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Vážení milovníci dobrého vína,
již tradičně, letos popáté, pro Vás připravujeme v polovině září 

LYSKÝ KOŠT VÍNA. Stejně, jako v uplynulých letech budete mít 
možnost „okoštovat“ na 100 různých vzorků vína, převážně ročníku 
2012. Košt proběhne opět ve dvou dnech a k ochutnání připravíme 
vínečka z vinařství již tradičních, ale stejně jako každý rok zařadíme 
i několik nových zajímavých vinařů, které jsme „objevili“ v průběhu 
uplynulého roku.

V programu nebude chybět živá muzika k poslechu i tanci, popi-
jeme čerstvý vinný burčák a uspokojíme i „hladovce“ nabídkou gri-
lovaných i jiných specialit. Na Vás je jen dorazit s „dobrou náladou“ 
a o zbytek se již postaráme...

Tímto tedy zveme Vás všechny, kdo máte rádi dobré víno a vše s 
ním spojené.

Na Vaši návštěvu se těší  Lucie a Jaroslav Blažkovi.

Bližší info o programu na www.vinoteka-lysa.cz 
nebo přímo ve Vinotéce.
Vinotéka Lysá nad Labem, Husovo náměstí 22
+420 603 237 363, +420 724 242 310
info@vinoteka-lysa.cz

V. LYSKÝ KOŠT  VÍNA
ve dnech 13. 9. od 15.00 hodin
a 14. 9. od 12.00 hodin

vi.
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LETNÍ KINO Lysá nad Labem
předprodej od 1. 6. 2013: Městská knihovna, Kino, ZUŠ Lysá nad Labem 
vstupné v předprodeji: 200,- (děti 150,-)
vstupné na místě:  250,- (děti 200,-)

2. 9. 2013 
od 19.00 hod.  

V minulém roce v červnu se ná-
městí Bedřicha Hrozného dočkalo 
slavnostního předání občanům k 
užívání. Letos v sobotu 22. 6. 2013 
měla akce logické pokračování, 
neboť revitalizace jednoho z center 
města byla dovršena novým vzhle-
dem Zámecké ulice a úpravami 
ploch pod kostelem a v horní části 
ulice u zámecké brány. Celé náměs-
tí se Zámeckou ulicí se kouzelně 
propojily a město tak získalo další 
ozdobu. 

Letošní slavnost byla zaměře-
na na květinová aranžmá a soutěž 
dámských klobouků s květinovými 
motivy. I když letošní jaro nebylo 
kytičkám vůbec nakloněno, přesto 
se díky sponzorům – zahradnictvím 
a květinářstvím – náměstí doslova 
rozsvítilo barevnými květy. Kromě 
toho se na sousedním Husově ná-
městí konala tradiční pouť se spous-
tou atrakcí a kupodivu se obě akce 
vzájemně vůbec nerušily. 

Půl hodiny po poledni začala di-
váky a posluchače vábit kapela Fe-
feron pod vedením J. Ferlese. Tato 
rodinná kapela vystoupila v průběhu 
odpoledne ve třech blocích. Ofi ciál-

ní program byl zahájen ve 13 hodin 
vyzváněním zvonů z kostela sv. Jana 
Křtitele. S úvodním slovem vystoupil 
pan starosta Mgr. Jiří Havelka, který 
poděkoval všem, kdo se podíleli na 
II. etapě rekonstrukce náměstí i na 
organizaci akce. Připomněl, že hlav-
ním dodavatelem stavby byla fi rma 
Dlažba Vysoké Mýto, která odvedla 
kvalitní práci. Pod pódiem pak byla 
odhalena deska, na níž si mohou 
chodci a návštěvníci přečíst o historii 
náměstí.

O další část programu se postaral 
Chrámový sbor při sv. Janu Křtite-
li s hosty: Lucií Soljakovou (zpěv) 
a Lubošem Přibylem (klávesy). 
Hudbu vystřídala přehlídka stu-
dentek  SŠOGD Lysá n. L., které 
představily vlastní modely šatů a klo-
bouků. Potom jsme se na více než ho-
dinu přenesli do Francie. Postarala se 
o to šansoniérka Marta Balejová, 
která zazpívala řadu skladeb z reper-
toáru Edith Piaf. Po šestnácté hodi-
ně scéna patřila dětem z MŠ Dráček 
a roztomilým tanečkům Komárů 
a Berušek. Na závěr děti předvedly, 
jak to vypadá, když se fouká do 30 
bublifuků najednou. 

V průběhu odpoledne byly na ná-
městí k vidění dámy v kloboucích, 
ozdobených květinami. Klobouky 
(i dámy) budily zaslouženou pozor-
nost. Vpodvečer nadešla ta správná 
chvíle pro vyhodnocení soutěže 
a vítězky si odnesly květinové vazby. 
Pak jsme se na chvíli podívali do 
Orientu zásluhou exotické taneč-
nice Eglal, která předvedla několik 
druhů tanců.

Na 19.30 byl naplánován zlatý 
hřeb programu, a sice národopisný 
soubor Břeclavan z partnerské Břec-
lavi. Soubor bude příští rok slavit 
„60“, ale vystupuje samozřejmě už 
několikátá generace. Soubor předve-
dl několik tanců svého kraje Podluží 
a některých dalších folklórních regi-
onů Moravy. 

Právě při vystoupení Břeclava-
nu zazlobilo počasí – po krásném 
a slunečném odpoledni přišla pře-
háňka, která vyhnala cimbálovou 
kapelu na kryté pódium. Také divá-
ci se přesunuli pod blízké stromy, 
a tak program pokračoval podle 
plánu do 21 hodin.

Po obvodu náměstí byly umístěny 
stánky tradičních řemesel a občers-
tvení. O doprovodné programy pro 
děti se postaral Fajn klub Lysá nad 
Labem.

Děkujeme vedení města za fi -
nanční podporu, stejně tak dík patří 
i ostatním sponzorům. Poděkování 
patří i městské policii za noční do-
hled nad květinovou výzdobou. 

Velký dík patří lyským a dvorec-
kým hasičům a všem organizáto-
rům za pomoc při přípravě slav-
nosti a následném úklidu.

Dana Papáčková, předsedkyně 
Spolku rodáků a přátel města

Foto: MVDr. Jan Kořínek

Do školní jídelny 
za územním plánem

 Město Lysá nad Labem Vás zve na
zasedání Zastupitelstva města     

k projednání připomínek a námitek 
k návrhu územního plánu Lysá nad Labem, 

které se bude konat
ve školní jídelně ZŠ J. A. Komenského
(Veleslavínova ul.) v Lysé nad Labem    

dne 2. 10. 2013 (středa) od 16 hodin.
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1. 9. od 15.00 hodin
Balónková diskotékav letním kině
www.kinolysa.cz2. 9. od 19.00 hodin
Hradišťankoncert v letním kině
www.knihovnalysa.cz3. 9. od 16.30 hodin
Karlštejn a jeho význam 
v českých dějináchpřednáška PaedDr. Marie Kořínkové v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz6.9. od 20.00 do 22.30 hodin
Noční výprava za strašidlyv zámeckém parku v Lysé n.L.
www.mcparnicek.cz6. 9. – 8. 9.
Domov a teplo 2013
Polabský knižní veletrh 2013 
Jiřinkové slavnosti 2013Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz6. 9. – 8. 9.od 9.00 do 17.00 hodin
Železniční modelové kolejištěvýstava funkčního železničního kolejiště na nádraží ČD v Lysé n. L.7. 9. od 10.00 hodin
Oslava 135 let SDH MiloviceHakenův stadion Milovice
www.sdh-milovice-nb.wbs.cz7. 9. od 13.50 hodin
Běh zámeckou zahradouprezentace od 12.30 hodinv zámeckém parku v Lysé n. L.11. 9. od 16.30 hodin
Kurz drátovánív Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz13. 9. – 14. 9.
43. Celostátní výstava 
mláďat králíkůVýstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz13. 9. od 15.00 hodin14. 9. od 12.00 hodin
V. Lyský košt vínaVinotéka Lysá nad Labem
www.vinoteka-lysa.cz14. 9. od 13.30 hodin
Dny evropského dědictví
– Augustiniáni v Lysé n. L.přednáška Adély Šmilauerové „Řád augustiniánů“ v budověbývalého kláštera augustiniánův Lysé n. L.
www.polabskevariace.wz.cz14. 9.
Dožínkové slavnostive Skanzenu Přerov n. L.
www.polabskemuzeum.cz14. 9. – 15. 9. 
Dny evropského dědictví14. 9. zpřístupněn Augusti-niánský klášter 9 – 15 hod.14. 9. – 15. 9. otevřen areál Evangelického sboru 9 – 17 hod.15. 9. od 14.00 do 17.00 hodin
Cesta pohádkovým lesemstart od radnice v Milovicích
www.rcmilovice.cz

Kulturní kalendář    9, 10 / 2013

17. 9. od 17.30 hodin
Poruchy pozornosti u dětíbeseda se Zuzanou Viktoriovouv Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz19. 9. od 16.10 hodin
Povídání o porodechbeseda v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz20. 9. – 22. 9.
Kůň 2013Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz20. 9. – 22. 9.
Stanový víkendzahájení 20. 9. od 17.00 hodinve Dvorcích u Lysé n. L.21. 9. od 13.00 hodin
Seznámení
s orientačním běhemprezentace 12.00 – 12.30 hod.,start 13.00 hodin, přihlášky do 18. 9. na email: os.kdz@tiscali.cz,ve Dvorcích u Lysé n. L.21. 9. od 13.30 hodin
Dostihové odpoledneDostihové závodiště Lysá n. L.
www.dostihylysa.cz21. 9. od 14.30 do 18.00 hodin
BramboriádaDětský areál v Čechově ulici
www.mcparnicek.cz21. 9. – 22. 9. od 13.00 hodin
Staročeské posvícení 
v ByšičkáchByšičky u Lysé nad Labem25. 9. od 16.30 hodin
Kurz drátovánív Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz26. 9. od 17.30 hodin
Veřejná zeleň ve městěpřednáška Ing. I. Hlinonazové a následná beseda v měst. kině29. 9. od 15.00 hodin
Svatováclavské slavnosti 
„Čeští světci v nebeském 
Jeruzalémě“,
Koncert souboru „Schola 
Gregoriana Pragensis“zamyšlení Dominika kardinála Duky od 14.50 hodin v kostele Narození sv. Jana Křitele v Lysé n. L.
www.polabskevariace.wz.cz1. 10. od 16.30 hodin
ČSR – 95. výročí vznikupřednáška PaedDr. Marie Kořínkové v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz3. 10. – 6. 10.
Náš chov 2013
Zemědělec – podzim 2013Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz3. 10. – 6. 10.od 9.00 do 17.00 hodin
Železniční modelové kolejištěvýstava funkčního železničního kolejiště na nádraží ČD v Lysé n. L.5. 10. od 13.30 hodin
Velká říjnová cenaDostihové závodiště Lysá n. L.
www.dostihylysa.cz

Podrobnější informace o akcích se dozvíte na webových stránkách organizátorů.

KINO Lysá nad Labem
aktuální program kina a letního kina na: 

www.kinolysa.cz

Tento program finančně podpořilo město Lysá nad Labem, 
 David Kolářský – zámecký zahradník.

Mediální partner Městská knihovna Lysá nad Labem
Aktuality k programu naleznete na www.polabskevariace.wz.cz

POLABSKÉ        VARIACE

 

Dny evropského dědictví „Augustiniáni v Lysé n. L.“
14. 9. 2013  Budova bývalého kláštera augustiniánů v Lysé n. L. (Státní okresní archiv)

13:30  Přednáška Adély Šmilauerové „Řád augustiniánů“
 

Svatováclavské slavnosti „Čeští světci v nebeském Jeruzalémě“
29. 9. 2013  Kostel Narození sv. Jana Křtitele v Lysé n. L.

14:50  Zamyšlení Dominika kardinála Duky nad 1040. výročím založení pražského biskupství
15:00  Koncert souboru Schola Gregoriana Pragensis

 (předprodej vstupenek v ceně 120,-Kč v Městské knihovně Lysá n. L.)
 (prodej vstupenek na místě před koncertem 150,-Kč)
 

Autobusový výlet „Biskupská cesta“ 
6. 10. 2013  Ve stopách pražských biskupů a arcibiskupů navštívíme hrad Jenštejn, 

 hrad a zámek v Roudnici n. L. a městskou památkovou  
 rezervaci Litoměřice s katedrálou sv. Štěpána
 (prodej rezervací v ceně 250,-Kč v Městské knihovně Lysá n. L.)
 

Čaj u arcibiskupa Příchovského
20. 10. 2013   Lovecký zámeček Bon Repos na Čihadlech

16:00   Blok přednášek - Restaurování fresek na zámku Bon Repos; 
Arcibiskup Příchovský a jeho Bon Repos; Pár slov  
o sadových a krajinářských úpravách v okolí zámečku

17:00   Koncert pro arcibiskupa zahraje 
Šporkovo dechové kvinteto

18:15  Světelné a ohnivé variace Pavla Cézy
 (prodej lístků v ceně 50,-Kč v Městské knihovně Lysá n. L.)
 

Hovory s T. G. Masarykem
17. 11. 2013   Evangelický kostel v Lysé n. L. 

16:00  Hudebně literární představení inspirované     
 osobností prvního prezidenta. 
 Účinkují Alfréd Strejček, Štěpán Rak, 
 František Kreuzmann a Zdeněk Hazdra
 (prodej lístků v ceně 50,-Kč v Městské knihovně Lysá n. L.)

Přerovský zámek a přilehlý skan-
zen již tradičně v sobotu 14. září oži-
je dožínkovou slavností. Za účasti 
mnoha dobrovolníků v dobových 
kostýmech se návštěvníci přenesou 
o sto let nazpátek a budou moci vy-
chutnat atmosféru polabské skliz-
ňové veselice. 

Zároveň si budou moci prohléd-
nout interiér i nádvoří přerovského 
zámku, který se veřejnosti otvírá 
pouze příležitostně. Dožínky při-
padnou na Den evropského dědic-
tví, proto se rozhodl Český rozhlas, 
majitel zámku, zpřístupnit i tuto 
kulturní památku. Výstavy, koncer-
ty vážné i folklórní hudby, dobro-
dužné soutěže pro děti, historické 
vysílání rozhlasu i připomenutí 
slavného zakladatele skanzenu a 
majitele zámku Ludvíka Salvátora 
Toskánského – to vše zdarma čeká 
návštěvníky zámku. 

Obec Přerov nad Labem už dlou-
ho usiluje o to, aby zámek připadl 
do vlastnictví Středočeského kraje 

Zámek a skanzen ožijí dožínkovou slavností
a Polabské muzeum zde mohlo roz-
šířit svou expozici. Proto chtějí nad-
šení obyvatelé Přerova ukázat, že by 
zámek využití jistě našel a to velmi 
rozmanité.

V areálu skanzenu se představí 
řada tradičních řemesel a nebudou 
chybět ani soutěž pro děti v duchu 
starých časů.  Hlavním lákadlem 
bude tradiční dožínkový průvod v 
čele s dožínkovým věncem, který 
půjde ze skanzenu na zámek, kde 
sličná děvčata předají věnec zámec-
kému pánu Ludvíku Salvátoru.

Nezůstane prázdné ani prostran-
ství mezi zámkem a skanzenem. 
Zaplní ho řada stánků s tradičními 
místními specialitami, zdejší farmá-
ři tu budou prodávat svou zeleninu, 
řemeslníci své rukodělné výrobky 
a mnoho dalšího. Více na www.po-
labskemuzeum.cz.

Autor: Irena Gregárková, 
organizátorka akce 

a místostarostka obce
Foto: Josef Gregárek
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Krátce z radnice

Vážení spoluobčané, zastupitel-
stvo města Lysá nad Labem 
schválilo dne 26. 6. 2013, čl. III., 
bodem 3., zpoplatnění Huso-
va náměstí. S realizací vybírání 
parkovného počítáme od 2. září 
2013. Parkovné se bude vybí-
rat PO – PÁ od 8.00 do 18.00 
hodin, v SO od 8.00 do 12.00 
hodin. Parkovací sazba - za prv-
ní 2 započaté hodiny 5,- Kč, za 
další započatou hodinu 20,- Kč. 
V době výstav bude plocha zpo-
platněna stejnou sazbou jako 
ostatní komunikace a parkovací 
plochy v době zvýšené návštěv-

nosti města, tzn. 50,- Kč/den. 
Parkovací kartičky (povolení 
MěÚ) lze využít i pro parková-
ní na ploše náměstí. Parkování 
na komunikaci podél obchodů, 
bude kromě vyhrazených míst 
ZTP, pouze pro majitele karti-
ček (povolení). Občané Lysé 
nad Labem, Byšiček a Dvor-
ců si mohou i nadále kupovat 
kartičky (povolení) za 50,- Kč 
na MěPolicii, kde doloží trvalé 
bydliště a nahlásí SPZ. Kartič-
ky jsou platné i pro parkování 
v době zvýšené návštěvnosti měs-
ta. 

Vrbová Lenka
referent odboru SMI

Parkování na Husově 
náměstí

V měsíci červnu provedlo měs-
to investiční stavbu chodníku 
v ulici Přemyslova, od ZUŠ na 
křižovatku ulic Školní náměs-
tí a Veleslavínova. Chodník byl 
vybudován včetně přechodu pro 
chodce, který je osvětlen. Vý-
stavbou chodníku jsme zajistili 
větší bezpečnost procházejících, 
zejména dětí. Stavbu provedla 
fi rma SKL Recyklostav, p. Radek 
Skála, s celkovými náklady ve 
výši 299.331,- Kč. 

Rovněž v měsíci červnu jsme 
rekonstruovali autobusové za-

stávky v Litoli – v Dobrovské-
ho sadech a v ul. Družstevní – 
U křížku. Na sídliště, při vý-
jezdu na Milovice po levé stra-
ně, je proveden nátěr autobu-
sové zastávky a nová střecha 
z makrolonu. Opravy auto-
busových zastávek prováděl 
p. Jiří Kříž z Litole a celkové 
náklady činily 54.685,- Kč. 
V příštím roce budeme pokra-
čovat v rekonstrukcích zbýva-
jících zastávek.

Vrbová Lenka
referent odboru SMI

Výstavba chodníku
a oprava autobusových
zastávek

Rada města se v poslední době 
zabývala několika stížnostmi a 1 
peticí, v nichž občané kritizují, 
jakým způsobem se město (ne)
stará o veřejnou zeleň, která by 
měla sloužit všem. Pokud Vás 
tato problematika zajímá, chcete 
se něco dozvědět, případně sdělit 
svůj názor, pak využijte přednášky 
s navazující besedou. Akce se koná 

Přednáška a beseda 
o veřejné zeleni ve městě

ve čtvrtek 26. 9. 2013 v městském 
kině na Husově náměstí, začátek 
v 17.30 hodin. V první části před-
náší paní Ing. Ingrid Hlinomazo-
vá z České zemědělské univerzity, 
v druhé části budou odpovídat na 
dotazy kompetentní pracovníci 
městského úřadu.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá n. L.

Dva letní měsíce utekly jako 
voda, čas chvátá k podzimu, ale my 
se ještě vrátíme do předprázdnino-
vého období.

12. jednání rady města se ko-
nalo 18. 6. 2013. Program o 47 bo-
dech byl více než z poloviny tvořen 
podklady z odboru správy majetku 
a investic. Na pomyslné první příč-
ce se umístily bytové záležitosti – 8 
případů, dále nebytové prostory – 6 
bodů, pozemkové záležitosti – 5 
bodů, veřejné zakázky a splátkové 
kalendáře – po 4 bodech. Z pro-
gramu: Jako první předsunutý bod 
rada projednala a schválila žádost 
s umístěním pouťových atrakcí na 
ploše Husova náměstí. Provozo-
vatel uhradí městu nájemné za ve-
řejné prostranství téměř 30 tis. Kč. 
Kromě toho je povinen složit kauci 
10 tis. Kč, která se vrátí, pokud bude 
plocha předána městu bez závad. 
Druhý bod – vybírání parkovného 
na Husově náměstí – vyvolal delší 
diskusi a podrobnější informace 
bude z následujícího zastupitelstva. 
V bodu č. 9 rada schválila zveřejně-
ní zakázky na rekonstrukci komuni-
kace v ulici Lom a hodnotící kritéria 
a jejich váhu: cena 50 %, termín 
dokončení 30 %, záruka 20 %. Sou-
časně byly jmenovány komise pro 
otevírání obálek a pro hodnocení 
nabídek. V bodu č. 16 se rada města 
vrátila k požadavku provozovatele 
minipizzerie na Husově náměstí. 
Po doplnění podkladů rada rozhod-
la o výměně dveří a okna do náměs-
tí. Jde o objekt města, a proto budou 
náklady hrazeny z rozpočtu z ved-
lejší hospodářské činnosti. V bodu 
č. 29 rada projednala návrh smlou-
vy se společností TOGET z Prahy 9 
na II. etapu revitalizace klášterních 
teras. Protože jde o zakázku na delší 
dobu a v hodnotě skoro 6 mil. Kč, 
bude konečné slovo patřit zastupi-
telstvu. V následujícím bodu rada 
vybírala dodavatele na rekonstrukci 
elektroinstalace v ZŠ B. Hrozného, 
čp. 12. Na zakázku došly 3 nabíd-
ky. Rada zvolila fi rmu ELEKTRO 
MED z Prahy 2 s nabídkovou cenou 
100 tis. Kč včetně DPH.

V bodu č. 32 rada schválila zho-
tovení nástěnného kalendáře fi r-
mou Pavel Krejčí z Milovic za 29 
tis. Kč bez DPH. V bodu č. 34 rada 
schválila příspěvek 2,3 tis. Kč na 
letní tábor pro jednoho nezletilého 
občana města. V dalším bodu byly 
schváleny příspěvky na primární 
péči pro ZŠ Komenského a Hrozné-
ho – po 15 tis. Kč pro každou školu. 
V bodu č. 39 se rozdělovaly zbylé 
peníze z Fondu kultury – II. kolo. Po 
5 tis. Kč obdrží Taneční klub dospě-
lých Lysá n. L. a Farní sbor České 
církve evangelické Lysá n. L.

V bodu č. 40 se rada zabývala 
peticí občanů proti kácení zdravých 
stromů na Sídlišti. O petici bude 
informováno zastupitelstvo. Spo-
lečným úkolem pro odbor správy 
majetku a investic a odbor život-
ního prostředí je příprava veřejné 
přednášky, která by občany města 
seznámila s plány a údržbou veřej-
né zeleně na území města. Před-
náška se bude konat v průběhu 
září v městském kině, bude přizván 
některý z pedagogů – odborníků na 
veřejnou zeleň a samozřejmě kom-
petentní zaměstnanci města.

V následujících dvou bodech byly 
projednány a schváleny výjimky 
z regulace provozní doby herny A1 
na náměstí B. Hrozného a hudeb-

ního klubu Calypsso v Masaryko-
vě ulici. V bodech č. 45 a 46 byly 
schváleny výzvy na veřejné zakázky, 
které spadají do rekonstrukce hřiště 
u ZŠ Komenského. Obě zakázky 
– vybudování sociálního zázemí 
a osvětlení školního hřiště – budou 
hodnoceny podle 2 kritérií: cena 
s váhou 70 %, záruka 30 %. Po-
sledním schvalovaným bodem byl 
program nadcházejícího zasedání 
zastupitelstva.

5. zasedání zastupitelstva měs-
ta se konalo 26. 6. 2013. Program 
byl velmi naplněný, obsahoval více 
než čtyři desítky bodů, ale díky 
kázni zastupitelů se vše zvládlo za 
7 hodin čistého času jednání. První 
předřazený bod byl věnován stavu 
přípravy projektů na vybudování 
kanalizace a vodovodu v Byšičkách 
a kanalizace ve Dvorcích. Dále se 
jednalo o prodeji obecního pozem-
ku vedle parkoviště autobusů na 
Školním náměstí, bylo schváleno 
zveřejnění záměru. Třetí bod byl 
věnován upravené projektové do-
kumentaci ulice Na Vysoké mezi. 
Přizvaný projektant p. Liška vysvět-
lil změny, vyvolané požadavky ob-
čanů. Diskutovalo se o dvou mož-
ných variantách, jak ulici řešit. Asi 
po hodinové diskusi bylo dosaženo 
dohody, zastupitelstvo vzalo pro-
jekt na vědomí. Do projektu bude 
doplněn chodník po jedné stra-
ně od křižovatky pod nadjezdem 
v části obytné zóny a bude zachován 
průjezd z Mírové do Palackého uli-
ce. V dalším bodu vystoupila před-
sedkyně Osadního výboru Dvorce 
paní Marie Herclíková, která po-
zvala zastupitele na sobotu 7. 7. na 
Dvoreckou pouť a vysvětlila situaci 
a náladu, která v současné době ve 
Dvorcích panuje.

V bodu, označeném podle původ-
ního programu č. 2, zastupitelstvo 
projednávalo zpoplatnění parková-
ní na Husově náměstí. Po úvodním 
slovu p. starosty se k tématu roz-
vinula bohatá diskuse. Hlasovalo 
se o několika variantách provozu 
a plateb. Nakonec bylo schváleno 
5 Kč za první dvě hodiny parkování 
a potom 20 Kč za každou započato
u hodinu. Placené parkování bude 
v pracovních dnech od 8 do 18 ho-
din, v sobotu od 8 do 12. Parkování 
bude povoleno pouze osobním vo-
zidlům, dozor a výběr parkovného 
budou provádět 2 zaměstnanci 
města. V době výstav bude poplatek 
jednotný 50 Kč/den. Držitelé par-
kovacích karet budou od parkovné-
ho osvobozeni.

Zajímavá diskuse se rozvinu-
la v dalším bodu, kde se jednalo 
o odprodeji plynárenského zařízení, 
které bylo vybudováno při výstav-
bě lokality Třešňovka. Investorem 
bylo město, náklady byly hrazeny 
z rozpočtu a z příspěvků stavební-
ků. Někteří stavebníci vystoupili 
s požadavkem, aby jim město vráti-
lo poměrnou část, kterou od RWE 
za zařízení utrží. Dalším návrhem 
bylo vyplacení paušální částky 10 
tis. Kč každému stavebníkovi z lo-
kality. Ani jeden návrh však nezískal 
potřebnou většinu, protože podle 
smluv město zařízení převzalo 
a hradilo provoz a údržbu. Nakonec 
prošel návrh: zařízení odprodat za 
449 tis. Kč bez dalších podmínek. 
Soukromí investoři tak vyjdou na-
prázdno.

Dalším přizvaným hostem byl 
pan Ing. arch. Šourek z MS develo-

pment, který informoval o pokračo-
vání výstavby v areálu Zåhrada (bý-
valá Fruta). Na podzim se budou 
předávat byty v dokončovaných 
domech. Pan Šourek si musel vy-
slechnout i kritiku – vlivem stavby 
došlo k poničení chodníků, zvýšila 
se hlučnost a prašnost v lokalitě. 
Na dotazy v souvislosti s občanskou 
vybaveností uvedl, že výstavba není 
zrušena, je odložena. Jednání s Čes-
kou poštou o výstavbě nové provo-
zovny hodnotí jako svízelné. Firma 
upřednostňuje výstavbu bytů pro 
seniory, kde je fi nancování zajištěno 
ze 70 % ze Státního fondu rozvoje 
bydlení. Konkrétně se jedná o 60 
bytů, v nichž by mohlo bydlet asi 
100 seniorů. Díky dotaci by mohli 
dosáhnout na přijatelný nájem. Po-
kud se na podzim začne stavět, je 
do roka hotovo.

Potom se program vrátil k při-
praveným bodům. Zastupitelstvo 
schválilo kupní smlouvu na in-
ženýrské sítě od fi rmy MEDLET 
z Olomouce v lokalitě U Vodárny 
II, a darovací smlouvu na pozem-
ky, kde jsou sítě, od stejnojmenné 
fi rmy.

Poté následoval velký blok 
11 bodů se splátkovými kalendáři. 
Jak bylo řečeno v diskusi k bodu, 
takový počet splátkových kalendářů 
je výsledkem důraznějšího postu-
pu města vůči lidem, kteří užívají 
městské byty, využívají služby, ale 
s placením nepospíchají. Ing. Ko-
pecký, vedoucí odboru, konstatoval, 
že se podařilo zastavit růst dluhu 
a mělo by následovat jeho snižová-
ní. Starosta Mgr. Havelka potvrdil, 
že splátkové kalendáře jsou posled-
ní šancí dlužníkům. Pokud toho ne-
využijí, z bytu odejdou.

Dalším blokem 6 bodů byla věc-
ná břemena spojená většinou s in-
ženýrskými sítěmi. V bodu s č. 24 
byla projednána zpráva o výsledku 
dubnové kontroly MVČR při výko-
nu samostatné působnosti. Kont-
rola zjistila nedostatky při uplatňo-
vání zákona o informacích. V době, 
která od kontroly uplynula, byly 
nedostatky odstraněny, a tak mohli 
zastupitelé vzít zprávu na vědomí 
a další nápravná opatření již neu-
kládat. Viditelným důkazem jsou 
nové informační tabule ve vstupní 
hale úřadu.

Tradiční diskuse se rozvinula při 
projednáván názvů nových ulic. 
Vcelku bez problémů byla schvá-
lena ulice Kupkova, ale vnitřní 
prostor mezi Jedličkovou a Pivo-
varskou, kam se na podzim budou 
stěhovat noví obyvatelé, byl pojme-
nován teprve na třetí pokus – Slu-
néčkova.

Po pozemkových záležitostech 
zastupitelé projednávali smlouvu 
na opravu klášterních teras. Po dis-
kusi se hlasovalo jen o etapě práce 
na rok 2013, kde je vidět částka 
v rozpočtu – 1,5 mil. Kč. Práce 
provede fi rma TOGET z Prahy 
9. V dalším bodu byla schvále-
na smlouva s Regionální radou 
o poskytnutí dotace 7,4 mil. Kč 
na rekonstrukci ulic Na Staré vsi 
a Dolejší. K tomu musí město z 
rozpočtu roku 2014 vyčlenit část-
ku 3,4 mil. Kč na spolufi nanco-
vání projektu. V bodu č. 32 byla 
schválena úprava rozpočtu města 
na rok 2013. Odezvou na letní 
povodně bylo schválení fi nanč-
ních darů postiženým obcím na 
Nymbursku: Budiměřice a Ves-
tec. Každá z nich dostane 50 tis. 
Kč. V bodu č. 34 nebyl schválen 

návrh na zpracování dopravního 
generelu.

Potom přišel na řadu blok infor-
mativních zpráv, které vzali zastu-
pitelé na vědomí: nařízení města 
o placeném stání na místních 
komunikacích a veřejných par-
kovištích v době zvýšené návštěv-
nosti města, výsledky zápisů 
v mateřských a základních školách 
na školní rok 2013/2014, zápisy 
z fi nančního a kontrolního výboru, 
petice proti kácení zdravých stro-
mů na Sídlišti, informace z jednání 
o možné výstavbě domova pro seni-
ory na pozemcích p. Páva.

Ze závěrečné diskuse vybírám in-
formaci pana starosty o zasedáních 
povodňové komise a pozvání do 
městského kina, které nyní promítá 
digitální technologií.

13. jednání rady města se kona-
lo 2. 7. 2013. Program byl ovlivněn 
začátkem prázdnin a dovolených, 
a tak obsahoval pouze 19 bodů. Nej-
větší počet bodů se týkal pozemko-
vých záležitostí - 5, po třech bodech 
bylo věnováno veřejným zakázkám 
a splátkovým kalendářům, dva 
body nebytovým prostorům. Z pro-
gramu: v bodu č. 13 byla doplněna 
smlouva o pronájmu a zajištění pro-
vozu na placených veřejných par-
kovištích a místních komunikacích 
v době výstav tak, aby výčet ve-
řejných prostranství, na nichž se 
parkovné vybírá, byl v souladu se 
skutečností. V bodu č. 16 se rada 
zabývala projektovou dokumentací, 
která řeší úpravu příjezdové komu-
nikace k MŠ Pampeliška na Sídlišti. 
Projektant vypracoval dva návrhy. 
Rada vybrala variantu jednosměr-
né ulice s příjezdem podle garáží 
a výjezdem do Okružní. Posledním 
bodem ke schválení bylo udělení 
výjimky z regulace provozní doby 
restauraci a baru Mango na Huso-
vě náměstí. Rada konstatovala, že 
opatření provozovatele k zajištění 
veřejného pořádku se osvědčila, 
a proto výjimku povolila na další 
měsíc.

14. jednání rady města se ko-
nalo 23. 7. 2013. Program sestával 
z 24 bodů, čtyři z nich byly věno-
vány bytům, po dvou bodech bylo 
věnováno pozemkům a věcným 
břemenům. V úvodu jednání rada 
plnila úlohu komise pro otevírání 
obálek u 2 veřejných zakázek: Veřej-
né osvětlení hřiště ZŠ Komenského 
a Vybudování sociálního zázemí 
u hřiště. Obálky byly předány k dal-
šímu vyhodnocení.

Pak rada města přizvala k jedná-
ní pana J. Nedomu ze společnosti 
Lysa Free, která rozšiřuje svou 
optickou síť a poskytuje občanům 
rychlý internet. Rada schválila vy-
dání rozhodnutí o zvláštním uží-
vání komunikací s podmínkou, že 
frekventované místní komunikace 
nebudou přerušeny výkopem, ale 
optický kabel bude veden protla-
kem pod komunikací.

Z programu: v bodu č. 9 se 
rada zabývala stížností obyva-
tel na stav komunikace v ulici 
K Bažantnici. Město zadá pro-
jektovou dokumentaci a po jejím 
dokončení proběhne schůzka 
k navrhovanému řešení. V dalším 
bodu se jednalo o řešení technic-
kého stavu schodišť na nadjezdu. 
U obou je nutná generální opra-
va, celkové náklady přesáhnou 
2 mil. Kč. Při přípravě rozpočtu 
na rok 2014 bude tato částka za-
hrnuta do návrhu.

Pokračování na str. 4
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Město Lysá nad Labem blahopřeje jubilantům 
k významným narozeninám a všem přeje do dalších let 

hodně pohody a spokojenosti.
   Marcela Chloupková

94 let
Jadwiga Veškrnová

92 let
Marie Zimová
Václav Kubát

91 let
Božena Férová

90 let
Věra Šlechtová
Josef Jarolím

85 let
Václav Dovolil
Zdeňka Charvátová
Anežka Kubátová

80 let
Ludmila Klabanová
Anna Koubová
Karel Holý
Anna Švondrová
Anna Odcházelová
Josef Soukup
Jan Mezuliánek
Štěpánka Sádlíková
Ludevít Lepieš
Emilie Viktorinová
Božena Baláčková

Flavios Filostratos:
„I pro ty, kteří jsou na milování staří, je příjemné poslouchat 
milostné verše, neboť je nutí myslet na lásku a oni jako by tím 
omládli.“

Pro Vaše otázky je připravena rubrika - 

Na Vaše dotazy budou odpovídat kompetentní zastupitelé 
města Lysá nad Labem. Své dotazy posílejte do redakce Listů 
(kontakt je v tiráži na poslední straně) nebo vhoďte do poštovní 

schránky v přízemí MěÚ vedle dveří do knihovny.

Těšíme se na Vaše zajímavé otázky. 

Zajímá Vás, co se plánuje 
a děje ve městě?

Zeptali jsme se...

Velkoobjemové kontejnery se budou přistavovat 3. sobotu v měsíci 
– tj. 21. 9. 2013 pouze na tyto stanoviště: 

místo přistavení kontejneru  čas rozvozu čas svozu 
Dvorce 1x TDO, 1x BIO 08.30 10.30
Byšičky 1x TDO, 1x BIO 09.00 11.00
Řehačka 1x TDO, 1x BIO 09.30 11.30
U Borku 1x TDO, 1x BIO 10.00 12.00

Vysvětlivky: TDO - velkoobjemový kontejner na domovní odpad
    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

Ivana Koštířová, odbor SMI

Přistavování
velkoobjemových

kontejnerů 9/2013

Zvláštní způsob výchovy dítěte      
Dne 7. 6. 2013 v 19.15 hodin při-

vedla na služebnu Městské policie 
28letá žena 5letého chlapečka, kte-
rý se sám bez doprovodu jiné oso-
by, pohyboval v ulici Komenského 
u základní školy. Bližším šetřením 
se následně podařilo hlídce osobně 
kontaktovat 44 letou matku, která 
jednáním svého syna nebyla pře-
kvapena, jelikož dle jejího sdělení 
chlapeček běžně pobývá na ulici sám 
s tím, že se domů vždy vrátil. Vzhle-
dem ke zjištěným skutečnostem byl 
o věci informován Sociální odbor 
- péče o dítě MěÚ Lysá nad Labem 
k provedení dalších opatření.

Z fotbalisty přes noc hlasatelem?
V nočních hodinách 16. 6. 2013 

v 02.40 hodin bylo přijato telefonic-
ké oznámení o hluku vycházejícího 
z prostor fotbalového hřiště FK Slo-
van Lysá. Strážníci při příjezdu na 
místo zjistili, že v klubovně probíhá 

Krimi střípky
soukromá párty místních fotbalistů 
a z reproduktorů tamního rozhlasu 
vychází nesrozumitelné brblání, 
které obtěžuje občany z přilehlých 
nemovitostí. Po provedeném poho-
voru s účastníky byl samozvaný hla-
satel odveden z prostoru hlasatelny, 
která byla následně zabezpečena 
proti dalšímu vniknutí cizích osob. 
Sportovcům strážníci domluvili 
s tím, že v případě opakovaného 
jednání přistoupí k blokové pokutě.

Opětovná krádež cibule
Dne 20. 6. 2013 ve 20.30 hodin 

projížděla hlídka strážníků ulicí So-
jovickou směrem na Dvorce, když 
na poli spatřila skupinu osob, která 
dle osobní znalosti strážníků v mi-
nulosti páchala majetkovou trestní 
činnost. Strážníci se rozhodli tyto 
osoby zkontrolovat, a i když se ně-
kteří pokusili z místa utéct, podařilo 
se zadržet všech 5 osob ve věku 25 
– 62 let s trvalým pobytem v Lysé 

nad Labem. Po provedených ne-
zbytných úkonech k osobám a vy-
rozumění majitele pozemku, který 
škodu vyčíslil na cca 2500,- Kč, byla 
zajištěná cibule vrácena zpět majite-
li a přestupek s pachateli projednán 
na místě v blokovém řízení.

Konzumace alkoholu na 
veřejnosti je v Lysé nad Labem 
zakázána   

Dne 1. 7. 2013 ve 21.15 hodin 
prováděla hlídka MP kontrolu 
přednádražního prostoru, když zde 
spatřila muže, který nerespektoval 
OZV města zakazující konzumaci 
alkoholu na veřejném prostranství. 
Jelikož se jednalo o muže, který byl 
již v minulosti pro tento přestupek 
projednáván v blokovém řízení, 
bylo jeho jednání oznámeno do 
komise přestupků MěÚ Lysá nad 
Labem. 

Nepořádný pejskař   
Dne 23. 7. 2013 v 10.07 hodin 

kontrolovala hlídka MP na křižo-

vatce ulic Pivovarská a Smetanova 
v Lysé nad Labem majitele psa, 
který po svém čtyřnohém příteli 
neuklidil exkrementy. Vzhledem ke 
skutečnosti, že majitel se ke svým 
povinnostem stavěl odmítavě, bylo 
jednání majitele psa projednáno na 
místě v blokovém řízení za znečišťo-
vání veřejného prostranství.

Zlodějka odcizila v prodejně 
Penny tři lahve slivovice   

Dne 29. 7. 2013 ve 14.29 hodin 
bylo na služebnu MP oznámeno, 
že v prodejně Penny Market v Lysé 
nad Labem byla zdržena osoba, 
která zde odcizila tři lahve slivovi-
ce v celkové hodnotě 717,- Kč. Po 
příjezdu hlídky MP na místo bylo 
zjištěno, že se jedná o ženu, která se 
v minulosti tohoto jednání již něko-
likrát dopustila. Vzhledem k tomuto 
zjištění byla na místo přivolána hlíd-
ka PČR, které byla celá věc předána 
jako podezření ze spáchání tr. činu 
krádeže.  

Bc. Luboš Zita, MP Lysá n. L.

V bodu č. 12 rada projednala ná-
vrh občanského sdružení Semická 
hůrka k založení komise životního 
prostředí. Tato komise byla ustave-
na před několika lety jako poradní 
orgán rady města. Nepodařilo se ji 
„rozhýbat“ k pravidelné činnosti 
jako ostatních 6 komisí, a tak po 
několika marných pokusech byla 
komise zrušena. Návrh na založe-
ní komise nebyl schválen. V bodu 
č. 13 rada vybírala dodavatele na 
opravu výtluků tryskovou metodou 
PATCH. Na veřejnou zakázku do-
razily 4 nabídky, rada vybrala fi rmu 
Roadstav z Poděbrad s nabídkovou 
cenou 3,3 tis. Kč za tunu materiálu. 
Celková zakázka je omezena limi-
tem 300 tis. Kč včetně DPH. 

V bodu č. 21 rada vybírala nové 
služební vozidlo pro městskou po-
licii. Ze dvou nabídek vyšla vítězně 
místní fi rma Auto Tichý. Strážníci 
se tak mohou těšit na novou Fabii 
Combi v provedení Active Fresh za 
cenu 244 tis. Kč.

Časově nejnáročnějším v pro-
gramu byl bod č. 22, v němž rada 
podrobně projednala 46 námitek 
a 7 připomínek k návrhu územního 
plánu. Vzhledem k rozsahu a závaž-

nosti problematiky budou námitky 
a připomínky projednány na mi-
mořádném zasedání zastupitelstva, 
jehož termín by měl být stanoven 
začátkem září a veřejnosti oznámen 
v dostatečném předstihu. 

Posledními dvěma body ke 
schválení bylo vyhodnocení nabí-
dek z obálek, otevřených v úvodu 
jednání. Na vybudování sociální-
ho zázemí dorazila pouze jediná 
nabídka. Je nabídkou přijatelnou, 
a tak se fi rma TOUAX z Prahy 8 
stala vítězem s nabídkovou cenou 
1,9 mil. Kč bez DPH. O osvětlení 
hřiště byl větší zájem, dorazily 4 na-
bídky. Rada vybrala jako dodavatele 
fi rmu Efektivní Osvětlování z České 
Lípy s cenou 662 tis. Kč bez DPH.

15. jednání rady města se konalo 
13. 8. 2013. Program sestával ze 
tří desítek bodů. Nejvíce jich bylo 
věnováno bytům – 8, po třech bo-
dech nebytovým prostorům a po-
zemkům, po jednom věcným bře-
menům a splátkovému kalendáři. 
Předzvěstí zimy jsou 3 žádosti obča-
nů, u jejichž domů při zateplování 
zasáhne polystyrenový „kabát“ do 
obecního pozemku.

Z programu: Krátkou disku-
si vyvolal návrh skupiny občanů 

v bodu č. 2, aby v ulici Na Zemské 
stezce byly osazeny dopravní znač-
ky, zamezující vjezdu zemědělské 
techniky. Rychlost ostatních vozidel 
by byla omezena na 30 km/h. Rada 
návrh neschválila. Zlepšení podmí-
nek by měl přinést zvýšený dohled 
strážníků městské policie, zda není 
překračována povolená „50“ a zda 
není komunikace znečišťována ze-
mědělskými stroji. Větší úlevu by 
měl přinést až rok 2014, kdy je po 
dokončení velkých stavebních pra-
cí v lokalitě plánován nový povrch 
vozovky. 

V bodu č. 21 rada schválila pro-
vozní a návštěvní řád Veřejného 
hřiště u ZŠ Komenského. Hřiště 
bude celoročně přístupné, bez po-
platku, nad pořádkem budou bdít 
dva správci areálu od 8 do 21 hodin. 
Diskuse se rozvinula u bodu č. 23, 
kde byl předložen návrh na zákaz 
pouličního a podomního prodeje, 
jak bylo uloženo zastupitelstvem. 
Radě se nelíbila forma tržního řádu, 
a proto doporučila tajemníkovi 
materiál přepracovat do obecně 
závazné vyhlášky, zaměřit se jen na 
nežádoucí druhy obchodu a vyhláš-
ku předložit začátkem září zastupi-
telstvu ke schválení. Diskutovalo se 

i u bodu č. 27, v němž se projed-
návala stížnost jednoho občana 
na negativní vlivy stavby v areálu 
Zåhrada na sousední Pivovarskou 
a Zahradní ulici. Svou roli zde se-
hrává i lipová alej, o jejíž odstranění 
část obyvatel Pivovarské usiluje.

Blok posledních tří bodů po-
cházel od stavebního úřadu. Prv-
ní z nich byl věnován sítím v ulici 
U Nadjezdu, v druhém byly v ta-
bulkách zkompletovány námitky 
a připomínky k územnímu plánu. 
V posledním bodu rada schváli-
la termín konání mimořádného 
zastupitelstva, které o námitkách 
a připomínkách bude jednat. Za-
stupitelstvo se sejde odpoledne
2. 10. 2013 ve školní jídelně.

V průběhu jednání byli k jedna-
címu stolu přizváni dva vlastníci 
pozemků v Litoli, které by je chtěli 
změnit ve stavební parcely. Zatím 
jejich snaha vyzněla naprázdno, ale 
pokud připraví návrh řešení, které 
městskou pokladnu nezatíží velký-
mi investičními náklady a pokud 
se jim podaří přesvědčit většinu za-
stupitelů, budou mít šanci svůj plán 
realizovat. 

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá n. L.

Pokračování ze str. 3

ŘP vydané v době od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 jsou jejich drži-
telé povinni vyměnit do 31. 12. 2013.

Výměna je možná již nyní a provádí se bez poplatku, po před-
ložení občanského průkazu, řidičského průkazu a 1 fotografi e
3,5x4,5 cm.

Pokud došlo ke změně osobních údajů, činí správní poplatek 50,-Kč.
Alena Frankeová, odbor dopravy

Upozornění řidičům
na změnu v POVINNÉ VÝMĚNĚ

ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ

Poděkování
Děkuji mladé paní a její rodině, která mi pomáhala v úterý 6. 8. 2013 

v 18.30 hodin při autonehodě. Velmi si cením její podpory a pomoci.
Tímto jí přeji, aby podobných situací zažívala co nejméně a zároveň se 

omlouvám za ztracení telefonního kontaktu.
Vlachová,

Kostomlaty nad Labem

Dny evropského dědictví v Lysé nad Labem a okolí
Dny evropského dědictví v měsíci 

září otevírají veřejnosti brány nejza-
jímavějších památek, budov, objek-
tů a prostor, které jsou jinak zčásti 
nebo zcela nepřístupné.

LYSÁ NAD LABEM
Augustiniánský klášter (Státní 
okresní archiv), objekt bude otevřen 
14. 9. 2013 od 9.00 do 15.00 hodin, 
vstup zdarma, od 13.30 hodin, 
doprovodná akce: přednáška Adély 
Šmilauerové „Řád augustiniánů“.
Areál Evangelického sboru, bude 
zpřístupněn 14. 9. – 15. 9. 2013 od 
9.00 do 17.00 hodin, vstup zdarma,
komentované prohlídky po oba dny 
v 10.30 a 15.30 hodin.

MILOVICE
Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské,
bude otevřen 13. 9. – 14. 9. 2013
Italský hřbitov, zpřístupněn ve 
dnech 13. 9. – 14. 9. 2013

PŘEROV NAD LABEM

Zámek Přerov nad Labem, den 
otevřených dveří včetně bezplatné 
prohlídky renesančního zámku 
14. 9. 2013 od 10.00 do 19.00 ho-
din, doprovodná akce: Dožínkové 
slavnosti v areálu Skanzenu Přerov 
n. L.

BRANDÝS NAD LABEM 
– STARÁ BOLESLAV
Zámek v Brandýse nad Labem,
památka otevřena 8. 9. 2013 od 
10.00 do 17.00 hodin, snížené 
vstupné: 50,- Kč.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, 
Stará Boleslav, otevřeno 8. 9. 2013
od 10.00 do 17.00 hodin, vstup 
zdarma.
Kostel Obrácení sv. Pavla, 
Brandýs n. L., otevřeno 8. 9. 2013 
od 10.00 do 17.00 hodin, vstup 
zdarma.
Kostel sv. Petra, Brandýs n. L.,
památka otevřena 8. 9. 2013 
od 10.00 do 17.00 hodin, vstup 
zdarma.

Kostel sv. Vavřince, Brandýs n. L.,
kostel otevřen 8. 9. 2013 od 10.00 
do 17.00 hodin, vstup zdarma.
Kostel sv. Václava, Stará Boleslav,
otevřeno 8. 9. 2013 od 10.00 do 
17.00 hodin, vstup zdarma.
Staroboleslavská brána, objekt 
zpřístupněn 8. 9. 2013 od 10.00 
do 17.00 hodin, vstup zdarma.
Židovský hřbitov, zpřístupněn 
8. 9. 2013 od 10.00 do 17.00 hodin, 
vstup zdarma.

NYMBURK
Chrám sv. Jiljí, objekt zpřístupněn 
14. 9. 2013 od 10.00 do 16.00 hod., 
vstup zdarma.
Kaple sv. Jana Nepomuckého,
památka otevřena 14. 9. 2013 od 
10.00 do 16.00 hod., vstup zdarma.
Staré děkanství a Kaplanka,
budova i hradební věž otevřena 
14. 9. 2013 od 10.00 do 16.00 hod., 
vstup zdarma.
Mlýn Bašta, otevřeno 14. 9. 2013 
od 10.00 do 16.00 h., vstup zdarma.

Pravěká mohyla, otevřeno 
14. 9. 2013 od 10.00 do 16.00 hod., 
vstup zdarma, zpřístupnění zázemí 
objektu.
Hálkovo městské divadlo 
Nymburk, budova otevřena 
14. 9. 2013 od 10.00 do 16.00 hod., 
vstup zdarma, zpřístupněny i běžně 
nepřístupné prostory divadla.
Gymnázium Nymburk, objekt 
otevřen 14. 9. 2013 od 10.00 
do 16.00 hodin, vstup zdarma, 
zpřístupněna bude věž gymnázia.
Hydroelektrárna Nymburk,
otevřeno 14. 9. 2013, vstup zdarma.
Střední odborná škola a Střední 
odborné učiliště, budova otevřena 
14. 9. 2013 od 10.00 do 16.00 hodin, 
vstup zdarma.
Městské kino Sokol, otevřeno 
14. 9. 2013 od 10.00 do 16.00 hodin, 
vstup zdarma, přístupné bude 
zázemí objektu a promítací kabina,
doprovodná akce: Výstava historic-
kých fi lmových plakátů.

Městská knihovna
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Poruchy pozornosti u dětí Poruchy pozornosti u dětí 
– 17. září 2013 od 17.30 hodin– 17. září 2013 od 17.30 hodin
Beseda se specialistkou na tuto proble-
matiku - paní Zuzanou Viktoriovou, 
Vám odpoví na otázky, co vše se skrývá 
za poruchami pozornosti u našich dětí, 
jaké jsou jejich příčiny, jak tyto poruchy 
souvisí s problematikou učení a co vše 
dělat, abychom tyto poruchy překonali. 
V rámci besedy bude připravena praktická prezentace a ukázky, jak s dětmi 
pracovat. Akce se uskuteční v prostorách knihovny. Během besedy bude 
pro děti připraven hrací koutek, takže můžete přijít i s Vašimi ratolestmi. 
Vstup na besedu je zdarma. 

Povídání o porodech Povídání o porodech 
– 19. září 2013 od 16.10 hodin– 19. září 2013 od 16.10 hodin
Další setkání a beseda nejen budoucích maminek o problematice porodů - 
sdílení osobních zkušeností, orientace v právních otázkách, „porod podle 
mých přání“ a diskuse nad dalšími otázkami i s účastí pozvaných odborní-
ků.  Besedy je možné se účastnit i s dětmi. Akce se uskuteční v prostorách 
Městské knihovny. Vstup volný.

Soutěž pro dětské čtenářeSoutěž pro dětské čtenáře
Soutěž pro naše dětské čtenáře bude pokračovat i v novém školním roce. 
Výherce zářijové otázky dětské soutěže se bude moc i těšit na volnou rodin-
nou vstupenku do pražské ZOO. Losování proběhne v pátek 27. 9. 2013 
ve 14.00 hod. v knihovně.

Připravujeme na říjen:Připravujeme na říjen:
Klučičí párty na téma Vesmír 
– 4. – 5. října 2013, přihlášky je možné si vyzvednout v knihovně

Sibiř – čtyři kontakty
– 15. října 2013 od 18.00 hodin, přednáška Ing. Hynka Bulíře o zatmění 
Slunce

Hrabanovská černava
– 24. října 2013, přednáška o jednom z nejstarších chráněných území u nás.

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

Novinky v Městské knihovněNovinky v Městské knihovně
- obalování učebnic pro školáky – knihovna nově nabízí všem školákům 
 pomoc s obalováním školních učebnic. Cena za obalení jedné knihy je 5 Kč. 
 Výhodou je pevný trvanlivý  obal na míru, který nesklouzává.
- přístup do fulltextové článkové databáze Newtonmedia
 Mediální databáze zahrnuje více než 900 celostátních a regionálních pe-
 riodik, společenských a odborných časopisů, zpravodajství z internetových 
 serverů a přepisy zpravodajských pořadů cca 30 televizních a rozhlasových 
 stanic z ČR. Archiv je k dispozici od roku 1996, v některých případech i níže.  
 Databáze je denně aktualizována. 

Hradišťan – 2. září 2013 od 19.00 hodinHradišťan – 2. září 2013 od 19.00 hodin
Koncert známého folklórního souboru pod vedením Jiřího Pavlici v letním 
kině v zámeckém parku. Koncert se koná za každého počasí. Vstupenky 
v předprodeji v Městské knihovně a kině.

Toulky minulostí Toulky minulostí 
– 3. září 2013 od 16.30 hodin– 3. září 2013 od 16.30 hodin
Putování českou historií společně s PaedDr. 
Marií Kořínkovou bude pokračovat opět první 
úterý v září. Tématem prvního poprázdninového 
setkání v knihovně bude hrad Karlštejn a jeho 
význam v českých dějinách. Přednáška se bude 
konat v prostorách knihovny od 16.30 hod.

Drátování – 11. a 25. září 2013 Drátování – 11. a 25. září 2013 
od 16.30 hodinod 16.30 hodin
Pokračování kurzů s lektorkou Janou Řípovou v prostorách knihovny. 

Augustiniáni v Lysé nad Labem Augustiniáni v Lysé nad Labem 
– 14. září 2013 od 13.30 hodin– 14. září 2013 od 13.30 hodin

Přednáška Adély Šmilauerové o dějinách augustinián-
ského řádu v našem městě. Akce se uskuteční v rámci 
Polabských variací a univerzity volného času. Před-
náška se bude konat v prostorách bývalého kláštera 
augustiniánů v Lysé n. L. (Státní okresní archiv) od 
13.30 hodin.

Tipy ke čtení
Beletrie pro dospělé
S tebou už nikdy – POTTER, Alexandra

Představte si, že byste našla toho pravého... a pak zjistila, že 
se ho nemůžete zbavit? Když Lucy v osmnácti potká Nata, 
je to láska na první pohled. Lucy má jasno: on je ten pravý. 
V opojení první lásky se ti dva při západu slunce políbí pod 
benátským Mostem vzdechů a - jak praví legenda - jsou 
navždy nerozlučně spjati. Avšak o deset let později už jeden 
o druhém skoro neví. Tedy až do té doby, než je osud znovu 

svede dohromady. Znovu. A znovu. A zase. Už se to nezdá být tak báječné jako 
tenkrát v Benátkách, ale pokud Nate není ten pravý, proč je tak zatraceně těžké 
se s ním rozejít?

Naučná literatura pro dospělé
77 výletů na tajemná místa v Čechách – PAULÍK, Ivo
Další díl výletní série, který čtenářům tentokrát nabídne tipy 
na výpravy k tajemným a nevšedním způsobem jedinečným 
místům naší vlasti. Plnobarevná publikace zahrnuje 77 pro-
slulých i méně známých tajemných míst na území Čech. Jed-
notlivé kapitoly kromě popisu trasy a místních zajímavostí obsahují i pověsti a 
legendy, které jsou s místy spjaté. Praktická publikace pro celou rodinu.

Pletení košíků 2; z papírových pramenů  – KRÁLIKOVÁ, Monika
Autorka se věnuje pletení z netradičního materiálu – novi-
nového papíru, navazuje na první úspěšnou publikaci a roz-
šiřuje téma o nové nápady a výrobky. V knize je uvedeno 37 
návodů na užitečné a současně výtvarně zajímavé výrobky 
z papírových roliček. Kromě základních technik jsou uvedeny 
techniky nové a dosud nerozšířené. Názorně jsou popsány 

vazby – plátnová, vlnková, keprová, technika pletení copánků, obtáčená, uzlí-
ková technika a pletení z plochých materiálů. Kniha je svým zaměřením vhod-
ná jak pro začátečníky, tak pro pokročilé. Nafocené postupy názorně prove-
dou pletením košů, košíků, ošatek, demižonu, mís, váz a nechybí ani vánoční 
a velikonoční dekorace.

Beletrie pro děti
Ukradený totem – STINGL, Miloslav
Pět nezapomenutelných příběhů od jednoho z nejvýznam-
nějších českých cestovatelů a čestného náčelníka indián-
ského kmene Kikapú zavede malé čtenáře do nejrůznějších 
koutů světa, kde spolu s dětskými hrdiny prožijí mnohá 
podivuhodná dobrodružství. S malým „detektivem“ haid-
ského kmene indiánů se vydají za záchranou ukradeného 
totemu, naučí se vzývat mocné duchy, přelstít šamana nebo 
postavit eskymácké iglú na ledové kře. Ocitnou se v zuřivé bouři, budou hledat 
zlatou tepnu australské pouště, zúčastní se napínavé soutěže rybářů na jed-
nom z havajských ostrovů a pro kůži divoké pumy se vypraví až do voňavých 
lesů Jižní Ameriky. Čeká na ně i spousta dalších napínavých dobrodružství, 
na jejichž pozadí odhalí krásu a jedinečnost naší planety. A vždycky se znovu 
a znovu přesvědčí, že ať už tady nebo tam, bez odvahy a přátelství nikdy nic 
nezmůže malý ani velký.

17. ročník fotosoutěže
Pro milovníky fotografování
jsme připravili již tradiční
fotosoutěž, tentokrát na téma: 

Malováno přírodou
Soutěže se může zúčastnit každý s max. počtem 5 fotografi í 
min. formátu 13 x 18 cm v barevném i černobílém provedení.

Každý snímek musí být označen těmito údaji: 
1. název fotografi e

2. jméno a příjmení autora
3. adresa bydliště

Fotografi e odevzdejte do 30. září 2013 v Městské knihovně Lysá n. L. 
Podrobná pravidla soutěže najdete na webových stránkách knihovny.
Výherce získá poukázku na nákup knih v Knihkupectví Cesta v Lysé 
v hodnotě: 1. místo - 1000,- Kč, 2. místo - 800,- Kč a 3. místo - 500,- Kč.

17
Je čas doznívajících dovolených, 

doba tak potřebného odpočinku. 
Působení v sociální práci patří dlou-
hodobě mezi nejnáročnější profese, 
a to jak po stránce psychické, tak 
i fyzické. 

Denně poskytujeme péči, pomoc 
a podporu 120 klientům, a to nejen 
při zvládání běžných denních čin-
ností, ošetřovatelské péči, ale také 
při aktivizační činnosti. Podporu-
jeme rodinná setkání, snažíme se 
navodit rodinnou a přátelskou at-
mosféru.

Léto bylo opravdu horké. Hez-
ké počasí jsme využili k pravidel-
ným procházkám v parku a to i s 
imobilními klienty. Při procház-
kách jsme odpočívali ve stínu 
stromů a užívali si krásného pro-
středí zámeckého parku. Aby si 
mohli klienti posedět i na balko-
nech, zakoupili jsme nové, velké 
slunečníky.

Běží páteční turnaje v kuželkách 
na nádvoří zámku a ani se nezasta-
vila práce v zámecké dílně. Přede-
vším se pracovalo na výrobcích ur-
čených na slavnost pořádanou CS 
Mělník 25. 7. 2013 - ,,Ptačí slavnos-
ti“. Představili jsme se ptačí koláží, 
ptačí rodinou vyrobenou tiffanyho 
technikou, ptáčky z lineckého těsta 
a květináčem plným zápichů s ptačí 
tématikou. Bylo to moc hezky strá-
vené odpoledne. Bylo plné písniček, 
přednášek o ptácích i s ukázkami 

dravců a vypouštěním holubů. Už 
nyní se těšíme, jaké téma slavností 
bude příští rok.

Velké vedro neodradilo ani naši 
kapelu Šporkovjanku od jejich hu-
debních vystoupení. Nejen, že ka-
pela hrála jako celoročně na všech 
patrech domova a v kavárně, ale 
i na nádvoří ve stínu našeho mo-
hutného platanu. Dále zahrála na 
tradiční ,,Dvorecké pouti“ všem, 
kteří mají rádi lidové písničky 
a rádi tančí. V neposlední řadě 
měla 14. srpna koncert v zámec-
kém parku.

Slavili jsme narozeniny našich 
obyvatel v podobě tradičních ,,Ju-
bilantů“. Některé rodiny využily 
prostory zámecké kavárny k oslavě 
kulatých narozenin svých příbuz-
ných a byly to velmi milé a příjemné 
oslavy. 

Proběhla ,,Zámecká promená-
da“ – koncert hasičské dechové 
hudby v atriu augustiniánského 
kláštera a to 13. července a 10. srp-
na. V sobotu 10. srpna se u nás ko-
nal ještě jeden koncert a to v Kapli 
sv. Tří králů. Byl to zahajovací kon-
cert z cyklu tří koncertů v rámci 
,,Šporkových hudebních slavností 
2013“. 

Na návštěvu k nám zavítal Klub 
důchodců z Prahy 5. Jezdí k nám 
pravidelně již několik let a moc se 
jim u nás líbí. Vždy si hezky popoví-
dáme a zavzpomínáme na léta mi-

nulá a nikdy nezapomenou koupit 
si na památku naše výrobky – pol-
štáře, zvířátka… 

Nenechali jsme si ujít výstavu 
,,Květy 2013“, která se nám moc 
líbila. Mnozí vzpomínali, jak sami 
květiny pěstovali a mile je tato vzpo-
mínka hřála na srdci.

Ani v létě jsme nepolevili v tré-
nování paměti nad křížovkami a 
společenskými hrami. Jsou to utká-
ní někdy velice emotivní, ale vždy 
končí s úsměvem na tváři a dobrým 
pocitem. Při pravidelném čtvrteč-
ním promítání sledujeme fi lmy pro 
pamětníky a ani nezapomínáme na 
duchovní potřeby našich obyvatel 
konáním katolických a evangelic-
kých bohoslužeb.

Zúčastnili jsme se XIII. ročníku 
,,Romského hudebního festivalu“, 

byli jsme nakoupit v PENNY mar-
ketu, ale o tom a dalších zajímavos-
tech až příště.

Řekl bych, že jsme vlastně moc 
neodpočívali, ale léto se nám líbilo 
a užili jsme si ho. Jaký bude pod-
zim? Necháme se překvapit.

Ještě máme jednu prosbu. Po-
kud byste doma našli nějaké zbyt-
ky bavlněných látek, můžete nám 
udělat radost a donést je k nám 
do domova. Rádi z nich ušijeme 
výrobky v naší dílně. A pokud bys-
te měli doma nějaké přebytečné 
květiny v květináči, budeme také 
rádi. Vyzdobíme s nimi pokoje 
našich obyvatel. 

Případným dárcům předem 
děkujeme.

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

Touto cestou bych rád podě-
koval já i moje manželka. Jsme 
novými obyvateli v domově dů-
chodců v Lysé nad Labem. Čtr-
náct dní pozoruju vše kolem a od 

mého přijetí vše probíhá v pohodě 
a s úsměvem. Kulturní a zábavné 
akce se zde konají každý den. Chci 
poděkovat i panu řediteli, který 
mi pomohl s vozíčkem na výstavu 
květin. Jsme rádi, že tu žijeme.

Vladimír Drbout s manželkou

Poděkování Domovu
Na Zámku

Děkuji kolektivu pečovatel-
ské služby v Lysé nad Labem za 
ochotu a obětavou péči. Poděko-
vání patří i kolektivu pracovnic 

Poděkování
městské knihovny za vstřícnost 
a poskytování nadstandartních 
služeb.

 Anna Vodičková
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Toskánsko, Florencie a veletrh módy

Studenti SŠOGD v Lysé nad La-
bem, navštívili v červnu Toskánsko 

a renesanční perlu mezi italskými 
městy – Florencii. Vydali se také na 

Tečkou za ce-
loročním snaže-
ním žáků i peda-
gogů naší školy 
bývá již tradičně 
závěrečná mód-

ní přehlídka. Celá akce je dlouho 
připravovaná a není osoby ve ško-
le, která by se na přípravě více či 
méně nepodílela. Grafi ci připra-
vují propagační materiály, chystají 
nejlepší výtvory k výstavě, chystají 
scénu, modeláři fi nišují a vylepšují 
připravené módní kolekce, chlapci 
a hlavně dívky z různých tříd a růz-
ných oborů trénují chůzi po pře-
hlídkovém molu.

Letošní ročník se ubíral v duchu 
spojení prostoru a času. Kromě vy-
stavených prací žáků  a zajímavých 
módních kolekcí se do akce zapojili 
i noví účinkující. Moderním vstu-

Čas a prostor
pem bylo fascinující vystoupení žá-
kyně oboru Grafi cký design Aniky 
Anety Bartošové, která za doprovo-
du své elektronické kytary rozezněla 
svůj hlas v rockovém tónu. Šanso-
novým vstupem a pak operní árií 
podkreslila část módní přehlídky 
Daniela Smutná dipl.um, vyučující 
na naší škole anglickému jazyku. 
Obě vystoupení byla oceněna bouř-
livým potleskem a ukázala krásnou 
všestrannost a báječnou souhru.

Dalším inspiračním prvkem byla 
přítomnost dvou módních salonů, 
z nich jeden byl prezentován naší 
bývalou studentkou Monikou Va-
verovou. Její kolekce byla krásná, 
svěží a dokonale krejčovsky zpra-
covaná.

Přítomno bylo velké množství ro-
dičů a přátel školy, ale i možné bu-
doucí studentky - vítězky výtvarné 

soutěže vyhlášené naší školou pro 
žáky škol základních a uměleckých.

Večer se vydařil a všichni odchá-
zeli spokojeni a nabiti energií mládí 
a krásy. Všem, kteří se na akci po-
díleli, děkujeme za dokonalou pre-
zentaci a držíme palce do dalšího 
konání. 

Velké poděkování patří Výstavišti 
Lysá nad Labem, které nám pro ce-
lou akci poskytlo potřebné zázemí 
a prostor. Děkujeme i Městskému 
úřadu v Lysé nad Labem, který 
přehlídku s názvem Čas a prostor 
fi nančně podpořil.

Ing. Eva Nováková

Jsme mažo-
retky ze ZŠ B. 
Hrozného v Ly-
sé nad Labem, 
věkové kategorie 
od 8 do 14 let.

Tento sport nás baví, je pro nás 
radostí, i když se neobejde bez 
dřiny. Při trénincích 1x týdně po-
chodujeme na moderní, rytmické 
skladby a užíváme si spoustu zábav-
ných a úsměvných zážitků. Naše 

Úspěch mažoretek
ze ZŠ B. Hrozného

spolupráce stojí na kompromisech, 
o výběru prvků do choreografi e 
rozhodne vždy většina, každý nový 
prvek je vítán.  Svým vystoupením 
doplňujeme kulturní, společenské 
či sportovní akce a teprve letos jsme 
se s využitím nabytých zkušeností 
zúčastnily soutěže „Tančím, tančíš, 
tančíme v Petrovicích 2013“, kde 
jsme obsadily ve IV. kategorii mažo-
retky děti II. a junioři dvě 3. místa.

Mgr. Jana Tovarová

 Žáci 4. B a 
3. A  ze základ-
ní školy Bedři-
cha Hrozného 
prožili nádher-

ný červnový týden uprostřed Krko-
noš. Poznávali přírodu a krásy hor. 

Putování za Krakonošem

Ověřili si učivo vlastivědy a příro-
dovědy přímo v praxi. Můžeme se 
pochlubit i výstupem na Sněžku. 
Na vrcholu jsme vztyčili logo naší 
školy s lvíčkem Bedříškem. Byl to 
náročný fyzický výkon. Při něm si 
mohli vyzkoušet i cenu přátelství 

VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 
NA STŘEDNÍ ŠKOLE ODĚVNÍHO 

A GRAFICKÉHO DESIGNU 
V LYSÉ NAD LABEM

Střední škola oděvního a grafi ckého 
designu v Lysé nad Labem je známa
především jako škola poskytující 
počáteční (středoškolské) vzdělání 

v v uměleckých oborech oděvní 
a a grafi cký design.

Ve školním roce 2013-2014 nabízí 
pro širokou veřejnost dospělých 
krátké vzdělávací programy.

Výuka bude probíhat v těchto kurzech:
1. KRESBA A MALBA
FIGURÁLNÍ KRESBA
Program je vytvořen pro zájmovou skupinu uchazečů. Cílem je zís-
kání či prohloubení teoretických i praktických znalostí a dovedností 
z oblasti výtvarné tvorby, resp. fi gurální kresby. Program je určen pro 
každého, kdo si chce rozšířit vzdělání v oblasti výtvarného umění 
a estetiky. Využít ho lze i jako přípravu pro studium na střední i vyso-
ké škole s uměleckým zaměřením.
Zahájení kurzu: ZÁŘÍ 2013
Místo konání: SŠ OGD Lysá nad Labem – grafi cké dílny 
 U Dráhy 1280,  Lysá nad Labem
Délka kurzu: 50 výukových hodin – 1. pol. šk. r. 2013/14
 50 výukových hodin – 2. pol. šk. r. 2013/14
Cena kurzu: pro 1 účastníka (včetně materiálu) 3.000,- Kč 
 za jedno pololetí (platba předem)

2. ZHOTOVOVÁNÍ DÁMSKÝCH ODĚVŮ
ÚPRAVY A OPRAVY ODĚVŮ
Vzdělávací program umožní absolventům získat a prohloubit zna-
losti v oblasti zhotovování dámských oděvů (sukně, kalhoty, halen-
ky, šaty).
Zahájení kurzu: LEDEN 2014
Místo konání:  SŠ OGD – oděvní a grafi cké dílny 
 U Dráhy 1280 Lysá nad Labem
Délka kurzu: 100 výukových hodin
Cena kurzu: pro 1. účastníka: 5.500,- Kč (platba předem)

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

Alena Hlavatá, vedoucí učitelka praktického vyučování
SŠ OGD Lysá nad Labem

Střední škola oděvního a grafi ckého designu
L y s á  n a d  L a b e m ,  S t r ž i š t ě  4 7 5

prestižní veletrh PITTI UOMO, kde 
měli možnost vidět žhavé oděvní 
novinky sezóny 2014/2015.

Pokud navštívíte Toskánsko, mu-
síte vidět alespoň část kulturního 
pokladu, který toto nádherná oblast 
nabízí. Dominantní je samozřejmě 
samotné město Florencie. Na ka-
ždém kroku vás tu provází Giotto, 
Michelangelo, Donatello či Rafael. 
Můžete se vydat po stopách Dan-
tovy Božské komedie, vidět místa, 
kde Dante žil a kudy procházel, 
a chvíli nato stanout u hrobky 
nesmrtelného básníka v klášteře 
Svatého kříže. Zastavíte se u Da-
vida,  kopie sochy geniálního  Mi-
chelangela, obdivujete ohromnou 
Bruneleschiho kopuli u nádher-
né, mramorem obložené budovy 
Dómu, v němém údivu obcházíte 
troje bronzové dveře prastarého 
baptisteria… Obdivujete sochy, ob-
razy, paláce, chrámy a zdá se vám, 
že ožila vaše učebnice dějin umění 
a vy jste vstoupili na její stránky.

Ale Florencie nebyla jediným 
cílem, který mohli studenti obdivo-
vat. Jeden den se vydali východním 

směrem ke středověké Sieně, která 
zapůsobí starobylou zástavbou, kři-
volakými uličkami, monumentálním 
dómem i obrovským náměstím – Pi-
zza del Campo. Ve středověku jsme 
se zdrželi i ve vysoko položeném 
San Gimignanu, které je proslulé 
zachovalými obrannými věžemi. 
Z původních sedmi desítek jich do-
sud stojí čtrnáct. Další den jsme na 
západ od Florencie navštívili města, 
kde je ohromné množství román-
ských památek – Luccu a Pisu. Šik-
má věž je opravdu šikmá a vlastní 
zážitek se rozhodně nedá srovnat 
s desítkami obrázků, se kterými jsme 
se dosud museli spokojit. Nyní má 
každý student vlastní fotografi i, kde 
pomyslně právě on podpírá onen 
románský skvost, který je paradoxně 
nejvíce obdivovaným neúspěšným 
architektonickým výtvorem.

Všichni jsme si z Toskánska od-
vezli nezapomenutelné zážitky. 
Někteří byli nadšeni veletrhem, 
jiní uchváceni nádherou památek, 
mnohé oslovila překrásná krajina. 
Ale určitě každý si při odjezdu řekl 
– Florencie, Sieno, Piso… je tu nád-
herně, na shledanou, nebyli jsme tu 
naposledy…

Mgr. Monika Fandáková

a vzájemné pomoci. Bydleli jsme 
v horské chatě Svatý Hubert, Dolní 
Lysečiny. Odtud jsme pořádali tu-
ristické výlety.

Navštívili jsme Spálený Mlýn, 
Velkou a Malou Úpu, Pomezní 
Boudy, Horní a Dolní Lysečiny, 
Horní Maršov.

Poděkování si zaslouží Sbor ha-
sičů v Lysé nad Labem za pomoc 
s přepravou zavazadel.

Mgr. Soňa Votavová,
Mgr. Alena Koňaříková,

Mgr. Daniela Škodová,
MUDr. Květoslava Boháčová
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V Ob-
chodní aka-
demii v Lysé 
nad Labem 

se v oboru ekonomické lyceum vy-
učují kromě odborných předmětů 
také předměty přírodovědného 
základu. Jsou to fyzika, ekologie 
(v prvním ročníku), biologie (dru-
hý ročník) a chemie. Tyto před-
měty se učí dva roky. Já jakožto 
studentka mohu ohodnotit, jak 
vlastně vyučování těchto předmě-
tů probíhá. 

Tak tedy fyzika. Hodiny fyzi-
ky vyučuje paní učitelka Radka 
Mlázovská. Každou hodinu se 
dozvídáme něco nového a za-
jímavého. Hodiny jsou často 
s praktickou ukázkou, a tím se 
stávají zajímavějšími. Několikrát 
za rok je dokonce celá hodina 
věnována jen praktické výuce, a 
to ve formě praktik. Žáci si sami 
zkoušejí, jak co funguje, a jsou 
za svou práci hodnoceni. Také 
dostávají v průběhu roku ke zpra-
cování několik témat, buď na 
referát, prezentaci nebo pokusy 
s možností praktické ukázky. 
V hodinách se nevyučuje nic ex-
trémně náročného, co by se ne-
dalo zvládnout. Myslím si, že se 
nikdo těchto hodin nemusí bát, 
naopak se na ně může těšit jako já. 
Baví mě, když se mohu dozvědět 
nové a hlavně užitečné informace.

Hodiny ekologie vyučuje p. uč. 
Mlázovská nebo p. uč. Vydrová. 
Hodiny jsou opět přizpůsobe-

Hodiny přírodovědného
základu 
v Obchodní akademii 
v Lysé nad Labem

LYSÁ nad LABEM
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ny tak, aby si studenti odnesli 
zajímavé a praktické informace 
do života. V hodinách jsou čas-
to promítány prezentace, které 
vypracují žáci. Občas se najde 
vhodná chvíle i pro fi lm nebo do-
kument. 

Chemii vyučuje p. uč. Vydro-
vá. Za dva roky si zopakujeme 
učivo ze základní školy a přiba-
líme ještě nějaké užitečné infor-
mace. Chemie není jen o rov-
nicích, ale i zde žáci pracují na 
prezentacích, například o dro-
gách nebo látkách, se kterými 
se setkáváme v běžném životě. 
V hodinách dostáváme pracovní 
listy, které se hodnotí, a tím žáci 
získají dobré známky. Hodiny 
chemie jsou tedy zajímavé a určitě 
vás budou bavit.

Biologii se učí žáci druhého 
ročníku. Vyučují ji opět p. uč. 
Mlázovská nebo p. uč Vydrová. 
V těchto hodinách se dozvíme 
snad úplně všechno. Každou ho-
dinu vidíme nějakou prezentaci 
od spolužáků. Často si promítáme 
a využíváme zajímavé učební po-
můcky. Tyto hodiny jsou jen a jen 
ze života, takže je to zábava. 

Žádný z těchto předmětů není 
nijak náročný. Je to spíš šance si 
vyzkoušet něco jiného a dostat 
za to dobré známky. Jsem ráda, 
že i na této škole se právě tyto 
předměty vyučují. Přišla jsem si 
na své. 

Šárka Patočková,
studentka 2. ročníku OA     

Zpráva o průběhu realizace grantového projektu OP VK 
„Sfumato – čtenářská gramotnost žáků základních škol“

V poslední době se sdělovací 
prostředky, odborná, rodičovská 
i laická veřejnost stále více zabývají 
problémem nízké úrovně našich 
žáků především v oblasti čtenářské 
a matematické gramotnosti, což 
dokládají výsledky mezinárodních 
srovnávacích testů PISA, PIRLS 
a TIMSS.

Naše škola přistoupila aktivně 
k řešení této problematiky, v loň-
ském roce požádala o projekt  a od 
1. 4. 2013 realizuje grantový pro-
jekt OP VK „Sfumato – čtenářská 
gramotnost žáků základních škol“, 
který je spolufi nancován Evrop-
ským sociálním fondem a státním 
rozpočtem České republiky. 

Projekt „Sfumato – čtenářská 
gramotnost žáků základních škol“ 
fi nančně podporuje především vzdě-
lávání pedagogů základních škol 
Středočeského kraje v nové meto-
dice výuky prvopočátečního čtení 
SFUMATO tak, aby její úspěšnou 
implementací bylo dosaženo zvýšení 
úrovně čtenářské gramotnosti žáků 
základních škol Středočeského kra-
je. Nositelem této metody SFUMA-
TO® - SPLÝVAVÉ ČTENÍ® a jejího 
know-how je společnost ABC Music 
v. o. s. reprezentovaná autorkou me-
tody PaedDr. Máriou Navrátilovou. 

Cílem vzdělávání pedagogů (a ná-
sledně i žáků) není jen základní před-
stavení metody, ale také zaměření 
výuky na dramatickou a hudebně 
dramatickou výchovu, což přispěje 
k hlubšímu porozumění a pochope-
ní textu u žáků, kteří mají problémy 
se čtením, psaním a vyjadřováním. 
V současné době je metoda Sfumato 

vnímána jako inovativní, ale přede-
vším velmi účinná metoda výuky 
počátečního čtení na I. stupni ZŠ. 
Je vhodná pro vytváření bezchybného 
dynamického stereotypu čtení u žáků 
i jako minimalizace projevu dyslexie. 
Umožňuje i efektivnější individuální 
práci se žáky. 

Z hlediska současné pedagogické 
praxe v oblasti primárního čtení jde 
o metodu novou (přestože je známá 
již od 90. let 20. století), která obsa-
huje prvky metody syntetické a lin-
gvistické a zohledňuje posloupnost 
zrak-hlas-sluch (a opačně), včetně 
fonologického uvědomění a inter-
pretace textu. Metoda propojuje 
důsledné vedení žáků se zážitkovou 
pedagogikou v praktické výuce a vy-
tváření mezipředmětových vztahů. 
Jedná se o komplexní metodu čtení 
a psaní respektující vývoj poznávání 
i individualitu žáků.

Metoda byla dosud pilotně ověře-
na na řadě škol v ČR (např. v Pardu-
bickém a Karlovarském kraji). Žáci, 
kteří se – byť zatím ojediněle – vzdě-
lávali metodou Sfumato, měli v me-
zinárodních srovnávacích testech 
v oblasti čtenářské gramotnosti vý-
razně lepší výsledky. V rámci tohoto 
projektu jde také o řízené systema-
tické zavádění metody do výuky ve 
školách Středočeského kraje.

V průběhu měsíce dubna a květ-
na se přihlásilo k účasti na vzdělává-
ní v projektu „Sfumato – čtenářská 
gramotnost žáků základních škol“ 
199 pedagogů z 56 škol Středočes-
kého kraje. Jako místa vzdělávání 
byla domluvena vzhledem k do-
pravní dostupnosti přihlášených 

škol tato města: Kutná Hora, Lysá 
nad Labem, Nymburk, Praha, Měl-
ník a Beroun. V každém městě, kde 
probíhá vzdělávání v některé ze zá-
kladních škol, je zapsáno v průměru 
28 účastníků – pedagogů. Přihláše-
ní účastníci jsou aktuálně informo-
váni o průběhu realizace projektu 
prostřednictvím webových stránek 
školy - www.zsbhrozneho.cz.

1. setkání v rámci klíčové aktivity 
01 Metodika splývavého čtení Sfu-
mato se uskutečnila ve všech mís-
tech konání (městech) v průběhu 
měsíce května 2013. Obsahem mo-
tivačního vzdělávání bylo seznáme-
ní s metodou Sfumato, s materiály, 
výzkumy, o které se metoda opírá, 
seznámení s výstupy z jiných škol 
z jiných krajů.

2. setkání v rámci klíčové akti-
vity 01 Metodika splývavého čtení 
Sfumato se uskutečnila ve všech 
místech konání (městech) v průbě-
hu měsíce června 2013. Obsahem 
hloubkového vzdělávání byly teo-
retické základy metodiky Sfumato 
podle myšlenkové mapy. 

V měsících srpen – listopad 2013 
bude projekt pokračovat dalšími 
vzdělávacími setkáními zapojených 
pedagogů a také zařazením meto-
diky Sfumato do vzdělávání žáků 
1. ročníků. 

Naše škola se stala nositelem 
projektu Sfumato a centrem jeho 
realizace také proto, že má již 
pozitivní výsledky z výuky čtení 
metodou Sfumato. Praktické ně-
kolikaleté zkušenosti má například 
paní učitelka Lenka Kremlíková, 
a to nejen s touto metodou čtení, ale  

současně i s metodou výuky mate-
matiky profesora Hejného. 

Metoda Sfumato dr. Navrátilové 
představuje kvalitu čtení s poro-
zuměním, což je základ pro mate-
matiku i další předměty. Metoda 
výuky matematiky prof. Hejného je 
postavena na zkušenostech žáků, 
na jejich poznávání, objevování, 
řešení problémů, jejich komunikaci 
a spolupráci, takže má rovněž ne-
malý význam pro úspěšnost žáků 
v dalších předmětech. Významné 
je i to, že obě metody jsou využitel-
né pro úspěšnost žáků s různými 
vzdělávacími potřebami a obecně 
podporují také rozvoj klíčových 
kompetencí jako výstupu školního 
vzdělávacího programu. 

V současné době jsou připravo-
vány a ověřovány výukové mate-
riály, probíhá dokumentace výuky 
a jsou, jako obohacení a přidaná 
hodnota našeho projektu „Sfumato 
– čtenářská gramotnost žáků zá-
kladních škol“, pořizovány komen-
táře k průběhu zjišťování přínosu 
čtenářské gramotnosti – čtení s po-
rozuměním - v propojení s gramot-
ností matematickou.

Očekáváme, že propojením obou 
metod dosáhneme nejen efektiv-
ního rozvoje těchto gramotností, 
čtenářské a matematické, ale přede-
vším zvyšování jejich úrovně u žáků 
spolu s utvářením jejich pozitivního 
vztahu k oběma gramotnostem 
i dalším předmětům. 

PaedDr. Irena Jarešová, 
manažer projektu a 

Mgr. Lenka Kremlíková, 
asistent manažera projektu

V červnu 
letošního roku 
odjely děti z 
1. A na školu 
v přírodě do 
Rokytnice nad 

Jizerou do penzionu Lenoch. 
Když se po týdnu vrátily 

domů, byly nadšené a přivez-
ly si spoustu zážitků. Nejvíce 
vyprávěly o výletě do Harra-
chova, kde navštívily lanové 
centrum. Tam se jich ujali zku-
šení instruktoři, a každý z nich 
si vyzkoušel lezení dle svých 
schopností. Hodně vyprávěly 
o Mumlavském vodopádu, ke 
kterému šly Liščí stezkou. Také 
se jim líbila spousta her, které 
připravila paní učitelka. 

Celý pobyt byly děti pod dohle-
dem Krakonoše, který jim každý 
den psal dopis. Poslední večer 
se za nimi přišel podívat. Se vše-
mi si popovídal a potřásl rukou. 
V parných dnech děti dováděly 
v bazénu. 

My rodiče, máme přehled, co 
děti každý den dělaly, neboť si psaly 
krásné deníčky. 

Touto cestou bychom chtěli 
paní učitelce Lence Kremlíkové 
poděkovat za úžasně připrave-
nou školu v přírodě. Také děku-
jeme za fotky, které nám i dětem 
budou připomínat úžasné chvíle 
strávené na škole v přírodě a už 
teď se děti těší na příští rok v Kr-
konoších.

Rodiče dětí z 1. A

Poděkování rodičů dětí 
z 1. A ZŠ B. Hrozného

První projektový den se uskutečnil 
29. 4. 2013 a jeho součástí byly bese-
dy se včelařem a myslivcem. Účast-
nili se jich žáci druhého stupně a žáci 
5. ročníků. Besedy byly velmi pěk-
ně vedené zkušeným odborníkem 
a všechny zvídavé otázky dětí, hlav-
ně těch mladších, byly zodpovězeny 
a ještě navíc doplněny humornými 
historkami, které naši přednášející 
během letité praxe mohli zažít.

Blok besed byl doplněn přednáš-
kou dentální hygienistky, kde si děti 
pod odborným vedením nacvičily, 
jak se správně starat o zoubky a na 
odstrašujících fotkách viděly, co se 
může stát při nedostatečné péči.

Další projektový den se konal 
12. 6. 2013 a tentokrát jsme se s žáky 
druhého stupně vypravili do Brandý-
sa nad Labem.

Toto město bylo oblíbeným mís-
tem odpočinku panovníka Rudolfa 
II., který si k tomuto účelu nechal 
vedle zámku vybudovat zahradu 
s letohrádky. Proto naše kroky nej-
prve směřovaly k zámku a do rene-

Projektové dny na ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem
sanční zahrady, kde paní učitelka 
Otradovská připomněla žákům do-
bu panování Rudolfa II.

Další program probíhal na Střed-
ní zemědělské škole. Cílem bylo naše 
žáky zajímavou a zábavnou formou 
seznámit s možností studia na této 
střední škole a přiblížit jim zaměření 
školy. Žáci byli rozděleni do skupin 
a na dvanácti stanovištích plnili 
úkoly související s chovem zvířat, 
seznámili se se zemědělskou techni-
kou a snad se nám i některým z nich 
podařilo ukázat cestu k tomu správ-
nému studijnímu oboru po ukončení 
základní školy. 

Poslední z projektových dnů škol-
ního roku 2012/2013 se konal 24. 6. 
2013. Jelikož je naše škola zapojena 
do projektu Recyklohraní a celý škol-
ní rok se snažíme žáky vést k třídění 
odpadů nejen ve škole, ale i v domác-
nostech, k respektu k přírodě a trvale 
udržitelnému rozvoji využíváním 
obnovitelných zdrojů, rozhodli jsme 
se žáky II. stupně seznámit s činností 
malé vodní elektrárny v Čelákovicích.

Původně byla trasa naplánovaná 
jako pěší vycházka s orientací na 
mapě a s přírodovědnými zastáv-
kami, kde měly děti plnit úkoly, ale 
počasí nám moc nepřálo, a proto 
jsme museli volit cestu vlakem. Pro 
všechny však byla v deštivém dni 
zpestřením cesta přívozem přes 
Labe a následná prohlídka elektrár-
ny s výkladem. Žáci odcházeli opět 
s novými poznatky a s pocitem, že 
to, co se naučili ve škole, je užitečné 
a smysluplné.

Všechny tři projektové dny jsou 
součástí projektu „Přírodovědná 
učebna v přírodě a přírodovědná 
laboratoř“ schváleného v rámci 
Operačního programu Vzdělá-
vání pro konkurenceschopnost 
(OP VK) s registračním číslem 
CZ.1.07/1.1.32/02.0088 je spolu-
fi nancován Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem České 
republiky.

Mgr. Pavla Michalová,
garant projektu
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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

OD ZÁŘÍ SE MŮŽETE TĚŠIT NA PROGRAM:

PONDĚLÍ:
- Cvičení pro děti od 2 let s rodiči, dopoledne
ÚTERÝ:
- Anglická odpolední školka s rodilou mluvčí
 PRO ZAČÁTEČNÍKY
- Cvičení na míči a pro těhotné
- Předporodní kurz
- Všestranné cvičení pro holky a kluky 
 s prvky TAEKWON-DO
STŘEDA:
- Hudební škola YAMAHA 
 – Robátka pro děti od 4 do 18 měs.;
 PRVNÍ KRŮČKY K HUDBĚ pro děti od 1,5 roku 
 do 6 let – ZÁPIS je 4. 9. od 9 do 12 hodin
- Taneční školička pro děti od 3 do 6 let 
 – ZÁPIS je 11. 9. v 16 hodin, 
 – VÝUKA začne 18. 9. 2013
- Jóga pro začátečníky 17.15 – 18.45
- Jóga pro pokročilé 19.00 – 20.00
ČTVRTEK:
- Cvičení pro děti od 2 let s rodiči dopoledne
- Zumba pro dospělé dopoledne
- Anglická odpolední školka s rodilou mluvčí 
 PRO POKROČILÉ
- Cvičení pro děti od 3 let bez rodičů odpoledne
PÁTEK:
- Anglická konverzace pro dospělé s rodilou 
 mluvčí, dopoledne

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.

MINIŠKOLKA
BENJAMÍNEK

pro děti od 2 do 6 let
úterý, středa a čtvrtek

8.00 - 12.00 hodin

BAZÁREK DĚTSKÉHO OBLEČENÍ, 
POTŘEB, HRAČEK 

A TĚHOTENSKÉHO OBLEČENÍ
PŘÍJEM VĚCÍ: 30. 9. + 1. 10. 2013
PRODEJ VĚCÍ: 2. 10. – 4. 10. 2013

9 – 12 a 14 – 18 hodin

SOBOTA 21. 9. 2013
dětský areál v Čechově ul. 

v Lysé n. L.
od 14.30 do 18.00 hodin

BRAMBORIÁDA
Těšit se můžete na tradiční program:
҈    řada her pro děti, jak jinak 

 než s bramborami
҈    odměna pro soutěžící děti
҈    tvořivé dílny pro děti
҈    bramboračka do bříška
҈    opékání buřtů VSTUPNÉ:

50,- Kč / dítě
dospělý zdarma

Fajn Klub děkuje paní Cibulkové a dopravnímu hřišti v Nymburce za pěkný program 
o dopravní bezpečnosti pro děti, panu řidiči Bělouškovi za přepravu dětí do Loreta Golf 
Pyšely, kde děti naučili základům golfu. Anetě a Martinovi za ukázku Taekwon-da, 
Janě Dalecké za Zumbu a Hance Šídové za keramickou dílnu. Rodičům pak 
děkujeme za příspěvky na krásné nové lino!

Tým Fajn Klubu

Občanské sdružení
MAMINKY DĚTEM o. s.
nám. 30 června 507 Milovice

ve spolupráci se Společností pro mozkově kompatibilní vzdělávání 
pořádají kurz akreditovaný MŠMT

RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN
ve dnech pátky 18. 10. a 1. 11. a soboty 19. 10. a 2. 11. od 9.30 do 16.30 hodin
Výchovné a komunikační postupy v každodenních situacích
Kurz je určen rodičům, prarodičům, učitelům i vychovatelům, vedoucím v mimoškolní činnosti dětí 
a dalším zájemcům. Témata kurzu jsou obsažena v knize Respektovat a být respektován (autoři: 
P. Kopřiva, J. Nováčková, D. Nevolová, T. Kopřivová). Rozsah kurzu 32 výukových hodin.

18. 10. 2013 – Jak sdělovat oprávněné požadavky 
19. 10. 2013 – Vytváření návyků, emoce a empatická reakce, řešení konfl iktů mezi dětmi
 1. 11. 2013 – Rizika trestů a co místo nich
 2. 11. 2013 – Rizika odměn a pochval a co místo nich

Lektorky:  PhDr. Lucie Dobešová a Blanka Kaválková
Účastnický poplatek: 2 800 Kč za celý kurz, rezervace nutná do 18. září 2013, záloha 1 000 Kč
Přihlášky:  na email info@rcmilovice.cz nebo 728 656 530
Místo konání:  Rodinné centrum Milovice, nám. 30. června 507, Milovice

Rodinné centrum Milovice
Vás zve na 

KURZ PŘÍPRAVY NA TĚHOTENSTVÍ
vždy v pátek od 16.30 do 18.00 hodin
Jedná se o cyklus 6 devadesáti minutových lekcí. Každé setkání má 3 části: teorii, cviky a relaxaci. Cvičíme 
prvky z jógy pro těhotné, cviky na posílení pánevního dna, cviky na míčích apod. Relaxace probíhá formou 
dechových cvičení, autogenního tréninku a meditace při hudbě. Smyslem relaxace je vnímání sebe sama, 
uvolnění, souznění sama se sebou, podpora intuice. 
Kurz vede: Johanka Kubaňová, Dipl.-Psych. Univ., psycholožka, studentka porodní asistence, 
 matka šesti dětí, zastánkyně přirozených porodů
Cena:  800 Kč za celý kurz nebo 180 Kč za jednotlivé lekce. 
 Nutno se předem přihlásit! Kurz se uskuteční při min. 4 přihlášených.
Informace:  www.rcmilovice.cz, tel.: 728 656 530, nám. 30 června  507, Milovice

              Aktivity projektu Rodinné centrum pro rodiny jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV.

Rodinné centrum Routa si Vás dovoluje pozvat na seminář

Slaďování osobního
a rodinného života

Kariéra po mateřské dovolené a jak na ni?
Přednášet bude Mgr. Hana Slobodová
KDY?  pondělí 23. 9. 2013, od 8.30 až 11.30 hodin + diskuse, prostor pro dotazy
KDE? Rodinné centrum Milovice
Seminář je zdarma včetně občerstvení a infomateriálů. Bezplatné hlídání dětí od 1,5 roku zajištěno.
Kapacita míst je omezena, nutná předchozí rezervace: www.rcmilovice.cz, info@rcmilovice.cz, tel.: 728 656 530

6.9.2013
od 20 do 22.30 hodin
v případě vytrvalého deště se akce nekoná

(sledujte naše webové stránky www.mcparnicek.cz)

Lysá nad Labem
zámecký park

start je u letního kina
vchod do parku z Komenského ulice

NOČNÍ VÝPRAVA
ZA STRAŠIDLY

BATERKU S SEBOU!
Cena 30,- Kč za dítě, dospělý zdarma
Akce je vhodná pro malé děti doprovázené rodiči 
i pro děti školní.

Pořadatel: MC Parníček
www.mcparnicek.cz

Maminky dětem os, A-Z Divadlo Milovice, 
Poutníci štěstěny a Freetime.cz

Svolávají všechny kurážné a statečné děti na cestu do pohádky

CESTA POHÁDKOVÝM LESEM
neděle 15. 9. 2013
Start probíhá mezi 14 a 17 hodinou

od Radnice (nám. 30. června 507, Milovice)
V případě velmi nepříznivého počasí se akce ruší!

Startovné 70,- Kč za dítě.
Trasa je dlouhá asi 2 km. Vhodná i pro kočárky.
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Telefonické konzultace
dětských lékařů

(po ordinačních hodinách)

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

MUDr. Chocholová    
 tel. 606 840 451

MUDr. Matasová        
 tel. 607 746 211

Pro registrované pacienty těchto lékařů: 

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

Po 16. 9. MUDr. Čerňanská
Út 17. 9. MUDr. Matasová
St 18. 9. MUDr. Chocholová
Čt 19. 9. MUDr. Dáňová
Pá 20. 9. MUDr. Čerňanská
So 21. 9. MUDr. Matasová
Ne 22. 9. MUDr. Matasová
Po 23. 9. MUDr. Čerňanská
Út 24. 9. MUDr. Matasová
St 25. 9. MUDr. Chocholová
Čt 26. 9. MUDr. Dáňová
Pá 27. 9. MUDr. Matasová
So 28. 9. MUDr. Dáňová
Ne 29. 9. MUDr. Dáňová
Po 30. 9. MUDr. Čerňanská

 Všední dny: 17.00 – 22.00 hodin
 Sobota, neděle a svátek: 8.00 – 20.00 hodinKurzy Alfa v Milovicích

Co je to kurz Alfa?
Kurzy Alfa jsou cyklem jede-

nácti setkání s promluvami na 
témata související s křesťanskou 
vírou. Kurzy jsou příležitostí pro 
každého, kdo se chce dozvědět 
více o křesťanství. Nemusíte být 
křesťanem, nemusíte mít s křes-
ťanstvím předchozí zkušenosti, 
nemusíte mít křesťany rád ani 
s nimi ve všem souhlasit. Stačí mít 
zájem.

Kdy a kde to bude?
Zveme Vás na úvodní veče-

ři ve čtvrtek 26. září 2013 od 
19.30 hodin v Rodinném cen-
tru Milovice (nám. 30. června 
507). Kurz zde bude probíhat 

Ordinace ortopedie  v Lysé nad Labem oznamuje:
Od 1. 8. 2013 je zrušena pevná telefonní linka do ordinace 

ortopedie, Masarykova 1729 v Lysé nad Labem.
K objednání na ortopedii používejte mobil 604 797 009.

Ojedinělá akceTaneční pro dospělé – podzim 2013

Ojedinělá akce proběhla v chrá-
něné rezervaci Sedlčanský les za 
Byšickou tůní. Téměř po 40ti letech 
došlo k úklidu deseti velkých pneu-
matik z jezírka. Zůstaly zde po lesní 
těžbě na pálení klestí, nakonec však 
byly „uklizeny“ do jezírka.

S velkým úsilím p. Václava Bílka 

a jeho techniky a pomocí hasičů 
Byšičky – sl. Ivy Koštířové a odbo-
ru SMI města Lysá nad Labem se 
podařilo pneumatiky vyprostit, na-
ložit a odvézt do separačního dvora. 
Tímto byla zlikvidována nejstarší 
skládka v okolí. 

Josef Koštíř

Vážení tancechtiví zájemci!
Taneční klub dospělých Lysá nad 

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

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

Taneční hodiny se konají ve vel-
kém sále Kulturního domu v Milo-
vicích (ul. 5. května čp. 101). Kurzy 
budou probíhat počínaje dnem 
3. 10. 2013 (celkem 10 večerů), ka-
ždý čtvrtek od 19:30 hod. Cena ce-
lého kurzu (10 večerů) bude 1 200 
Kč za osobu, tedy 2 400 Kč za pár.

Pořadatel si vyhrazuje právo 
změny termínu lekcí. 

Chcete-li se přihlásit do našich 
kurzů, můžete se přihlásit buď for-
mou komentáře na webové stránky 
Tanečního klubu dospělých Lysá 
nad Labem, www.tkdlysa.estranky.
cz (jméno, příjmení obou zájemců 

- bereme pouze páry) nebo osob-
ně ve Zlatnictví TOPAZ u Tondlů, 
Československé armády 26, Lysá 
nad Labem (tel. 723 011 135) ane-
bo přímo na první taneční hodině 
v Milovicích.

Úhrady kurzovného:
• na bankovní účet TKD 
 (43 - 356 399 0267 / 0100, 
 Komerční banka, a.s.), na první 
 hodinu pak přineste kopii 
 výpisu. Pro dohledání, prosíme, 
 do zprávy pro příjemce napište 
 Taneční pro dospělé 2013 
 a Vaše jméno a příjmení
• v hotovosti ve Zlatnictví TOPAZ 
 u Tondlů v Lysé nad Labem
• v hotovosti přímo na první 
 taneční hodině v Milovicích

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

Miloslav Škoch
předseda TKD Lysá n. L.

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!

20 % SLEVA
 při opakování inzerátu 3x a více 

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

CENÍK RÁMEČKOVÉ 
SLOUPKOVÉ INZERCE

Kurz snižování nadváhy 
ve spolupráci s městem Lysá nad Labem
pořádá pro všechny příznivce zdravého 

životního stylu a širokou veřejnost

Den zdraví, krásy a pohybu
1. 10. 2013 od 9.00 hodin v ZŠ J. A. Komenského

Program:
9.00 – 12.00 Cvičení, prodej, ochutnávky, poradenství a měření
12.00 Přednáška s MUDr. Kateřinou Cajthamlovou
15.00  Výuka a krátký výlet s Nordic Walking z Husova náměstí pro začátečníky i pokročilé
 (zajišťuje fi rma Birki, možnost zapůjčení holí)

Po celé dopoledne bude probíhat cvičení ve dvou tělocvičnách, můžete vyzkoušet různé druhy pohybu pod vedením zkušených cvičitelek.  

Rozpis cvičení 9.00 -10.00 10.00 -11.00 11.00 – 12.00
Tělocvična I. Aerobik bodystyling Zumba Powerjoga 
Tělocvična II. Zumba Fitbally BOSU

V prostorách školy máte možnost ochutnat a zakoupit produkty zdravé výživy. Zároveň využijte poradenství kosmetických fi rem 
a určení diagnostiky vašeho zdravotního stavu. Nepřehlédněte přednášku o zdravém stravování s MUDr. Kateřinou Cajtha-
mlovou, která ráda zodpoví vaše dotazy. Na závěr máte příležitost seznámit se v současné době s velmi atraktivním sportem 
Nordic Walking, pod vedením profesionálních instruktorů a s krátkou procházkou po okolí.  
  
► měření glykémie, cholesterolu 
► měření skladby těla (svalová hmota, tuk, BMI, klidový metabolismus)
► výživové poradenství, měření antioxidantů
► zdravotní pedikúra, počítačové vyšetření chodidel
► diagnostika přístrojem Supertronic - fi rma Energy
► lifting obličeje a dekoltu (ošetření českým přístrojem Niodé Vac III)
► vlasové poradenství, ukázky společenských účesů
► kosmetické poradenství
► masáže (ukázky a poradenství)
► prezentace kosmetických fi rem (Loreál, Orifl ame, LR, Just)
► ochutnávky a prodej zdravé výživy ( Robi, Smakky, Smacker, Semix, Bonavita, 
 Fit, Jerky, Poděbradské mlékárny, Korado, ovocné šťávy Sandi, Víte co jíte)
► Nordic Walking (hůlky), krokoměry
► kompresní leginy (Deona medi)
► funkční prádlo
► zdravé občerstvení

Vstup na Den zdraví, krásy a pohybu + výuka Nordic walking - zdarma
Cvičení 1 hodina / 50,- Kč
Vstupné na přednášku 50,- Kč

každý čtvrtek od 26. září do 
5. prosince.

Kolik to stojí?
Nic. Kdo chce, může přispět na 

společné pohoštění.
Kde najdu více informací a kde se 

mohu přihlásit?
Více informací najdete na 

webových stránkách www.alfa-
milovice.cz. Pro rezervaci míst 
či více informací nás můžete 
kontaktovat na e-mailu marie.
zikanova@seznam.cz nebo na 
telefonním čísle 773 457 392 
i sms (Marie Zikánová).

Na pořádání se podílejí Církev 
bratrská, Církev římskokatolická 
a Církev Slovo Života.

Nevíte jaké po-
traviny nakupo-
vat, neorientujete 
se v obalech na vý-
robcích, začíná-

te hubnout každým rokem, každé-
ho prvního a každé pondělí, udělejte 
letos změnu a přijďte do kolektivu.

V kurzu máte možnost změnit 
svůj životní styl, zredukovat váhu, 
porozumět označování na oba-
lech výrobků, naučit se nakupovat 
kvalitní potravin, získat pomůcky 
usnadňující hubnutí, naučit se se-
stavit si vhodný a zdravý jídelníček, 
ochutnat potraviny vhodné při hub-

nutí, příjemně strávit čas ve společ-
nosti lidí majících stejný cíl.

Kurzy trvají 11 týdnů a tvoří je 
každý týden jedna tříhodinová sku-
pinová lekce (2 hodiny povídání 
+ 1 hodina cvičení).

Podzimní kurzy 
v Lysé nad Labem 
začínají 15. 9. 2013 
od 17 hodin v ZŠ 
Bedřicha Hrozného.

Přihlášky a informace:
Renata Zápotocká
tel.: 775 246 033
www.vyzivovyporadce-hubnutí.cz

Kurz snižování nadváhy 
a zdravého životního stylu
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Dobrovolní hasiči z Lysé 
budou účinkovat v České 
televizi

Jednotka Sboru dobrovolných 
hasičů Lysá nad Labem se v loň-
ském roce  zúčastnila natáčení no-
vého seriálu České televize Sanitka 
II. 

Pan režisér Filip Renč využil ha-
siče z Lysé nad Labem, vedle řady 
známých herců a mnoha profesio-

nálních záchranářů, k natočení akč-
ních scén likvidace simulovaného 
požáru hudebního klubu. Původní 
díly seriálu již současně v televizi 
můžeme sledovat. Na ně budou na-
vazovat díly nové. Na obrazovkách 
bychom se mohli poznat v posled-
ním, 13. dílu. 

Jiří Zima

Dne 2. 6. 2013 ve 12.45 hodin 
obdržela hlídka JPO5 Dvorce ozná-
mení  OPES HZS Mladá Boleslav 
o povolání k zásahu na povodních 

a to do lokality Poděbrady 3, Pátec-
ká ulice s telefonním kontaktem na 
majitele vytopeného domu.

Zásah byl následně prováděn 

odčerpáváním vody z jednotlivých 
nemovitostí a to dle potřeby a po-
kynu velitele zásahu. Toto nasa-
zení bylo ukončeno v 17 00 hodin 
a hlídka Dvorce byla ihned povolána 
přes OPES Kladno k další pomoci a 
to do obce Křečkov u Nymburku. I v 
tomto případě se jednalo o zaplavení 
obce vodou z polí a bylo nutno odčer-
pávat ze zaplavených domů. I tady 
členové jednotky ochotně pomohli 
v této složité situaci nejen s odčerpá-
ním, ale také s pomocí občanům po-
dle potřeb. Tento zásah trval nepře-
tržitě až do 3. 6. 2013, kdy jednotka 
ukončila svou činnost na základně 
Dvorce ve 23.15 hodin.

Dne 6. 6. 2013 v 11.30 hodin byla 
hlídka JSDH Dvorce přes OPES 

Povodně 2013 - poděkování hasičům, kteří pomáhají
HZS Mladá Boleslav opět povolá-
na do obce Vestec, okr. Nymburk 
s pokyny se spojit s velitelem zásahu 
u místní restaurace a zásah započal 
ve 13.30 hodin. Ukončení podle 
pokynů velitele zásahu proběhlo 
ve 20.30 hodin a jednotka ukonči-
la činnost na základně Dvorce ve 
21.10 hodin.

Těchto zásahů se účastnilo 5 čle-
nů JPO5 Dvorce.

Na základě těchto skutečností 
a za obětavou pomoc, obdržela jed-
notka Dvorce poděkování starosty 
města Poděbrady pana PhDr. Ladi-
slava Langra za obětavou pomoc a 
také poděkování paní starostky obce 
Křečkov paní Markéty Jeníkové.

SDH Dvorce

Vážení spoluobčané, již potřetí se 
na vás obracím s prosbou o pomoc 
ve formě sběru víček od pet lahví.

Loňský listopad jsme pomohli 
Lucince z Olomouce, letos v dubnu 
Justýnce z Pardubic a tentokrát naši 
pomoc potřebuje jeden z nás, a sice 
pětiletý Vašík Smola z Litole.

Narodil se s vrozenou vývojovou 
vadou míchy v oblasti krční a hrud-
ní páteře, jež ovlivňuje pohyb celého 
těla. Vašík nechodí, bez opory nesedí 
a pohybuje se plazením. Od narození 
s ním maminka cvičí Vojtovu meto-
du, která je pro oba fyzicky i psychic-
ky velmi náročná, nejen proto, že 
výsledky se dostavují velmi pomalu.

Průběžně Vašíka sužují různé 
virózy, záněty průdušek, horečky, 
první zápal plic prodělal v deseti 
měsících, ten se od té doby vrací 
každé jaro a pro jeho těžký průběh 
musí být obvykle hospitalizován. 
S věkem a růstem přibývají i další 
komplikace jako skolióza páteře, 
špatně fungující močový měchýř 
a problémy s nožičkami, které při po-
hybu nedokáže zapojit, je schopen se 
pouze přitahovat za předloktí.

Letošní jaro Vašík kvůli pneumo-
kokové infekci opět prodělal zápal 

Sběr PET víček, tentokrát pro Vašíka z Litole!
plic a strávil 8 týdnů v nemocnici 
na JIP, z toho 2 týdny v umělém 
spánku. Dva měsíce na nemoc-
ničním lůžku pro něj znamenaly 
ztrátu svalové hmoty a pohybových 
dovedností. Z poměrně veselého 
chlapečka se rázem stal uplakaný 
a unavený uzlíček, který si nemůže 
hrát, protože na to nemá sílu.

Rodiče a jeho starší sestřička Gá-
binka ho každý den vozí do města 
na nádraží - Vašík miluje mašinky 
a musí je prostě vidět každý den 
:o)  ...vozí ho na speciálním kočár-
ku, ke kterému jim před dvěma lety 
pojišťovna dopomohla, ale dnes by 
potřeboval pořádný invalidní vozík, 
ve kterém by se mohl začít učit po-
hybovat bez neustálé pomoci dru-
hých, který by mu dopomohl být 
okolím vnímán jako pětiletý chla-
pec, který už leccos sám zvládne 
a ne jako pětileté miminko v kočár-
ku, které má možnost jenom ležet. 
Vozík by mu pomohl získat určitou 
sebejistotu a jiný pohled na svět 
a i možnost zařazení se mezi nové 
kamarády do MŠ Pampeliška, která 
se již i s ostatními školkami aktivně 
zapojila do sběru víček.

Nárok na takový vozík bude mít 

od pojišťovny však až za několik let 
a proto jsme se rozhodli se dopraco-
vat alespoň k části peněz na vozík 
sběrem víček.Víčka budeme sbírat 
celé září a to celé zopakujeme pro 
Vašíka ještě v lednu 2014.

Odsypávat můžete na pěti již 
známých sběrných místech, a sice: 
pekařství U Literů vedle Výstaviš-
tě, cukrárna Campiello, Fajn klub, 
MC Parníček a Městská knihovna. 
V případě, že již nyní máte nasbíra-
né větší množství, kontaktujte mě 
prosím k osobnímu odběru. Mobil: 
602 136 104 nebo email: jscully@
email.cz.

Pokud byste chtěli našemu ma-

lému spoluobčánkovi přispět na 
vozík, byť pár korunami, bylo Va-
šíkovi před pár dny zřízeno osobní 
konto, jeho číslo je: 107-538 028 
0237/0100. Každá, i sebemenší 
pomoc, bude jistě velmi vítána a vě-
řím, že díky vaší pomoci by se Vašík 
s letošním padajícím listím mohl 
radovat nejen z mašinek na nádraží, 
ale hlavně z pořádného chlapácké-
ho vozíku, který by mu dal konečně 
možnost vidět svět z jiného úhlu...

Za vaši solidaritu a pomoc 
se sběrem víček vám velmi děkují 

Jana Skalová, rodiče a sestra 
Gábinka Smolovi, ale hlavně 

malý Vašík!

Vážení spoluobčané, není to tak 
dávno, kdy jsem Vám slíbil, že Vás 
budu postupně informovat o průbě-
hu zabezpečování výstavby domova 
pro seniory, byť soukromého, který 
by alespoň částečně a třeba i do-
časně řešil problematiku umístění 
našich lyských seniorů, starších 
občanů, příp. potřebných občanů 
z celého regionu. Situace je velmi 
nepřehledná. Kraj ústy svých ně-
kolika představitelů prohlásil, že 
výstavba nového Domova pro seni-
ory v našem městě, který by nahra-
zoval fakticky Domov Na Zámku, je 
z fi nančních prostředků pouze kra-
je v nejbližších letech nerealizova-
telný.  Nabízené kapacity v areálu 
„Sluníčkova zahrada“ nejsou z hle-
diska představ developera adekvát-
ní potřebám zdravotního stavu řady 
seniorů žijících v Domově Na Zám-
ku. Jeho výstavba a kolaudace je 
navíc rovněž pravděpodobně dlou-
hodobou záležitostí a pokryla by 
stejně asi polovinu stávající kapaci-
ty na zámku. Pozemky pana Páva 
nebyly v současném stavu shledány 
jako vhodné k výstavbě takového-
to zařízení. Zbývá tedy soukromý 
subjekt. Jeden z možných partnerů 
potvrdil svůj záměr. Polemika o vy-
užití připravených pozemků je dosti 
nestoudná, stávající vedení města 
o zabezpečení jednoho z hlavních 
prioritních záměrů dle schváleného 
Strategického rozvoje města, nejeví 
vážný zájem a s největší pravdě-
podobností o jeho realizaci nestojí 
na rozdíl od některých zastupitelů 
a členů sociální komise. Občané je 
prostě nezajímají.

Je to stejné jako přístup vedení 
totalitní radniční koalice k návrhům 
na úpravu rozpočtu na rok 2013. 
Přednost mají pouze individuální, 
resp. úzké skupinové zájmy. To, co 
by pomohlo k řešení všem občanům 
města, se asi záměrně neřeší. S pa-
nem Sedláčkem jsme chtěli např. 
podpořit ještě daleko výrazněji po-
ložku na údržbu a malé rekonstruk-

Jednání ZM dne 26. 6. 2013
ce komunikací a chodníků, které 
jsou v zuboženém stavu na řadě 
i významných míst. Podařilo se 
pouze částečně. Chtěli jsme také 
urychlit některé potřebné rekon-
strukce MŠ a ZŠ, kde je město 
zřizovatelem. Protože návrh nebyl 
předložen radniční koalicí, není 
u jejich členů realizovatelný. Jiný 
důvod se nenabízí.

Obdobně nebylo schváleno zpra-
cování dopravního generelu, bez 
kterého je změna územního plánu 
prakticky zbytečná nebo polovičatá, 
navíc dopravní situace a parkování 
je stále značným problémem.

Na druhou stranu byla vyslyšena 
mimo jiné i za pomoci naší dlou-
hodobé prokazatelné argumentace 
příprava řešení kanalizace a vodo-
vodu v Byšičkách a zbývající část 
kanalizace ve Dvorcích. Také by 
měl být zpracován ucelený projekt 
rekonstrukce muzea B. Hrozného 
k jeho významnému výročí a Jed-
ličkova domu na náměstí B. Hroz-
ného.

V příjmech převládají stále ještě 
rezervy. Vedení města několikrát 
vyžádané dokumenty, na základě 
kterých by se daly vytipovat další 
potřebné, resp. připravené akce, ale 
nepředkládá. Zřejmě je pro ně lepší 
před veřejností vše tajit, nechávat 
pod pokličkou a s výsledky manipu-
lovat dle potřeby. Nakonec, děje se 
tak v celostátním měřítku, proč prá-
vě v Lysé by to mělo být jinak.

Zajímavá je také konstrukce 
úprav rozpočtu. Nejdříve se upraví 
anebo doplní výdaje a pak se o to 
v podstatě navýší předpokládané 
příjmy daňové. Jak jednoduché. 
Od začátku tvorby rozpočtu připo-
mínám, že příjmy daňové, původně 
cca 72 mil. Kč jsou podhodnocené. 
A najednou jsou téměř 77 mil. Kč. 
Může mne těšit, že jsem měl prav-
du, ale takto amatérsky se rozpočet 
nesestavuje.

Petr Gregor
zastupitel - bezpartijní za KSČM

V prázdninovém čísle Listů in-
formoval Tomáš Petrův v článku 
Filtr spalovny nefunguje, povolení 
se přezkoumává o situaci kolem 
zkušebního provozu tohoto za-
řízení v Lysé. Při té příležitosti si 
postěžoval, že se jednání ohled-
ně spalovny na krajském úřadě 
30. května nezúčastnil nikdo ze 
zástupců města. Osobně na rozdíl 
od autora článku na „nečinnosti“ 
městské samosprávy nic trestu-
hodného nevidím. Důkazem je 
mimo jiné právě obsah první části 
textu, z které jasně vyplývá, že pro 
nedodržování platných předpisů 
a podmínek provozu spalovny 
bude krajským úřadem zahájeno 
přezkumné řízení integrovaného 
povolení. Navíc, pokud vím, úřed-
níci města, kteří vykonávají státní 
správu v oblasti životního prostře-
dí, i samospráva v této záležitosti 
v rámci svých kompetencí jednali.

Toto ovšem není důvod, proč na 
uvedený článek reaguji. Tím je dru-
há část textu, v níž autor čtenářům 
naznačuje jakousi společnou sna-
hu představitelů města a Spolku 
pro rozvoj města Lysá nad Labem 
(v obou je činný europoslanec Hy-

Spalovny na semináři nikdo nepodporoval
nek Fajmon i další členové míst-
ního sdružení ODS) podporovat 
provoz a výstavbu spaloven stejně 
jako to dělá ODS na národní úrov-
ni. Když má Tomáš Petrův potřebu 
upozornit čtenáře, že uvedený spo-
lek organizoval seminář Uplatnění 
evropské legislativy v odpadovém 
hospodářství obcí a měst právě 
v takovýchto souvislostech, měl by 
si také zjistit, co na tomto semináři 
zaznělo. Všichni jeho účastníci totiž 
dobře vědí, že vyzněl jednoznačně 
proti jakékoli podpoře spaloven na 
úkor jiných způsobů likvidace od-
padů. Jedním z hlavních argumen-
tů byla skutečnost, že při úspěšném 
třídění a recyklaci odpadů, kterého 
ČR dosahuje, zbytkový a dále nevy-
užitelný odpad jednoduše nehoří. 
Tedy vlastně shoda s tím, co pan 
Petrův píše. Doufám, že jsem ho 
v tomto ohledu potěšil a že se příště 
nebude o Spolek pro rozvoj města 
Lysá nad Labem bezdůvodně otí-
rat.

Musím ho zároveň poopravit 
v tvrzení, že ODS na národní úrovni 
prosazuje spalovny. Podpora spalo-
ven je v současnosti záležitostí lobby 
jejich provozovatelů. Ti samozřej-

mě hledají pro své zájmy spojence 
ve všech stranách, nikoli jen v ODS, 
a v každé z nich k mé lítosti nějaké 
spřízněné duše najdou, stejně jako 
je v každé z nich někdo odmítne. 
Dnes se ale nejvíc snaží o podporu 
úředníků příslušných ministerstev, 
kteří připravují „potřebné“ záko-
ny, a také pracovníků krajů, kteří 
zpracovávají krajské koncepce od-
padového hospodářství. Například 
návrh středočeské koncepce počítá 
s jednou centrální spalovnou pro 
celý kraj, a to přesto, že ODS tu již 
5 let nevládne. Doufám, že se navr-
hovaná podpora spaloven neprosa-
dí, protože by spočívala v  navýšení 
odvodu státu za skládkování odpa-
du, aby bylo spalování ve výsledku 
levnější a konkurenceschopné. Pro 
nás plátce poplatku za odpady by 
to ovšem znamenalo jeho zvýšení 
o tisíce korun ročně!!!

V závěru svého příspěvku varu-
je Tomáš Petrův před podobným 
tunelem, jako byla fotovoltaika. 
Přitom se dopouští lživého tvrzení, 
když píše, že její štědrou podporu 
před rokem 2006 prosadili někteří 
poslanci ODS a ČSSD. Začátek 
tohoto průšvihu je totiž v EU, která 

pod tlakem ekologických fanatiků 
začala bojovat s chimérou globální-
ho oteplování způsobeného lidskou 
činností a přinutila členské státy 
k podpoře „zelené“ energie. Jed-
ním ze tří autorů českého zákona 
o podpoře obnovitelných zdrojů je 
– světe div se – bývalý guru strany 
Zelených Martin Bursík, který dnes 
spolupracuje s Českou fotovoltaic-
kou průmyslovou asociací. Připra-
voval jej pro Špidlovu vládu. V Po-
slanecké sněmovně jej prosadila až 
vláda Jiřího Paroubka v roce 2005 
hlasy koalice tvořené ČSSD, KDU-
-ČSL (včetně budoucích členů TOP 
09, jako je Miroslav Kalousek), Unií 
Svobody a také s pomocí poslanců 
za KSČM poté, kdy byla během 
projednávání na návrh poslankyně 
ČSSD Ivy Šedivé omezena možnost 
Energetického regulačního úřadu 
snižovat podporu těmto zdrojům 
o pouhých 5 % ročně. Díky tomuto 
zákonu je ČR opět papežštější, nežli 
papež. Strana, která jej nepodpořila 
jediným poslaneckým hlasem, byla 
tehdy opoziční ODS.

Petr Kopecký, místopředseda 
Spolku pro rozvoj města 

Lysá nad Labem

Nově otevřená naučná trasa Li-
tolské ministezky začíná u Nové 
hospody, končí za mostem, na le-
vém břehu Labe. Na 2,5 km narazí-
te celkem na šest zastavení – Zem-
ská stezka, Historie obce, Škola, 
Naši předci, Labe, Tři Chaloupky. 

Informační pa-
nely vás seznámí 
s historií naší 
trochu opomíje-
né městské čás-
ti, ale i o tom, jak 
vypadala kultura 
a společnost mi-
nulosti. Jestli se 
chcete dozvědět, 

proč se Litol jmenuje zrovna Litol 
nebo za kolik grošů jste si mohli 
v 16. století pořídit sud piva, přijďte 
si projít Litolskou ministezku.

Zuzana Férová,
Tereza Provazníková 

a Martina Soukupová

Litolská ministezka
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V pátek 6. září 2013 si připo-
meneme úmrtí bývalého velitele 
a předsedy lyského hasičského 
sboru Josefa Havlína. Pochován je 
v hrobce na místním hřbitově.

Josef Havlín se narodil 13. pro-
since 1910 v Žiželicích u Chlumce 
nad Cidlinou. Vyučil se obchodním 
příručím v Boskovicích, odkud si 
přinesl obdiv a lásku k tehdejším 
dobrovolným hasičům. V dnešní 
Masarykově ulici měl kdysi vlastní 
obchod s železářskými potřebami. 
Aktivním hasičem se stal několik 
let po příchodu do Lysé nad Labem, 
v roce 1943. Z řadového člena pře-
šel, po několika letech, do funkce 
jednatele a od roku 1948 do roku 
1954 zastával funkci velitele sbo-
ru. Po smrti dlouholetého před-
sedy sboru Václava Fišera se stal 
8. března 1954 předsedou místní 
jednoty hasičů. Navázal kontakty 
s hasičským sborem v Brně – Komí-
ně a v Havlíčkově Brodě.

Byl výborným organizátorem. 
Zorganizoval mnoho požárnických 
soutěží, včetně krajské soutěže po-
žárních družstev. Po mnoho let byl 
organizačním referentem Okresní-
ho výboru Českého svazu požární 
ochrany. Byl účastníkem všech tří 
celostátních sjezdů Svazu požární 
ochrany. Za připomenutí stojí, že 
byl podporovatelem dostihových 
závodů v Lysé nad Labem, kde ha-
sičský sbor pomáhal například se 
stavěním sloupů pro rozhlas, bu-
dováním překážek, či působil jako 
pořadatelská služba při samotných 
dostizích. Ve svém zápisníku, kte-
rý dodnes zůstává v držení sboru, 
Josef Havlín píše: Neděle 19. října 
1953. Byla Velká pardubická, kde 
hasiči z Lysé prvně řídí okruh ve 
vnitřní dráze po linii pořádkové služ-
by. Velké uznání krajské bezpečnosti 
z Hradce Králové.  

Josef Havlín se zmiňuje i o stav-
bě hasičského domu: 8. září 1953. 
Historický den pro náš požární sbor, 
začalo se ve 14:15hodin s bouráním 
„panských – Píseckých stodol“- jako 
začátek „vysněného“ našeho hasič-
ského domu. Další Havlínův zápis 
pochází z 14. listopadu 1953. His-
torická chvíle. Bratr Bedřich Macek 

Vzpomínka na bratra hasiče Josefa Havlína

ve 14:45 hodin položil první cihly na 
stavbu zbrojnice. O něco později 
bratr Havlín ke stavbě hasičského 
domu ve svém zápisníku pozname-
nal, že 6. prosince 1953 v 18 hodin 
došel vagon dalších cihel z Čelákovic 
– opět noční vykládka. Z Havlínova 
zápisníku také víme, že byl 15. listo-
padu 1954 volán na ONV Nymburk 
„na koberec“ a v této souvislosti si 
zapsal: Vyšetřující soudruh Sodom-
ka: „Co to v té Lysé vyvádíte? Co je 
to za černotu, stavba té hasičárny“. 
Odcházím s vědomím, že jsem nebyl 
poražen, avšak již v začátku našich 
smělých plánů zhnusen.

V záznamech Josefa Havlína je 
zpráva o hrozícím výbuchu želez-
niční cisterny projíždějící přes Ly-
sou nad Labem. 22. června 1954. 
Nejkritičtější chvíle našeho města. 
Na nádraží hrozil výbuchem cister-
nový vagon jedoucí z Ústí do Kolína. 
Poplach v 11:10 hodin. (Tekutý chlor 
a snad i něco horšího….) Hlavní in-

ženýr z chemických závodů z Ústí 
„doháněl“ tento vagon autem. Nebyl 
prý dostatečně zajištěn. Slova, která 
nám „šeptal“: „V případě výbuchu 
(stačilo se potkat s jiskřícím vlakem 
– pozn. autora parní lokomotiva), 
do okruhu 4 až 5 km by pak ptáček 
nezacvrlikal“. Velké díkuvzdání! 
Neohrožený a smělý zásah Jendy 
Chloupka. (Syn známého hostinské-
ho Václava Chloupka).

V 50. letech minulého století ha-
sičský sbor nezasahoval jen v blíz-
kém okolí, ale i třeba v Nymburce 
při velkém požáru mlýna, o kterém 
Josef Havlín píše následující: Velký 
úspěch v naší pohotovosti. V úterý 
11. ledna 1955 v 0:12hodin jsem 
byl prostřednictvím dráhy vyrozu-
měn, pan Jochman náčelník dráhy 
klepal mi na okno, že v Nymburce 
hoří mlýn. Během 4 minut (pozor 
noční doba) odjíždíme dvěma vozy 
v počtu 27 mužů (Litol taky přijela 
za námi) do Nymburka. Náš vjezd 

Nedávno jsem narazil na článek 
v Hospodářských novinách o počtu 
heren v městech České republiky 
v přepočtu na obyvatele. Jelikož se 
mi již delší dobu zdál počet výloh 
se zalepenými okny v centru Lysé 
vyšší než je běžné, tak jsem si vý-
sledky zveřejněné v těchto novi-
nách přečetl. Podle publikovaných 
údajů je v Lysé nad Labem celkem 
94 hracích automatů, což je 74 oby-
vatele na jeden hrací automat. To je 
docela vysoké číslo, když vezmeme 
v potaz, že většina obyvatel na hra-
cích automatech nehraje. V porov-
nání s ostatními městy v okolí je na 
tom hůře už pouze Nymburk s 64 
obyvateli na jeden hrací automat, 
naopak například v Čelákovicích 
je to 628 obyvatel na automat. Jak 
je možné, že v Čelákovicích je auto-
matů tak málo? Nestrádají místní 
nedostatkem zábavy? Vzhledem 
k tomu, že jsem původem z Čeláko-
vic, dovolil bych si tvrdit, že určitě 
ne. Pokud uvedu konkrétní případ, 
v pátek večer má člověk, který se 
chce v Čelákovicích bavit, možnost 
vybrat si z několika vcelku slušných 
míst. V Lysé nad Labem je kulturní 
a zábavní dění pro páteční večery 
na bodu mrazu. Možná některé 
napadne, jak to souvisí s hracími 

Lysá – české Las Vegas?
automaty? Řekl bych, že poměrně 
značně. Je-li v centru města místo 
restaurací a hospod pro širokou 
veřejnost polovina míst zabraná 
hernami, není dost místa pro ostat-
ní. Vede to také k tomu, že se mladí 
lidé z Lysé vydávají za zábavou do 
Prahy, protože tady není nic, co by 
je zaujalo. Ti, kteří tu přesto zůsta-
nou často zajdou právě do zmíněné 
herny. Tuto zkušenost můžu potvr-
dit z dob, kdy jsem chodil v Lysé 
nad Labem na Obchodní akademii 
a žádná jiná zábava, než hrací au-
tomaty, prostě nebyla k dispozici. 
I já jsem tam několikrát zašel a sa-
mozřejmě prohrál nějaké peníze od 
rodičů, kteří o tom neměli ani potu-
chu. Ve vážnějších případech než 
byl ten můj, může hraní automatů 
vést přímo k drobné kriminalitě 
a fi nančním problémům s dluhy
a exekucemi.

Tento článek by měl být apelem 
na naše zastupitele, kteří mají mož-
nost povolovat a zakazovat herny. 
Pokud mají zájem o veřejný a kul-
turní život obyvatel svého města, 
měli by se nad celou situací zamy-
slet a počet heren omezit. Pokud 
ovšem neplánují udělat z Lysé nad 
Labem druhé Las Vegas.

Tomáš Petrův

Rostoucí využívání jízdních kol 
pomůže plynulosti dopravy ve měs-
tech, přispěje k lepšímu zdravotní-
mu stavu jeho obyvatel, ale hlavně 
pokud budou pro tento účel upra-
veny komunikace, bude znamenat 
podstatný skok ve zvýšení bezpeč-
nosti dopravy.

Nejrůznější studie opakovaně 
prokázaly, že 50 % cest ve městě 
je kratší než 5 km. Na tuto vzdále-
nost je kolo obvykle rychlejší než
automobil, nehledě ke snížení eko-
nomických nákladů, prašnosti, 
hlučnosti a míře exhalací v ulicích 
města.

Pro větší rozšíření jízdních kol ve 
městech je však zapotřebí připra-
vit cyklistům vhodné podmínky. Z 
technických věcí jsou to osvědčená 
téměř bezúdržbová městská kola, 
která jsou v cizině běžná, případně 
modernější elektrokola. Nezane-
dbatelná je také hustší síť cyklotras 
ve městech a cyklostezek jako spoj-
nic mezi obcemi. Podpora cyklodo-
pravy nemůže být ovšem vnímána 
jen jako stavění nové infrastruktury, 
pro pár nadšenců, které baví jezdit 
na kole.

Kromě jiného i výše popsané 
důvody vedly Ministerstvo dopravy 
ČR k zahájení procesu přípravy ak-
tualizace Národní strategie rozvoje 
cyklistické dopravy České repub-
liky, která si klade za cíl zlepšit ko-
ordinaci mezi orgány státní správy, 
městy a obcemi a to na státní i regi-
onální úrovni. Chce také zvýšit podíl 
cyklodopravy zejména ve městech a 
podstatně zlepšit efektivitu při vý-
stavbě cyklistické infrastruktury. Ta 
by měla být částečně fi nancována ze 
státního fondu dopravní infrastruk-
tury, dotacemi ze státního fondu 
dopravní infrastruktury a dotace-
mi ze strukturálních fondů EU. Je 
rovněž počítáno s podporou krajů, 
ministerstva pro místní rozvoj, obcí 
a měst.

Aby prostředky vložené do cykli-
stické infrastruktury byly efektivně 

využity, je třeba postupovat v sou-
ladu s koncepčními dokumenty, za-
hrnout cyklodopravu do dalších ú-
zemně plánovacích dokumentů a vy-
tvářet generely cyklistické dopravy.

Druhou prioritou je zlepšení 
bezpečnosti cyklistů na našich silni-
cích. K tomu by měla vést celá řada 
opatření, především cílené bezpeč-
nostní kampaně, vyšší kontrola ze 
strany dopravní policie, ale také bu-
dování nové cyklistické infrastruk-
tury především ze strany obcí, vše v 
souladu s Národní strategií bezpeč-
nosti silničního provozu na období 
2011 až 2020. Podle předpokladu 
by tato opatření měla v porovnání 
s rokem 2010 snížit počet mrtvých 
cyklistů na českých komunikacích 
do roku 2020 o 50 %, jak žádá Ev-
ropský parlament na základě svého 
usnesení ze září 2011. Součástí této 
priority mají být i návrhy na úpravu 
české legislativy a technických pod-
mínek.

Třetí prioritou je program Ná-
rodní cyklistické akademie. Jeho 
součástí jsou zejména výukové 
programy, školení a exkurse. Vše 
by mělo být dostupné na www.
cyklokonference.cz, včetně cyklis-
tického desatera. Zde budou vyu-
žity zejména poznatky z Německé 
cyklistické akademie, projektu Ně-
meckého institutu pro urbanistiku 
(Difu) pro německou vládu a dále 
z Technických universit v Drážďa-
nech (TUD) a Hamburku (TUHH), 
institutu pro sociálně-ekologický 
výzkum (ISOE) se sídlem ve Frank-
furtu n. M. a nizozemské konzultač-
ní společnosti International Bicycle 
Consultancy (IBC).

Cílem čtvrté priority je podpora 
zpracování atraktivní nabídky pro 
cykloturisty a poskytnutí přehledné 
a kvalitní informace nejen českým, 
ale i zahraničním cykloturistům 
o možnostech cykloturistiky ve 
všech regionech.

 Tomáš Sedláček
Zastupitel KDU-ČSL

Cyklistika – 1. část

do okresního města (rychlost co to 
dalo…) udivil poděšené nymburské 
občany, kteří byli vzbuzeni právě 
troubením, rozhlasem a pískáním 
všech parních strojů v oblasti obou 
nymburských nádraží. Byl to velký 
požár s velkým rachotem. Slyšeli 
jsme sousedy, kteří přes ulici na sebe 
volali: „Naši (rozuměj nymburské) 
teprve troubí, že u nás hoří a PRA-
HA je již tady“. (Poznámka autora 
– nebyl to sbor z Prahy, ale lyský 
hasičský sbor).

Ano, tak snad jsme zapůsobili 
svým pohotovým ukázněným vystu-
pováním již při příjezdu, všichni 
ustrojeni, v přilbách, a poté v dal-
ší akci. Asi podobným způsobem 
součastně vjeli ze strany východní 
do Nymburka staří naši přátelé z 
Poděbrad. Vodní zdroj jsme si určili 
u mlýna a odtud jsme se napojili 
s poděbradskýma, kde stroj stroji 
harmonicky vodu podával. Byla to 
příkladná souhra, která v rozhodné 
chvíli zachránila 76 vagonů obilí. 
Dveře, které jsou spojeny s hořícím 
objektem, chránili „naši“- bratr 
Alois Labuta a bratr Josef Sejka. 
Pisateli (Josefu Havlínovi-pozn.
autora) uhořel pravý šos koženého 
kabátu. Velké díkuvzdání na místě 
z ministerstva vnitra a kraje, navíc 
příslib soudruhem Suchým, že té 
Lysé se musí pomoct ve výstavbě 
hasičského domu. Potvrzení slova 
chvály soudruhem Janem Jarkov-
ským, předsedou ONV Nymburk. 
Na závěr této zprávy si Josef Ha-
vlín poznamenal malým písmem: 
Kéž by to byla pravda.

Josef Havlín byl zcela pro-
dchnut hasičskou myšlenkou, 
která byla náplní jeho života. 
Jeho činnost byla oceněna a bratr 
Havlín obdržel postupně všechny 
druhy čestných uznání a odzna-
ků, které ve svazu existují. Ve 
své době patřil mezi významné 
osobnosti našeho města. V pá-
tek 6. září 2013 vzpomeneme již 
40. výročí jeho úmrtí. Pochován 
je v hrobce na místním hřbitově, 
nedaleko hlavní brány. Čest jeho 
památce!

Za SDH Lysá nad Labem 
Jiří Ziegelheim

V letošním roce oslavil místní 
hasičský sbor významné jubileum 
svého působení. Přijměte prosím, 
i když opožděně, tento příspěvek 
jako malé poděkování za vaši dob-
rovolnou, záslužnou a velmi odpo-
vědnou službu.

Impuls ke vzniku dobrovolných 
hasičů v našem městě dalo zřejmě 
obecní zastupitelstvo v roce 1878 
„prohlášením k občanstvu za úče-
lem zřízení hasičského sboru“. 
Konšelé tak byli nuceni reagovat 
na mohutný požár z 5. srpna 1873 
ve Stržišti, kde shořelo 51 stave-
ní a životem zaplatilo 5 občanů. 
O tragédii byl informován i c.k. 
okresní hejtman. V 18. století bylo 
ještě téměř celé město ze dřeva 
a s doškovou střechou a téměř celé 
také postupně vyhořelo. Nejstarší 
doložitelný požár zaznamenaný 
v městských knihách je z 27. čer-
vence 1660. Tehdy vyhořel kostel, 
radnice, škola a 35 domů. Roztavily 
se zvony a shořely pamětní knihy, 
radní manuály a další obecní spisy. 
Velkých požárů pak byla celá řada. 

1. června 1682 padlo za oběť ohni 
16 usedlostí, 5. března 1749 zničil 
požár majetek za 2 740 zlatých, 
11. srpna 1751 vyhořelo 38 měst-
ských domů se škodou 28 450 zla-
tých. Pak byl hrozný oheň v roce 
1752. 6. září 1813 vyhořelo opět 14 
domků na Stržišti. 5. července 1837 
byl založen ze msty velký požár, 
který poničil 52 čísel, evangelický 
kostel a všechny domky v ulici Lá-
zeňské (Vodákově), Na Františku 
a v ulici Nádražní, zvané Židovská, 
dnes Masarykova. Drobných ohňů 
je pak zaznamenáno mnoho. Příči-
nou byly většinou vadné konstrukce 
komínů, neopatrná manipulace 
s ohněm, ale i žhářství a pojistné 
podvody. O zapálení bleskem jsem 
se dočetl pouze z 20. června 1781, 
kdy „Boží posel uhodil do chrámu 
Páně svatého Jana Křtitele“. Hořelo 
také v okolních obcích. Tak napří-
klad 15. prosince 1779 uničil oheň 
13 statků a 6 domků ve Stratově, 
v Litoli 15. května 1786 shořelo 
7 domků, 13. prosince 1797 byl vel-
ký oheň ve Vrutici. Snahou obyvatel 

města, konšelů i vrchnosti bylo se 
těmto značným škodám bránit. Tak 
již roku 1752 zavedl hrabě Antonín 
Špork „Oheň hasící řád“, podle 
něho museli provinilci proti obecní-
mu řádu za pokutu kupovat kožené 
konve na hašení. Obecní vyhláška 
nařizovala nejvyšší opatrnost řeme-
slníkům pracujícím s ohněm. Po-
třebné pomůcky na hašení musely 
mít stálé místo na uložení. O žních 
byl nařízen před každým stavením 
sud s vodou. Nebezpečné ohně měli 
na starosti ponocní, desátníci a opa-
trovníci. Velmi důležitou osobou byl 
kominík. Ten dohlížel na stav ko-
mínů, nejčastějších zdrojů požárů. 
Roku 1793 bylo vydáno nařízení 
občanům a cechům „jak se každý 
zachovati má a k ohni potřebnými 
věcmi zaopatřiti musí“. Byl také vy-
dán nový „hasící řád“, publikovaný 
roku 1798 „jak měšťanstvo, kdyby 
Bůh na zdejší město dopustil, je-
hož však Bůh zachovej, zachovati 
se má, jakož i pokuty na přestupky 
vyměřené“. Na podporu vyhoře-
lých byly vyhlašovány sbírky a roku 

1836 nabízela ve městě c.k. Terst-
ská pojišťovna první pojistky. Oheň 
ve městě byl ohlašován kostelními 
zvony. Byly též vybudovány rezer-
voáry vody „kaly a studny“. Napří-
klad v parku před budovou školy na 
náměstí Bedřicha Hrozného, kde 
dnes stojí socha Panny Marie, byl 
rybníček, nebo hluboká studna byla 
před radnicí na Husově náměstí. 
Některá nařízení se nám mohou 
zdát i směšná. Zakázáno bylo „by 
nočního času, žádné koláče na svat-
bu se nepekly, aby nevznikl požár“. 
Tak to nám dnes již nehrozí. Dnes 
v Lysé již tolik nehoří. Domy jsou 
cihelné a máme moderní hasičský 
sbor s moderním vybavením. To 
jsou ale již věci obecně známé. 

  Pramenem k napsání tohoto 
článku mi byl především třinácti-
stránkový paperback ze soukromé-
ho tisku MUDr. Františka Tichého 
„O požárech v Lysé nad Labem“. 
Spisek není datován. Vytištěn byl za 
první republiky v atypickém formá-
tu 13,3 x 18 cm.

Václav Mrkvička

Ohlédnutí za požáry a práci hasičů v Lysé nad Labem
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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“!
ZUMBA VENKU:

• ČTVRTEK (čas bude upřesněn),
 Sokol vedle kina, není nutná rezervace

• NEDĚLE 18–19 h.,
 tělocvična OA v areálu ZŠ J. A. Komenského,
 není nutná rezervace

Cena hodin je 70 Kč, možnost zakoupení permanentky 
600 Kč / 10 lekcí. Cena pro studenty 60 Kč.

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

ervace

Zveme vás v sobotu 21. 9. 2013 
do Dvorců na seznámení s orien-
tačním během. Pojďte spolu s námi 
strávit krásné odpoledne babího 
léta do borovicového lesa.

Prezentace začíná na místě re-
staurace ve Dvorcích od 12.00 do 
12.30 hodin. Startuje se od 13.00 
hodin. Startovné činí 30 Kč. Vyhlá-
šení výsledků proběhne kolem 17. 
hodiny.

Přihlášky podávejte do 18. 9. 
2013 na telefonní číslo 739 524 779 
– paní Marika Benešová, nebo na 
mail: os.kdz@tiscali.cz. 

Kategorie:
1. Fáborkovaná trať 4 km:
 - děti předškolní s rodiči
 - děti první stupeň ZŠ s rodiči 
 - děti bez rodičů do věku 12 let 
  včetně
2. Klasická trať (bez fáborků)
 asi 4 km: 
 - děti (dívky) bez rodičů
 - děti (chlapci) bez rodičů

3. Skorelauf (bez fáborků, 
 sbírání bodů na limit 2 hod. 
 v lese, společný start)
 - děti (dívky) bez rodičů od 11
 - děti (chlapci) bez rodičů od 11
 - ostatní

Ostatní zájemci nad 18 let se mo-
hou zúčastnit dle vlastního uvážení 
a nesoutěžně si trať proběhnout či 
projít.

S sebou si vemte sportovní oble-
čení a kdo má, může si vzít i buzolu.

Od nás dostanete mapu v mě-
řítku 1:15 000 se zakreslenými 
kontrolami, popis kontrol, mapový 
klíč, průkazku na ražení značek na 
kontrolách.

Orientační běh pořádají vedoucí 
z občanského sdružení Klub dobré 
zprávy za pomoci křesťanů ze sboru 
Apoštolské církve v Lysé nad La-
bem a fi nančního přispění města 
Lysá nad Labem.

Marika Benešová

Seznámení s orientačním 
během ve Dvorcích

Lysá nad Labem byla dějištěm 
dalšího pokračování turnajové-
ho seriálu Mistrovství České re-
publiky ve volejbalových deblech 
smíšených dvojic, když turnaje 
samotné proběhly ve dvou katego-
riích. V mistrovské kategorii seni-
orských párů změřily své síly čtyři 
páry a turnaje druhé třídy se zú-
častnilo deset žákovských dvojic 
rekrutovaných ze členů Kokoja-
novi volejbalově-deblové příprav-
ky  SKP-ZŠ  Komenského Nym-
burk. Tento mládežnický subjekt 
úspěšně funguje již osmým rokem 
při výše uvedené nymburské pro-

Třetí ofi ciální ročník mixového turnaje ve volejbalových 
deblech v Lysé nad Labem 2013

sportovní základce, která je navíc, 
z hlediska základního školství, 
největším ústavem středočeského 
kraje.

Turnaj mistrovské třídy umně 
zrežírovalo tradiční sympatické 
ředitelské duo v podání životních 
partnerů i spoluhráčů, a to jme-
novitě D. Bakešová a pan F. Ko-
keš, když poprvé v jejich skvělém 
organizačním týmu pauzírovala 
dlouhodobě zraněná místní volej-
balová matadorka A. Frankeová.  
Oba zbylí turnajoví promotéři celé 
sportovní klání precizně ošetřili 
v úzké spolupráci s turnajovým ko-

misařem a Předsedou AVD České 
republiky T. Kokojanem. Druhou 
třídu třetího ročníku lyských vo-
lejbalových deblů zorganizovali 
zkušení tělocvikáři ZŠ Komenské-
ho Nymburk, v podání I. Mýtové 
a T. Kokojana.

Konečné pořadí výkonnostní mi-
strovské třídy a body do dlouhodo-
bého žebříčku:   
1. místo: M. Železný + M. Kelle-
rová (Praha) – 12 bodů, 2. místo: 
J. Havlíček + M. Rydvalová (Praha) 
– 11 bodů, 3. místo – T. Kokojan + 
B. Štěpánová (SKP Nymburk) – 10 
bodů, 4. místo:  F. Kokeš + D. Bake-

šová – 9 bodů.
Konečné pořadí druhé třídy 

a body do dlouhodobého žebříčku:
1. místo: A. Vejvar + T. Veselá – 
8 bodů, 2. místo: J. Žmolil + A. Če-
pičková – 7 bodů, 3. místo: M. Ada-
mec + E. Ouředníková – 6 bodů, 
4. místo: J. Hořínek + P. Šafrová – 
5 bodů, 5. místo: D. Zbořil + P. Zbí-
ralová – 4 body, 6. místo: P. Nechan-
ský + V. Hořejšová – 3 body, 7. místo: 
J. Procházka + L. Čábelková –
2 body, 8. místo: P. Nechanský + 
P. Ondráčková – 1 bod.

Mgr. T. Kokojan
předseda AVD České republiky

Psí škola Superpes v Lysé nad 
Labem uspořádala poslední červ-
nový den první závod obedience 
v těchto končinách.

Obedience, také nazývaná vyso-
ká škola poslušnosti, je poměrně 
mladým „psím sportem“, kterému 
se ale věnuje stále více týmů. Je za-
ložen na spolupráci psovoda a psa 
na vysoké úrovni a je poměrně ne-
náročný, pokud jde o prostor a po-
můcky, takže jde cvičit třeba doma 
v obýváku.

Závodu se účastnilo 30 týmů ve 
dvou kategoriích, výrazně převažo-

U Superpsa poprvé
– závod obedience

valy týmy v kategorii začátečníků 
a nás samozřejmě potěšilo vítězství 
domácí závodnice Katky Dvořáko-
vé s fenkou border kolie Abby.

Počasí se po vedrech a násled-
ných lijácích ustálilo na příjem-
ných letních teplotách, atmosféra 
byla výborná a všichni se těšíme na 
možná již podzimní repete. Děku-
jeme sponzorům této akce: doda-
vateli krmiv Tenesco a Ing. Žanetě 
Vojtákové, která nám zprostředko-
vala poukázky do větrného tunelu 
Skydive Areny.

Superpes

Stejně jako minulý rok jsme 
se rozhodli uspořádat v polovině 
léta neofi ciální závody agility a to 
2. ročník závodu O LYSKOU 
TLAPKU, celá akce se konala za 
fi nanční podpory města Lysá nad 
Labem. Doufáme, že závod se u nás 
stane dlouholetou tradicí. Konání 
závodu připadlo na první srpnovou 
neděli, tedy na 4. 8. 2013. Jelikož 
v sobotu padaly po celé republice 
teplotní rekordy, měli jsme trochu 
obavy o účast závodníků v násle-
dujícím dni. Předpověď meteoro-
logů se však vyplnila a v noci přišla 
bouřka, a s ní i slibované ochlazení. 
Přesto jsme pro čtyřnohé závodníky 
připravili ochlazení v podobě ma-
lého bazénku a rozstřikovače, kte-
rý se ve fi nále ukázal jako báječný 
nápad vzhledem k opět stoupajícím 
teplotám během celého dopoledne. 
Páníčkové se zase mohli ochladit 

a hlavně občerstvit v naší kantýně, 
kde byla široká nabídka pití a jídla 
např. zmrzliny, grilované krkovice 
nebo oblíbeného párku v rohlíku.

Od sedmi od rána se sjížděli zá-
vodníci, kteří při prezenci dostali 
malou pozornost na tento závod. 
Jelikož se čekalo na pár opozdilců, 
začal samotný závod až kolem půl 
deváté. Tento závod posuzovala 
paní rozhodčí Dana Tůmová, která 
si pro závodníky připravila zajíma-
vé a pro některé i trochu zapeklité 
parkury.

Jako vždy se začínalo těmi 
nejmladšími, tedy štěňátky, kde 
měl náš klub silné zastoupení 
a v obou bězích jsme obsadili 
1. a 2. místo. Po vyhlášení výsled-
ků už se přešlo k těm starším, ale 
začínajícím závodníkům, pro kte-
ré byl tento závod především ur-
čen. Běhalo se ve třech kategori-

ích dle velikosti pejska tj. S, M a L 
a ve dvou disciplínách - jumping 
a agility. Celkem se zúčastnilo 
57 týmů.

Celý závod proběhl bez jakého-
koliv problému a díky množství 
věcných cen byl i velmi bohatý pro 
závodníky, kteří se umístili na stup-
ních vítězů. V průběhu závodu si 
mohi závodníci zakoupit výrobky 
od fi rmy Mystaff, která také věno-
vala věcné ceny. Za ceny děkujeme 
sponzorům a to: Big Shock, Ma-
jorcars, Vinotéka Milovice, MySta-
ff, Montano Valtr a členové ZKO 
Lysá nad Labem!

Chtěli bychom tímto poděkovat 
všem organizátorům, rozhodčí 
i závodníkům za jejich výkony. 
Budeme se na Vás těšit opět příští 
rok! Fotografi e ze závodů a více 
o našem klubu, který nabízí vše od 
základní výchovy vašeho pejska až 
po různé odvětví psích sportů jako 
agility, sportovní kynologie, zkouš-
ky najdete na www.zkolysa.cz.  Ky-
nologický klub Lysá nad Labem 
v Litoli.

Romana Brejchová

2. ročník závodu O LYSKOU TLAPKU

Srdečně zveme dne 14. 9. 2013 
všechny příznivce Nordic Walkingu 
na odpolední výlet podél Labe.

Trasa výletu je z Lysé nad Labem 
podél Labe do Ostré v délce 10 km.

Registrace a sraz účastníků před 
nádražím v Lysé nad Labem ve 
12.30 hodin.

Startovné:  80,- Kč (v ceně svači-
na a občerstvení).

 Možnost zapůjčení holí. 

Nordic Walking - sport 
pro všechny generace
- půjčovna, prodej a servis holí
- prodej krokoměrů 
 a kompresních legín
- výuka a instruktáž
- kurzy pro začátečníky i pokročilé

Podzimní výlet s Nordic 
Walking 

Pravidelné lekce Nordic Walk-
ingu začínají 2. září v 18.30 hodin 
od ZŠ Komenského (vždy v pondělí 
a ve čtvrtek.

Přihlášky a informace:
Renata Zápotocká
tel.: 775 246 033
www.vyzivovyporadce-hubnutí.cz

Turistická skupina MOV „Střelka“
v Kostelci nad Labem

zve širokou veřejnost na jubilejní

10. ročník turistického pochodu a jízdy na kole

PODZIMNÍ STEZKA POLABÍM
který se koná v sobotu  5. října 2013 

 v Brandýse nad Labem a jeho širokém okolí

Start: POZOR! Změny míst oproti minulým ročníkům!
Brandýs nad Labem, Stará Boleslav – hřiště a sokolovna u Karla IV.          
(250 m před náměstím ve Staré Boleslavi  po pravé straně ve směru 

          od Brandýsa)          od 7.30 do 10.30 hodin
Kostelec nad Labem, fotbalové hřiště od 7.30 do 10.30 hodin
Lysá nad Labem, nádraží ČD (nad info) od 8.00 do 10.30 hodin
Neratovice, nádraží ČD (vestibul)  od 8.00 do 10.30 hodin
Cíl: POZOR! Změna místa oproti minulým ročníkům!
Stará Boleslav – hřiště a sokolovna u Karla IV. (250 m před náměstím 
ve Staré Boleslavi po pravé straně ve směru  od Brandýsa) do 17.00 hodin
Startovné: Děti  předškolní: 5 Kč, Žáci a studenti: 15 Kč, Dospělí: 25 Kč
Odměna: Diplom, odznáček a  … pocit příjemně prožitého dne
Trasy: 
z Brandýsa n.L. 3 pěší (11, 21 a 32 km), 3 cyklo (od 25 do 100 km)
z Lysé n.L. 3 pěší (17, 22 a  27 km), 3 cyklo (od 20 do  80 km)
z Neratovic 2 pěší (18  a 28 km), 3 cyklo (od 20 do 80 km)
z Kostelce n.L. 3 pěší (10, 20 a 80 km)                                                    
Pro děti jsou připraveny na pěších i několika cyklotrasách z Brandýsa a Lysé 

soutěže s možností výher. Tak se přijďte projít nebo projet.
Informace: 606 249 377 nebo http://psp.g6.cz



9/2013 LISTY města Lysé nad Labem 13

PSÍ SALON  www.superpes.cz
Kompletní úprava psů všech plemen

Objednávky na tel.: 720 442 381

Prodám řadovou cihlovou garáž v dobrém stavu Milovice – Balonka,tel.: 724 059 811

DOUČÍM v Lysé SŠ MATEMATIKU Tel.:325 551 178

Od října nabízím pronájem velkého bytu 2+1 v RD. Tel.: 602 136 104

Levně nabízím velké množství oblečení pro děti do tří let. Tel.: 602 136 104

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, fi rma Dráb, opět prodává
slepičky snáškových plemen Hisex hnědý, Tetra hnědá 
a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý 
a bílý. Slepičky pouze z našeho odchovu! Stáří slepiček 15 – 18 týdnů, 
cena: 149 –170 Kč/ks, v začátku snášky 178 Kč/ks. Prodej se uskuteční 
v neděli 22. září 2013 v 15.10 hodin v Lysé n. L. na parkovišti 
u Penny Marketu.
Informace PO-PÁ 9-16 hod., tel.: 728 605 840 | 415 740 719 | 728 165 166
Při prodeji slepiček - VÝKUP KRÁLIČÍCH KOŽEK - 15 – 22 Kč/ks.

21. 9. 2013 Dostihové odpoledne
5. 10. 2013 Velká říjnová cena

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

 

 

 

 

 

 

 

ZÁMECKÁ KAVÁRNA
PRODEJNÍ DOBA 

Domov Na Zámku Lysá nad Labem 
 

Zámek 1, 289 22  Lysá nad Labem 

Pond lí 8 – 9,30   12,30 – 15,00 

Úterý  8 – 9,30   12,30 – 15,00 

St eda  8 – 9,30   12,30 – 15,00 

tvrtek    - 

Pátek  8 – 9,30   12,30 – 15,00 

Sobota  9,30 – 11,30  12,30 – 17,00 

Ned le     - 

Vážení a milí,
zveme Vás do naší Zámecké kavárny v nové otevírací dob . 

P ij te ochutnat dobrou zámeckou kávu, sladkost 
 i sklenku vína

Klub sportovního a společenského tance BAILEY
TJ Sokol Lysá nad Labem

pořádá

NÁBOR DĚTÍ
DO TANEČNÍHO KLUBU
Náš taneční klub se zabývá disciplínou

latinsko-amerických tanců

 Je ti alespoň 6 let? Hledáš kamarády, přátele, 
 kteří se rádi baví a mají rádi sport? Chceš zkusit 
 ukázat, co v tobě je? Máš pohybové nadání? 
 Tak neváhej a přijď se podívat na náš trénink.
 Jsi tanečník jakékoliv kategorie? Hledáš výborné 
 tréninkové zázemí s kvalitními trenéry mezinárodní 
 třídy? Toužíš po sbírání trofejí na soutěžním parketu? 
 Tak se na nás přijď podívat.
 Hledáte vyžití a pohybový rozvoj pro své děti?
 Tak právě jim je určen kurz Freestyle latin for Kids.

Přijďte se podívat na trénink v každý pátek 
od 15.00 do 17.00 hodin do Sokolovny, kde se 
dozvíte víc o tréninkových možnostech a budete 
moci vidět výsledky naší práce. Těchto tréninků 

se pravidelně účastní i naši reprezentanti a úřadující 
mistři svých tříd kategorie Junior II. a Senior I. 

Přijďte s námi rozvíjet Vaše pohybové schopnosti.

kontakt: Daniel Malinovský – 777 552 282
Jiří Bodlák – 725 343 340

DĚTSKÝ OBCHŮDEK
HOUSÁTKO

Srdečně zveme všechny zákazníky do nově 
otevřeného obchůdku s dětským oblečením 
a potřebami pro miminka
Adresa: Husovo nám. 22, Lysá nad Labem
(vchod společný s květinami)
Otevírací doba:  Po – Pá 8.00 – 17.00
                          So  8.00 – 11.00
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Čeští světci v nebeském Jeruzalémě 
 

Koncert se uskuteční v neděli 29. 9. 2013 v 15 hodin  
v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Lysé n. L. 

  
Předprodej vstupenek 120,-Kč v Městské knihovně Lysá n. L. 

Prodej vstupenek před koncertem 150,-Kč 
 (žáci ZUŠ po předložení průkazu vstupné 50,-Kč) 

 
 

Koncert v rámci Polabských variací 2013 se koná za finanční podpory  
města Lysá nad Labem a Davida Kolářského - zámeckého zahradníka 

Autobusový zájezd
„Biskupská cesta“

Navštívíme hrad Jenštejn,
hrad a zámek v Roudnici 
nad Labem (s ochutnávkou 
roudnického vína) a městskou 
památkovou rezervaci 
Litoměřice s katedrálou 
sv. Štěpána.
Prodej rezervací v ceně
250,-Kč v Městské knihovně
Lysá nad Labem.
Odjezd z Husova náměstí je 
v 8 hodin. Oběd s sebou.

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

Zájezd po stopách pražských 
biskupů a arcibiskupů je

pořádán v neděli

Prezentace 12.30 hodin
Zahájení závodu 13.50 hodin
Předškoláci (120 m) 13.55 hodin
Žákyně mladší (680 m) 14.00 hodin
Žákyně starší (800 m) 14.10 hodin
Žáci mladší (800 m) 14.20 hodin
Žáci starší (750 m) 14.30 hodin
Dorostenci (2070 m) 14.40 hodin
Ženy a dorostenky (2070 m) 14.50 hodin
Muži, mílaři (4140 m) 15.00 hodin
Vyhlášení výsledků uvedených závodů  15.30 hodin
Muži, vytrvalci - hlavní závod (8280 m) 16.00 hodin

Běh zámeckou zahradou
– jubilejní 50. ročník
Sokol Lysá nad Labem pořádá v sobotu 7. září jubilejní 50. ročník tradičního 
Běhu zámeckou zahradou. Letos navíc v rámci oslav 145. výročí založení sokolské 
jednoty v Lysé nad Labem. V prvním ročníku v roce 1941 závodilo 8 běžců, ale v roce 1947 již tento významný závod vyhrál Emil Zátopek. 
Před osmi lety se k pořadatelství vrátil Sokol za spolupráce Svazu českých turistů. 
Program letošního BZZ je stejný jako v minulých letech, pouze délka tratí byla upravena od roku 2009 v souvislosti s následky 
vichřice, která v zámeckém parku pokácela více než 100 stromů:   

Pro seniory nejsou vypsány zvláštní závody ,
Věcné ceny pro 1. až 3. místo.
Pohár MěÚ Lysá nad Labem pro vítěze hlavního závodu.

Startovné:
dospělí – 50 Kč, dorost – 20 Kč, žactvo – 0 Kč

Zveme tímto všechny velké i malé borce k účasti 
a Vás ostatní – přátele lehké atletiky, přijďte se podívat na 
závody v krásném prostředí zámecké zahrady v Lysé nad 
Labem!

TJ Sokol Lysá nad Labem

SDH MILOVICE

Pozvánka na oslavy 135 let sboru
dovolte nám, abychom Vás pozvali na veřejnou

oslavu 135 let sboru, která proběhne dne 7. září 2013
v Milovicích na Hakenově stadionu.

Program:
► 10.00 – příjezd účastníku oslav a krátké zahájení
► 11.00 – slavnostní průjezd hasičské techniky městem
  pozvaných sborů dobrovolných hasičů a jednotek 

 požární ochrany
► 12.00 – předání ocenění dlouholetým členům, 

 spřáteleným sborům a hostům
► 13.00 – požární útoky mladých hasičů III. Lyseckého okrsku 

 o Pohár města Milovic
► 15.00 – závod v požární všestrannosti Milovická 400
► 17.00 – vyhlášení výsledků, ukončení sportovních disciplín 

 a zahájení doprovodného programu pro veřejnost
► 19.00 – pokračování oslav v Restauraci U Janatů 

 s kulturním programem

Doprovodný program:
► pěna pro děti i dospělé
► občerstvení
► upomínkové předměty
► ukázka techniky

sdh-milovice-nb.wbs.cz                          sdhmilovice@gmail.com

Městská knihovna Lysá nad Labem  
zve na přednášku  

(zatmění Slunce) 

15.10. 2013 v 18.00 hod. 
v prostorách knihovny 

Ing. Hynek Bulíř 

Novosibirsk je  metropolí Sibiře a třetím největším městem Ruska. V pátek 1. 8. 2008 
přes toto město přeletěl rychlostí 1 km za sekundu stín Měsíce, který při úplném 
zatmění zakryl  Slunce. 

Hynek Bulíř natáčí, fotografuje a publikuje. Astronomie je jeho koníčkem. Úplné 
zatmění Slunce, které pozoroval v Maďarsku v roce 1999, ho natolik uchvátilo, že se 
za ním vydal v roce 2002 do Afriky. 
Společně s astronomy z Hvězdárny Úpice cestoval za zatměním Slunce v roce 2006 do 
Turecka a v roce 2008 na Sibiř. 

Městská knihovna Lysá nad Labem
Vás zve na přednášku 

  paní Zuzany Viktoriové 

PORUCHY PORUCHY 
POZORNOSTIPOZORNOSTI

U DĚTÍU DĚTÍ

 
17. září od 17.30 hodin

v Městské knihovně, Husovo nám. 23 (přízemí MěÚ)

VSTUP ZDARMA !

Příznivce historie a umění zveme 
na komponovaný program

Čaj u arcibiskupa
Příchovského

Zahájení v neděli 20. října 2013 v 16 hodin
v areálu loveckého zámečku Bon Repos u Staré Lysé

Povíme si o restaurování fresek, představíme si druhého 
stavebníka zámečku a nahlédneme do starých map a plánů. Pod-
večerní koncert zahraje Šporkovo dechové trio. Večerní program 

uzavřou světelné a ohnivé variace Pavla Cézy.
Pro příchozí bude brána areálu otevřena pouze od 15.30 

do 16.00 hodin. Předpokládaný konec programu je v 18.30 hodin.

Polabské variace 2013 se konají za fi nanční podpory města 
Lysá nad Labem a Davida Kolářského – zámeckého zahradníka

i


