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Vážení milovníci dobrého vína,
dovolte nám, abychom vás i letos v září pozvali na již tradiční 

LYSKÝ KOŠT VÍN... 
Již pošesté se s vámi rádi setkáme ve Vinotéce v Lysé nad Labem, 

kdy budete mít opět výjimečnou možnost „prochutnat“ velkou část 
portfolií jednotlivých vinařů (ke koštu bude připraveno na 100 vzor-
ků vín), se kterými spolupracujeme. Samozřejmě i letos přibudou 
ke „stálicím“ některá nová vinařství, která jsme „objevili“ v průběhu 
posledního roku.  

V programu nebude chybět živá muzika k poslechu i tanci, po-
pijeme čerstvý vinný Burčák a uspokojíme i „hladovce“ nabídkou 
grilovaných i jiných specialit. Na vás je jen dorazit s dobrou náladou 
a o zbytek se již postaráme...

Tímto tedy zveme vás všechny, kdo máte rádi dobrá vína a vše 
s ním spojené.

Na Vaši návštěvu se těší  Lucie a Jaroslav Blažkovi.

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

VI. LYSKÝ KOŠT  VÍNA
ve dnech 12. 9. a 13. 9. 2014
od 15.00 hodin
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Vážení spoluobčané, ve dnech 
10. a 11. října letošního roku pro-
běhnou volby do Zastupitelstva 
města Lysá nad Labem a zároveň 
volby do 1/3 Senátu Parlamentu 
České republiky (1. kolo), a proto 
si Vám dovoluji podat základní in-
formace.

Voličem do zastupitelstva města je 
občan města za předpokladu, že jde 
o státního občana ČR, který alespoň 
v den voleb dosáhl věku nejméně 18 
let a je v den voleb v Lysé nad Labem 
přihlášen k trvalému pobytu a státní 
občan jiného státu, který v den voleb 
dosáhl věku nejméně 18 let, je v Lysé 
nad Labem přihlášen k trvalému 
pobytu a jemuž právo volit přiznává 
mezinárodní úmluva, kterou je ČR 
vázána (občan členského státu EU), 
a pokud požádal o zápis do dodatku 
stálého seznamu voličů, hlasovat 
ve volbách do Zastupitelstva města 
Lysá n. L.

Voličem do Senátu je pouze stát-
ní občan České republiky, který ale-
spoň druhý den voleb dosáhl věku 
nejméně 18 let. Ve druhém kole 
voleb do Senátu může volit i občan, 
který alespoň druhý den konání 
druhého kola voleb dosáhl věku nej-
méně 18 let.

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

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

Voliči budou o době a místě ko-
nání voleb ve městě informováni 
oznámením starosty města nejpoz-
ději 15 dnů přede dnem voleb.

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

Volby do Zastupitelstva města Lysá nad Labem

11. 10. 2014 se otevírají v 8.00 ho-
din a uzavírají se ve 14.00 hodin.

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

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

V záhlaví každého hlasovacího 
lístku pro volby do zastupitelstva 
města bude uveden název obce a po-
čet členů zastupitelstva obce, který 
má být zvolen (pro naše město počet 
15). Kandidáti každé volební strany 
jsou uvedeni na společném hlasova-
cím lístku v pořadí určeném volební 
stranou, a to v samostatných zará-
movaných sloupcích umístěných 
vedle sebe, není-li to pro počet voleb-
ních stran možné, pokračují sloupce 
v následující řadě. 

Pro volby do Senátu je každý 
zaregistrovaný kandidát uveden 
na samostatném hlasovacím lístku 
označeném vylosovaným číslem 
kandidáta. V záhlaví hlasovacího 
lístku je uvedeno číslo a sídlo vo-
lebního obvodu. U kandidáta musí 
být uvedeno jméno, příjmení, věk, 
povolání a část obce, na jejímž úze-
mí je přihlášen k trvalému pobytu 
a jeho příslušnost k politické straně 
nebo politickému hnutí nebo údaj, 
že kandidát je bez politické přísluš-
nosti.

Volič hlasuje osobně po prokázá-
ní své totožnosti a státního občan-
ství. Občan České republiky státní 
občanství prokáže platným občan-
ským průkazem nebo platným ces-
tovním pasem České republiky. 
Občan jiného státu se prokáže prů-
kazem o povolení k pobytu.

Po obdržení úředních obálek 
(šedé a žluté), popřípadě nových 
sad hlasovacích lístků, vstoupí volič 
do prostoru určeného k úpravě hla-
sovacích lístků, kde může hlasovací 
lístek pro volby do zastupitelstva 
města upravit jedním z uvedených 
způsobů:
1) Označit křížkem ve čtverečku 
 v záhlaví sloupce před názvem 

 volební strany pouze jednu vo-
 lební stranu. Tím je dán hlas 
 kandidátům této volební strany 
 v pořadí dle hlasovacího lístku 
 v počtu, kolik činí počet členů 
 zastupitelstva obce, který má být 
 v obci zvolen.
 Pokud by byla označena tímto 
 způsobem více než jedna voleb-
 ní strana, byl by takový hlas ne-
 platný.
2) Označit v rámečcích před jmény 
 kandidátů křížkem toho kandi-
 dáta, pro kterého hlasuje, a to 
 z kterékoli volební strany, nejvý-
 še však tolik kandidátů, kolik čle-
 nů zastupitelstva má být zvoleno. 

Pokud by bylo označeno tímto 
 způsobem více kandidátů, než
 je stanovený počet, byl  by tako-
 vý hlas neplatný.
3) Kromě toho lze oba způsoby, po-
 psané v předchozích bodech, 
 kombinovat, a to tak, že lze     
 označit křížkem jednu volební 
 stranu a dále v rámečku před 
 jménem kandidáta další kandidá-
 ty, pro které hlasuje, a to v libo-
 volných samostatných sloupcích, 
 ve kterých jsou uvedeny ostatní 
 volební strany. V tomto případě 
 je dán hlas jednotlivě označeným 
 kandidátům. Z označené strany 
 je dán hlas podle pořadí na hla-
 sovacím lístku pouze tolika       
 kandidátům, kolik zbývá do po-
 čtu volených členů zastupitel-
 stva. Pokud má být voleno v Ly-
 sé nad Labem 15 členů zastupi-
 telstva a je označena volební 
 strana s 15 kandidáty a kromě 
 toho 5 kandidátů individuálně ze 
 sloupců dalších volebních stran, 
 je dáno označené volební straně 
 10 hlasů, a to pro kandidáty na 
 prvních deseti místech.

Pokud by byla tímto způsobem 
 označena více než jedna voleb-
 ní strana nebo více kandidátů, 
 než je stanovený počet, byl by 
 takový hlas neplatný.

Pokud volič neoznačí na hlaso-
vacím lístku ani volební stranu, 
ani žádného kandidáta, hlasovací 
lístek nevloží do úřední obálky, 
hlasovací lístek přetrhne nebo 
vloží do úřední obálky několik 
hlasovacích lístků do téhož zastu-
pitelstva, je jeho hlas neplatný.

Upravený hlasovací lístek pro 
volby do zastupitelstva města vloží 

volič do šedé obálky.
Do žluté úřední obálky volič 

vloží l hlasovací lístek se jménem 
kandidáta pro volby do Senátu Par-
lamentu ČR.

Po opuštění prostoru určeného 
k úpravě hlasovacích lístků vloží vo-
lič obě úřední obálky s hlasovacími 
lístky před okrskovou volební komi-
sí do volební schránky.  

Volič může požádat ze závaž-
ných, zejména zdravotních důvodů, 
městský úřad a ve dnech voleb okrs-
kovou volební komisi o to, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost. 
V takovém případě okrsková vo-
lební komise vyšle k voliči dva své 
členy s přenosnou volební schrán-
kou, úředními obálky a hlasovacími 
lístky.

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

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

V Lysé nad Labem bylo pro volby 
do zastupitelstva města zaregist-
rováno celkem 12 volebních stran: 
Komunistická strana Čech a Mo-
ravy, Změna pro Lysou – sdružení 
politického hnutí Změna a nezá-
vislých kandidátů, Strana svobod-
ných občanů, LYSÁ V POHYBU
– sdružení nezávislých kandidátů 
a politického hnutí STAROSTOVÉ 
A NEZÁVISLÍ, „KULTURNĚ!“
– sdružení nezávislých kandidátů,
Cesta města – sdružení politické 
strany Strana zelených a nezávis-
lých kandidátů, TOP 09, Česká 
strana sociálně demokratická, 
Křesťanská a demokratická unie 
– Československá strana lidová 
s podporou nezávislých, Občanská 
demokratická strana, ANO 2011, 
NAŠE LYSÁ – sdružení nezávis-
lých kandidátů. Volební strany jsem 
uvedla v pořadí, ve kterém podaly 
kandidátní listinu. Všechny volební 
strany postavily plnou 15 člennou 
kandidátku. Znamená to, že si volič, 
který neupřednostní žádnou volební 
stranu, může vybírat ze 180 kan-
didátů nových 15 zastupitelů, kteří 
dle jeho představ, budou v dalších 
4 letech nejlépe hájit zájmy města 
a podílet se na jeho dalším rozvoji.

Pro zajímavost uvádím volební 
účast na volbách (i mimořádných) 
do zastupitelstva města od r. 1994: 
1994 – 60 %, 1996 – 38 %, 1998 – 
43 %, 2000 – 32 %, 2002 – 43 %, 
2006 – 44 %, 2010 – 46 %, 2014 – ? 
to záleží na každém z nás.    

Šťastná Irena
 odbor vnitřních věcí

Město Lysá nad Labem vás srdečně zve na

SETKÁNÍ NA KLÁŠTERNÍCH TERASÁCH
v neděli 28. 9. 2014 od 15 hodin 

Program:
- úvodní slovo starosty města
- hudební vystoupení Milana Muzikáře a Jana Czecha
- historie a obnova klášterních teras spojená s prohlídkou 
 (Mgr. Eva Zápalková, odborný pracovník NPÚ)
- zábavný program pro děti (klaun, soutěže, velké bubliny, 
 malování na obličej, tvarování balonků atd.)
- občerstvení v zámecké kavárně

Klášterní terasy 15 – 17 hodin
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5. – 7. 9. od 9.00 do 17.00 hodin
Železniční modelové kolejištěvýstava funkčního železničního kolejiště na nádraží ČD v Lysé n. L.5. 9. – 7. 9.
Domov a teplo 2014
Polabský knižní veletrh 2014
Jiřinkové slavnosti 2014Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz5. 9. od 20.00 do 22.00 hodin
Strašidelná výpravav zámeckém parku,start v letním kině
www.mcparnicek.cz6. 9. 
Běh zámeckou zahradouprezentace od 12.30 hodin,zahájení závodu v 13.50 hodin,v zámeckém parku v Lysé n. L.6. 9. 
Dostihové odpolednedostihové závodiště Lysá n. L.
www.dostihylysa.cz3. 9. – 6. 10.
Trubači od st. Madeleinevýstava fotogra ií Miroslava Břeského, vernisáž výstavy3. 9. od 18.00 hodinv Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz6. – 14. 9.
Dny evropského dědictví
www.ehd.cz8. 9. od 14.00 hodin
Kavárnička dříve narozenýchhost: paní Irena Šťastná,v restauraci U Bílé labutě 9. 9. od 16.30 hodin
Vláda Jošta Moravského 
a Václava IVpřednáška PaedDr. Marie Kořínkové v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz9. 9. od 17.30 hodin
Přírodní poklady středního 
Polabí: Hrabanovské bažiny, 
Pístecká poušť, Polabské hory 
a zoologické výzkumypřednáška RNDr. Martina Šandery, Ph.D. v Muzeu B. Hrozného v Lysé n. L.
www.polabskemuzeum.cz10. 9. od 16.30 hodin
Kurz drátovánív Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz12. 9. – 13. 9. od 15.00 hodin
VI. Lyský košt vínVinotéka Lysá nad Labem
www.vinoteka-lysa.cz13. 9. od 10 do 18 hodin
Dožínková slavnost - 
- V zámku a podzámčíve Skanzenu v Přerově nad Labem a v prostorách a okolí zámku
www.polabskemuzeum.cz

Kulturní kalendář           9 / 2014

16. 9. od 16.10 hodin
Povídání o porodechv Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz19. 9. – 21. 9.
Kůň 2014Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz20.9. od 14.00 hodin
BramboriádaZábavné odpoledne v MC Parníček
www.mcparnicek.cz20. 9. od 15.00 hodin
Křeslo pro hostaposezení s Josefem Dvořákemv sále 1. patra Domova Na Zámku21. 9. od 19.00 hodin
Romeo a Julie (ve)dle 
Romia und Julietydivadelní představení,Čínský pavilon na Bon Repos22. 9. od 14.00 hodin
Kavárnička dříve narozenýchhost: paní Zdeňka Štolovská,v restauraci U Bílé labutě23. 9. od 17.30 hodin
Odkaz sovětských tanků 
v Milovicíchpřednáška Ing. Jaroslava Kolčavyv Muzeu B. Hrozného v Lysé nad Labem
www.polabskemuzeum.cz23. 9. od 18.00 hodin
Zdravé vytápěnípřednáška Ing. Jana Hrabcev Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz24. 9. od 16.30 hodin
Kurz drátovánív Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz27. 9. – 28. 9.
Staročeské posvícení v ByšičkáchByšičky u Lysé nad Labem28. 9. od 15.00 hodin
Setkání na klášterních terasáchprohlídka teras, hudební vystoupení, zábavný program pro děti,klášterní terasy přístupné od 15.00 do 17.00 hodin3. 10. od 18.00 hodin
Václav Hudeček v Lysé n. L.koncert v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Lysé n. L.4. 10. od 9.00 hodin
Den zdraví, krásy a pohybuv ZŠ Komenského v Lysé n. L.9. – 12. 10. od 9.00 do 17.00 hodin
Železniční modelové kolejištěvýstava funkčního železničního kolejiště na nádraží ČD v Lysé n. l.9. 10. – 12.10.
Zemědělec - podzim 2014
Náš chov 2014Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

Podrobnější informace o akcích se dozvíte na webových stránkách organizátorů.

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

KONCERTY A DALŠÍ SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI.

NOVĚ PROMÍTÁ TAKÉ FILMY VE 3D!
AKTUÁLNÍ PROGRAM SLEDUJTE NA WWW.KINOLYSA.CZ

Tělocvičná 
jednota So-
kol se po pěti 
letech opět 
vrátila k pořá-

dání tradičního triatlonu. Tento-
krát s pozměněnou cyklistickou 
tratí (delší o 5 kilometrů). Nikdo 
nečekal, že po tolika letech bude 
na startu takový počet závodníků 
– celkem 52. Jenom mužů vyra-
zilo na náročnou trať 40. Plavalo 
se na jezeře v Ostré, pak závod-
níci nasedli na svá kola a projeli 
okruh přes Lysou nad Labem, 
Dvorce, Skorkov, Předměřice, 
Kačov, Předměřice, Čihadla, Sta-
rou Lysou do Lysé nad Labem, 
kde kola odložili a vydali se na bě-
žeckou trať přes Hrabanov a zpět 
s cílem na Husově náměstí, pod 
radnicí. Podle vyjádření účastní-
ků byla trať krásná, ale více než 
náročná. Nakonec ani pro pořa-
datele to není jednoduchá akce. 
24 členů Sokola, Městská policie 
a dva členové Hasičského sboru 
se člunem na jezeře. Žákovské 
kategorie měli svou trať na Ostré. 
Po plavecké části vyrazili na kole 
dvakrát kolem jezera a pak ještě 
jednou po svých. 

Vyhlášení vítězů se zúčastnil 
také starosta města pan Jiří Ha-
velka, který vítěznému Jaroslav 
Bryndovi předal pohár věnovaný 
městským úřadem. Mimochodem 
tomu Jardovi Bryndovi, který So-
kolský triatlon v Lysé vyhrál již 6x 
v minulosti.

Závěrem pořadatelé děkují: 
společnosti SPORT ARSENAL 
– hodnotné ceny pro vítěze,  
Městské policii v Lysé nad Labem  
– zajištění bezpečnosti na nebez-
pečných křižovatkách,
Hasičskému sboru v Lysé nad 
Labem – zajištění bezpečnosti 
plavců

Sokolský triatlon – XXIII. ročník

poř. čas jméno  nar. klub
MUŽI - M I (P: 1 C: 35 B: 7 km)
1. 1:30:46,8 Jaroslav Brynda 1977 TRI STAR Kučera
2. 1:37:47,9 Jiří Nagy 1990 TRI-SKI H. Počernice
3. 1:38:57,5 Ondřej Olšar 1997 TT CYKLORENOVA
MUŽI - M II (P: 1 C: 35 B: 7 km)
1. 1:36:59,8 Robert Kindl 1972 IRON STARS Beroun
2. 1:39:11,6 Jan Vyskočil 1973 Čáslav
3. 1:41:59,4 Jaroslav Tuž 1969 Liberec
ŽENY - Ž I (P: 0,6 C: 35 B: 7 km)
1. 2:14:18,6 Veronika Olšová 1993 TRI SKI H. Počernice
ŽENY - Ž II (P: 0,6 C: 35 B: 7 km)
1. 1:41:05,2 Lenka Fanturová  1978  
2. 1:52:31,6 Daniela Širůčková 1976 LABE TRI Klub
3. 2:15:04,4 Anna Hartmanová 1972 TRIKO Praha
STARŠÍ ŽÁKYNĚ I.  (P: 0,15 C: 3,6 B: 1,7 km)
1. 19:47 Barbora Hartmanová 2002 Dukla Praha
2. 22:12 Sára Stašková 2003 Sokol Kladno
3. 22:21 Barbora Tužová 2002 Dukla Liberec
STARŠÍ ŽÁCI I.  (P: 0,15 C: 3,6 B: 1,7 km)
1. 19:57 Jiří Tuš 2004 Dukla Liberec
2. 22:09 Viktor Chaloupka 2003 EXIT Team
STARŠÍ ŽÁCI II.  (P: 0,15 C: 3,6 B: 1,7 km)
1. 19:36 Václav Jisl 2000 Sokol Lysá
2. 21:42 Václav Veverka 2001 TRIATLON Jablonec

Vítězové jednotlivých kategorií:

Na začátek malé připome-
nutí úspěchů našeho oddílu. 
Tak jako každá sezona, tak 
i ta uplynulá, byla výborná. Vy-
jmenovat všechna umístění, to 
se asi nedá, ale určitě jich mu-

sím pár napsat. Bylo by škoda 
se s nimi nepochlubit. Začnu 
u těch nejstarších dívek - zís-
kaly krásné 2. místo na soutě-
ži „Fisaf“ v Mladé Boleslavi, 
1. místo na Perníkové kopre-
tině v Pardubicích a 1. místo 
na finále „Bohemia aerobik 
tour“ v Kutné hoře.  Junior-
ky soutěžily v kategorii ATS 
a vedly si moc dobře- na finá-

le BAT skončily na 3. místě 
a na Fit four you v Kralupech 
nad Vltavou byly první.  Juni-
orky mladší se chlubí spoustou 
medailí - finále BAT 1. místo, 
Perníková kopretina 1. mís-
to a na soutěži Mistry s mis-
try samé pěkné úspěchy. Náš 
klub reprezentovaly i mladší 
děvčata, ty měly závodů méně 
(soutěžily poprvé), ale výsled-

ky super- Perníková  kopretina 
1. místo, finále BAT 1. místo. 
Co dodat. A ty úplně nejmenší 
(nezávodní tým) pod vedením 
trenérky Anny Petrášové se už 
těší, jak pojedou na své první 
závody v příštím roce. Všechny 
sestavy daly dohromady trenér-
ky Petra Černá a Dana Dráb-
ková a v tuhle chvíli už mají 
připravené sestavy nové, ale 
zatím je tajemství, jaké téma 
vybraly. Vymyslet něco nového 
a neokoukaného, no, není jim 
co závidět. V srpnu se dívky 
vydaly na soustředění do Krko-
noš, aby tam načerpaly síly na 
další sezonu a užily si i spoustu 
legrace.

V září proběhne nábor dívek
(4–7 let) do našeho klubu.
A jelikož se klub rozrůstá, po-
třebovali bychom ještě jednu 
pomocnou trenérku, která má 
zkušenosti se závodním ae-
robikem. Potřebné informace 
najdete na našich stránkách
www.fi taerobiclysa.webnode.cz. 

 Romana Nováková

Aerobic team Lysá nad Labem

Nepropásněte jedinečnou pří-
ležitost nahlédnout tak trochu 
klíčovou dírkou do pánské šatny 
ypsilonských herců. Zažijeme 
spontánní atmosféru, improvi-
zační nápady, jedinečné propojení 
herců a diváků i trochu kolegiální 
škodolibosti. Vždyť někteří z herců 
spolu hrají již desítky let a prožili 
společně velkou část hereckého 
života. To vše se odráží ve vzájem-
ných „přihrávkách“ i nekompro-
misních „smečích“. Hrají: Martin 
Dejdar, Jiří Lábus, Pavel Nový, 

Představení divadla Ypsilon „Pánská šatna“
Jan Jiráň, Martin Janouš, Domi-
nik Renč a Petr Hojer.

Předprodej vstupenek na 
představení Studia Ypsilon 
„Pánská šatna“, které se bude 
konat ve čtvrtek 13. 11. 2014 
v lyském kině od 19 hodin bude 
zahájen 1. 9. 2014 v Městské 
knihovně v Lysé nad Labem. 
Cena vstupenek v předprodeji 
300,- Kč, na místě před vystou-
pením 350,- Kč.

Stanislav Svoboda
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Krátce z radnice
Prázdniny skončily, dovolené 

jsou také většinou za námi, ale 
my se ještě vrátíme v první polo-
vině článku do června, aby byly 
informace kompletní. 

12. jednání rady města se 
konalo 17. 6. 2014. Program 
obsahoval 39 bodů, z nichž 
22 připravil odbor správy majet-
ku a investic (SMI). Největší část 
byla věnována veřejným zakáz-
kám – 5 bodů, po 4 bodech bylo 
věnováno bytovým záležitostem 
a věcným břemenům, tři body se 
týkaly pronájmu veřejného pro-
stranství, dva body se týkaly splát-
kových kalendářů. Z programu: 
v bodu č. 1 byla schválena kritéria 
pro hodnocení veřejných zakázek 
na úpravu komunikací v ul. Kpt. 
Jaroše, U Braňky, Čelakovského. 
U všech plánovaných akcí má pri-
oritu cena s váhou 60 %, dále záru-
ka na dílo 20 %, termín dokončení 
20 %. V bodu č. 14 byli k jedna-
címu stolu pozváni provozovate-
lé Klubu PATRO, který od dubna 
funguje v prostorech bývalých 
„sedmiček“ na Nám. B. Hroz-
ného. Rada schválila výjimku 
z obecně závazné vyhlášky města 
(OZV č. 2/2012), jíž se reguluje 
provozní doba pohostinských 
a obdobných zařízení. Otevírací 
doba tak bude do konce prázdnin 
v pátek a sobotu prodloužena do 
3.00 hodin následujícího dne. 
Provozovatelé byli upozorněni na 
to, že objekt je v těsném soused-
ství rodinných domů a je nutno 
respektovat právo obyvatel na 
klid, především v noční době.

V bodu č. 16 rada vybírala do-
davatele na opravu části nezpev-
něné komunikace v ul. K Borku. 
Na veřejnou zakázku dorazily 
3 nabídky. Dodavatelem se stala 
fi rma Stavokomplet z Brandýsa 
n. L. s nabídkovou cenou 82 tis. 
Kč včetně DPH. Podstatně větší 
zakázka se projednávala v dalším 
bodu, a to výstavba parkovacích 
stání na Sídlišti. Jako první se bu-
dou dělat stání v zónách A, B, E. 
Na veřejnou zakázku došla jedi-
ná nabídka od fi rmy BEVI STAV 
CZ z Prahy 5 s cenou 439 tis. Kč 
včetně DPH. Jde o nabídku při-
jatelnou, a tak je BEVI STAV CZ 
dodavatelem. 

V bodu č. 18 byla na programu 
zakázka na opravu elektroinsta-
lace ve velké výdejně jídla v ZŠ 
Komenského. Dorazilo 5 nabí-
dek, rada z nich vybrala fi rmu 
ELEKTRO ŠUDOMA z Bystré-
ho s nabídkovou cenou 77 tis. 
Kč včetně DPH. Další veřejnou 
zakázkou byla v bodu č. 19 re-
konstrukce toalet u letního kina. 
Jediným zájemcem byla fi rma 
Guman z Lysé n. L. s nabídkovou 
cenou 468 tis. Kč včetně DPH 
a rada schválila s uvedenou fi r-
mou smlouvu o dílo.

V bodu č. 23 se rada vrátila 
k využití zeleného prostranství 
v Jedličkově ulici mezi bytový-
mi domy čp. 1399 až 1402. Na 
základě návrhu obyvatel zadal 
odbor školství, sociálních věcí, 
zdravotnictví a kultury studii 
dětského hřiště. Záměr výstavby 
bude zařazen do návrhu rozpočtu 
města na rok 2015. V následují-
cích dvou bodech rada schválila 
fi nanční příspěvky z Charitativ-
ního fondu: 3,7 tis. Kč pro dva 
nezletilé občany na letní tábor 

a školu v přírodě. V bodu č. 26 
rada schválila příspěvek 15 tis. 
Kč na primární péči pro ZŠ Ko-
menského.

Zajímavé tabulky přinesl bod 
č. 27, v němž se rada seznámila 
s výsledky zápisů dětí na školní 
rok 2014/2015 v MŠ a ZŠ. Díky 
zvýšení kapacity MŠ výstavbou 
pavilonů na Sídlišti a v Brandlově 
ulici se velkou většinou daří po-
krýt požadavky rodičů. U prvních 
tříd nastane boom během dvou 
let, a proto se připravuje zvýšení 
kapacity ZŠ Komenského.

V bodu č. 29 rada schválila vý-
sledek přezkoumání hospodaření 
Mikroregionu Polabí, s výsled-
kem bude seznámeno i zastupi-
telstvo. V bodu č. 30 rada vybí-
rala stavební a technický dozor 
investora na zateplení staronové 
školy. Ze tří zájemců dostal před-
nost Ing. Martin Kučera z Klad-
na za celkové náklady 39 tis. Kč. 
V bodu č. 31 rada jmenovala ko-
misi pro otevírání obálek a hod-
nocení nabídek na předchozí akci. 
V bodu č. 32 rada vybírala exter-
ní auditorskou fi rmu, která by 
v následujících 3 letech přezkou-
mala hospodaření města. O za-
kázku byl celkem zájem, dorazilo 
5 nabídek. Rada jako dodavatele 
vybrala fi rmu O – CONSULT 
z Liberce, která nabídla cenu 
107 tis. Kč. Po každém přezkou-
mání město uhradí třetinu této 
částky. Pro zajímavost: nejdražší 
fi rma nabídla skoro trojnásobek 
vysoutěžené ceny.

V následujících třech bodech 
rada schválila výjimky z OZV 
č. 2/2012: stánek s rychlým ob-
čerstvením u nádraží může začít 
prodávat denně od 6.00 hodin 
(alkohol od až 8.00 hodin), Sport 
Bar v Masarykově ulici má povo-
lenu otevírací dobu do 3.00 hodin 
denně, hudební klub Calypsso má 
povolenu provozní dobu ze sobo-
ty na neděli do 5.00 hodin. Bodem 
č. 36 bylo schválení programu 
červnového zasedání zastupitel-
stva.

1. mimořádné jednání rady 
města se konalo 27. 6. 2014. 
Program obsahoval pouze jediný 
bod, a to výběr dodavatele pro 
rozsáhlou zakázku „Snížení ener-
getické náročnosti Masarykovy 
školy Lysá nad Labem“. Práce 
na zateplení školy jsou napláno-
vány převážně na období letních 
prázdnin, a tak není možné ztrá-
cet čas. V termínu byly doručeny 
tři nabídky, další nabídka byla 
doručena po termínu, a tak zů-
stala obálka uzavřená. Hodnotící 
komise vyloučila jednu nabídku 
z důvodu, že nebylo dodrže-
no zadání. Vítězem se stala 
fi rma PROXIMA z Prahy 6 s 
nabídkovou cenou 6 854 tis. 
Kč. Část nákladů (do výše 4,5 
mil. Kč) bude hrazena z dotace 
z programu Zelená úsporám.  

4. zasedání zastupitelstva
města se konalo 25. 6. 2014. 
V úvodu se rozvinula krátká dis-
kuse k zápisu z minulého zasedá-
ní. Z ní nakonec vzešel úkol pro 
tajemníka, aby prověřil možnost 
nasazení programu, který hla-
sový projev převádí do tištěného 
slova. Program se skoro třemi 
desítkami bodů byl různorodý: 
8 bodů bylo věnováno pozem-
kovým záležitostem, 3 body se 

týkaly věcných břemen. V bodech 
č. 8 a 9 zastupitelstvo schválilo 
závěrečné účty a účetní závěrky 
města a Mikroregionu Polabí za 
rok 2013. V bodu č. 10 se dis-
kutovalo o úpravě rozpočtu na 
rok 2014, návrh byl deseti hlasy 
schválen. Další bod byl věnován 
obecně závazné vyhlášce (OZV) 
č. 3/2014. Vyhláška reaguje na 
ukončení činnosti některých he-
ren ve městě, a tak ze seznamu 
„adres hazardu“ vypadávají další 
dvě místa. Od července lze tedy 
hrát automaty na 13 místech ve 
městě. Také další bod byl věno-
ván OZV, tentokrát č. 4/2014, 
o stanovení systému odpadové-
ho hospodářství s komunálním 
odpadem, včetně biologicky roz-
ložitelného odpadu a stavebního 
odpadu. Vyhláška poskytuje ob-
čanovi přehled o povinnostech 
při nakládání s odpadem, na-
bízí možnosti likvidace odpadu 
a poskytuje přehled o sběrných 
nádobách, svozových plánech 
a zařízeních pro nakládání s od-
pady.

Obsáhle se diskutovalo v bodu 
č. 13, kde se jednalo o fi nančním 
vypořádání fi rmy Ekologická 
spalovna Lysá n. L. Začátek pří-
padu spadá do srpna roku 1994, 
kdy byla společnost zapsána do 
rejstříku. Starostou tehdy byl 
pan T. Sedláček, který k přípa-
du podal písemné prohlášení. 
Úkolem pro starostu je vyžádat 
si od společníků uvedené fi r-
my podklady o činnosti fi rmy 
a daňová přiznání zpětně za tři 
roky a příště se zastupitelstvo 
k problematice vrátí. Další skoro 
hodinovou diskusi si vyžádal bod 
č. 14, věnovaný postupu města 
při budování II. etapy obchvatu. 
Z diskuse vyplynuly dva zásadní 
směry: pokračovat v projektu tak, 
jak je nastaven, anebo se pokusit 
projekt začlenit do operačního 
programu Doprava a pojmout 
obchvat jako významnou stavbu 
pro celý Mikroregion Polabí. Za-
stupitelé uložili radě města zpra-
covat do příštího zasedání pravi-
dla pro výkup a směnu pozemků 
v trase obchvatu a dohodli se, že 
se ještě do konce července sejdou 
na pracovní schůzce k tomuto té-
matu.

Bod č. 24 předložili zastupitelé 
pan Ing. Gregor a pan Sedláček 
a týkal se obnovení spolupráce se 
Středočeským krajem při výstavbě 
domova pro seniory. Na kritiku ne-
činnosti vedení města reagoval pan 
Mgr. Fajmon, který poukázal na to, 
že domov je především věcí kraje. 
Město už vynaložilo 15 mil. Kč a ne-
hodlá dělat druhý pokus. Teď je „na 
tahu“ vedení kraje, které by mělo 
projevit podstatně větší iniciativu. 
Pan starosta doplnil informaci, že 
určité řešení a rychlé východisko 
nabízí stavba malometrážních bytů 
v bývalé Frutě, které budou před-
nostně určeny pro seniory a kde 
bude garantováno přijatelné ná-
jemné. Rozpor v názorech se proje-
vil i při hlasování, kdy se pro návrh 
zvedly pouze 2 ruce, proti 6, zdrže-
lo se 5. Ostrá diskuse pokračovala 
i v bodu č. 26, předloženém stejný-
mi předkladateli jako č. 24. Téma-
tem byl postup vedení města při 
zástavbě bývalé Fruty, tedy projekt 
Sluníčková zahrada. Kritika před-
kladatelů je vedena tím, že v projek-
tu podle nich dochází ke změnám, 
o nichž není zastupitelstvo informo-

váno, natož aby se o nich hlasovalo. 
S podrobnou informací o vývoji pro-
jektu vystoupila vedoucí stavebního 
úřadu paní Ing. Čížková se závěrem 
– žádné změny v projektu nebyly. 
O tečku se postaral pan staros-
ta: pokud jsou předkladatelé 
nespokojeni, ať svá tvrzení do-
kážou. V bodu č. 27 zastupitelé 
schválili radě města úkol, aby ve 
spolupráci s Policií ČR a měst-
skou policií připravila projekt vo-
dorovného dopravního značení 
v parkovací zóně ve městě, seznámi-
la s návrhem veřejnost a akci v roce 
2015 realizovala. Posledním bo-
dem ke schválení bylo přijetí dotace 
11 mil. Kč z Regionálního operač-
ního programu na rekonstrukci 
Muzea B. Hrozného, což je 85 % 
nákladů. Zbývajících 15 %, tj. asi 
2 mil. Kč, bude hradit město z roz-
počtu.

V bloku informativních zpráv za-
stupitelstvo schválilo mj. výsledky 
zápisů dětí na školní rok 2014/2015 
v MŠ a ZŠ, termíny jednání rady 
a zastupitelstva ve II. pololetí 2014, 
zápisy z jednání kontrolního a fi -
nančního výboru.

Po diskusi k obecním záleži-
tostem, která vzhledem k času 
byla krátká, pan starosta zasedá-
ní ukončil. 

13. jednání rady města se kona-
lo 15. 7. 2014. Program se skládal 
z 43 bodů, z nichž více než tři čtvrti-
ny  byly od odboru správy majetku 
a investic (SMI). Největší část byla 
věnována pozemkovým záležitos-
tem – 12 bodů, veřejným zakázkám 
– 5 bodů, bytovým záležitostem 
– 4 body. Z programu: v úvodu 
jednání se rada města změnila v ko-
misi pro otevírání obálek. Postupně 
byly otevřeny a podepsány došlé 
nabídky na čtyři veřejné zakázky. 
Obálek se potom ujali referenti, aby 
pro radu připravili podklady a ta-
bulky pro rozhodnutí o dodavateli. 
Z programu: v bodu č. 15 rada 
schválila dodavatele na úpravu ces-
ty ve střední části v ulici Na Vysoké 
mezi. Na veřejnou zakázku dorazila 
jediná nabídka od fi rmy Recyklostav 
z Prahy 5 s nabídkovou cenou 
317 tis. Kč včetně DPH. V bodu 
č. 16 rada schválila kritéria pro 
další zakázku, a to na výstavbu 
komunikace U Vodárny II. Nabíd-
ky se budou hodnotit podle krité-
rií: cena 50 %, termín dokončení 
30 %, záruka 20 %. V bodu č. 18 
rada reagovala na zjištění havarijní-
ho stavu podlahy v přízemí pavilo-
nu D v ZŠ Komenského. Jako doda-
vatel byla schválena fi rma D. Šperk 
z Poděbrad s cenou 356 tis. Kč včet-
ně DPH. V bodu č. 29 rada schválila 
fi nanční příspěvek 2 tis. Kč na čin-
nost Občanského sdružení Labská 
stezka. V bodu č. 31 rada schválila 
fi nanční příspěvek 17,6 tis. z Cha-
ritativního fondu Kč na zdravotní 
pomůcku pro nezletilého občana 
města. V dalším bodu rada schválila 
zakoupení 110 kusů brožury „Na 
kole s hrabětem Šporkem“ celkem 
za 19,8 tis. Kč. Brožury budou po-
užity k reprezentaci města při růz-
ných akcích a návštěvách.

V bodu č. 36 rada schválila vý-
jimku z OZV č. 2/2012, a umožni-
la stánku s rychlým občerstvením 
u nádraží zahajovat provoz den-
ně již od 6 hodin ráno. Podmín-
kou je zákaz prodeje alkoholu 
před osmou hodinou ranní. V 
následujícím bodu rada schválila 
další výjimku z regulace provozní 
doby, a to pro Sport Bar v Masa-

rykově ulici. Otevřeno zde může 
být denně vždy do třetí hodiny 
ranní.

V bodu č. 39 rada schválila 
rekonstrukci místnosti knihov-
ny v Litoli nákladem 110 tis. 
Kč. Místnost bude vymalována, 
natažena nová podlahová kryti-
na a zakoupeny nové regály na 
knihy. Na závěr programu přišlo 
ke slovu vyhodnocení zakázek, 
k nimž se otevíraly obálky. Na 
opravu vodovodu a kanalizace 
na Sídlišti došly 2 nabídky a 1 
omluva. Dodavatelem se stala 
fi rma Stavokomplet z Brandýsa 
n. L. s nabídkovou cenou 3,72 
mil. Kč včetně DPH. Zakázky 
na úpravy komunikací U Braň-
ky, Kpt. Jaroše a Čelakovského 
byly soutěženy najednou. Zá-
jemců bylo pět, vítězem je fi rma 
Stavokomplet z Brandýsa n. L. 
s nabídkovou cenou 3,40 mil. Kč. 
O akci na Sídlišti „Posunutí 
chodníku a parkovacích stání v 
Okružní“ projevilo zájem rovněž 
pět fi rem. Do třetice se vítězem 
stal Stavokomplet s nabídkovou 
cenou 2,65 mil. Kč včetně DPH. 
Poslední zakázkou je oprava ko-
munikace u MŠ Pampeliška na 
Sídlišti. Ze čtyř nabídek se vítě-
zem stala fi rma HALKO z Kolína 
za 4,57 mil. Kč včetně DPH.

14. jednání rady města se 
konalo 5. 8. 2014. Program 
obsahoval 30 bodů, z nichž 25 
připravil odbor správy majetku 
a investic (SMI). Největší část 
byla věnována pozemkovým 
záležitostem – 11 bodů a by-
tovým záležitostem – 4 body. 
Z programu: v bodu č. 7 rada 
vybírala zhotovitele na opravu 
střechy u MŠ Čtyřlístek v Bran-
dlově ulici. Odbor SMI obeslal 
3 fi rmy, reagovala pouze jedi-
ná, která se stala vítězem: fi rma 
Bezucha z Libice nad Cidlinou 
s nabídkovou cenou 892 tis. Kč 
včetně DPH. Obyvatelé Dvorců 
budou mít radost z bodu č. 13 
– po řadě let a řadě jednání se 
podařilo se společností Lesy ČR 
dosáhnout dohody a lesní hřiště 
se může nadále používat. Město 

bude z rozpočtu platit Lesům ČR 
nájem a vynětí z lesního fondu 
7,6 tis. Kč ročně. V bodu č. 16 se 
rada seznámila se studií výstav-
by nové tělocvičny u ZŠ TGM 
v Litoli. Studie má několik variant 
a zohledňuje i myšlenku, aby se 
z litolské školy stala plnohodnot-
ná devítiletka. Podklady budou 
předloženy na zářijovém zastupi-
telstvu k diskusi.

V bodu č. 25 rada schválila 
administrátora projektu „Revita-
lizace budovy a zahrady Muzea“. 
Odbor SMI oslovil 3 fi rmy, které 
se zabývají touto činností, došly 
2 nabídky. Veřejnou zakázku zís-
kala fi rma LK Advisory z Poděbrad 
s nabídkovou cenou 284 tis. Kč 
včetně DPH. 

V bodech č. 26 a 29 se rada 
seznámila se stanoviskem soci-
ální a zdravotní komise, které 
umožní přidělení městského bytu 
s přihlédnutím k sociálnímu po-
stavení a situaci žadatele. V bodu 
č. 27 rada vzala na vědomí zápis 
z jednání sociální a zdravotní ko-
mise, v bodu č. 28 rozhodovala 
o jménech budoucích obyvatel 
jednoho bytu v domě s pečova-
telskou službou. Posledním bo-
dem ke schválení byl návrh OZV 
č. 5/2014 o vedení technické 
mapy města. Vzhledem k od-
bornosti problematiky rada roz-
hodnutí posunula na příští jed-
nání, kdy by měl být přítomen 
informatik, odpovědný za tuto 
oblast, pan Mgr. Martin Eliška. 
Čas závěrečné diskuse byl vy-
plněn návrhem Klubu PATRO, 
aby rada umožnila menší hu-
dební produkce a malé koncerty 
venku na Náměstí B. Hrozného, 
zpravidla v pátek v podvečer do 
22.00 hodin. Radě se návrh líbil 
a doporučila pořadatelům využít 
zadlážděnou plochu před Českou 
spořitelnou. Podmínkami rady 
jsou zákaz vstupu návštěvníků 
na trávu, složení vratné kauce 
5 tis. Kč před akcí, bezpodmíneč-
né ukončení hudební produkce 
do 22.00 hodin. 

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá n. L.

V letním dvojčísle Listů jsme 
otiskli článek o Květinové slavnosti, 
ve kterém jsme poděkovali květi-
nářství Carthamus za jejich účast, 
ale omylem jsme paní Hlávkovou 

Omluva překřtili na Lenku. Omlouváme 
se tedy pí Nadě Hlávkové a ještě 
jednou děkujeme jí i jejímu pracov-
nímu týmu za pomoc při zajištění 
akce.

Dana Papáčková,
předsedkyně Spolku rodáků

Jako v loňském roce i letos bude 
vyhlášena tzv. Kotlíková dotace. 
Ta je organizována Středočeským 
krajem, který pro ni v letošním 
roce vyčlenil 40 mil. Kč. Stejnou 
fi nanční částkou přispěje i Státní 
fond životního prostředí. Tato do-
tace je určena na výměnu starých 
kotlů na tuhá paliva za nové nízko-
emisní zdroje.

Kotlíková dotace bude letos slav-
nostně zahájena panem hejtmanem 
Ing. Milošem Peterou na Výstavišti 
Lysá nad Labem v pátek 5. 9. 2014 
při výstavě Domov a teplo 2014. Po 
celou dobu výstavy bude v hale B 
k dispozici informační stánek Stře-
dočeského kraje, kde budou pově-
ření zaměstnanci krajského úřadu 

Kotlíková dotace –
výměna starých kotlů

podávat informace k možnostem 
získání fi nančního příspěvku na 
výměnu starého kotle. Samotné 
přijímání žádostí bude probíhat od 
pondělka 8. 9. 2014 na Krajském 
úřadě Středočeského kraje, Zbo-
rovská 11, 150 21 Praha 5.

V minulém roce byl o tuto podpo-
ru značný zájem. Bylo pro ni aloko-
váno celkem 40 mil. Kč a tato část-
ka byla vyčerpána během prvních 
3 dnů přijímání žádostí a vystačila 
na uspokojení 912 žádostí. Z dů-
vodu takto rychlého vyčerpání bylo 
letos vyčleněno dvojnásobné množ-
ství fi nančních prostředků.

Ing. Tomáš Sopr
Odbor životního prostředí

MěÚ Lysá nad Labem
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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

93 let
Marie Zimová
Václav Kubát

91 let
Věra Šlechtová
Josef Jarolím

85 let
Josefa Stejskalová
Bohumil Novák
Milada Kavková
Blanka Zubová

80 let
Václav Kruliš
Ludmila Richterová
Věra Šefčíková
Zděnka Škápíková
Ludmila Sosnová
Zdeněk Bureš

Karel Čapek:
„Štěstí nepochází z velikosti života, ale z jeho malých a osvěžujících 
věcí, které se musí pěstovat a vyhledávat… Ostatně – štěstí nemusí 
být ničím veselým a blaženým; jsem si skoro jist, že štěstí mohou být 
velká a tragická jako umělecká díla.“

Agresivní zlodějka
Dne 18. 6. 2014 ve 12.40 hodin 

bylo přijato telefonické oznámení 
od zaměstnance prodejny Penny, 
že v prodejně zadrželi ženu, která se 
z prodejny pokusila odcizit zboží 
a její chování je velmi agresivní. 
Hlídka strážníků, která se na místo 
vzápětí dostavila, ztotožnila 24 letou 
ženu z Peček, která se z prodejny 
pokusila odcizit alkoholické nápoje 
v celkové hodnotě 360,- Kč. Svým 
agresivním chováním poškodila 
vstupní dveře do prodejny, čímž způ-
sobila následně vyčíslenou škodu 
1600,- Kč. Po provedených úkonech 
k osobě pachatele bylo její jednání 
oznámeno ke správnímu řízení.

Mladistvý pod vlivem alkoholu
Dne 20. 6. 2014 krátce po 

18. hodině bylo přijato telefonické 
oznámení, že vedle budovy nádraží 
leží mladík, který je pravděpodob-
ně pod vlivem alkoholu. Strážníci 
na místě již spolupracovali s kolegy 
z místního oddělení Policie ČR, kte-
ří na místo dorazili po oznámení na 
tísňovou linku. V osobě byl šetřením 
zjištěn 16 letý mladík z Milovic, který 
jevil známky požití alkoholu. U mla-
díka byla provedena dechová zkouš-
ka, která naměřila hodnotu 1,54 ‰ 
alkoholu. Vzhledem ke skutečnosti, 
kdy mladík nebyl schopen souvisle 
komunikovat ani koordinovat svo-
je pohyby byla na místo přivolána 
RZS, která po prvotním ošetření 
mladíka odvezla do lékařského za-
řízení k ošetření. Celá událost bude 
oznámena na odbor sociálních věcí.

Krimi střípky
Řídil motocykl, ale neměl řidičák

Dne 21. 6. 2014 v 8.45 hodin při 
běžné hlídkové činnosti strážníci 
zastavili řidiče malého motocyklu 
v ulici Čapkova, který vjel do míst, 
kde je to dopravní značkou zakázá-
no. V osobě řidiče byl dle předlože-
ných dokladů zjištěn 19 letý mladík 
z Benátecké Vrutice, který ovšem 
nemohl předložit řidičský průkaz, je-
likož jej nevlastní. Mladík byl na mís-
tě seznámen, že jeho jednání bude 
projednávat správní orgán, odbor 
dopravy na MěÚ Lysá nad Labem.

Alkohol za volantem
Dne 22. 6. 2014 ve 3.10 hodin byl 

v ulici Masarykova strážníky pro-
jednáván 28 letý řidič motorového 
vozidla z Mladé Boleslavi, který při 
nastupování do vozidla před restau-
rací na Husově náměstí vykazoval 
známky požití alkoholických nápo-
jů před jízdou. Podezření strážníků 
se následnou dechovou zkouškou 
potvrdilo, když se na displeji alko-
holtesteru objevila hodnota 3,37 ‰. 
Z těchto důvodů byla na místo přivo-
lána hlídka Policie ČR, která si muže 
převzala k provedení dalších opat-
ření. Muži hrozí obvinění z přečinu 
ohrožení pod vlivem návykové látky 
dle trestního zákoníku.

Zadržení celostátně 
hledané osoby

Dne 16. 7. 2014 v 15.45 hodin byl 
strážníky získán poznatek o osobě, 
která se nachází v databázi celo-
státně hledaných osob. Strážníci ve 
spolupráci s Policií ČR oznámení 

prověřili a 35 letého muže z Lysé nad 
Labem, který se vyhýbal nástupu do 
výkonu trestu, zadrželi. Následně 
policisté muže do věznice eskorto-
vali.

Neposlušný syn
Dne 19. 7. 2014 ve 13.20 hodin 

bylo na služebnu Městské policie 
přijato telefonické oznámení, že 28 
letý muž si násilím vynucuje vstup 
do domu. Strážníci na místě zjistili, 
že se jedná o 28 letého syna oznamo-
vatelky, kterému byl v minulosti trva-
lý pobyt na mateřské adrese zrušen. 
Muž, který má dlouhodobou závis-
lost na omamných látkách, se hájil 
tím, že má soudem uložen ústavní 
léčbu s nástupem 21. 7. 2014 a při-
šel si pouze zabalit nějaké osobní 
věci. Jelikož se muž i po vykázání z 
domu opakovaně pokoušel násilím 
vstoupit do domu a jeho agresivita se 
i nadále stupňovala, zajistil si svým 
chováním nástup na ústavní léčbu 
okamžitě, kam byl Policií také pře-
vezen.

Řídil vozidlo, i když neměl
Dne 21. 7. 2014 v 00.55 hodin 

kontrolovala hlídka strážníků v ulici 
Nerudova řidiče motorového vozidla 
z důvodu spáchání dopravního pře-
stupku. Při samotném projednávání 
dopravního přestupku byla zjištěna 
skutečnost, že 22 letý muž z Lysé nad 
Labem nemůže strážníkům před-
ložit řidičský průkaz, jelikož mu byl 
před třemi dny Policií odebrán pro 
zjištěný alkohol za volantem. Vzhle-
dem k této skutečnosti bylo jeho jed-
nání oznámeno ke správnímu řízení 
na příslušný odbor.

Fyzicky napadala posádku 
záchranářů

Dne 28. 7. 2014 v 17.30 hodin 
bylo přijato telefonické oznámení 
od operačního důstojníka Policie 
ČR o vyslání hlídky k prodejně 
Penny v ulici Jedličkova, kde má 
docházet k fyzickému napadání 
posádky RZS neznámou ženou. 
Strážník, který na místo dorazil, 
dle osobní znalosti poznal 36 letou 
ženu z Českého Brodu, která není 
strážníkům neznámá. Při výzvě, 
aby zanechala svého protiprávního 
jednání, se její agresivita okamžitě 
otočila k zasahujícímu strážníkovi, 
který byl proti ženě nucen pou-
žít donucovací prostředky hmaty 
a chvaty a následně velmi agre-
sivní ženě přiložil i pouta. Velmi 
silně opilá žena nakonec skončila 
na záchytné stanici. Navíc ženě 
bylo druhý den sděleno obvinění 
z přečinů útoku proti úřední osobě 
a výtržnictví.

Součinnost s rybářskou stráží
Dne 28. 7. 2014 v 01.15 hodin 

prováděli strážníci součinnost s ry-
bářskou stráží v oblasti Řehačka. 
Při této činnosti byli zkontrolováni 
4 rybáři, u kterých nebylo zjištěno 
žádné porušení zákona o rybářství 
č. 99/2004 Sb. Součinnost bude 
i nadále v nepravidelných interva-
lech pokračovat.

Bližší informace o činnosti 
Městské policie naleznete na 
ofi ciálních webových stránkách
www.mplysa.cz.

Bc. Luboš Zita, 
Městská policie Lysá n. L.

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

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

Podrobnější informace budou vyvěšeny na jednotlivých stanovištích.

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

Ivana Koštířová, odbor SMI

Přistavování
velkoobjemových

kontejnerů v roce 2014

Vzpomínka

Dne 15. 8. 2014 uplynulo 10 let 
od úmrtí paní Dagmar Zoubkové.

S láskou vzpomíná rodina Město Lysá nad Labem vám tím-
to oznamuje, že v měsících květnu až 
září je realizována investiční akce s 
názvem Rekonstrukce místní komu-
nikace Na Staré Vsi Dolejší. Před-
mětem celého projektu je rozsáhlá 
rekonstrukce místních komunikací v 
Lysé nad Labem. Projekt bylo nutné 
realizovat z důvodu nevyhovujícího 
technického stavu komunikací, které 
jsou předmětem projektu. Jedná se z 
větší části o nezpevněné komunika-
ce, které jsou hůře sjízdné z důvodu 
výskytu výmolů a celkové nerovnos-

ti. V době sucha jsou obě komunika-
ce velmi prašné a problém nastává i v 
deštivém počasí, kdy se na komuni-
kacích tvoří bahno. Projekt je určen 
především pro místní obyvatele. 

V rámci II. etapy, která stavebně 
proběhne zároveň s I. etapou, budou 
vybudovány parkovací stání, chodní-
ky a opěrná zídka.

Hlavním cílem projektu je přede-
vším zvýšit kvalitu místních komu-
nikací, zlepšit bezpečnost provozu 
na těchto komunikacích a celkové 
zkulturnění ulic Na Staré vsi a Dolej-

ší. Cíle bude dosaženo provedením 
rekonstrukce komunikací, kdy bude 
nezpevněný povrch nahrazen asfal-
tovým krytem, podél komunikace 
vzniknou nové chodníky pro pěší. 
Celkově projekt přinese zlepšení 
dopravy v této lokalitě a zlepšení 
přístupu k objektům hospodářského 
rozvoje. Rekonstrukcí dojde také k 
plynulejšímu průjezdu danou komu-
nikací. Nový zpevněný povrch sníží 
množství prachu v dané oblasti.

I. etapa projektu je spolufi -
nancována v rámci Regionálního 

operačního programu NUTS 2 
Střední Čechy, prioritní osa: 15.1 
Doprava, oblast podpory 15.1.1 
Regionální dopravní infrastruktu-
ra dotací s alokovanou maximální 
výší 7.410.574,57 Kč, na níž podíl 
fi nančních prostředků z Evropské-
ho fondu regionálního rozvoje činí 
7.410.574,57 Kč. II. etapa bude 
plně hrazena z rozpočtu města pro 
rok 2014. Generálním dodavatelem 
stavby v rámci I. i II. etapy je společ-
nost SKL Recyklostav s.r.o.. 

Fyzické ukončení prací proběhne 
koncem září 2014 a komunikace se 
slavnostně otevřou začátkem října.

Olga Vlastová MSc.
Projektový manažer 

Rekonstrukce místní komunikace 
na Staré Vsi Dolejší I. etapa

Koncert orchestru a sboru ZUŠ 
F. A. Šporka se konal v kině již 
6. června. Často na něj vzpomínám. 
A tak zatímco zbytek rodiny ještě spí 
v hotelovém pokoji na naší dovolené, 
já mám potřebu napsat alespoň ně-
kolik řádků o svém zážitku do Listů.

Jak jsme v takových případech 
po léta zvyklí, taktovky se opět ujal 
dlouholetý učitel naší „hudebky“ 
Josef Švejda. S kolegyněmi a ko-
legy se nebál připravit pro nás di-
váky nejenom lidovky Hej, haj, hej, 
haj, zelená haj, A ja taká dzivočka 
nebo naši místní Okolo Lysý, ale 
i světové kousky jako je známá Óda 
na radost L. v. Bethovena, muzi-
kálová Vše psát od prvních řádků 
A. L. Webera či Hallelujah L. Co-
hena, který jsme tak poznali v další 
z mnoha verzí. V bohatém progra-
mu bylo hodně místa i pro sólové 
hráče a zpěvačku.

Několik učitelů školy opět sedě-

lo mezi účinkujícími v orchestru. 
Myslím, že tato jejich ochota hrát 
bez zábran s žáky v jednom těle-
se, je hodna ocenění. Nejde jen 
o to, že zastoupí chybějící nástroje 
a v těžších pasážích udrží orchestr 
v chodu, ale že hned na místě mo-
hou dětem poradit, vysvětlit, co je 
třeba. Je to také gesto, že začínající 
muzikanty neberou jenom jako své 
žáky, ale i respektované partnery.

Dozněla poslední skladba, obe-
censtvo dlouho a ve stoje tleská, 
členové orchestru se staví do řady 
před svým dirigentem, postupně 
mu podávají ruku, každý mu něco 
popřeje a předá drobný dárek. 
Tušené nakonec potvrdí ředitelka 
školy Vlasta Blažková. Dirigent or-
chestru Josef Švejda v ZUŠ tento-
krát doopravdy končí. Ano, tímto 
koncertem se s námi loučil jeden 
z nejvýraznějších učitelů lyské „hu-
debky“. Uměl to dobře s námi před 

třiceti lety, umí to i s našimi dětmi. 
Důkazem mi je dcera, která jeho 
odchodu doopravdy lituje.

Dodatečně se tedy připojuji 
k zástupu ostatních a děkuji mu za 
všechno, co pro Základní umělec-
kou školu F. A. Šporka vykonal, za 
všechny muzikanty, které vycho-
val, i za všechny, kteří se sice hudbě 
nakonec nevěnují ani ve svém vol-
ném čase, ale i díky jeho přispění 
se do ní umí zaposlouchat a dokáží 
vnímat a prožít i díla pro náročné 
posluchače. Přeji mu do dalších let 

Ještě malé ohlédnutí to nejlepší a s hraním, dirigováním 
či úpravami skladeb ještě hodně 
úspěchů, protože ani v nejmenším 
nevěřím tomu, že zůstane v domá-
cích přezůvkách. Na to je až moc 
činorodý a bez not to jednoduše 
dlouho nevydrží. Naopak doufám, 
že kdykoli to bude naše lyská „li-
duška“ potřebovat, pomůže jí.

A popřát chci i jeho nástupci 
či nástupcům, aby se jim dařilo, 
i když je pomyslná laťka zvednuta 
opravdu vysoko.

Petr Kopecký

Muzeum Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem
zve na přednášky

v úterý 9. září od 17.30 hodin
„Přírodní poklady středního Polabí: 

Hrabanovské bažiny, Pístecká poušť,
Polabské hory a zoologické výzkumy“

přednáší RNDr. Martin Šandera, Ph.D. 
(přírodovědec Polabského muzea)

v úterý 23. září od 17.30 hodin
„Odkaz sovětských tanků 

v Milovicích“
přednáší Ing. Jaroslav Kolčava 
(přírodovědec a kameraman)

promítání fi lmu Rok v lesostepi a následná beseda

V Muzeu Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem
Vstupné 20,- Kč. Změna programu vyhrazena.

Více na www.polabskemuzeum.cz

Římskokatolická farnost Lysá nad Labem
srdečně zve na 

jáhenské svěcení 
Mgr. Aloise Zoubka

v neděli 7. září 2014 od 10.00 hodin v kostele
Narození sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem

Mši svatou povede světící biskup pražský Mons. Karel Herbst SDB.

Obec Přerov nad Labem ve spolupráci 
s Polabským muzeem a Českým rozhlasem

pořádá v rámci Dnů evropského dědictví

Dožínkovou slavnost - 
- V zámku a podzámčí

Slavnost se uskuteční v prostorách a okolí zámku 
a ve Skanzenu v Přerově nad Labem

v sobotu 13. září 2014 
od 10.00 do 18.00 hodin

Přeneste se s námi na začátek 20. století.
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Kurz drátování –Kurz drátování –
10. a 24. září 2014 od 16.30 hodin10. a 24. září 2014 od 16.30 hodin
Pravidelné kurzy drátování s Janou Řípovou v knihovně. 

Povídání o porodechPovídání o porodech
– 16. září 2014 od 16.10 hodin– 16. září 2014 od 16.10 hodin
Další setkání a beseda nejen budoucích maminek o problematice po-
rodů – sdílení osobních zkušeností, orientace v právních otázkách, 
„porod podle mých přání“ a diskuse nad dalšími otázkami i s účastí 
pozvaných odborníků.  Akce se uskuteční v prostorách knihovny. Vstup 
volný.

Zdravé vytápění Zdravé vytápění 
– 23. září 2014 od 18.00 hodin– 23. září 2014 od 18.00 hodin
Akumulační kamna a krby jako hlavní zdroj vytápění. Přednáška pří-
rodního stavitele a kamnáře Ing. Jana Hrabce je dalším pokračováním 
z cyklu o zdravém bydlení. Přednáška se koná v prostorách knihovny. 
Vstup zdarma.

Připravujeme na říjen:Připravujeme na říjen:
Rychlé šípy – 3.- 4. října 2014 
Noční dobrodružství s Vontem , Rychlými šípy a tajemstvím Ježka v kleci 
pro odvážné kluky ve věku 8-10 let. Vzhledem k omezené kapacitě je nut-
né se na akci přihlásit předem. Předběžné přihlášky je možné si vyzvednout 
v knihovně. Cena programu 100,- Kč/dítě.

Městská knihovna v Lysé nad Labem
Husovo nám. 23 (budova MěÚ - přízemí)

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

www.knihovnalysa.cz, www.iclysa.cz

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

Od 1. 9. 2014 bude knihovna a informační centrum opět čtenářům k dis-
pozici v těchto otevíracích hodinách:
PO, ST, ČT, PÁ: 8.00 – 18.00 hodin, ÚT:  zavřeno, 
SO:  9.00 – 13.00 hodin (informační centrum pouze v měsíci září)

NovinkyNovinky 

- drátěná kroužková vazba

- nová magnetka Lysé nad Labem ze série Magnetická místa

Trubači od st. Madeleine Trubači od st. Madeleine 
– 3. září 2014 od 18.00 hodin– 3. září 2014 od 18.00 hodin
Vernisáž výstavy fotografi í Miroslava Břeského nám představí soubor tru-
bačů, kteří působí při kostelu sv. Madeleiny v samém centru Paříže. Trubači 
neodmyslitelně patřili především v době šporkovské i k Lysé n. L. Fotografi e 
nás tedy mimo jiné zavedou na místa, která Šporka inspirovala k převezení 
lesního rohu do Čech, a ukáží živou trubačskou tradici dnešní Paříže. Výsta-
va se uskuteční v prostorách knihovny a potrvá do 6. října 2014.

Toulky minulostí Toulky minulostí 
– 9. září 2014 – 9. září 2014 
od 16.30 hodinod 16.30 hodin
První poprázdninové Toulky minulostí budou 
věnované vládě Jošta Moravského a Václava 
IV. v Čechách. Na tradiční odpoledne s Paed-
Dr. Marií Kořínkovou se můžete těšit od 16.30 
hodin v knihovně. 

Čas prázdnin a dovolených utekl 
jako voda a přichází podzim. Roční 
období, tak příjemné a charakteri-
stické pro nás, seniory, scházející 
se v Kavárničce dříve narozených, 
v restauraci U Bílé labutě.

Každý z nás má své rodinné záze-
mí, děti, vnoučky i pravnoučky, se 
kterými prožíváme podzim života. 
Nemůžeme však zůstat mimo spo-
lečenské dění v prostředí, ve kterém 
jsme prožili celý svůj aktivní život. 
Máme přece spoustu přátel z mládí, 
rádi se oblékneme do společenské-
ho a zúčastníme se veřejné akce. 
A také se rádi dovídáme, co nového 
se ve městě chystá, na co máme být 
opatrní a třeba jakým lékům se ve 
stáří vyhnout.

V uplynulém půlroce jsme toho 
hodně prožili. Nejenom při zpě-
vu a tanci, ale i při povídání hostů 
v křesle, od městských představitelů 
až po osobnosti z města a okolí. Při-
vítali jsme mažoretky, lyské hasiče, 

zástupce ateliéru KUBA v Kersku… 
Nezapomněli jsme popřát k výro-
čím a svátkům, vždy s veršovaným 
přáním a sólovým tanečkem.

V měsíci září se sejdeme dvakrát. 
Poprvé v pondělí 8. 9. od 14.00 ho-
din. Přivítáme paní Irenu Šťastnou, 
vedoucí odboru vnitřních věcí měst-
ského úřadu, která nás seznámí 
s přípravou a průběhem komunál-
ních voleb 2014 v našem městě. Za 
čtrnáct dnů, 22. 9. ve 14.00 hodin, 
usedne do Křesla pro hosta paní 
Zdeňka Štolovská, rychtářka Obce 
baráčníků v Lysé nad Labem. Po-
hovoří o historii a úspěších 120 
letého trvání obce, a protože bude 
vystupovat v kroji, určitě nám něco 
hezkého zatančí.   

Senioři, přijďte pobýt! Místa 
máme dost k sezení i na tanečním 
parketě. Zazpíváte si hezky od srd-
ce!

MVDr. Jan Kořínek  

Po prázdninách 
do Kavárničky

Čas odpočinkových dovole-
ných se chýlí ke konci. Letošní 
léto je opravdu rozmanité, slun-
né dny střídají ty zamračené, ale 
i tak jsme si ho užili…

Ale vraťme se na jeho začátek.
Letošní výstava „Senior – han-

dicap 2014: aktivní život“ se opět 
vydařila. Náš výstavní stánek se 
těšil návštěvností a obdivem naší 
práce. A to i nad výrobky našich 

klientů v soutěži „Šikovné ruce 
našich seniorů“. V posledních 
pěti letech jsme se zapojovali i do 
doprovodného programu výstavy 
a to pokaždé s jinou tematikou. 
Letos jsme naše vystoupení vy-
nechali, abychom si odpočinuli. 
Potěšil nás však zájem návštěv-
níků výstavy o naše vystoupení 
a prezentaci, a tak příští rok pro 
vás opět něco připravíme.

Generační setkávání jsou ve-
lice důležitou součástí integrace 
do běžného života našich klien-
tů. Úsměv, radost a spontánnost 
dětí, je tím nejlepším lékem. 
V rámci pracovní terapie jsme 
se učili „jeden od druhého“. Při 
dvou setkáních s dětmi z MŠ 
Semice to tak určitě bylo. Děti 
se samy rozhodly, co nás naučí 
vyrábět. Připravily si potřebný 

materiál, předvedly nám, jak se 
to dělá a potom nás to naučily. 
Nemohli jsme samozřejmě zů-
stat pozadu a na oplátku stejným 
způsobem jsme je zase naučili 
my něco jiného. Dalším setkáním 
bylo „Rozloučení s předškoláky 
MŠ Dráček z Litole, se kterými se 
velice dobře známe a dlouhodo-
bě spolupracujeme. Rozlučkové 
odpoledne bylo plné zábavy, her, 

povídání a legrace. Velice se nám 
u nich líbilo a jsme rádi, že i naše 
přítomnost umocnila atmosféru 
celé akce. Úsměvných historek 
bylo opravdu hodně.

Navštívili jsme lyské výstaviště 
i jako návštěvníci a to na výstavě 
„Květy“. Pestrobarevná kolekce 
nejrůznějších květin byla nádher-
ná a opět nám připomněla naše 
zahrádky a pěstitelské umění.

Výslovně letní a prázdnino-
vou záležitostí jsou promenádní 
koncerty lyské Hasičské decho-
vé hudby, které organizujeme 
společně s Městskou knihovnou 
a Okresním archivem, jehož atri-
um se vždy zaplní posluchači do 
posledního místa. První koncert 
se uskutečnil 12. července a dru-
hý 16. srpna. Kdo z našich klien-
tů měl chuť a náladu, tak se kon-

certu zúčastnil. Zájem byl veliký.
I dobré skutky se dějí. Herec 

a muzikálový zpěvák Ladislav 
Spilka nás navštívil a nepřijel 
s prázdnou. Věnoval nám roč-
ní předplatné několika výtisků 
Nymburského deníku. Děkuje-
me.

Umíme bavit sebe, ale i ostat-
ní. Jistě si pamatujete, že už ně-
kolik let organizujeme pro naše 
„vrstevníky“, okolní domovy pro 
seniory a seniorskou veřejnost 
sportovně dovednostní klání – 

„Lyský pětiboj“. Stali jsme se 
inspirací i pro ostatní domovy. 
Zúčastnili jsme se letní „Květi-
nové slavnosti“ v Centru seniorů 
v Mělníce. Zúčastněné domovy 
měli za úkol vytvořit nějaký výro-
bek v duchu květin a ten také pa-
třičně odprezentovat. Toto letní 
odpoledne bylo velice příjemné, 
plné zábavy i překvapení v podo-
bě návštěvy herečky paní Ljuby 
Skořepové. Obdobné setkání nás 
čeká i v září, kdy jsme přijali po-
zvání na „Českobrodské hrátky“ 
pořádané domovem pro seniory 
ANNA Český Brod. 

Chválu sklidila i naše „obno-
vená“ zámecká kapela, která pil-
ně trénovala. Vše, co se naučila, 
nám předvedla na svém prvním 
koncertě v plném zámeckém sále 
našeho domova. Známé i nezná-

mé písně v netradičním a zábav-
ném podání potěšily všechny po-
sluchače.

Hudba a zpěv opravdu potěší 
a pohladí na duši. Uspořádali 
jsme koncert zpěváka našeho 
mládí pana Richarda Adama, 
který nás navštěvuje s železnou 
pravidelností.

Ke konci srpna se u nás konal 
další koncert a to v rámci „Špor-
kových hudebních slavností 
2014“. Koncert vzdal hold a slávu 
lesním rohům. Letos uplynulo již 
333 let od doby, kdy se lesní rohy 
zásluhou F. A. Šporka dostaly 
z Francie do Čech. Na koncertě 
vystoupilo lyské duo lesních rohů 
a smyčcové kvarteto.

Již avizovanou akcí našeho 
domova je v rámci projektu 
„Křeslo pro hosta“, přátelské 
posezení a setkání s hercem pa-
nem Josefem Dvořákem. Setká-
ní se koná 20. 9. 2014 v zámec-
kém sále na 1. patře a všichni 
jste srdečně zváni. 

Úvodní slovo padne přesně 
v 15.00 hodin.

Aktivizační činnost je v životě 
seniora velice přínosná. Proto 
se o pravidelnost a pestrost akcí 
stále snažíme. Každý  klient má 
pak možnost si z naší nabídky 
vybrat. Na „Výboru obyvatel“ 
domova tento program společ-
ně vytváříme a vítáme jakýko-
liv nápad, inspiraci a přání. Je 
na každém, zda se zúčastňuje 
„hromadných“ akcí či vystou-
pení, nebo se baví a pracuje 
individuálně. Při individuální 
aktivizaci využíváme i dobro-
volnickou činnost. Proto všem 
dobrovolníkům velice děkuje-
me.

S přáním krásného zbytku 
léta zdravím.

Mgr. Jiří Hendrich, 
ředitel Domov Na Zámku

Lysá nad Labem, p.o.

Nádherný zážitek umocněný 
krásnými prostory Čínského pa-
vilonu na zámku Bon Repos při-
nesl 27. července více než stovce 
posluchačů koncert špičkového 
anglického chlapeckého pěvecké-
ho sboru TIFFINBOYS‘ CHOIR, 

který se může pochlubit řadou oce-
nění včetně nominace na Grammy. 
K úspěchu tohoto jedinečného 
koncertu přispěla lyská městská 
knihovna a Ing. Fišer z místní ha-
sičské dechovky.     

Jana Křížová   

Nominovaní na Grammy
zazpívali na Bon Repu

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

Lysá, jak ji vidím já
Soutěže se může zúčastnit každý 
s max. počtem 5 fotografi í 
min. formátu 13x18 cm v barevném 
i černobílém provedení.
Každý snímek musí být označen těmito údaji: 
1. název fotografi e
2. jméno a příjmení autora
3. adresa bydliště, telefonní kontakt

Fotografi e odevzdejte do 30. září 2014 
v Městské knihovně Lysá n. L.

Podrobná pravidla soutěže najdete na webových stránkách 
knihovny (www.knihovnalysa.cz).

ném 
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Česká republika má obvod hra-
nic něco přes dva tisíce kilometrů. 
Při našem francouzském putová-
ní jsme najeli asi 4 tisíce kilometrů 
a pomyslně jsme tedy obkroužili 
naši zem téměř dvakrát. Naše 
nohy z toho rozhodně nadšené ne-
byly, ale ty zážitky… Když se v jed-
nom kuse pohybujete po místech, 
která znáte jen z učebnic, fi lmů 
a obrázků, musí vás to pozname-
nat. 

Naše cesta začala v sobotu 
v odpoledních hodinách na nádra-
ží v Lysé nad Labem a tam také 
o týden později skončila. Ale lidé, 
kteří opouštěli autobus, už nebyli 
těmi samými, kteří do něj nastu-
povali. Byli totiž mnohem bohatší. 
Nikoliv skrze hmotné statky, i když 
v podobě suvenýrů asi ano, ale 
hlavně měli obrovské množství zá-
žitků, které patří mezi ty pozemské 
statky, které vám nikdo nevezme. 
Náročný program již po několiká-
té naší škole umožnil projekt EU, 
tentokrát s názvem Řemesla v mo-
derní době. 

Pokud jedete do Francie, větši-
nou nevynecháte Paříž. Ta nabízí 
obrovské spektrum krásných pa-
mátek, ale my jsme tentokrát mu-
seli hodně redukovat. První den 
nás tedy čekala tradiční Tour Eiffel 
a prohlídka Louvru. Ale do Paříže 
se ještě jednou vrátíme v závěru zá-
jezdu. Autobus nás odváží z Paříže 
směrem k Loiře, kde na nás čekají 
tři reprezentativní vzorky známých 

Bonjour, Francie
zámků. Prohlédneme si královský 
Chambord, který ukrývá geniální 
schodiště navržené Leonardem da 
Vincim, Chenonceau, proslulý zá-
mek šesti žen a Villandry s překrás-
nými zahradami. 

Další den začínáme prohlídkou 
gotického skvostu – katedrály 

v Chartres s magickým labyrintem. 
Dále pokračujeme v malebných 
zahradách slavného impresioni-
stického malíře Clauda Moneta 
v Giverny, kde si každý musí ales-
poň vyfotit známé můstky s lekní-
ny… i když mnohý ze studentů by 
jistě raději vzal do ruky paletu a ště-
tec… Na to však v náročném pro-
gramu nezbývá čas. Dnes na nás 
čeká ještě Rouen, město spojené 
s posledními dny Johanky z Arku. 
Historické jádro nezvykle ozvlášt-

ňuje moderní kostel spojený právě 
s Johankou.

Ráno nás vítá v historickém 
městečku – Bayeux. Zde v budově 
místního muzea uchovávají velkou 
vzácnost. Slavnou tapiserii, která 
na téměř 70 metrech délky znázor-
ňuje dobytí Anglie Normany. No 
a z Bayeux se již vydáváme k svě-
toznámé dominantě atlantského 

pobřeží – klášteru Saint Michel. 
Obrysy slavného kláštera s malým 
městečkem vidíme již z dálky. A 
později již společně s davy turistů 
stoupáme až na vrchol, kde vstu-
pujeme do ohromujících prostor 
klášterní budovy. Bohužel před ně-
kolika hodinami nastal odliv, takže 
moře vidíme jen v dáli. Ale oceán 
si nenecháme ujít, přesouváme 
se do přístavního městečka Saint 
Malo. Někteří tu volí procházku po 
hradbách, jiní zase konečně smočí 

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

nohy při pravé oceánské koupeli. 
Večer nás ještě čekají pravěké me-
galitické stavby v Carnacu. Neuvě-
řitelně dlouhé řady menhirů, které 
tu poskládali naši předkové, jsou 
dodnes záhadou. A tak společně 
se zapadajícím sluncem opouštíme 
i poslední místo, které jsme v Bre-
tani chtěli navštívit. Ráno se vydá-
váme ještě jednou směr Paříž, kde 

se projdeme kolem katedrály Notre 
Dame, Elysejskými poli se někteří 
vydají až k Vítěznému oblouku, 
zastavíme se u Centra Pompidou, 
abychom den zakončili roman-
tickou plavbou po řece Seině, při 
které se naposledy rozloučíme se 
slavnými pařížskými památkami 
a vlastně i s celou Francií. Zářící 
Eiffelovka nám svítí na cestu, když 
opouštíme Paříž a říká nám své 
„au revoir“.

Mgr. Monika Fandáková

Tradicí naší 
školy, která vy-
chovává žáky 
v módním a by-
tovém návrhář-
ství a grafi ckém 

designu, je prezentace na soutě-
žích. Ani v letošním školním roce 
tomu nebylo jinak. Ať už to byla 
účast na Mladém módním tvůrci 
Jihlava 2013, nebo soutěž Avant-
garda v Lysé nad Labem, kde 
žáci získali řadu ocenění. Módní 
přehlídka žáků na Květinové slav-
nosti pořádané Spolkem rodáků 
města Lysá nad Labem, byla při-
jata s nadšením široké veřejnosti. 
Školní rok byl ukončen již tradič-
ní módní přehlídkou a vernisáží 
žáků školy „V říši divů“, která se 
uskutečnila 25.6.2014 na Výsta-
višti v Lysé nad Labem. Panovala 
zde úžasná atmosféra. V oblasti 
bytového a grafi ckého designu 
žáci předvedli své závěrečné práce 
a opravdu se bylo na co dívat.

Pro žáky jsme uspořádali řadu 

SŠOGD hodnotila 
školní rok 2013/14

poznávacích zájezdů, ať už to byl 
výjezd do Francie v rámci projektu 
Řemesla v moderní době nebo Mí-
šeň – Drážďany.

Škola se zabývá i drogovou pro-
blematikou a v této oblasti spolu-
pracuje s Městskou policií v Lysé 
nad Labem. Pro žáky 1. ročníků 
pořádá besedy jak ve škole, tak na 
domově mládeže. I letos tomu ne-
bylo jinak a paní M. Zitová a L. Zita 
z Městské policie v Lysé nad Labem 
dokázali žáky opravdu zaujmout. 
Beseda byla zpestřena praktickými 
ukázkami poskytnutí první pomoci, 
které předvedla paní Sitová ze Zá-
chranné služby v Lysé nad Labem.

Akcí bylo opravdu mnoho!
Děkuji touto cestou všem. Měs-

tu Lysá nad Labem, Městské po-
licii v Lysé nad Labem, Záchran-
né službě v Lysé nad Labem, ale 
i vedení školy a pedagogům. Všich-
ni se snažíme, aby se žákům v naší 
škole líbilo a cítili se v bezpečí. A to 
se nám daří.

Mgr. Stanislava Machová

Obchod-
ní akade-
mie v Lysé 
nad Labem 

je v letech 2013–2015 členskou 
školou v celoevropském projek-
tu Comenius. Kromě OA Lysá se 
tohoto projektu účastní další 4 ev-
ropské školy. Jejich jednotným cí-
lem je ukázat studentům, že rozdí-
ly nemusí vnímat jako bariéry, ale 
jako prostředek k poznání nových 
kultur, lidí a vztahů v Evropě, ale i 
globálně. Tuto vizi multikulturali-
smu prezentujeme pod sloganem 
„Rozdíly nás spojují!“. Studenti 
zúčastněných škol jsou občané 
Evropy, a proto mají možnost vyjá-
dřit svůj názor ohledně problémů, 
které otřásají naší společností. Ši-
kana, drogy, xenofobie, rasismus, 
různé verbální, psychické a fyzické 
útoky jsou jenom špičkou ledovce, 
který je v dnešní vyspělé společnos-
ti zcela regresivní. Prostřednictvím 
tohoto projektu poukazujeme na 
fakt, že násilí a konfl ikt nejsou od-
povědí na současný stav menšin a 
většin v Evropské unii.

Žáci z České republiky, Sloven-
ska, Litvy, Turecka a Kypru mezi 
sebou sdílejí své zážitky, emoce, 
životní cíle a pomocí těchto aktivit 
chtějí najít řešení, které bude jed-
notné pro celou Evropu (nejen pro 
tyto členské státy). Zatím proběhla 
už tři projektová setkání. V říjnu 
2013 na Kypru, v únoru 2014 na 
Slovensku a v červnu 2014 v ČR - 

v Lysé nad Labem. Další se chystá 
v říjnu tohoto roku v Turecku, kde 
budou studenti prezentovat tradi-
ce, kulturu a zvyky svých zemí. Ka-
ždá partnerská škola dostane pro 
jednotlivá setkání úkoly, které jsou 
pestré a vedou studenty k samo-
statné i skupinové, ale hlavně kre-
ativní práci. Pro setkání v Turecku 
v říjnu tohoto roku se připravuje 
například i umělecké vystoupení či 
fotoalbum různých menšin v okolí 
Lysé nad Labem. Myšlenku solida-
rity se studenti budou snažit vyjá-
dřit například i prostřednictvím 
kresby. Tolerance jako prostředek 
k budování lepší společnosti se 
bude řešit na předposledním se-
tkání v Litvě (únor 2015). 

Projekt Comenius je také skvě-
lou možností jak si zlepšit znalosti 
cizích jazyků, zejména angličtiny. 
Učitelé mohou nahlédnout do pro-

Projekt Comenius „Rozdíly nás spojují!“
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středí cizích škol a tím obohatit své 
vlastní učební metody a aplikovat 
je následně v alternativní výuce.

Závěrečné setkání projektových 
skupin proběhne v květnu 2015 na 
místě, kde vše začalo, na Kypru. 

První prázdninový týden odjely 
děti ze třídy 2.A ZŠ B. Hrozného 
na prázdninovou školu v přírodě 
do Rokytnice nad Jizerou. Tato 
akce proběhla z vlastní iniciativy 
paní učitelky Lenky Kremlíkové 
v jejím volném čase. Stejně jako 
v loňském roce byly děti nadše-
né z výletů po okolí a návštěvou 
lanového centra. Navštívily také 
Dřevosochání ve Františkově, 

Krkonošské muzeum a Památník 
Zapadlých vlastenců v Pasekách 
nad Jizerou. Přestože byly prázd-
niny, děti si psaly deníčky poctivě 
každý den, aby rodiče věděly, co 
dělaly.

Touto cestou bychom rádi po-
děkovali paní učitelce za to, že dě-
tem připravila týden plný zábavy, 
dobrodružství, her i ponaučení.

Rodiče žáků 2.A

Poděkování za prázdni-
novou školu v přírodě

Věříme, že do té doby se nám poda-
ří splnit všechny úkoly a cíle, které 
jsme si nastavili.

Patrik Hudák 
student 3. ročníku OA 

Lysá nad Labem

Výsledky 
m a t u r i t -
ních zkou-
šek jsou 

využívány k hodnocení škol 
v tisku a televizi. Je třeba vždy zvá-
žit, do jaké míry je toto hodnocení 
objektivní, hra s čísly a procenty 
nemusí vždy reálně popsat vý-
sledky daných zkoušek v jednom 
termínu, natož práci školy. Přesto 
mne zaujalo hodnocení „Maturity 
letos dopadly hůř“, které bylo zve-
řejněno v Učitelských novinách 
č. 25 z 24. června 2014. Provedla 
jsem srovnání výsledků naší školy 
s uvedeným celostátním výsled-
kem maturit jaro 2014.

Společnou část - státní matu-
ritu konali u nás ve škole všichni 
maturanti v řádném termínu. To 
znamená, že všichni naši maturanti 
z minulých let složili společnou část 
maturitní zkoušky v předchozích 
letech úspěšně.  V ČR letos na jaře 
dle výše uvedeného zdroje neuspělo 
18,7 %, na naší škole 5,4 %. Všichni 
studenti maturovali z českého jazy-
ka, dále si volili matematiku nebo 

cizí jazyk. Celkem 32 % našich stu-
dentů si zvolilo matematiku a 68 % 
cizí jazyk.  Celostátně dopadla nej-
hůře zkouška z matematiky, celkem 
24,1 % studentů neprospělo, u nás 
ve škole to bylo 33,3 %. Neúspěšnost 
v ČR v anglickém jazyce byla 9,5 %, 
v ostatních cizích jazycích 10,5 % 
a v českém jazyce 6,8 %. Všichni 
naši studenti v těchto předmě-
tech uspěli, tedy neúspěšnost 
v českém a cizích jazycích u nás ve 
škole byla 0 %!

Profi lovou - školní část maturity 
skládali studenti v řádném termínu 
a jeden student, maturant z roku 
2013, v opravném termínu. Neú-
spěšnost v ČR byla 6,9 %, u nás ve 
škole 6 %. Student, který profi lovou 
zkoušku skládal v opravném termí-
nu, uspěl.

Za velmi pěkné výsledky maturit-
ních zkoušek v Obchodní akademii 
Lysá nad Labem patří poděkování 
především učitelům, kteří důsledně 
vedou žáky v souladu s naším mo-
ttem: „Vzdělávat se a uspět“.

RNDr. Ivana Dvořáková,
ředitelka školy

Maturitní zkoušky 
v OA Lysá nad Labem
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VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
Střední škola oděvního a grafi ckého designu v Lysé n. L. 

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

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

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

Střední škola
oděvního a grafi ckého designu
Lysá nad Labem, Stržiště 475
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Zpráva o ukončení realiza-
ce grantového projektu OP VK 
„Sfumato – čtenářská gramot-
nost žáků základních škol“ - reg. 
č. CZ.1.07/1.3.48/02.0038

Ke 30. 6. 2014 byla ukončena 
realizace grantového projektu 
Operačního programu Vzdělává-
ní pro konkurenceschopnost (OP 
VK) „Sfumato – čtenářská gra-
motnost žáků základních škol“, 
který byl spolufi nancován Evrop-
ským sociálním fondem a státním 
rozpočtem České republiky. 

Projekt byl úspěšně realizován 
v období od 1. 4. 2013 do 30. 6. 
2014 a jeho realizací došlo k na-
plnění cílů následovně: 

„Implementace komplexního 
systému výuky pracovníků škol 
a školských zařízení a systematické 
rozšíření nové, dosud běžně a plošně 
nepoužívané, metodiky výuky pr-
vopočátečního čtení Sfumato (tzv. 
Splývavé čtení) v různých podmín-
kách vzdělávání s různými přístupy 
pedagoga; výsledkem úspěšné im-
plementace bude zvýšení čtenářské 
gramotnosti žáků ZŠ Středočeské-
ho kraje.“ – splněno zapojením cí-
lové skupiny do vzdělávání v rám-
ci všech tří klíčových aktivit KA1, 
KA2, KA3 (vždy po třech setkáních 
v různých městech Středočeského 

kraje) a využitím metody Sfumato 
v praxi pedagogů při výuce prvo-
počátečního čtení,

„Projekt je zaměřen na aktivitu 
Podpora profesního rozvoje pedago-
gických pracovníků škol a školských 
zařízení v oblasti kurikulární re-
formy - se zacílením na vzdělávání 
pracovníků škol a školských zařízení 
zaměřené na metodiku výuky smě-
řující k rozvoji klíčových žákovských 
kompetencí, či tvorbu a realizaci 
vzdělávacích programů určených 
k rozvoji klíčových kompetencí učite-
lů.“ – splněno obsahem vzdělává-
ní v rámci KA projektu se zaměře-
ním na cílovou skupinu pedagogů 
základních škol,

„K dosažení cílů bude vyškoleno 
a podpořeno celkem 100 pedagogů 
ze ZŠ i speciálních škol (jedná se 
o 100 jedinečných osob zapojených 
do aktivity 1 a 2 a část z těchto osob 
zapojených do aktivity 3).“ – splně-
no, podpořeno celkem 194 peda-
gogů,

„Metodickou podporu a certifi ka-
ci vzdělávacího kurzu ponese doda-
vatel ABC Music v. o. s. Jedná se o 
"vynálezce" metody a v ČR je jediným 
subjektem, který vlastní know-how 
k dané problematice. Spolupráce s 
touto organizací představuje garanci 
úspěchu projektu.“ – splněno, byla 

uzavřena Smlouva o poskytování 
služeb s ABC Music v. o. s., hlav-
ním školitelem vzdělávání cílové 
skupiny byla PaedDr. Mária Na-
vrátilová (jednatelka ABC Music 
v. o. s., autorka metody),

„Cílem je naučit metodu Sfumato 
aplikovat při výuce na žácích min. 
75 pedagogů ze 100 zapojených 
(aktivita 1 a 2).“ – splněno, úspěš-
ně podpořeno 147 osob s osvěd-
čením „Sfumato® (Splývavé 
čtení®) s hudebně dramatickým 
aspektem I.“ (za úspěšné absol-
vování vzdělávání v KA 1 a KA 2),

„Cílem je mimo vzdělání peda-
gogů, kteří budou metodu Sfumato 
aplikovat na žácích (aktivita 1 a 2), 
také vytvořit síť lektorů (aktivita 3), 
kteří metodu Sfumato budou učit 
další pedagogy (tzn. v tomto přípa-
dě nepůjde o to aplikovat metodu na 
žácích škol, ale o to naučit se lekto-
rovat tuto metodu na dalších peda-
gozích). Celkem je cílem vytvořit síť 
min. 10 lektorů. Lektorská síť vznik-
ne na základě výběru 15 pedagogů 
z aktivity 1 a 2.“ – splněno, úspěš-
ně podpořeno 52 osob s osvěd-
čením „Sfumato® (Splývavé 
čtení®) s hudebně dramatickým 
aspektem II.“ (za úspěšné absol-
vování vzdělávání v  KA3 = výcho-
va aktivního učitele),

Cílem není jen základní předsta-
vení metody, ale také zaměření výuky 

na dramatickou a hudebně drama-
tickou výchovu, což přispěje k hlubší-
mu porozumění a pochopení textu u 
žáků, kteří mají problémy se čtením, 
psaním a vyjadřováním. – splněno, 
vytvoření inovovaných produktů 
– Metodika Sfumato zaměřená 
na dramatickou a hudebně dra-
matickou výuku, Scénáře k pís-
menům, Písničky k písmenům.

Projekt byl pro cílovou skupinu 
přínosný - dokladem toho byly vel-
mi pozitivní zpětné vazby účastníků 
vzdělávání na metodu Sfumato, 
výsledky hodnocení účastníků v zá-
věrečných hodnotících dotaznících, 
zájem o metodu Sfumato a množství 
dotazů k metodě Sfumato a jejího 
použití v praxi, návštěvy otevřených 
hodin s výukou čtení metodou Sfu-
mato na naší základní škole. 

Věříme, že využití metody Sfu-
mato (Splývavé čtení, čtení s poro-
zuměním) ve výuce prvopočáteč-
ního čtení přispěje ke zkvalitnění 
čtenářské gramotnosti žáků základ-
ních škol a návazně tak i dalších 
gramotností – zejména matematic-
ké (pozitivní dopady propojení čte-
nářské gramotnosti v matematické 
gramotnosti byly v rámci projektu 
taktéž ověřeny). 

Za realizační tým
PaedDr. Irena Jarešová,

manažer projektu

6. tisková zpráva 

„Člověk v přírodě, příroda 
v lidech“

V dalším projektovém dnu, který 
se uskutečnil 19. 5. 2014, jsme pod-
nikli výpravy za poznáváním příro-
dy a samotného člověka ve vztahu 
k přírodě. Rozdělili jsme se do sku-
pin po ročnících a každá z nich měla 
jinou aktivitu s jiným programem.

 
Žáci 6. ročníku vytvořili skupiny 

dvě. Jedna poznávala přírodu naše-
ho okolí - ptáky v zámecké zahradě 
a jejím okolí, stromy a byliny a dru-
há se zamýšlela nad vlivem člověka 
na přírodu. Aby děti porozumě-
ly, jak spotřeba ovlivňuje životní 
prostředí, celé dopoledne strávily 
s lektorkou Ekocentra Koniklec 
s ekohrou s názvem „Spotřeba – je 
opravdu potřeba?“ Jednotlivé sku-
piny dětí modelově představovaly 
typy sociálních skupin lidí (běžná 
rodina, rodina kreativců, důchod-
ci, studenti apod.). Žáci byli vedeni 
k tomu, aby vytvořili nákres bydle-
ní, ve kterém reálně jednotlivé sku-
piny lidí žijí a podle nákresu museli 

Projektový den – 19. 5. 2014 na ZŠ J. A. Komenského 
doplnit předměty s různým typem 
spotřeby podle jejich životního sty-
lu. Následně podle různých typů 
tabulek hodnotili celkové náklady 
na provoz domácnosti. S lektorkou 
rozebrali spotřebu jednotlivých za-
řízení v domácnostech, poznávali, 
jak se dá pomocí úsporných zdrojů 
ušetřit, chovat se ohleduplně k ži-
votnímu prostředí. 

Děti tak pochopily, co jsou to ob-
novitelné a neobnovitelné přírodní 
zdroje. Uvědomily si, jak by v bu-
doucnu měly přistupovat k životní-
mu prostředí z hlediska energetické 
spotřeby.

Do kaňonovitého údolí řeky Labe 
se vypravili žáci 7.B. Bránou Čech 
se vstupuje do Českého středohoří. 
Tato část republiky je více známá 
proslulých chemičkami, o to více 
byly děti překvapeny krásami této 
oblasti. Každý vyšší vrch je koru-
nován zříceninou hradu nebo se 
k němu váže nějaká událost. 

Je zde velké množství naučných 
stezek. Žáci se vydali po trase 
naučné stezky „Libochovany“. 
Zjistili, jaké zajímavé druhy ži-
vočichů se nachází v této oblasti, 
a že zde převládají teplomilné 
rostliny rostoucí na odlesněných 
stráních. Plni nových informací 
a zrelaxovaní se vrátili druhý den 
před katedru.

8. ročník se vypravil do Pra-
hy na Přírodovědeckou fakultu 
Univerzity Karlovy. Nejenže žáci 
navštívili laboratoře s možností si 
provést pitvu žížaly nebo švába, ale 
viděli i unikátní expozici Hrdličko-
va muzea. To se nachází v budově 
Přírodovědecké fakulty UK a žáci 
se zde mohli za odborného výkla-
du seznámit se sbírkami. Prohlédli 
si expozici Naši předci - evoluce 
člověka, v kolekci Trepanovaných 
lebek se dozvěděli, jak a proč se 
trepanace – „otevření lebek“ pro-
vádělo. Ve vitrínách Frenologické 
sbírky je zaujaly lebky s určitými 
liniemi, prohlubněmi či výstupky, 
podle kterých se původně mylně 
určovaly typy lidí i jejich vlast-
nosti a schopnosti. Tento obor je 
v současnosti již zakázán. Šebesto-
va sbírka pygmejů žáky seznámila 
s prací českého antropologa Pavla 
Šebesty, který pobýval v africkém 
pralese u kmene Pygmejů. Prohlíd-
kou odlitků obličejů, rukou, nohou 
i vzorků vlasů se všichni přesvědči-

li o odlišnosti a zajímavosti tohoto 
národa. Díky sbírce Posmrtné 
masky děti znají obličejové masky 
českých i zahraničních osobností, 
již nežijících umělců, vědců, politi-
ků mezi nimi např. T. G. Masaryka. 
Egyptská sbírka nám odhalila tři 
tisíce let staré mumie z Údolí králů. 
Ve Foitově sbírce akad. malíř Foit 
ukazuje umělecké ztvárnění života 
afrických kmenů. Exkurze byla pro 
děti přínosná a obohacující.

Žáci 9. ročníku se vydali porov-
nat náš životní styl a životní úroveň 
s obyvateli Nepálu. V Tibetském 
a nepálském centru vyslechli pouta-
vou přednášku o životě a tradicích 
této oblasti. Na závěr si zašli do ti-
betské restaurace, která je součástí 
centra, na oběd a poznali chuť tra-
dičního nepálského jídla. Akce se 
všem moc líbila.

Garant projektu: 
Mgr. Pavla Michalová

Všechny akce jsou součástí projek-
tu „Přírodovědná učebna v přírodě 
a přírodovědná laboratoř“ schvále-
ného v rámci Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschop-
nost (OP VK) s registračním číslem 
CZ.1.07/1.1.32/02.0088. Projekt je 
spolufi nancován Evropským sociál-
ním fondem a státním rozpočtem 
České republiky.

V posledních několika letech 
se školní budovy a školní hřiště 
v Lysé nad Labem hodně mění. Ve 
všech školách došlo nebo dochází 
k výměně oken, zateplení budov 
s novými fasádami. Každý rok pro-
bíhají rekonstrukce i uvnitř – nové 
podlahy, výměna elektroinstalací, 
rozvodů pro IT, rekonstrukce topení 
a vodovodních rozvodů, výmalba, 
modernizace jídelny Scolarest atd.

Školní hřiště se škvárovým 
povrchem nás trápilo řadu let. 
V loňském roce se změnilo v krásné 
moderní sportoviště s umělými po-
vrchy, které nám jiné školy závidí. 
Využívají ho nejen žáci základních 
škol a obchodní akademie, ale zdar-
ma i veřejnost.

Letos v létě probíhá např. ná-
ročná rekonstrukce WC a umývá-
ren spojená s výměnou stoupaček 
v zeleném pavilonu B a výměna 
světel na všech chodbách v areá-
lu ZŠ J. A. Komenského, výměna 
oken ze dvora na ZŠ B. Hrozného 
na náměstí a oprava střechy a za-
teplení Masarykovy školy, tedy její-
ho I. stupně. V příštích letech jsou 
přislíbeny rekonstrukce rozvodů 
a WC v dalších pavilonech ZŠ 
J. A. Komenského, měla by se vybu-
dovat nová tělocvična pro litolskou 
školu a rozšířit v některé základní 
škole její kapacita přístavbou nebo 
rekonstrukcí. Rozšíření kapacity po-

Zázemí škol v Lysé n. L.

třebuje i ZUŠ F. A. Šporka. Poslední 
jmenované velmi rozsáhlé akce už 
nebude možné realizovat pouze 
v době prázdnin, aby nenarušily 
chod vyučování. Budou tak potře-
bovat porozumění ze strany žáků, 
rodičů, zaměstnanců i ostatních 
návštěvníků škol.

Všechny rekonstrukce se snaží 
Město Lysá nad Labem provádět 
v součinnosti s řediteli škol. Alespoň 
za sebe můžeme říct, že spolupráce 
je více než dobrá. Městu patří naše 
poděkování za to, že přehodnotilo 
priority (že např. tzv. „nová škola“ 
po 42 letech už opravdu není nová) 
a že zajišťuje fi nancování i orga-
nizaci těchto náročných investic. 
V skrytu duše doufáme, že tento 
trend zůstane nastavený i na další 
léta. Děti a mládež si zaslouží dů-
stojné prostředí pro své vzdělávání, 
vždyť jsou, řečeno slovy klasika, 
„budoucností národa“…

Zveme všechny zájemce z řad 
veřejnosti, přijďte se k nám do škol 
podívat! Termíny dnů otevřených 
dveří najdete na našich webech 
nebo přijďte kdykoliv po telefonické 
domluvě.

RNDr. Ivana Dvořáková,
ředitelka Obchodní akademie

PaedDr. Irena Jarešová,
ředitelka ZŠ B. Hrozného

Mgr. Marie Nováková,
ředitelka ZŠ J. A. Komenského

ZŠ J. A. Komenského Lysá n.L. Vás srdečně zve na Den ote-
vřených dveří v pondělí 22. 9. 2014 od 9.00 do 14.00 hodin, při 
kterém si budete moci prohlédnout Učebnu v přírodě a laboratoř, 
které byly vybudovány v rámci projektu „Přírodovědná učebna 
v přírodě a přírodovědná laboratoř“ schváleného v rámci Operač-
ního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) 
s registračním číslem CZ.1.07/1.1.32/02.0088. Projekt je spolu-
fi nancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem 
České republiky.

Pozvánka na 
Den otevřených dveří 

do Učebny v přírodě 
a přírodovědné laboratoře
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6. - 7. 5 2014
Mobilní planetárium

Na začátek předposledního mě-
síce školního roku jsme pro žáky 
1. – 5. ročníků naší školy vybrali 
další nový a zajímavý způsob výuky 
prostřednictvím promítání atraktiv-
ního vzdělávacího fi lmu. Podpořili 
jsme tím jak přírodovědné, tak i hu-
manitní předměty. 

Využili jsme nabídky první-
ho mobilního planetária v České 
republice, které se snaží hravou 
a zábavnou formou zpopularizovat 
vzdělání v oblasti astronomických 
a přírodních věd. V planetárním 
stanu po úvodním poutavém vy-
právění paní lektorky shlédli mladší 
žáci 30minutový fi lm „Jak Měsíc 
putoval ke Slunci na návštěvu“ 
a skupina starších žáků krátký 
fi lm „Původ života“. Obě projekce 

i samo prostředí planetária mělo 
velký úspěch. Žákům se tato akce 
velmi líbila, byla pro ně netradiční. 
A hlavně přínosná! 

Mgr. Erika Drobná
metodička projektu

20. 5. 2014
Beseda s Lenkou a Václavem 
Špillarovými  „AFRIKA - jiný svět“

Grant realizovaný na naší škole 
pod názvem Přírodovědná učebna 
v přírodě a laboratoř má i svou ze-
měpisnou část. Při zeměpisných 
exkurzích žáci porovnávají přírodu 
místní s přírodou v oblasti, kterou 
při ní poznávají. 

Pro žáky II. stupně jsme pozvali 
20. 5. 2014 do místního kinosálu 
v Lysé známou cestovatelskou dvo-
jici – manžele Špillarovi. 

Téma Afriky se nám zdálo neja-

traktivnější, a proto jsme ho zvolili 
jako vhodnou náplň naší besedy.  
Žákům i učitelům se poutavé vyprá-
vění moc líbilo. Manželé vyprávěli 
o svém startu i cíli – Kapském Měs-
tě.  Žáci se během besedy přenesli 
na jiný kontinent. Seznámili se 
s  přírodou, obyvatelstvem, kultu-
rou a zvyky vzdálené části světa - Ji-
hoafrické republiky, Namibie a Bot-
swany.  Šlo o nevídané a zajímavé 
povídaní, které mělo velký úspěch 
u žáků s přidanou hodnotou zvý-
šené pozornosti a kladením všeteč-
ných otázek. 

Mgr. Jana Šenfelderová
koordinátora projektu 

12. 6. 2014
ZOO Chleby a jahodárna 
Oskořínek

Tato exkurze ze dne 12.června 
byla pro skupinu tříd I.A a 4.B. 

Žáci v doprovodu pedagogů 
vyrazili do ZOO Chleby. Před 
cestou do této zahrady si vyzkou-
šeli kvíz, který je umístěný na 
stránkách zoologické zahrady. 
Otázky se také týkaly životního 
prostředí.  Žáci, rozděleni do 
skupin, byli různě zdatní, a pro-
to zvládli i různý počet úrovní 
v kvízu. V samotné ZOO byli děti 
velmi nadšené z tzv. kontaktních 
výběhů. Měly také možnost krmit 
zakrslé kozičky, ovšem jen speci-
álním nekalorickým krmivem.

Exkurze pak pokračovala ces-
tou do jahodárny. Ta se nachází 
na okraji obce Oskořínek. Žáci 
si tak konec dne osladili vlast-
noručně nasbíranými jahodami 
a byli velice spokojeni. Poznali 
i jiné místní rostliny, učili se znát 
jejich názvy. 

Exkurze měla veliký úspěch, 
děti byly plny zážitků, informací-
…a jahod! 

Mgr. Martina Tanglová, 
Šárka Dömeová

třídní učitelky tříd 1.A, 4.B 

Všechny akce jsou součástí 
projektu „Přírodovědná učeb-
na v přírodě a přírodovědná la-
boratoř“ schváleného v rámci 
Operačního programu Vzdělá-
vání pro konkurenceschopnost 
(OP VK) s registračním číslem 
CZ.1.07/1.1.32/02.0088. Projekt 
je spolufi nancován Evropským so-
ciálním fondem a státním rozpoč-
tem České republiky.

ZŠ J. A. Komenského informuje o vybraných akcích 
v květnu a červnu

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Srdečně zveme všechny příznivce 

Nordic  Walkingu na odpolední výlet 
podél Labe. Dne 6. 9. 2014. Registrace 
a sraz účastníků před nádražím v Lysé 
nad Labem  v 10.30 hodin. Startovné:  
80,- Kč (v ceně svačina a občerstvení). 
Trasa výletu v délce 12 km. Možnost 
zapůjčení holí. Přihlášky telefonicky 
nebo na e.mail,  nejpozději  1. 9. 2014.

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

Podzimní výlet s Nordic 
Walking  

Pravidelné lekce Nordic Walk-
ingu začínají 1. září v 18.30 hodin 
od ZŠ Komenského (vždy v pondělí 
a ve čtvrtek).

Renata Zápotocká
Tel.: 775 246 033, 

www.vyzivovyporadce-hubnutí.cz

Nevíte jaké po-
traviny nakupo-
vat, neorientujete 
se v obalech na 
výrobcích, začí-

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

V kurzu máte možnost:
- změnit svůj životní styl
- zredukovat váhu
- porozumět označování 
 na obalech výrobků
- naučit se nakupovat kvalitní 
 potraviny
- získat pomůcky usnadňující 
 hubnutí
- naučit se sestavit si vhodný 
 a zdravý jídelníček
- ochutnat potraviny vhodné 
 při hubnutí
- příjemně strávit čas ve společnosti 
 lidí majících stejný cíl

Kurzy trvají 11 týdnů a tvoří je kaž-
dý týden jedna tříhodinová skupinová 
lekce (2 hodiny povídání + 1 hodina 
cvičení). Podzimní kurzy v Lysé n. L. 
začínají 14. 9. 2014 od 17.00 hodin 
v ZŠ Bedřicha Hrozného.

Jezte s námi zdravě - Krabičky 
do zaměstnání i do domu

Jestliže se stále trápíte držením 
diety a snaha zhubnout alespoň 
nějaká kila je pro vás čím dál těžší a 
nemáte možnost kvalitního stravo-
vání v zaměstnání, připravili jsme 
pro vás program  ,,Jezte s námi 
zdravě“ - je to systém stravová-
ní, který vám pomůže dosáhnout 
redukce váhy, lepší kondice nebo 
prostě jen ušetřit čas.

Kurz snižování nadváhy 
a zdravého životního stylu

Téměř po 10 letech praxe výži-
vové poradkyně se vracím k pů-
vodnímu záměru vařit  ,,krabič-
ky“. Stále se přesvědčuji o tom, 
že největší problém není slabá 
vůle, ale čas, který jsme ochotny 
věnovat samy sobě. Po celoden-
ním maratónu v zaměstnání se 
snažíme zvládnou domácí práce, 
věnovat se dětem, manželovi, uva-
řit večeři, připravit dětem svačiny 
a s vypětím sil večer padneme. 
A už vůbec se nám nechce při-
pravit si jídlo pro sebe. Teoretic-
ky všechny víme, jak zhubnout 
a jak by měl jídelníček vypadat, 
ale prakticky je daleko jednoduší 
zakoupit něco při cestě do práce 
v supermarketu, využít fast foodu 
nebo v lepším případě zaskočit do 
jídelny. Sice nám to moc nechut-
ná, ale je to rychlé a bez práce.                                                                                                  
Snídaně a svačiny nejsou tak vel-
kým problémem jako hlavní jídla 
a jejich skladba, především zařa-
zování ryb a luštěnin do jídelníčku. 
Při ochutnávkách na skupinových 
kurzech, téměř všem luštěniny 
chutnají. A proč je tedy nevaříme? 
Většina z nás to komentuje tím, že 
rodina o luštěniny nestojí a přece 
si je nebudu vařit jenom pro sebe. 
A jsme opět v začarovaném kruhu, 
kdy je nám líto času, který musíme 
věnovat na přípravu svého jídla, 
když je spousta důležitějších věcí. 
Na druhou stranu všechny chce-
me být krásné, štíhlé a zdravé.

Tak pokud chcete jíst zdravě a bez 
práce, ochutnejte naše krabičky, kte-
ré splňují zásady zdravé výživy.

Renata Zápotocká
Tel.: 775 246 033, 

www.vyzivovyporadce-hubnutí.cz

POZVÁNKA
pro všechny příznivce zdravého životního stylu 

a širokou veřejnost

DEN ZDRAVÍ, KRÁSY A POHYBU
V SOBOTU 4. 10. 2014 OD 9 HODIN

ZŠ Komenského v Lysé nad Labem

Již tradičně budete mít možnost v prostorách školy ochutnat 
a zakoupit produkty zdravé výživy, využít poradenství 
kosmetických fi rem a určení diagnostiky vašeho 
zdravotního stavu. Ani letos nebude chybět oblí-
bená přednáška o zdravém stravování s MUDr. 
Kateřinou Cajthamlovou, která ráda zodpoví vaše 
dotazy. Po celé dopoledne bude probíhat cvičení ve 
dvou tělocvičnách, můžete si vyzkoušet různé druhy 
pohybu pod vedením zkušených cvičitelek a seznámit se v součas-
né době s velmi atraktivním sportem Nordic Walking s krátkou 
procházkou po okolí.  

ví 

h

Město Lysá 
n. L. podpořilo 
v rámci Ope-
račního pro-
gramu Život-

ního prostředí projekt MŠ Dráček 
Lysá nad Labem: Přeměna okolí 
MŠ Dráček na přírodní zahradu, 
reagovalo na 43. výzvu OPŽP. 

Radní a zastupitelé města Lysá 
nad Labem v čele s panem staros-
tou, podpořili projekt, čímž mohla 
být 10 % účast města začleněna 
do rozpočtu, 90 % bude uhrazeno 
z fondů EU.

Od března 2014 se začalo s ko-
páním a přestavbou na přírodní za-
hradu, v srpnu 2014 bude předána. 
Zahrada bude k zahájení školního 
roku předána fi rmou MEGA, která 
její přeměnu vysoutěžila a dle pro-
jektové dokumentace architektů 
Ing. Barbory Eismanové a Ing. Iva-
na Marka zhotovila.

Je zde použito akátové dřevo, 
jehož životnost je 20–30 let (herní 
prvky). Vysazené stromy mají dě-
tem tvořit nejen možnost se scho-
vat, ale i poznávací a ochutnávací 
prožitek. Ústřední myšlenka celého 
projekt byla poznávací cesta, která 
je zhotovena z žulových kostek, 
různých úlomků pískovce, akáto-
vých kulatin, které děti mohou zdo-
lat na odstrkovadlech, ale i pěšky 
a v sestavení hledat obrazce, roz-
víjet svou fantazii. Kolem cesty 
vedou tabule poznání- zvířat, 

Využití fondů EU i v mateřské škole
dopravních prostředků, bylinek 
nebo si mohou děti splnit nějaký 
úkol. Je zde hliněná pec a odvod 
i na udírnu, posezení, ale i brou-
zdaliště, kde byly zasazeny vyma-
lované kameny dětmi i jejich ro-
diči. Mnoho květin bylo dosazeno 
a záhony upraveny. Přímo na stá-
vající zahradě jsou též nové prvky 
- venkovní třída, blátoviště s mož-
ností samy si napumpovat vodu na 
dřevěná korýtka a mlýnky. Studna 
je vrtaná, čímž nehrozí někam 
spadnout. Domek na stromě je 
dračí rozhlednou. Ve spolupráci se 
Stření školou oděvního a grafi cké-
ho designu v Lysé nad Labem do-
stal nový kabát i původní domeček 
na zahradě- Dračí cesta, tak by se 
mohl jmenovat obraz, který vznikl. 
S touto školou se nám úžasně spo-
lupracovalo a věříme, že i nadále 
budeme spolupracovat. Dětem je 
dána i možnost prolézat kopec, 
pozorovat ještěrky a tlení dřeva, ale 
i kompostovat. Je zde mnoho no-
vých podpůrných aktivit pro výuku 
dětí a tím možností podporovat je-
jich vztah k přírodě, environmen-
tální výchově.

Děti MŠ Dráček konečně budou 
mít své zázemí pro hry a pro ně již 
bude zahrada od 1. 9. 2014 otevře-
na. Stále platí, že kdo by měl funkč-
ní odstrkovadlo a chtěl by ho daro-
vat, předem velice děkujeme.

Těšíme se na vás Dráčkové 
v nové dračí zahradě.

MŠ Dráček v Lysé nad Labem 
- Litoli prošla rekonstrukcí nejen 
uvnitř, ale i dostala nový teplejší ka-
bát - zateplení, novou střechu, čímž 
už nám neteče na hlavu a ke svým 
35. narozeninám dostala i novou 
zahradu (1979–2014).

Škola díky Městu, jejich zástup-
cům nestárne, ale stále vzkvétá a 
to s touto přírodní zahradou přímo 

potvrzuje. Je zde více zeleně, více 
možností k podpoře environmen-
tální výchovy v mateřské škole.

Před rekonstrukcí to takhle dle 
uvedených fotografi í vypadalo 
a po rekonstrukci, využití fondu 
z EU, kdy Město reagovalo na 
43. výzvu Ministerstva Životní-
ho prostředí, se přijďte podívat 
na změnu: 6. 9. 2014 od 9.00 do 
11.30 hodin.

Bc. Marcela Michňová
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ROZVRH (CVIČENÍ - TANEC - HRY)
PONDĚLÍ 8.00 –   9.00 RANNÍ JÓGA
 8.00 – 11.00 ŠITÍ PRO MAMINKY 
 8.30 – 12.30 MINIŠKOLKA (2–5 let)
 17.00 – 19.00 KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ
 17.45 – 18.45 TAEKWON-DO
 celý den HELEN DORON ENGLISH
ÚTERÝ   8.30 – 12.30 MINIŠKOLKA (2–5 let)
 14.00 – 18.00 HERNA
 15.00 – 16.00 KERAMIKA PRO DĚTI
 16.00 – 17.00 KERAMIKA PRO DĚTI
 18.00 – 19.00 POSTURE CVIČENÍ 
 19.00 – 20.00 POSTURE CVIČENÍ 
 celý den HELEN DORON ENGLISH
STŘEDA   8.30 – 12.30 MINIŠKOLKA (2–5 let)
 9.00 – 10.00 CVIČENÍ PRO MAMINKY
 13.00 – 14.00 ŠITÍČKO PRO DĚTI
 15.45 – 16.30 TAEKWON-DO - přípravka (4–6 let)
 16.00 – 17.00 MONTESSORI
 16.45 – 17.45 TAEKWON-DO - začátečníci
 17.45 – 18.45 TAEKWON-DO - středně pokročilí
ČTVRTEK   8.30 – 12.30 MINIŠKOLKA (2–5 let)
 13.00 – 14.00 ŠITÍČKO PRO DĚTI
 14.00 – 18.00 HERNA
 16.00 – 18.00 DIVADELNÍ KROUŽEK
 18.00 – 19.00 POSTURE CVIČENÍ 
 19.00 – 20.00 POSTURE CVIČENÍ
 20.00 – 21.00 BŘIŠNÍ TANCE
PÁTEK   8.30 – 12.30 MINIŠKOLKA (2–5 let)
 16.00 – 17.00 DIVADELNÍ KROUŽEK
SOBOTA  OSLAVY, PÁRTY, AKCE
NEDĚLE 19.00 – 20.00 CHI-TONING   

Klub
Fajn KlubFajn

www.klubfajn.estranky.cz
email: klubfajn@seznam.cz

tel.: 777 141 243
Poděbradova 1707, Lysá n. L.

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: 

Po 1. 9. MUDr. Čerňanská
Út 2. 9. MUDr. Dáňová
St 3. 9. MUDr. Dáňová
Čt 4. 9. MUDr. Dáňová
Pá 5. 9. MUDr. Čerňanská
So 6. 9. MUDr. Dáňová
Ne 7. 9. MUDr. Dáňová
Po 8. 9. MUDr. Čerňanská
Út 9. 9. MUDr. Chocholová
St 10. 9. MUDr. Chocholová
Čt 11. 9. MUDr. Dáňová
Pá 12. 9. MUDr. Dáňová
So 13. 9. MUDr. Chocholová
Ne 14. 9. MUDr. Chocholová
Po 15. 9. MUDr. Čerňanská
Út 16. 9. MUDr. Matasová
St 17. 9. MUDr. Chocholová
Čt 18. 9. MUDr. Dáňová

Pá 19. 9. MUDr. Chocholová
So 20. 9. MUDr. Čerňanská
Ne 21. 9. MUDr. Čerňanská
Po 22. 9. MUDr. Čerňanská
Út 23. 9. MUDr. Matasová
St 24. 9. MUDr. Chocholová
Čt 25. 9. MUDr. Dáňová
Pá 26. 9. MUDr. Čerňanská
So 27. 9. MUDr. Matasová
Ne 28. 9. MUDr. Matasová
Po 29. 9. MUDr. Čerňanská
Út 30. 9. MUDr. Matasová
St 1. 10. MUDr. Chocholová
Čt 2. 10. MUDr. Dáňová
Pá 3. 10. MUDr. Matasová
So 4. 10. MUDr. Dáňová
Ne 5. 10. MUDr. Dáňová

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

SPORTOVNÍ 
PŘÍPRAVKA : pro děti ve věku: 3 - 6 let = rozvoj obratnosti, motoriky, 
  koordinace a síly, formou her a soutěží

 cvičíme každé: PONDĚLÍ 16:30 - 17:30
   malá tělocvična ZŠ a MŠ Juventa
 bližší informace: Denisa Vaněčková - tel.: 773 693 872;
  e-mail: karate@centrum.cz

KARATE :  pro děti ve věku: 5 - 15 let = výuka shotokan karate, rozvoj síly, 
  obratnosti a disciplíny; účast na soutěžích

 trénujeme každé: PONDĚLÍ 17:30 - 18:30
 a také každou: STŘEDU 16:30 - 17:30
   malá tělocvična MŠ Juventa
 bližší informace: Denisa Vaněčková   tel.: 773 693 872;
  e-mail: karate@centrum.cz

ATLETIKA :  pro děti ve věku: 7 - 14 let = výuka základů lehké atletiky, rozvoj 
  rychlosti a síly; účast na závodech

 trénujeme každé: PONDĚLÍ 16:30 - 17:45 (mladší) 

  PONDĚLÍ 17:45 - 19:00 (starší) 
   velká tělocvična ZŠ Juventa

 a také každou: STŘEDU 16:30 - 17:45 (mladší) 
  STŘEDU 17:45 - 19:00 (starší) 
   velká tělocvična ZŠ Juventa
 bližší informace: Robert Esser   tel.: 777 616 947; 
  e-mail: esser@seznam.cz

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

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

CHYBÍ VÁM PROGRAM 
pro děti či dospělé?

Anebo máte nějaký nápad 
na kroužek, akci či jinou 
volnočasovou aktivitu? 
Umíte nějakou činnost, 

o kterou byste se s ostatními 
chtěli podělit?

Přijďte do MC Parníček, rádi si 
Vás vyslechneme a pomůžeme 

Vám nápad zrealizovat.
Na podzim budeme pro Vás 
pořádat přednášky - Dejte 
nám vědět, jaká přednáška 
či beseda by Vás zajímala!

NABÍZÍME ŠIROKÝ VÝBĚR KROUŽKŮ
RŮZNÉHO TYPU A PRO RŮZNÉ VĚKOVÉ SKUPINY:

– pro děti od 3 do 8 let odpoledne s angličtinou s rodilou mluvčí
– pro dospělé anglická konverzace s rodilou mluvčí
– pro děti hudebně-pohybový kroužek (6 měsíců – 6 let); 
 hravé cvičení (2–6 let); taneční škola (přípravka) (3–7 let)
– Školička BENJAMÍNEK = klub pro předškolní děti (2,5–5,5 let)
– pro dospělé - cvičení pro těhotné a po porodu s hlídáním dětí, 
 příp. si děti můžete vzít s sebou na cvičení

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

MC Parníček
Cena: 5 Kč za převod

BENJAMÍNEK = 
ŠKOLIČKA

pro děti od 2,5 do 5,5 let
PO 8–12
ÚT 8–15     CENA:
ST 8–15     130 Kč za celé
ČT 8–12     dopoledne
PÁ 8–12

BRAMBORIÁDA
20. 9. 2014 

od 14.00 hodin
zábavné odpoledne

BAZÁREK
dětského oblečení do 14 let, 

potřeb pro děti, těhotenského 
oblečení a hraček

na OBDOBÍ PODZIM, ZIMA

PŘÍJEM: 29. 9. a 30. 9.
PRODEJ: 1. 10. a 3. 10.

9–12 hodin a 14 –18 hodin
Přijímáme čisté oblečení pro děti, kočárky, 

potřeby pro děti (váhy, postýlky, houpačky, kola, 
atd.), těhotenské oblečení, hračky.

Za každý kus oblečení a věci bez ohledu na 
prodejní cenu vybíráme poplatek ve výši 4,- Kč, 

od členů Klubu přátel MC ve výši 3,- Kč. 
PROCENTA Z PRODANÉHO ZBOŽÍ 

NEVYBÍRÁME!

Seznam věcí vyplňte DVOJMO do formuláře, 
který si můžete stáhnout na webu 

www.mcparnicek.cz, anebo jej získáte 
v listinné podobě na recepci MC.

NOVINKA
hudebně – pohybový 

kroužek
pro děti od 6 měs. do 6 let

ve středu dopoledne

Nabízíme k zapůjčení 
vstupenky do 

středověké vesničky 
BOTANICUS v Ostré

Sledujte nás na:
www.mcparnicek.cz
www.facebook.com/
materskecentrumparnicek.cz



10 9 / 2014 LISTY města Lysé nad Labem   

Naše Lysá
– SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ

Volební program na období 2014–2018 
– výběr hlavních bodů a cílů, které chceme zajistit:

V oblasti politické:
rozumnou a neagresivní spolupráci s ostatními politickými subjekty, tvorbu vyrovnaného rozpočtu města 
bez nadměrného zadlužování města s využitím dlouhodobějších plánů, priorit a koncepcí a existující 
projektové dokumentace.

V oblasti dopravy a infrastruktury:
podporu výstavby další etapy obchvatu lepší spoluprací se Středočeským krajem,
vyřešení dopravní situace na křižovatce u kina a na přístupových trasách ke školám a ke školkám,
zlepšení parkování ve městě vybudováním nových parkovacích míst v centru města a u nádraží včetně 
úložiště jízdních kol, parkoviště u nové mateřské školy na Sídlišti. 

V oblasti občanské vybavenosti:
podporu výstavby domova důchodců a domů s pečovatelskou službou, a to jak ve spolupráci se Středočes-
kým krajem, tak i se soukromými subjekty, podporu rozvoje a činnosti Sboru dobrovolných hasičů města, 
zvýšení bezpečnosti ve městě rozšířením kamerového systému.

V oblasti zdravotnictví:
rozšíření služeb odborných lékařů, odstranění bariérovosti zdravotnických zařízení, podporu generační 
obměny lékařů.

V oblasti životního prostředí:
revitalizaci parku před poštou, zlepšení čistoty města, výsadba květin, revitalizaci zelených ploch ve městě, 
podporu tvorby nových vodních ploch v okolí města.

V oblasti kultury a sportu:
podporu organizacím, spolkům, oddílům i jednotlivcům, pořádajícím kulturní a sportovní aktivity
podporu rekonstrukci městského kina na společenské a kulturní centrum města, vybudování cyklostezky 
mezi Lysou a Milovicemi s využitím i pro in-line bruslení, podporu cyklodopravy ve městě, rekonstruk-
ce úschovny kol u nádraží ČD, prodloužení otevírací doby a kulturní oživení zámeckého parku včetně 
klášterních teras, osazení parku informačními panely, podporu pro vybudování víceúčelové sportovní haly, 
bazénu a dalších sportovišť v rámci Místní akční skupiny Polabí.

Pro naše městské části Byšičky a Dvorce:
odkanalizování Byšiček, rekonstrukce přístupové cesty z návsi k tůni, dobudování kanalizace ve Dvorcích, 
opravu průjezdní komunikace a vybudování chodníku ve Dvorcích.

V oblasti veřejné správy:
zvýšení informovanosti občanů o činnosti městského úřadu, zvýšení transparentnosti zveřejňováním smluv 
a faktur města, diskusi k veřejným záležitostem na začátku veřejných zasedání zastupitelstva města, lepší 
využití internetových stránek města o kulturních a sportovních akcích, podporu preventivně bezpečnost-
ních akcí, zvýšení efektivity městského úřadu a využití pracovníků.

V oblasti školství:
rozšíření kapacity jedné ze základních škol a kapacity ZUŠ F. A. Šporka, vybudování nové tělocvičny při ZŠ 
T. G. Masaryka v Litoli, pokračování rekonstrukcí školních budov, odstranění bariérovosti,
zabezpečení kvalitního a moderního vybavení škol, které město zřizuje, podporu zakládání soukromých 
školek, jazykových škol, vzdělávacích center, podporu spolupráce mezi všemi stupni škol navzájem, mezi 
školami a zřizovatelem. 

KDO JSME? Jsme nezávislí kandidáti, nejsme zavázáni žádné firmě ani politické straně, ne-
podléháme lobistickým vlivům a tlakům zájmových skupin a politických subjektů. Jsme nezá-
vislé sdružení aktivních občanů, kteří se rozhodli spojit své síly, aby změnili Lysou n. L. v místo, 
kde se bude dobře žít. Jsme ochotni věnovat svůj volný času a námahu pro zcela veřejné zájmy, budovat kvalitní 
a fungující město, jsme ochotni naslouchat požadavkům občanů a ne prosazovat své soukromé zájmy a cíle.  

PROČ JSME VZNIKLI? Od roku 1998 vládne v Lysé nad Labem koalice ODS, Lysá 2010, MOP, Naše 
Lysá a ČSSD. Tato vládnoucí garnitura nám po 16 – ti letech vládnutí zanechala město bez vybavenosti, 
která je běžná v okolních městech, např. v Benátkách, Poděbradech, Nymburku. Zdědili jsme:
- město bez kulturního domu, sportovní haly, zimního stadionu, bazénu či veřejného koupaliště 
-  město, které jako jediné v regionu nemá na Labi přístaviště pro osobní lodě ani jinou rekreačně sportovní 
 vybavenost na pravém břehu
- město, které jediné nemá vybudovanou cyklostezku na trase od pramene Labe do Hamburku
- město bez možnosti bezpečného přístupu k Labi pro maminky s dětmi a kolaře zejména v Litoli
- město bez jakéhokoliv konceptu dopravy, bez severojižního silničního obchvatu, jehož  občané nemohou 
 během výstav zaparkovat, město bez zájmu o bezpečnou dopravu dětí do školy
- město bez jediného metru funkční trasy pro kola a in-line, město bez možnosti bezpečné cyklodopravy 
- město s nejhorší poštou široko – daleko, město, kde se téměř nekomunikuje s občany
- město, kde se nehospodaří, ale peníze se zbytečně utrácejí, s nevýhodnými dodavatelskými smlouvami

CO CHCEME DOSÁHNOUT? Chceme iniciovat změny, které povedou k výraznému zkvalitnění života 
pro co nejširší skupiny občanů Lysé nad Labem. Máme ve svých řadách odborníky, kteří jsou schopni tohoto 
cíle dosáhnout, s profesionálními zkušenosti s urbanizmem, plánováním měst, veřejnými zakázkami, do-
pravou, životním prostředím, kulturní, sociální a sportovní politikou. 
Široký program změn, který jsme připravili, nelze v tomto ohraničeném prostoru představit, doručíme Vám 
jej na tiskovinách hnutí Změna pro Lysou a bude také na našich stránkách www.zmenaprolysou.cz.
Zde poskytnutý prostor využijeme k informování o skutečnosti, která měla mne jako vedoucího hnutí Změ-
na pro Lysou zlikvidovat hned v začátcích činnosti hnutí.
Donesly se mi zprávy, že někdo roznáší po Lysé, že jsem působil jako spolupracovník STB. Já jako zapřisáhlý 
demokrat toto obvinění kategoricky odmítám, nikdy jsem já, ani nikdo z mé rodiny nebyl členem KSČ nebo 
STB, nic jsem nepodepsal a nikdy nikoho neudával – vždy jsem stál na té druhé straně “barikády“.
Proto ihned po zjištění, že konkrétně paní Marcaníková s tímto obviněním cíleně oslovuje mé politické ko-
legy a partnery, jsem písemně požádal o vyjádření Ústav paměti národa (ÚPN), který je pro posouzení tím 
vrcholným orgánem. 
ÚPN mi při osobním jednání potvrdil, že na moje jméno neexistuje žádný svazek, či spis. Spolupráci s STB 
může dle ÚPN doložit jenom svazek, který obsahuje podpis vázacího aktu ke spolupráci, zprávy STB o jed-
náních, udáních a podobné dokumenty. ÚPN mi potvrdil, že žádné takovéto dokumenty na moje jméno 
neexistují, a to ani ve formě svazku, ani ve formě jakýchkoliv jiných sólo dokumentů. 
Činnost paní Marcaníkové vnímám jako promyšleně načasovanou akci na mojí diskreditaci a podání žaloby 
ještě zvážím. Za povšimnutí stojí, že dcera a vnuk paní Marcaníkové mají v Lysé kandidovat za hnutí ANO 
- to by mohlo mnohé vysvětlovat.
Pro mne osobně je nejdůležitější, že na dotaz o mé spolupráci s STB jsem od ÚPN dostal negativní odpověď 
a že stejnou negativní odpověď v případě dotázání, dostane od ÚPN a od Ministerstva vnitra ČR i každá 
oprávněná instituce, či úřad. 
V komunální politice ve Dvorcích a v zastupitelstvu v Lysé působím pět let a občané znají moje názory 
z článků v Listech, Pojednáníčku a z veřejných vystoupení. Protože každá snaha o pozitivní změny, o vybu-
dování něčeho pro občany a město má být „spravedlivě potrestána“, nějakou podpásovku jsem v předvoleb-
ní kampani očekával. Nenecháme se tím však odradit, v našich aktivitách budeme pokračovat a věříme, že 
v této činnosti nebudeme sami. 
Připojte se a pojďme spolu změnit naše město!

Ing. Zdeněk Osvald, vedoucí politického hnutí  ZMĚNA PRO LYSOU 

volební sdružení obèanù 
mìsta Lysá nad Labem

Lysá - bezpeèné, zdravé a pìkné místo k životu

Sami rozhodnìte, jaká bude cesta mìsta Lysá nad Labem!

Z našeho programu:

Mìstské plány, projekty a rozpoèet budeme od poèátku veøejnì projednávat.  
�

Veškeré informace zveøejníme na mìstském webu a v infocentru.
�

Na rozvoj mìsta budeme více využívat dotace.
�

Zvýšíme bezpeènost pìších a cyklistù v kritických místech, pøipravíme 
�

bezbariérová øešení a výstavbu chybìjících chodníkù. 

Podpoøíme dobudování východní èásti obchvatu a vymazání jeho severo-
�

západní èásti kolem Hrabanova z územního plánu.

Vytvoøíme nová dìtská høištì, parky a místa pro aktivní odpoèinek.
�

Zasadíme se o dostatek míst v mateøských školách nebo dìtských skupi-
�

nách pro dìti od tøí let. 

Chceme zachránit kubistickou vilu Emila Králíèka v Litoli.
�

Podpoøíme zrušení spalovny nebezpeèných odpadù na Šíbáku. 
�

Souhlasíme se zákazem všech heren. 
�

Jsme zastánci rozvoje mìsta, ale bez projektù zatìžujících životní prostøedí.
�

Naši kandidáti:

Bc. Martin Robeš; Mgr. Martina Tužinská Synková; Mgr. Jaromír Šalek; 
Mgr. Veronika Vaòáèková; Ing. Jan Macke; Ing. Petra Vodenková; Ing. Jiøí Drbohlav; 

Mgr. Martina Spieszová; Bc. Tomáš Petrùv; Ing. Iveta Bufková, CIA; Luboš Kos; 
Kateøina Hrabec Kubešová; Ing. Jakub Tesaø; Michaela Nohejlová; Michael Rossall

www.cestamesta.eu
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Dálková doprava do města nepatří

KDY UŽ TY KAMIONY  
ZMIZÍ Z CENTRA…?

TAK JÁ NEVÍM, MÁM JÍT 
DO TOHO NOVÉHO 
PEČOVATELSKÉHO  
DOMU?

KAM SE S TÍM 
TÁHNEŠ?

BABI, TO NECH JINÝM,  
S PEČOVATELKOU 

TO TEĎ ZVLÁDNEME 
I DOMA.

JDU DO HOUSLÍ,  
DODATEČNĚ MĚ PŘIJALI, JAK 

ROZŠÍŘILI ZUŠKU. A TY?

JÉ, MAMI, 
VONÁSKOVI SI 
ASI JEŠTĚ NEVYMĚNILI 
STARÝ KOTEL, A SNAD  
PÁLÍ I PLASTY.

Pomoc s péčí o seniory v rodinách a více míst 
v seniorských domech

K zdravějšímu prostředí vlastními silami

Dětem a mládeži více kultury a sportu 
podporou osvědčených organizací

Lepší podmínky pro společenský život

JE MI Z TOHO TROCHU  
TRAPNĚ – JET NA LYSKÝ  
PLES DO MILOVIC…

Vy jste toto město…

… a Vás?

Máme vizi 
i konkrétní náměty,  

jak by se mohl zlepšit náš společný 
život v Lysé nad Labem. Vy jistě také.  

A Vaše názory nás zajímají. 
Napište nám je na adresu kducsl-lysa@seznam.cz 

nebo s námi diskutujte ve facebookové skupině  
KDU-ČSL Lysá nad Labem.

Vzkaz nám můžete vhodit do schránky u vývěsní skříňky  
KDU-ČSL v Masarykově ulici naproti výstavišti.

Na osobní setkání se těšíme při tradičních 
besedách v restauraci U Krále Václava

každou první středu v měsíci 
od 18 hodin.

s podporou nezávislých 

ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ jde do soutěže kandidátů ko-
munálních voleb 2014 v silné sestavě. Lídrem patnáctky odvážných je Ing. Karel OTA-
VA, zkušený odborník v železniční dopravě, někdejší dlouholetý, úspěšný přednosta 
železniční stanice Lysá nad Labem, a to v době, kdy tato stanice čítala více jak sto 
zaměstnanců a proběhla rozsáhlou modernizací, jejíž byl „hnacím motorem“.  Zasloužil 
se výraznou měrou o elektrizaci železniční tratě do Milovic, nasazení moderních vozi-
del a o zkrácení intervalů v příměstské vlakové dopravě. Odvedená práce je názornou 
ukázkou přeměny snů ve skutečnost. Podaří se zkrátit intervaly u vlaků od Prahy i o 
víkendech a svátcích? Podaří se výstavba nového velkokapacitního parkoviště P+R, 
které by výrazně pomohlo problémům s parkováním ve městě? Podaří, Ing. Karel Ota-
va sliby plní. A my ostatní mu pomůžeme! Z volebního programu vybíráme:

• Budeme dále usilovat o dokončení započatých stavebních prací na klášterních 
 terasách. 
• Chceme, abychom od projektu pokročili k realizaci rekonstrukce Muzea B. Hrozného 
 včetně revitalizace přilehlé zahrady.
• Pomůžeme základní umělecké škole s vybudováním učeben v půdních prostorách 
 nad prodejnou Jednoty (kulturní památka) na Husově nám.
• Máme na zřeteli vylepšení života ve Dvorcích a Byšičkách, a to i v rámci přípravy 
 a realizace investičních akcí (kanalizace). 
• V nadcházejícím volebním období uskutečníme přestavbu suterénních prostor 
 vč. bývalého bytu školníka v ZŠ J. A. Komenského na třídy a kabinety.
• Podporujeme výstavbu nové tělocvičny u litolské školy.
• Chceme, aby ZŠ B. Hrozného měla novou střechu dříve než z havarijního důvodu.
• Najdeme smysluplné využití rodného domu prof. Jedličky (kulturní památka) 
 na Nám. B. Hrozného včetně případného projektového zajištění a postupné realizace.
• Také  chceme chodit po lepší ploše Husova náměstí (s možností parkování) a těšit 
 se z obnoveného městského znaku na jeho východní straně.
• Podpoříme rozšíření městského kamerového systému do problémových lokalit 
 a také hlásičů městského rozhlasu do částí, kde chybí (Poděbradova ul. včetně 
 přilehlých ulic, Lom, Kačín).
• Zajistíme prostory pro parkování kol na nádraží na stávajícím místě nebo 
 v parkovacím domě. 
• Věříme, že se v dohledné době svezeme novým výtahem ve zdravotním středisku.
• Podpoříme obnovu stromořadí či alejí ve městě.
• Věříme, že se v nadcházejícím volebním období projdeme po nové cestě mezi 
 sochami dvanácti měsíců v zámeckém parku.
• Jsme pro podporu aktivit iniciovaných spolky, sportovními kluby, občanskými 
 sdruženími, školami všech typů, ale i jednotlivci.
• Doporučíme, aby do komisí coby poradních orgánů rady města byli jmenováni 
 takoví členové, kterým daná problematika není cizí – odbornost před stranickost.

O Vaši přízeň se dále ucházejí: Marcela CHLOUPKOVÁ, PhDr. Kvetoslava ŽIG-
MUNDOVÁ, Mgr. Petr ŘEHÁK, František MASAŘÍK, Jan SAJDL, Olga OTAVOVÁ,
Robert CERHA, Vladimíra PETRÁČKOVÁ, Petr BLÁHA, Iveta JÁNKOVÁ, Ing. Zdeněk 
ŠALDA, Renata PELCOVÁ, Marie MOTYČKOVÁ, Pavel STRATIL.

Babí léto s ČSSD Vás čeká i letos! Sledujte plakátovací plochy ve městě, facebook, internet.

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ 
Kulturně!

Rádi bychom poděkovali všem, kteří přidali svůj podpis na petici,
a umožnili tak našemu sdružení znovu kandidovat. Díky nabytým po-
litickým zkušenostem věříme, že se nám otevře šance narušit ustálená 
politická spojení ve městě a bude možné sestavit pevnou konstruktivní 
koalici. Budoucími partnery jsou pro nás všichni, kteří stejně jako my 
dávají přednost hledání možností, jak problém řešit lze, než by ho rovnou 
řešit odmítli, a kteří se neztotožňují se způsobem jednání současných ko-
aličních zastupitelů.

I nadále se budeme chovat kulturně, budeme se řídit selským rozu-
mem, budeme hospodařit s veřejnými prostředky opatrně a střídmě jako 
s vlastními. Odmítáme populismus a drahé projekty, které nějak zásadně 
nezlepší občanům život ve městě, místo toho se zaměříme na omezení 
každodenních „drobných“ problémů, které občanům život ve městě zne-
příjemňují.  

Povedeme moderní, otevřenou a průhlednou radnici, která s vámi komu-
nikuje a ze které máte pocit, že je službou pro vás. Z vašich názorů na 
rozvoj města jsme vždy vycházeli (viz např. územní plán nebo projekt 
rekonstrukce ulice Na Vysoké mezi), a proto bude rozhodnutím o zásad-
ních projektech města předcházet veřejná diskuse, jejíž závěry do pro-
jektu zahrneme. Podpoříme spolky, sdružení a všechny, kteří dobrovolně 
významně utvářejí kulturní, společenský a sportovní život ve městě.

Budeme usilovat o to, aby se naše město vrátilo do pozice kulturního cen-
tra regionu. Věříme, že kulturní prostředí s sebou přináší kulturní jednání. 
Prvek takového jednání jsme prosadili i na zasedání zastupitelstva města, 
kdy nám nepřišlo důstojné, aby občan čekal hodiny na projednání svého 
problému. Nyní náš zastupitel vždy navrhuje změnu programu tak, abyste 
mohli odcházet brzy domů.  

Náš pestrý mix kandidátů skýtá zkušenost, nový pohled, nezkaženost, 
inovaci a slušnost. Tyto vlastnosti v kombinaci se zkušenostmi s vedením 
města bychom vám rádi nabídli. 

Kompletní volební program a další informace naleznete na kulturne.net 
nebo na facebook.com/kulturne.

Proč volit TOP 09?
Snad každý, kdo se chystá jít k volbám a není fanaticky zarytým straníkem, si položí otázku, 

komu dát tentokrát svůj hlas.  Kriterií pro rozhodování je bezpočet. Například osobní znalost 
jednotlivých kandidátů, což může být dobré, ale většinou to vyústí v pouhé zaškrtávání jednot-
livců napříč stranami. Výsledkem je pak nedostatečně silný mandát jak strany, tak pochopitelně 
i jednotlivce. Někdo se bude nelogicky řídit tím, jakou politiku prosazuje strana v celostátním 
měřítku. To je ovšem zavádějící, protože na rozdíl od celostátní politiky záleží v komunální politi-
ce víc na každém konkrétním jednotlivci a jeho rozhodnutích, než na rigidní stranické disciplíně. 
Bezesporu častým kritériem bude to, co kdo sliboval minule a co potom skutečně udělal. Jenže 
toto kriterium může být použito jen na ty, kdo minule získali dost mandátů a reálně vládli. Nelze to 
použít ani na ty, kteří minule nekandidovali. Kriteriem může být i program. TOP 09 v Lysé nad La-
bem měla také před minulými volbami podrobný a rozsáhlý program. Avšak s jedním zvoleným 
zastupitelem, který se navíc záhy po zvolení pustil vlastní cestou, jsme nemohli ničeho dosáh-
nout. Dnes i tehdy jsme chtěli sjednocovat a nikoliv vyvolávat konfl ikty. Stále tvrdíme, že pokroku 
v Lysé lze lépe dosáhnout povolebním zapojením všech, kdo pracovat chtějí, než silovým mo-
cenským bojem. Dokud toto voliči nebudou akceptovat, budou ve městě vládnout stále stejné 
osoby ovládané politickými a majetkovými ambicemi. Ten kdo pracoval špatně nebo jen ke své-
mu prospěchu, má být vyměněn a šanci na nápravu mají dostat jiní. Pokud se to nestane, je vina 
za stav města jen na nás voličích. Různá trestní oznámení nejsou řešením, jen ještě náladu ve 
společnosti zhorší. Proto aniž bychom chtěli něco příliš hodnotit, dívejme se více do budoucnosti 
než do minulosti. Mnozí opět uvěří populistickým slibům. Vždyť stále platí: „slibem nezarmoutíš“. 
Dosud vždy všichni jen plánovali a slibovali ZMĚNU - obchvat, bazén, domov důchodců, silnice, 
kanalizace, modré z nebe. Jenže informaci, že cokoliv splnit je nereálné bez přímo nadměrné 
podpory voličů a hlavně bez ochoty dosáhnout dohody se všemi kdo jsou ochotni přiložit ruku 
k dílu, si všichni nechávali pod pokličkou pro sebe.

Kandidáti za TOP09 neslibují, ale nabízejí pomocnou ruku a je na voličích zda ji přijmou nebo 
s ní pohrdnou. Až se zahledíte do naší kandidátky, zjistíte, že měřítkem nebyla stranická přísluš-
nost, což se odrazilo i v převaze nestraníků na kandidátce. Jsou to všechno lidé, kteří již ve svém 
životě hodně prožili a mnohé dokázali, ať už v osobním životě nebo v rozmanité angažovanosti 
pro město. Tito lidé bez politiky žili dosud a jistě bez ní budou stejně klidně žít i tehdy, pokud ne-
budou zvoleni. Přesto se však rozhodli nabídnout své znalosti, schopnosti, čas osobního volna 
pro blaho tohoto města. Za žádným z nás nenaleznete věčně omílanou temnou minulost. Nikdo 
není spojen s žádným pochybným veřejným rozhodnutím a nestojí za nehospodárným využívá-
ním fi nančních prostředků města. Nejsme spojeni s minulými rozhodnutími představitelů města, 
nečerpáme žádnou podporu města a nejsme nikomu z mocných nijak zavázáni. To vše nás činí 
svobodnými a může nám umožnit rozhodování dle potřeb občanů a nikoliv dle tlaku lobbistů, ka-
marádů a známých. Co nás tedy spojuje s, veřejností mnohdy kontroverzně vnímanou, značkou 
TOP 09? 

Pojítkem je respektování tzv. hodnotového desatera této strany, jehož plné znění můžete najít 
na www.top09.cz/proc-nas-volit/hodnotove-desatero/ a z nějž po úpravě cituji některé části. Ctí-
me evropské tradice, morální hodnoty, individuální lidskou svobodu, právní stát. Politiku 
chápeme jako službu, debatu o řešení společenských problémů chceme vést bez ideo-
logických předsudků. Neusilujeme o popularitu za každou cenu a už vůbec ne za cenu 
nereálných volebních slibů. Odpovědnost za naše činy je dána nejen respektem k záko-
nům, ale zejména respektem k tradičnímu pojetí mravnosti. Ctíme odpovědnost za správu 
města, neboť nechceme, aby nás budoucí generace měly v opovržení za to, že jsme se 
nepokusili pozvednout její úroveň. Nebudeme dávat občanům nepřiměřené sliby, jejichž 
nesplnění je podstatným zdrojem zklamání z politiky. 

Až půjdete volit, mějte na paměti, že jediné co můžeme slíbit je, že budeme pracovat usilovně 
a čestně k prospěchu společnosti občanů tohoto města. Vše ostatní jsou jen planá slova a těžko 
splnitelné sliby.

Za kandidáty TOP09 v Lysé nad Labem MVDr. Petr Matušina MBA
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 s Olinou Edrovou

Po napínavém boji v kvalifi -
kačních závodech, které se ko-
naly tři víkendy se Dita Korcová 
s Pepe umistovaly na předních 
místech a po součtu bodů se kva-
lifi kovaly do českého reprezen-
tačního družstva. Pepe je mladá, 
ani ne tříletá psí slečna, přesto se 
probojovala mezi daleko zkuše-
nější psy a Dita vedla svou fenku 
lehce a harmonicky. Radost je 
o to větší, že Dita se stala před ne-

dávnem maminkou.
Můžeme být pyšní, že obyva-

telka tak malého města jako je 
Lysá nad Labem si pojede změřit 
síly se světovou agilitní špičkou 
a je důkazem, že ve Psí škole Su-
perpes se běhá agility na světové 
úrovni.

Ditě a Pepe přejeme hodně 
úspěchů.

Za Psí školu Superpes
Romana Hanousková

Pudlička Pepe jede na 
mistrovství světa agility
v Lucembursku!

Snaha se vyplatila a my si mů-
žeme odškrtnout další úspěšný 
celo-víkendový agility závod 
pořádaný Psí školou Superpes. 
Jako rozhodčí přijal pozvání vel-
mi milý David Powell až z daleké 
Francie. Jeho parkůry nebyly jed-
noduché, ale většina závodníků 
si pochvalovala neotřelý styl Da-
vidových tratí.

Závodníci bojovali oba dny 

Květnové agility závody

o postup do nedělního fi nále, kde 
měli možnost vyhrát pěkné ceny 
poskytnuté od našeho sponzora 
TENESCO.CZ. Kromě agilitě-
ní mohli účastníci rozmazlovat 
své chuťové pohárky zmrzlinou 
z cukrárny La Fantasia a domácí-
mi pokrmy všeho druhu o jejichž 
výrobu se zasloužily zkušené ku-
chařky Zita Přichystalová a Ro-
mana Hanousková.

Ve startovní listině se objevi-
lo mnoho jmen členů Psí školy 
Superpes. A kdo všechno od nás 
závodil? V kategorii nejmenších 
psů: Katka Chalušová, Tomáš Ješ-
ke, Dita Korcová, Petra Vyplelová, 
Gábina Chalušová, Petr Slaba, 
Martina Golasíková, Veronika Še-
dová, Veronika Stanková, Kristýna 
Jandová a Radka Kopecká. S ostat-
ními středními psy si to rozdala 

Katka Fafková a Radka Kopecká. 
A mezi největšími se objevil Petr 
Kopecký, Romča Hanousková ml., 
Klára Marešová, Petra Vyplelová 
a Romana Hanousková.

Nejlépe se dařilo Tomáši Ješke, 
který vyhrál celé fi nále kategorie 
small. Za zmínku stojí také výkon 
naší mládežnice Kristýnky Jan-
dové a pudlíka Maxe startující na 
svých prvních závodech a hned 
z toho bylo 2. místo ve zkoušce 
a známka výborně.

Velký dík patří sponzorovi, fi r-
mě Tenesco, která již několik let 
velmi štědře podporuje naše akce 
a závody. V současné době je vel-
mi těžké sehnat sponzora, proto 
jsme za takovou podporu velmi 
rádi, také děkujemě městu Lysá 
nad Labem za fi nační podporu 
činosti s mládeží.

Podrobné výsledky ze závodů 
najdete na www.klubagility.cz.

Za Psí školu Superpes
Romana Hanousková

V sobotu 26. dubna jsme se s na-
ším dětským rybářským kroužkem 
zúčastnili 3. ročníku náborového 
závodu lovu feederem v Sedlčán-
kách (MO Čelákovice).  

Na závod dorazilo celkem 26 
dětí. Lovilo se ve dvou věkových 
kategoriích do 10 let a do 15 let. 
Z našich řad v kategorii mlad-
ších soutěžil Václav Soukup, za 
starší nás reprezentovali Kateřina 
Maudrová, Pavel Kaucký, Martin 
Šubrta a Jaroslav Tangl. 

Závod se konal na úseku Labe 
v Sedlčánkách, kam jsme přijeli 
v ranních hodinách. Před samot-
ným zahájením si všichni účastníci 
vylosovali svůj sektor. Odstartová-
no bylo kolem 9.30 hodin a chytalo 
se přibližně 4 hodiny čistého času. 
Někteří začali chytat své první úlov-
ky hned po zahájení, jiní na ně mu-
seli čekat.

Velmi se dařilo našim dětem. 
Nejlepší, 2. místo, s celkovou vahou 

Úspěchy našich dětí 
v Sedlčánkách

6000 g vybojovala Kačka Maudro-
vá. Od 1. místa ji dělilo pouhých 
100 g. Krásné 3. místo obsadil Pa-
vel Kaucký, nachytal 5800 g. Mar-
tin Šubrta nachytal 1340g  skončil 
na 9. místě. Se 1400 g vychytal 
13. místo Jarda Tangl. Začátečník 
Vašek Soukup obsadil v kategorii 
mladších velmi krásné 6. místo, 
jeho úlovek vážil celkem 1300 g.  
Všechny děti si ze závodu odnáše-
ly pěkné a hodnotné ceny, nejlepší 
z nich obdržely i poháry. Všem moc 
gratulujeme.

Závod se vydařil po všech strán-
kách – výborná organizace, počasí 
přálo a velký úspěch našich mla-
dých rybářů. Radost měli nejen oni, 
ale velmi potěšili i nás dospělé. Už 
se společně těšíme na další závody, 
ale především na další chvíle stráve-
né u vody.

Za MO ČRS Lysá nad Labem 
vedoucí rybářského kroužku

 Jindřich Maudr

Tradiční fotbalový turnaj pří-
pravek „Mini-Cup“ se letos opět 
uskutečnil na stadionu Slovanu 
Lysá v neděli 22. června. Zúčastnili 
se ho hráči ročníku narození 2003 
a mladší z celkem 8 týmů, kteří 
se utkali v turnajovém pavouku 
tak, že každý celek odehrál celkem 
5 utkání.

Turnaj byl obsazen především 
týmy z okolí Lysé nad Labem – SS 
Ostrá, Polaban Nymburk, SK Měs-
tec Králové, SK Union Čelákovice 
(„Modří“ a „Bílí“), a z Prahy dora-
zil TJ Sokol Řepy. Pořadatelský klub 
reprezentovaly rovněž dva týmy a to 
Slovan Lysá „Bílí“, který byl tvo-
řen zejména hráči se zkušenostmi 
z krajského přeboru, a Slovan Lysá 
„Červení“, za který nastoupili fotba-
listé hrající za Lysou okresní přebor 
přípravek. 

Panovalo ideální fotbalové počasí, 
takže nic nebránilo tomu, aby divá-
ci viděli spoustu kvalitních utkání, 
mnohdy napínavých až do samotné-
ho konce. Vrcholem turnaje pak bylo 
fi nálové klání, které nabídlo derby 
odvěkých rivalů Polabanu Nymburk 
a Slovanu Lysá „Bílí“. Ve vypjaté bi-
tvě byly nakonec šťastnější domácí, 
zvítězili 3:2 a mohli tak slavit zisk 
poháru. Pomyslnou třešničkou na 
dortu pak byl pohár pro nejlepšího 

Fotbalový turnaj v Lysé ovládli domácí hráči

střelce, který získal domácí M. Plac 
za 11 branek v pěti utkáních. Po-
chvalu rovněž zaslouží domácí „Čer-
vení“, kteří zvládli boj o konečné 
páté místo. Soupeřem jim byl celek 
Čelákovic, který v zápase vedl již 2:0, 
ale domácí borci nesložili zbraně, 
v poslední minutě srovnali výsledek 
a nakonec na penalty zvítězili.

Za Lyské týmy nastoupili: „Bílí“ 
– Poborský M. M., Forejt M., Ham-
pl V., Tejnický P., Zedníček J., Plac 
M. a Le T. „Červení“ – Durdan J., 
Steinbach V., Steiner M., Bureš 
M., Kiselovič J., Šlingr D., Lorko J. 
a Chmelík M.  

Lyské branky na turnaji pak za-
znamenali tito hráči – Plac M. 11, 

Tejnický P. 9, Hampl V. 4, Chmelík 
M. 3, Zedníček J., Steinbach V., 
Lorko J. a Kiselovič J. všichni po 2, 
Forejt M. a Bureš M. po 1.

Konečné pořadí turnaje 
Mini-Cup 2014:

1. TK Slovan Lysá „Bílí“
2. Polaban Nymburk
3. SK Union Čelákovice „Modří“
4. SK Městec Králové
5. TK Slovan Lysá „Červení“
6. SK Union Čelákovice „Bílí“
7. TJ Sokol Řepy
8. SS Ostrá
Nejlepší střelec: Matyáš Plac (Sl. 

Lysá „Bílí“) – 11 branek; nejlepší 
hráč: Denis Pardo (Union Čeláko-

vice „Bílí“); nejlepší brankář: Lukáš 
Borecký (SK Městec Králové)

Kompletní statistiky na strán-
kách www.slovanlysa.cz.

Závěrem bychom rádi poděko-
vali všem, kdo se na turnaji podíle-
li, od rozhodčích, přes hráče, OFS 
Nymburk, s jehož pomocí se poda-
řilo turnaj uspořádat, až po rodiče, 
kteří vytvořili krásnou fotbalovou 
atmosféru a dětem nezapomenu-
telné zážitky. Zároveň věříme, že se 
turnaj líbil všem návštěvníkům a na 
dalším „Mini-Cupu“ se opět sejde-
me v hojném počtu.

Trenéři mládeže 
TK Slovan Lysá n. L.

O. Poborský a M. Šlingr

Nultý ročník beachvolejbalového turnaje
V sobotu dne 28. 6. 2014 se 

konal v Lysé nad Labem 0. ročník 
beachvolejbalového turnaje mixů 
„O pohár Solety Signum“. Za 
krásného slunného dne (i když to 
tak ráno vůbec nevypadalo…) do-
razilo na kurty 20 hráčů a hráček 
nejenom z Lysé a nejméně jednou 
tolik diváků. Přestože se jednalo 
o nultý ročník turnaje, jehož smy-
slem bylo především vyzkoušet si 
zájem o tento sport v Lysé a vlastní 
pořádání takové akce, spolupráce 
pořádajícího tandemu Soleta Sig-
num a SportZone Lysá dopadla 
nad očekávání dobře. 

V rytmu muziky hrané na přání 
jednotlivých párů se turnaj odehrál 
ve 2 skupinách zápasy hranými na 
1 set do 21 a poté následoval vyřa-
zovací pavouk na 2 hrané sety do 

15. Po prohře v hlavním pavouku 
měl každý pár možnost vylep-
šit své umístění ještě v pavouku 
opravném. Každý pár tak odehrál 
minimálně 6 zápasů. K vidění byly 
zajímavé a vyrovnané zápasy, kte-
ré prověřili fyzickou připravenost 
a technické dovednosti všech 
účastníků. Poslední dva fi nálové 
zápasy pak byly skutečným vyvr-
cholením turnaje se skvělými výko-
ny na hřišti a výborným diváckým 
zázemím.

Díky SportZone bylo po celou 
dobu turnaje zajištěné občers-
tvení - točené pivo, limo, maso 
z grilu a další dobroty, stejně jako 
čisté zázemí, nezbytné pro unave-
né a upocené sportovce. Nejenom 
pro vítěze, ale pro všechny zúčast-
něné páry, byly připraveny krásné 

ceny, které do turnaje věnovali 
sponzoři turnaje Drogerie Matou-
šovi a Soleta Signum, kterým sa-
mozřejmě děkujeme. 

Ani posledním zápasem ale 
turnaj neskončil a po vyhlášení 
výsledků proběhlo zhodnocení 
turnaje na improvizované tiskové 
konferenci přímo u kurtů… 

Více o tomto turnaji, stejně 
jako informace o termínu pláno-
vaného 1. ročníku se dovíte na 
facebookovém profi lu Solety Sig-
num nebo Sport Zone. Na těch-
to odkazech najdete i fotogalerii 
z turnaje.

Petr Zoubek

Výsledky:
1. Kristýna Lajnerová + Martin Jenčík
2. Eva Drešerová + Petr Moráček
3. Alena Frankeová + Martin Novotný
4. Věra Zoubková + Kliky
5. Katka Stará + Martin Starý
6. Iva Žantovská + Jürgen
7. Bára Stará + Vojta Pleva
8. Iva Petrusová + Honza Poborský
9. Marie Poborská + Lukáš Poborský
10. Eliška Cirynová + Michal Jareš



9 / 2014 LISTY města Lysé nad Labem 13

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

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

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

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, fi rma Dráb oznamuje svým 
zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen 
Lohmann hnědý, Tetra hnědá a Dominant černý, žlutý, 
modrý, kropenatý a bílý. Stáří 15–20 týdnů. 
Cena 149–180,- Kč/ks dle stáří. Neprodáváme malé kuřice, ale téměř 
dospělé slepičky pouze našeho chovu! Prodej se uskuteční 
v úterý 16. září a 14. října 2014 od 15.10 hodin a ve čtvrtek 18. září 
a 16. října 2014 od 13.55 hodin v Lysé nad Labem vedle Penny 
u betonárky.
Informace PO-PÁ 9-16 hod., tel.: 728 605 840 | 606 550 204 | 601 576 270
Při prodeji slepiček - VÝKUP KRÁLIČÍCH KOŽEK - cena dle poptávky.

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

Uzávěrka je vždy 10. dne 
v předchozím měsíci!

20 % SLEVA
 při opakování inzerátu 3x a více 
Text inzerátu zasílejte na e-mail:

listy@knihovnalysa.cz.

CENÍK
RÁMEČKOVÉ 
SLOUPKOVÉ

INZERCE

Výuka, doučování AJ, NJ pro jednotlivce a malé skupiny. Ceny dohodou. Více na www.karel-novotny.cz.

PODLAHY
dřevěné, laminátové
RENOVACE DŘEVĚNÝCH PODLAH

konzultace zdarma (přijedeme, 
zaměříme, připravíme rozpočet)

tel.: 603 523 459
email: parketka1@seznam.cz, 

http://parketka@unas.cz//

6. 9. 2014 Dostihové odpoledne
4. 10. 2014 Velká říjnová cena

Doučím v Lysé SŠ MATEMATIKU, Tel.: 325 551 178.

VČELAŘSKÝ KROUŽEK
LYSÁ NAD LABEM

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

Pak neváhejte a přijďte mezi nás.
Bližší informace u vedoucího kroužku na tel.: 724 580 148

nebo na libor.oplustil@seznam.cz

Mgr. Helena Šubrtová
tlumočení a překlady 

- anglický jazyk
i s ověřením = razítkem soudního překladatele

www.kvalitnipreklad.cz

adresa: Alešova 1377/18
Lysá nad Labem 

(5 min. od vlakového nádraží)

tel.: 723 444 117
email: hsubrtova@seznam.cz

Nové neofi ciální diskuzní fórum Lysá nad Labem
http://forum.lyssacum.cz

Jógová terapie pro začátečníky 
a mírně pokročilé

Kde? V MŠ Pampeliška na Sídlišti
Kdy? Mírně pokročilí ve středu od 19.00 hodin

Začátečníci ve čtvrtek od 18.00 hodin

Začínáme druhý týden v září.
Cena: 100,- Kč na 1,5 hodiny.

S sebou karimatku, deku.

Těší se na Vás Martina Grzesíková, tel.: 604 282 411

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

Běh zámeckou zahradou
– 51. ročník

Sokol Lysá nad Labem pořádá v sobotu 6. září již 51. ročník 
tradičního Běhu zámeckou zahradou. V prvním ročníku v roce 
1941 závodilo 8 běžců, ale v roce 1947 již tento významný závod 

vyhrál Emil Zátopek. Před devíti lety se k pořadatelství vrátil 
Sokol za spolupráce Svazu českých turistů. Loňského – jubilejního 

50. ročníku se zúčastnil rekorní počet 109 závodníků. 

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

Startovné:
dospělí – 80 Kč, senioři nad 60 let – 50 Kč, 

dorost – 20 Kč, žactvo – 0 Kč

Zveme tímto všechny velké i malé borce k účasti a vás ostatní 
– přátele lehké atletiky, přijďte se podívat na závody v krásném 

prostředí zámecké zahrady v Lysé nad Labem!
TJ Sokol Lysá nad Labem

od 19.00 hodin do 20.00 hodin
POWER JÓGA
= je vhodná jako prevence před bolestí zad. Protažení svalů celého těla, jejich 
posílení a udržení naší tělesné schránky ve svalové/ fyzické/, ale i duševní 
harmonii. Klidné a pohodové cvičení… 
Kurz Power jógy: 10 lekcí za zvýhodněnou cenu 700 Kč, nutno vyčerpat 
lekce do 15. 12. 2014, přihlášky zájemců e-mailem
              
od 20.05 hodin do 21.15 hodin

BODYSTYLING = Problémové partie
= 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. Cvičíme s činkami, gumičkami, overbaly 
a vahou vlastního těla v aerobním pásmu (ve kterém tělo spaluje zásobní tuky).

od 19.00 hodin do 20.10 hodin

MIX AEROBIC s Anetou
= 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 partie…

Pro všechny nové klienty v tělocvičně připraven dárek = časopis 
o zdravém životním stylu = u cvičitelky k vyzvednutí před cvičením!

od 18.00 hodin do 18.45 hodin
Sportovní areál v Čechově ulici

INTERVALOVÝ TRÉNINK s Anetou
= s sebou podložku, mikinu, pití, pevnou obuv. Kondičně-posilovací lekce… 
Vhodné i pro muže… Při intervalovém tréninku se stimulují nervové dráhy 
zvyšující množství energetické produkce ve svalových vláknech. Ta je odpo-
vědná za spalování tuků v těle. Intervalovým tréninkem tak spálíte mnohem 
více než aerobním.

Připravujeme: kurz Intervalového tréninku nejen pro ženy 
(2. 10. – 4. 12. 2014 od 20.15 hodin) 

10 lekcí = zvýhodněné předplatné 700,- Kč, 
přihlášky e-mailem: aneta.krenova@seznam.cz

Cvičíme v tělocvičně nové školy OA,
ul. Komenského (vchod ze zadního traktu po železných schůdkách)

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

tel.: 721 658 766, facebook: Intervalový trénink Lysá nad Labem

PONDĚLKY
od 8. 9., tělocvična

PONDĚLKY
od 8. 9., tělocvična

ČTVRTKY
od 11. 9., tělocvična

NEDĚLE
od 7. 9.
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Barokní přepis proslulé Shakespea-
rovy hry The tragedy of Romeo and 
Juliet v nastudování Geisslers Hofco-
moedianten. První inscenace překla-
du Jany Altmanové, ve které se sváří 
rodiny Mundigů a Kapoletů, tragično 
s komičnem, cit a pragmatismus, po-
hyb a slova, postupy barokního a alž-
bětinského divadla.

Romeo a Julie (ve)dle
Romia und Juliety

„OPULENTNĚ SOUSEDSKÁ ÚPRAVA
SLAVNÉ TRAGÉDIE“

neděle 21. 9. 2014 
od 19.00 hodin
Pozor, došlo ke změně času konání!

Čínský pavilon na Bon Repos

Hrají: Michaela Váňová, Ondřej Rychlý, Kristýna Matějová 
nebo Ivana Machalová, Alena Bazalová, Sofi e Adamová 
nebo Eva Burešová, Bartoloměj Veselý,
režie: Petr Hašek.

Předprodej vstupenek v Městské knihovně v Lysé n. L.
v ceně 120,- Kč pro 1 osobu bez určení místa
Prodej vstupenek na místě před vystoupením 
v ceně 150,- Kč pro 1 osobu bez určení místa.

Polabské variace 2014 se konají za fi nanční podpory města 
Lysá nad Labem a Davida Kolářského – zámeckého zahradníka.

Městská knihovna v Lysé nad Labem
Vás srdečně zve na přednášku

Zdravé vytápění
Akumulační kamna a krby
jako hlavní zdroj vytápění

přednáší
kamnář a přírodní stavitel

Ing. Jan Hrabec

23. 9. 2014 
od 18.00 hodin
v prostorách Městské knihovny 

Lysá nad Labem - vstup ZDARMA

Sobota 27. 9. 2014
 v sobotním odpoledni (13-17h) s hudbou a písničkou 
 p. Vl. Valenty za koláči a pozváním na posvícení
  večer sousedské posezení u hasičské zbrojnice 
 s občerstvením
Neděle 28. 9. 2014
 sejdeme se ve 13.00 hodin na byšické návsi u kapličky 
 na mši svatou, za doprovodu chrámového sboru 
 sv. Jana Křtitele
 po skončení mše nám zpříjemní odpoledne tramp-folková 
 kapela PRAŽEC
  občerstvení zajištěno

Srdečně zvou hasiči.

Koncert 

Václava 
Hudečka 
v Lysé nad Labem

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

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

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

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

5. – 7. záøí 2014

VÝSTAVIŠTÌ LYSÁ NAD LABEM

www.vll.cz

Pøehlídka nejkrásnìjších knih roku 2013 - Výbìr knih 
z nakladatelských soutìží - Nakupte knihy s  veletržními slevami!

V pátek 5.9. v 11:00

 Cenu Polabského knižního veletrhu 
pøevezme v zastoupení Jiøího Menzela 

zpìvák Václav Neckáø 

V nedìli 7.9. v 11:00
 Autogramiáda prezidenta Václava Klause 

KNIŽNÍ VELETRH PRO DÌTI

Výbìr z nejhezèích dìtských knížek. 
 Pøijïte pøeèíst dìtem svoji oblíbenou pohádku! 

Pro dìti bude pøipraven dìtský koutek a dìtské 
dílnièky se zajímavým programem. 

VÝSTAVA  BOHUMILA HRABALA

Hrabalova literární pivnice - Povídání a vzpomínky kamarádù
Filmové a skuteèné postavy ze Slavností snìženek.
Premiéra výstavy Památníku národního písemnictví


