže pořádané místními 
skauty a Fajn klubem. Na závěr 
celé akce došlo k vyhlašování 
nejkrásnějších masopustních ma-
sek. V dětské kategorii určitě bylo 
z čeho vybírat a naši porotci věru 
neměli lehkou práci. Škoda jen, 
že taková konkurence nebyla i v 
kategorii dospělých! Tak doufá-
me, že příští rok nás „dospěláků“ 
v maskách bude zase o trochu 

více, než letos. Již teď se s Vámi tě-
šíme na příští ročník Masopustu! 
Na závěr ještě patří poděkování 
všem, kteří s námi tuto akcí pro 
Vás připravovali: Město Lysá n. 

L., Spolek pro rozvoj města Lysá 
n. L., Farní charita, místní oddíl 
skautů a Fajn klub. Všem patří 
vřelé díky!

Městská knihovna Lysá n. L.
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2. jednání rady města se konalo 
22. 1. 2013. V programu o 28 bo-
dech tvořily největší podíl pozemko-
vé záležitosti, kterým bylo věnováno 
7 bodů, nájmy nebytových prostor 
– 5 bodů, bytové záležitosti – 3 
body, věcná břemena – 1. Prvním 
bodem programu byly návrhy na 
opravy chodníků a komunikací, na 
něž je v rozpočtu pro letošní rok 
vyčleněna částka ve výši 1,2 mil. 
Kč (oprava chodníků), na výstav-
bu chodníku v ulici Přemyslova 
450 tis. Kč, na údržbu komunika-
cí připadá částka ve výši 2 mil. Kč. 
Opravy cest a nádrží na hřbitově 
jsou plánovány ve výši 300 tis. Kč.

V bodu č. 9 se rada zabývala 
projektem na snížení energetické 
náročnosti budovy ZŠ Hrozného 
čp. 1318 (staronová škola). Je šan-
ce, že se městu podaří získat dotaci 
z programu Zelená úsporám. Nová 
okna by v kladném případě mohla 
být uznatelnou položkou projek-
tu. Rada proto rozhodla, že se 
v projektu bude pokračovat a žádost 
o dotaci bude podána. V bodu č. 14 
rada projednala žádost o pronájem 
nebytových prostor v čp. 29 v ul. 
ČSA (dříve PRIVUM). Hasiči by 
v 2. patře chtěli zřídit malou trva-
lou výstavu o historii Sboru dob-
rovolných hasičů Lysá n. L. Sbor 
letos v létě oslaví 135. výročí své 
existence.

Bod č. 20 jistě potěší strávníky, 
kteří jsou spokojeni se službami 
školní jídelny Scolarest (dříve Eu-
rest). Na zveřejněný záměr přišla 
za 30 dnů pouze jediná nabídka, 
a tak Scolarest bez problémů zís-
kal nájem na 8 let. V dalším bodu 
rada vzala na vědomí dohodu zá-

Krátce z radnice
kladních škol Hrozného a Komen-
ského, podle níž každá přispěje 
20 tis. Kč z provozního rozpočtu 
na plat školního psychologa, jehož 
služeb budou obě ZŠ využívat.

V bodech č. 25 a 27 rada projed-
návala žádosti o výjimky z obecně 
závazné vyhlášky, která reguluje 
provozní dobu pohostinských za-
řízení. Mezi nimi byla vložena žá-
dost občanského sdružení SONUS 
o příspěvek na vydání profi lového 
CD, které by představilo skladby, 
které Chrámový sbor při sv. Janu 
Křtiteli zpíval během patnáctiletého 
fungování. Rada jako možné řešení 
vidí poskytnutí příspěvku v rámci 
Fondu kultury. Podaným žádostem 
se bude věnovat na příštím jednání. 
Posledním bodem programu bylo 
konstatování, že přípravu podkladů 
na mimořádné zasedání zastupitel-
stva zajišťují svolavatelé.

Na návrh skupiny zastupitelů 
svolal pan starosta 1. mimořádné 
zasedání zastupitelstva města na 
pondělí 28. 1. 2013. Do velké zase-
dací místnosti se dostavili 3 členové 
zastupitelstva (ostatní se z různých 
důvodů omluvili) a pan starosta, 
který konstatoval, že zastupitelstvo 
není usnášeníschopné a zasedání 
ukončil.

3. jednání rady města se konalo 
5. 2. 2013. Program byl tentokrát 
velmi pestrý a sestával z 38 bodů. 
Z nich se 5 bodů týkalo nájmu bytů, 
3 body byly věnovány nebytovým 
prostorům, stejně tolik bylo po-
zemkových záležitostí a dva body 
byly k věcným břemenům. Z ostat-
ních bodů: v č. 10 rada schválila vy-
hlášení výběrového řízení na doda-
vatele plynu do objektů, v nichž je 

město vedeno jako odběratel. Další 
dva body byly upomínkou na blí-
žící se jaro, konkrétně na obnovu 
vodorovného značení na místních 
komunikacích a opravu výtluků 
po zimě.  Na značení přišlo 5 na-
bídek. Rada vybrala fi rmu Pražské 
služby z Prahy 9, celková hodnota 
zakázky je 30 tis. Kč bez DPH. Na 
zakázku na opravu výtluků reago-
valo 6 fi rem, cenové nabídky byly 
velmi vyrovnané. Vítězem se stala 
fi rma AD-OK Ouvín – Kryšpín 
z Nového Bydžova. Ti nabídli cenu 
3 606 Kč/t včetně DPH. Celková 
hodnota zakázky činí 605 tis. Kč 
včetně DPH. S uvedeným dodava-
telem má město velmi dobré zku-
šenosti z let minulých. V souvis-
losti s komunikacemi se hovořilo 
také o Masarykově ulici. Úkolem 
pro projektového manažera je re-
klamace povrchu asfaltu, který je 
ještě v záruce.

V bodu č. 19 rada projednávala 
návrh na dodatek komisionářské 
a mandátní smlouvy, které jsou 
uzavřeny na správu a údržbu byto-
vého fondu města. Rada schválila 
navýšení odměn za služby o 3,3%, 
což odpovídá ročnímu koefi cientu 
infl ace. V bodu č. 25 rada schvá-
lila fi nanční příspěvek z Chari-
tativního fondu pro Handicap 
Centrum Srdce z Poděbrad ve výši 
12 tis. Kč. Centrum pečuje o tři 
nezletilé handicapované občany 
města a příspěvek pokryje alespoň 
malou část ročních nákladů na služ-
by. V následujících třech bodech 
se hovořilo o fi nancích, konkrétně 
byla schválena poslední úprava 
rozpočtu roku 2013, byl schválen 
rozpočtový výhled města na období 
2013 – 2017 a bylo schváleno vy-
psání výběrového řízení na poskyto-

vatele překlenovacího úvěru ve výši 
7 mil. Kč. Bod s č. 30 se týkal udě-
lování vyznamenání města, která 
bude vedení města předávat ve 
významný den města 4. března 
a čtenáři o tom budou informováni 
v dubnových Listech. Celkově je na 
vyznamenání navrženo 10 osob.

V následujícím bodu se rada 
podrobně věnovala návrhu na roz-
dělení dotací z Fondu kultury na 
rok 2013. Na hodnocení žádostí se 
podílela také kulturní komise. Cel-
kově bylo rozděleno 285 tis. Kč a do 
2. jarního kola zbylo k rozdělení ješ-
tě 15 tis. Kč. 

V bodu č. 32 rada vzala na vě-
domí zprávu o povinnostech, které 
vyplývají pro vlastníky budov z no-
vely zákona o hospodaření s energií. 
Pro několik budov je potřeba zajistit 
Průkazy energetické náročnosti bu-
dov, které budou muset být v těch-
to objektech od 1. července 2013. 
V dalším bodu rada schválila pře-
sun nevyčerpaných fi nancí z roku 
2012 do roku 2013 u vybraných 
akcí. Zastupitelstvo návrh projedná 
na únorovém zasedání.

V bodu č. 36 rada schválila fi -
nanční příspěvek 6 tis. Kč na provoz 
Stanice pro zraněné a handicapova-
né živočichy.

V bodu č. 37 rada vzala na vě-
domí rezignaci pana Mgr. K. Špe-
ciána na funkci člena kontrolního 
výboru. KV je orgánem zastupitel-
stva, a proto bude informace po-
dána na únorovém zasedání. Po-
sledním bodem ke schválení byl 
návrh programu nadcházejícího 
zasedání zastupitelstva, které je 
svoláno na 13. 2. 2013, ale o tom 
až příště.   

Miloš Dvořák
tajemník MěÚ Lysá n. L.

Po dobrých zkušenostech z před-
chozích let se bude opakovat úspěš-
ná akce Finančního úřadu Nym-
burk, při níž budou pracovníci FÚ 
poskytovat konzultace a vybírat da-
ňová přiznání v budově MěÚ Lysá n. 
L. V roce 2012 bylo tímto způsobem 
podáno asi 220 daňových přiznání.

Všichni daňoví poplatníci, kteří 
budou za rok 2012 podávat daňové 
přiznání k dani z příjmů fyzických 
osob, mohou v rámci služeb FÚ 
přijít ve středu 20. března 2013 od 
8.00 do 18.00 hodin na Městský 
úřad v Lysé nad Labem, (velká za-
sedací místnost ve staré budově). 
V provozu budou 2 pracoviště.

Pracovníci FÚ ve výše uvedeném 
termínu umožní daňovým poplatní-
kům, aby si v klidu mohli vyřídit své 

záležitosti. Daňoví poplatníci zde 
mohou platně podat daňové přizná-
ní, mohou získat pomoc při vypl-
nění daňového přiznání do přísluš-
ných formulářů a rovněž mohou 
obdržet složenku pro případné za-
placení daně. Formuláře daňového 
přiznání je možné vyzvednout již od 
ledna v podatelně MěÚ v přízemí.

Pro případ, že vzniknou poplat-
níkům v souvislosti s podáváním 
daňových přiznání některé nejas-
nosti, mohou se informovat na 
telefonu FÚ, číslo: 325 535 310. In-
formační linky budou v provozu od 
začátku února do 31. 3. 2013 (Po, 
St 8.00 – 17.00 hod., Út, Čt 8.00 – 
15.30 hod., Pá 8.00 – 14.30. hod.).

Miloš Dvořák
tajemník MěÚ Lysá n. L.

Finanční úřad opět 
jeden den na radnici

ŘP vydané v době od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 jsou jejich dr-
žitelé povinni vyměnit do 31. 12. 2013. Výměna je možná již nyní 
a provádí se až do konce stanoveného období bez poplatku, po 
předložení občanského průkazu, řidičského průkazu a 1 fotografi e 
3,5x4,5 cm.

Doporučujeme zejména držitelům řidičských oprávnění sku-
pin C, C+E, C1, C1+E, D, DE, D1, D1+E, kteří nejsou držiteli prů-
kazu profesní způsobilosti řidiče, aby si výše uvedené ŘP vyměnili 
do konce roku 2012 a získali tak nový řidičský průkaz s platností na 
10 let.

Na základě novelizace zákona č.361/2000 Sb. od 19. 1. 2013 
budou vydávány řidičské průkazy na výše uvedené skupiny s plat-
ností pouze na 5 let. 

Držitelé osvědčení profesní způsobilosti budou mít tuto způsobi-
lost vyznačenu v novém řidičském průkaze harmonizačním kódem. 

Průkaz profesní způsobilosti bude vydáván pouze k cizím řidič-
ským průkazům.

Alena Frankeová, odbor dopravy

Upozornění řidičům
na změnu v POVINNÉ VÝMĚNĚ

ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ

Od 1. ledna 2013 platí obecně 
závazná vyhláška č. 3/2012, která 
změnila výši místního poplatku za 
svoz a likvidaci domovního odpadu. 
Zákonem byly přesněji vymezeny 
okruhy poplatníků a každý, kdo 
využívá systém odpadového hospo-
dářství v Lysé nad Labem, by se měl 
s vyhláškou seznámit.

Jednou z možností (pro poplatní-
ka asi nejpohodlnější), jak poplatek 
„za odpad“ platit, je platba pomocí 
SIPO (Sdružené inkasní platby 
obyvatelstva). Této možnosti vyu-
žívá asi 1200 domácností. Od ledna 

Občanům, kteří hradí poplatky „za odpad“ 
prostřednictvím SIPO

2013 jsou poplatky zpracovávány 
v novém programu, který má vazbu 
na registr obyvatel. Má řadu výhod, 
ale také jednu nevýhodu – nemáme 
100 % jistotu, že při „překlopení“ 
dat ze starého do nového programu 
se přenesly všechny vazby. Konkrét-
ně to znamená, že u poplatníka, 
který hradí SIPO, je potřeba znát, 
za koho v domácnosti platí, zda 
hradí poplatek za rekreační chatu, 
případně neobsazený rodinný dům. 

Příklad výpočtu: 520 otec + 520 
matka + 520 syn 10r. + 430 dcera 
4 r. = 1.990,- Kč. Částka bude hra-

zena ve 2 splátkách v dubnu a září. 
Poplatek za rekreační chatu, pří-
padně neobsazený rodinný dům- 
byt částka 690,- Kč bude hrazeno 
v jedné splátce v červnu.

V rámci aktualizace dat žádáme 
poplatníky – vlastníky SIPO, o las-
kavou spolupráci, tj. aby do 15. 3. 
2013 sdělili příjmení, jméno a roč-
ník narození, spojovací číslo, adresu 
trvalého bydliště, údaje o osobách 
a objektech, za které platí.

Je možno využít 3 informační ka-
nály: 1) mailem na adresu: romana.
novotna@mestolysa.cz. Tento způ-

sob preferujeme. 2) osobní návště-
va u paní Romany Novotné, II. pa-
tro, dveře č. 50. 3) telefonicky paní 
Romaně Novotné, tel. 325 510 235.

Doufám, že náš požadavek ne-
budete brát jako nadměrné obtěžo-
vání, protože jsme vedeni snahou 
o co nejlepší služby. Máme zájem, 
aby naše databáze co nejlépe od-
povídala skutečnosti. Pak bude vše 
fungovat automaticky k oboustran-
né spokojenosti. Děkujeme za po-
chopení.  

Miloš Dvořák
tajemník MěÚ Lysá n. L.

Málokdo z občanů města hod-
notil v minulém roce služby České 
pošty ve městě jako vyhovující a 
na úrovni 21. století. V letech před-
chozích, i když se vedení města ob-
racelo písemně na odpovědné pra-
covníky pošty, se nedělo vůbec nic. 
Až v závěru roku 2012, kdy došlo 
k osobnímu jednání pana starosty 
s ředitelem regionu Střední Čechy, 
Česká pošta, s.p., se snad zablýsklo 
na lepší časy…

V polovině ledna byl na úřad doru-
čen dopis pana ředitele, který je pří-
slibem lepších služeb. Přetiskujeme 
jej na vědomí všem občanům, kteří 
využívají služeb ČP, aby posoudili, 
zda skutečnost odpovídá příslibu.

Vážený pane starosto,
v návaznosti na závěry z našeho 

jednání dne 17. 12. 2012 si Vás do-
voluji tímto informovat o konkrétních 
krocích přijatých ke zlepšení situace 
na poště Lysá nad Labem, a to ze-
jména pokud jde o zkrácení čekacích 
dob a zvýšení kvality obsluhy našich 
zákazníků.

Na poště jsou čtyři univerzální 
přepážky, z nich tři jsou umístěny 
v přízemí a jedna v prvním patře. 
V systemizaci pošty je celkem osm 
přepážkových pracovníků, a pokud 
nedojde k mimořádné situaci, jsou 

v dopoledních hodinách obsazovány 
tři přepážky, v odpoledních hodinách 
pak přepážky čtyři.

Vzhledem k omezením daným dis-
pozičním řešením objektu pošty jsme 
naše opatření směřovali ke změnám 
v organizaci pracovních činností, a to 
následujícím způsobem.

Činnosti související s vyúčtováním 
doručovatelů provádí od 14. ledna 
t.r. pracovník přepážky č. 6 v prvním 
patře tak, aby nedocházelo k uzaví-
rání přepážek v přízemí. Současně 
realizujeme posunutí doby výpravy 
přijatých zásilek a dokladů z pošty do 
přepravní sítě na hodiny, v nichž není 
poptávka po poštovních službách pří-
liš vysoká a u jednotlivých přepážek 
lze krátkodobě přerušit činnost bez 
výraznějšího vlivu na komfort obsluhy. 
Dalším opatřením pak bude přesun 
služeb Czech POINT na přepážku č. 
6, k němuž dojde po ukončení prací 
technického rázu.

Vážený pane starosto, věřím, že 
postupně zaváděná opatření přispějí 
ke zvýšení spokojenosti našich zákaz-
níků se službami České pošty, s.p., 
ve městě Lysá nad Labem.

S úctou Ing. Lumír Kučaba, 
Kladno 15.1.2013   

Miloš Dvořák
tajemník MěÚ Lysá n. L.

Pošta v roce 2013

Poplatek za likvidaci odpadu dle OZV č.3/2012
Poplatník dle písmena vyhlášky:

 bod 1., písmeno a) 1. bod 1., písmeno a)  2., 3., 4. bod 1., písmeno b)
 fyzická os. s trval. pobytem ve městě, ve věku: cizinec s dobou pobytu: azylant fyzická osoba vlastnící:

    trvalý přechodný   stavbu rodinný dům nebo byt
 0 až 6 let 6 až 70 let nad 70 let nad 90 dní nad 3 měsíce azyl k rekreaci bez trvale hlášené
        fyzické osoby
 430,- 520,- 430,-  690,-  690,-
Způsob platby:    Způsob platby:    Způsob platby:
Individuálně  -  osobně na pokladně nebo Individuálně  -  osobně na pokladně nebo  Individuálně  -  osobně na pokladně nebo
převodním příkazem    převodním příkazem    převodním příkazem
Jednou splátkou - do 31. 3.   Jednou splátkou podle počtu měsíců  Jednou splátkou 690,- Kč do 31. 3.
Dvěma splátkami - do 31. 3. a 30. 9.   pobytu ve městě, měsíční sazba 58,- Kč.
Přes SIPO - dvěma splátkami do 30. 4. a 30. 9. Příklad: pobyt 5 měsíců x 58 = 290,- Kč
Poznámky:
1) U všech plateb je nezbytné uvádět variabilní symbol platby - poplatník jej zjistí na odboru SMI, paní R.Novotná, tel.: 325 510 235 
     nebo e-mail: romana.novotna@mestolysa.cz.
2) Občané s trvalým pobytem v Lysé nad Labem při přistěhování nebo narození platí za příslušný počet celých měsíců pobytu.
3) Sazba za 1 měsíc  u dětí do 6 let a seniorů nad 70 let je 36 Kč. U poplatníků 6 – 70 let je sazba 44 Kč.

Milí spoluobčané, chtěl bych Vám jménem celého města poděkovat, za 
vaši aktivní pomoc při zimním úklidu chodníků a veřejných prostor. 

Mgr. Jiří Havelka

Poděkování
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Zajímá Vás, co se plánuje 
a děje ve městě?

Zeptali jsme se...
Martina Grzesíková: Bude zre-

konstruované školní hřiště pří-
stupné veřejnosti?

Po rekonstrukci bude hřiště 
i nadále přístupné veřejnosti. 
O provoz hřiště se bude starat 
správce.

Olga Vlastová MsC,
projektový manažer

Martina Grzesíková: V minu-
lém roce byly zveřejněny údaje 
o míře znečištěného ovzduší v Ly-
sé nad Labem. Z jakých důvodů 
bude opět zprovozněna spalov-
na? Eventuelně budeme dostávat 
pravidelně výsledky kontrol čisto-
ty ovzduší? Vám nezáleží, v jakém 
prostředí žijete?

Spalovna nebezpečných odpa-
dů v Lysé nad Labem byla znovu 
zprovozněna z důvodů podnikatel-
ské aktivity provozovatele. Tímto 
aktem se zapojila do systému na-
kládání s odpady ve Středočeském 
kraji, kde je potřeba výrazně omezit 
skládkování odpadů. Tato potřeba 
vyplývá jak ze zákona, který za-
kazuje otevírat nové skládky, tak 
z jejich nepříznivých vlivů na životní 
prostředí (správně pracující spalov-
na má výrazně nižší emise do pro-
středí než skládka).

Kvalitu ovzduší lze sledovat z 
výsledků měření prováděných Čes-
kým hydrometeorologickým ústa-
vem. ČHMÚ dlouhodobě sleduje 
kvalitu ovzduší v celé ČR. Pro Ly-
sou nad Labem tímto ústavem byla 
vypracována studie v březnu 2012, 
která ve výsledcích uvádí, že majo-
ritním zdrojem znečišťování ovzdu-
ší přispívajícím k nadlimitním 
hodnotám indikátorů jsou zdroje 
malého výkonu, fugitivní emise 
a systém lokálního vytápění. Jako 
důvod nadlimitních ukazatelů je 
uváděno spalování uhlí. Tím vzni-
kají výrazné emise SO2, PM10, 
BaP. Určitý vliv na obsah TZL má i 
automobilová doprava.

Emisní limity pro zdroje jsou 
určovány podle celkových imisí v 
regionu a podle BAT, tudíž spalovna 
nebezpečných odpadů nebude mít 
výrazný význam pro kvalitu ovzdu-
ší. Vypouštění emisí do ovzduší u 
spalovny v Lysé nad Labem bude 
kontrolováno Českou inspekcí ži-
votního prostředí (ČIŽP), která o 
výsledcích měření bude informovat 
Krajský úřad Středočeského kraje. 
Dále provozovatel spalovny je po-
vinen kontinuálně měřit emise vy-
pouštěné do ovzduší. Městský úřad 
Lysá nad Labem bude průběžně 
kontrolovat činnost provozovatele 
spalovny.
TZL tuhé znečišťující látky
SO2 oxid siřičitý
PM10 suspendované částice 
 frakce menší jak 10 μm
BaP benzo(a)pyren
BAT nejlepší dostupná technika

Ing. Tomáš Sopr,
odbor ŽP MěÚ Lysá nad Labem

Bc. Martin Robeš: Lysá nad 
Labem není ledajaké město. Mů-
že být hrdá na svou výbornou do-
pravní dostupnost, téměř kom-
pletní síť obchodů a služeb, blíz-
kost Labe a lesů a vysokou sociální 
soudržnost obyvatel. A ještě před-
loni mohla být hrdá i na kino s dra-

Upozorňujeme občany, kteří 
jsou majiteli psů a ještě neuhra-
dili poplatek daný obecně závaz-
nou vyhláškou města o místních 
poplatcích do 15. února, aby ne-
prodleně poplatek zaplatili v ho-
tovosti v pokladně fi nančního od-

Upozornění

maturgií fi lmů, koncertů a výstav, 
kterou jí mohlo závidět leckteré 
okresní i krajské město. V kině 
sice bylo věkovité sociální zařízení 
a zprvu se tam ještě i kouřilo, ale 
kino s barem nabízely směsici pro-
gramů v rozmanitých kulturních 
proudech téměř každý den. V roce 
2011 město provoz kina podpořilo 
částkou 800 tisíc Kč. 

Rok 2012 přinesl nového ná-
jemce i programového dramatur-
ga kina. Přísluší mu velká chvála 
za renovaci sociálního zařízení i 
prostor baru, na které město při-
spělo částkou 80 tisíc Kč. Vybavení 
a návštěvnost baru nejsou věcí ve-
řejnou, ale věcí podnikatelského 
záměru nájemce. Veřejnou věcí sa-
mosprávy města ale je dramatur-
gie a návštěvnost fi lmů a dalších 
kulturních akcí v kině. Současný 
program je o poznání řidší a chud-
ší. Nabízí nejčastěji program pro 
děti, sem tam koncert místních 
kapel, občas nějaký fi lm středního 
proudu, jaké se dennodenně pro-
mítají i v televizi, a jeho vrcholem 
jsou zřejmě travesti show. Město 
v roce 2012 podpořilo provoz kina 
částkou 900 tisíc Kč.

Kladu proto samosprávě tři 
otázky. Mám za to, že odpovědi na 
ně budou zajímat i mnohé spolu-
občany: 

Jak je možné, že samospráva 
města dopustila takový kulturní 
úpadek kina, když pro radnici 
pracují kompetentní lidé a zastu-
pitelstvo je velmi pestře složeno z 
devíti volebních stran, z nichž jed-
na dokonce má kulturu v názvu? 

Je si samospráva vědoma toho, 
že výrazný pokles pestrosti volno-
časového vyžití, který úpadkem 
dramaturgie kina nastal, může 
zejména u části mládeže poměr-
ně rychle vést k náhradnímu 
využívání jejího volného času so-
ciálně-patologickým způsobem 
(drogy, hazard atp.)? 

A hlavní otázka: co hodlá sa-
mospráva rychle a účinně udělat 
k pozvednutí dramaturgie měst-
ského kina tak, aby se alespoň 
přiblížila k úrovni před 1. lednem 
2012? Děkuji za odpovědi. 

Vážený pane, děkuji za Váš názor 
na dramaturgii a návštěvnost lys-
kého kina v uplynulém roce, kdy se 
změnil nájemce. Dle Vašeho názoru 
došlo ke kulturnímu úpadku kina. 
Máte pravdu, že zastupitelstvo je slo-
ženo z devíti volebních stran, z nichž 
jedna má kulturu v názvu. Rada 
města zřídila také poradní orgán – 
Kulturní a školskou komisi, která se 
zabývá problematikou v oblasti kul-
tury a současně předkládá podněty a 
návrhy radě města. Zatím jsem ne-
dostal žádnou kritickou připomínku 
jak z řad zastupitelů, členů komise 
ani od spoluobčanů k pestrosti pro-
gramu v našem kině. Domnívám se, 
že co člověk, to názor. Nechal jsem 
zpracovat přehled uskutečněných 
pořadů od března do prosince 2012, 
kdy nový nájemce začal aktivně 
provozovat kino. Domnívám se, že 
svými pořady, koncerty a výstavami 
oslovuje široké spektrum lyských 
občanů různých věkových kategorií, 
což dokládá přehled uskutečněných 
pořadů za rok 2012. Na akcích mů-
žeme potkat příznivce různých hu-

boru MěÚ Lysá nad Labem nebo 
platbou bezhotovostně na účet 
19-0504268369/0800, variabil-
ní symbol - 1341 a číslo známky 
psa. Variabilní symbol je důležitý 
pro identifi kaci poplatníka.

 Alena Kopecká, fi nanční odbor

debních žánrů, divadla, výtvarného 
umění, rovněž pro dětské diváky byla 
odehrána spousta divadelních před-
stavení. Místní spolky, organizace, 
hudební seskupení, školy prezentují 
v tomto zařízení své umění.

Z těchto důvodů se nedomní-
vám, že došlo ke kulturnímu úpad-
ku kina, a tím odpovídám i na Vaši 
druhou i třetí otázku. Každý pro-
vozovatel kulturního zařízení má 
své představy o programu, který 
nabízí. Slyšel jsem hodně kritiky 
i na předchozího nájemce, který 
byl podle Vašeho názoru skvělý. 
Pro radu města byla podmínkou 
uzavření nájemní smlouvy nabídka 
programu, která bude určena široké 
veřejnosti, osloví všechny věkové ka-
tegorie a bude zachováno promítání 
fi lmů. Jsem přesvědčen, že nabízené 
pořady uspokojují většinu občanů 
našeho města, o čem svědčí jejich 
pozitivní reakce.

Přehled uskutečněných pořadů 
od 3. 3. 2012 do 31. 12. 2012
Kino – promítání 35 mm
a DVD projekce
Celkem fi lmů: 98
Celkem diváků: 2288
Filmy pro děti: 35
Filmy pro dospělé: 63
Koncerty a hudební festivaly
Celkem pořadů: 42
Celkem diváků: 5125
Celkem interpretů: 46
Seznam interpretů: Vladimír Mišík 
+ Čundrgunt, Lady Merlot, Sim 
Sala Saguan, Lety mimo, Nice-
land, 100°C, Hardegg, Lukáš So-
mmer, Pepa Pilař, Michal Hrůza + 
Hrůzy, Qwil, Artmosphere, Xavier 
Baumaxa, Kolegové, Lážo plážo, 
Crossband, Tři neděle potom, Sed-
láčkovo kvarteto, Bratři Ebenové, 
The Bodytalks, Bratři Nedvědi, 
ZZTOP Revival, Evergreen kvartet, 
Sto zvířat, Interpret neznámý, Red 
Hot Chilli Peppers revival Prague, 
BoB+Bobci, Adam Pavlíček, Šáte-
ček, SO, Na vlnách TSF, The Cup-
cake Collective, Sek jsi bombonky, 
JO ANN, Chrámový sbor Lysá nad 
Labem,   Hasičská dechová hudba 
Lysá nad Labem, Laco Deczi, Dou-
ble trouble, Houba, Civilní obrana, 
Sameček vod Komára, Last Station, 
Zemědělské družstvo, DJ MU:TE, 
Jitka Černohorská,  Pěvecký sbor 
a orchestr ZUŠ
Divadelní představení
Celkem pořadů: 16
Celkem diváků: 691
Představení pro děti: 10
Představení pro dospělé: 6
Seznam pořadů: Osudy dobrého 
vojáka Švejka, O hloupém čerto-
vi, Poprask na Laguně, Kocour 
v botách, Pohádka pohádková, 
Mátový nebo citron?, Červík Jiřík 
a Světluška Liduška, Čertovská 
pohádka, Když na komín, tak na 
komín, Kubula a Kuba Kubikula, 
Prázdninová pohádka, Dívčí válka, 
Vodnická pohádka, Pošťácká po-
hádka, Princezna na hrášku, Dě-
dictví aneb..., Alibaba a loupežnící, 
Příběhy včelích medvídků, Putová-
ní za Ježíškem
Seznam divadelních souborů: DS 
Hálek Nymburk, A-Z Milovice, 
DS Lázně Toušeň, Divadlo Ančí 
a Fančí, Divadélko Paleček, Měst-
ské Divadlo Nymburk, DS Černý 
Petr Brandýs nad Labem, DS Sa-
moděj Brandýs nad Labem, Diva-
dlo Artur, DS Tyl Čelákovice
Pořady pro školy
Celkem pořadů:  14
Celkem diváků:  3077

Seznam pořadů: Nicholas Winton 
– Síla lidskosti, Inspekce vodníků 
v Čechách / ZUŠ, Máj / ZUŠ, Stu-
dentské fi lmy – Špork, Večer plný 
hvězd / ZUŠ, Modrý tygr, Jan Liš-
ka – Ozvěny Afriky, Připomenutí B. 
Hrozného / muzeum, Protidrogový 
program pro školy – Douda
Výroční, tradiční a ostatní pořady
Celkem pořadů:  13
Celkem diváků:  2247
Seznam pořadů:  Inspekce vodníků 
v Čechách / ZUŠ, Travesti Kočky,  
Večer na křídlech fi lmové hudby, 
Sokol Lysá – oslavy výročí, Kino 
disco, Romský festival, Šporkovy 
slavnosti, 30 let HOLysá – horolez-
ci Lysá,  Filmový festival zimních 
sportů,  Život a dílo B. Hrozného 
– muzeum, Vánoční akademie TSK 
Dynamik
Dětské diskotéky – interaktivní 
zábava pro děti i rodiče
Celkem pořadů:  9
Celkem diváků:  453
Výstavy
Celkem:  7
Seznam: Kamil Voděra – Pod hladi-
nou moře, Jan Severa – průřez tvor-
bou, Ivana Jirovská – Nový Zéland, 
Jitka Weisserová - Obrazy a perokres-
by, Jan Liška – Doteky, Martin Šan-
dera – Obojživelníci krásní ve vodě 
i na souši, Jan Liška – Ozvěny Afriky

Mgr. Jiří Havelka, starosta 

Ilona Doležalová: Za Váš člá-
nek o znovu otevřené Spalovně 
na Šibáku, pane starosto, děkuji. 
Bohužel je v něm pro lidi, které 
toto téma zajímá informací po-
někud málo. Přesto oceňuji Vaše 
vyjádření k aktuální diskuzi na 
stránkách fóra www.czlink.net/
lysa. Snad i díky plánovanému 
dni otevřených dveří bude fi r-
mou BDW Line zodpovězeno vše 
podstatné o bezpečnosti provozu 
této spalovny a kvalita životního 
prostředí našeho města a Milovic 
bude po několik let v dobrých ru-
kách fi rmy BDW Line. 

Jak ovšem víme, nic nebývá tak 
růžové jako reklamní letáky na 
Ibalgin. Pokud si mohu dovolit po-
rovnání s tímto preparátem, jehož 
masivní používání se projevilo i ve 
vysokých koncentracích stokových 
vod, obávám se v našem případě 
kontaminace našich zdrojů pitné 
vody, a to ne přes moderní filtry, kte-
ré zajišťují spalovně čistý kontakt s 
ovzduším, ale přes trativod. Je zná-
mo, že na Šibák kanalizace nevede 
a chladící a prací voda, obsahující 
obávané dioxiny po nedokonalém 
spalování, by měla přes, doufejme, 
několik filtrů mizet trativodem v 
orné půdě. Jak daleko je od spa-
lovny zdroj pitné vody pro Lysou? 
Jaký názor má odbor životního 
prostředí města na spalovnu ne-
bezpečného odpadu a hlavně plá-
ny shromažďovat zde v budoucnu 
daleko nebezpečnější odpad z této 
spalovny!? Disponuje firma moni-
torovacím zařízením o spalovací 
teplotě? Jak časté a hluboké jsou 
kontroly takových soukromých fi-
rem ministerstvem ŽP? Kolik stojí 
město Lysou a Milovice slibované 
„levné teplo“? Promiňte, ale dese-
tiprocentní sleva na vytápění dvou 
třetin sídliště mi nepřijde zas až 
tak velké terno. Konečně bych ráda 
pro orientaci věděla, kdy a za jakou 
cenu došlo k prodeji této spalovny 
firmě BDW Line. Předpokládám, 
že v devadesátých letech patřila ješ-
tě spalovna městu.

Druhé téma a otázky mám pro 

radu města na blížící se jaro: Máte 
rádi skákání v blátivých kalužích? 
Máte rádi prasátko Pepu? Dopo-
ručujete rodičům vodícím děti do 
mateřské školky Pampeliška ho-
línky nebo dvě nové mycí soupravy 
pro osobní automobily v Lysé? 

Již několik let bojuje večerní 
sídliště v ulici Okružní o parkovací 
místa. V květnu roku 2009 město 
vypracovalo plán společně s anke-
tou, jak parkování na Sídlišti zlep-
šit. Výsledky ankety nejspíš nebyly 
uspokojivé, jelikož se parkování 
od té doby nezměnilo. Navíc kvůli 
zákazu zastavení v době od 6 do 
17 hodin pro zaměstnance a rodi-
če školek Pampeliška a Mašinka 
přišli obyvatelé nejméně o dalších 
deset parkovacích míst. Jako rodič 
a klient MŠ chápu výše uvedené 
značení zákazu zastavení, jako 
obyvatel nechápu liknavost v řeše-
ní absolutní nezaparkovatelnosti. 
Přitom elegantní řešení bylo pro-
jednáváno v minulosti i dopravní 
komisí. Změnou podélného par-
kování za příčné nalevo v první 
části Okružní ulice by se sice zrušil 
úzký travnatý pás městské zeleně 
a psích exkrementů, ale v ulici by 
se stejným příčným parkováním 
vpravo i vlevo využil prostor pro 
minimálně patnáct aut. Stejně by 
mohl posloužit i travnatý a „ex-
krementy zaminovaný“ prostor 
před vchodem do MŠ Pampeliška 
I. I zde by se podélné parkování 
mohlo změnit v příčné či kolmé. 
Tento postup mi připadá ekono-
micky i ekologicky méně náročný 
než další garážová místa navr-
hovaného parkovacího domu na 
místě dnešního hojně využívaného 
hřiště. Jaké jsou konkrétní plány 
města pro parkování a zpevnění 
blátivých cest na Sídlišti? Jaká 
budoucnost čeká nezděné garáže 
mezi hřbitovy?

Vážená paní Doležalová, děkuji za 
Vaše otázky.

Téma č. 1. Spalovna – Více tech-
nických informací o spalovně podal 
v těchto Listech pan Ing. Sopr. Já 
jsem se rozhodně nevyjadřoval k 
nějaké aktuální diskusi vedené navíc 
na anonymním fóru, ale k situaci kdy 
spalovna po několika letech zahájila 
opětovně provoz. Samozřejmě, že 
nic není naprosto ideální. Nicméně 
orgány státní správy, kterým to pří-
sluší, s provozem spalovny souhlasi-
ly a vydaly jí příslušná povolení k pro-
vozu. K mému překvapení se žádná 
z organizací, které dříve proti spalov-
ně v Lysé protestovaly, proti tomuto 
rozhodnutí nijak neozvala. Jinými 
slovy buď jim to bylo jedno, nebo se 
spalovnou souhlasí. Na rozdíl od Vás 
jsem rád, že když už spalovna fungu-
je tak je její odpadní teplo využíváno 
ve prospěch obyvatel města. Město 
Lysá nad Labem spalovnu společ-
nosti BDW Line nikdy neprodávalo, 
tudíž Vám ani nemohu sdělit, jaká 
byla kupní cena.  

Celý vývoj kolem spalovny je 
v kostce asi následující: Spalovna 
vznikla již za pobytu sovětských 
vojsk v Milovicích. Po revoluci v roce 

1989 došlo na základě tlaku tehdej-
šího zastupitelstva k odstavení spa-
lovny z provozu. V roce 1994 založil 
tehdejší starosta pan Tomáš Sedlá-
ček fi rmu Ekologická spalovna Lysá 
nad Labem, s.r.o. Byl to společný 
podnik soukromníků a města, jehož 
cílem bylo opětovně zprovoznit spa-
lovnu. Podstatou obchodu bylo to, 
že město prodá soukromým osobám 
spalovnu za cca 13 mil. Kč a soukro-
mé osoby ji vloží do společného pod-
niku. Bohužel však soukromé osoby 
nezaplatily dohodnutou kupní cenu.  
Proto bylo v roce 1996 za starosty 
Mgr. Petra Kopeckého vyhlášeno 
výběrové řízení na prodej spalovny.  
Toto výběrové řízení vyhrála společ-
nost Rean spol. s r.o. za částku cca 
19 mil. Kč, s tím že spalovna bude 
převedena na katastru nemovitostí 
novému vlastníkovi až po zaplacení 
celé kupní ceny. Mezitím proběhly 
mimořádné volby a starostou se opět 
stal Tomáš Sedláček (KDU-ČSL). 
Za nového starosty již podmínka 
zaplacení celé kupní ceny nebyla vy-
žadována a město převedlo spalovnu 
na společnost Rean spol. s.r.o. i když 
do zaplacení celé kupní ceny chybě-
lo dle mých informací cca 5 mil. Kč. 
Tyto peníze již město přes veškeré 
soudní spory nikdy nezískalo. Firma 
Rean skončila v konkurzu a spalov-
nu získala do svého vlastnictví fi rma 
BDW Line s.r.o.

Téma č. 2 Pampeliška – Osobně 
jsem rád, že město Lysá nad Labem 
nemá problém s umisťováním dětí 
do mateřských škol jako je tomu v 
jiných městech. Nevím, jak dlouho 
žijete v Lysé nad Labem. Já si pa-
matuji na diskuse, kdy rodiče toužili 
po jakémkoli novém prostoru ma-
teřské školky, kam by mohli umístit 
své děti a kde a jaký prostor to bude, 
na tom příliš nezáleželo. Souhlasím, 
že prostor před mateřskou školou 
Pampeliška je neutěšený. Proto byla 
do rozpočtu na letošní rok zahrnuta 
částka 2 mil. Kč na úpravu tohoto 
prostranství. Pro tento návrh nehla-
sovali panové Sedláček (KDU-ČSL), 
Gregor (nominován KSČM), Os-
vald (TOP 09), Kořista (nominován 
ČSSD), Eliška a Černohorský (oba 
KULTURNÉ !). Možná byste tedy 
měla směřovat otázku na myčku a 
holinky na ně.  

Téma č. 3 Parkování Okružní – 
Když v roce 2009 zadávalo město 
anketu, byly v ní obsaženy návrhy 
na úpravy v ulici Okružní. Z ankety 
mezi občany vyplynulo, že si nepřejí 
zvětšování parkovacích ploch na 
úkor zeleně. Jinými slovy dala v této 
věci radnice na doporučení občanů. 
Přesto se osobně domnívám, že situ-
ace s parkováním na Sídlišti je kaž-
dým rokem horší. Proto se začala vy-
pracovávat (i když vlastně proti vůli 
občanů) projektová dokumentace 
na úpravu této ulice s cílem zvýšit po-
čet parkovacích míst. Co se týká ne-
zděných garáží na Sídlišti, nemůže 
město v tuto chvíli nabídnout lidem, 
kteří tyto garáže vlastní jinou alter-
nativu. To znamená, že zatím v této 
oblasti nechystáme žádnou změnu.

Mgr.  Jiří Havelka, starosta



3/2013 LISTY města Lysé nad Labem 5

Krimi střípky
V restauraci naléval mladistvému

Dne 13. 1. 2013 prováděla hlídka 
MP kontrolu restaurací a při tom 
bylo zjištěno v jedné z místních re-
staurací, že obsluha nalévala alko-
holické nápoje mladistvému hostu. 
U tohoto hosta byla provedena ori-
entační dechová zkouška s pozitiv-
ním výsledkem. Věc byla s obsluhou 
restaurace řešena jako přestupek 
blokovou pokutou. 

Zapomenutá návštěvnice 
na hřbitově

Dne 15. 1. 2013 bylo na služebnu 
MP Lysá nad Labem oznámeno, že 
na hřbitově je zamčena nějaká paní. 
Na místo se dostavila hlídka MP 
a bylo zde zjištěno, že správce 
hřbitova uzamkl jednu z návštěv-

nic hřbitova. Po tomto zjištění byl 
správce hřbitova telefonicky kon-
taktován a ženě odemkl. 

Fyzické napadení strážníka MP
Dne 19. 1. 2013 v 03.05 hodin byl 

při výkonu služby fyzicky napaden 
strážník MP. Při tomto napadení 
bylo strážníkovi způsobeno zraně-
ní, které si vyžádá delší dobu léče-
ní. Celou věc si na místě převzala 
k dalšímu šetření služba kriminální 
policie Nymburk. Pachateli hrozí 
obvinění hned z několika trestných 
činů. 

Odcizené nákupní vozíky 
z Penny Marketu   

Dne 23. 1. 2013 byla MP požádá-
na o spolupráci při šetření u občana 

Lysé nad Labem, který měl zcizovat 
v prodejně Penny Marketu v Lysé 
nad Labem nákupní vozíky. Prove-
deným šetřením bylo zjištěno, že u 
této osoby se nachází celkem 5 ks 
těchto vozíků. Celou věc MP předa-
la na místě k dalšímu šetření PČR. 

Pokus vloupání do objektu u 
tenisových kurtů   

Dne 27. 1. 2013 ve 22.21 hodin 
byla hlídka MP požádána o spo-
lupráci při pátrání po pachatelích 
pokusu vloupání, kteří z místa vlou-
pání utekli. Po zjištění všech skuteč-
ností hlídka MP prováděla kontrolu 
ve městě, kdy ve 22.30 hodin v ulici 
Sojovická byly spatřeny dvě osoby, 
které odpovídaly popisu. Vzhledem 
k tomu bylo přikročeno k jejich kon-

trole. Protože osoby nemohly hod-
nověrně prokázat svou totožnost, 
byly předvedeny na služebnu OO 
PČR Lysá nad Labem. Provedenou 
lustrací bylo zjištěno, že se jedná 
o dva mladíky z Lysé nad Labem. 
Obě osoby jsou důvodně podezřelé 
ze spáchání trestného činu krádeže 
vloupáním ve stádiu pokusu.

 
Drobní zlodějíčci dál řádí

Dne 2. 2. 2013 byly v průběhu 
dne zadrženy v prodejnách Penny 
v Lysé nad Labem celkem tři osoby 
přistižené při drobných krádežích 
zboží. Všem osobám byly MP ulo-
ženy blokové pokuty pro přestupky 
proti majetku. 

Bc. Luboš Zita
zástupce ředitele MP Lysá n. L.

Blahopřání

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

hodně pohody a spokojenosti.
   Marcela Chloupková

92 let
Bedřiška Rámišová

91 let
Jarmila Topinková

90 let
Božena Chvojková
Oldřich Závodník

85 let
František Hampl
Libuše Dalecká
Hana Vaňousková
Božena Bártová

80 let
Miroslav Volf
Jáchyma Vašáková
Blažena Nováková
Ladislav Kerda
Jiřina Slámová
Ludmila Volfová

Charles Chaplin:
„Mládí by byla skvělá doba, kdyby přišla v životě na podzim.“

Pro stanoviště U VLEČKY, KE SKÁLE, BRANDLOVA (u trafa) 
a MLÍČNÍK budou přistavovány BIO (velkoobjemové kontejnery na zeleň) 
– v měsících duben, květen, září a říjen 2013, a to každou 3. sobotu v měsíci. 

Pro stanoviště DVORCE, BYŠIČKY, ŘEHAČKA a U BORKU bu-
dou přistavovány BIO + KOMUNÁL (velkoobjemové kontejnery na zeleň 
a domovní odpad) – v měsících duben, květen, červen, červenec, srpen, září, 
říjen 2013, každou 3. sobotu v měsíci.

Vysvětlivky: BIO - velkoobjemový kontejner na zeleň

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

Podrobnější informace Vám rádi podáme na MěÚ odbor správy majetku, 
tel.: 325 510 231.

odbor SMI

Stacionární kontejnery usnadňují lidem odevzdávání vysloužilých 
spotřebičů a baterií blíže místu jejich bydliště. S drobnými elektrospotřebiči 
tak občané nemusí až na sběrný dvůr, ale mohou je kdykoliv a pohodlně 
odevzdat u některých již vzniklých separačních stání na tříděný odpad.

Do stacionárních kontejnerů patří drobná elektrozařízení, 
jako jsou např. kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, discmany, 
telefony a další. Součástí konstrukce je také integrovaný box na baterie a 
akumulátory. Do kontejnerů naopak nepatří televizory, počítačové monitory, 
zářivky, úsporné žárovky.

MOŽNOSTI
■ zřízení míst zpětného odběru EEZ a baterií
■ zajištění sběru a ekologického zpracování 
 drobných EEZ a baterií
■ využití materiálů v rámci informační 
 podpory

VÝHODY
■  dodání kontejnerů zdarma
■ obsluha kontejnerů zdarma
■ zpracování sebraných EEZ a baterií 
 zdarma
■ možnost odevzdat veškerá EEZ a baterie
 bez rozlišení jejiich původu
■ sběr mimo režim odpadů
■ deklarace ekologické odpovědnosti

Naše město má dva nové červené stacionární kontejnery na drob-
ná elektrozařízení. Budou umístěny na Sběrném dvoře, Sídliště 1738
a v Litoli, ulice Mírová 34.

Novotná Romana, SMI
tel.: 325 510 235

Stacionární kontejnery

Více na www.asekol.cz

Poděkování

Upozorňujeme občany, že zámecký park bude v měsíci dubnu 2013 
z technických důvodů uzavřen.

odbor SMI

Upozornění

Jedním z informačních kanálů, 
které může městský úřad využívat 
směrem k občanům a klientům 
úřadu, je možnost zasílání krát-
kých textových zpráv, rozesíla-
ných buď hromadně, nebo indivi-
duálně.

Prostřednictvím tohoto sys-
tému může občan v důležitých 
(případně krizových) situacích 
obdržet SMS s okamžitou in-
formací na svůj mobilní telefon. 
Cílem je zlepšení informovanosti 
a bezpečnosti obyvatel měst a obcí 
v ČR. Do tohoto systému je zapo-
jeno více než 730 obcí z celé České 
republiky. 

Tento systém máme možnost 
využívat také v Lysé nad Labem. 
Náklady na správu systému jsou 
mizivé, v přepočtu asi 0,1 Kč na 
občana a měsíc. Jde o to, zda je ze 
strany občanů zájem tento systém 
využívat?

Jaké druhy SMS mohou být ro-
zesílány:
1) hromadné SMS – např. ozná-
 mení o zasedání zastupitelstva 

Budou občané komunikovat s úřadem pomocí SMS?
 města, oznámení o veřejném 
 projednávání investičních pro-
 jektů, besedy s občany, ozná-
 mení o konání humanitární 
 sbírky, oznámení úprav pra-
 covní doby úřadu, oznámení 
 o omezení provozu Czech PO-
 INT na úřadu, o splatnosti po-
 platku za odpady, poplatku za 
 psy, oznámení o omezení par-
 kování v ulicích z důvodu úkli-
 du, oznámení o opravách ko-
 munikací a chodníků,
2) hromadné SMS z oblasti kultu-
 ry a sportu – např. pořádání 
 koncertů, sportovních utkání, 
 výstav,
3) hromadné SMS o dodávkách 
 vody, plynu a elektrické energie 
 – např. oznámení o přerušení 
 dodávek, o opravách, o odstáv-
 kách, o odečtech měřidel – za-
 jišťovali by provozovatelé sítí,
4) hromadné SMS – různé – např. 
 ztráty a nálezy, akce komerční-
 ho charakteru,
5) individuální SMS – od referen-
 tů MěÚ z různých odborů k jed-

 notlivým občanům. Např. ozná-
 mení o hotových dokladech ža-
 datelů, pozvání k osobnímu 
 jednání (předchází obálce s do-
 dejkou), oznámení o hotových 
 smlouvách k vyzvednutí, výzva 
 k doplnění chybějících náleži-
 tostí, oznámení o nálezu zatou-
 laného psa (podle známky).

U měst a obcí, které SMS ko-
munikaci využívají, dochází k 
výraznému snížení nákladů. Z 
analýzy nákladů u měst obdobné 
velikosti jako Lysá nad Labem 
vyplývá, že při nahrazení 40 % 
kontaktů SMS může úspora činit 
až 50 tis. Kč ročně.

Aby systém začal fungovat, musí 
o něj být ze strany občanů zájem, 
podpořený poskytnutím čísla mo-
bilního telefonu. Systém je zabez-
pečený proti neoprávněnému pou-
žití databáze čísel. Poznatky z obcí, 
které systém používají, bezpečnost 
potvrzují. 

Přihlášení občana do systému 
se děje automaticky pomocí tzv. 

„registrační SMS“. Tím se číslo 
občana dostane do databáze a zvo-
lený druh SMS již na uvedené číslo 
chodí bezplatně. 

Pokud již občan nechce systém 
využívat, odhlásí se stejně jednodu-
še a číslo se z databáze automaticky 
vymaže.

Podle zkušeností se systém bu-
duje asi 2 roky.

Vážení čtenáři, pokud Vám ten-
to způsob komunikace vyhovuje 
a chtěli byste jej využívat, berte 
prosím tento článek jako „prů-
zkum veřejného mínění“. V klad-
ném případě uvítáme Vaši mai-
lovou zprávu s předmětem SMS 
INFO, zaslanou na adresu: anke-
ta@mestolysa.cz se slovem ANO 
a uvedením druhu SMS (viz výše 
1 až 5, případně všechny), které 
byste akceptovali.

Bude-li od Vás odezva příznivá, 
budeme v projektu pokračovat. Vaši 
reakci očekáváme do 31. 3. 2013.  
Děkujeme za spolupráci!

Miloš Dvořák
tajemník MěÚ Lysá n. L.

Přistavování
velkoobjemových

kontejnerů v roce 2013

Zámecké novinky 
Opět Vás zdravíme z Domova Na 

Zámku a přinášíme informace z na-
šeho života.

Přesto, že jsme v zimě „trochu 
odpočívali“, práce v zámecké dílně 
pokračovaly každý den jako obvykle 
a výrobky rostly jako houby po dešti.

Oblíbené polštáře různých tvarů, 
pletené šály, kabelky, čelenky, va-
lentýnská přání… Při dobré kávě, 
písničkách a vyprávěních jde všech-
no jedna radost. Za přispění paní 
místostarostky Marcely Chloupkové 
se nám podařilo ušít nové závěsy do 
zámecké kaple. Děkujeme.

Šporkovjanka trénovala tak, aby 
se opět ukázala ve své plné kráse. 
Zpestřila program lyským Baráční-
kům a zahrála jim na jejich „Výroč-
ním sedění“.

V plném proudu je i „Univerzita 
volného času“ s PaedDr. Marií Ko-
řínkovou. Zajímavá témata s milým 
projevem vždy potěší a mnohdy při-
pomenou již zapomenuté či nepro-
bádané.

V zimních měsících stále pokra-
čovalo trénování paměti zábavnou 
formou při pravidelném pátečním 
cvičení s fyzioterapeutem, při zpívá-
ní a muzice s názvem „Za lidovými 
muzikanty“, při promítání fi lmů 
pro pamětníky, při luštění křížovek 

a zápolení ve společenských hrách. 
Oblíbené je i individuální zpívání 
s klienty na pokojích s hudebním do-
provodem našeho muzikoterapeuta.

Vždy v pondělí a ve středu odpo-
ledne se v naší zámecké kavárně 
rozvoní čerstvě uvařená káva, čer-
vené víno a jiné dobroty. K tomu 
všemu hraje Šporkovjanka a vyzívá 
přítomné ke zpěvu a tanci. Jsme rádi, 
že nás pravidelně navštěvuje i senior-
ská veřejnost z města. Každý měsíc 

slavíme s našimi „Jubilanty“ jejich 
narozeniny. Pokračují návštěvy 
dobrovolníků, kteří si s námi zpívají, 
povídají, předčítají zajímavé knihy 
a vodí k nám své psí mazlíčky…

Ale konec „odpočinku“. Příště se 
s Vámi podělíme o to, jaký u nás byl 
„Masopust“ a tradiční, letos „ZÁ-
MECKÝ VALENTÝNSKÝ PLES“. 
Zavzpomínáme na „Mezinárodní 
den žen“ a jak jsme vítali příchod 
jara.

Závěrem bychom Vás rádi po-
zvali na koncert komorního pěvec-
kého sboru VOX NYMBURGEN-
SIS, který se uskuteční 16. 3. 2013 
v 18.00 hodin v zámeckém sále 
1. patra.

Přejeme krásné dny a opět srdeč-
ně zveme do naší zámecké kavárny 
na příjemné posezení a dobrou zá-
meckou kávu.

Mgr. Jiří Hendrich, ředitel
Domov Na Zámku Lysá n. L.

Členové okrskové komise č. 6 děkují personálu a voličům Domova Na Zám-
ku za pečlivou přípravu prezidentských voleb.

František Světlý
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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   8-11   12-18PO   8-11   12-18
ÚT   zavřenoÚT   zavřeno
ST    8-11   12-18ST    8-11   12-18
ČT    8-11   12-15ČT    8-11   12-15
PÁ   8-11   12-15PÁ   8-11   12-15

Městská knihovna v Lysé nad Labem pro své čtenáře v rámci Března – 
měsíce knihy připravila několik novinek. Opět po roce bude vyhlášen čtenář 
roku, tentokrát bychom rádi ocenili věrnost našich čtenářů, a tudíž oceníme 
čtenáře, který do naší knihovny chodí nejdéle.

V rámci měsíce knihy bude rovněž k dispozici internet pro veškerou veřej-
nost zdarma. K dispozici je i místní WIFI síť. Zároveň v tomto období bude 
všem nově registrovaným čtenářům knihovny odpuštěn roční registrační po-
platek a budou tedy mít registraci v knihovně na rok zdarma. 

Dárkem pro všechny čtenáře pak bude možnost absenčního půjčení nové 
čtečky knih, kterou jsme pro Vás připravili. Tato čtečka bude k dispozici 
všem čtenářům od 15 let, kteří jsou v naší knihovně registrovaní min 1 rok, 
nemají vůči naší knihovně žádné pohledávky a složí v knihovně vratnou kauci 
500,- Kč.

Březnová přenáška našich „Toulek“ 
bude věnovaná dalšímu historickému 
skvostu Čech. Tentokrát se společně 
s PaedDr. Marií Kořínkovou vydáme na 
Moravu do Kroměříže a budeme se moci 
těšit nejen na povídání o historii Arcibis-
kupského zámku, ale i zámeckých zahrad. 
Na Vaši účast se těšíme v prostorách měst-
ské knihovny. Vstup zdarma!

Kurzy drátování s lektorkou Janou Řípovou se budou konat ve středu 6. a 
20. března vždy od 16.30 v prostorách městské knihovny.

Přednáška přírodovědce 
RNDr. Martina Šandery je 
pořádána v rámci přednáš-

kového cyklu Univer-
zity volného času, na 
které se podílejí Měst-
ská knihovna Lysá nad 
Labem,  Státní okresní 
archiv Nymburk se 

sídlem v Lysé nad Labem a Polabské muzeum a navazuje na výstavu téhož 
jména, která bude probíhat od března do konce května v Muzeu Bedřicha 
Hrozného v Lysé nad Labem. Přednáška se uskuteční v prostorách muzea.

Novinky v Městské knihovněNovinky v Městské knihovně

Přednáška specialisty tréninku zvířat v ZOO Praha pana RNDr. Františka 
Šusta, PhDr. Přednášku v prostorách knihovny pořádá Psí škola Superpes.

Kanada bezesporu patří mezi země s nejkrásnějšími přírodními krásami 
na světě. Nádherné hory, čisté divoké řeky s mnoha vodopády, ale i nádherná 
moderní velkoměsta - to jsou přednosti, kvůli kterým stojí tuto zemi navštívit. 
Toulat se těmito krásnými přírodními scenériemi budeme mít možnost díky 
povídání Mgr. Miroslava Langa. Besedu pořádá Spolek rodáků a přátel Lysé 
n. L. a konat se bude v prostorách knihovny. 

V pravidelné dětské soutěži našich čtenářů se tentokrát bude bojovat o vol-
nou rodinnou vstupenku do Muzea v Benátkách n. J. Losování proběhne ve 
čtvrtek 29. 3. 2013 ve 14.00 hod. v dětském oddělení knihovny. 

Ilustrátorka Vendula Hege-
rová je v oblasti knižní ilustra-
ce známou osobností. Její milé 
dětské obrázky ozdobily již 
velkou řadu dětských knih a její 
„Případy detektiva Preclíka“ ze 
Čtyřlístku pak zná určitě každý 
malý čtenář. Výstava dětských 
ilustrací této autorky bude k vidění v knihovně v průběhu března a první 
polovině dubna. 

Toulky minulostí – 2. dubna 2013
Historické putování s PaedDr Marií Kořínkovou po moravských hradech 
a zámcích.
Čína – 3. dubna 2013
Cestopisná beseda pořádaná Spolkem rodáků a přátel Lysé n. L. v knihovně.
Noc s Andersenem – 5. dubna 2013
Pravidelná noční akce pro dětské čtenáře knihovny, tentokrát s tématem 
Heleny Zmatlíkové. Bližší informace o akci i přihlašovací formulář lze získat 
v knihovně.
Velikonoční koncert – 6. dubna 2013 
Koncert jednoho z nejlepších dětských pěveckých sborů v ČR, zlatého olympij-
ského medailisty z olympiády dětských pěveckých sborů konané v roce 2012 
v USA– jabloneckého „Iuventus, gaude“. Koncert proběhne v prostorách 
evangelického kostela v Lysé n. L.

Soutěž pro dětské čtenářeSoutěž pro dětské čtenáře
 Toulky minulostí Toulky minulostí
– 5. března 2013– 5. března 2013
od 16.30 hodinod 16.30 hodin

Učení, trénování a motivování zvířat Učení, trénování a motivování zvířat 
– 9. března 2013 od 9.00 do 17.00 hodin– 9. března 2013 od 9.00 do 17.00 hodin

Plazi – naši spolubydlící a sousedéPlazi – naši spolubydlící a sousedé
– 7. března od 18.00 hodin– 7. března od 18.00 hodin

p

Kanada – 12. března od 17.00 hodinKanada – 12. března od 17.00 hodin

Výstava dětských ilustrací Venduly Hegerové Výstava dětských ilustrací Venduly Hegerové 
– 6. března – 15. dubna 2013– 6. března – 15. dubna 2013

Chystáme na dubenChystáme na duben

KINO Lysá nad Labem
PROGRAM BŘEZEN 2013

do 10.3. v kavárně KINA
PETR BRUKNER: „LIDÉ, KTERÉ MÁM RÁD. AČKOLI...“
Výstava fotogra ií – portrétů od P. Bruknera, člena Divadla Járy Cimrmana.

NE 3.3. od 15 hodin
CESTA DO PRAVĚKU 
Klasika českého ilmu Karla Zemana. Nález pravěké zkameněliny je pro 
čtyři zvídavé kluky výzvou k výpravě do dávné minulosti...
Dobrodružný / Fantasy / Československo, 1955, 93 minut, vstupné 60 Kč

ČT 7.3. od 20 hodin
NEDOTKNUTELNÍ (projekce DVD)
Komedie s dramatickou zápletkou o tom, že ani od krku po prsty u no-
hou nepohyblivý člověk odkázaný na pomoc druhých, nemusí ztratit 
smysl života...
Komedie / Drama / Životopisný, Francie, 2011, 112 minut, vstupné 60 Kč

PÁ 8.3. od 20 hodin
MAMMA MIA (projekce DVD)
Při příležitosti Mezinárodního dne žen uvedeme ilmovou verzi 
úspěšné divadelní muzikálové show. Ke vstupence od nás navíc každá 
žena obdrží dárek.
Muzikál / Romantický / Komedie,USA / Velká Británie / Německo, 2008, 
109 minut, vstupné 60 Kč

SO 9.3. od 20 hodin
SINISTER (projekce DVD)
Ellison, autor detektivních románů, objeví na půdě svého domu staré 
ilmové pásy, související se záhadnými vraždami, jež se tu kdysi staly...

Krimi / Horor / Thriller / Mysteriózní, USA, 2012, 110 minut, vstupné 60 Kč

NE 10.3. od 15 hodin
JAK SE STAL LOTRANDO LOUPEŽNÍKEM
Uvádí DS Hálek Nymburk.
Vstupné 60 Kč

ČT 14.3. od 20 hodin
ODPAD MĚSTO SMRT (projekce DVD)
Prostitutka Romi je ve svém povolání málo úspěšná. Čím umanutěji 
ji však její pasák Franz posílá na ulici, tím více se Romi přibližuje 
úplnému zhroucení...
Drama, ČR 2012, 70 minut, vstupné 60 Kč

PÁ 15.3. od 20 hodin
VOMBAT KRUTON + ARTMOSPHERE
Rockový večer nabídne brandýské uskupení Vombat Kruton a svůj de-
but představí místní stoupající objev Artmosphere.
Vstupné 60 Kč

SO 16.3. od 20 hodin
CO KDYBYCHOM ŽILI SPOLEČNĚ? (projekce DVD)
Čtyři nerozluční přátelé, kterým již paměť i srdce začínají pomalu vy-
povídat službu a na obzoru je přízrak domova důchodců, se vzepřou 
osudu a rozhodnou se žít společně...
Drama / Komedie, Francie / Německo, 2011, 96 minut, vstupné 70 Kč

NE 17.3. od 15 hodin
ASTERIX A OBELIX VE SLUŽBÁCH JEJÍHO VELIČENSTVA (DVD projekce)
Pod vedením Julia Caesara napadly římské legie Británii. Britská králov-
na proto vyhledala pomoc u Galů, vyhlášených svým důmyslným bojem 
proti Římanům...
Komedie / Rodinný, Francie / Španělsko / Itálie / Maďarsko, 2012, 
125 minut, vstupné 75 Kč

PO 18.3. od 19.30 hodin
IVAN KLÁNSKÝ  KLAVÍRNÍ KONCERT
Program: J. S. Bach, L. van Beethoven, L. Janáček, F. Chopin. Vstupen-
ky á 150,-Kč je možné zakoupit v městské knihovně a hodinu před 
koncertem na místě (Husovo nám.). Žáci ZUŠ po předložení průkazu 
vstupné 50,- Kč. Koncert se koná za inanční podpory města Lysá n. L.

OD ÚT 19. DO SO 23.3.
TESTOVÁNÍ DCI PROJEKCE
Představení a ukázky nové digitální technologie včetně systému 3D. 
(uskuteční se v závislosti na dokončení inovace techniky)

NE 24.3. od 15 hodin
DĚTSKÉ ODPOLEDNE: BALÓNKOVÁ DISKOTÉKA
Diskotéka pro děti a hrátky s balónky, vstupné dobrovolné.

ST 27.3.2013 od 18 hodin
ŽIVOT JE JEN NÁHODA
Vzpomínka na Osvobozené divadlo a divadlo Semafor v podání žáků 
a učitelů ZUŠ F. A. Šporka

ČT 28.3. od 20 hodin
ATLAS MRAKŮ
Adaptace románu Davida Mitchella vypráví šest žánrově odlišných 
příběhů, které se odehrávají v různých časech a na různých místech. 
Drama / Mysteriózní, Německo / USA / Hong Kong / Singapur, 2012, 
172 minut, vstupné 80 Kč

PÁ 29.3. od 20 hodin
ACH, TA NĚHA NAŠICH DAM! ANEB PÓREK
DS Samodiv uvede absurdní černou komedii Jean-Claude Danauda, kde 
hraje pórek zásadní roli. Představení není vhodné pro děti.
Vstupné dobrovolné

SO 30.3. od 20 hodin
PORNOBAZOOKAS + ČOKOŽMOLKY
Punk is not dead! Brandýští ostřílení pankáči spolu s domácí mladou 
partou poprvé v KINĚ!
Vstupné dobrovolné

NE 31.3. od 15 hodin
ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA, TŘI PŘADLENY
DS Tyl Čelákovice uvádí dvě krátké pohádky pro děti od 3 let.
Jednotné vstupné 40 Kč

PŘIPRAVUJEME:
1.4. NA STOJÁKA (Lukáš Pavlásek, Daniel Čech, Karel Hynek)
23. – 24.4. „Sporck - persona baroque“ – muzikál – opera na šporkovské 
téma v podání žáků, učitelů a hostů ZUŠ F. A. Šporka. 
26.4. XAVIER BAUMAXA

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

Tipy ke čtení
Beletrie pro dospělé
Mistrovský tah – PATTERSON James
Alexe povolají k dokonale spáchané vraždě dvou zkorumpo-
vaných politiků. Je zřejmé, že je to práce profesionála. Pátrá-
ní se rozběhne na plné obrátky, přesto umírají další činitelé 
s pošpiněnou pověstí. Veřejnost se začne ptát: Je střelec hr-
dina, anebo mstitel? Navíc musí Alex čelit dlouholetému 
nepříteli, který nehodlá polevit, dokud nezlikviduje celou Alexovu rodinu.

Pražský kabalista – HALTER Marek
Na počátku historického románu z pražského židovského 
města stojí slib dvou přátel a domluvený sňatek jejich dětí. 
Jak už to ale bývá, člověk spřádá plány a Bůh je mění. Osudy 
Evy, vnučky slavného rabiho Lowa, a rabiho přítele Davida 
Ganse přímo ovlivní okolnosti vzniku i zániku Golema, by-
tosti, jíž rabi Low vdechl pomocí kabaly život, aby ochraňo-

vala židovské město. Hrdinou příběhu ale není samotný rabín, ale právě Da-
vid Gans, matematik, astronom a kabalista, jenž se stýká s Tycho Brahem, 
Johanesem Keplerem a ostatními učenci v rudolfi nské Praze, a v neposlední 
řadě Eva, s níž přichází potichu, po špičkách do příběhu láska.

Naučná literatura pro dospělé
Masarykovy oprátky – PLACHÝ Jiří, PEJČOCH  Ivo
Kniha je věnována problematice trestu smrti v době první a 
druhé Československé republiky, tedy v letech 1918–1939. 
Je uvozena texty, pojednávajícími obecně o trestu smrti a jeho 
praktickém výkonu v našich zemích. Následuje hlavní část, 
která je rozdělená do třiadvaceti chronologicky řazených ka-
pitol. První se souhrnně věnuje období let 1918–1922, kdy probíhala stabi-
lizace československého státu. V té době byly popravy prováděny především 
v souvislosti s válečnými konfl ikty, které nová republika vedla se svými sou-
sedy. První rozsudek vynesený řádným soudem v ČSR byl vykonán počát-

kem roku 1923. V následujících letech bylo v republice provedeno celkem 
jedenadvacet poprav: jedenáct v době, kdy byl prezidentem T. G. Masaryk, 
sedm během prvního funkčního období Edvarda Beneše a tři v době takzva-
né druhé republiky. 

Jak bývalo v Nymburce – KOŘÍNEK Václav
Historie a vyprávění o středočeském městě Nymburce pohledem 
místního znalce dějin, lidí a příběhů. Soubor textů věnovaných 
Bohumilu Hrabalovi, který z nich čerpal ve svých textech (ne-
jen o Nymburce), zejména v Harlekýnových milionech. Kniha 
předkládá poutavé obrázky i vzpomínky ze života města, rad-
nice, osobností či železnice. Prostřednictvím drobných příběhů 

vykresluje podmanivý kolorit někdejších časů. Mimo několika novinových článků 
texty takto uceleně nikdy nevyšly a pro čtenáře jsou souhrnně připraveny až nyní po 
důkladné redakci a doplnění.

Beletrie pro děti
Víla Větrnka – ROŽNOVSKÁ Lenka
Do kapičky rosy na jitrocelovém listu foukl vánek a narodila 
se víla Větrnka. Černovlasá vílí holčička s borůvkovýma očima 
pečuje o svou kouzelnou louku a její obyvatele. A protože její 
tatínek je dobrodruh vítr Větroplach, má i Větrnka kurážné 
srdce a nikomu neodepře svou pomoc s kapkou kouzla.

Pohádky z pekelce – NEPIL František
Pekelec není žádná strážnice pro čerty, jak píše sám autor, 
ale vyhřáté místo za pecí, kde sedávaly děti a poslouchaly 
děsivé i veselé příběhy. Sbírka pohádek Františka Nepila 
vychází již poněkolikáté a je docela jisté, že nezklame ani 
další generaci malých čtenářů. Přečtěte si o kaštanu, který 
touží stát se vánočním stromečkem, o pytlačícím brejlovci, 

o holoubkovi, který pracoval na poště, nebo o kropenaté slepičce, která se 
učila zpívat. Originální texty všemi milovaného, ryze českého autora vás jistě 
nezklamou.

Kurz drátování – 6. a 20. března od 16.30 hodinKurz drátování – 6. a 20. března od 16.30 hodin
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NABÍZÍME ŠIROKÝ VÝBĚR KROUŽKŮ – RŮZNÉHO TYPU A PRO RŮZNÉ VĚKOVÉ SKUPINY:
- pro děti od 3 do 10 let angličtina a anglická odpolední školka s rodilou mluvčí
- pro dospělé anglická konverzace s rodilou mluvčí
- pro děti hudební škola YAMAHA (4 měsíce - 6 let), hravé cvičení (2-6 let); taneční škola (přípravka)
  (3-7 let); taekwon-do (4-7 let)
- pro děti miniškolka BENJAMÍNEK (2-6 let) a MONTESSORI BENJAMÍNEK (3-6 let)
- pro rodiče a děti (2-6 let) MONTESSORI DÍLNIČKY
- pro dospělé - cvičení pro těhotné, i s míči + zumba + P-CLASS vše s hlídáním dětí; jóga
- HERNA PRO RODIČE S MIMINKY do 1,5 roku věku = KAŽDÝ PÁTEK 9-11 hodin

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

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

Herna:
HERNU MÁME OTEVŘENOU 
KAŽDÝ VŠEDNÍ DEN
PO, PÁ  9 - 12
ÚT-ČT 9 - 12  a  14 - 18

Klub
Fajn

KlubFajn
www.klubfajn.estranky.cz

email: klubfajn@seznam.cz
tel.: 777 141 243

Poděbradova 1707
Lysá nad Labem

Herna je otevřena
v úterý od 10.00 do 

18.00 hodin a 
ve středu od 12.30 

do 18.00 hodin.
V pátek od 10.00 
do 16.00 hodin.

BUDEME MOC RÁDI, POKUD 
BY NÁM NĚKDO DAROVAL:
- funkční mobilní telefon (i používaný)

STÁLE PŘIJÍMÁME DĚTI DO KROUŽKŮ NA 2. POLOLETÍ

KLUBÍČKO
kurz pro předškoláky

kurz je zaměřen na rozvoj dovedností 
a předpokladů pro úspěšný start 

školní docházky
od března čtvrtek odpoledne

Ve spolupráci s MonteŠkolkou Poděbrady 
pořádáme přednášku na téma

Montessori doma
a

Montessori pro nejmenší
6. 3. 2013

od 19.00 hodin
Povídat si s Vámi bude Stanislava Marešová,

zřizovatelka a učitelka Montessori mateřské
Školky v Poděbradecha Kolíně

Od 18 hod. proběhne doplňková
přednáška o chřipkové prevenci výrobky

švýcarské fi rmy Just

ROZVRH AKTIVIT: BŘEZEN 2013
PONDĚLÍ 8.30 – 12.30 MINIŠKOLKA V ULITĚ - rezervace
ÚTERÝ   9.00 – 12.00 MONTESSORI V ULITĚ
  + MiniMONTESSORI
 10.00 – 18.00 HERNA, OBCHOD
 14.00 – 15.00 KERAMIKA pro děti I.
 15.00 – 16.00 KERAMIKA pro děti II.
POSLEDNÍ STŘEDA
V MĚSÍCI 

16.30 – 18.00 MODELÁŘ od 10ti let

STŘEDA 8.30 – 12.30 MINIŠKOLKA V ULITĚ
 13.30 – 15.00 VÝTVARKA s angličtinou od 5 let
 16.00 – 17.00 VÝTVARNÁ DÍLNA od 3 let
 12.30 – 18.00 HERNA, OBCHOD
ČTVRTEK 8.30 – 12.30 MINIŠKOLKA V ULITĚ - rezervace
 19.30 –        ? KERAMIKA pro dospělé
PÁTEK      ŠITÍ TROCHU JINAK
 

13.00 – 14.30
 PRO DĚTI OD 5 DO 10 LET

 10.00 – 16.00 HERNA, OBCHOD
SOBOTA, NEDĚLE  OSLAVY, PÁRTY, AKCE   

Žáci naší 
školy se 
zapojili do 
dlouhodobé-
ho projektu 
L e b e n d i g e 

Elbe – Živoucí Labe, který organi-
zuje německá organizace ochrany 
přírody Deutsche Umwelthilfe. 
Hlavním tématem letošního roku 
je Sprache des Flusses – Řeč řeky. 
Partnerem projektu je internetové 
rádio pro mládež YCBS. Projektu se 
účastní žáci a studenti pěti škol – tři 
německé a dvě české (Gymnázium 
Jana Palacha z Prahy a Základní ško-
la Bedřicha Hrozného Lysá n. L.).

A jak si setkání užily děti?

Veronika Binderová (8. r.):
„Dne 24. 1. 2013 jsme jeli na 

první setkání škol do Magdebur-
gu. Je to město ve Spolkové repub-
lice Německo. Naším úkolem bylo 
vhodné zvolení námětu na příspě-
vek – interview pro rádio YCBS. 
Vyzkoušeli jsme si nanečisto, jak 
takové interview vzniká. Dostali 
jsme mikrofon a nahrávali rozho-
vory mezi sebou. Dále jsme museli 
natočený materiál upravovat na 
počítači, stříhat a nakonec dodat 
nějaký hudební podklad. Doladili 
jsme pár technických nedostatků, 
například zvýšili nebo snížili hla-
sitost. Museli jsme mluvit nahlas 
a zřetelně, aby nám bylo rozumět. 
Mikrofon mít dostatečně blízko 
i dostatečně daleko.

V Magdeburgu jsme si našli 
spoustu německých, ale i českých 

Setkání škol v Magdeburgu

přátel. Těšíme se, až vyrazíme 
zase.“

Tereza Volfová, Eliška Vrátilo-
vá a Anna Krumpholcová (9. r.):

„Kromě práce na tématech rá-
diového příspěvku se nám líbilo 
ubytování v centru města, nedaleko 
domu z dílny architekta Hundert-
wassera. Při prohlídce města jsme 
viděly také další památky. Našly 
jsme hodně německých kamarádů, 
procvičily němčinu a získaly nové 
zkušenosti.“

Další setkání čeká všechny 
účastníky 3. – 5. května v Ebers-
walde. Ale do té doby už budeme 
muset mít náš příspěvek pro rádio 
téměř hotový. Práce je více než 
dost. Žáci a žákyně ZŠ B. Hrozného, Mgr. Eva Poborská, Mgr. Dana Tvrdá

Jak získat 30 let fi nančních
zkušeností za 90 minut … a užít

si přitom spousty zábavy?
přijďte si popovídat o své fi nanční situaci,

hypotéce, investicích, pojištění formou
interaktivní hry s Ing. Lopraisovou

19.3.2013 od 17.00 do 18.30 hodin

BAZÁREK
DĚTSKÉHO OBLEČENÍ, POTŘEB 
A TĚHOTENSKÉHO OBLEČENÍ
příjem věcí: 25.3.-26.3.
prodej věcí: 27.3.-29.3.
celý týden 9–12 a 14-18 hodin

CVIČENÍ PRO DĚTI S EVOU

s rodiči PO a ČT 9.30-10.30 hodin
bez rodičů ČT 16.30-17.30

DOBROČINNÝ BAZÁREK
DĚTSKÉHO OBLEČENÍ, POTŘEB,
HRAČEK A TĚHOTENSKÉHO 
OBLEČENÍ
příjem věcí: 2.4.-5.4.2013
prodej věcí: 8.4.-12.4.2013
v době provozu MC

Robátka – od 4 měsíců do 18 měsíců
První krůčky k hudbě – od 18 měsíců do 4 let

PRVNÍ LEKCE NA UKÁZKU ZDARMA
www.hudebniskolayamaha.cz

PŘEDPORODNÍ KURZ
každé úterý v 18.30 hod
od 5.3.2013 do 2.4.2013

Pozor, modelářský kroužek byl
přesunut na středu, místa jsou stále
volná.

Nově otevíráme Výtvarnou výchovu 
s angličtinou, přihlášky ve Fajn Klubu.

Aktuálně přijímáme přihlášky na
dětskou keramiku!

V létě opět proběhnou týdenní
prázdninové programy, plánované
termíny jsou vždy na konci července 
a srpna, pokud máte zájem, můžete 
se předběžně hlásit na uvedené 
e-mailové adrese.

Chystáme kurz latinsko-amerických 
tanců.

Máme poslední volná místa pro děti 
od 3 do 6 let v Montessori v Ulitě.
Přijdte si hrát a při tom poznávat svět.

V lednu 2013 byla v Lysé obno-
vena základní organizace Strany 
zelených.

Naším cílem je konstruktivně 
přispět k dobré veřejné správě měs-
ta a k vytváření kvalitního prostředí 
a komunálních služeb pro obyvatele 
i návštěvníky města. Máme bohaté 
profesní zkušenosti z veřejné sprá-

vy od obecní po národní úroveň. 
Zveme ke spolupráci další podobně 
zaměřené zájemce o obecní záleži-
tosti. 

Kontakt: telefon 605 286 630.  
V březnu plánujeme zprovoznit 

webové stránky, které najdete na 
www.zeleni.cz/regiony/stredocesky.

Zita Nidlová

Obnovení Strany zelených

Občanské sdružení Diakonie Broumov 
www.diakoniebroumov.org)

VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

 letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské) 
 veškerá nepoškozená obuv (bez bláta a jiných nečistot)
 lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
 látky (min. 1 m2, nedávejte odřezky a zbytky látek)
 vatované přikrývky, polštáře a deky
 domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené, čisté
 hračky –  nepoškozené a kompletní

Věci, které vzít nemůžeme:
 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce, 
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky, znečištěný a vlhký textil

Termín sběru:
v pátek 7. června 2013 v době od 8.00 do 17.00 hodin a
v sobotu 8. června 2013 v době od 8.00 do 13.00 hodin

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

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

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



8 3/2013 LISTY města Lysé nad Labem   

V roce 2012 měl kolektiv mla-
dých hasičů 41 členů. Ti se pravi-
delně scházeli každý pátek od 16.00 
do 18.00 hodin v hasičské zbrojnici, 
kde se společně se svými vedoucí-
mi připravovali jak teoreticky tak 
i prakticky na soutěže a další akce 
pořádané SDH. Výcvik byl zahájen 
v polovině března 2012 a celkem 
jsme se zúčastnili 11 akcí.

28. 4. jsme odjeli s jedním 
družstvem do Čelákovic na soutěž 
v požárním útoku o pohár Ladisla-
va Bači.

29. 4. jsme se zúčastnili okresní 
soutěže hry Plamen a to v Nymbur-
ce, kde proběhly oválové disciplíny. 
Zúčastnila se tři naše družstva.

26. – 27. 5. jsme s kolektivem 
odjeli do Poděbrad, kde se konalo 
2. kolo hry Plamen a to v kolektiv-
ních disciplínách.

9. 6. jsme byli pořadateli a spolu-
organizátory Branného závodu III. 
Lyseckého okrsku, který proběhl ve 
Staré Lysé za účasti mladých hasi-
čů z SDH Lysá nad Labem, SDH 
Stará Lysá, SDH Milovice, SDH 
Dvorce a SDH Byšičky. Jednalo se 
již o 11. ročník soutěže o pohár sta-
rosty města Lysá nad Labem. Touto 
cestou bych chtěl poděkovat vedení 
obce Stará Lysá za fi nanční podpo-
ru na zmíněnou akci a také všem 
členům z řad SDH, kteří se podíleli 
na realizaci této akce.

Zpráva o činnosti mládeže Sboru dobrovolných hasičů 
Lysá nad Labem za rok 2012

30. 6. – 7. 7. probíhal náš již tra-
diční výlet do Jizerských hor a to do 
Rokytnice nad Jizerou. Zde jsme 
s dětmi navštívili muzea a památky 
v okolí Rokytnice, chodili na turi-
stické výlety a navštívili i některá 
místní SDH, kde jsme si prohlédli 
jejich zbrojnice a techniku. Jeden z 
našich členů mladých hasičů vyhrál 
soutěž vyhlášenou městem Rokyt-
nice nad Jizerou a byl odměněn 
jednodenním výcvikem v místním 
ski areálu i se zapůjčením veškeré-
ho vybavení pod dohledem instruk-
tora. Tato akce se vydařila a rodiče 
přispívali částkou 1.000,- Kč.

26. 8. - účast na sportovních 
hrách v Milovicích na Hakenově 
stadionu. Akce byla nazvána Milo-
vická dvoustovka a zúčastnilo se jí 
celkem devět dětí.

6. – 9. 9. jsme byli spolupořada-
teli a organizátory společně s OSH 
Nymburk a výstavištěm Lysá nad 
Labem již tradiční akce 3. dny se 
záchranáři, která se uskutečnila 
na venkovní ploše výstaviště. Zde 
proběhly ukázky a soutěž v požár-
ním útoku v provedení přípravek 
a mladších žáků.

15. 9. jsme byli organizátory 
a spolupořadateli soutěže v po-
žárním útoku o pohár starosty 
města Milovice. I zde se jednalo 
již o 11. ročník a soutěže se zú-
častnila družstva mladých hasičů 

z SDH Lysá nad Labem, SDH 
Milovice, SDH Stará Lysá, SDH 
Dvorce a SDH Byšičky. Touto ces-
tou patří velké poděkování městu 
Milovice, které celou akci zaští-
tilo. Dále patří poděkování SDH 
Milovice za perfektní organizaci 
a dalším členům z řad SDH, kteří se 
na akci podíleli.

6. 10. se sjely kolektivy mladých 
hasičů do Kounic, kde byl zahájen 
nový ročník soutěže hry Plamen 
a to branným závodem hlídek. Zú-
častnily se dvě družstva mladších 
a jedno družstvo starších žáků.

20. 10. se uskutečnil zájezd 
v rámci III.Lyseckého okrsku a to 
do musea Tatra Kopřivnice a ná-
vštěva ZOO Olomouc. Akce se 
účastnilo sedm dětí a dva dospělí 
z našeho SDH.

30. 11. proběhla v naší zbrojnici 
tradiční Mikulášská besídka spoje-

ná s ukončením výcvikového roku. 
Akce se zúčastnilo celkem 36 dětí.

Tímto byly aktivity pro rok 2012 
ukončeny a výcvik bude opět zahá-
jen v polovině března 2013.

V roce 2012 se kolektiv mladých 
hasičů zúčastnil výtvarné soutěže 
„PO očima dětí“. Do soutěže se za-
pojilo celkem 30 dětí z našeho sbo-
ru. Dále jsme se s dětmi zapojili do 
úklidu naší zbrojnice a to především 
na podzim hrabáním a úklidem 
spadaného listí. 

Děkuji MěÚ Lysá nad Labem za 
dotaci na činnost mladých hasičů. 
Dále patří poděkování všem spon-
zorům, jak z řad hasičů, tak i ostat-
ním, kteří se podíleli na úspěšném 
chodu a zajištění jednotlivých akcí 
mladých hasičů.

Vladimír Juříček v.r.,
vedoucí kolektivu mládeže 

SDH Lysá nad Labem

Celkem Jednotka SDH zasaho-
vala v roce 2012 u 62 událostí: požár 
40 x, dopravní nehoda 5 x, technická 
pomoc 15 x, prověřovací cvičení 2 x.

Nový rok nám nezačal výjezdem, 
ale návratem pár minut po půlnoci 
ze zásahu v Přerově nad Labem, kte-
rý se nám natáhl z roku 2011.

Téměř okamžitě následoval první 
výjezd roku 2012, byl 18 minut po 
silvestrovské půlnoci. V ulici Třešňo-
vé v Lysé nad Labem tam od zábavní 
pyrotechniky začaly hořet borovice a 
tuje.

Další nevšední zásah následoval 
ve středu 4. ledna 2012. Ve 20.54 ho-
din vyjela Jednotka SDH Lysá nad 
Labem k technické pomoci do cha-
tové osady Řehačka u Lysé nad La-
bem. Na žádost Policie ČR jednotka 
prováděla průzkum a osvětlení místa 
zásahu. Pátrala po otráveném masu. 
Maso již v podvečer objevila paní na 
své zahradě. Způsobilo otravu jejího 
psa a tak ihned volala Policii. 

V pondělí 21. května 2012 ve 
14.15 hodin byl vyhlášen naší jed-
notce poplach na ohlášený požár v 
pokoji číslo 3. v II.NP budovy ba-
rokního zámku v Lysé nad Labem 
s tím, že v pokoji hoří čalouněná 
křesla a další předměty, požár je 
většího rozsahu, nepodařilo se ho 
uhasit pomocí přenosných hasicích 
přístrojů a dále se nekontrolovaně 
šíří. Jedná se o budovu, ve které je 
ubytováno celkem 120 seniorů, z 
velké části neschopných samostat-
ného pohybu.  Po příjezdu na místo 
ohlášené události bylo zjištěno, že se 
jedná o prověřovací cvičení. Cílem 
cvičení bylo prověřit akceschopnost 
zúčastněných a seznámení se pro-
středím zámku a okolí pro případ 
reálného zásahu. Jednotka měla za 

úkol provádět evakuaci osob v podo-
bě fi gurantů z obchodní akademie. 
Evakuace byla velmi náročná, ale na-
šlo se i pár úsměvných momentů. Po 
jednom schodišti snáší hasiči na no-
sítkách hubené fi gurantky po dvou a 
po druhém schodišti vláčí fi guranta 
vážícího stejně jako oba zachraňující  
hasiči dohromady.

Další zásah proběhl v neděli 1. 
července 2012. V 7.40 hodin jednot-
ka nevyjela, ale vyběhla k dopravní 
nehodě osobního automobilu. Pří-
mo před hasičskou zbrojnicí totiž 
narazil řidič Renaultu do sloupu ve-
řejného osvětlení. Jednotka pomoh-
la Zdravotnické záchranné službě s 
ošetřením a naložením pacienta do 
sanity.

O měsíc později ve čtvrtek 5. čer-
vence 2012 zasáhla prudká bouřka 
Lysou nad Labem a její okolí. To 
mělo za následek několik výjezdů 
naší jednotky, které se týkaly od-
straňování vzniklých škod. První 
poplach byl naší jednotce vyhlášen 
již ve večerních hodinách ve 20.50 
hodin, kdy jsme byli vysláni do ulice 
Vichrova, na novostavbě bytového 
domu došlo k odlétnutí střechy, kte-
rá poškodila zaparkovaná vozidla v 
blízkosti domu.

V pondělí 3. září 2012 ve 12.00 
hodin vyjela jednotka k dopravní 
nehodě dvou osobních automobilů, 
na křižovatce silnic č. 272, Lysá nad 
Labem - Benátecká Vrutice a č. 332, 
Lysá nad Labem - Milovice nad La-
bem. Po příjezdu na místo jednotka 
vyprostila zraněnou osobu a předala 
Zdravotnické záchranné službě a 
provedla na obou vozidlech protipo-
žární opatření. 

Dalším nevšedním zásahem v 
sobotu 8. září 2012 v 19.45 hodin, 

byl požár rozvodny elektrické ener-
gie 22 KW, v ulici Čapkova v Lysé 
nad Labem. Rozvodna je umístěna 
západně, vedle nádražní budovy. 
Na místo se dále dostavila jednotka 
HZS Stč. kraje PS Nymburk, jed-
notka HZSP SŽDC Nymburk. Byla 
nasazena přetlaková ventilace a pro-
vedeno odvětrání. Veliteli zásahu z 
HZS PS Nymburk je nahlášen další 
požár trafostanice tentokrát v Milo-
vicích nad Labem. Velitel tam vysílá 
naší jednotku s přívěsem CO 2. Tra-
fostanice se nacházela poblíž ulice 
Višňová. Po nalezení ohniska ve spo-
lupráci s pracovníkem provozovatele 
trafostanice a vypnutí vyhořelé sekce 
jednotka opět použila přetlakovou 
ventilaci. 

Ve středu 3. října 2012 proběh-
lo taktické cvičení složek IZS m.j. 
pro jednotky HZS Středočeského 
kraje, požárních stanic Nymburk a 
Benátky nad Jizerou a pro jednotku 
SDH Lysá nad Labem. Vybraným 
objektem byla výšková budova v are-
álu věznice Jiřice. Zde měly jednotky 
možnost seznámit se s režimem věz-
nice a se specifi ky zásahu v tomto 
prostředí.

Ve čtvrtek 13. prosince 2012 v 
9.45 hodin vyjela jednotka k požáru 
bývalých mrazíren v Mochově.  Že to 
bude jeden z těch větších a náročněj-
ších zásahů bylo zřejmé už na lyském 
nadjezdu. Hořela hala o ploše 500m 
čtverečních s polystyrenovou izolací. 
Zasahovalo se v dýchací technice, 
venku mrzlo, ocelová konstrukce se 
žárem hroutila jako vosková a uvnitř 
hořel i kov. Takže si tu každý na závěr 
roku pěkně zahasil.

Členové Jednotky Sboru dobro-
volných hasičů se účastní i časově 
náročné a povinné odborné přípravy. 

Šestice členů jednotky se zúčastnila 
kurzu vyprošťování v Ústřední hasič-
ské škole v Bílých Poličanech.

Nechci tvrdit, že taková školení 
nejsou třeba, nicméně pro dobro-
volné hasiče je to velká zátěž. Jen pro 
názornost: Základní kurz hasič 56 
hodin, Obsluha motorových pil 66 
hodin, Velitelé 40 hodin, Strojníci 40 
hodin, Nositelé dýchací techniky 16 
hodin, vyprošťování z havarovaných 
vozidel 80 hodin. Jen tento výčet dá 
téměř 300 hodin školení a při před-
stavě, že budu mít takového člověka 
v dnešních podmínkách za zaměst-
nance, se musím jen pousmát.

Samozřejmě to je situace jen u no-
vého člena, pak už je to veselejší, na 
cyklickou přípravu stačí něco mezi 
40-60 hodinami ročně. Přes tuto ne-
utěšenou situaci musím říct, že naší 
„mlaďasové“ tyto kurzy absolvují a 
rozšiřují naší výjezdou jednotku.

V loňském roce se provádělo 
méně oprav techniky a za ušetřené 
fi nance jsme pořídili novou výstroj a 
výzbroj, došlo na nové zásahové ob-
leky, boty, rukavice na vyprošťování, 
opasky. 

Samozřejmě že se toto všechno 
nemůže obejít bez fi nančních pro-
středků investovaných Městem Lysá 
nad Labem, ale jsem si jist, že za tyto 
prostředky odvádíme velice slušnou 
práci a občané tím získávají službu, 
která se mnohdy nedá fi nančně ani 
ohodnotit.

Závěrem chci poděkovat vedení 
Města Lysá nad Labem za to, že jako 
zřizovatel Jednotky Sboru dobrovol-
ných hasičů jednotku fi nančně pod-
poruje. Věřím, že naše spolupráce 
bude pokračovat i v roce letošním.

Bc. Miroslav Konečný v.r.,
velitel Jednotky SDH Lysá n. L.

Zpráva o činnosti Jednotky Sboru dobrovolných hasičů 
Lysá nad Labem v roce 2012

Den otevřených dveří + před-
zápisová informační schůzka 
s rodiči se koná 14. 3. 2013 od 
15.30 do 16.30 hodin. (Zájem-
ci v tento den obdrží přihlášky 
k zápisu, které je možno najít 
i na www.mspampeliskalysanl.cz)

Zápis dětí do MŠ Pampeliška se 
koná 20. 3. 2013. Přihlášky se ode-
vzdávají v čase od 9.00 do 12.00 
hodin. (Pokud nebudou doplněny 
všechny potřebné údaje, nebude 
přihláška akceptována. Při zápisu je 

nutné doložit doklad o trvalém bydlišti dítěte.)

Nahlížení do spisu 9. 4. 2013. V době od 10.00  do 12.00 
hodin mohou uchazeči o přijetí nahlédnout do svého spisu.

Vyzvedávání rozhodnutí proběhne 17. 4. 2013. V době od 
9.00 do 12.00 hodin osobně u ředitelky školy.

Den otevřených dveří a zápis 
v mateřské škole Pampeliška, 

Sídliště 1464, Lysá nad Labem 
pro školní rok 2013/2014

MŠ Čtyřlístek, 
Brandlova 1590,
Lysá nad Labem
zve k zápisu dětí pro školní rok 

2013/2014
11. 3. 2013 od 16 h proběhne informační schůzka pro rodiče
18. 3. 2013 od 10 do 14 h vybírání žádostí
8. 4. 2013 od 9 do 12 h nahlížení do spisů
15. 4. 2013 od 10 do 14 h vydávání rozhodnutí

Bližší informace na internetových stránkách MŠ Čtyřlístek
http://www.ms-ctyrlistek.cz

š

ZÁPIS DO MŠ DRÁČEK
Lysá nad Labem - Litol, Mírová 430

Vážení rodiče, pokud se chcete nejdříve podívat do MŠ Dráček 
s dětmi, domluvte si termín na tel.: 731 577 208. Rádi vás při-
vítáme.
V MŠ si můžete vyzvednout přihlášku, která je též ke stažení 
na našich stránkách.

DO MŠ DRÁČEK BUDE PRO ŠKOLNÍ ROK 
2013/14 PŘIJATO CCA 14 DĚTÍ.

Přihlášky budou přijímány 21. 3. 2013 v MŠ od 14.30 do 
16.15 hodin, kde Vám budou překontrolovány (rodný list 
a občanské průkazy s sebou). Vyzvednete si evidenční číslo, 
pod kterým bude zveřejněno přijetí, či nepřijetí.

Kritérium: dle věku a bydliště Lysá nad Labem. 
Přihlédněte při výběru i ke spádovosti základní školy - ta přijímá 
přednostně Litol. Přesná kritéria i informace o MŠ můžete najít 
na stránkách www.msdracek.cz.

18. 4. 2013 od 14.30 do 16.00 hodin budou proti podpisu 
vydána zamítavá rozhodnutí, kladná rozhodnutí v případě 
potřeby žadatele.

MATEŘSKÁ ŠKOLA MAŠINKA
SÍDLIŠTĚ 1512,1516
LYSÁ NAD LABEM

Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná 19. 3. 2013, žádosti 
mohou zájemci odevzdávat od 7.00 do 10.00 hodin (formulář 
žádosti je k dispozici na www.ms-masinka.cz, je nutné vypl-
nit všechny potřebné údaje a doložit doklad o trvalém bydlišti 
dítěte).

Nahlížet do správního spisu bude možné 9. 4. 2013 
od 15.00 do 17.00 hodin.

Přebírat rozhodnutí budou žadatelé 16. 4. 2013 od 9.00 
do 12.00 hodin.

Další informace možno získat
• na webových stránkách školy 
• na hlavní nástěnce přímo v MŠ
• v případě individuelní konzultace na tel. č. 606 407 684

1516
M
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Lysá nad Labem a okolí za 2. světové války (11. část)

Občanská poradna
Přečetli jsme si v Radničních 
listech města Pardubice č.:12/2012

Pardubice od příštího roku 
změní pravidla pro přidělování 
městských bytu. Část fondu bude 
sloužit jako byty takzvaně sociální, 
tedy dosažitelné pro lidi s nižšími 
příjmy, případně rodiny, kterým 
soukromí vlastníci kvůli jejich od-
lišnosti byty pronajímají neradi. 
Město v současné době přiděluje 
byty na základě žádostí obyvatel 
pouze v bytech zvláštního určení, 
tedy bezbariérových, nebo v do-
mech, kde mají nájemníci možnost 
využívat pečovatelské služby. O 
nových nájemnících v ostatních 
městských bytech rozhoduje pou-
ze výše nájemného, které zájemce 
nabídne v dražbě. „Stále častěji 
se ale setkáváme s lidmi, kteří 
byt potřebují, jsou ochotni za něj 
platit, ale ne tak vysoké nájemné, 
jaké nabídnou jiní v dražbě. A stá-

Městské byty i pro lidi s nižšími příjmy
le častěji se také setkáváme s tím, 
že někdo nabídne ve výběrovém 
řízení nájemné tak vysoké, že jej 
během krátké doby není schopen 
platit. Stává se dlužníkem města, 
ale odmítá byt opustit,“ shrnula 
primátorka Štěpánka Franková 
důvody připravovaných změn. 
Stávající legislativa městu přitom 
neumožnuje rychlé ukončení ta-
kového nájemního vztahu. Není 
výjimkou, že lidé bydlí v byte i dva 
roky, aniž by platili nájem a úhra-
dy spojené s užíváním bytu. Město 
navíc zatěžují náklady na řízení ve-
doucí k jeho vystehování. V mnoha 
případech je přitom vzniklý dluh 
nevymahatelný. Město chce nyní 
byty zpřístupnit zejména lidem, 
jejichž příjmy nejsou takové, aby 
jim umožnily pronajmout si byt od 
soukromého vlastníka nebo platit 
vydražené nájemné v městských 
bytech. Aby se předešlo zneužívání 

tohoto způsobu poskytování bytu 
do nájmu, bude odbor sociálních 
věcí podrobně prověřovat sociální, 
rodinné, příjmové a majetkové po-
měry žadatele a osob s ním žijících. 
Poté doporučí, či nedoporučí při-
dělení bytu. Noví nájemníci získají 
nájemní smlouvu na jeden rok, kte-
rou bude možno prodloužit. Tato 
nová koncepce přidělování měst-
ských bytu také zpřísňuje podmín-
ky pro dražby nájemného. Takto 
budou pronajímány byty, o něž 
nebudou mít lidé v tíživé situaci 
zájem. Nájem bude moci „dražit“ 
pouze osoba žijící na území města, 
která bude muset mimo jiné dolo-
žit, že může nabízené nájemné pla-
tit a také složit poplatek za podání 
žádosti. „Naši pracovníci se setká-
vají s tím, že do výběrového řízení 
se spekulativně hlásí několik clenu 
jedné rodiny. Téměř v každém vý-
běrovém řízení se objevují zájemci 

nabízející nájemné ve výši 10 až 13 
tisíc korun. A ve většině případu se 
jedná o osoby, které nepracují, po-
bírají sociální dávky a takto vysoké 
nájemné nejsou schopny ze svých 
měsíčních příjmů hradit. Z těch 
se pak stávají neplatiči,“ vysvětlila 
primátorka.

Vida na co přišli v Pardubicích. 
U nás radní vymyslili pouze pau-
šální zvýšení cen za nájem, přes 
upozornění na jiné možnosti. Tak 
máme zejména v milovických 
bytech plno dlužníků. Některým 
hrozí exekuce atd. Vedení našeho 
města tak pracuje na tom, aby po-
čet bezdomovců vzrostl místo, aby 
hledalo rozumný kompromis mezi 
cenou bytu, jeho vybavením a mož-
nostmi placení nájemného lidmi, 
kterým byt přiděluje. Inu jiný kraj, 
jiný mrav.  

Tomáš Sedláček
zastupitel

Lazare, pojď ven! To, co se po 
tomto Ježíšově zvolání v Beta-
nii odehrálo, zpečetilo jeho úděl. 
Lazar, ležící už čtyři dny v hrobě, 
z něj totiž skutečně vyšel. Pro vět-
šinu přítomných bylo Lazarovo 
zmrtvýchvstání dokladem Ježíšova 
mesiášství. Několik svědků této 
události se okamžitě rozeběhlo do 
Jeruzaléma, aby o tom, co viděli, 
pověděli farizeům a velekněžím. 
Evangelijní text připouští, že ne-
muselo jít jen o Ježíšovy odpůrce. 
Zpravodaji mohli být i ti, které 
Ježíš oslovil a kteří chtěli, aby se 
o jeho mesiášském počinu dozvě-
děly zdejší náboženské autority. 
Farizeové s velekněžími zprávu vy-
slechli a neprodleně svolali Nejvyšší 
radu. Na ní skutečně konstatovali: 
„Ten člověk činí mnohá znamení.“ 
Právě to je však zneklidňovalo. Báli 

Rukou společnou a nerozlučnou
se, že nezakročí-li, „všichni v něho 
uvěří“. A to si nepřáli. Jaká role by 
pak ve společnosti zbyla na ně…? 
Evangelista Jan shrnuje výsledek 
jejich zasedání slovy: „Od toho dne 
byli smluveni, že ho zabijí.“

Soudní přelíčení vedené s Ježí-
šem v noci na Velký pátek bylo už 
jen fraškou naplňující tuto úmluvu. 
Obžalobu přednášeli falešní svěd-
kové a pracovní metodou se stala 
desinterpretace Ježíšových slov. 
Takovým způsobem lze usvědčit 
kohokoli z čehokoli. Cítí-li se být 
mocní ohroženi schopnými, jednají 
tak dodnes. Svou nezastupitelnost 
zdůvodňují „vyšší odpovědností“, 
kterou dokáží nést jenom oni. Ve 
skutečnosti se bojí o své postavení. 
Ale účelové jednání není cizí ani li-
dem z opačné strany společenského 
spektra. I ti dovedou zcela bezo-

hledně využívat možnosti slibující 
jim prospěch. Zástup, který nutil 
Piláta vynést nad Ježíšem rozsudek 
smrti, tak podle evangelistů činil na 
výslovný popud velekněží. Určitě to 
nedělal nezištně. V Bibli se sice ne-
dočteme, čím byl za své skandování 
odměněn. Jeho předvoj Jidáš však 
dostal zaplaceno ve stříbře. Na ko-
rupci ukazuje i to, že před pár dny 
zástup Ježíši provolával „hosana“, 
teď volá „ukřižuj“!

Smrtící past sklapla. Mocní do-
káží obalamutit bezmocné. A když 
je využijí, tak je odhodí. Názorně 
to vidíme třeba právě na vztahu 
židovských náboženských elit 
k Jidášovi. Ten je pro ně zajímavý 
jen dokud neodvede svou špina-
vou práci. Pak se od něj distancují. 
Zástup pro ně má tutéž cenu. Po-
třebují ho, aby ho indoktrinovali 

a mohli pak jeho hlas vydávat za 
„hlas Boží“. Jakmile volání „ukři-
žuj“ splní svůj účel, tak kamará-
díčkování s ním končí. Naše lidské 
počínání je vypočítavé, bezohledné 
a nevděčné. Ježíš vyvedl Lazara 
z hrobu, ze smrti do života, a je zato 
poslán na kříž. Taková je podoba 
námi lidmi zdeformovaného světa! 
Vtiskujeme mu ji rukou společnou 
a nerozlučnou, mocní i bezmoc-
ní, elita i spodina. Jen jediný této 
všelidské deformaci vzdoruje. Sílu 
k tomu čerpá ze své svatosti. A tou-
to svatostí, která se zjevuje v lásce, 
svět formuje. Buď Bohu chvála 
zato, že tohoto jediného Svatého 
vyvedl z hrobu, do něhož jsme ho 
my nesvatí rukou společnou a ne-
rozlučnou na Golgotě poslali.

Emanuel Vejnar
evangelický farář

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: 

Pá 1.3. MUDr. Chocholová
So 2.3. MUDr. Čerňanská
Ne 3.3. MUDr. Čerňanská
Po 4.3. MUDr. Čerňanská
Út 5.3. MUDr. Matasová
St 6.3. MUDr. Chocholová
Čt 7.3. MUDr. Dáňová
Pá 8.3. MUDr. Čerňanská
So 9.3. MUDr. Matasová
Ne 10.3. MUDr. Matasová
Po 11.3. MUDr. Čerňanská
Út 12.3. MUDr. Matasová
St 13.3. MUDr. Chocholová
Čt 14.3. MUDr. Dáňová
Pá 15.3. MUDr. Matasová
So 16.3. MUDr. Dáňová

Ne 17.3. MUDr. Dáňová
Po 18.3. MUDr. Čerňanská
Út 19.3. MUDr. Matasová
St 20.3. MUDr. Chocholová
Čt 21.3. MUDr. Dáňová
Pá 22.3. MUDr. Dáňová
So 23.3. MUDr. Chocholová
Ne 24.3. MUDr. Chocholová
Po 25.3. MUDr. Čerňanská
Út 26.3. MUDr. Matasová
St 27.3. MUDr. Chocholová
Čt 28.3. MUDr. Dáňová
Pá 29.3. MUDr. Chocholová
So 30.3. MUDr. Čerňanská
Ne 31.3. MUDr. Čerňanská

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

Důležitým a rozhodujícím mez-
níkem v historii druhé světové vál-
ky se stala bitva u Stalingradu (dří-
ve Caricyn, dnešní Volgograd) na 
východní frontě. Sovětská armáda 
v ní porazila, obklíčila a posléze za-
jala velkou část německého vojska 
pod velením maršála Pauluse.

Stalingradská bitva (červenec 
1942 – únor 1943) si vyžádala na 
sovětské straně obrovské ztráty, ale 
znamenala spolu s bitvou u Kur-
ska zásadní obrat ve válce. Ruský 
protiútok, který skončil až po dvou 
letech v Berlíně, pozvedl bojovou 
morálku Rusů a dal novou naději 
celé Evropě.

V Lysé nad Labem a ve vojen-
ském táboře v Milovicích působila 
od počátku roku 1943 odbojová 
organizace pod vedením antifašis-
ty Josefa Válka, technického úřed-
níka protipožárního sboru hlav-
ního města Prahy. Jeho pracovní 
zařazení mu umožňovalo styky 
s okresními a městskými veliteli 
požárních sborů, tedy i v Lysé n. L., 
Milovicích, Čelákovicích. Navště-
voval zde své známé bývalé vojáky 
naší armády z doby předválečné, 
především Rudolfa Žitného, pra-
porčíka československé armády 
a zaměstnance městského úřadu 
v Lysé nad Labem – Karla Lufta, 
bývalého správce budov vojen-

ského tábora v Milovicích, Josefa 
Havlína, velitele protipožárního 
sboru města Lysé nad Labem. Tito 
muži tvořili základ odbojové sku-
piny v Lysé nad Labem, která byla 
řízena „Partyzánskou skupinou 
Podřípska.“ Pro odbojovou čin-
nost získali další antifašisty: Anto-
nína Cuce z Milovic, pomocného 
dělníka vojenské správy budov, 
a Stanislava Březinu z Prahy. Ten 
byl pronásledován pražským ge-
stapem, tak ho R. Žitný za pomoci 
dalších členů odbojové skupiny 
„ukryl“ přímo v milovickém vojen-
ském táboře jako kuchaře-číšníka. 
Odbojové skupině pomáhali i další 
lidé, kteří plnili buď zpravodajské 
úkoly (sledování pohybu vojsk v 
milovickém táboře, přesunu na 
frontu, množství a typy letounů, 
strážní služby) nebo prováděli 
odposlechy vojenských hovorů na 
telefonní ústředně v Lysé nad La-
bem. Důležitá byla také destrukč-
ní činnost, zaměřená na zakládání 
požárů a jejich pasivní likvidaci 
a na sabotáže na železnici. Dne 
9. 3. 1943 byl podle předem při-
praveného plánu zapálen sklad 
munice a válečného materiálu ne-
daleko Benátecké Vrutice. Sklad 
byl zcela zničen, protože lyští po-
žárníci vedení J. Havlínem přijeli 
k požáru pozdě (selhala prý tech-

nika). O rok později (26. 4. 1944) 
po pečlivé přípravě byl zapálen 
další objekt v Benátecké Vrutici, 
ve kterém bylo značné množství 

Poradna nabízí bezplatnou 
pomoc lidem v obtížné životní 
situaci

Denně pomáhají obětem domá-
cího násilí a trestných činů, radí 
lidem jak komuni-
kovat s úřady, řešit 
dluhy a exekuce, 
problémy se za-
městnavatelem nebo 
třeba jak urovnat 
sousedské spory. 
Pracovníci Občan-
ské poradny Nym-
burk, o. s. završují rok plný změn 
a vzkazují: i nadále je naší prioritou 
poskytovat bezplatné a profesionál-
ní poradenství všem, kdo jej potře-
bují.

Sdružení dále nabízí poradenství 
po telefonu nebo u některých služeb 
i e-mailem. „To je samozřejmě rych-
lejší, ale hodí se spíše pro získání 
obecných informací. Pokud klient 
potřebuje podrobnější pomoc, je 
lépe se objednat a přijít osobně. Při 
osobním jednání se totiž vše lépe vy-
světlí, lze si vzít k ruce různé doku-
menty a vyhnout se případným ne-
dorozuměním,“ dodává ředitelka.

Nejčastěji využívanou službou je 
klasické občanské poradenství, kde 
se řeší majetkoprávní otázky, dluhy, 
spotřebitelské problémy, rozvody 
a podobně. Centrum pro pomoc 
obětem trestných činů poskytu-
je klientům podporu a orientaci 
v trestním řízení. Intervenční cent-
rum Nymburk nabízí pomoc obě-
tem domácího násilí. 

„Ve všech třech službách důsled-
ně dbáme na bezplatnost, diskrét-
nost a dobrovolnost. Nechceme 
nikoho do ničeho nutit, fungujeme 
jako podpora. Když se klient roz-
hodne, že svou situaci chce řešit, 
ale neví jak a připadá mu to složité, 
vyslechneme si jeho příběh, pro-
jdeme s ním možná řešení a jejich 
důsledky, přičemž samotná volba 
je jen v rukou klienta,“ vysvětluje 
Pačesová. 

Nové informační materiály 
a hlavně webové stránky www.

opnymburk.cz představují první 
krok ve snaze být ještě dostupnější 
a jasně a přehledně komunikovat s 
občany. 

Dalším chystaným krokem bu-
dou změny v kon-
zultacích a na po-
bočkách od dubna 
2013. „V loňském 
roce přibylo šest no-
vých pracovníků a 
poradna využila i po-
moci dobrovolníků,“ 
představuje ředitelka 

změny ve své organizaci. Sdružení 
chce kromě poradenství i nadále 
pokračovat v pořádání konferencí 
pro odbornou veřejnost, besed pro 
občany, přednášek a seminářů na 
školách i pro soukromé subjekty. 

Nejbližší pobočky: 
• Milovice, Příčná 194 – budova
 domu s pečovatelskou službou 
 (Občanská poradna, Centrum 
 pro pomoc obětem, Intervenční 
 centrum)
• Čelákovice, nám. 5 května – bu-
 dova radnice (pouze Občanská 
 poradna)
• Nymburk, nám. Přemyslovců 
 14/11 – budova České spořitel-
 ny, 2. patro (Občanská poradna, 
 Centrum pro pomoc obětem, 
 Intervenční centrum)
• Brandýs nad Labem – Stará 
 Boleslav – Na Dolíku 53 (pouze 
 Občanská poradna a Centrum 
 pro pomoc obětem)

Konzultační hodiny poboček a 
kontakty pro objednávání i tele-
fonické poradenství naleznete na 
www.opnymburk.cz nebo na tel.: 
325 511 148 (pouze informace, ni-
koli poradenství).

Občanské sdružení si váží veš-
keré vaší podpory a bude vděčné 
za fi nanční příspěvky v jakékoli 
výši. Lze kontaktovat Ivanu Kely-
manovou tel.: 776 561 880 e-mail: 
kelymanova@opnymburk.cz, nebo 
posílat přímo na číslo sbírkového 
účtu 255607955/0300.

válečného materiálu. Protipožární 
sbor pod velením J. Havlína přijel 
pozdě, sklad vyhořel do základů.

Božena Bacílková
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26. ledna jsme brzy ráno vy-
razili do Děčína, kde se konalo 
poslední IV. Kolo Poháru ČR na 
trenažerech. V kategorii doroste-
nek jsme měli velkou radost, pro-
tože 1. místo obsadila A. Ryšavá 
a 3. místo T. Šoukalová. Kromě 
krásných medailí a pohárů do-
stala obě děvčata dort. Bohužel 
se nám jeden dort nepovedlo do-
vézt domů celý, ale na chuti mu 
malá nehoda vůbec neubrala, jen 
jsme ho museli hromadně sníst 
lžičkou přímo z krabičky. Další 
dorostenky se umístily na těchto 
místech: 10. místo T. Sloupová, 

14. místo E. Ma-
rešová, 21. místo 
M. Hamerová, 
32. místo Z. Ba-
becová. Výborné 
9. místo obsadil 
v kategorii dorostenců J. Zavadil, 
v juniorech 17. místo L. Vrátil 
a 29. místo J. Ryšavý. 

Posledním letošním závodem, 
kterým se rozloučíme s trenaže-
ry, bude XX. Mezinárodní mist-
rovství ČR, letos pořádané 17. 2. 
v Olomouci. Protože nám začínají 
jarní prázdniny, odjíždíme hned 
druhý den po návratu ze závodů na 

další fázi zimní přípravy na hory. 
Bereme s sebou běžky i sjezdov-
ky a moc se těšíme, jak si užijeme 
sněhu, čerstvého vzduchu a hlavně 
kamarádů. Pro některé z nás to 
bude první seznámení s běžkami, 
ale to nám radost nezkazí. Určitě 
vše zvládneme na jedničku.

Pokud počasí dovolí, čeká nás 
po návratu z hor konečně vytou-

Zimní veslařská příprava

žená voda, vyrazíme najet první 
kilometry a také získat první jarní 
puchýře, které k veslování patří. 
Protože se kvapem blíží duben, 
kdy poměříme síly na Mistrovství 
ČR na dlouhé trati a každý natré-
novaný kilometr v přípravě bude
v tomto závodě důležitý i rozho-
dující.

Naďa Tlamichová

pondělky od 19.00 hodin do 20.00 hodin

Power jóga je vhodná jako prevence před bolestí zad, které jsou často 
způsobeny civilizačními vlivy: špatné držení těla, špatné pohybové návy-
ky, jednostranné zatížení atd. Tento cvičební styl je zaměřený na protažení 
svalů celého těla, jejich posílení a udržení naší tělesné schránky ve svalové/ 
fyzické/, ale i duševní harmonii. Klidné a pohodové cvičení pro všechny...

S sebou: dlouhou podložku na cvičení, ručník, pití, pohodlné oblečení, mikinu, 
cvičí se naboso na vlastních podložkách

Kurs Power jógy = 700,- Kč
(10 lekcí za zvýhodněnou cenu 70,- Kč/za lekci)

 (předplatné 10 lekcí je nutno vychodit v období od 8. 4. do 17. 6. 2013 ) 
Jednorázový vstup na pondělní lekci (platba na místě) = 100,- Kč

pondělky od 20.00 hodin do 21.15 hodin

Total Body Workout je vytrvalostně silové cvičení vhodné pro začátečníky 
i pokročilé, zaměřené na formování všech svalových skupin celého těla. Jde 
o posilování ve středním tempu. Velmi úspěšně přispívá ke snížení nadváhy 
a tvarování postavy. Na začátku se opět zahřejete, hlavní část je posilovací 
a konec hodiny je věnován dlouhému strečinku, který je nezbytný po kaž-
dém cvičení. Cvičíme s činkami, gumičkami, overbaly a vahou vlastního těla 
v aerobním pásmu (ve kterém tělo spaluje zásobní tuky).

Cvičí se v tělocvičně nové školy Obchodní akademie, 
ul. Komenského (vchod ze zadního traktu po železných schůdkách)

www.houzvickova.wz.cz
e-mail: houzvickova.hana@seznam.cz

tel.: 721 658 766

Cvičení s Romčou Hanouskovou
ZUMBA
Fitness cvičení, při kterém si vyzkoušíte, 
co je to mix aerobiku a latinskoamerických
tanců – merengue, salsa, samba, 
bachata, quebradita, chacha,
reggaeton, cumbia atd.
60 minut Zumby naplní Vaše tělo
endorfi ny na několik následujících hodin.
Pozor na závislost. Budete odpočítávat dny 
a hodiny do další lekce.

VHODNÉ I PRO ZAČÁTEČNÍKY
A „TANEČNÍ DŘEVA“!
ROZVRH V BŘEZNU:

• ČTVRTEK 20 – 21 h.,
 Sokol vedle kina, není nutná rezervace, 70 Kč
• NEDĚLE 18 – 19 h.,
 tělocvična OA v areálu ZŠ J. A. Komenského,
 nejsou nutné rezervace, 70Kč 

Cena hodin je 70 Kč. Cena pro studenty 60 Kč.
Možnost zakoupení permanentky - 600 Kč/10 lekcí. 

JUMPING
Jumping je dynamické cvičení na speciálních trampolínách s řidít-
ky, při kterém jste motivováni skvělou hudbou a instruktorem.

ROZVRH V BŘEZNU:

• PÁTEK 18 – 19 h., Jumping centrum Milovice,
 rezervace a ceník na www.jumping-milovice.cz

Aktuální informace na www.zumba.unas.cz,
na Facebooku skupina Zumba s Romčou,

e-mail: hanouskova@seznam.cz, tel.: 723 951 565

ušíte, 
rických

hodin.
ávat dny 

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

Lipanská 721/III, 290 01 Poděbrady
vyhlašuje pro uživatele terénních sociálních služeb, kluby důchodců, 

domovy pro seniory a seniory jednotlivce

XIV. ročník soutěže
Šikovné ruce našich seniorů 

– pro radost a potěšení
Všechny práce budou prezentovány na samostatné výstavě 
v Lysé nad Labem v rámci výstavy Senior - Handicap: aktivní ži-
vot 2013, která se uskutečníve dnech 13. – 16. 6. 2013 společně 
s Lázeňským veletrhem s výstavou růží - Růžová zahrada. 
Nejlepší práce budou vyhodnoceny a oceněny dne 14. 6. 2013 
v rámci slavnostních kulturních programů v prostorách vý-
staviště. Budou udělena zvláštní ocenění: Cena ministra 
práce a sociálních věcí, Cena hejtmana Středočeského kra-
je, Cena náměstka hejtmana, Cena Asociace poskytovatelů 
sociálních služeb a Cena České asociace pečovatelských 
služeb.

Okruhy činností - ruční práce, literární práce a fotografi e.
Každý okruh činností má své propozice.

Ruční práce, které jste vytvořili v průběhu poslední roku z různých 
druhů materiálů i různými technikami, například vyšívání, háčkování, 
pletení, malování, práce ze dřeva, kovu, hlíny apod. můžete přihlásit 
do soutěže do 3. května 2013 (odevzdat přihlášku a seznam prací).

Literární práce na téma: I malé věci dělají život velkým 
Próza – max. dvě literární práce o max. třech stranách textu (povíd-
ka, fejeton, vyprávění…)
Poezie – max. tři básně, posílejte společně s přihláškou do 3. května 
2013.        
Fotografi cká soutěž na téma: Dnes jako zamlada...
Zúčastnit se může každý senior max. šesti jednotlivými snímky či 
dvěma fotografi ckými cykly o nejvíce pěti snímcích. Fotografi e mo-
hou být černobílé i barevné ve formátu nejméně 13x18 cm. Fotogra-
fi e zašlete společně s přihláškou do 3. května 2013.
Kontaktní adresy:
Organizátor soutěže: Věra Součková, středisko Centra sociálních 
a zdravotních služeb Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 1722, PSČ 
289 22 Lysá nad Labem, tel.: 325 551 353, 775 760 777, e-mail: 
souckova@centrum-podebrady.info.

Propozice s přihláškou můžete získat i na internetových stránkách
www.centrum-podebrady.info  

Ředitelství organizace: Centrum sociálních a zdravotních služeb 
Poděbrady, o. p. s., Lipanská 721/ III, 290 01 Poděbrady, tel.: 325 
626 352.

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

 Emílie Třísková, ředitelka

SKAUTING – PARTA A PŘÍLEŽITOST

Chceš zažít dobrodružství, 
zdokonalovat sám/a sebe, 

najít nové kamarády?
Přijď mezi nás a poznej, jaké to je, být skautem. 

Začít se dá v každém věku.

 
3. chlapecký oddíl Lysá n. L. 
Burian Pavel – vedoucí oddílu    
Kontakt:        
Horčička Luděk – zástupce vedoucího oddílu
tel.: +420 606 095 112, e-mail: horcicka@mestolysa.cz   
schůzky: areál v Lysé n. L. vedle tenisových kurtů, každý pátek 
od 16.00 do 17.30 hodin

4. dívčí oddíl Lysá n. L. 
Rousková Iva – vedoucí oddílu
Kontakt:
Rousková Iva Rousková Andrea  
tel.: +420 736 406 209, tel.: +420 737 679 323,
e-mail: ivarouskova@gmail.com e-mail: andrearouskova@seznam.cz
schůzky: areál v Lysé n. L. vedle tenisových kurtů, každý pátek 
od 16.00 do 17.30 hodin

 KLUB DOBRÉ ZPRÁVY
 Občanské sdružení pro děti a mládež
 Mail: os.kdz@tiscali.cz; telefon: 739 524 779
 http://klub.aclysa.cz

 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Vážení rodiče, milé děti,
dovolte, abychom vám poskytli několik informací o příměstském táboře pořá-
daném Klubem dobré zprávy Lysá nad Labem. Jsme občanské sdružení, 
které se snaží na křesťanských principech vést děti k získání správných 
postojů k sobě i k druhým.

Termín tábora: 
5. 8. – 9. 8. 2013 – pro děti po první třídě 
 – 1250 Kč/1 dítě/1 turnus
19. 8. – 23. 8. 2013 – pouze pro děti od 10 let 
 – 1400 Kč/1 dítě/1 turnus

Místo příměstského tábora:
Dětský areál Čechova ulice, u mateřské školy v Brandlově ul. v Lysé n. L.

Program a organizace tábora:
• Tábor bude pouze v pracovní dny od pondělí do pátku.
• Přibližný časový rozsah od 6.30 do 16.00 hodin. Program začíná v 8.00 hod.
• 2 turnusy s možností přihlášení dítěte na 1 nebo oba turnusy najednou.
• Stravování: oběd bude zajištěn v restauraci a svačiny budou děti 
 dostávat ve stanoveném čase v areálu či na výletě.
• Každý pátek program pro rodiče.
• Budeme hrát hry, zpívat, soutěžit, poznávat okolí, vyrábět dárky… 

5. 8. – 9. 8. 2013 
Písmáci – podle knihy: Jak k nám přišla Bible.
Děti se seznámí s vznikem a vývojem písma, papíru a knihtisku. Vyzkouší 
si různé druhy sportů a her, zdokonalí své táborové dovednosti a pokusí 
se něco vyrobit.

Přihlášky k tomuto týdnu obdržíte po zavolání na číslo paní Mariky 
Benešové 739 524 779, či napsání na mail: os.kdz@tiscali.cz

19. 8. – 23. 8. 2013 
Cesta kolem světa
Během tohoto týdne procestujeme na kole, vlakem i pěšky Evropu, Ameriku, 
Asii, Austrálii a Afriku. Poznáme „nej“ těchto světadílů. Připravujeme týden 
plný dobrodružství, adrenalinu a nezapomenutelných zážitků. Týden je také 
zaměřen na cyklistiku a další sportovní aktivity. Vzhledem k náročnosti pro-
gramu se ho mohou zúčastnit děti od 10 let. Každé dítě přihlášené na tento 
týden musí mít předpisově vybavené kolo a cyklistickou přilbu. 

Přihlášky k tomuto týdnu obdržíte po zavolání na číslo pana Dana Valenty 
734 298 444, či napsání na mail: danvalenta@volny.cz 

Útulek Lysá nad Labem
Aktuální foto a seznam čtyřno-

hých kamarádů nalezených v Lysé 
nad Labem a okolí najdete aktuál-
ně na adrese útulku www.pejsci-
lysa.wz.cz a průběžně na vývěsce 
u Městské policie, která zajišťuje 
odchyt toulavých psů v Lysé nad 
Labem. Vždy po odchytu pejska 
odveze do místního útulku.

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

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

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

Ivana Koštířová, odbor SMI

Psí škola Superpes
Akce konané v prvním pololetí 2013:

9. 3.  Seminář o učení, trénování a motivování zvířat 
 s RNDr. Františkem Šustou PhD. - specialita trénování 
 zvířat v ZOO Praha, místo konání: Městská knihovna

13. 4.  Neofi ciální závody Minimaxisuperpes pro začátečníky 
 i pokročilé 

30. 4.  Pálení čarodějnic, místo konání: Psí škola Superpes
1. 5.  Voříškiáda -  O Marlenčin dort, výstava kříženců 

 a psů bez PP, celodenní ukázky výcviku psů, soutěže
4. – 5. 5.  Závody agility Superpes
18. – 19. 5. Intenzivní trénink agility s Martinou Konečnou, 

 mnohonásobnou reprezentantkou na mistrovství světa 
 agility

22. – 23. 5. Závody dogfrisbee - Marlenčiny distančky

Všichni jste srdečně zváni, semináře jsou určeny pro všechny, 
nejen milovníky zvířat, zejména psů.

Podrobné informace naleznete na www.superpes.cz.
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PSÍ SALON  www.superpes.cz
Kompletní úprava psů všech plemen

Objednávky na tel.: 720 442 381

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

Šumava 2013 Šumava 2013 
v tábořišti Radešov u Rejštejna v turnusech:v tábořišti Radešov u Rejštejna v turnusech:

– I. běh od 1. 7. do 19. 7. 2013 (19 dnů)– I. běh od 1. 7. do 19. 7. 2013 (19 dnů)
– II. běh od 19. 7. do 2. 8. 2013 (15 dnů)– II. běh od 19. 7. do 2. 8. 2013 (15 dnů)

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

rekreace rodičů s dětmi a ostatní v termínu rekreace rodičů s dětmi a ostatní v termínu 
3. 8. až 16. 8. 2013 3. 8. až 16. 8. 2013 

v ceně pronájmu stanu 200 Kč/noc, lůžka 100 Kč/nocv ceně pronájmu stanu 200 Kč/noc, lůžka 100 Kč/noc

Kontaktní adresa:Kontaktní adresa:
Blažek František, Klicperova 553, 289 22  Lysá n. L.Blažek František, Klicperova 553, 289 22  Lysá n. L.

Tel.: 325 553 355, 602 624 593, 721 704 500, Tel.: 325 553 355, 602 624 593, 721 704 500, 
e-mail: e-mail: blazekfra@atlas.czblazekfra@atlas.cz

Bližší informace vč. fotogalerie najdete na stránkách Bližší informace vč. fotogalerie najdete na stránkách 
www.dltsumava.czwww.dltsumava.cz

Povinná pøíloha inzerce a kupní smlouvy pøi prodeji 

rodinného domu:

Prùkazy energetické nároènosti

Bc. Martin Robeš, Lysá nad Labem-Litol

605 286 630    martin.robes@centrum.cz

www.martinrobes.cz       ...levnì, rychle, zodpovìdnì

MUDr. EVA SKALICKÁ
PRAKTICKÁ A INTERNÍ LÉKAŘKA
Komenského 1534, Lysá nad Labem

(budova ZŠ. J. A. Komenského)
ORDINAČNÍ HODINY

PO 7.30 - 12.30 13.00 - 15.00 pro objednané pacienty
ÚT 7.30 - 12.30 13.00 - 15.00 pro objednané pacienty
ST ---------------- 12.00 - 18.00
ČT 7.30 - 12.30 -----------------
PÁ 7.30 - 12.30 -----------------

TEL.: 325 551 948
www.ordinaceskalicka.cz

WWW.DOPITA-KUCHYNE.CZ

NOVÉ KUCHYŇSKÉ STUDIO V LYSÉ
KUCHYNĚ
INTERIÉROVÉ DVEŘE LOŽNICE PŘEDSÍNĚ

SKŘÍNĚ OBÝVACÍ A DĚTSKÉ POKOJE

Na Františku 231
Lysá nad Labem
Tel.: 601 355 472
info@dopita-kuchyne.cz

Otevírací doba:
Po: 11.00-19.00
Út:  8.00-14.00
St: 11.00-19.00

Čt: 8.00-14.00
Pá: 8.00-14.00
So: 9.00-13.00
Ne: zavřeno

LETAK.ai   1   16.1.2013   10:26:34

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!

Uzávěrka je vždy 10. dne 
v předchozím měsíci!

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

CENÍK
RÁMEČKOVÉ 
SLOUPKOVÉ

INZERCE

Pronajmu pokoj s vlastním příslušenstvím. Tel.: 602 136 104

DOUČÍM SŠ MATEMATIKU Tel.:737 253 583

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, fi rma Dráb, opět prodává
slepičky snáškových plemen Lohman hnědý, Tetra hnědá 
a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý 
a bílý. Slepičky pouze z našeho odchovu! Stáří slepiček 16 - 18 týdnů, 
cena: 149 –170 Kč/ks, v začátku snášky 178 Kč/ks.
Prodej se uskuteční v neděli 17. března 2013 v 15.10 hodin 
v Lysé nad Labem na parkovišti u Penny Marketu.
Případné bližší informace na tel.: 728 605 840 | 415 740 719 | 728 165 166
Při prodeji slepiček - VÝKUP KRÁLIČÍCH KOŽEK - 22 – 35 Kč/ks

ÚPRAVY A OPRAVY
ODĚVŮ
ZAHÁJENÍ KURZU:
Duben 2013

MÍSTO KONÁNÍ:
Střední škola oděvního a grafi ckého designu
v Lysé nad Labem
Oděvní a grafi cké dílny, ul. U Dráhy 1280,
Lysá nad Labem

DÉLKA KURZU:
180 výukových hodin
pondělí, středa, pátek
od 8.00 do 15.00 hodin

PRO VŠECHNY ZÁJEMCE JE KURZ ZDARMA
Program kurzu je pilotně ověřován v rámci projektu UNIV 3 

– podpora procesu uznávání.

ABSOLVENT ZÍSKÁ OSVĚDČENÍ O PROFESNÍ KVALIFIKACI

Přihlásit se lze telefonicky nebo e-mailem.
Kontaktní osoba:
Hlavatá Alena - vedoucí učitelka praktického vyučování
Tel.: 325 551 064 , 728 770 412,
e-mail: spvlysa@seznam.cz
www.ogdlysa.cz

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Nabízí výuku kurzu

Přípravný kurz matematiky k přijímacím zkouškám na VŠ
• Rozsah: 5x 90 minut

• Cena:  750,- Kč 

• Termíny: pondělí – 4. 3., 11. 3., 18. 3., 25. 3., 8. 4. 2013 
 od 14.00 hodin

• Vyučující: plně aprobovaní učitelé matematiky 

• Obsah kurzu: výrazy, funkce, rovnice a nerovnice, 
 analytická geometrie, opakování, shrnutí, zkušební 
 testování, případná domluva dalších témat a hodin možná

• Kurz je určen pro žáky středních škol, kteří mají zájem 
 o vysokoškolské studium.

E Obchodní akademie,
Lysá nad Labem,
Komenského 1534

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

LYSÁ nad LABEM
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UDĚLEJTE SI RADOST A POJEĎTE NA VÝLET! 
Odjezdy z Milovic a Lysé.

Více na www.rosenet.cz, tel.: 608 426 414
9. 3.     ZÁMEK SYCHROV, BABYLON LIBEREC 199 Kč
23. 3. MUZEUM ŠKODA MB a ZÁMEK DĚTENICE 149 Kč
13. 4. KARLŠTEJN A KŘIVOKLÁT 350 Kč
27. 4. GALERIE ZWINGER DRÁŽĎANY, BAD SCHANDAU 620 Kč
4. 5. HLUBOKÁ, ZLATÁ KORUNA A Č. BUDĚJOVICE 350 Kč
18. 5. VÍDEŇ 720 Kč
1. 6. KARLOVY VARY, CHEB A FRANTIŠKOVY LÁZNĚ 360 Kč
22. 6. SALZBURG 850 Kč
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Spolek rodáků a přátel města Lysá nad Labem 
si Vás dovoluje pozvat

na
 

Kanada & USA 2012 
Prezentaci o putování 

napříč Severní Amerikou

Městská knihovna 
úterý 12. března 2013 od 17 hodin

Mgr. Miroslav Lang

Gymnázium Nymburk si Vás dovoluje pozvat na svůj

který se koná

9. 3. 2013 od 20.00 hodin
v Obecním domě v Nymburce

Očekávat můžete zajímavý program a
bohatou tombolu. O hudební doprovod k tanci 

se postará skupina Pohoda.
Zváni jsou nejen bývalí absolventi, příbuzní a známí 
gymnazistů, nýbrž všichni, kdo si chtějí užít večer 

plný hudby a tance.

Cena vstupenky je 250 Kč, zakoupit je můžete 
od 5. do 7. února mezi 10. až 12. hodinou a 14. až 16. 
hodinou ve vestibulu gymnázia. Lze kontaktovat paní 

Evu Jelínkovou jeli.eva@seznam.cz v případě, že 
nemůžete zakoupit vstupenky v Nymburce.  


