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Při příležitosti 80. výročí vyhlá-
šení tehdy Státní přírodní rezerva-
ce Hrabanovská černava vyhlásil 
Spolek pro rozvoj města Lysá nad 
Labem na jaře letošního roku fo-
tografi ckou soutěž pro veřejnost. 
Ačkoli se do ní nakonec přihlásili 
jen dva soutěžící, jejich snímky byly 
opravdu zajímavé. Rada spolku 
v pátek 4. října snímky ohodnotila. 
V kategorii Hrabanovská černava 
jako součást krajiny zvítězil teprve 
pětiletý Jan Šandera se snímkem 
zachycujícím celkový pohled přes 
černavu směrem k Velazu, v kate-
gorii Hrabanovská příroda skrytá 
v detailu zvítězila se snímkem vážky 
Marcela Lazurková.

Výsledky soutěže byly vyhláše-
ny 24. října v kině v rámci pořadu, 
který Spolek pro rozvoj města Lysá 
nad Labem pořádal ve spolupráci 
s městskou knihovnou při příleži-
tosti zmíněného výročí vyhlášení 
chráněného území Hrabanovské 
černavy. Zajímavostí také je, že 
oba soutěžící nejsou z Lysé, ale žijí 
v Praze.

Petr Kopecký,
místopředseda Spolku 

pro rozvoj města Lysá n. L.

SPOLEK RODÁKŮ A PŘÁTEL
MĚSTA LYSÁ NAD LABEM 

srdečně zve na

PŘIVÍTÁNÍ ADVENTU
v Lysé nad Labem

v sobotu 30.11.2013 v 15.00 hodin
na Husově náměstí

(prodej ve stáncích již od 14.00 hodin)

* kulturní program * 
* mikulášská nadílka *

* tržiště s vánočními stánky * 
* občerstvení *

*vyhodnocení soutěže
o nejkrásnější

vánoční ozdobičku * 
* rozsvícení vánočního stromu *

Akce je pořádána za fi nanční podpory 
města Lysá nad Labem

**

Pokud jste se v sobotu 12. října 
vypravili do města, ať už na pro-
cházku nebo na nákupy, mohli jste 
si všimnout vyšší koncentrace lidí na 
Náměstí Bedřicha Hrozného… Lysá 
zažila svůj první jarmark řemesel. 

Řemeslo v Lysé – ano či ne?
V 10 hodin dopoledne se zde se-

šlo na třicet řemeslníků z blízkého 
či vzdálenějšího okolí, kteří před-
stavili zboží širokého sortimentu. 
K vidění byly šperky různých technik 
(paličkované, korálkové, dřevěné, 

keramické, z knofl íků, fi lcu nebo 
z moosgummi), módní oblečení 
a šité doplňky, stylové dekorace (tex-
tilní, dřevěné, plstěné, z keramiky 
i pedigu), svíčky a aroma vosky, 
přírodní mýdla, domácí zavařeniny 
a šťávy, přáníčka všeho druhu, hrač-
ky ze dřeva, textilu i tzv. ponožkáčci, 
užitková i dekorativní keramika, 
háčkované čepice a kulichy, kabelky, 
peněženky a taštičky z krásně barev-
ných designových látek – to vše ori-
ginální a ručně dělané.

Někteří z výrobců jsou nositeli 
certifi kátu regionální produkt MAS 
Podlipansko, které poskytlo stylo-
vé jarmareční stánky. V těch mohli 
prodejci alespoň o trochu příjemněji 
přečkat nepřízeň počasí, která jar-
marku hrozila již od ranních hodin 
a nakonec opravdu udeřila kolem 
druhé hodiny odpolední. V tu chvíli 
právě začínal hlavní bod doprovod-
ného programu pro děti – hudební 
pohádka Divadla Na zábradlí „Velký 
uši“. Navzdory počasí si děti i herci 
představení užili a stejné nadšení 
bylo vidět i v očích rodičů, kteří sice s 
deštníky ale nerušeně kroužili kolem 
prodejních stánků.

Kromě spousty originálních vý-
robků jste mohli shlédnout ukázky 
technik vybraných řemeslníků a poté 
si i zakoupit materiál pro své tvoření. 
Všichni přeci víme, že český národ je 
národem tvořivým…

Pro děti byly po celou dobu akce 
připraveny tvůrčí dílničky – např. 
dlabání dýní, potisk textilu razítky, 
zdobení perníčků a vykrajování mý-
dlíček. Jestli se vám úspěšně dařilo 
čelit nátlaku „jémamitojehezkýto-
chci“, pak jste určitě povolili při 
kreativitě a vaše děti si z jarmarku 

odnesli alespoň něco malého, a na-
víc vlastnoručně vyrobeného. A o to 
vlastně šlo.

Celou jarmareční atmosféru 
dokreslovala nejen paní přadlena 
s kolovrátkem, ale i nefalšovaný 
fl ašinetář s bohatým repertoárem 
písní. Kdo měl svaly a odvahu, mohl 
si i na chvíli vyzkoušet jeho žebravé 
povolání.

Ani na občerstvení nebylo zapo-
menuto, takže návštěvníci mohli 
v poklidu nabrat energii a poté vy-
razit na další část obhlídky stánků. 
Copak pěkného jste sobě nebo svým 
blízkým pořídili vy? Určitě něco ano, 
protože hrubý odhad počtu návštěv-
níků skončil mezi 500 a 600 a řeme-
slníci měli při balení zboží výrazně 
méně práce než při příjezdu. 

Velký dík patří nejen všem ná-
vštěvníkům a prodejcům, bez nichž 
by jarmark neměl smysl, ale i nadše-
ným a neúnavným organizátorkám, 
Johaně z Fajn klubu a Michaele alias 
Clonce, které se nebály pole neora-
ného a přes veškeré útrapy vydržely. 
A v neposlední řadě všem, kteří při-
ložili ruku k dílu při realizaci jarmar-
ku nebo poskytli materiální (elek-
trocentrum Skuhrovec, galanterie 
– Olga Bláhová, papírnictví – Věra 
Nováková) anebo fi nanční (hand-
made portál Fler.cz) podporu.

ŘEMESLA V LYSÉ TEDY 
ROZHODNĚ ANO a doufejme, že 
organizátorkám vydrží dosavadní 
nadšení a získají dostatečnou fi nanč-
ní podporu, abychom se společně 
mohli těšit na další ročník řemesl-
ného jarmarku, jehož tradice byla 
ve druhém říjnovém víkendu tohoto 
roku v našem městě právě založena.

Andrea Malá

Město Lysá nad Labem, Spolek pro zozvoj města a Farní charita
pořádá již 3. ročník tradiční soutěže

Vánoční ozdoba
Ozdobte s námi vánoční strom

na Husově náměstí
Pro kategorie:
Školy, školky a občané
Lysé .L. a přilehlých obcí
Podmínky:
Ozdoba vodě a mrazu odolná,
s úchytem na zavěšení.
Řádně označená jménem
a telefonním číslem
Uzávěrka soutěže:
15. listopadu 2013
Vyhlášení vítězů:
30. listopadu 2013
Sběrné místo:
Městská knihovna
Lysá nad Labem
Kontakt:
Ma.Havelk@seznam.cz
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do 9. 2. 2014
Příběh archeologie
výstava v Muzeu B. Hrozného 
Lysá nad Labem
www.polabskemuzeum.cz

1. 11. – 2. 11. od 8.00 hodin
Sbírka použitého ošacení
v garáži Městského úřadu 
Lysá nad Labem

2. 11.
Uhlíř Jaroslav – recitál
v kině na Husově náměstí
www.kinolysa.cz

3. 11. od 16.00 hodin
Halloween párty
v music clubu Calypsso
www.tskdynamik.cz

5. 11. od 16.30 hodin
Významné osobnosti
českých dějin
přednáška PaedDr. Marie 
Kořínkové v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

5. 11. – 6. 11. od 18.00 hodin
Sporck persona baroque aneb 
obrázky ze života F. A. Šporka
vystoupení žáků a učitelů 
ZUŠ F. A. Šporka v kině na 
Husově náměstí

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

6. 11. – 2. 12.
Originální šperky
Michaely Tesařové
prodejní výstava v Městské 
knihovně
www.knihovnalysa.cz

7. 11. od 17.00 hodin
Má právo muž vyšívat?
beseda s Ing. Petrem Gregorem
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

8. 11. – 10. 11.
Pivní a vinné slavnosti 2013,
Kola 2013 a TUNING SHOW 
2013, Rychlá kola 2013
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

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

9. 11. od 16.00 hodin
Kniha pravěku
loutkové divadlo v hostinci
U Háje, Dvorce u Lysé n. L.

10. 11.
Sborový den
v Evangelickém kostele 
v Lysé n. L., od 9.00 kázání 
ThDr. Pavla Keřkovského,
od 13.30 přednáška Kraličtí 
tiskaři a vliv Bible kralické

10. 11. od 16.00 hodin
Cyrilometodějské 
hudební variace
koncert Chrámového sboru 
u sv. Jana Křtitele v Lysé n. L.,
Sboru sv. Vladimíra, Sboru 
chrámu sv. Cyrila a Metoděje,
v kostele Narození sv. Jana 
Křtitele v Lysé n. L.

11. 11. od 11.00 hodin
Svatomartinské víno
ochutnávka mladých 
a svatomartinských vín, 
Vinotéka Lysá nad Labem
www.vinotekalysa@centrum.cz

11. 11. od 17.30 hodin
Svatomartinský 
lampionový průvod
sraz na Husově náměstí

13. 11. od 19.00 hodin
O rodičovství
diskuse s Mgr. Květou 
Světinskou ve Fajn klubu

14. 11. od 17.30 hodin
Výsledky badatelské činnosti 
prof. B. Hrozného v novém 
světle moderní orientalistiky
přednáška v Muzeu B. Hrozného
www.polabskemuzeum.cz
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15. 11. – 17.11.
Chovatel 2013
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

16. 11. – 29. 12.
Lidové Vánoce v Polabí
výstava ve Skanzenu 
Přerov nad Labem
www.polabskemuzeum.cz

17. 11. od 16.00 hodin
Hovory s T. G. Masarykem
hudebně-literární představení,
účinkují: A. Strejček, Š. Rak, 
F. Kreuzmann, Z. Hazdra
Evangelický kostel v Lysé n. L.
www.polabskevariace.wz.cz

19. 11. od 18.00 hodin
Kacířský proces 
s hrabětem F. A. Šporkem
přednáška Prof. JUDr. Ignáce 
A. Hrdiny DrSc. O. Praem.
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

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

21. 11. od 18.30 hodin
Změňte zavčas interiér, 
ve kterém vyrůstá osobnost 
vašeho dítěte
workshop v MC Parníček
www.mcparnicek.cz

24. 11. od 16.00 hodin
Lakomá Barka
divadelní představení
ve Fajn klubu
www.klubfajn.estranky.cz

27. 11. od 17.00 hodin
Zdobení perníčků
v MC Parníček
www.mcparnicek.cz

27. 11. od 18.00 hodin
Holandsko na lodi
cestopisná přednáška 
T. Kubeše v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

30. 11. od 15.00 hodin
Přivítání Adventu 
v Lysé nad Labem
prodej ve stáncích od 14.00 
hodin na Husově náměstí
www.spolekrodakulysa.cz

1. 12. od 19.00 hodin
LÁŽO PLÁŽO a PASSAGE
adventní koncert 
v evangelickém kostele

3. 12. od 16.00 hodin
Mikulášská nadílka
v jídelně Scolarest
www.mcparnicek.cz

3. 12. od 16.30 hodin
Vánoční zvyky
přednáška PaedDr. Marie 
Kořínkové v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

6. 12. – 8.12.
Polabské vánoční trhy
Mikulášské trhy
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

6.12. od 17.00 hodin
Zimní setkání v zámeckém parku 
aneb Úcta k historické kráse
od 18.00 hodin koncert 
Šporkova dechového kvinteta 
Lysá n. L. v zámeckém parku, 
při nepřízni počasí v zámeckém 
sále v 1. patře

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

10. 12. od 17.00 hodin
Metody výuky na školách 
v Lysé nad Labem
beseda s Mgr. L. Kremlíkovou 
a Mgr. M. Tanglovou
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

11. 12. od 19.00 hodin
Vánoční bene iční koncert
účinkují: J. Jehličková, D. Klán, 
L. Čapek, v kině na Husově 
náměstí

Podrobnější informace o akcích se dozvíte na webových stránkách organizátorů.

KINO Lysá nad Labem
aktuální program kina na:

 www.kinolysa.cz

V letošním roce probíhal již 
16. ročník lyské fotosoutěže, 
tentokrát na téma „Malováno 
přírodou“. O tom, že příroda je 
nevyčerpatelným zdrojem inspi-
race, která oslovuje řadu profesi-
onálních i amatérských fotogra-

Fotosoutěž „Malováno přírodou“ má své vítěze!
fů, svědčí vysoký počet fotografi í, 
které nám do městské knihovny 
byly zaslány. Do soutěže jich le-
tos dorazilo celkem 34. Velmi 
nás potěšil především snímek 
nejmladšího účastníka soutě-
že - dvanáctiletého Káji, který se 

nezalekl konkurence „dříve na-
rozených“.  Jak je vidět, fotogra-
fování již dávno není doménou 
dospělých. Na soutěžním kolbišti 
se tedy utkaly fotografi e různých 
věkových skupin, což naštěstí 
vůbec netušili naši porotci, pro 

které by pak již takto 
velmi těžké hodnocení 
bylo ještě kompliko-
vanější. Letos se této 
zodpovědné a velmi 
těžké úlohy ochotně 
ujali: MVDr. Jan Koří-
nek, čelákovický foto-
graf Miroslav Břeský a 
lyský fotograf Emanu-
el Vejnar ml., kterým 

tímto velmi děkujeme. Každý 
porotce hodnotil obrázky samo-
statně a jejich body se ve výsled-
ku sčítaly. 

Zatímco v loňské fotosoutěži 
dominovali muži, letošní roč-
ník ovládly ženy. První místo se 
snímkem „Křižák“ získala paní 
Marcela Lazurková, na druhém 
místě se s fotografi í „Salt Lake I.“ 
umístila paní Helena Brabcová a 
třetí místo si snímkem „Lipové 
srdce“ vysoutěžil pan Stanislav 
Svoboda. Všem výhercům velmi 
blahopřejeme a již teď se těšíme 
na fotografi e, které nám do sou-
těže pošlete příští rok. 

Městská knihovna

Program:
*Setkání s restaurátory - rekonstrukce klášterních teras,

restaurování váz z ohradní zdi a jiné*
(místo bude zvoleno podle počasí - park s ohřívadly,

případně zámecký sál v I. patře)
*V 18.00 hodin Koncert Šporkova dechového kvinteta, Lysá nad Labem

repertoár: renesanční hudba, W. A. Mozart, Antonín Rejcha
průvodní slovo: Milan Muzikář, v zámeckém sále v I. patře *

*občerstvení v zámecké kavárně* 

Jedinečná příležitost k návštěvě běžně nepřístupných prostor zámku.

 Mgr. Jiří Havelka Mgr. Jiří Hendrich PhDr. Dana PapáčkováMgr. Jiří Havelka Mgr. Jiří Hendrich PhDr. Dana Papáčková
 Město Lysá n. L. Domov Na Zámku Spolek rodáků a přátel města Město Lysá n. L. Domov Na Zámku Spolek rodáků a přátel města

Domov Na ZámkuDomov Na Zámku
Spolek rodáků a přátel města Lysá nad LabemSpolek rodáků a přátel města Lysá nad Labem

a Město Lysá nad Labem a Město Lysá nad Labem 
pořádají v pátek 6.12.2013 v 17.00 hodin 

„Zimní setkání v zámeckém parku „Zimní setkání v zámeckém parku 
aneb Úcta k historické kráse“aneb Úcta k historické kráse“

U PŘÍLEŽITOSTI STÁTNÍHO SVÁTKU SI VÁS DOVOLUJEME POZVAT NA

Hovory s T. G. Masarykem
HUDEBNĚ-LITERÁRNÍ PŘEDSTAVENÍ INSPIROVANÉ 

OSOBNOSTÍ PRVNÍHO ČESKOSLOVENSKÉHO PREZIDENTA 
ÚČINKUJÍ ALFRÉD STREJČEK, ŠTĚPÁN RAK,

FRANTIŠEK KREUZMANN A ZDENĚK HAZDRA

Neděle 17. listopadu 2013 v 16 hodin 
Evangelický kostel v Lysé nad Labem

Předprodej vstupenek v ceně 50,-Kč v Městské knihovně v Lysé n. L. 
Polabské variace 2013 se konají za fi nanční podpory města Lysá nad Labem a Davida Kolářského – zámeckého zahradníka

U

P l b ké

VÁŽENÍ MILOVNÍCI DOBRÉHO VÍNA,
RÁDI BYCHOM VÁS POZVALI NA OCHUTNÁVKU MLADÝCH 

A SVATOMARTINSKÝCH VÍN ROČNÍKU 2013.
DLE TRADICE (TENTOKRÁTE V PONDĚLÍ)

11. 11. 2013 v 11.00 hodin
OTEVŘEME PRO VÁS PRVNÍ LAHVE KE KOŠTU 

A K OCHUTNÁNÍ BUDE PŘIPRAVENO TAKÉ „NĚCO MÁLO“ 
ZE STUDENÉ KUCHYNĚ.

NAŠI VINAŘINEZAHÁLÍ. UŽ V TĚCHTO CHVÍLÍCH DĚLAJÍ VŠE 
PRO TO, ABY BYLA SVATOMARTINSKÁ VÍNA CO 

NEJVYDAŘENĚJŠÍ. TĚŠTE SE SPOLEČNĚ S NÁMI NA SVĚŽÍ 
MLADÉ VÍNO Z NOVÉ SKLIZNĚ. VŽDYŤ Z PRVNÍHO VÍNA 

MŮŽEME ODHADNOUT. KVALITU CELÉHO ROČNÍKU. 
A KONECKONCŮ TO, CO JE „POPRVÉ“, SI V ŽIVOTĚ 

NEJDÉLE PAMATUJEME.
VZHLEDEM K OMEZENÉMU POČTU MÍST VE VINOTÉCE PROSÍ-

ME ZÁJEMCE O ZÁVAZNÉ REZERVACE!!!

vinotekalysa@centrum.cz, +420 724 242 310, +420 603 237 363

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU,
LUCIE A JAROSLAV BLAŽKOVI.

Více info přímo ve Vinotéce, Husovo náměstí 22, Lysá nad Labem
www.vinoteka-lysa.cz
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Krátce z radnice

Provádíme kontrolu všech nádob na komunální odpad.
Pokud máte neodpovídající nádobu (viz níže) nebude Vám nádo-

ba vyvážena. Počet a velikost sběrných nádob stanovuje MěÚ, odbor 
správy majetku tak, aby na každého občana vycházel přibližně stejný 
objem odpadového prostoru. Při stanovení odbor přihlíží k doporu-
čení MŽP ČR. Počet a velikost sběrných nádob je stanoveno takto:
domácnost 1 až 3 lidé 1 nádoba 120 l
domácnost 4 až 6 lidí 1 nádoba 240 l
domácnost 7 až 9 lidí 1 nádoba 240 l + 1 nádoba 120 l
domácnost 10 až 12 lidí 2 nádoby 240 l atd.

Občané Lysé nad Labem a Litole, kteří topí tuhými palivy, mohou 
na základě doložení této skutečnosti na odboru SMI získat navíc 
120 litrový objem nádoby.“

za odbor SMI Novotná Romana, tel.: 325 510 235

Upozornění pro občany

Ideální sběrný dvůr by měl být co 
nejdostupnější, uklizený, s ochot-
nou obsluhou, přívětivou otevírací 
dobou a širokým rozsahem ode-
bíraných komodit. Právě taková 
místa hledá celorepubliková soutěž 
Sběrný dvůr roku.

Sběrných dvorů zapojených do 
systému ASEKOL je po celé České 
republice přes 1 160, ale který z nich 
je ten nejlepší? V rámci co největší 
autenticity hodnotí sběrné dvory 
sami občané, a to pomocí vyhledá-
vače na www.sberne-dvory.cz.

Soutěž Sběrný dvůr roku 
se koná až do listopadu, kdy 
proběhne závěrečné vyhodno-
cení. Kromě hlasování veřej-
nosti bude přihlédnuto také 
k počtu komodit, které sběrný 
dvůr sbírá (např. sklo, plasty, 
kovy, atd.), a k množství zpět-
ně odebraného elektrozařízení. 
Vítězi se nakonec stanou dva 
sběrné dvory. Nejlepší sběrný 

ASEKOL hledá nejlepší 
sběrný dvůr v ČR

dvůr v obci do deseti tisíc oby-
vatel získá fi nanční odměnu 
30 tisíc Kč, v obci nad deset tisíc 
obyvatel pak 70 tisíc Kč.

Každý hlasující se může za-
řadit do soutěže mimo jiné 
o tři mobilní telefony Samsung. 
V prvním losování se šťastným 
majitelem nového přístroje stal 
pan František Matejov z Brna. 
Další dva telefony na své majitele 
ještě čekají.

Obce a města mohou aktiv-
ně podpořit účast svých obyvatel 
a sběrných dvorů v soutěži. 

Vzorový článek je k dispozici na 
stránkách www.asekol.cz v sekci 
Dokumenty ke stažení.

Město Lysá nad Labem
Středočeský kraj
Ke Vrutici 1738
Lysá nad Labem  289 22

SMI Novotná Romana

18. jednání rady města se kona-
lo 24. 9. 2013. Program o 18 bodech 
byl ze dvou třetin sestaven z podkla-
dů z odboru správy majetku a inves-
tic (SMI). Pět bodů bylo věnováno 
pozemkovým záležitostem, dva 
body se týkaly bytů, zbývající body 
byly z různých oblastí. Z programu: 
v bodu č. 9 rada řešila stížnost na 
chování nájemnice v jednom z byto-
vých domů, které město vlastní na 
území Milovic. Rada uložila odboru 
SMI, aby s nájemnicí stížnost pro-
jednal a upozornil ji, že pokud se její 
chování do měsíce nezlepší, obdrží 
výpověď z nájmu bytu.

O zrychlení při obsazování uvol-
něných bytů se hovořilo v bodě 
č. 12. Rada poskytla odboru SMI 
pravomoc zveřejňovat záměr na 
pronájem bytu ihned poté, jakmile 
od realitní kanceláře obdrží infor-
maci, že se byt uvolnil. Rada sta-
novila podmínky zveřejnění a mini-
mální částku měsíčního nájemného 
59 Kč/m2.

V bodu č. 15 se rada seznámila 
s návrhy dvou obecních vyhlášek: 
první z nich se týkala čipování 
psů. Rada si v tomto bodu nechala 
„otevřená vrátka“ a ponechala roz-
hodnutí na zastupitelstvu. Druhá 
vyhláška byla obsáhlejší a týkala se 
místních poplatků. Výše poplatků 
by měla vzrůst u poplatku za psa, 
ostatní poplatky zůstávají na před-
chozí schválené výši, změny se týkají 
pouze úpravy textu v závislosti na 
změnách zákonů. I v tomto případě 
je schvalujícím orgánem zastupitel-
stvo.

V dalším bodu se rada zabýva-
la materiálem pana Ing. Gregora, 
který předložil obsáhlý soupis po-
zemků, jichž se dotýká plánovaná 
stavba II. etapy obchvatu. Součástí 
dokumentu jsou i otázky zaměřené 
na situaci kolem obchvatu. Odpo-
vědi by měly být podány na říjno-
vém zastupitelstvu. V předposled-
ním bodu rada schválila smlouvu 
s LK Advisory na fi nanční řízení 
projektu Rekonstrukce místní ko-
munikace Stará ves a Dolejší za 
121 tis. Kč. Posledním bodem byl 
návrh TOP 09 na změnu člena fi -
nančního výboru, ale i v tomto pří-
padě bude mít konečné slovo zastu-
pitelstvo města.

7. zasedání zastupitelstva 
města se konalo 2. 10. 2013. Na 
programu byl jediný bod – pro-
jednání námitek a připomínek 
k návrhu územního plánu (ÚP) 
Lysá nad Labem. Zasedání se ko-
nalo ve školní jídelně ZŠ Komen-
ského. Publikum bylo početnější 
než obvykle, a tak s přihlédnutím 
k prostoru bylo použito ozvučení 
místnosti. V úvodu byla odhlaso-
vána jednací procedura: nejprve 
budou projednány námitky č. 1 
až 46 a potom připomínky č. 1 
až 7 v pořadí, jak byly připraveny 
v prezentaci, zpracované staveb-
ním úřadem. Dále byly schvále-
ny časové limity pro vystoupení: 
pro navrhovatele a diskutujícího 
občana po 2 minutách, pro dis-
kutujícího člena zastupitelstva 
1 minuta (protože měli možnost 
připravit se na příslušný bod pře-
dem). Většině se dařilo časový limit 
zvládnout. Diskutovalo se opravdu 
hodně, v průběhu diskuse vznikaly 
i pozměňující návrhy. Vzhledem 
k rozsahu článku zde neuvádím 
podrobný výčet námitek a při-
pomínek (řada z nich měla i více 

částí), jen několik technických 
postřehů, jak náročnou úlohu měl 
řídící schůze a zapisovatelé. U ná-
mitek hlasovali zastupitelé celkem 
asi 80x, ze 46 námitek jich prošlo 
11. V řadě případů vystoupil i zpra-
covatel ÚP pan Ing. arch. Koubek a 
přednesl komentář. Po námitkách 
přišly na řadu připomínky, zatím 
jenom první dvě v pořadí.

Potom s ohledem na pokročilou 
dobu se zastupitelé shodli na ukon-
čení zasedání. Pokračovat se bude 
na plánovaném říjnovém zasedání 
16. 10. 2013, ale to už bude tradičně 
ve velké zasedací místnosti radnice. 

19. jednání rady města se konalo 
8. 10. 2013. Program obsahoval 26 
bodů. Největší počet z nich se týkal 
pozemkových záležitostí – 6 bodů, 
dva body byly věnovány splátkovým 
kalendářům a jeden věcného bře-
mene. Z programu: v bodu č. 1 rada 
schválila změnu nájemní smlouvy na 
rybníček u Karlova. Jediným nájem-
cem je pan Luboš Volf z Předměřic 
nad Jizerou.

Nejvíce času, přesně hodinu, za-
bral bod s č. 9, v němž rada schválila 
„Pravidla prodeje bytů a nebytových 
prostor v Milovicích, včetně pozem-
ků, z vlastnictví města Lysá nad La-
bem do vlastnictví fyzických osob.“ 
Rada konstatovala, že bytový dům 
není jen prostý souhrn bytů, ale jsou 
zde i nebytové prostory, inženýrské 
sítě, výtahy, zdroje tepla atd. S bytem 
se bude kupovat i podíl na komplet-
ní infrastruktuře a teprve následně 
vzniklé společenství vlastníků by-
tových jednotek bude rozhodovat, 
jak se se bude řešit údržba, opravy, 
případně odprodej majetku. Diskuse 
bude určitě pokračovat i na nadchá-
zejícím zastupitelstvu.

V bodu č. 13 projednávala žá-
dost společnosti FIBERET z Mladé 
Boleslavi, aby mohla v bytových 
domech čp. 609 – 613 a 620 v Mi-
lovicích – Mladé zřídit komunikač-
ní vedení. Žádost byla podána až 
poté, co odbor SMI zjistil, že fi rma 
začala pracovat v domech bez povo-
lení města a v řadě případů narušila 
zdivo. Pokračování prací bylo fi rmě 
zakázáno. Rada žádost neschválila a 
požaduje po fi rmě úhradu vzniklých 
škod. V bodu č. 18 rada vzala na vě-
domí žádost Školské rady ZŠ TGM 
v Litoli o posouzení havarijního 
stavu tělocvičny a o zařazení rekon-
strukce tělocvičny a nářaďovny do 
rozpočtu na rok 2014. Příjemný 
bod byl ten následující, v němž rada 
schválila přijetí daru – houslí 4/4 pro 
houslové oddělení ZUŠ F. A. Šporka. 

Následující dva body byly vě-
novány rekonstruovanému hřišti 
u ZŠ Komenského. V bodu č. 20 
rada schválila dodávku sedaček na 
hřiště včetně montáže. Dorazily 
3 nabídky, rada jako dodavatele 
vybrala fi rmu GLOBAL SPORT 
ČUPA z Nové Vsi u Frýdlantu nad 
Ostravicí. Nabídková cena činí 235 
tis. Kč. V bodu č. 21 rada vzala na 
vědomí informaci o rekonstrukci 
zmíněného hřiště. Informace zazní 
i na zastupitelstvu. 

V bodu č. 22 rada schválila Pra-
vidla pro přijímání a vyřizování 
stížností a petic. Původní směrnice 
z roku 2006 byla na základě poža-
davku zastupitelstva aktualizována. 
V bodu č. 23 rada vzala na vědomí 
dvě petice, které byly iniciovány ve 
Vichrově ulici. V první z nich byl po-
žadavek, aby město zamezilo průjez-
du traktorů ulicí Na Zemské stezce. 

Druhá petice požaduje změnu zámě-
ru v této oblasti: místo parkoviště pro 
osobní auta občané požadují zřízení 
městského parku. Úkolem pro ta-
jemníka je odpovědět petičnímu vý-
boru ve smyslu diskuse v radě města.

V bodu č. 24 se rada zabývala do-
pisem, který přináší některé náměty 
na řešení zeleně na Náměstí B. Hroz-
ného. K podkladům se vyjádří také 
zastupitelstvo. V předposledním bo-
du rada projednala zápis ze schůze
Osadního výboru Dvorce. Rada 
akceptovala požadavek na kompen-
zaci nákladů občanům, kteří nemají 
možnost napojit se na veřejnou ka-
nalizaci. Kompenzace je navržena 
od 1. 1. 2012 za podmínky, že občan 
o ni požádá a zpětně za dva roky do-
loží, že likviduje odpadní vody v sou-
ladu se zákonem, tj. předloží faktury 
za odvoz a likvidaci splašků a doklad 
o jejich zaplacení. 

Posledním bodem bylo schválení 
programu nadcházejícího zasedání 
zastupitelstva.

8. zasedání zastupitelstva města 
se konalo 16. 10. 2013. Jako první 
bod se zastupitelé vrátili k rozpraco-
vanému úkolu ze zasedání 2. 10. – 
projednání připomínek k návrhu ÚP. 
Byly označeny čísly 1 až 7, dvě z nich 
se projednaly minule. Jedna z při-
pomínek však měla 20 dílčích částí 
a o každé se diskutovalo a hlasovalo 
jednotlivě. V této části se hlasovalo 
celkem 27x, většina připomínek byla 
zamítnuta. Projednávání zabralo 
3 hodiny času. Potom následovalo 
předřazené projednání žádosti o od-
koupení části městského pozemku, 
zastupitelstvo schválilo zveřejnění 
záměru.

Půlhodinovou diskusi vyvolal bod 
s č. 3, Pravidla prodeje bytů a nebyto-
vých prostor v Milovicích, včetně po-
zemků, z vlastnictví Města Lysá nad 
Labem do vlastnictví fyzických osob. 
Diskuse ukázala různost přístupů, 
ale nakonec se zastupitelé svorně 
dohodli na odložení bodu s tím, že 
zašlou připomínky odboru SMI pí-
semně, pravidla budou upravena 
a v listopadu projednána znovu. 
V dalším bodu zastupitelstvo schvá-
lilo změnu ve Finančním výboru: 
pana Mgr. Sommera nahradí pan 
MVDr. Matušina (oba TOP 09). 

Krátkou diskusi vyvolal bod č. 6, 
v němž se projednávaly dvě obecně 
závazné vyhlášky (OZV). První je 
o označování psů elektronickým 
čipem. Druhá je o místních poplat-
cích a nabízí bonus majitelům psů 
v podobě slevy 50 % z poplatku za 
psa, a to po dobu života čipované-
ho psa. Tím se majiteli kompenzují 
náklady na čipování. U poplatků 
za psa dochází k určitému zvýšení 
sazeb. Poplatky za pronájem ve-
řejného prostranství, ze vstupného 
a za odvoz a likvidaci komunální-
ho odpadu zůstávají v nezměněné 
výši. Obě vyhlášky budou platit od 
1. 1. 2014.

V dalším bodu se krátce jednalo 
o postupu přípravy II. etapy ob-
chvatu. V listopadu bude podána 
podrobnější zpráva, včetně kvalifi -
kovaného odhadu sumy, potřebné 
k výkupu pozemků pod obchva-
tem. V bodu č. 8 zastupitelé projed-
nali návrh o zařazení rekonstrukce 
tělocvičny a nářaďovny u ZŠ TGM 
v Litoli do rozpočtu města na rok 
2014. Důvodem je stav objektu 
a vysoké energetické náklady na 
vytápění. Odbor SMI připraví 
možné varianty řešení včetně vyčís-
lení nákladů a zastupitelé se k bodu 
vrátí při projednávání rozpočtu 
2014. Zajímavý (a velmi diskuto-
vaný) návrh OZV předložil pan 
Bc. Eliška – o regulaci hlučných 
činností ve městě. Návrh nakonec 
o jeden hlas neprošel, ale bod skon-
čil úkolem pro radu města, aby se 
návrhem znovu zabývala, doplnila 
o vyjádření městské policie (o ruše-
ní klidu hlučnými stroji) a opako-
vaně předložila zastupitelstvu.

Také další bod se neobešel bez 
diskuse – pan Mgr. Fajmon navrhl 
úpravu katastrální hranice mezi 
Lysou nad Labem a Přerovem nad 
Labem. Katastr kopíruje stav po-
zemků v 18. století, kdy Labe mean-
drovalo. Po napřímení toku se tak 
řada pozemků ocitla „na druhém 
břehu“. Pan Mgr. Fajmon navr-
hl reciproční vyrovnání pozemků 
mezi Lysou a Přerovem tak, aby 
výměra zůstala vyrovnána. Hra-
nice katastrů by vedla přírodními 
útvary – řekou a potokem. Diskuse 
však ukázala, že ani přes souhlas 
zastupitelstva v Přerově to nebude 
jednoduché, protože zastupitelé 
z Litole nechtějí slyšet o zmenšení 
katastrálního území Litole, které by 
bylo použito na vyrovnání území. 
Navíc je k celé transakci nutný sou-
hlas všech vlastníků pozemků, jichž 
by se výměna týkala.

Přidanými body do programu 
byl návrh opatření ke zvýšení bez-
pečnosti chodců v Jedličkově ulici, 
návrh na přemístění lavičky u auto-
busové zastávky v Masarykově ulici 
a návrh pozemkových změn u hřiště 
TK Slovan.

Tím se program dostal k infor-
mativním zprávám, které zastu-
pitelé vzali na vědomí: převod po-
zemků v lokalitě Červený hrádek, 
Směrnice o pravidlech vyřizová-
ní petic a stížností, připomínky 
k řešení zeleně ve městě, zápis ze 
schůze Osadního výboru Dvorce, 
Rekonstrukce hřiště u ZŠ Komen-
ského, zápis z Kontrolního výboru. 
Závěrečná diskuse se mj. dotkla 
jevu, který je stále častější – vý-
skyt různých dealerů ve školách 
a nabízení zboží dětem. Město jako 
zřizovatel bude informovat ředitele 
MŠ a ZŠ, jak v těchto případech 
postupovat

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá n. L.

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

Městský výbor KSČM v Lysé nad Labem se omlouvá za neoprávněné pou-
žití znaku města Lysá dle vyhlášky č. 1/2009, který byl použit ve dvou vývěs-
kách na čestném uznání pro zastupitele města Ing. Petra Gregora.

Za městský výbor KSČM Ing. Kváč

Veřejná omluva

Město Lysá nad Labem vyhlašuje záměr na Prodej volných bytů 
v čp. 1517, Sídliště, Lysá nad Labem:
1) „Prodej bytu č. 5 v domě čp. 1517, Sídliště, Lysá nad Labem“ 
 Jedná se o byt č. 5 v přízemí domu čp. 1517 o velikosti 27,80 m² 
 s podílem 1/6 na stp. č. 1748 o výměře 321 m². 
 Písemné nabídky na koupi výše uvedeného objektu v minimální 
 částce  751.721 Kč zasílejte přímo na adresu Městského úřadu, 
 odbor SMI, Husovo nám. 23, Lysá nad Labem, 289 22.  
 
2) „Prodej bytu č. 1 v domě č. p. 1517, Sídliště, Lysá nad Labem“ 
 Jedná se o byt č. 1 v přízemí domu čp. 1517 o velikosti 85,40 m² 
 s podílem 1/6 na stp. č. 1748 o výměře 321 m². 
 Písemné nabídky na koupi výše uvedeného objektu v minimální 
 částce  2.169.756 Kč zasílejte přímo na adresu Městského úřadu, 
 odbor SMI, Husovo nám. 23, Lysá nad Labem, 289 22.   

Písemné nabídky doručte do podatelny MěÚ v Lysé nad Labem do 
15. 11. 2013 v zalepené obálce s označením „Prodej bytu č. 5 v domě 
čp. 1517, Sídliště, Lysá nad Labem“ NEOTVÍRAT nebo

„Prodej bytu č. 1 v domě čp. 1517, Sídliště, Lysá nad Labem“ 
NEOTVÍRAT

Kritériem pro vyhodnocení nabídek je nejvyšší cena a rozhodnutí 
Rady města a Zastupitelstva města Lysá nad Labem. 

Bližší informace podá odbor správy majetku, budova MěÚ, II. po-
schodí, č. dveří 50 – referent Mgr. Miroslav Lang, tel.: 325 510 246.

Pronajímatel si vyhrazuje právo zrušení vyhlášeného záměru.
Miroslav Lang, odbor SMI

Záměr na prodej bytů
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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

90 let
Zdeněk Brada
Marta Najmonová

autor neznámý:
„Člověk se v životě nejvíc těší na to, že se na něj někdo těší. … 
… nemám pravdu? “

 Dne 9. 9. 2013 krátce po 19 ho-
dině prováděli strážníci asistenci 
kolegům z OO Policie ČR při před-
vádění agresivní osoby z herny v uli-
ci Smetanova. 43 letý muž z Milovic 
posilněn alkoholem, pravděpodob-
ně neunesl porážku, kterou utrpěl 
od hracího výherního automatu 
a svůj vztek přenesl na samotný vý-
herní automat. Agresivní gambler 
byl předveden na Policii ČR k po-
dání vysvětlení. Podle vyčíslení ško-
dy hrozí muži obvinění z přečinu 
poškozování cizí věci dle trestního 
zákoníku, v lepším případě obvi-
nění z přestupku proti majetku dle 
přestupkového zákona.

Dne 14. 9. 2013 v 04.50 hodin 
kontrolovala hlídka strážníků řidi-
če osobního motorového vozidla 
v ulici 9. května v Lysé nad Labem 
v souvislosti s podezřením na poži-

Krimi střípky
tí alkoholu před jízdou. Následnou 
orientační dechovou zkouškou byla 
muži naměřena hodnota 1.6 ‰ 
alkoholu v dechu. Vzhledem k této 
skutečnosti byla na místo přivolána 
hlídka Policie ČR z důvodu pode-
zření ze spáchání přečinu „Ohro-
žení pod vlivem návykové látky“ dle 
trestního zákoníku. Hlídka Policie 
ČR si 22 letého řidiče z Prahy ná-
sledně převzala k provedení dalších 
opatření.

Dne 15. 9. 2013 bylo přijato te-
lefonické oznámení o neznámém 
muži, který v ulici Komenského 
pronásleduje ženu, kterou velmi 
vulgárními výrazy uráží a vyhrožuje 
i fyzickým napadením. Hlídce stráž-
níků se 27 letého muže z Ústí nad 
Labem podařilo zadržet dříve, než 
stačil svoje výhrůžky uskutečnit. 
Vystrašené 19 leté ženě z Lysé nad 

Labem se zjevně ulevilo, když stráž-
níky spatřila a hlídce potvrdila ag-
resivní mužovo chování. Vzhledem 
ke skutečnosti, že o celé události 
byla vyrozuměna i hlídka Policie 
ČR, která se následně na místo do-
stavila, převzala si věc k vlastnímu 
prošetření na obvodním oddělení 
Policie ČR.

Dne 15. 9. 2013 ve 21.30 hodin 
zaznamenal strážník obsluhující 
MKDS fyzické napadení nezná-
mého muže v hale vestibulu ČD. 
Jelikož se hlídka strážníků shodou 
okolností nacházela v blízkosti, 
podařilo se agresora zadržet ještě 
na místě. 39 letý muž z Jiren, který 
posilněn alkoholem fyzicky a velmi 
agresivně napadal 48 letého muže 
z Jakubčovic nad Odrou, tak, že ho 
již na zemi ležícího kopal do oblasti 
zad, břicha a hlavy. Vzhledem k po-
pisovaným obtížím, které poškoze-
ný udával, byla na místo přivolána 

RZS, která poškozeného převezla 
do zdravotnického zařízení. Ná-
sledně byla na místo přivolána 
i hlídka Policie ČR z důvodu pode-
zření spáchání přečinů dle trestního 
zákoníku výtržnictví a ublížení na 
zdraví. Policie si výtržníka převzala 
a následně převezla na záchytnou 
stanici.

Dne 24. 9. 2013 v 01.10 hodin 
byli strážníci požádáni Policií ČR 
o součinnost při zajištění pachatele 
vloupání do vozidla v ulici Ke Střel-
nici. 33 letý muž z Lysé nad Labem 
byl hlídkou Policie ČR zadržen pří-
mo ve vozidle, do kterého se blíže 
nezjištěným způsobem vloupal. 
Zda se muž osobní motorové vozi-
dlo značky Renault pokusil odcizit 
nebo se do vozidla vloupat za úče-
lem jeho vykradení je předmětem 
dalšího šetření. 

Bc. Luboš Zita, MP Lysá n. L.

Občanské sdružení Diakonie Broumov 
www.diakoniebroumov.org)

VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

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

Sbírka se uskuteční:
v pátek 1. listopadu 2013 v době od 8.00 do 17.00 hodin a
v sobotu 2. listopadu 2013 v době od 8.00 do 13.00 hodin

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

 Stále platí, abyste nenosili věci mnoho let odložené, zpuchřelé, 
 plesnivé anebo s moly! S takovými věcmi zamiřte přímo do 
 separačního dvora na sídlišti (nalevo před AUTO TICHÝ, 
 směr Ben. Vrutice), otevřeno PO až PÁ od  9.00 do 17.00 hodin 
 a v SO od 9.00 do 13.00 hodin. 
 Častým nešvarem je odevzdávání opravdu hodně obnošených kabelek 
 staršího data výroby anebo „výzdoby“ kuchyní (laciné obrázky, sošky, 
 plastové či jiné dekorace, drobný porcelán, keramika…) – takové věci 
 nebudou přijímány!
 Věci nenoste volně, ale zabalené do PEVNÝCH igelitových pytlů 
 či kartonových krabic.
 Věci funkční, čisté, umyté, vyprané, bez děr, fl eků, s funkčními zipy, 
 s knofl íky či patenty, gumou anebo tkanicí v pase. 

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

Jak si mnozí občané našeho 
města již určitě všimli, od pon-
dělí 7. 10. 2013 jezdí strážníci 
městské policie Lysá nad La-
bem v novém služebním vozidle. 
Staré služební vozidlo po sedmi 
letech a ujetí 165 000 km již 
dosloužilo a proto bylo rozhod-
nuto o koupi nového vozidla. Ve 
výběrovém řízení bylo nakonec 
vybráno vozidlo tuzemského 
výrobce Škoda Fabia combi 1,4 
MPI /63 kW. Po dodání bylo 

Nové služební vozidlo městské policie vozidlo předáno fi rmě Progres 
Servis Sibřina s.r.o., kde bylo 
vozidlo polepeno bezpečnostní 
refl exní folií a vybaveno výstraž-
ným světelným a zvukovým za-
řízením FS-Vama Solaris, které 
je viditelné i za přímého sluneč-
ního svitu. Tímto se město Lysá 
nad Labem zařadilo mezi něko-
lik měst v ČR, kde má městská 
police služební vozidlo vybaveno 
nejmodernějšími bezpečnostní-
mi prvky.   

Bc. Luděk Přibyl
 ředitel MP Lysá nad Labem

Dne 26. 9. 2013 se v městském 
kině na Husově náměstí konala 
akce, jejímž cílem bylo seznámit 
veřejnost s postupem při údržbě a 
obnově městské zeleně. Impulsem 
k setkání s občany bylo několik 
stížností a petice na to, jakým způ-
sobem se město o zeleň stará.  Akci 
zahájil pan starosta Mgr. Havelka 
a přivítal asi 25 občanů, kteří neli-
tovali svého času. První část byla 
věnována teorii. Paní Ing. Ingrid 
Hlinomazová, absolventka České 
zemědělské univerzity, která se 
profesionálně věnuje arboristice, 
podrobně rozebírala podmínky 
fungování veřejné zeleně ve městě, 
její údržbu, špatné a dobré příklady. 
Zazněl i přehled hlavních negativ-
ních vlivů na zeleň, což se projevuje 
výrazným zkrácením života stromů 
ve městě. Podle dostupných údajů 
je to jen kolem 7 let! 

Veřejná zeleň ve městě – současnost a budoucnost
V druhé části se dostalo na do-

tazy občanů, na něž odpovídali 
kompetentní pracovníci měst-
ského úřadu. Jedna z prvních 
otázek směřovala k pasportizaci 
zeleně – zda město ví, kde jaký 
druh zeleně roste, v jakém stavu 
a stáří? Všeobecný přehled je k dis-
pozici, detailní údaje jsou u nově 
vysazovaných stromů. Pasport ze-
leně je jednou částí digitální tech-
nické mapy města, údaje se dopl-
ňují postupně a rozhodně to není 
krátkodobá záležitost.

Kritické postřehy občanů za-
zněly vůči kácení stromů. Kácí se 
bez předchozího oznámení, a to 
i stromy, které se zdají být zdra-
vé. V odpovědi pan Ing. Svobo-
da z odboru životního prostředí 
shrnul postup, který se dodržuje 
vždy při kácení stromu v majet-
ku města. Nikdy to není „hurá 

akce“, kterou si někdo svévolně 
vymyslí, musí zde být důvod, 
např. zdravotní stav stromu, ne-
bezpečí pádu větví nebo celého 
stromu, narušení inženýrských 
sítí atd., a následuje jednání, 
k němuž jsou zváni zástupci 
sdružení Lysin. Teprve po dů-
kladném uvážení přijde ke slo-
vu pila. Důležitou částí procesu 
je stanovení náhradní výsadby, 
která však nemusí být nutně na 
tomtéž místě. Tím je zajištěno, že 
zeleň z města nemizí.

Pokud se týče odbornosti pra-
covníků, bylo možné na setkání 
konstatovat, že po dlouhé době se 
ve městě sešli na jednotlivých pozi-
cích odborně kvalifi kovaní lidé, ab-
solventi zahradnických škol, kteří 
jsou si názorově blízcí a kteří mo-
hou komunikovat na požadované 
odborné úrovni. Na městském úřa-

dě je to již zmíněný Ing. Svoboda, 
který zajišťuje výkon státní správy, 
Ivana Koštířová, DiS., z odboru 
správy majetku a investic repre-
zentuje město jako vlastníka, za-
hradník fi rmy .A.S.A. Petr Šimek 
dohlíží na provedení prací a sku-
pinu doplňuje městský zahradník 
David Kolářský, pod jehož rukama 
rozkvétá zámecký park.  

Závěrem bych chtěl vyjádřit 
své přesvědčení, že dvouhodinové 
setkání nebylo ztraceným časem.  
Občané si mohli udělat předsta-
vu, že údržba zeleně ve městě není 
jednoduchá ani levná, ale že je zde 
snaha o to, aby zeleň byla hezká, 
účelná a bezpečná. Na druhou 
stranu je nutné respektovat zájem 
občanů o zeleň a včas je informovat 
o krocích, které město připravuje.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Slavnostním koncertem pě-
veckých sborů, který pod názvem 
Cyrilometodějské hudební variace 
proběhne 10. listopadu 2013 od 16 
hodin v kostele Narození sv. Jana 
Křtitele v Lysé nad Labem, si naše 
město připomene letošní významné 
cyrilometodějské jubileum. Koncert 
chce především zdůraznit společné 
kořeny a univerzalitu odkazu a díla 
bratří ze Soluně skrze koncertní 
setkání tří pěveckých sborů. Když 
ovšem tři dělají totéž, ani zdaleka to 
nemusí přinášet stejné výsledky a být 
trojí variací téhož. Společným zna-
kem účinkujících je to, že zpívají při 
chrámech, avšak každé těleso vychá-
zí ze zcela osobitého prostředí. 

Sbor Chrámu svatých Cyrila 
a Metoděje bude reprezentovat tra-
dice vokální hudby pravoslavné círk-
ve. Odborné vedení sboru je garan-
továno hned dvěma umělci – vedle 
ukrajinské dirigentky, skladatelky 
a klavíristky Valentiny Shukliny 
spolupracuje při jeho řízení sklada-
tele, sbormistr a hudební pedagog 
kyperského původu Marios Chris-
tou. Působištěm pěveckého tělesa 
je pražská katedrála a hlavní chrám 
Metropolitní rady České pravoslav-
né eparchie.

Druhým účinkujícím bude Sbor 
sv. Vladimíra, který v současné době 
pracuje pod vedením Olgy Man-
dové. Těleso rozvíjí svou činnost 

v rámci Sdružení Ukrajinců a příz-
nivců Ukrajiny v České republice, ale 
také jako sbor katedrální v kostele sv. 
Klimenta v Praze, hlavním chrámu 
apoštolského exarchátu řeckokato-
lické církve v Českých zemích. Sbor 
svým repertoárem udržuje cyrilome-
todějskou tradici v oblasti duchovní 
tvorby, neboť zpívá v jazyce církevně 
slovanském. Jeho repertoár je za-
měřen na duchovní tvorbu byzant-
ského ritu ukrajinských a ruských 
hudebních skladatelů, dále pak na 
udržení ukrajinských či rusínských 
hudebních tradic v oblasti lidových 
a umělých písní i skladby světově 
uznávaných autorů. 

Posledním účinkujícím je Chrá-

mový sbor u sv. Jana Křtitele v Lysé 
nad Labem pod vedením Petra 
Bajera, který asi není třeba blíže 
představovat. Pro příležitost tohoto 
koncertu si připravil skladby, které 
naznačí tradici cyrilometodějského 
tématu v dějinách chrámové hudby 
římskokatolické církve. 

Slavnostní koncert Cyrilometo-
dějské hudební variace je příslibem 
svátku sborového zpěvu a jedinečné-
ho kulturního i společenského zážit-
ku. Vstupenky je možné nejpozději 
od 1. listopadu 2013 zakoupit v před-
prodeji v Městské knihovně v Lysé 
nad Labem, v prodejně Tipsport 
– Petr Jirsa v Lysé nad Labem nebo 
v den konání koncertu hodinu před 
jeho začátkem přímo na místě.

Petr Bajer

Cyrilometodějské hudební variace
Pro velký úspěch dubnové pre-

miéry představení Sporck Perso-
na Baroque, zařadila ZUŠ F. A. 
Šporka na 5. a 6. listopadu dlou-
ho očekávanou reprízu. Pódium 
kina Lysá nad Labem po roce opět 
„oblehne“ více jak 70 herců a zpě-
váků, kteří sehrají ve dvou dnech 
hned šest představení. Výprava je 
skutečně velkolepá a na poměry 
Základních Uměleckých Škol ne-
vídaná - v původní autorské hře je 
do jednoho celku propojen literár-
ně - dramatický obor, taneční obor, 
školní sbor, sólisté a živý orchestr. 
Náročné kulisy vyrobili studenti 
a pedagogové Střední školy oděv-
ního a grafi ckého designu, dobové 
kostýmy laskavě zapůjčilo studio 
Barrandov. Představení bylo plá-
nováno k 65. výročí založení školy, 

Sporck Persona Baroque 
aneb obrázky ze života 
F. A. Šporka

která nese Šporkovo jméno. Před 
dvěma lety jsme začali sbírat první 
historické prameny, které poslouží 
jako opora k poutavé a vtipné hře. 
Tehdy se začalo rodit představení s 
názvem Sporck Persona Baroque 
a vznikalo s jasnou ideou - neotře-
lou formou oživit patrona našeho 
města a ukázat, že krom jeho ob-
rovských zásluh na poli kultury to 
byl také „jenom“ člověk. Dotěrný 
sluha Seemann, nepřející králové-
hradecký hejtman Voračický a do 
toho neposlušná dcera Eleonora 
- čím jiným starého pána potěšit, 
než nově zkomponovanou ope-
rou na motivy jeho milované báje 
o Herkulovi? Věříme, že se i všech-
na naše další provedení obohacená 
o další hudební výstup, budou ná-
vštěvníkům líbit.    

ZUŠ F. A. Šporka

Jistě jste si, milí čtenáři, všimli, že se náměstí, zámecký park 
i prostor před nádražím rozsvítily veselými barvami listopadů 
a doufám, že i Vám se při pohledu na tuto pestrou krásu alespoň 
trochu rozjasnila nálada, ovlivňovaná přicházejícím sychravým a 
deštivým počasím.

Chtěla bych jménem Spolku rodáků, organizátora Květinových 
slavností, poděkovat  panu Ing. Tomáši Valtrovi za jeho sponzor-
ský dar, kterým přispěl k podzimnímu oživení našeho města.

Dana Papáčková,
předsedkyně Spolku rodáků

Poděkování
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Základy práce na PC – 19. listopadu 2013 Základy práce na PC – 19. listopadu 2013 
od 10.00 hodin (dále pak každé úterý)od 10.00 hodin (dále pak každé úterý)
Stále ještě není počítač Váš kamarád? Ne-
vadí! Přijďte do knihovny, kde Vás seznámí-
me se základní prací s textovým editorem,
e-mailovou korespondencí či vyhledáváním 
na internetu. Kurz bude probíhat vždy v úterý 
od 19. 11. do 10. 12. 2013 v čase od 10.00 do 
11.00 hodin. Vzhledem k omezenému počtu možných účastníků je nut-
né místo v kurzu předem v knihovně rezervovat. Účast na kurzu je pro 
všechny zdarma.

Holandsko na lodi Holandsko na lodi 
– 27. listopadu 2013 od 18.00 hodin– 27. listopadu 2013 od 18.00 hodin
Poněkud netradiční dovolená na palubě lodi není pouhým nereálným snem. 
Jak krásné je Holandsko pohledem z lodní paluby se dozvíme v cestopisné 
přednášce Tomáše Kubeše. Přijďte si užít krásných fotografi í a načerpat inspi-
raci na možnou netradiční letní dovolenou! Přednáška se koná v prostorách 
knihovny.

Soutěž pro dětské čtenářeSoutěž pro dětské čtenáře
I v měsíci říjnu mohou naši dětští čtenáři soutěžit o zajímavou rodinnou vstu-
penku. Tentokrát náš výherce bude moci navštívit expozici muzea v Čeláko-
vicích.

Originální šperky Michaely Tesařové Originální šperky Michaely Tesařové 
– 6. listopadu – 2. prosince 2013– 6. listopadu – 2. prosince 2013
Prodejní výstava originálních dřevěných šperků Michaely Tesařové vytvoře-
ných s použitím tradičního japonského papíru Chiyogami. Papír Chiyogami 
je velmi exkluzivní ručně vyráběný papír jedinečného vzhledu a struktury, jež 
se dodnes vyrábí ručně na sítotisku v malých rodinných tiskárnách po celém 
Japonsku.

Připravujeme na prosinec:Připravujeme na prosinec:
Vánoční zvyky – 3. 12. 2013 od 16.30 hodin
přednáška PaedDr. Marie Kořínkové
Metody učení na školách v Lysé nad Labem  – 10. 12. 2013 od 17.00 hodin
beseda s Mgr. L. Kremlíkovou a Mgr. M. Tanglovou o výukových metodách 
na lyských základních školách.
Advent a Vánoce v Polabí – 12. 12. 2013
přednáška PhDr. Jany Hrabětové o lidových zvycích v Polabí.
Vánoční prodejní výstava Domova Na Zámku – 4. 12. 2013 – 6. 1. 2014

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
- Společenské hry pro celou rodinu
 Knihovna pro své čtenáře zakoupila sadu 
 společenských stolních her, které budou všem 
 zájemcům k dispozici u výpůjčního pultu. 
 Zapůjčit si můžete hry: Zlaté Česko - otázky 
 a odpovědi, Párty Alias Velká sázka, Ubongo, 
 Dominion, Svět v kostce a Osadníci z Katanu.
 

Toulky minulostí Toulky minulostí 
– 5. listopadu 2013 – 5. listopadu 2013 
od 16.30 hodinod 16.30 hodin
Listopadové „toulky“ s PaedDr. Marií Kořínko-
vou budou věnovány významným osobnostem 
českých dějin. Těšit se tak můžete na povídání 
o sv. Vojtěchovi, Břetislavovi, Přemyslu Otakaro-
vi II., J. Husovi a J. A. Komenském. Přednáška se 
bude konat v prostorách knihovny.

Má právo muž vyšívat?Má právo muž vyšívat?
– 7. listopadu 2013 od 17.00 hodin– 7. listopadu 2013 od 17.00 hodin
Je vyšívání pouze pro ženy? V rámci besedy s Ing. Petrem Gregorem Vás 
přesvědčíme, že se rozhodně nejedná pouze o ryze ženskou záležitost a že
 i v rukou muže mohou vznikat unikátní vyšívané obrazy. Jak takový vyšívaný 
obraz vzniká a co vše je k jeho vytvoření třeba se dozvíte 7. listopadu v 17. hod. 
v knihovně.

Kurz drátování – 6. a 20. listopadu od 16.30 hodin Kurz drátování – 6. a 20. listopadu od 16.30 hodin 
Kurz drátování s Janou Řípovou v prostorách knihovny bude pokračovat i v 
listopadu. Na kurz je možné se přihlásit i průběžně. Účast na lekci není podmí-
něna účastí na minulých lekcích. 

Kacířský proces s hrabětem F. A. Šporkem Kacířský proces s hrabětem F. A. Šporkem 
– 19. listopadu 2013 od 18.00 hodin– 19. listopadu 2013 od 18.00 hodin
V rámci Univerzity volného času se protentokrát 
podíváme na osobu F. A. Šporka z poněkud jiného 
úhlu, než jsme byli dosud zvyklí. Seznámíme se s ak-
tivitami, které zavdaly příčinu k jeho „kacířskému“ 
procesu, seznámíme se s jeho průběhem a konečným 
rozsudkem. Celou touto historickou kauzou nás pro-
vede přední český specialista na církevní právo - prof. 
JUDr. Ignác Antonín Hrdina, DrSc., O.Praem.

Zdravíme ze „zámeckého vr-
chu“, z Domova Na Zámku a při-
nášíme nové informace o našem 
životě. „Říjen když blýská, zima 
plíská“. Babí léto ne a ne přijít a 
opatrně našlapovalo kolem. Jen 
pár hezkých dnů tohoto podzim-
ního období nás potěšilo. Listí 
žloutne rychleji a topná sezóna 
začala. A jak se nám v poslední 
době žilo?

Na oplátku jsme přijali pozvá-
ní od spřáteleného nedalekého 
domova pro seniory ANNA Čes-
ký Brod, kde probíhaly „Českob-
rodské hrátky“. Jednotlivé týmy 
seniorů soutěžily ve sportovních 
i vědomostních disciplínách. Od-
měnou bylo dobré občerstvení a 

upomínkové ceny, vlastnoručně 
vyrobené. Bylo to moc příjem-
né odpoledne. I přes nepříznivé 
počasí se dne 20. září 2013 ko-
nal „Dobrovolnický den“ se zá-
meckým táborákem uspořádaný 
pro obyvatele našeho domova, 
dobrovolníky, rodinné příslušní-
ky a příznivce. Letos nám vypo-
mohla fi rma LEAR. Corporation 
z Ovčár u Kolína a to s úklidem 
nádvoří a mytím oken. Odpole-
dne bylo ve znamení táboráku, 
opékání klobás, country písniček 
a dobré nálady. K poslechu vy-
hrávala zámecká kapela „Špor-
kovjanka“ a dobrovolnice paní 
Mgr. Naďa Kosařová hrála pěk-
né písně na kytaru. Vystoupila i 

nově založená taneční skupina 
„Spálený buřt“ (složená ze za-
městnanců domova) se svým 
tanečním vystoupením country 
tance „Zuzana“. Rádi bychom 
touto cestou poděkovali všem 
dobrovolníkům, kteří nám svou 
přízní a náklonností pomáhají v 
naší práci. Děkujeme.

Pokračovali jsme v pravidel-
ných aktivitách. Pilně pracujeme 
na adventních a vánočních výrob-
cích v zámecké dílně. Připravu-
jeme se tak na prodejní výstavy, 
které nás čekají. Výstavy budou 
probíhat v muzeu B. Hrozného a 
v Městské knihovně. Zúčastníme 
se i „1. řemeslného jarmarku“ na 
lyském náměstí, „Vánoční výsta-
vy“ na krajském úřadě Středočes-
kého kraje. Trénovali jsme svou 
paměť při společenských hrách, 
kvízech a při luštění křížovek. 
Před námi byl „Týden sociálních 
služeb“ s „Dnem otevřených dve-
ří“ a spoustou aktivit. O průběhu 
Vás budeme informovat v násle-
dujících Listech. Chystali jsme za-
hájení „Univerzity volného času“, 
letos v novém kabátě. Uspořádali 
jsme společnou procházku měs-
tem spojenou s návštěvou a náku-
pem v PENNY. „Šporkovjanka“ 
opět se svou pravidelností hrála 

při odpoledních posezeních v zá-
mecké kavárně. Navštívili jsme 
lyské výstaviště na výstavě „Ze-
mědělec“. „Ovocnářskou Unií“ 
jsme byli obdarování, jako kaž-
doročně, vystavovaným ovocem, 
které zpestří náš podzimní jídel-
níček.

I touto cestou bychom rádi 
nabídli volné pracovní pozice v 
našem domově. Pracovník v so-
ciálních službách – základní vý-
chovná nepedagogická činnost 
zaměřená na muzikoterapii a ak-
tivizační činnost. Hra na hudební 
nástroj, nejlépe klavír, je velice 
vítána. V našich řadách uvítáme 
člověka kreativního, rodinného, 
který má srdce na pravém místě. 
Dále hledáme Pracovníka údrž-
by – pracovitého řemeslníka – 
zedníka, malíře pokojů… Prostě 
„Ferdu mravence“. Podrobnější 
informace naleznete na našich 
webových stránkách www.do-
movnazamku.cz.

Na podzim nás čekají milé 
návštěvy. Pěvecký soubor „Fon-
tána“ ze ZŠ B. Hrozného, malí 
divadelníci ze ZUŠ F. A. Šporka. 
Máme se na co těšit.

Všem přejeme krásný podzim.
Mgr. Jiří Hendrich,  ředitel

Domov Na Zámku Lysá n. L.

...když někdo dostane k na-
rozeninám jako dárek cestu do 
pravěku, znamená to, že nuda 
nebude. Obzvlášť, když hlavním 
hrdinou je malý chlapec, kterému 
na cestě zdatně pomáhá jeho otec 
loutkoherec. Cesta od prehistorie 
až po současnost v loutkovém 

Kniha pravěku
pojetí se koná v sobotu 9. 11. 
2013 od 16.00 hodin ve Dvorcích 
u Lysé nad Labem. Délka cca 45 
minut.

Před divadelním představením 
proběhne vystoupení taneční skupi-
ny KIRIKOO.

OV Dvorce

U příležitosti čtyřstého výro-
čí od vydání Bible kralické po-
řádá Farní sbor Českobratrské 
církve evangelické v neděli 10. 
listopadu sborový den. Jeho hos-
tem je ThDr. Pavel Keřkovský, 
odborný asistent katedry etiky 

z Evangelické teologické fakulty 
Univerzity Karlovy. Dopoledne 
od 9,00 bude kázat a odpoledne 
od 13,30 pronese přednášku na 
téma „Kraličtí tiskaři a vliv Bible 
kralické“. 

Emanuel Vejnar, farář

Sborový den

Městská knihovna Lysá nad 
Labem zve všechny pořadatele 
kulturních akcí v Lysé nad La-
bem na koordinační schůzku 
ohledně připravovaných akcí na 
příští rok. Účelem této schůzky 
bude opět koordinace termínů 

Kulturní kalendář 2014

Významná místa Kerska 

Ve čtvrtek 10. 10. jsme měli mož-
nost v zámecké kavárně opět mezi 
námi přivítat kerského „písmáka“, 
jak ho nazvali komentátoři ČT 1 
v nedávno vysílaném pořadu, pana 
Mgr. Václava Kořána.

Vedle informací o původu názvu 
obce Kersko (z historického názvu 
Kří) a o jeho majitelích, připomněl 
vznik sochy sv. Josefa, patrona mi-
nerálního pramene, kterou zhotovil 
řezbář Ivan Dědek Šmíd. Socha je 
z jednoho kusu jasanu a peníze na 
ni byly vybrány v rámci vypsané 
veřejné sbírky. Taktéž pohovořil 
o kerských borovicích, Švarné Ton-
ce a Krásné Pepičce, o nejstarším 
dubu, středověkém rybníku Chobot 
i o „znovuzrození“ kerského rybní-
ku. Pozornost věnoval i Hájence, její 
historii a majitelům. Samozřejmě se 
v jeho projevu opakovalo jméno spi-
sovatele Bohumila Hrabala a s ním 
souvisejících památek a osobních 
vzpomínek.

Druhá část byla věnována nejvý-
znamnějším osobnostem Kerska, 
jako byli např. Adolf Branald, dra-
matik a spisovatel, Dr. Stanislav 
Bukovský, lékař a funkcionář So-
kola, František Alexander Elstner, 
cestovatel spisovatel, Václav Junek, 
český malíř a grafi k, ilustrátor dět-
ských knih aj.

Zajímavé vyprávění opravdové-
ho znalce kerské historie doplnily 
jeho blízké aktivní spolupracov-
nice pí Beníková a pí Kubová. 
Seznámily nás s tím, jaké kulturní 
akce připravují do konce tohoto 
roku a jak se připravují na kulaté 
výročí v příštím roce – 80. let od 

založení Kerska.  Zajímavé akce 
se chystají i v souvislosti se 100. 
výročím narození B. Hrabala, 
jejichž vrcholem bude tradičně 
květnové Hrabalovo Kersko. Do-
zvěděli jsme se např. novinku, 
že se v příštím roce budou moci 
návštěvníci dostat do Kerska ne-
jenom na kole nebo autobusem, 
ale i parníkem, který by měl jezdit 
z Nymburka přes Kersko do Ost-
ré. Taktéž zazněla zmínka o tom, 
že obě autobusové zastávky v Ker-
sku dostaly své jméno – Branaldo-
va a Hrabalova.

Večer při poutavém vyprávění 
nás vtáhnul přímo do děje a motivo-
val mnohé z nás k tomu, abychom 
se na ta místa přijeli podívat na 
vlastní oči. 

Děkujeme panu Kořánovi, ale 
i vedení Domova Na Zámku za to, 
že jsme mohli v jejich prostorách 
besedu uskutečnit.

Dana Papáčková, 
předsedkyně Spolku rodáků

tak, aby se minimalizoval možný 
souběh akcí. Zváni jsou všichni, 
kteří chtějí svými silami obohatit 
kulturní život města. Schůzka se 
koná v pondělí 11. listopadu od 
18.00 hod. v Městské  knihovně.

Městská knihovna
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Svatomartinský
lampionový průvod

V pondělí 11. 11. 2012 
v 17.30 hodin
na Husově náměstí
Malý ohňostroj u „černých 
zámeckých vrat“
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Není parlament jako parlament
S m y s l e m 

e x i s t e n c e 
školního par-
lamentu je za-
jištění vlivu žá-

ků na rozhodování o záležitostech 
školy, získávání důležitých informa-
cí a možnost vznášet dotazy, připo-
mínky a přicházet s vlastními ná-
měty na zlepšení práce školy. Školní 
parlament při ZŠ J. A. Komenského 
v Lysé nad Labem už funguje 9. ro-
kem. 

Všichni žáci naší školy mají 
volební právo. Znamená to, že do 
Školního parlamentu mohou vo-
lit i být zvoleni. Náš parlament je 
tvořen zástupci všech tříd od 5. do 
9. ročníku.

Dne 1. 10. 2013 se konaly v rám-
ci projektového dne Výchova demo-
kratického občana volby na post 
předsedy školního parlamentu pro 
školní rok 2013/2014. Ve volbách 
kandidovali 4 žáci – Adéla Ryšavá 
(9. A), Stanislav Dvořák (8. A), Ma-
těj Hataš (8. A) a Matěj Wolf (9. A).

Celá škola se zájmem sledovala 
v předchozím týdnu jejich volební 
kampaň, která probíhala formou 
letáků i videospotů.

Volební místnost byla otevřená 
od 8.00 do 10.30 hodin. Po té byly 
sečteny hlasy a vyhlášeny výsled-
ky. Hlasovalo 438 žáků. Pouze dva 
se zdrželi hlasování. 

Výsledky voleb:
4. místo – Standa Dvořák
 (37 hlasů)
3. místo – Matěj Hataš
 (93 hlasů)
2. místo – Matěj Wolf
 (97 hlasů)
1. místo – Adéla Ryšavá
 (209 hlasů)

Kandidátka s největším počtem 
hlasů byla slavnostně jmenována 
ředitelkou školy předsedkyní škol-
ního parlamentu a kandidát, který 
se umístil na druhém místě, obsa-
dil post místopředsedy. 

Oba jsou členy parlamentu již 

několik let. Své zkušenosti zužit-
kují při vedení svého třicetičlen-
ného týmu.

Gratulujeme a přejeme hod-
ně úspěchů v práci. A že jí není 
málo! Letos nás čekají některé již 
tradiční akce (Adopce dítěte na 
dálku, Slavnost padajícího listí, 
Halloween, pomoc při organizaci 
dne otevřených dveří 12. 12. 2013 
a při zápisu do 1. tříd ve dnech 
15. a 16. 1. 2014, Karneval pro ŠD, 
2. 4. 2014 tzv. Modrý den porozu-
mění autismu, Čarodějnice, Jarní 

hrátky), ale aby nebyly volební 
sliby současné předsedkyně parla-
mentu plané, tak i pomoc při orga-
nizaci jednodenního zahraničního 
výjezdu. A to nemluvím o mravenčí 
pravidelné práci kolem Zpráviček, 
Hudebních pátků, projektu Recy-
klohraní, aktuálních článků pro 
školní web apod. Držte nám palce, 
ať se nám vede lépe než tomu stát-
nímu parlamentu…

Mgr. Simona Sabáková
koordinátor školního parlamentu 

při ZŠ JAK Lysá

Ve čtvrtek 
3. října 2013 
se žáci naší 
školy zúčastni-
li Okresního

kola v přespolním běhu družstev, 
který se uskutečnil v zámeckém 
parku v Lysé nad Labem. V chlad-
ném dopoledni se na tratě závodu 

Úspěch našich běžců
vydali závodníci z 11 škol okresu 
Nymburk. V kategorii  mladších 
žáků a v kategorii starších žákyň 
se naši běžci umístili na 1. místě 
a postoupili do krajského kola, kte-
ré se koná ve čtvrtek 9. října 2013 
v Kolíně.

Mgr. Dana Tvrdá,
ZŠ B. Hrozného

EDJ se sla-
ví 26. září po 
celé Evropě 
od roku 2001, 
který byl vy-

hlášen Evropským rokem jazyků.
Dne 26. 9. 2013 se na ZŠ J. A. 

Komenského v Lysé nad Labem 
představilo anglické divadlo The 
Bear Theatre. Vystoupení s ná-

Evropský den jazyků 

zvem „The Detectives“ bylo pre-
zentováno v anglickém jazyce. 
Tento soubor byl do naší školy 
pozván právě na základě Evrop-
ského dne jazyků. V představení 
účinkovala jedna žena se dvěma 
muži. Herci hráli milostný vztah 
mezi třemi lidmi, ve kterém dív-
ka, která byla přítelkyní jednoho 
z mužů, potají sváděla druhého 

z nich. Až jednoho dne jeden 
z mužů dívku zavraždil a divá-
ci dostali za úkol typovat, který 
z nich to asi mohl být. Do předsta-
vení byl zapojen dokonce i chla-
pec z naší školy, který hrál číšníka. 
Myslím si, že se žákům představe-
ní líbilo, protože bylo vtipné, herci 
s námi komunikovali a nebylo to 
příliš dlouhé.

Divadelní představení bylo 
také připraveno pro mladší spo-

lužáky. Pro ně hrál Dr. Klutz 
divadlo „Lenka and The Teach 
Witch“, rovněž v anglickém ja-
zyce.  Rozhodně si to užívali! 
Tleskali nadšením a ještě i po 
představení jsme na chodbách 
slyšeli úryvky písniček a anglická 
slůvka, která se během předsta-
vení naučili.

Adéla Ryšavá, 9. A,
předsedkyně Školního 

parlamentu při ZŠ J. A. K.

V neděli 
8. září 2013 
odpoledne se 
před budovou 
M a s a r y k o v y 

školy sešli žáci a rodiče ze šesti 
tříd prvního stupně. Děti vy-
jížděly na školu v přírodě. Po 
naložení zavazadel a nasednutí 
do autobusů jsme odjížděli do 
Plasů u Plzně. Po posledním 

Škola v přírodě
zamávání se všichni s napětím 
ptali: „Jak dlouho pojedeme, 
jaké to tam bude, co nás čeká?“ 
Za dvě hodiny už to víme. Čekal 
nás pěkně upravený dětský re-
kreační areál uprostřed krásné 
přírody a především sehraná 
parta lidí, kteří se starali o naše 
ubytování, zábavu i žaludky. 
Pája, Kartáček, Pepa, Denča, 
Terka, Káťa a Lenka připravili 

hru „O dračího jezdce“. Nejpr-
ve jsme hledali dračí vejce, pak 
jsme plnili úkoly, aby se nám 
dráčci vylíhli. Přitom jsme ještě 
stihli návštěvu minigolfu, křup-
kovou párty, pana sokolníka 
s dravci, malování na obličej, hra-
ní scének, diskotéku, ohňostroj 
a někdy i trochu učení. Pana ku-
chaře bychom si nejraději zabali-
li s sebou domů, připravoval jed-
nu dobrotu za druhou. Nakonec 
se nám dráčci vylíhli. Nechali 

jsme je pod ochranou jejich ma-
minky Safi ry a na památku jsme 
dostali trička. Jedinou chybu 
náš zájezd přeci jen měl, v pátek 
skončil.  Ještě jednou děkujeme 
agentuře HAUL a jejím zaměst-
nancům za krásně prožitý tý-
den, kde jsme se se spolužáky 
a vyučujícími mohli poznat i ji-
nak než ve škole. Bylo to prima. 

Žáci a třídní učitelky
2.B, 3. A, 3.B, 3.C, 4.B, 5.A

ZŠ B. Hrozného v Lysé n. L.

K a ž d o -
ročně se žá-
ci naší školy 
setkávají se 

studenty z německého partnerské-
ho Gymnázia Bamberk. Letošní 
setkání se poprvé neuskutečnilo 
v Německu v Lichtenfelsu, ale 
v Praze. Smyslem této akce bylo 
společně se zamyslet nad tématy, 
která se týkají Evropské unie, kon-
krétně nad česko-německými vzta-

„Lichtenfels“ tentokrát
v Praze hy. Žáci ve smíšených skupinách 

za dohledu a pomoci zkušených ně-
meckých lektorů zpracovali dílčí té-
mata. Výsledkem jejich snažení byly 
prezentace. Po každé prezentaci ná-
sledovala bohatá diskuze. Přínosem 
akce bylo nejen zdokonalení se v an-
glickém jazyce, ve kterém probíhala 
práce, ale i v němčině, kterou mohli 
studenti využít v komunikaci s ně-
meckými kamarády. V neposlední 
řadě se žáci obohatili o znalosti 
z reálií Čech a Německa.

PhDr. Věra Štychová
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čtyřleté studijní obory s maturitou
Obchodní akademie
Ekonomické lyceum

specializace
Ekonomika a podnikání, Cestovní ruch, Marketing a reklama

Dny otevřených dveří:
7. 12. 2013 od 9.00 do 12.00 hodin

13. 1. 2014 od 10.00 do 17.00 hodin

Obchodní akademie,
Lysá nad Labem,
Komenského 1534

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

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 na e-mail: listy@knihovnalysa.cz.

CENÍK RÁMEČKOVÉ 
SLOUPKOVÉ INZERCE
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INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

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

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

PRAVIDELNÝ PROGRAM:
PONDĚLÍ
08.00–12.00 Volnočasový klub BENJAMÍNEK, děti 2,5 – 5,5 let
09.00–12.00 Herna
09.30–10.30 Cvičení dětí s rodiči, děti 2 – 3,5 let
ÚTERÝ
08.00–12.00 Volnočasový klub BENJAMÍNEK, děti 2,5 – 5,5 let
09.00–12.00 Herna
14.00–18.00 Herna
15.30–17.00 Angliština s rodilou mluvčí, začátečníci, děti 3 – 6 let
16.00–17.00 Cvičení pro těhotné ženy po porodu, vč. hlídání dětí
17.00–17.45 Všestranné cvičení pro holky a kluky s prvky 
 Taekwon-do, děti 4 – 7 let
STŘEDA
08.00–12.00 Volnočasový klub BENJAMÍNEK, děti 2,5 – 5,5 let
09.00–12.00 Herna
09.00–09.45 Hudební škola YAMAHA (Robátka), děti 6 – 18 měsíců
10.00–10.45 HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA
 (První krůčky k hudbě), děti 1,5 – 5 let
11.00–11.45 HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA
 (První krůčky k hudbě), děti 1,5 – 5 let
15.30-16.15 TANEČNÍ ŠKOLIČKA, děti 4,5 – 6 let
16.15-17.00 TANEČNÍ ŠKOLIČKA, děti 3 – 4,5 let
17.00–18.30 JÓGA PRO ZAČÁTEČNÍKY, dospělí
19.00–20.30 JÓGA PRO POKROČILÉ, dospělí
ČTVRTEK
08.00–12.00 Volnočasový klub BENJAMÍNEK, děti 2,5 – 5,5 let
09.00–12.00 Herna
09.30–10.30 Cvičení dětí s rodiči, děti 1,5 – 3 roky
13.00–15.00 Angličtina s rodilou mluvčí, pokročilí, děti 3 – 6 let
14.00–18.00 Herna
15.00–16.15 Tvořivé dílny, děti 6 – 10 let, každých 14 dnů
16.30–17.30 Cvičení dětí BEZ rodičů, děti 3 – 6 let
PÁTEK
08.00–12.00 Volnočasový klub BENJAMÍNEK, děti 2,5 – 5,5 let
09.00–12.00 Herna
10.00–11.00 Anglická konverzace pro dospělé s rodilou mluvčí, 
 vč. hlídání dětí

AKCE V LISTOPADU:
21.11.2013 od 18.30 hodin Workshop na téma ZMĚŇTE ZAVČAS 
 INTERIÉR, VE KTERÉM VYRŮSTÁ
 OSOBNOST VAŠEHO DÍTĚTE
27.11.2013 od 17.00 hodin Zdobení perníčků

Stále máme několik volných míst do kroužků pro děti. Pokud se 
Vám naše nabídka líbí, neváhejte a přijďte s dcerkou či synem 

kroužek vyzkoušet.

V předposledním zářijovém týd-
nu studenti Střední školy oděvního 
a grafi ckého designu v Lysé nad 
Labem navštívili italská města Be-
nátky, Veronu a Padovu. Exkurze 
se uskutečnila v rámci projektu Ře-
mesla v moderní době, podporova-
ného z grantu Investice do rozvoje 
vzdělávání evropského sociálního 
fondu EU.

Se současnými uměleckými 
tendencemi se studenti seznámili 
při návštěvě patrně nejprestižnější  
přehlídky světového umění - Bie-
nnale di Venezia. Výstava umělec-
ké tvorby desítek autorů z celého 
světa je každé dva roky situována 
především do Arsenale, bývalých 
benátských loděnic, a Giardini, 
benátských zahrad. V Giardini 
měli studenti možnost srovnat le-
tošní expozici Česko-slovenského 
pavilonu (autoři Petra Feriancová 
a Zbyněk Baladrán) s podstatně 
promyšlenějšími koncepcemi pavi-
lonů Velké Británie, USA, Ruska, 
Německa a dalších zemí. V cent-
rálním výstavním pavilonu je však 
oprávněně zaujala instalace mla-
dé české autorky Evy Koťátkové, 
doprovázená osobitými kolážemi 
a kresbami Anny Zemánkové. 

Dalším cílem exkurze bylo se-
známení studentů s jedinečným 

uměleckohistorickým dědictvím tří 
severoitalských měst, z nichž Verona 
a město na laguně – Benátky - jsou 
památkami na seznamu UNESCO. 
Komentované prohlídky jednotli-
vých měst a objektů byly koncipo-
vány tak, aby se studenti seznámili 
s nejvýznamnějšími díly architektu-
ry, sochařství a malířství a porozu-
měli specifi ckému charakteru umění 
Benátska. Benátští architekti J. San-
sovino, A. Palladio a B. Longhena 
v této oblasti navrhli řadu staveb, 
které byly významným podnětem 

pro další směřování evropské archi-
tektury. V Benátkách a Padově se na-
cházejí klíčová sochařská díla italské 
renesance – monumentální jezdecké 
pomníky kondotiérů od Verrocchia 
a Donatella. Z Benátek také pocházeli 
významní malíři G. Bellini, Giorgi-
one, Tizzian a Tintoretto. Ve Veroně 
se narodil benátský malíř Veronese. 
S díly těchto mistrů měli studenti mož-
nost se seznámit v kontextu původní-
ho umístění v interiérech chrámů. 

Benátky jsou velmi inspirující 
rovněž svou nepřerušenou staletou 

Italské babí léto studentů SŠOGD Lysá nad Labem

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

tradicí uměleckořemeslných oborů 
– sklářstvím, výrobou krajek, výro-
bou elegantních gondol, také však 
fenoménem benátských karnevalů 
s rozmanitými kostýmy.

Zážitky studentů byly navíc 
umocněny krásným slunečným po-
časím a skvělou italskou zmrzlinou. 
Odměnou pro pedagogy a jejich 
motivací pro zorganizování další 
exkurze byli ukáznění, vnímaví 
a uměním zaujatí studenti.

Bc. Jana Dörfl ová
SŠOGD Lysá nad Labem

V současné době jsme již v polo-
vině období realizace grantového 
projektu Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschop-
nost (OP VK) „Sfumato – čtenářská 
gramotnost žáků základních škol“, 
který je spolufi nancován Evropským 
sociálním fondem a státním rozpoč-
tem České republiky. Do projektu je 
zapojeno 207 účastníků (pedagogic-
kých pracovníků) z 57 škol ve Stře-
dočeském kraji.

Projekt „Sfumato – čtenářská 
gramotnost žáků základních škol“ 
podporuje především vzdělávání 
pedagogů základních škol Stře-
dočeského kraje v nové metodice 
výuky prvopočátečního čtení SFU-
MATO tak, aby její úspěšnou im-
plementací bylo dosaženo zvýšení 
úrovně čtenářské gramotnosti žáků 
základních škol Středočeského 
kraje. Nositelem této metody SFU-
MATO® - SPLÝVAVÉ ČTENÍ® 
a jejího know-how je společnost 
ABC Music v. o. s. reprezentovaná 
autorkou metody PaedDr. Máriou 
Navrátilovou. 

V srpnu a září 2013 se ve všech 
místech konání (městech Kutná 
Hora 2 skupiny, Lysá nad La-
bem, Nymburk, Praha, Mělník 
a Beroun) uskutečnilo 3. setkání 
v rámci klíčové aktivity 01 Meto-
dika splývavého čtení Sfumato. 

Obsahem vzdělávání bylo zopa-
kování poznatků z 1. a 2. setkání 
(myšlenková mapa, uchopení 
techniky čtení, včetně hlasové hy-
gieny, artikulačního a intonačního 
projevu, mluvní hladiny), praktic-
ké předvedení u tabule, praktický 
výcvik ve vázaném čtení, práce 
s ukazovátkem u tabule, předve-
dení využití práce s kartami pro 
rozlišování tvarů písmen, prak-
tický výcvik práce s destičkami, 
příprava vlastních vyučovacích 
hodin s využitím Sfumato, uká-
zání techniky psaní uvolňovacích 
cviků, využití těchto cviků ve vý-
tvarné, pracovní, tělesné a hudeb-
ní výchově apod. 

V první polovině října došlo k re-
alizaci 1. setkání již v rámci klíčové 
aktivity 02 Rozšířená aplikace meto-
diky Sfumato a to v 5 místech konání 
– Lysá nad Labem, Nymburk, Kutná 
Hora, Praha (2 skupiny). Obsahem 
vzdělávání byla teorie a metodika 
dramatické výchovy, metodické 
kroky při výuce dramatické výchovy, 
atributy správné interpretace textu, 
obměněná reprodukce, rozvíjení 
děje, typizace postav a jejich oboha-
cování.

Součástí vzdělávání je e-learning 
a mentoring dodavatele vzdělávání, 
dále pak i monitoring vlastní výuky 
pedagogů cílové skupiny.

Na přelomu října a listopadu 
se uskuteční 2. setkání v rámci 
klíčové aktivity 02 Rozšířená ap-
likace metodiky Sfumato. Obsa-
hem vzdělávání budou hudební 
a pohybové prvky, praktický 
výcvik u tabule, etudy na dané 
téma, práce se scénáři k písme-
nům.

V druhé polovině listopadu 
bude realizace aktivity 02 zakon-
čena 3. setkáním, na kterém dojde 
i k ověření dovedností pedagogů 
zahrát výuku dle scénářů. Splnění 
klíčové aktivity 01 a 02 je pro za-
pojené pedagogy podkladem pro 

získání certifi kátu vzdělávacího 
programu: „Sfumato® (Splývavé 
čtení®) s hudebně dramatickým 
aspektem I.“ Účastníci kromě 
metodických pomůcek pro výuku 
obdrží scénáře a metodiku.

Projekt bude nadále realizován 
dalšími setkáními v březnu – květnu 
2013.

Všichni účastníci jsou aktuálně 
informováni o průběhu realizace 
projektu prostřednictvím webových 
stránek školy www.zsbhrozneho.cz.

Za realizační tým
PaedDr. Irena Jarešová,

manažer projektu

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
v úterý 3.12.2013
od 16.00 hodin

v JÍDELNĚ SCOLAREST
A co je pro děti připraveno?
● vánoční pohádka
● návštěva Mikuláše, Anděla a čerta
● mikulášská nadílka

Vstupné:
dítě 50,- Kč / celý program
dítě 25,- Kč / jen pohádka
DOSPĚLÝ zdarma
Kvůli omezenému počtu dětí je 
od 1.11.2013 zahájen prodej 
vstupenek.

Pořadatelem je OS 
Pro dětský úsměv, 
které je zřizovatelem 
a provozovatelem 
MC Parníček.

SCOLAREST

čerta

Upozorňujeme zákonné zástup-
ce žáků budoucích 1. ročníků ve 
školním roce 2014/2015, kteří se 
zúčastní zápisu v řádném termínu 
15. – 16. 1. 2014 na ZŠ JAK a ZŠ 
BH a dne 4. 2. 2014 na ZŠ TGM, 
že základní podmínkou pro přijetí 
do lyských škol je bezpodmínečně 
nutný trvalý pobyt v Lysé nad La-
bem, Byšičkách, Dvorcích, Ostré, 
Stratově, Staré Lysé nebo Jiřicích, 
zapsaný v občanském průkaze zá-
konného zástupce nebo potvrzený 

z příslušného obecního/městské-
ho úřadu.

Bližší informace o zápise do 1. 
tříd, spádovosti škol a odkladech 
na schůzce dne 8. 1. 2014 v 16.00 
hodin ve Scolarestu v areálu ZŠ 
JAK.

PaedDr. I. Jarešová,
ředitelka ZŠ B. Hrozného;

Mgr. M. Nováková,
ředitelka ZŠ J. A. Komenského;

Mgr. P. Eliška,
ředitel ZŠ T. G. Masaryka

Upozornění k zápisu 
dětí do 1. ročníků ZŠ
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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: 

Pá 1. 11. MUDr. Dáňová
So 2.11. MUDr. Chocholová
Ne 3.11. MUDr. Chocholová
Po 4.11. MUDr. Čerňanská
Út 5.11. MUDr. Matasová
St 6.11. MUDr. Chocholová
Čt 7.11. MUDr. Dáňová
Pá 8.11. MUDr. Chocholová
So 9.11. MUDr. Čerňanská
Ne 10.11. MUDr. Čerňanská
Po 11.11. MUDr. Čerňanská
Út 12.11. MUDr. Matasová
St 13.11. MUDr. Chocholová
Čt 14.11. MUDr. Dáňová
Pá 15.11. MUDr. Čerňanská
So 16.11. MUDr. Matasová

Ne 17.11. MUDr. Matasová
Po 18.11. MUDr. Čerňanská
Út 19.11. MUDr. Matasová
St 20.11. MUDr. Chocholová
Čt 21.11. MUDr. Dáňová
Pá 22.11. MUDr. Matasová
So 23.11. MUDr. Dáňová
Ne 24.11. MUDr. Dáňová
Po 25.11. MUDr. Čerňanská
Út 26.11. MUDr. Matasová
St 27.11. MUDr. Chocholová
Čt 28.11. MUDr. Dáňová
Pá 29.11. MUDr. Dáňová
So 30.11. MUDr. Chocholová
Ne 1.12. MUDr. Chocholová

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

VČELAŘSKÝ KROUŽEK
LYSÁ NAD LABEM

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

Pak neváhejte a přijďte mezi nás.

Bližší informace u vedoucího kroužku na tel.: 724 580 148
nebo na libor.oplustil@seznam.cz

a na http://www.vcelarstvi.cz/aktualni-informace.html

V naší honitbě o výměře 900 
ha je i uznaná „Národní přírodní 
památka hrabanovská černava“ 
(dříve přírodní reservace). Tato 
část honitby o výměře cca 60 ha 
je spravována hlavně pro výskyt 
vzácných květin a jiných vzácných 
rostlin.

Při jarních pochůzkách v blíz-
kosti této části honitby, kde se 
vyskytuje i černá zvěř v ideálním 
prostředí, rákosí, křovinatá část 
a úseky bažin jsou velmi vhod-
ná jako kaliště pro černou zvěř. 
Někteří naši členové pozorovali 

Vzácný výskyt jeřába popelavého v Lysé nad Labem
dva kusy velkých ptáků. Prv-
ní domněnky byly, že se jedná 
o druh volavky. Osobně jsem při 
čekané viděl tyto ptáky na pokraji 
pole osetého kukuřicí za rákosím 
v jarním období tohoto roku. 
Oproti volavce se jednalo o 
znatelně většího jedince. Dale-
kohledem do 50 m jsem zjistil 
šedomodré zbarvení, na čele 
černý pruh, který byl znatelný do 
půlky krku. Vysoké stojáky rov-
něž zabarvené šedomodře. Má 
první domněnka byla, že se jedná 
o vzácného jeřába popelavého, 

Letos v listopadu oslaví vý-
znamné životní jubileum – 70. 
narozeniny – vzácný člověk, pan 
Jiří Stehlík. Jeho všestrannost 
se v krátkosti snad ani popsat 
nedá…

Jako aktivní včelař je dlou-
holetým jednatelem základní 
organizace v Lysé. Své povin-
nosti plní daleko nad rámec 
s obdivuhodnou pečlivostí, které 
si nesmírně vážíme. Patří mezi 
pokrokové včelaře a nebrání 
se novinkám v oboru. Nabádá 
naše členy, aby pravidelně kon-
trolovali zdravotní stav včelstev 

a dodržovali přijaté zdravotní po-
stupy. Je nám, včelařům z města 
i okolí oporou, pomáhá dobrou 
radou, nebo rovnou přiloží ruku 
k dílu, bez ohledu na čas, takto 
strávený. 

Dobré jméno našeho města šíří 
také úzkou spoluprácí s ústředím 
Českého svazu včelařů.

Letos na jaře byl, v rámci akce 
pořádané městem Lysá nad 
Labem „Bez medu to nejde“, 
hlavním iniciátorem (i předná-
šejícím) úspěšné série přednášek 
o včelařství, včelaření a včelích 
produktech jednak pro širokou 

Blahopřejeme

ZŠ J. A. Komenského Lysá n. L.
čtvrtek 12. prosince 2013 

Den otevřených dveří
Využijte možnosti projít školou, vidět nové 
pracovny fi nancované z grantů, zalisto-
vat ve školních kronikách, prohlédnout si 
absolventské práce bývalých 9. ročníků, 
výstavu výtvarných prací a fotografi í žáků 
školy, shlédnout promítání prezentací ze 
školních akcí a školního parlamentu, se-

známit se se školním vzdělávacím programem HARMONICKÁ 
ŠKOLA.

8.30 – 11.25 účast v hodinách
11.15 – 14.00 možnost oběda ve Scolarestu
12.30 – 14.30 tvůrčí dílny
13.30 – 17.00 občerstvení a obchůdky v rámci 

 Předvánočního jarmarku
odpoledne vystoupení dětí a sportovní utkání

Nabízíme Vám:
– klidné rodinné prostředí
 (oddělený I. a II. stupeň)
– individuální přístup
– ranní a odpolední družinu s kapacitou 
 150 míst pro žáky I. stupně 
– adaptační kurz „ Školička“ pro předškoláky
– možnost využití činnosti asistenta pedagoga
– celoškolní projekty, odpolední dílny
– moderně vybavené učebny
– školy v přírodě
– otevření školy rodičům a veřejnosti

Výuka mateřského jazyka má u nás přednost, proto jí dáváme 
dostatečný časový prostor ve výuce. Nově nabízíme AJ pro žáky 
1. ročníků – a to jako nepovinný předmět. Povinně se bude AJ vy-
učovat již od 2. třídy.

Vážení rodiče, milé děti! Srdečně Vás zveme 
12. 12. 2013 od 7.45 do 11.25 hodin na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ a

a na TVŮRČÍ DÍLNU S VÁNOČNÍ TEMATIKOU dne 12. 12. 2013 
od 14.00 hodin, ze které si můžete odnést vlastnoručně vyrobenou drobnou dekoraci.

Zároveň si vás tímto dovolujeme také pozvat k ZÁPISU DĚTÍ DO 1. TŘÍDY, 
který se bude konat 15. 1. a 16. 1. 2014.

… a dále nabízíme:
– keramický kroužek
– sborový zpěv
– mažoretky
– sportovní hry   
– přírodovědný kroužek
– tvořivý kroužek Šikulka

… a pro starší děti navíc:
– moderní počítačovou učebnu
– sportovní hry 
– fl orbal
– dramatický kroužek
– konverzace v Aj
– seminář z matematiky
– zahraniční exkurze a zájezdy 
– interaktivní výuku pomocí 
 moderní techniky
– adaptační programy a lyžařský kurz

Informace o naší škole se dozvíte
také na adrese www.zsbhrozneho.cz 
nebo na telefonních číslech:
 325 514 615, 325 551 088
a 325 551 302.

O RODIČOVSTVÍ
Diskuse na téma rodičovství, výchova,

odměny a tresty – ano, či ne…

středa 13. 11. 2013 v 19.00 hodin
Koordinátorka diskuze Mgr. Květa Světinská

Klub
Fajn

KlubFajn
www.klubfajn.estranky.cz

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

Poděbradova 1707, Lysá n. L.

FAJN BAZÁREK
zimního dětského oblečení,
hraček a kočárků, potřeb 

          a oblečení pro těhotné a kojící…
                  

Prodej bude probíhat
22. 11. od 10.00 do 18.00 hodin,
23. 11. od 9.00 do 12.00 hodin
Příjem zboží bude 
19. – 21. 11. od 9.00 do 18.00 hodin 
Poplatek za jednu věc
do 200 Kč bude 3 Kč,
nad 200 Kč 10 Kč.
Přijímáme věci čisté a nepoškozené.

Klub
Fajn

veřejnost, ale také pro děti škol-
ního věku u nás ve městě. Doká-
zal jich několik zapálit pro věc 
v takové míře, že byl u nás poslé-
ze založen včelařský kroužek pro 
děti a mládež a pan Stehlík se stal 
jeho odborným garantem.

Jeho obětavý přístup k lidem 
se projevil i při letošních povod-
ních, kdy po několik víkendů jez-
dil pomáhat s odklízením násled-
ků jako dobrovolník.

O dobrých lidech je třeba psát, 
zvlášť když žijí v našem městě. 
Děkujeme a oslavenci přejeme 
hodně zdraví, štěstí a energie. 

Výbor základní organizace 
ČSV v Lysé nad Labem

který je veden jako kriticky ohro-
žený druh ptáků.

Tuto moji domněnku potvrdila 
skupina ornitologů, kteří často tuto 
přírodní rezervaci navštěvují, jed-
nak k pozorování pernatých dravců 
motáka pilicha a motáka pochopa 
apod. Dále ornitologové zajišťují 
v rezervaci odchyt drobného ptactva, 
které kroužkují.

Musím se zmínit i o velice dob-
ré spolupráci s odborníky, kteří 
navštěvují rezervaci, umožňují 
nám i v této lokalitě honitby pro-
voz myslivosti a vždy jsme našli 

společnou řeč bez nějakých pro-
blémů. V měsíci srpnu při další 
čekané na odstřel srnců jsem byl 
svědkem v úseku, kdy jsem na 
jaře pozoroval jeřábí vzlétnutí, 
již ale čtyř kusů jeřábů. Pohled 
potvrdil jeřába. Natažené stojáky 
dozadu vpředu natáhnutý krk, 
abnormální délka ptáka.

Usuzuji, že jeřáb vyseděl i dva 
kusy mladých jedinců. Mám za 
to, že v Polabí se jedná o velice 
zvláštní výskyt. Bude zajímavé 
čekat na setkání v roce 2014.

Josef Sajfrt
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11. listopadu 1918 v 11 hodin do-
poledne konečně ztichla děla i ostat-
ní zbraně na bojištích první světové 
války.

Bylo vyhlášeno příměří nejná-
kladnější v dějinách: stálo přes 10 
milionů životů vojáků a civilistů pří-
mo v boji, nebo při bombardování, 
popřípadě na následky nemocí a hla-
du. V létě 1918 se v Evropě rozmohla 
chřipková epidemie, při níž zemřelo 
přes milion lidí. Celosvětově téměř 
20 milionů. Válečné náklady dosáhly 
956 miliard zlatých marek, v přepoč-
tu 100 miliard dolarů.

Můžeme říci, že tato válka neměla 
vítěze. Sever Francie a jih Belgie jsou 
v troskách, evropské země jsou ne-
smírně zadlužené. Dohodové moc-
nosti musí zaplatit USA 7 miliard 
dolarů, Německo se stalo republikou 
(8. 11. 1918), Rusko je zmítáno ob-
čanskou válkou, Rakousko-Uhersko 
se rozpadlo (16. 11. 1918), když už 
v říjnu se osamostatnilo Českoslo-
vensko a 14. 11. byl T. G. Masaryk 
zvolen prvním prezidentem Česko-
slovenské republiky.

Do republiky se vracejí českoslo-
venští dobrovolníci – legionáři, kteří 
bojovali na frontách první světové 

Konečně mír!

Zeleň na sídlišti a ve městě

války v Rusku, v Srbsku, ve Francii či 
v Itálii. Návrat některých z nich nebyl 
jednoduchý, trval i několik let.

Chci připomenout v této souvis-
losti pana Václava Dlouhého, (nar. 
31. 12. 1895, zem. 30. 6. 1992) ro-
dáka ze Semic, který po návratu žil 
dlouhou dobu v Lysé nad Labem a 
pracoval jako zahradník v zámec-
kém parku.

Jeho vojenská anabáze začala 
v roce 1914 u 12. pluku v Čáslavi, se 
kterým se dostal na východní frontu. 
Tam byl zajat v létě 1915, prošel zaja-
teckým táborem a v roce 1917 vstou-
pil do formujících se legií. Sloužil 
jako desátník v 5. střeleckém pluku, 
2. rotě. Získal řadu vyznamenání: 
Kříž sv. Jiří IV. stupně, Anglickou 
medaili za chrabrost a další. Zúčast-
nil se bojů na Sibiřské magistrále. 
Z Ruska si přivezl manželku, se kte-
rou se oženil v dubnu 1920. Byl pří-
mým pamětníkem vyvraždění ruské 
carské rodiny 17. 7. 1918 v Jekatěrin-
burgu, kam se car Mikuláš s rodinou 
uchýlil po své abdikaci a byl držen 
v zajetí. Protože „bílí“ obléhali město, 
„rudí“ se obávali, že město dobudou 
a car usedne znovu na trůn, musí 
Mikuláš II. i s rodinou zemřít. S nimi 

byl zabit i jejich sluha a pes. Těla obětí 
byla rychle odstraněna, v domě, kde 
rodina žila, byla pouze jejich krev.

Druhým legionářem byl pan 
Václav Klicpera (nar. 17. 10. 1893, 
zem. ?), rodák ze Semic, který žil 
po svém návratu v Litoli. Se svou 
manželkou, kterou si také přivezl 
z Ruska, vychovávali syny Josefa 
a Miloslava. Pan Klicpera byl legi-
onářem 9. pluku, 3. roty na Rusi. 
Nerad vzpomínal na svou anabázi, 
byl velmi skromný. Nemohl tušit, že 
dozvuky druhé světové války ho při-
praví o to nejcennější, o syny.

Jejich příběh si přečtete v prosin-
covém čísle.

Božena Bacílková

Dne 26. 9. 2013 uspořádal MěÚ 
v kině diskusi s občany o zeleni 
– jako reakci na petiční akci obča-
nů žijících na sídlišti. Tito občané 
vyslovili písemný protest proti dle 
jejich názoru neodůvodněnému 
kácení a neodbornému ořezávání 
stromů a keřů na sídlišti. Na diskusi 
s občany pozvalo vedení města jako 
odbornici paní Ing. Hlinomazovou, 
která vyučuje na Střední a vyšší 
škole zahradnické v Mělníku arbo-
ristiku. (Arborista je odborník způ-
sobilý k péči o dřeviny. Typickou ná-
plní práce je odborný prořez stromů, 
a keřů, omlazovací a odlehčovací 
řez, kácení dřevin). Paní Ing. Hli-
nomazová v obsáhlé přednášce po-
drobně rozebrala všechny nahoře 
uvedené aspekty své specializace. 
Avšak na otázku, zda se byla na ob-
čany kritizované zásahy do zeleně 
na sídlišti podívat, odpověděla ne-
gativně. Takže konkrétní připomín-
ky občanů nezodpověděla. 

Jako zahradní architekt si dovo-
lím zde publikovat svůj názor na 
tuto problematiku. Zmlazování, 
prořezávání i kácení stromů a keřů 

je nezbytnou součástí údržby zeleně. 
Musí však být prováděno odborně 
a hlavně nám musí být jasné, čeho 
chceme těmito zásahy dosáhnout, 
jak má ošetřovaná zeleň v konečném 
důsledku vypadat a jakou má plnit 
funkci. Plochy zeleně mezi obytný-
mi bloky na sídlišti mají především 
plnit funkci rozšířeného obydlí, tj. 
splňovat požadavky na odpočinek 
obyvatel, ale i hry dětí v hygienickém 
a bezpečném prostředí. Sídlištní ze-
leň má rovněž významnou funkci 
bioklimatickou – ovlivňuje pohyb 
vzduchu, oslunění či naopak za-
stínění jednotlivých ploch, vlhkost 
ovzduší… Od sídlištní zeleně očeká-
váme, že bude tvořit ochrannou ba-
riéru proti prachu a hluku z okolních 
komunikací. Uspořádání zeleně na 
sídlišti musí vyhovovat požadavkům 
na mechanizaci prací při jejím dal-
ším ošetřování. Fungování sídlištní 
zeleně provází množství konfl iktů 
– na rozdíl od zeleně u individuál-
ní zástavby nebo parků, do zeleně 
sídlištní vjíždějí osobní automobily, 
auta technické obsluhy sídliště, jsou 
zde parkoviště atd.

Různorodost funkcí sídlištní zele-
ně, uvedené konfl ikty a nutnost sla-
dit toto všechno s požadavky na bio-
logicky a esteticky vhodnou volbu 
rostlin, činí z projektování a tvorby 
sídlištní zeleně jedno z nejsložitěj-
ších odvětví zahradní architektury. 
Proto by bylo vhodnější, kdyby ve-
dení města na debatu s občany o síd-
lištní zeleni pozvalo ne specialistu na 
kácení a řezání dřevin, ale kvalitního 
zahradního architekta, který má 
s řešením výše uvedené problema-
tiky zkušenosti. Občany ze sídliště 
totiž nezajímá, jak se zeleň správně 
řeže a kácí, ale jak se správně budu-
je!

Je chybou, že město nemá zpra-
covaný koncepční materiál, např. 
generel zeleně, který by specifi koval, 
jaké typy a druhy zeleně ve městě 
máme, kolik té které zeleně je, jakou 
funkci mají mít jednotlivé druhy ze-
leně a jaká opatření je třeba zavést, 
aby jednotlivé druhy zeleně oprav-
du tuto funkci plnily. Generel zeleně 
také defi nuje, jak mají být jednotlivé 
kategorie zeleně zakládány a násled-
ně udržovány z pohledu rozsahu, 
frekvence a fi nancí. Tento koncepční 
materiál by měl zpracovat zkušený 

zahradní architekt a měl by být pro-
jednán s občany. A až potom by měli 
nastoupit pracovníci správy majetku 
MěÚ, pracovníci A. S. A. nebo spe-
cialisté oboru arboristiky, aby zásahy 
do zeleně realizovali v souladu s cíly, 
které mají být dosaženy.

Druhou chybu vidím v absenci 
komunikace s občany. Souhlasím 
s názorem, že zeleň na sídlišti z roku 
cca 1965 byla budována převážně 
nadšenými občany v rámci různých 
akcí „Z“, a tudíž ne zcela odborně. 
Je zřejmé, že některé dřeviny, které 
byly vysazeny, nejsou těmi nejvhod-
nějšími a nebyly vysazeny na ta 
nejlepší místa. Občané si však na 
ně během desetiletí zvykli, mají je 
za svoje a jakoukoliv jejich likvidaci 
vnímají špatně. Zásahy do této zele-
ně je proto třeba s občany projedná-
vat v předstihu a velmi citlivě. Zde 
by opět pomohla existence s občany 
projednané, odborné koncepce bu-
dování a údržby zeleně. Jako komu-
nikaci s občany nelze vnímat to, že 
dřeviny pokácíme a následně bude-
me občany přesvědčovat o tom, jak 
to bylo dobře.  

Zdeněk Osvald,
zastupitel za TOP09

O titul nejlepší podnikatelky se 
budou moci v následujících měsících 
utkat ženy z regionu střední Polabí 
podnikající jako fyzické osoby. Cílem 
soutěže, která je otevřena začínají-
cím i zkušeným podnikatelkám, je 
zviditelnit úspěšné podnikatelské 
projekty žen a zároveň povzbudit 
případné zájemkyně, které o otevře-
ní vlastního byznysu teprve uvažují. 
Přijímání přihlášek až do 15. listopa-
du 2013.

Pořadatelem soutěže je projekt 
Podporujme podnikatelky Pola-
bí! Rodinného centra ROUTA,o.s. 
v Čelákovicích. Rozdělení na dvě 

kategorie, podnikání kratší a delší 
než 2 roky. Soutěž je dvoukolová. 
V prvním kole musí zúčastněné 
podnikatelky přesvědčit porotu o 
přínosu svého byznysu pro region, 
o inovativnosti svých služeb i o tom, 
že si dokáží poradit s propagací. Na 
konci února 2014 budou oznámena 
jména tří fi nalistek každé katego-
rie. Ty pak v průběhu jara čeká úkol 
představit své podnikatelské vize 
a prokázat tak svůj podnikatelský 
potenciál. Vítězky budou oznámeny 
v květnu na tradičním Setkání na ná-
městí v Čelákovicích. Nejlepší podni-
katelky získají prostor pro prezen-

taci ve Zpravodaji města Čelákovice 
a grafi cký návrh a tisk propagačních 
materiálů v hodnotě 5000 Kč. Pro-
jekt je fi nancován Evropským soci-
álním fondem z Operačního progra-
mu lidské zdroje a zaměstnanost.

Více informací k soutěži získáte 
v Centru podnikatelek Polabí, Ma-
sarykova 95, Čelákovice a na www.
podnikatelky-polabi.cz. 

Kompletní podmínky soutěže na-
jdete na www.podnikatelky-polabi.
cz/podnikam/nejlepsi-podnikatelka-
-polabi/kompletni-podminky-soute-
ze/.

Bohdana Rambousková,
PR manažerka projektu

Podporujme podnikatelky Polabí! 
Tel.: 606 191 154, email: bohdana.

rambouskova@rc-routa.cz

Soutěž „Nejlepší podnikatelka středního Polabí“

V zářijovém čísle Listů jsem reagoval 
na článek Tomáše Petrůva z počátku 
prázdnin. I já jsem se dočkal reakce, 
tentokrát dalšího zeleného „experta“ 
z našeho města Martina Robeše. Mu-
sím ovšem s politováním konstatovat, 
že v článku Fotovoltaika patří na střechy 
posouvá význam slov Tomáše Petrůva 
i mých. Proto si dovolím pár poznámek 
i k tomuto textu:

1. Předně k semináři. Spolek pro roz-
voj města Lysá nad Labem povinnost 
informovat o svých aktivitách nemá 
žádnou. Přesto to ve většině případů 
dělá. Seminář o likvidaci odpadů byl 
určen nikoli pro širší veřejnost, ale pro 
zvané komunální politiky a úředníky 
z obcí a měst v okolí Lysé nad Labem. 
Podobné semináře organizujeme jed-
nou i dvakrát do roka a následně o nich 
referujeme na některých internetových 
stránkách. Má-li ovšem někdo pocit, že 
je o takové věci třeba informovat lyskou 
veřejnost prostřednictvím Listů, může 
k tomu buď vyzvat členy spolku, nebo 
si zjistit pravdivé informace a referovat o 
věci sám. To se ovšem nestalo. Přitom se 
o průběhu semináře mohli autor článku 
i Martin Robeš dozvědět na internetu. 
Vyhledávat v něm jistě umí. Místo toho 
přišel první s jakousi fabulací, která náš 
spolek neoprávněně poškozuje, a druhý 
ho za to ještě omlouvá.

2. Ve druhém odstavci své reakce 
se Martin Robeš dopouští dalších 
nepřesností, jak poslední dobou bývá 
u zelených „expertů“ zvykem. To-
máš Petrův psal zcela jasně, že „příliš 
štědrou podporu fotovoltaice prosa-
dili někteří poslanci ČSSD a ODS“, 
a já toto tvrzení vyvracím. Žádné „já 
o voze a ty o koze“ v tom hledat ne-
lze. Oba jsme mluvili o stejné věci. 
To může posoudit každý, kdo si oba 
naše texty pozorně přečetl. Byl jsem 
to rovněž já, kdo zmínil pozměňova-
cí návrh poslankyně ČSSD Šedivé, 
který omezil možnosti snižování 
podpory obnovitelným zdrojům na 5 
% ročně. Martin Robeš dezinformuje 
i okolo tohoto pozměňujícího návrhu, 
když tvrdí, „že před přílepkem ani 
žádný jiný limit (návrh zákona) ne-
obsahoval“. Obsahoval a potvrdil to 
několikrát i jeho spolutvůrce Martin 
Bursík. Původní limit byl 10 % roč-
ně. To je sice lepší než schválených 
5 %, vzhledem k rozměru celého 
fotovoltaického průšvihu však lze 
konstatovat, že i tento limit by byl ne-
dostatečný.

Ale podpora solárních elektráren 
na polích spočívala i v tom, že zdaleka 
nepodléhaly tak přísným schvalovacím 
podmínkám jako jiné stavby a zvláště ty 
mimo extravilány obcí a měst. Kde spali 
zelení, když tyto elektrárny rostly na po-
lích jako houby po dešti? Vždyť ti jinak 
protestují a zdržují kdeco.

Takže trvám na tom, že chceme-li 
hledat příčiny vzniku neuvěřitelné pod-
pory obnovitelným zdrojům energie, 
musíme začít u v západním světě se 
rozmáhající zelené ideologie, kterou 
ve svůj prospěch ve velkém zneužívá 

zelený byznys. Je to EU, která nás nutí 
vyrábět energii z obnovitelných zdrojů 
a toto zdůvodňuje nijak neprokázaným 
globálním oteplováním způsobeným 
lidskou činností. Až potom je na řadě 
česká politika, která podporu obnovitel-
ným zdrojům nastavila tak nešťastně. 
Jinde ale na tom nejsou o moc lépe. Za-
tímco ČR má do roku 2020 pokrýt „jen“ 
13 % své spotřeby obnovitelnými zdroji 
(splňuje to již nyní), Německo má takto 
vyrábět 30 % své spotřeby. Přitom zde 
jde veškerá podpora z kapes domácností 
a velkoodběratelé z řad průmyslových 
podniků se na této podpoře nijak ne-
podílí. U nás zatím ano, i když to chtějí 
změnit.

3. Martin Robeš také doporučuje, 
aby mohli obyvatelé se solárními pa-
nely na střechách prodávat elektřinu 
do distribuční sítě za stejné peníze, 
jako stojí její odběr. Komentovat toto 
a několik následujících vět by vyda-
lo na samostatný článek. Omezím 
se proto jen na doporučení, aby si 
Martin Robeš ujasnil rozdíl mezi ob-
chodníkem s elektřinou a jejím dis-
tributorem a aby si přiznal, že cena 
za distribuci u běžných sazeb nedo-
sahuje zdaleka ani poloviny dotace, 
kterou dostávají výrobci elektřiny ze 
solárních elektráren připojených do 
konce loňského roku. Vyplácí se jim 
i za proud, který využijí pro vlastní 
potřebu.

Články, které napsal Tomáš Petrův 
a Martin Robeš jenom potvrzují mojí 
domněnku, že se ekologisté poté, kdy 
občanům začíná docházet, že „svatý“ 
boj za záchranu planety před činností 
člověka je bude stát hodně peněz, uchy-
lují k taktice, kdy vinu svalují na jiné 
přesně podle známého rčení: „Zloděj 
křičí, chyťte zloděje.“ Kdo chce totiž 
pranýřovat ODS, nemusí šířit neprav-
divé informace. ODS mu k mé lítosti za 
poslední 3 roky poskytla dostatek příle-
žitostí a předpokládám, že se to projeví i 
ve volbách, které se budou konat v době 
mezi napsáním tohoto příspěvku a jeho 
vydáním.

Jenže Martin Robeš v reakci na 
můj text v zářijovém čísle jmenuje 
takové „hříchy“ ODS, které by si 
zasloužily vlastní komentáře, pro-
tože jde o složitější záležitosti (viz 
garance výkupní ceny elektřiny 
z nových bloků Temelína), ale je-
den zcela jasný a zbytečný problém 
opomene. Je jím zavedení povin-
nosti průkazů energetické nároč-
nosti budov, které budou z lidí, 
fi rem a dalších institucí zase tahat 
zbytečně peníze. A naše legislativa 
je opět přísnější, než požaduje EU. 
Jestli ono to opomenutí nespočívá 
v tom, že Martin Robeš v daném 
oboru podniká. Proč by kritizoval 
něco, co mu podnikání usnadňuje, 
protože nás ostatní nutí tyto služ-
by využívat. Nebo snad byly jeho 
inzeráty v zimních číslech Listů 
omylem?

Petr Kopecký, místopředseda 
Spolku pro rozvoj města Lysá n. L.

Dotovaná fotovoltaika
nepatří nikam

Město Lysá nad Labem vy-
dalo nástěnný kalendář na rok 
2014/2015 (měsíční). Obsahuje 12 
fotokoláží  Lysé nad Labem a okolí, 
autorkou fotografi í je RNDr. Hele-
na Grocholová. Kalendář je možné 
zakoupit v Městské knihovně v Lysé 
nad Labem za 100,- Kč.

Nástěnný kalendář města
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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 20 h.,
 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

od 19.00 hodin do 20.00 hodin
POWER JÓGA
= cvičení určené pro každého zdravého jedince, který chce zpevnit a pro-
táhnout své tělo, pracovat na své postavě. Je vhodná jako prevence před 
bolestí zad, které jsou často způsobeny civilizačními vlivy: špatné držení 
těla, špatné pohybové návyky, jednostranné zatížení atd. Tento cvičební styl 
je zaměřený na protažení svalů celého těla, jejich posílení a udržení naší 
tělesné schránky ve svalové/ fyzické/, ale i duševní harmonii. Klidné a po-
hodové cvičení pro všechny...

od 20.00 hodin do 21.15 hodin
BODYSTYLING
= neboli Total Body Workout je vytrvalostně silové cvičení vhodné pro za-
čátečníky i pokročilé, zaměřené na formování všech svalových skupin 
celého těla. Jde o posilování ve středním tempu. Velmi úspěšně přispívá ke 
snížení nadváhy a tvarování postavy. Na začátku se opět zahřejete, hlavní 
část je posilovací a konec hodiny je věnován dlouhému strečinku, který je ne-
zbytný po každém cvičení. Cvičíme s činkami, gumičkami, overbaly a vahou 
vlastního těla v aerobním pásmu (ve kterém tělo spaluje zásobní tuky).

od 20.00 hodin do 21.15 hodin
MIX AEROBIC
= aerobik je ideální spojení zábavy a pohybu!
Hodina je vhodná pro začátečníky i pokročilé. Rychlá část velmi úspěšně 
přispívá ke snížení nadváhy a tvarování postavy. Posilováním ve středním 
tempu docílíme formování svalových skupin celého těla. Strečinkem na konci 
hodiny protáhneme všechny posilované partie.

!!! Pro všechny nové klienty je připraven dárek - časopis o zdravém 
životním stylu - k vyzvednutí u cvičitelky před cvičením !!!

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

www.houzvickova.wz.cz, e-mail: houzvickova.hana@seznam.cz
tel.: 721 658 766

PONDĚLKY

PONDĚLKY

ČTVRTKY

 Městské zastupitelstvo v Lysé 
n. L. na svém jednání 19. 12. 2012 
schválilo záměr provést pozemko-
vé úpravy na celém svém katastru  
Lysá n/L  včetně k.ú. Litol.

Toliko suchá úřední informace, 
která vůbec nevypovídá o velmi 
potřebném pozitivním zásahu 
do vlastnických práv a do kraji-
ny ve vztahu k zemědělským po-
zemkům.  Jedním z hlavních cílů 
pozemkových úprav je obnovení 
vztahu lidí k zemědělské půdě, dů-
sledná ochrana půdy jako výrob-
ního prostředku a velmi  žádoucí 
obnovení struktury krajiny, zvýšení 
biodiverzity a celková ekologická 
stabilita.

Pozemkové úpravy především 
odstraní současnou nepřístupnost 
k jednotlivým pozemkům, které 
jsou navíc nedefi novány v rozleh-
lých lánech. Po úpravách k vytý-
čeným pozemkům vedou cesty, 
takže tyto pozemky jsou konečně 
po předlouhých letech vlastníkovi 
k dispozici. Často se také lidem 
stává, že jejich vlastnictví pozemků 
je rozdrobeno nejen do několika 
pozemků na daném katastru, ale i 

do mnoha vlastnických podílů. To-
hle všechno můžou, pokud vlast-
ník dá souhlas, pozemkové úpravy 
napravit. Může nastat skutečné 
sloučení takto rozdělených pozem-
ků do jednoho či více pozemků a to 
podle přání vlastníka. Je zřejmé, 
že takovému jasně defi novanému 
a přístupnému pozemku se zvý-
ší tržní hodnota. Zkušenosti 
z poslední doby hovoří, že po po-
zemkových úpravách dochází až 
k 25 % zvýšení tržní ceny zeměděl-
ské půdy při pronájmu či prodeji.

Dalším pozitivním efektem po-
zemkových úprav jsou obnovené či 
dokonce nově postavené polní cesty 
pro zemědělce a tyto cesty můžou 
mít také další funkci, jako je napří-
klad kvalitní propojení odlehlé osa-
dy s domovskou obcí, anebo taková 
to cesta se stává součástí cyklotrasy. 
Jednou z dalších možností těchto 
nově postavených cest je, že pomá-
hají odvádět nepříjemnou zeměděl-
skou dopravu z center obcí či měst.

Běžná jsou protipovodňová opat-
ření jako třeba výstavba suchého 
poldru nebo usměrňování vodotečí, 
což v naší oblasti může být obranou 

proti jarním záplavám z tajícího 
sněhu či přívalovým dešťům. Vy-
sazují se tolik potřebné větrolamy, 
které mají zároveň funkci bioko-
ridoru a které můžou propojovat 
nově vytvořená biocentra, což jsou, 
česky řečeno, remízky. Ekologická 
opatření se provádí na pozemcích 
patřící obci či státu. Projektování 
plánů a dokumentace pozemko-
vých úprav je fi nancováno ze státní-
ho rozpočtu. Vlastní realizace všech 
opatření v terénu je z 90 % hrazena 
penězi EU přes různé dotační tituly.

Z výše uvedeného vyplývá jedno-
značná prospěšnost pozemkových 
úprav, které jsou nejen výhodné pro 
majitele zemědělských pozemků, ale i 
mají pozitivní dopad na život lidí v ob-
cích, ale i na okolní krajinu. Má to však 
jedno ,,ale“. Aby mohly proběhnout 
pozemkové úpravy na daném katas-
tru, je ze zákona nutný souhlas větší 
části vlastníků pozemků, kteří vlastní 
z celkové rozlohy extravilánu katastru 
aspoň 51 % plochy. V případě Lysé 
n. L. a Litole se jedná o přibližnou 
rozlohu 1 000 ha pozemků v extra-
vilánu, která je třeba k zahájení po-
zemkových úprav. Takže souhlas od 

každého drobného majitele je pro po-
zemkové úpravy potřebný a přibližuje 
okamžik, kdy Státní pozemkový úřad 
v Nymburce, po splnění zákonných 
podkladů ze strany vlastníků, na své 
náklady zahájí řízení o pozemkových 
úpravách.

V praktické rovině se od vlast-
níků pozemků chce, aby se došli 
na městský úřad v Lysé n. L. a na 
Odboru správy majetku města 
u paní Jany Javorčíkové (tel. 325 
510 236) vyplnili malý tiskopis, kte-
rý se sestává ze jména a příjmení, 
z parcelních čísel zemědělských či 
jiných pozemků a jejich  příslušné 
rozlohy, z čísla L.V. a svůj souhlas 
s pozemkovými úpravami stvrdili 
svým podpisem. Pokud se někomu 
nehodí návštěva městského úřadu 
v Lysé n. L., je tu ještě možnost na 
MěÚ Lysá n. L. Husovo nám. 23 
odeslat dopis s výše uvedenými úda-
ji. Pokud toto vážení občané, vlast-
níci zemědělských, lesních a jiných 
pozemků, pokud toto učiníte, tak 
tím dáváte najevo nejen, že si vážíte 
svého majetku, ale navíc, že nejste 
lhostejní ke své obci a ke své krajině.

Jan Chloupek

Vlastníci pozemků podpořte pozemkové úpravy!     

Každý rok se v rozpočtu měs-
ta prosazuje prodej – privatizace 
městských nemovitostí, zejména 
bytů a to s úhrnnou částkou něko-
lika mil. Kč. K tomu snad by nebylo 
co dodat, kdyby město mělo ujasně-
nou a zastupitelstvem schválenou 
předem zpracovanou vizi a koncep-
ci bytové politiky města. Pak by bylo 
snadné rozhodování, zda privati-
zovat (rozuměj rozprodat), nebo 
revitalizovat (obnovit - oživit něco 
nefunkčního, zchátralého nebo 
uvedení do takového stavu, aby 
to přinášelo užitek). Protože však 
nic takového komplexního jako je 
celková koncepce bytové politiky 
města nebylo vedením města vypra-
cováno a tím méně pak předloženo 

K bytové politice města
zastupitelům „na stůl“, k následné-
mu posouzení a rozhodnutí, pova-
žujeme za nutné předložit úvahu, co 
by taková koncepce bytové politiky 
města měla mimo jiné obsahovat.

1) Demografi cké složení 
 obyvatelstva města
 - jeho současný stav
 - předpokládaný vývoj
 - žádoucí, plánovaný vývoj
2) Struktura bytového fondu
 - současný stav
 - požadovaný, plánovaný stav
3) Vliv výše uvedených faktorů 
 na možnosti rozvoje města
 - zaměstnanost, rozvoj podnikání, 
   nové pracovní příležitosti
 - školství a zdravotnictví

 - vliv na rozpočet obce 
   (s důrazem na perspektivní 
   – dlouhodobou daňovou 
   výtěžnost) Pozn.: Zřízení 
   samostatného fondu na bydlení 
   a další rozvoj občanské vybave-
   nosti - příjmy z privatizace 
   obecně - o použití bude rozho-
   dovat pouze ZM.
4) Podíl města na bytovém fondu 
 a v něm
 - kolik bytů a v jaké struktuře 
   si město ponechá
 - kolik bytů nových postaví
 - jaké bude složení bytového fondu
 - startovací byty pro mladé
 - sociální byty (i pro bezdomovce)
 - domovy pro seniory
 - pečovatelské domy a služby
 - případná další členění

5) Rozhodnutí jakým způsobem 
 po dlouhodobějších skutečnostech 
 zajistit správu vlastního bytového 
 fondu
 - vlastními silami
 - dodavatelsky
6) Problematika pronájmu 
 (výše pronájmu, řešení dluhů, 
 splátkové kalendáře, kontrola 
 bytů)

Pokud jako občané přijdete ještě 
na něco, co by bytová politika měla 
obsahovat, budeme rádi, když nám 
své náměty nebo doplňky zašlete. 
Od vedení města jsme odezvu neob-
drželi. S ohledem na značný rozsah 
této problematiky je pokračováno 
v následujícím článku p. T. Sedláčka.

Ing. Petr Gregor
zastupitel, bezpartijní za KSČM

 Jsme přesvědčeni, že v současné 
době není nezbytně nutné privati-
zovat (rozprodat) byty za každou 
cenu. Nájem ve výši kolem cca 40,- 
Kč/m2/měsíc by měl být z našeho 
pohledu nejen dostatečný pro jeho 
udržení, ale zejména pro zlepšení 
technického stavu bytových domů. 
Naše přesvědčení je podloženo 
mnoholetými milionovými fi nanč-
ními převody z inkasa nájemného 
na krytí rozpočtových potřeb měs-
ta. S využitím dotačních titulů se 
dají podstatným způsobem změnit 
jejich užitné vlastnosti. Je to pouze 
otázka koncepce, vůle a snahy hle-
dat jak po technické tak nákladové 
stránce optimální řešení.

Otázka privatizace je dnes podle 
nás spíše otázkou politickou, než 
ekonomickou. Je totiž nutné si po-
ložit otázku „KOMU PRODAT?“ 
a „ZA KOLIK PRODAT?“ Bu-
doucí kupující se snaží o co nejnižší 
kupní cenu. Zdůvodňují to vysokou 
zanedbaností domu (ačkoliv při 
první příležitosti byt ve výše uvede-
ném příliš zanedbaném domě pro-
dají za tržní, mnohem vyšší cenu). 
Tyto zkušenosti má zastupitelstvo 
z prodeje bytu v domě čp. 715 
v Zahradní ulici, kde nejmenovaná 

RK koupila byt a během cca týdne 
jej bez jakékoliv rekonstrukce na-
bídla za o 50 % vyšší cenu a takto 
jej také prodala. Pak se zákonitě 
do mysli občanů vkrádají myšlenky 
o korupčním jednání některých 
představitelů města.

Před privatizací by se zastupitelé 
měli rozhodnout, v jakém technic-
kém stavu budou bytový fond města 
privatizovat.
1) v současném (bez komentáře)
2) po předchozí revitalizaci (tato 
 varianta je pravděpodobně 
 vhodnější. Pokud se provede 
 rozumně, bude pro město 
 fi nančně neutrální. To znamená, 
 že město na to fi nančně nedo-
 platí, byty se lépe prodají a novým 
 vlastníkům tak ubude nejeden 
 problém do budoucna).

Dalším neméně důležitým roz-
hodnutím je způsob prodeje, tedy 
jakým způsobem celý proces pro-
běhne.
A) prodej celých bytových domů 
 jedné právnické osobě (např. 
 bytovému družstvu)
B) prodej po jednotlivých bytových 
 jednotkách (do společenství 
 vlastníků)

C) prodej do podílového spolu-
 vlastnictví

Podle našeho přesvědčení je 
prodej ve var. A) po celých byto-
vých domech, nejrychlejší a neje-
fektivnější. Odpovědnost za dům 
rychle a defi nitivně převezme nový 
vlastník. Kupující má možnost 
ihned převzít správu domu do 
svých rukou. Rozhodující procesy 
v rámci právnické osoby typu by-
tového družstva jsou pro staronové 
nájemníky vhodnější a umožňují 
jednodušší udržování technické-
ho stavu bytového domu. Bytové 
družstvo je dosud nejpropracova-
nější formou vlastnictví bytového 
fondu. Prodej ve var. B) po jed-
notlivých bytových jednotkách je 
zdlouhavý proces a hlavně s mno-
hem komplikovanější variantou 
prodeje. Může nastat a také se to 
velice často stává, že ne všechny 
bytové jednotky se podaří prodat. 
Městu pak zůstává podíl v bytovém 
domě – ve společenství vlastníků 
se všemi právy, ale také povinnost-
mi. Tedy s torzem bytového fondu, 
o který musí pečovat a tím výrazně 
stoupají režijní náklady spojené se 
správou takto roztroušených bytů. 

I sama správa domu v podmínkách 
společenství vlastníků je velice ob-
tížná. Rozsáhlejší opravy (např.: 
výtah, střecha, sítě, zateplení atp.) 
jsou prakticky neproveditelné. 
Prodej ve var. C) Takovýto pro-
dej je nejproblémovější. Podstatně 
komplikuje vztahy v domě tak, že 
jeho optimální správa je téměř ne-
možná.

ZÁVĚREM: V žádném případě 
by neměla vlastní privatizace slou-
žit jako naplnění, špatným hospo-
dařením vedení města, děravého 
– dluhy zatíženého, městského 
rozpočtu. Prostředky získané pri-
vatizací bytového fondu by měly 
být opět do bydlení investovány. 
Je to možný základ pro novou by-
tovou výstavbu. Je nutné si uvědo-
mit, že ne každý dosáhne na vlastní 
rodinný dům, nebo byt. Z těchto 
důvodů je bytová politika města 
kontinuální a nikdy nekončící pří-
běh. Zpracováno s  použitím mate-
riálů České společnosti pro rozvoj 
bydlení.

Tyto informace byly předlože-
ny všem zastupitelům před jejich 
květnovým zasedáním. Zatím však 
bez odezvy ze strany vedení města 
i jeho koaličních zastupitelů. 

Tomáš Sedláček
zastupitel za KDU-ČSL

K privatizaci bytů v Milovicích
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Agentura MADLENKA
Specialista na úklid domácností
Zajistíme pravidelný i jednorázový úklid domácnosti 
spolehlivou hospodyní.
Milé dámy, také se Vám krabatí čelo při představě úklidu? 
Milí pánové, nebyli byste raději, kdyby se partnerka věnovala 
Vám místo vysavači a prachovce?
Pak si najměte na úklid odborníky a věnujte se raději sami sobě 
a svým blízkým!  
  
Uklidíme rychle, spolehlivě 
a za ceny více než příznivé! 

Neváhejte nás kontaktovat,
rádi Vám připravíme nabídku na míru. 

Telefon: +420 604 894 469
info@agenturamadlenka.cz
WWW.AGENTURAMADLENKA.CZ
          
Do 15. 11. 2013 sleva 5 % na první pravidelný úklid!!!

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

Objednávky na tel.: 720 442 381

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

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 Pohlídám děti u mě doma v rodinném domě v Lysé n. L.

Žena 56 let, tel.: 723 683 231.

Hotel Jizera Otradovice
srdečně zve na tradiční

SVATOMARTINSKOU
HUSU a vínečko
8. – 11. listopadu 2013

denně od 11.00 hodin     
Doporučujeme rezervovat si místa u stolu.

V pátek 8. 11. od 19.00 hodin - hudba KARYNA, 
vstupné 70 Kč se sklenkou vína.

V pondělí 11. 11. v 11.00 hodin - dárek.

tel.: 326 998 111, 130-1, 602 206 626
e-mail: info@hoteljizera.cz
internet: www.hoteljizera.cz



12 11/2013 LISTY města Lysé nad Labem   

LISTY MĚSTA LYSÉ NAD LABEM A OKOLÍ, měsíčník, den vydání  1. 11. 2013

Vydává: Městská knihovna Lysá nad Labem, Husovo nám. 23, 289 22 Lysá n. L., IČO: 49534467 evidováno Živnostenským úřadem MěÚ Lysá nad Labem, evidenční číslo MK ČR E 10869, Zajišťuje: 
Městská knihovna v Lysé n. L. Odpovědný redaktor: Mgr. Jana Bajerová. Redakční rada: Mgr. Jiří Havelka, Marcela Chloupková, PaedDr. Věra Bodnárová, Marie Kundrlíková. Korektorka: Božena 
Bacílková. Adresa redakce: Městská knihovna Lysá nad Labem, Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem. Kontakt: Marie Kundrlíková, tel./fax: 325 551 255, e-mail: listy@knihovnalysa.cz. 
Redakce neodpovídá za obsah článků a formulace autorů. Grafi cká úprava: Jiří Pulda. Použité písmo: Lido STF, Střešovická písmolijna. Tisk a zpracování pro internet: Tiskárna F-PRINT, Krchleby 35, 
tel.: 325 541 094, www.f-print.cz. Náklad: 3500 ks výtisků, zdarma do poštovních schránek v Lysé nad Labem, Byšičkách a Dvorcích. Distribuce: Česká pošta, s.p., Sokolská 40/1, Lysá nad Labem, tel.: 325 
551 292. Redakční rada si vyhrazuje právo redakčních úprav a krácení rozsáhlých příspěvků, případně jejich neotištění. Příspěvky v elektronické podobě zasílejte na adresu redakce vždy do 10. dne v měsíci. 
Archiv vydaných čísel ve formátu pdf na www.mestolysa.cz a www.knihovnalysa.cz.

Polabské muzeum – Muzeum Bedřicha Hrozného Vás zve 
na přednášku prof. Petra Charváta

Výsledky badatelské činnosti 
prof. Hrozného v novém světle 

moderní orientalistiky

       

čtvrtek 14. listopadu 2013 v 17.30 hodin
Muzeum Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem 

Nám. B. Hrozného 265

Prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. (Katedra blízkovýchodních studií, 
Filozofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni), archeolog 

a historik, je mj. pokračovatelem díla prof. Hrozného. Přednáška 
je určena pro všechny, kteří ještě neslyšeli žádnou přednášku 

o B. Hrozném, i pro znalce. Zmíněny totiž budou základní milníky 
života Bedřicha Hrozného, různé souvislosti i detailní informace.  

 
Vstupné 20 Kč.

   

www.polabskemuzeum.cz

Občanské sdružení SONUS a město Lysá nad Labem Vás srdečně zvou 

do kostela sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem na koncert

Účinkující - pěvecké sbory:

pravoslavného katedrálního chrámu v Praze 2
(Nové Město, Resslova ulice)

sbormistr: Valentina Shuklina a Marios Christou

řeckokatolického katedrálním chrámu sv. Klimenta v Praze 1
(Staré Město, Karlova ulice – Klementinum)

sbormistr: Olga Mandová

v Lysé nad Labem
sbormistr: Petr Bajer

Předprodej vstupenek v Městské knihovně a v prodejně Tipsport - Petr Jirsa v Lysé nad Labem.
Vstupné: studenti a důchodci - 50,-Kč, ostatní 100,-Kč a děti do 6 let zdarma bez nároku na místo.

Městská knihovna Lysá nad Labem
Vás srdečně zve do svých prostor
na prodejní výstavu

FARNÍ CHARITA LYSÁ NAD LABEM,
FARNOST ŘÍMSKOKATOLICKÁ
a  MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Vás srdečně zvou na

Účinkovat budou:
varhany - M. Kubát, zpěv - J. Bajerová, verše - V. Šolcová,

koledy - děti z Dětského domova v Milovicích

VÝTĚŽEK Z KONCERTU BUDE PŘEDÁN DĚTSKÉMU DOMOVU.


