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Vánoční přání

Vážení rodiče, v následujícím 
textu Vás chceme informovat o blí-
žícím se zápisů dětí do 1. ročníku 
našich základních škol.

Kdy?
Zápis se uskuteční na obou 

školách ve stejném termínu, 
a to v úterý 3. února 2015 od 
13.30 do 17.00 hodin a ve středu 
4. února 2015 od 13.30 do 15.00 
hodin.

Náhradní termín zápisu je na 
obou školách také ve stejném ter-
mínu, a to ve středu 11. února 2015 
ve 13.30 hodin.

V případě, že se nebudete moci 
zúčastnit řádného termínu, je nut-
né se objednat na termín náhradní 
na níže uvedených kontaktních tele-
fonních číslech.

Kde?
ZŠ B. Hrozného – budova Masary-
kovy školy, Školní nám. 1318/14,
ZŠ J. A. Komenského – zelený pa-
vilon B.

Co je zapotřebí vzít s sebou?
1. Rodný list dítěte.
2. Kartičku zdravotní pojišťovny, 
 u níž je dítě registrováno.
3. Platný osobní doklad zákonné-
 ho zástupce (občanský průkaz, 
 u cizinců pas).
4. Potvrzení o trvalém pobytu dí-
 těte v Lysé n. L. nebo v některé 
 z tzv. spádových obcí, pokud není 
 dítě zapsáno v osobním dokla-
 du zákonného zástupce, který 
 má trvalý pobyt ve výše uvede-
 ných obcích.
5. V případě, že došlo na základě 
 soudního rozhodnutí ke změ-
 nám v osobách zákonných 
 zástupců dítěte, je třeba tuto 
 skutečnost doložit (nejlépe kopií
 rozsudku příslušného soudu).

Zápis dětí do prvního ročníku základní školy
pro školní rok 2015/16 na ZŠ Bedřicha Hrozného 
a ZŠ J. A. Komenského v Lysé nad Labem

 Tento krok je nezbytný i tehdy, 
 pokud je např. jeden z biolo-
 gických rodičů dítěte omezován
 při výkonu svých práv. I v tako-
 vém případě je nutné tuto
 skutečnost doložit kopií soud-
 ního rozhodnutí. Tyto dokumen-
 ty jsou považovány zásadně za 
 důvěrné.

Jak zápis probíhá?
Zápis do 1. třídy není zkouška. 

Nedoporučuje se před zápisem 
s dítětem cvičit jakoukoliv doved-
nost a znalost. Smyslem zápisu 
je posoudit školní zralost dítěte. 
Součástí zápisu bývá rozhovor 
s učitelem, přeříkání básničky, 
kresba, otázky ze všeobecného pře-
hledu např. znalost barev, geome-
trických tvarů, písmen. Zkouší se, 
zda dítě zná svoje jméno, adresu 
a věk. Děti obchází různá stanovi-
ště po škole, plní určité úkoly a na-
konec odchází s drobným dárkem.

Co důležitého byste měli vědět?
Zápis do školy upravuje § 36 

tzv. školského zákona č. 561/2004 
Sb. Vzhledem k povinné školní 
docházce je nutné zapsat do školy 
všechny děti, které dovršily nebo 
dovrší k 31. 8. příslušného roku, 
tedy v roce 2015,  šesti let věku.

Odklady povinné školní do-
cházky upravuje § 37 téhož záko-
na. Případné odklady se řeší až po 
absolvování zápisu na základě žá-
dosti rodičů, která musí být dolože-
na doporučujícím posouzením pří-
slušného školského poradenského 
zařízení a odborného lékaře nebo 
klinického psychologa. Odklad 
musí být rozhodnut do 31. května. 
Pokud ředitelka školy rozhodne o 
odkladu povinné školní docház-
ky, doporučí zároveň zákonnému 
zástupci dítěte vzdělávání dítěte v 

přípravné třídě základní školy nebo 
v posledním ročníku mateřské ško-
ly, pokud lze předpokládat, že toto 
vzdělávání vyrovná vývoj dítěte.

Místo povinné školní docházky 
upravuje § 36 školského zákona. 
Školu pro zápis si můžete vybrat 
podle svého uvážení. Cílem obec-
ně závazné vyhlášky č. 4/2011, 
o stanovení spádových obvodů 
základních škol města Lysá nad 
Labem je zajistit místo vzdělávání 
pro každé dítě v rámci příslušné 
obce a jejího spádového obvodu. 

Jaká jsou kritéria?
Základním kriteriem pro absol-

vování zápisu na některé z uvede-
ných dvou škol jsou:
1. Trvalý pobyt dítěte v katastru 
 města Lysá nad Labem včetně 
 Litole, Dvorců a Byšiček.
2. Trvalý pobyt dítěte v některé 
 z tzv. spádových obcí, tedy 
 v Ostré, Stratově, Staré Lysé 
 a Jiřicích.

V ostatních případech bude dítě 
zapsáno pouze tehdy, pokud nebu-
de naplněna kapacita 1. tříd školy 
žáky uvedenými podle bodu 1 a 2.

Pokud bude převýšena na někte-
ré ze škol kapacita počtu dětí při-
jatých do dvou 1. tříd s nejvyšším 
počtem žáků 30, tedy 60 žáků pro 
rok 2015/2016, bude platit vyhláš-
ka č. 4/2011 o stanovení spádových 
obvodů základních škol města Lysá 
nad Labem. Bližší informace na led-
nové schůzce rodičů s ředitelkami 
škol, která se bude konat v úterý 
13. ledna 2015 v 16.00 hodin v pří-
zemí pavilonu D v ZŠ JAK Lysá.

Je možné si školy prohlédnout?
ZŠ B. Hrozného můžete navštívit 

už v sobotu 29. 11. 2014 od 9.00  
do 11.00 hodin v době Adventního 

trhu ve škole (budova I. stupně).
ZŠ J. A. Komenského můžete 

navštívit už v sobotu 6. prosince 
2014  od 9.00 do 12.00 hodin 
v době tradičního Předvánočního 
jarmarku. 

Vhodné je využít k návštěvě 
škol Dne otevřených dveří: na ZŠ 
B. Hrozného ve čtvrtek 15. ledna 
2015 od 7.45 hod do 11.30 hodin, 
na ZŠ J. A. Komenského v úterý 
20. ledna 2015 od 7.45 hod do 
11.30 hodin.
Informace o metodách výuky 
na jednotlivých školách:

Setkání v úterý 6. ledna 2015
v městské knihovně s Mgr. Mar-
tinou Tanglovou a Mgr. Lenkou 
Kremlíkovou (genetická a analytic-
ká metoda čtení, Matematika podle 
prof. Hejného, Sfumato – Splývavé 
čtení apod.)

Kontaktní adresy

ZŠ B. Hrozného
Školní náměstí 1318/14,
289 22  Lysá nad Labem
ředitelka PaedDr. Irena Jarešová, 
tel.: 325 551 088; 
reditel@zsbhrozneho.cz 
www.zsbhrozneho.cz

ZŠ J. A. Komenského
Komenského 1534,
289 22  Lysá nad Labem
ředitelka Mgr. Marie Nováková,
tel.: 325 551 220,
reditelka@zsjaklysa.cz 
www.zsjaklysa.cz

Město Lysá nad Labem
Vás srdečně zve na slavnostní

NOVOROČNÍ
OHŇOSTROJ

1.1.2015 v 18.30 hod.
na louce za zámeckou zdí

„U Černých vrat“

Přijďte i Vy spolu s námi
přivítat rok 2015.

Město Lysá nad Labem
Domov Na Zámku Lysá nad Labem

Spolek rodáků a přátel města Lysá nad Labem

srdečně zvou
v pátek 12. 12. 2014 v 17.00 hodin

na

Zimní setkání 
v zámeckém parku

aneb 
Úcta k historické kráse

Program:
17.00 – Projekt rekonstrukce klášterních teras 

 a jejich budoucnost (shromáždění účastníků 
 na klášterních terasách)

17.35 – Příprava rekonstrukce Muzea B. Hrozného
 (zámecký sál - 1. patro, odborný 

 výklad Mgr. Eva Zápalková, NPÚ)
18.00 – Koncert smíšeného pěveckého sboru 

 HLAHOL Nymburk
18.45 – Občerstvení v zámecké kavárně

Za organizátory:
Mgr. Jiří havelka - Město Lysá n. L.
Mgr. Jiří Hendrich - Domov Na Zámku
PhDr. Dana Papáčková - Spolek rodáků a přátel města

Městská knihovna Lysá nad Labem
a Milan Muzikář

Vás srdečně zvou na

26. prosince 2014
od 16.00 hodin

kostel Narození sv. Jana Kř  tele 
Lysá nad Labem

účinkují:

Luděk Vele – zpěv
Vladimír Roubal – varhany

Vstup volný

Vážení a milí, blíží se nejradost-
nější svátky roku, který byl, ales-
poň pro mě osobně, rokem velkých 
změn. I řádky, které právě čtete, 
v sobě nesou změnu, protože 
v předešlých letech byly psány ru-
kou paní Chloupkové, bývalé paní 
místostarostky. Rád bych proto 

využil konce roku jako symbo-
lu změny, kdy jedna etapa končí 
a další začíná. Upřímně jí děkuji 
za odvedenou práci, kterou z této 
funkce vykonala pro občany naše-
ho města.

Některé změny člověk vstřebává 
lépe, některé hůře. Některé změny 

jsou plné očekávání, mohou při-
nést radost nebo zklamání a vyrov-
nání se s nimi může být velmi vy-
čerpávající. Každá změna s sebou 
přináší i potřebu o ní přemýšlet, 
nějakým způsobem na ni reagovat. 
Správné rozhodování někdy nebý-
vá jednoduché. Pro správné roz-
hodnutí je důležité mít k dispozici 
někoho blízkého. Člověka, který 
nese naši důvěru, lásku a u kterého 
nalezneme pochopení a podporu i v 
případě, že jsou naše názory rozdíl-
né. Šťastnější z nás mají takových 
lidí více a tvoří společně naši rodi-
nu, mít alespoň jednoho blízkého 
však není samozřejmostí. Proto až 
s takovým člověkem zasedneme ke 
štědrovečernímu stolu, mezi svát-
ky se s ním potkáme na návštěvě 
nebo při jiné příležitosti, dejme mu 
najevo, že je pro nás důležitý a že 
si ho vážíme. Hlavním poselstvím 
vánočních svátků je právě láska, 
která našim duším přináší klid 
a mír. Jako každoročně přichází 

slavnostní čas, který bychom měli 
k jejímu sdělení využít, a i když to 
není snadné a odvykli jsme si city 
vzájemně projevovat, pokusme se 
to změnit. Svět tak bude příjemněj-
ším místem k životu!

Přeji vám krásné prožití vánoč-
ních svátků v kruhu vašich nejbliž-
ších!

Protože je toto číslo posledním 
v letošním roce, zároveň přeji nám 
všem, aby rok 2015 byl takovým 
rokem, ve kterém při nás bude stát 
pevné zdraví, štěstí, silná vůle a ve 
kterém převáží změny vedoucí ke 
splnění našich přání, nadějí a vzá-
jemnému porozumění!

Závěrem bych ještě rád poděko-
val organizacím, spolkům i jednot-
livcům, kteří se v roce 2014 podíleli 
na pořádání různorodých akcí ve 
městě, které přinesly ostatním ra-
dost a rozšířily tak počet usměva-
vých lidí v ulicích našeho města!

Ing. Petr Eliška, místostarosta
foto: MVDr. Jan Kořínek 
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do 2. 12.
Podzimní kouzlení
prodejní výstava šperků 
M. Ptáčkové v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

do 12. 12.
Osobnosti města Lysé n. L.
výstava v budově bývalého 
augustiniánského kláštera 
v Lysé n. L.

do 30.12.
Lidové vánoce v Polabí
vánoční výstava ve Skanzenu 
v Přerově n. L.
www.polabskemuzeum.cz

do 9. 1. 2015
Miloslava Elicerová – Akvarely
výstava v Domově Na Zámku

2. 12. od 16.30 hodin
Konec husitství v Čechách
přednáška PaedDr. Marie 
Kořínkové v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

2. 12. od 18.00 hodin
Adventní koncert 
k Roku české hudby
koncert ZUŠ F.A.Šporka Lysá n. L.
v kině na Husově nám.
www.zuslysa.cz

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

4. 12. od 16.00 hodin
Mikulášská besídka
ve Scolarestu
www.mcparnicek.cz

5. 12. – 7. 12.
Polabské vánoční trhy 2014
Mikulášské trhy
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

6. 12. od 9.00 do 12.00 hodin
Předvánoční jarmark
vystoupení dětí, tvůrčí dílny, 
vánoční obchůdky v ZŠ J. A. K.

6. 12. od 6.00 hodin
Adventní zájezd do Míšně 
a pevnosti Königstein
odjezd z Husova náměstí

6. 12. od 16.00 hodin
Dvorecké čertování
v hostinci u Háje Dvorce

7. 12. od 16.00 hodin
Adventní koncert
v kostele sv. Jana Křtitele v Lysé

8. 12. od 14.00 hodin
Kavárnička dříve narozených
hosté: Děti z MŠ Dráček
s Mikuláškem a čertíky; 
v restauraci U Bílé labutě

8. 12. – 19. 12.
Vánoční prodejní výstava
prodejní výstava výrobků žáků 
výtvar. oboru ZUŠ; v prostorách 
ZUŠ F. A. Šporka Lysá n. L.
www.zuslysa.cz

8. 12. – 3. 1. 2015
Vánoční prodejní výstava 
výrobků Domova Na Zámku
v prostorách Městské knihovny

9. 12. od 17.00 hodin
Verše a nápisy z Kuksu a z Lysé 
jako texty ke zpěvu na bonre-
povskou a hubertskou árii
přednáška Doc. PhDr. Stanislava 
Bohadla, CSc.; v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

10. 12. od 17.00 hodin
Vánoční koncert ZUŠ F. A. Šporka
v Kostomlatech nad Labem
www.zuslysa.cz

12. 12. od 16.00 do 19.00 hodin
Indiánské vzory 
– modelování z FIMO hmoty
kurz Jany Svobodové, nutná 
rezervace; v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

12. 12. od 17.00 hodin
Zimní setkání v zámeckém parku 
aneb Úcta k historické kráse
sraz účastníků na klášterních 
terasách; v 17.35 hodin odborný 
výklad Mgr. Evy Zápalkové 

Kulturní kalendář         12 / 2014
o připravované rekonstrukci 
Muzea B. Hrozného v Lysé n. L. 
v zámeckém sále v 1. patře;
v 18.00 hodin koncert pěveckého 
sboru HLAHOL Nymburk

12. 12. od 17.30 hodin
Vánoční žákovský koncert ZUŠ
v sále ZUŠ F.A.Šporka Lysá n. L.
www.zuslysa.cz

12. 12. – 14. 12.
Polabské vánoční trhy 2014
Stříbrné trhy
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

13.12. od 10.00 do 17.00 hodin
Vánoční minijarmark v Lysé
ve Fajn klubu

15. 12. od 17.00 a 19.00 hodin
Vánoční koncerty pěveckého 
sboru Ama Musica, orchestru 
a komorních souborů
v kině na Husově nám.
www.zuslysa.cz

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

17. 12. od 17.00 hodin
Vánoční akademie
vystoupení týmů TSK Dynamik
v kině na Husově nám.
www.tskdynamik.cz

19. 12. – 21. 12.
Polabské vánoční trhy 2014
Zlaté trhy
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

20. 12. od 16.00 a 20.00 hodin
Soaré s Náplavkou
vánoční večírek členů a přátel 
divadelního souboru Náplavka,
v kině na Husově nám.

21. 12. od 15.00 hodin
Ježibaby z Babína
divadelní pohádka
v kině na Husově nám.
www.azdivadlo.cz

21.12. od 13.30 hodin
Vánoční koncert 
vystoupí hasičská dechová hudba 
Lysá n. L., sólisté a pěvecký sbor 
AMA MUSICA ZUŠ Lysá n. L. 
na Výstavišti v Lysé n. L.

22. 12. od 9.00 do 12.00 hodin
Vánoční vyrábění
kreativní dílna pro děti, nutná 
rezervace, v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

22. 12. od 14.00 hodin
Kavárnička dříve narozených
host: Mgr. Petr Bajer, vedoucí
pěveckého chrámového sboru 
Lysá n. L.; v restauraci U Bílé labutě

23. 12. od 9.00 do 12.00 hodin
Vánoční vyrábění
kreativní dílna pro děti, nutná 
rezervace; v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

24. 12. od 9.00 do 13.00 hodin
Štědrý den v psím útulku
www.pejscilysa.wz.cz

24. 12. od 13.30 hodin
Vánoční zpívání a živý betlém
v kostele sv. Jana Křtitele

26. 12. od 16.00 hodin
Vánoční koncert
v kostele Narození sv. Jana Křtitele
www.knihovnalysa.cz

31. 12. 
Silvestrovský běh 2014
prezentace od 12.40 h. v sokolovně

1. 1. 2015 od 18.30 hodin
Novoroční ohňostroj
na louce „U Černých vrat“

6. 1. od 16.00 hodin
Metody výuky na ZŠ v Lysé n. L.
beseda s Mgr. L.Kremlíkovou 
a Mgr. M. Tanglovou; v Městské 
knihovně

10. 1. od 10.00 hodin
Poutní mše svatá
v zámecké kapli sv. Tří králů 
v Domově Na Zámku

Podrobnější informace o akcích se dozvíte na webových stránkách organizátorů.

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

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

Vzhledem ke stále se množícím 
dotazům na zmizení „Tančící“ so-
chy ze sídliště, bych vás ráda infor-
movala, že se nejedená o krádež, 
ale plánovanou akci. V rámci pra-
videlné údržby soch – kulturních 
a lidových památek, křížků apod., 
bylo zjištěno, že socha „Tančící“ je 
v havarijním stavu. 

Zmizení „Tančící“

V souvislosti s výstavbou sídliště 
v 70. letech minulého století bylo 
do vzniklého veřejného prostran-
ství s parkovou úpravou umístěno 
sochařské dílo představující tančící 
dívky. Bohužel neznáme autora ani 
název díla, tak jsme sochu pracov-
ně pojmenovali „Tančící“. Jak nám 

sdělil akademický sochař Vojtěch 
Adamec, podstavec pro sousoší 
ve tvaru komolého kuželu byl vy-
sekán z jemnozrnného okrového 
pískovce hořického typu, ale samo 
sousoší bylo zhotoveno formou 
odlitku v materiálu na bázi umělé-
ho kamene, který svým vzhledem 
imituje hrubozrnnou sytě šedou 

žulu. Materiál odlitku byl při-
tom armován vnitřní železnou 
konstrukcí. V rámci průběžné 
kontroly stavu výtvarných děl 
nacházejících se na území měs-
ta byl zjištěn havarijní stav to-
hoto sousoší. Vlivem namáhání 
odlitku prudkými výkyvy teplot 

Jack Nicholson sice do Lysé 
nad Labem 18. října nedorazil, 
zato jste na Náměstí Bedřicha 
Hrozného mohli pozorovat zvlášt-
ní úkaz...  jas a záře byly všude... 

Rozzářené obličeje jste potká-
vali na každém kroku. Malé dět-
ské tvářičky s očima navrch hla-
vy, když sledovaly obří bubliny, 
hopsající králíčky nebo prostě jen 
viděly vysněnou hračku. 

I tváře dospělých chvíli zapo-
mněly na starosti všedních dní 
a nechaly se unést pohledem do 
krasohledu nebo na vystoupení 
dětského folklorního souboru. 

Slunce se po tolika ošklivých 
dnech prodralo skrze mraky ještě 
před začátkem 3. ŘEMESLNÉ-
HO JARMARKU v Lysé a celý 
den nepřestávalo hřát.

Vlastně se začalo ukazovat 
už ve chvíli, kdy se mezi tor-
za stánků přiřítil postarší muž 
a vybafl na nás, kdeže jsou ty 
krasohledy, že slyšel v rádiu, 
že tu budou?! Přijel na otočku 
z Prahy a nutně ho potřeboval 
koupit pro svou ženu, která po 
něm touží roky... 

Dílničky praskaly ve švech a ani 
netušíme, jestli měly větší úspěch 
„loom bands“ neboli „gumičky“, 
dlabání a kreslení dýní, zdobení 
perníčků, malování keramických 
vánočních ozdob nebo textilních 
fi gurek. Hrnčířský kruh se točil 
téměř bez přestávky, stejně se 
i nezastavily prsty mistra ko-

SHINING... zvláštní úkaz v Lysé nad Labem

šíkáře a bušení do kovadliny. 
O divadelní stan  se líně opírali 
návštěvníci, vychutnávajíce si 
výbornou kávu z domácí pražírny 
a kavárny, přikusujíce voňavou 
palačinku. Na lavičkách se tulily 
zamilované páry všech věkový 
kategorií, chytaly jedny z posled-
ních paprsků babího léta, naslou-
chajíce kouzelné hře fl ašinetové.

Všichni se ptají, co způsobi-
lo tak jedinečnou atmosféfu??? 
Vysoká kvalita řemeslníků? Pro-
pracovaná organizace? Dobrá 
propagace? Velice vzácný typ ná-
vštěvníků?

Na tuto otázku budeme asi 
hledat odpověď až do příštího jar-
marku. Co víme ale určitě - nepo-
levíme a budeme vše připravovat 
se stejným nadšením a láskou, 
protože tohle za to prostě stálo... 

Děkujeme ještě jednou všem 
zúčastněným a zveme vás, ať 
s námi přijdete také zazářit po-
slední sobotu v březnu 2015!!!

Jsme rády, že i tentokrát jste 
nebyli lhostejní a my budeme 
moci hudební kapele handicapo-
vaných „Vážky“ z Domova Mla-
dá v Milovicích, které byl tento 
jarmark věnován, předat částku 
1350,- Kč. Ta byla získána z va-
šich dobrovolným příspěvkům 
a peněz utržených za věnované 
řemeslné výrobky.

 za všechny, kdo se podíleli 
na organizaci Andrea Malá;

foto: Michal Ruš

na 40 stánků s řemeslnými výrobky | 3000 návštěvníků z blízkého 
i vzdálenějšího okolí | ukázky řemesel a prodej materiálu | 
tvořivé dílny pro děti i dospělé | 3 divadelní představení | 
2 ukázky králičího hopu | dětský folklorní soubor Mlynařice | 
prastarý fl ašinet | ukázky králičího hopu | busker ze Skotska | 
sladké i slané dobroty

došlo postupem času ke vzniku 
mikrotrhlin na povrchu sousoší, 
jimiž do jeho vnitřní struktury 
pronikala dlouhodobě srážková 
voda. Ta způsobila korozi vnitř-
ní armatury provedené ze železa. 
Objemový nárůst korodující ko-
vové vnitřní konstrukce posléze 
vedl ke vzniku širších trhlin ve 
výdusku a následně také k od-
padnutí části původní modelace, 

zejména v dolní části sousoší 
a k odhalení značné části vnitřní 
železné konstrukce. Postup ko-
roze a degradace tohoto díla se 
tak postupně urychloval a dnes 
skutečně hrozilo zásadní poško-
zení nebo i úplná destrukce to-
hoto díla následkem jeho pádu. 

Těžce narušena byla totiž statika 
celého sousoší. Z tohoto důvodu 
bylo navrženo sejmutí sousoší 
a jeho dočasné uložení v depozi-
tu do doby, kdy bude defi nitivně 
rozhodnuto o tom, zda bude ori-
ginál sousoší na místě nahrazen 
kopií zhotovenou stejnou tech-
nologií (odlitek z materiálu na 
bázi umělého kamene) nebo zda 
bude zvolena trvanlivější forma, 
vysekání sousoší z hrubozrnné 
žuly. Originál sousoší je totiž 
již dnes v takové stavu, že není 
vhodné, aby byl i po restaurová-
ní opětovně umístěn do exterié-
ru. Transfer sochy do depozitu 
městského úřadu provedl pan 
Adamec v dopoledních hodi-
nách dne 10. září t. r. Zdánlivě 
drobná socha o hmotnosti téměř 
700 kg a rozměrech 270x98x145 
cm „dala zabrat“ nejen panu 
Adamcovi, ale i jeho dalším 
2 kolegům, kteří mu s převozem 
pomáhali. Akce zdárně proběhla 
a dílo je nyní uloženo v prosto-
rách městské garáže. Jak dlou-
ho bude podstavec prázdný, 
rozhodnou fi nanční prostředky 
města na příští rok. Jak jsem již 
výše uvedla, neznáme autora so-
chy a budeme moc rádi, pokud 
nám s pátráním pomůžete vy, 
čtenáři „Listů“. Budeme takto 
o kousek blíž poznání sochař-
ského díla, které je součástí pří-
slušné lokality spjaté s minulostí 
města. 

Hana Nesměráková,
Referentka odboru ŠSVZaK

INFORMACE PRO OBČANY O NOVELE ZÁKONA 
Č. 56/2001 O REGISTRACI VOZIDEL 

NOVELA ZÁKONA JE PLATNÁ OD 1. 1. 2015
- Při přeregistraci mpotorového vozidla se dostaví původní provozovatel 
 i nový nabyvatel vozidla současně na příslušny registrační úřad původního 
 provozovatele vozidla. V případě, že se jeden nedostaví, je třeba předložit 
 OVĚŘENOU PLNOU MOC. Vozidla se budou odhlašovat a přihlašovat 
 současně. POLOPŘEVOD NEEXISTUJE.
- Registrační značky přecházejí na nového provozovatele, bez ohledu 
 místa jejího vydání.
- KAŽDÁ ZMĚNA na vozidle se ohlašuje na příslušném registračním místě 
 DO DESETI DNŮ (změna adresy, změna barvy, tažné zařízení). 
 Při nesplnění těchto povinnos   se jedná o přestupek.
- Při změně provozovatele (např. ukončení leasingu, přepisu z IČ na rodné 
 číslo) je třeba předložit EVIDENČNÍ KONTROLU, správní poplatek činí 800,- Kč.
- Vyřazení silničního vozidla z provozu (dříve depozit). Nová maximální lhůta 
 činí 12 měsíců; správní poplatek činí 200,- Kč.
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Krátce z radnice

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

hodně zdraví, pohody a spokojenosti.

Odbor školství, kultury, soc. věcí a zdravotnictví

93 let
Věra Koníčková

80 let
Verona Husáková
Zdeněk Svoboda
Johana Studená
Jaroslava Hloušková

J. W. Goethe:
„Krásní mladí lidé jsou hříčky přírody, 
ale krásní staří lidé jsou umělecká díla.“

Výše uvedeným dětem i jejich rodičům přejeme 
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Jitka Petrová, Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury

Vítání občánků
se uskutečnilo dne 21. 10. 2014

Mezi občany našeho města byly přivítány tyto děti:

Daniel Hruška
Gabriela Křivánková
Natálie Křivánková
Barbora Vaňousková 
Eliška Marková
Sabina Vondráková

Adéla Valášková
Jan Tomaščák
Ondřej Doležal
Kryštof Kazda
Tereza Vitamvás
Filip Šinkmajer

Od 1. 11. 2014 nabyla účinnosti 
novela vyhlášky Ministerstva ži-
votního prostředí č. 189/2013 Sb., 
o ochraně dřevin a povolování jejich 
kácení. Oproti předchozímu znění 
(bylo možné kácet dřeviny bez po-
volení obecního úřadu na pozem-
cích fyzických osob v zastavěném 
území obce a to o jakékoli velikos-
ti) došlo ke změně. Nyní je možné 
bez povolení obecního úřadu kácet 
na zahradách v zastavěném území 

obce všechny dřeviny do obvodu 
kmene 80 cm a dále všechny ovoc-
né dřeviny i s obvodem kmene vět-
ším než 80 cm. V praxi to zname-
ná, že pokácení například vzrostlé 
hrušně nebo ořešáku s obvodem 
kmene 100 cm je možné bez povo-
lení. Ovšem kácení lípy, smrku nebo 
okrasné třešně (známé jako sakura) 
s obvodem kmene 100 cm je možné 
jen na základě povolení obecního 
úřadu.

Za odbor životního prostředí
Stanislav Svoboda

Kácení dřevin rostoucích 
mimo les

19. jednání rady města se ko-
nalo 21. 10. 2014. Následovalo po 
komunálních volbách, které určily 
rozložení mandátů v zastupitelstvu 
pro nové období, ale rada města 
pokračuje v práci až do volby nové 
rady. Program obsahoval 28 bodů, 
z nichž 16 bylo od odboru správy 
majetku a investic (SMI). Nejvyš-
ší počet bodů se týkal veřejných 
zakázek – 6, po dvou bodech bylo 
věnováno bytovým záležitostem 
a věcným břemenům, po jednom 
nebytovým prostorům a úpravě roz-
počtu v rámci kapitoly. Z programu: 
v úvodu jednání se rada změnila 
v komisi pro otevírání obálek. Prv-
ní sadou obálek byly tři nabídky na 
digitalizaci městského kamerového 
dohlížecího systému a vybudování 
nových dvou kamerových bodů. 
V druhém případě se otevíraly dvě 
obálky s nabídkou na nový mikro-
bus pro Sbor dobrovolných hasičů 
Lysá n. L. Po podepsání nabídek 
všemi členy rady byly obálky pře-
dány příslušným referentům, aby 
pro radu připravili podklady pro 
rozhodnutí.

V bodu č. 2 rada schválila doda-
tek č. 1 ke smlouvě o dílo na výstav-
bu komunikace u MŠ Pampeliška. 
Kvůli většímu rozsahu zemních 
prací v blízkosti garáží rada schvá-
lila vícepráce za 256 tis. Kč včetně 
DPH. V bodu č. 3 rada rozhodova-
la o tom, kdo opraví přístupovou 
cestu na hřbitově. Na zakázku do-
razily tři nabídky, dodavatelem se 
stala fi rma SKL RECYKLOSTAV 
z Prahy 5 s nabídkovou cenou 198 
tis. Kč včetně DPH za vlastní cestu 
a 67 tis. Kč včetně DPH za opravu 
schodišť. V bodu č. 6 rada schválila 
uzavření smlouvy o dílo na výmě-
nu fi ltračních jednotek městské 
úpravny vody. Dodavatelem je fi r-
ma Stavokomplet z Brandýsa nad 
Labem s nabídkovou cenou 3 309 
tis. Kč včetně DPH. V bodech č. 11 
a 12 se rada věnovala velké stavební 
akci na Sídlišti, kde je dodavatelem 
stavby rovněž Stavokomplet. V prv-
ním případě rada schválila prove-
dení víceprací při opravě vodovodu 
a kanalizace ve výši 281 tis. Kč bez 
DPH, v druhém případě to byly 
vícepráce při posunutí chodníku 

a parkovacích stání. V tomto přípa-
dě činí hodnota víceprací 478 tis. Kč 
včetně DPH. V bodu č. 13 rada hod-
notila nabídky na veřejnou zakázku 
– rekonstrukce chodníků včetně 
vjezdů v Nerudově ulici. Ze čtyř do-
šlých nabídek se vítězem stala fi rma 
SKL RECYKLOSTAV z Prahy 5 
s nabídkovou cenou 355 tis. Kč 
včetně DPH. V případě brzkého ná-
stupu zimy by se zakázka uskuteč-
nila až na jaře 2015. Zima se připo-
mněla také dalším bodem, v němž 
rada vzali na vědomí plán zimní 
údržby na období 2014/2015. Rad-
ní kontrolovali, zda jsou do plánu 
zahrnuty také nově převzaté ulice.

V bodu č. 17 rada schválila ná-
vrh smlouvy o spolupráci města se 
společností MS development při 
obsazování bytů v domech, které 
jsou v projektu Zåhrada určeny 
pro ubytování seniorů nad 65 let. 
Zvýhodňujícím prvkem pro žada-
tele je trvalé bydliště v Lysé n. L. 
nebo v obcích správního obvodu 
města. V následujícím bodu rada 
schválila smlouvy o řízení projek-
tu v době udržitelnosti. Týká se 
to tří velkých projektů, které byly 
spolufi nancovány z nějakého do-
tačního titulu: Rekonstrukce his-
torického centra města, Rozšíření 
kapacity MŠ Čtyřlístek, Rekon-
strukce ulic Na Staré vsi a Dolejší. 
Projekty jsou po stanovenou dobu 
sledovány a vyhodnocovány, ode-
sílají se monitorovací zprávy po-
skytovateli dotace. Právě to bude 
u všech tří projektů úkolem pro 
fi rmu LKA Advisory z Prahy 10.

V bodu č. 19 se do hry dostala 
sada dvou obálek z úvodu jedná-
ní. Po vyhodnocení podkladů rada 
schválila, že dodavatelem nového 
mikrobusu pro dobrovolné hasiče 
bude Auto Jarov z Prahy s nabíd-
kovou cenou 912 tis. Kč. V bodu 
č. 20 rada pověřila pana starostu 
podpisem smlouvy se společností 
RED FIRE z Lysé n. L., která bude 
pro městský úřad zajišťovat služby 
v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci.

V bodu č. 23 se rozvinula dis-
kuse na téma, jak to bude dál 
s pronájmem nebytových prostor 
v čp. 1102, Masarykova ulice, kde je 

dnes umístěna lékárna. Po diskusi 
rada nakonec zrušila zveřejněný 
záměr na pronájem uvedených pro-
stor a problémem se bude zabývat 
nově vzniklá rada. V bodech č. 24 
a 26 předložil stavební úřad návr-
hy na pojmenování nových ulic – 
v severní části města je navrhován 
napovídající název „Na Šibák“, ve 
východní části kolmá ulice na Po-
děbradovu by se mohla jmenovat 
„U Okrouhlíku“ nebo „Rybářská“. 
Konečné znění určí zastupitelstvo 
pravděpodobně v prosinci. V před-
posledním bodu rada obdržela 
zpracované hodnocení tří nabídek 
z obálek, které byly otevřeny v úvo-
du jednání. Smlouva na digitalizaci 
městského kamerového systému 
a dodávku 2 nových kamerových 
bodů bude uzavřena s fi rmou 
MKDS Besy z Prahy 5, která nabíd-
la cenu 290 tis. Kč včetně DPH. Po-
slední bod jednání přinesl úkol pro 
odbor SMI, aby do konce listopadu 
připravil nové typizované smlouvy 
pro byty a nebytové prostory.

Závěrečná diskuse byla pozna-
menána rekapitulací končícího vo-
lebního období, protože rada města 
se ve složení Havelka, Chloupková, 
Houštecký, Kolman, Kopecký sešla 
naposled. Pan starosta s paní mís-
tostarostkou poděkovali neuvolně-
ným členům rady města za aktivní 
práci. Město vstupuje do dalšího vo-
lebního období bez koruny dluhu, 
čímž se vytvořila solidní startovní 
pozice pro ty, kdo budou spravovat 
město v budoucím období.  

Ustavující zasedání zastu-
pitelstva města se konalo 5. 11. 
2014. Vzhledem k vyššímu zájmu 
veřejnosti o nové tváře v zastu-
pitelstvu byl zvolen větší prostor, 
a sice jídelna Scolarestu v areálu 
ZŠ Komenského. Zasedání zahájil 
pan starosta Mgr. Havelka a sezná-
mil přítomné s programem. Z 15 
zvolených zastupitelů jich bylo pří-
tomno čtrnáct, pan Ing. Gregor byl 
omluven. Následovalo složení slibu 
člena zastupitelstva, který každý 
člen stvrdil slovem „slibuji“ a pod-
pisem. Dalším bodem programu 
byla volba starosty. Na návrh pana 
MVDr. Jana Kořínka bylo přistou-
peno k tajné volbě. Pro volbu sta-
rosty byli nominováni dva členové 

zastupitelstva – pan Mgr. Havelka 
a pan Ing. Eliška. První jmenovaný 
nominaci přijal, druhý nikoliv. Hla-
sovací proceduru pak řídila volební 
komise ve složení Mgr. Fajmon, 
MVDR. Kořínek, Bc. Robeš. Ko-
mise rozdala zastupitelům volební 
lístky s jediným jménem, zastupi-
telé pak vstupovali za zástěnu, kde 
mohli na lístku případně jméno 
škrtnout, a lístek pak putoval do 
volební schránky. Po provedeném 
hlasování komise otevřela schrán-
ku. Sečtení hlasů trvalo chviličku 
a poté vyhlásil pan Mgr. Fajmon 
výsledek: pan Mgr. Havelka obdržel 
9 hlasů, proti bylo 5 hlasů. Pan 
Mgr. Havelka poděkoval za proje-
venou důvěru, poděkoval rovněž 
voličům – občanům města.

Stejný postup měla i volba mís-
tostarosty. Byli nominováni 2 členo-
vé zastupitelstva – pan Ing. Eliška 
a pan Bc. Robeš, ten však nomi-
naci nepřijal. Výsledek hlasování: 
12 hlasů pro, 2 hlasy proti. V krát-
kém vystoupení pana Ing. Elišky 
zaznělo poděkování i do řad opozi-
ce. Nový místostarosta bere funkci 
především jako velký závazek.

Následovala volba tří neuvol-
něných členů rady města. Byli 
nominováni: Jan Krumpholc, Jan 
Burian, Josef Kolman, všichni 
s nominací souhlasili. Výsledek hla-
sování v pořadí podle jmen: 12, 12, 
9. Všichni poděkovali za projevenou 
důvěru.

V diskusi vystoupil pan Ing. 
Grochol, který poděkoval za 
hnutí ANO voličům a přihlásil se 
k tomu, aby se velká politika ne-
chala stranou. Z řad veřejnosti 
se přihlásil do diskuse pan Dr. 
Šturm. Na základě vlastních zku-
šeností, nasbíraných po tři voleb-
ní období, požádal osm nováčků 
v zastupitelstvu, aby důsledně 
plnili volební slib a nestali se jen 
pouhými zvedači rukou. Ocenil, 
že se smazává určitá animozita 
tandemu Havelka – Eliška a bude 
držet palce, aby se práce dařila. 
Oba vystupující tím určitě přispěli 
k celkově kladnému dojmu z usta-
vujícího zasedání. Nikdo další se 
do diskuse nepřihlásil, a proto 
pan starosta zasedání ukončil.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá n. L.

Městský úřad a Městská 
knihovna v Lysé nad Labem bu-
dou mít v závěru roku 2014 ome-
zený provoz. Městský úřad bude 
po vánočních svátcích od pondělí 
29. 12. 2014 zajištovat služby 
v kancelářích po obvyklou pracov-
ní dobu. Ve středu 31. 12. 2014 
budou klienti obslouženi ve zkrá-
cené pracovní době od 7.00 do 
12.00 hodin. V pátek 2. 1. 2015 
bude úřad uzavřen. Rovněž dvě 

Oznámení veřejnosti 
– provoz městského úřadu 
a městské knihovny

kanceláře Úřadu práce budou 
v tento den uzavřeny.

Městská knihovna bude mít 
letos naposledy otevřeno v pl-
ném rozsahu v pondělí 29. 12. 
2014. Ve dnech 30. – 31. 12. 2014 
a 2. 1. 2015 bude knihovna uza-
vřena. Městský úřad i městská 
knihovna přivítají první klienty po 
Novém roce v pondělí 5. 1. 2015.

Miloš Dvořák
tajemník MěÚ Lysá n. L.

Po mnoha letech žádostí a pe-
tic, začal městský úřad s odtrho-
váním lip v ulici Pivovarská. Z 
celé aleje bylo vybráno několik 
stromů. Po jejich odstranění se 
nemovitosti neuvěřitelně pro-
světlily a my již nežijeme jenom 
ve tmě. Nevadí nám hrabání listí, 
vybírání žlábků, udržování zele-
ně a chodníků před našimi domy, 
to ostatně budeme dělat dál, ale 

Poděkování člověk potřebuje k životu kromě 
potravy a jídla i dostatek světla!

Tímto děkujeme MěÚ za zapo-
čatou práci, která jistě stála ve-
dení a úředníky hodně úsilí a při-
mlouváme se i za ostatní sousedy, 
aby se v odtrhování lip pokračo-
valo, tzv. „ob jednu“, jak jsme se 
všichni shodli v petici a aby se i k 
sousedům, po letech tmy, dostaly 
sluneční paprsky! Děkujeme.

Spokojení obyvatelé ulice 
Pivovarská

Dne 5. 11. 2014 při náhodném 
projíždění Pivovarskou ulicí členka 
našeho sdružení uviděla, že se kácí 
lípy, které tvoří ucelené stromořadí. 
V té chvíli jich již bylo pět pokáceno. 
Nechtěla věřit vlastním očím, když 
uviděla to barbarství. Naše sdružení 
se přihlašuje ke správním řízením, 
které se týká zeleně a kácení stro-
mů. Okamžitě věděla, že se kácí 
bez povolení, protože jsme nebyli 
obesláni ke správnímu řízení dle na-
šeho požadavku, který je podaný na 
Městském úřadě „Odbor životního 
prostředí.“ Ještě se nestalo, aby-
chom nebyli se zahájeným řízením 
obeznámeni. Okamžitě volala na 
Městský úřad na odbor ŽP panu 
Ing. Svobodovi, zda o tom ví. Pan 
Ing. Svoboda to v danou chvíli již 
věděl od paní, která mu to hlásila 
před námi. Potvrdila se skutečnost, 
že lípy byly pokáceny bez řádného 
povolení. Kácení zadala u fi rmy 
.A.S.A. pracovnice správy majetku 

v rozporu se zákonem č. 114/1992 
Sb. O ochraně životního prostředí.

Ještě ten den Ing. Svoboda pře-
dal této pracovnici Oznámení o po-
zastavení kácení. To však dotyčné 
pracovnici nestačilo a druhý den 
nechala svévolně pokácet ještě další 
tři stromy. 

Věc byla předána České inspekci 
životního prostředí a policii. ČIŽP 
porušení zákona potvrdila. Zřejmě 
za nedovolené kácení bude pokuta. 
To však je malá náplast za 8 ks zdra-
vých stromů, které se již na své mís-
to nevrátí. Co jenom pastvy ubude 
pro včelstva, kterých stále ubývá, 
a v přírodě jsou tolik potřeba. Osm 
velkých stromů již vyprodukuje 
značný objem potřebného kyslíku 
pro život. Co jsme to za lidi, že se 
takto chováme k přírodě. Strom 
roste více než 60 let, člověk vezme 
pilu, a barbarsky jej odstraní. 

Romana Smolíková, předseda 
sdružení Lysin lyská iniciativa

Šedesátileté vitální 
zdravé lípy pokáceny 

Vzpomínka
Vzpomínáme na p. Jaroslava Rubeše, rodáka města Lysá nad Labem, 
sadaře a zakladatele jahodových plantáží. 
Dne 22. 11. 2014 by oslavil 100. narozeniny, nikdy nezapomeneme.

                                                     Za rodinu syn Milan Rubeš

MASÁŽE HORKÝMI LÁVOVÝMI KAMENY
prodej vánočních dárkových poukazů

Vladimír Podivínský – Sokolská 1120, Lysá n. L.
tel.: 604 209 856, facebook: masáže HOT STONE 

Změna čísla pevné linky 
na farní úřad v Lysé n. L.

Nové číslo na farní úřad v Lysé nad Labem je 321 123 104.
Číslo na mobil o. Pavla Porochnavce je beze změny.
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V restauraci U Bílé labutě,
dvakrát v měsíci se scházíme
a na setkání v Kavárničce dříve narozených 
vždycky se moc těšíme.
Nejdříve v Křesle pro hosta
něco poučného a zajímavého se dovíme
získané zkušenosti potom v praxi uplatníme.
Víme, jak květiny správně pěstovat
a o zahrádku dobře pečovat,
jaké léky v případě potřeby užívat
a kam o pomoc zavolat,
či jak se vhodně a vkusně oblékat.
Všechna témata moc zajímavá jsou
a vždy nám něco nového přinesou.

Setkání v Kavárničce Když potom pan Kořínek zahraje
a Boženka zapěje,
ta správná zábava se rozjede.
Zpíváme, tančíme, dobře se tu bavíme.
Hudba, zpěv i taneček každého potěší,
zahřeje nás, pohladí u srdce i po duši.
Senioři, až Vám bude smutno,
přijďte mezi nás,
pobavit se, zatančit i zazpívat,
a na mládí s námi vzpomínat.
S dobrou náladou se domů rozcházíme
a na další setkání v Kavárničce
moc se zase těšíme.
Přijďte se i Vy přesvědčit,
že ze života může každý radost mít.

Seniorka Alena Hradecká

Vánoce ve farnos  
Lysá nad Labem

Letošní rok uběhl jako voda 
a blíží se Vánoce. Svátky pokoje 
a dobré vůle. A my, všichni v Ka-
várničce, se na ně moc těšíme, jak 
je prožijeme s našimi nejbližšími 
a nejdražšími. Připraveným pro-
gramem k tomu budeme určitě 
slavnostně naladěni.

Ale vraťme se ještě k uplynulému 
měsíci. Sešli jsme se celkem třikrát. 
Již samotná návštěva pana ředitele 
Výstaviště Lysá nad Labem, pana 
Bc. Ondřeje Matouše, byla velmi 
příjemná. Připomněl historii vý-
staviště, co všechno můžeme jako 
senioři odtud očekávat a co by bylo 
dobré, aby se zlepšilo právě pro nás 
seniory. Zastupitelé zvolení z na-
šich řad mají tak alespoň náměty 

V Kavárničce předvánočně

k jednání. Při dalším posezení nás 
navštívili přátelé – senioři z Milovic 
s ukázkami ruční práce „Pergama-

no“ – výrobky z hedvábného pa-
píru pro ozdobu domácností nebo 
veřejných prostor. Nu a poslední 
návštěva byla zvlášť milá. Byla to 
paní ředitelka ZUŠ FAŠ Mgr. Vlas-
ta Blažková s dívenkami a zahráli 
nám na housličky. Tím nás pomalu 
naladili na nastávající předvánoční 
a vánoční čas.

V měsíci prosinci se sejdeme 
dvakrát. Poprvé to bude 8. 12.,  
s návštěvou Mikuláše a čertíků 
z Mateřské školy Dráček. Každý 
z nás, kdo zlobil, dostane od satanáš-
ků za vyučenou. Naposledy se pak 
sejdeme 22. 12., v křesle pro hosta 
přivítáme pana Mgr. Petra Bajera, 

vedoucího pěveckého chrámové-
ho sboru u sv. Jana Křtitele našeho 
města. Seznámí nás s historií sboru, 
jeho úspěchy a pak na připravených 
klávesách zahraje a zazpívá písně 
k vánoční náladě. Tak abychom se 
mohli ke zpěvu přidat.

Pro všechny zájemce připomí-
náme: Posezení probíhá v restau-
raci U Bílé labutě, v termínech 
uváděných v kulturním kalendáři, 
nebo zde v našem příspěvku. Za-
čínáme ve 14.00 hodin a končíme 
po 16.00 hodin. Bavíme se hlavně 
zpěvem a tancem, připomínáme si 
tak svá aktivní léta. Takže milí se-
nioři, místa k sezení je v restauraci 
dost, přijďte! Těšíme se na vás!

MVDr. Jan Kořínek

V sobotu 1. listopadu pořádal 
náš klub TSK DYNAMIK Lysá 
nad Labem již čtvrtou Halloween 
párty v music clubu Calypsso, 
tentokrát na téma NOC UPÍ-
RŮ. Akce začínala v 16 hodin 
a parket hned zaplnily velmi za-
jímavé strašidelné masky. V prů-
běhu diskotékového odpoledne 
proběhlo několik soutěží v beat 
boxu, break dance, strašidelném 
tanci i soutěž o ceny. Vyhlášeny 
byly nejlepší upírské masky, kte-
ré obdržely pohár, diplom a malý 
dárek. Taneční parket byl stále 

plný a všichni si odpoledne po-
řádně užili.

Chtěli bychom poděkovat mu-
sic clubu Calypsso za možnost 
opět u nich tuto akci uspořádat, 
rodičům a děvčatům ze závodních 
týmů za pomoc s přípravou i prů-
během. 

Samozřejmě děkujeme všem 
účastníkům za nápadité masky 
a skvělou atmosféru a budeme 
se těšit na další párty na vidě-
nou!

Eva Rejmanová
www.tskdynamik.cz

Halloween pártyOsadní výbor Dvorce, čert a Mikuláš 
zvou všechny dvorecké děti, jejich rodiče 

i všechny naše občany na tradiční

DVORECKÉ ČERTOVÁNÍ
Které se koná v sobotu 6. prosince 2014 

od 16.00 hodin v hostinci U Háje.
Připraven je bohatý a zajímavý program a spousta odměn.
Sraz je v 16.00 hodin u hostince U Háje, kde společně 
rozsvítíme vánoční strom. 
Následovat budou soutěže 
a hry na sále v hostinci 
a nadílka od Mikuláše 
s čertem.

Zároveň vyhlašujeme 
pro děti soutěž o nejhezčí ozdobu,
 která bude odměněna dárkem. 
Všechny přinesené ozdoby společně
pověsíme na stromeček.

VŠICHNI JSOU VÍTÁNI.
Osadní výbor Dvorce

de společně 

d b

Česká Strana Sociálně Demokra-
tická děkuje všem svým voličům za 
podporu při komunálních volbách. 
V „soutěži“ komunálních politiků 
jsme obsadili celkově šesté místo, 
což je mezi dvanácti „družstvy“, 
která nastoupila do „závodu“, sluš-
ný výsledek. V zastupitelstvu města 
budeme mít ve volebním období 
2014 až 2018 jednoho zastupitele. 

Že i malá myška může velkému 
lvu pomoci (viz známá pohádka) 
dokumentují nejlépe zrealizované 
investice uplynulého volebního 
období – výstavba nové mateřské 

Poděkování školy Čtyřlístek a rekonstrukce 
školního hřiště v Komenského ulici. 
Vhodným lobbingem na začátku, 
při výběru z měst a obcí, kterých je 
vždy více než fi nančních prostřed-
ků, se podařilo prosadit tyto investi-
ce do našeho města. Těší nás přínos 
pro město v tomto směru. 

Velké poděkování si zaslouží 
všichni členové výborů a komisí 
města, kteří se během uplynulého 
volebního období aktivně účastni-
li jednotlivých schůzí. Jednalo se 
o řadové členy a jednoho předsedu, 
který se opakovaně osvědčil ve fun-
gování stavební komise.

Výbor MO ČSSD

14. 12. od 9.00 BOHOSLUŽBY S DOPROVODEM SBOROVÉHO
 ORCHESTRU
21. 12. od 9.00 BOHOSLUŽBY S DĚTSKÝM DIVADÉLKEM
25. 12. od 9.00 BOHOSLUŽBY S VYSLUHOVÁNÍM VEČEŘE PÁNĚ
26. 12. od 9.00 BOHOSLUŽBY
28. 12. od 9.00 BOHOSLUŽBY
1. 1. 2015 od 9.00 BOHOSLUŽBY S VYSLUHOVÁNÍM VEČEŘE PÁNĚ

Vánoce  
v evangelickém 
kostele

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

Kalendář

Středa 24. 12. - Vigilie Narození Páně
Kostomlaty n. L. vigilie pro rodiče s dětmi 15.30 hodin
Milovice 22.00 hodin
Lysá nad Labem půlnoční
Čtvrtek 25. 12. - Slavnost Narození Páně
Milovice 8.00 hodin
Lysá nad Labem 9.30 hodin
Kostomlaty nad Labem 11.00 hodin
Pátek 26. 12. - Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
Milovice 8.00 hodin
Lysá nad Labem 9.30 hodin
Sobota 27. 12. - Svátek sv. Jana, apoštola 
a evangelisty (svěcení vína)
Lysá nad Labem 17.00 hodin
Neděle 28. 12. - Svátek Svaté rodiny
Ježíše, Marie a Josefa
Bohoslužby ve všech třech obcích v pravidelném čase.

Středa 31. 12. - sv. Silvestra papeže v Lysé n. L.
Poděkování na konci kalendářního roku mše svatá 17.00 hodin
Čtvrtek 1. 1. 2015 - Matka Boží Panna Maria
Milovice 8.00 hodin
Lysá n. L. 9.30 hodin
V sobotu 10. ledna 2015 od 10.00 hodin v zámecké kapli Tří králů 
oslavíme poutní slavnost slavením Eucharis  e. Zpívat a doprovázet 
tuto liturgii bude Chrámový sbor od sv. Jana farnos   Lysá n. L.

Ze srdce přeji Milos  plné a pokojné Vánoce a PF 2015.
I v něm hodně milos   a darů Ducha svatého.               Váš otec Pavel!

Honební společenstvo Lysá nad Labem Litol, z.s. & Myslivecké sdružení Lysá nad Labem – Černava
Vás srdečně zvou na 

tradiční myslivecký ples

POSLEDNÍ LEČ
9. ledna 2015 od 20.00 hodin na Výstaviš   v Lysé n. L.

vstupné 180,- Kč
K tanci a poslechu hraje kapela Pohoda a skupina mysliveckých trubačů. Bohaté půlnoční překvapení.

Předprodej vstupenek od pondělí do pátku vždy od 7.00 do 15.30 hodin v kanceláři na výstaviš   
u paní Ličkové a odpoledne v Restauraci Řehačka.
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Městská knihovna v Lysé nad Labem
Husovo nám. 23 (budova MěÚ - přízemí)

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

www.knihovnalysa.cz, www.iclysa.cz

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

Otevírací doba v průběhuOtevírací doba v průběhu
vánočních svátků:vánočních svátků:
22. 12.  - 8.00 – 18.00
23. 12.  - zavřeno (Dárky na poslední chvíli - dopolední 
    program pro předem přihlášené děti)
24. 12. – 28. 12.  - zavřeno
29. 12.  - 8.00 – 18.00
30. 12. 2014 – 2. 1. 2015  - zavřeno

Novinky v knihovně:Novinky v knihovně:
Dárkový poukaz – knihovna nabízí dárkový poukaz na roční registraci 
do Městské knihovny Lysá nad Labem
Za poklady středního Polabí – informační centrum nabízí v prodeji nové 
DVD o přírodních a kulturních krásách Polabí 
Kalendář 2014/2015 – prodej nástěnného kalendáře Lysé n. L.

Toulky minulostíToulky minulostí
– 2. prosince 2014 – 2. prosince 2014 
od 16.30 hodinod 16.30 hodin
V prosincové přednášce PaedDr. Marie Kořínkové se 
bude pokračovat v tématu husitství, svůj prostor do-
stane Zikmund Lucemburský. Akce se koná od 16.30 
hodin v knihovně.

PC kurz pro mírně pokročilé PC kurz pro mírně pokročilé 
– 2. – 16. prosince 2014 – 2. – 16. prosince 2014 
od 10.00 do 12.00 hodin od 10.00 do 12.00 hodin 
Na kurz zveme všechny, kteří se chtějí do-
zvědět něco více o ovládání počítače, chtějí 
se naučit lépe pracovat s textovým editorem 
a objevit nové možnosti internetu. Vzhledem 
k omezenému místu je nutné si účast na kur-
zu v knihovně rezervovat předem. Kurz je pro 
všechny zájemce zdarma.

Kurz drátování – 3. + 17. prosince 2014 Kurz drátování – 3. + 17. prosince 2014 
od 16.30 hodinod 16.30 hodin
Pravidelné kurzy drátování s Janou Procházkovou v knihovně. 

Verše a nápisy z Kuksu a z Lysé jako texty Verše a nápisy z Kuksu a z Lysé jako texty 
ke zpěvu na bonrepovskou a hubertskou árii ke zpěvu na bonrepovskou a hubertskou árii 
– 9. prosince 2014 od 17.00 hodin– 9. prosince 2014 od 17.00 hodin
Přednáška Doc. PhDr. Stanislava Bohadla, CSc., vedoucího Kabinetu 
barokních studií ÚHK a ředitele festivalu Theatrum Kuks, o předlohách 
k textům barokní árie souvisejících s Lysou nad Labem. Přednáška se 
koná v rámci Univerzity volného času. Vstup zdarma.

Indiánské vzory – modelování z FIMO hmoty Indiánské vzory – modelování z FIMO hmoty 
– 12. prosince 2014, 16.00-19.00 hod. – 12. prosince 2014, 16.00-19.00 hod. 
Kurz Jany Svobodové, která nás seznámí s prací s FIMO hmotou. Vlast-
noručně si budete moci vyrobit několik šperků. Cena kurzu včetně spo-
třebovaného materiálu je 290,- Kč. Vzhledem k omezené kapacitě je 
nutné se na kurz přihlásit předem. Kurz je určen pro dospělé případně 
studenty. Není vhodný pro menší děti.

Vánoční vyrábění – 22. + 23. prosince 2014 Vánoční vyrábění – 22. + 23. prosince 2014 
od 9.00 do 12.00 hodinod 9.00 do 12.00 hodin

Kreativní dílna pro děti 6–10 let, které si chtějí 
vyrobit vánoční překvapení pro své nejbliž-
ší. Vzhledem k omezené kapacitě je nutné se 
na program přihlásit předem. Děti je možné 
v knihovně přihlašovat od 1. 12. 2014. Cena 
programu je 100,- Kč/dítě/den. 

Vánoční koncert – 26. prosince 2014Vánoční koncert – 26. prosince 2014
od 16.00 hodinod 16.00 hodin
Tradiční vánoční koncert v lyském kostele Narození sv. Jana Křtitele. 
Tento rok se posluchači mohou těšit na pěvecké umění basisty Luďka 
Veleho a varhaní umění Vladimíra Roubala. Vstup na koncert volný.

Vánoční prodejní výstava Domova Na Zámku Vánoční prodejní výstava Domova Na Zámku 
– 8. prosince 2014 – 3. ledna 2015– 8. prosince 2014 – 3. ledna 2015
V průběhu prosince bude v prostorách knihovny probíhat prodejní vý-
stava výrobků lyského domova pro seniory. Přijďte si prohlédnout, co 
vše dovedou šikovné ruce našich seniorů! Koupí těchto výrobků pak 
můžete udělat radost nejen svým blízkým, ale i podpořit aktivity Do-
mova Na Zámku. 

Opět zdravím z lyského zám-
ku, z našeho domova pro seniory.

Je čas adventu, období čtyř ne-
děl před vánočními svátky. Je to 
doba radostného očekávání pří-
chodu Spasitele, duchovní pří-
pravy na Vánoce, doba rozjímání 
a dobročinnosti. Dříve to byla 
doba postní, kdy byly zakázá-
ny veškeré zábavy, tanec a zpěv. 
V posledních dvou stoletích na-
bývá na důležitosti materiální 
příprava Vánoc - kupování vá-
nočních dárků, pečení cukroví, 
úklid a výzdoba domovů. 

I my tuto dobu prožíváme a pa-
třičně se na ni i připravujeme. Ale 
vraťme se nejdříve do doby krátce 
minulé, co se v našem životě udá-
lo v posledních týdnech.

Jak už jsme vás informovali, 
řady našich dobrovolníků se roz-
rostly a to v podobě dobrovolníků 
ze společnosti PENNY a.s. Pro-
běhl „Dobrovolnický den“ se za-
městnanci této společnosti a to ve 
znamení především úklidových 
prací na nádvoří zámku. Nechy-
bělo ani samotné seznámení se 
s chodem našeho domova. Čeká 
nás další spolupráce, a to nejen 
spojená s fyzickou prací, ale i spo-
lečná návštěva a doprovod našich 

obyvatel na předvánoční nákupy 
do PENNY a jiných lyských ob-
chodů. Dobrovolnická činnost 
je v sociálních službách velice 
potřebná a svědčí to i o tom, že 
lidé nejsou lhostejní k seniorské 
populaci. Pokud byste měli zá-
jem u nás v domově dobrovol-
nickou činnost vykonávat, stačí 
nás kontaktovat. Naši obyvatelé 
vaši ochotu s nadšením ocení.

Podzim je také charakteristic-
ký svou „kaštanovou nadílkou“. 
Jako každoročně jich bylo v okolí 
zámku opravdu hodně. Rozhodli 
jsme se, že z kaštanů vytvoříme 
„Zámeckého kaštanového hada“. 
V souvislosti s generačním se-
tkáváním jsme oslovili a přizvali 
k pomoci lyské Mateřské školy 
a Základní školu praktickou 
a speciální. A jak to dopadlo? 
Zámecký had se nám společně 
podařil „vykrmit“ do délky 75,5 
metru. Děkujeme všem malým 
i velkým pomocníkům. Za rok se 
těšíme opět na spolupráci a dou-
fáme, že se nám podaří letošní 
rekord pokořit.

Stále probíhá v naší zámecké 
kavárně „Výstava akvarelů paní 
Miloslavy Elicerové“. Výstavu 
je možné shlédnout v běžné ote-

vírací době kavárny (po dohodě 
i mimo ni) a to do 9. 1. 2015.

Pokračoval náš běžný život. 
Navštívili jsme lyské výstaviš-
tě na výstavě „Exotika 2014“. 
Pestrobarevná přehlídka exo-
tického ptactva nás očarovala 
stejně jako ostatní vystavovaná 
zvířata. S některými jsme se 
i vyfotografovali. Pomohli jsme 
zámecké kuchyni s loupáním 
česneku, u kterého jsme si hez-
ky popovídali a zazpívali, a prá-
ce nám tak šla pěkně od ruky. 
Odměnou byly čerstvě nasma-
žené topinky. Do módy se opět 
vrací poslech gramofonových 
desek. Proto jsme ani my nezů-
stali pozadu. Při našich aktivi-
tách je poslech desek příjem-
ným zpestřením podporujícím 
naše vzpomínání (reminiscencí 
- vzpomínkovou terapii). Pro-
stě rozhýbeme naše mozkové 
závity.

Nechyběly ani evangelické 
a katolické bohoslužby. Pro-
bíhal náš pravidelný „filmový 
klub“. Oslavili jsme „jubilan-
ty“, kteří se narodili v měsíci 
listopadu. Každý oslavenec si 
sfoukl svoji svíčku na naro-
zeninovém dortu a potom se 
povídalo, tančilo a zpívalo. Ve 
vzduchu byla cítit dobrá nálada 
a pocit sounáležitosti, zájmu 
a bezpečí. 

A co nás čeká v následujících 
dnech? Pilně pracujeme na 
adventních a vánočních výrob-
cích v zámecké dílně. Připra-
vujeme se tak na prodejní vý-
stavy, které nás čekají. Výstavy 
budou probíhat na Krajském 
úřadě Středočeského kraje 
v Praze a v Městské knihovně 
v Lysé ve dnech od 8. 12. 2014 
do 3. 1. 2015. Přijďte se podí-
vat.

Na programu budou vystou-
pení lyských základních a mateř-
ských škol s vánoční tematikou. 
Možná přijde i Mikuláš. Připra-
vujeme vánoční nadílku a oslavu 
závěru roku 2014 – „Silvestrov-
ské posezení“.

12. 12. 2014 srdečně zveme 
na tradiční „Zimní setkání 
v zámeckém parku aneb úcta 
k historické kráse“. Vše za-
čne na klášterních terasách 
v 17.00 hodin, kde získáte in-
formace o probíhajícím „Pro-
jektu rekonstrukce klášterních 
teras“. Poté se přesuneme do 
zámeckých prostor, sálu na 
1. patře, kde budou nastíněny 
„Přípravy rekonstrukce muzea 
B. Hrozného“, náš sluch pohla-
dí koncert smíšeného pěvecké-
ho sboru „HLAHOL“ z Nym-
burka a doufám, že příjemný 
večer bude zakončen malým 
občerstvením v zámecké kavár-
ně.

10. 1. 2015 v 10.00 hodin 
přijměte pozvání do zámecké 
kaple sv. Tří králů na „Poutní 
mši svatou“ se zpěvy lyského 
„Chrámového sboru u sv. Jana 
Křtitele“.

Adventní a vánoční čas je ča-
sem, kdy mají lidé k sobě blíž 
a pomáhají si. Proto se na vás, 
jako každoročně, obracím 
s prosbou o jakoukoli fi nanč-
ní či materiální pomoc, která 
by nám pomohla při realizaci 
našich plánů. Sponzorství je 
jedním ze zdrojů fi nancová-
ní našich služeb a stalo se vý-
znamnou pomocí v naší práci. 
I my budeme jednou staří. Ne-
zapomínejme na to.

Pokud se rozhodnete pomo-
ci, kontaktujte prosím, vedení 
domova k získání bližších in-
formací. Za vaši podporu pře-
dem děkuji.

Závěrem bych vám rád, za 
všechny „zámecké“, popřál 
krásný předvánoční čas, klid-
né prožití samotných svátků 
vánočních v kruhu rodiny 
a přátel a šťastné vykročení do 
nového roku, roku 2015.

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

Vážení přátelé, obracíme se na 
vás s následující prosbou. Rádi 
bychom zpříjemnili a vyzdobili 
zámecké prostory, jako tomu bylo 
doposud, historickými a dobovými 
kostýmy. K tomu jsou zapotřebí 
KREJČOVSKÉ PANNY.

Prosba Pokud byste nějakou vlastnili, 
již nepoužívali, chtěli byste nás 
v této myšlence podpořit a pannu 
darovat, budeme moc rádi.

Děkujeme.
Kontakt: 325 551 000; 602 

154 221; info@dnz-lysa.cz.
Zaměstnanci a obyvatelé 

Domova Na Zámku Lysá n. L.

Výstaviště Lysá nad Labem
Vás zve na                 

Vánoční koncert
hasičské dechové hudby

 Lysá nad Labem
dne 21. 12. 2014
od 13.30 hodin

v hale A2 areálu výstaviště
Dirigent: Pavel Stříbrný

Sólisté: Laďka Šťastná, Alena Mravcová, 
Miroslav Radoch a pěvecký dětský sbor 
AMA MUSICA ZUŠ Lysá nad Labem 

pod vedením Jany Erbenové 

has

Základní umělecká škola
Františka Antonína Šporka

Vás srdečně zve ke společnému 
příjemnému strávení adventního času

2. 12. 2014 od 18.00 hodin v sále kina
Adventní koncert k Roku české hudby
8. – 19. 12. 2014
Vánoční prodejní výstava výtvarného oboru
10. 12. 2014 v 17.00 hodin
Vánoční koncert v Kostomlatech n. L.
12. 12. 2014 v sále ZUŠ v 17.30 hodin
Vánoční žákovský koncert
15. 12. 2014 v 17.00 a 19.00 hodin v sále kina
Vánoční koncerty pěveckého sboru Ama 
Musica, orchestru a komorních souborů 



6 12 / 2014 LISTY města Lysé nad Labem   

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Telefonické konzultace
dětských lékařů

(po ordinačních hodinách)

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

MUDr. Chocholová    
 tel. 606 840 451

MUDr. Matasová        
 tel. 607 746 211

Pro registrované pacienty těchto lékařů: 

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

Pá 19. 12. MUDr. Čerňanská
So 20. 12. MUDr. Matasová
Ne 21. 12. MUDr. Matasová
Po 22. 12. MUDr. Čerňanská
Út 23. 12. MUDr. Matasová
St 24. 12. MUDr. Chocholová
Čt 25. 12. MUDr. Dáňová
Pá 26. 12. MUDr. Matasová
So 27. 12. MUDr. Dáňová
Ne 28. 12. MUDr. Dáňová
Po 29. 12. MUDr. Čerňanská
Út 30. 12. MUDr. Matasová
St 31. 12. MUDr. Chocholová
Čt 1. 1. MUDr. Dáňová
Pá 2. 1. MUDr. Dáňová
So 3.1. MUDr. Chocholová
Ne 4.1. MUDr. Chocholová

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

MUDr. Čerňanská Anna
Prak  cká lékařka pro dě   a dorost

Lysá nad Labem, Okrsek 87
+420 325  551 055,  +420 602 830 242

h  p://www.acernanska.cz 
e-mail: a.cernanska@seznam.cz

IČO 45831327

ORDINAČNÍ HODINY

DEN DOPOLEDNE ODPOLEDNE
 OD DO OD DO
Pondělí 08.00 11.00 14.00 17.00
Úterý 07.30 11.00  
Středa 07.30 09.30 13.00 15.00 09.30 12.00 poradna  
Čtvrtek 07.30 11.00 13.00 14.00
Pátek 07.30 12.00    

Ordinační hodiny v době LETNÍCH PRÁZDNIN

DEN DOPOLEDNE ODPOLEDNE
 OD DO OD DO
Pondělí 8.00 11.00 13.00 15.00
Úterý 7.30 11.00  
Středa 7.30   9.30 13.00 15.00 9.30 11.30 poradna  
Čtvrtek 7.30 10.30 13.00 14.00
Pátek 7.30 11.00 13.00 14.00

D a l š í 
p r o j e k t o -
vé setkání 
Comenius

proběhlo v Turecku. Studenti 
a učitelé z Česka, Slovenska, Litvy, 
Turecka a Kypru se tedy opět sešli, 
tentokrát v zemi jižní Evropy. Kvůli 
politické situaci mezi Kyprem a Tu-
reckem však bohužel dorazil pouze 
jeden kyperský učitel bez studentů. 

Jako první jsme navštívili Istan-
bul, největší a bývalé hlavní město 
Turecka. Na náš vkus tu bylo moc 
rušno, ulice přeplněné lidmi a auty. 
Na druhou stranu je Istanbul město 
bohaté na památky a jeho ulicemi 
se vine vůně koření a kouře z vodní 
dýmky.

Po noci strávené v Istanbulu jsme 
se přesunuli do města Lulebur-
gas, kde se nachází škola zapojená 
v projektu. Studenti z turecké školy 
nám předvedli jejich národní tance 
a všichni byli milí a přátelští. 

Bydleli jsme v tureckých rodi-

Žáci a učitelé OA Lysá nad Labem v Turecku

nách, každý zvlášť, nejdřív jsme 
z toho měli špatný pocit, ale  rodiče 
studentů byli hodní a díky nabitému 
programu a příjemně strávené-
mu volnému času jsme v rodinách 
v podstatě jen přespávali. Navštívili 
jsme například nedalekou vesnici, 
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kde se nacházel skanzen s ochut-
návkou typických tureckých jídel, 
nebo město Edirne u řeckých hra-
nic, ve kterém jsme společně s prů-
vodcem zhlédli několik památek.

Myslím, že i přes jazykovou ba-
riéru jsme se všichni v angličtině 

dorozuměli a našli si nové přátele. 
Taková zkušenost určitě stojí za to.

Adam Čeněk, 
student 3. ročníku

Tento projekt je realizován za fi -
nanční podpory Evropské unie.

OA Lysá nad Labem, Komen-
ského 1534 k 31. 8. 2014 ukon-
čila další projekt spolufi nanco-
vaný z ESF a SR ČR. Projekt 

Obchodní akademie úspěšně ukončila projekt 

č. CZ.1.07./1.5.00/34.1070 měl ná-
zev „Jdeme do toho!“ a spadal do 
oblasti podpory „Zlepšování pod-
mínek pro vzdělávání na středních 

školách“, tzv. EU peníze střed-
ním školám. Realizovali jsme ho 
od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2014,
celkové výdaje projektu činily 
781 163,- Kč. 

V rámci projektu učitelé vy-
tvořili úctyhodných 2 743 stran 
digitálních učebních materiálů 
(DUM) z oblasti cizích jazyků, 
společenskovědních, odborných 
a přírodovědných předmětů. 
Materiály jsou koncipovány jako 
powerpointové prezentace, pra-
covní listy a testy. Jsou využitelné 
nejen pro výuku, ale i pro domácí 
přípravu žáků. Všechny materi-
ály jsou dostupné a volně staži-
telné z webových stránek školy 
www.oalysa.cz. Je třeba upozor-
nit, že vytvořené materiály jsou 

autorským dílem a jsou chráněny 
autorským zákonem.

V rámci projektu se dále všichni 
učitelé zúčastnili školení se zamě-
řením na zlepšování sociálního 
klimatu ve škole v rozsahu 48 vy-
učovacích hodin. Vedení školy ab-
solvovalo školení v mentoringu. 
Nově získané znalosti a dovednosti 
umožňují zlepšovat práci školy.

Díky projektu se také podařilo 
modernizovat a rozšířit IT vybave-
ní školy.

Ráda bych jménem realizač-
ního týmu projektu poděkovala 
všem učitelům za jejich praco-
vitost, tvořivost, odhodlanost 
a vůli, se kterou projektem pro-
cházeli.

Mgr. Lenka Hrubčíková
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nabízí studium

Projektové a grantové řízení
Ekonomické lyceum
Obchodní akademie

specializace

Ekonomika a podnikání
Cestovní ruch a průvodcovství

Marketing a reklama
Dny otevřených dveří

6. 12. 2014 od 9.00 do 12.00 hodin
12. 1. 2015 od 10.00 do 16.00 hodin

Obchodní akademie,
Lysá nad Labem,
Komenského 1534

www.oalysa.cz

Klub náhradních rodin RC Routa Čelákovice: 
klub pro osvojitele, pěstouny a zájemce o náhradní 

rodinnou péč i (NRP) z řad veřejnos  .
Poskytujeme informace a poradenství v oblas   
NRP, uzavíráme dohody o výkonu pěstounské 
péče, organizujeme vzdělávání pro pěstouny 

i zájemce o NRP.
Další informace poskytne Jana Luhanová, 

tel.: 731 172 650, nahradnirodiny@seznam.cz.

Sobota 6.12.2014 
od 9.00 do 12.00 hodin

* vystoupení dětí * tvůrčí dílny * občerstvení *
* vánoční obchůdky *

S b t 6 12 2014
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Cestou k Protivínu... aneb jak jsme studovali prakticky
Je časné ráno a my, žáci 9. roční-

ku, netrpělivě vyhlížíme autobus, 
který nás má odvézt do jižních 
Čech. Naše exkurze se koná v rám-
ci projektu Přírodovědná učebna 
v přírodě a přírodovědná labora-
toř. 

Co vše je před námi? Návštěva 
krokodýlí ZOO, slíbený dobrý 
oběd, prohlídka protivínského 
pivovaru Platan, návštěva města 
Písku. 

Město Protivín nás přivíta-
lo mlhavým ránem a drobným 
mžením. O to více jsme se tě-
šili na krokodýly. Terária všech 
zvířat se nacházejí v překrásně 
zrekonstruované veliké stodole, 
původním majetku rodu Schwar-
zenbergů. Průvodkyně nás roz-
dělila na dvě skupiny a prohlídka 
začala. 

První, co nás překvapilo, byla 
vysoká teplota a vzdušná vlhkost 
přes 80 %, takže skutečné tropy, 
které tito úžasní živočichové po-
třebují. V ZOO jsou chováni kro-
kodýli, kajmani, gaviálové, hadi. 
Z velkých, nehybných krokodýlů 
šel strach, i když nás oddělovalo 
silné sklo. 

Viděli jsme jedovaté plazy, které 
kromě jedné ZOO v Evropě mají 
pouze v Protivíně. Prohlídka byla 
opravdu silným zážitkem, ale vy-
hládlo nám a tak jsme se již těšili na 
chutný oběd. Spořádali jsme vše, co 
nám v restauraci Belveder připra-
vili, a pokračovali jsme prohlídkou 
pivovaru.

Průvodce nám vyprávěl o historii 
pivovaru, vysvětlil podrobně pro-
ces výroby zlatavého moku a jeho 
distribuci. Prohlídka nás poněkud 
unavila, a tak jsme rádi nasedli do 
autobusu, který nás odvezl do histo-

rického města Písek.
Ranní mlhy byly tytam a Písek 

nás přivítal krásným, slunným 
počasím a teplem. Nejprve jsme 
zavítali na nábřeží zlatonosné 
Otavy, kde byla expozice pís-
kových soch na téma „Písek za 
Františka Josefa“. Dále jsme si 
prohlédli nejstarší kamenný most 
v Čechách. Paní učitelky nám po-
daly krátký výklad o jeho historii 
a také o historii města. Poté jsme 
procházkou došli ke Křižíkově 
elektrárně, která vznikla na řece 
Otavě v objektu bývalého mlýna. 

Průvodkyně nás zasvětila do nej-
zajímavějších okamžiků zdejší 
historie, líbila se nám Křižíkova 
oblouková lampa a model Fran-
cisovy turbíny. 

Po této prohlídce jsme pěšky 
pokračovali Putimskou branou na 
velmi hezké náměstí, plné histo-
rických domů, které jsme si mohli 
individuálně prohlédnout. 

Den se nachýlil k večeru a my 
jsme se s Pískem museli rozloučit. 
V jednom dni jsme načerpali mno-
ho nových vědomostí z přírodopisu, 
fyziky, chemie a historie.

Celý den jsme si maximálně užili 
a dobrá nálada nás neopustila ani 
v autobusu, kde jsme paní učitelky 
počastovali veselými písničkami. 
Byl to prostě super pátek!

Akce byla fi nancována z 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 je spolu-
fi nancován Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem České 
republiky.

Z n a č k u 
O d p o v ě d n á 
škola udělu-
je Asociace 
s p o l e č e n s k é 

odpovědnosti školám, které kro-
mě klasického vzdělávání žáků 
vnímají kulturní, sociální a vzdě-
lávací potřeby místa, ve kterém 
působí.

Značku mohou získat školy 
na všech úrovních vzdělávacího 
systému, které přijmou Základní 

Úspěch ZŠ J.A.K. 
Lysá n. L. -  získá titul 
ODPOVĚDNÁ ŠKOLA

principy Odpovědné školy, které 
pokrývají 5 základních oblastí 
společenské odpovědnosti. Ob-
lasti jsou následující: Ekologie, 
Aktivita v místní komunitě, Za-
městnanecké podmínky, Přístup 
k žákům a zapojení rodičů, Výži-
va a zdraví. 

ZŠ J. A. Komenského je jed-
nou z pěti škol ve Středočeském 
kraji, která je do projektu Odpo-
vědná škola zapojena.

ZŠ J.A.K.

Milé dě  , vážení rodiče!

Kolek  v zaměstnanců 
Základní školy Bedřicha Hrozného 

Lysá nad Labem 

vás srdečně zve na 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
dne 15. 1. 2015 (čtvrtek)

od 7.45 hod do 11.25 hodin 
Zároveň si vás  mto dovolujeme také pozvat 

k ZÁPISU DĚTÍ DO 1. TŘÍDY, který se bude konat 
3. 2. a 4. 2. 2015.

Nabízíme vám:
● klidné rodinné prostředí (oddělený I. a II. stupeň)
● individuální přístup
● ranní a odpolední družinu s kapacitou 150 míst 
 pro žáky I. stupně 
● adaptační kurz „Školička“ pro předškoláky
● možnost využi   činnos   asistenta pedagoga
● celoškolní projekty, odpolední dílny
● moderně vybavené učebny
● školy v přírodě
● otevření školy rodičům a veřejnos  
Výuka mateřského jazyka má u nás přednost, proto jí dáváme 
dostatečný časový prostor ve výuce. Nabízíme AJ pro žáky 
1. ročníků jako nepovinný předmět, povinně se AJ vyučuje 
již od 2. třídy.
...a dále nabízíme:
● keramický kroužek ● výtvarný kroužek  
● sborový zpěv ● fl orbal
● mažoretky ● interak  vní výuku pomocí
● sportovní hry  moderní techniky…

Pro starší dě   navíc:
● moderní počítačová učebna ● drama  cký kroužek
● vedení domácnos   ● mediální výchova
● konverzace v Aj ● semináře z matema  ky 
● zahraniční exkurze a zájezdy  a českého jazyka
● adaptační programy 
 a lyžařský výcvikový kurz…

Informace o naší škole se dozvíte také na adrese 
www.zsbhrozneho.cz nebo na tel.  325 514 615, 

325 551 088, 325 551 302.
Těšíme se na Vás.

Kolek  v zaměstnanců ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem

ZŠ J. A. Komenského
Lysá nad Labem          
Komenského 1534, okres Nymburk
Mgr. Marie Nováková - ředitelka školy                                                   

ZŠ B. Hrozného
Lysá nad Labem
nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk
PaedDr. Irena Jarešová - ředitelka školy     

ve středu 13. ledna 2015 v 16.00 hodin 
v přízemí pavilonu D v ZŠ J. A. Komenského 
(pro všechny MŠ v Lysé a spádových obcích 

a zájemce z řad veřejnosti)

Povídání nejen o školní zralosti, přípravě na povinnou školní 
docházku, zápisu do 1. tříd ve školním roce 2015/16 v Lysé nad 
Labem, odkladu povinné školní docházky dle novely školského 
zákona, školské reformě, školních vzdělávacích programech škol 
a dalších věcech, které Vás zajímají…

Setkání s rodiči
předškoláků

Exkurze studentů SŠOGD v Lysé n. L. do Vídně
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Ve dnech 5. – 7. 11. 2014 se 
uskutečnila exkurze Střední ško-
ly oděvního a grafi ckého designu 
v Lysé nad Labem do Vídně. Výjezdu 
do této evropské metropole kultury 
s bohatou historií se zúčastnili pře-
devším studenti třetích a čtvrtých 
ročníků. Exkurze byla podpořena 
grantem EU Řemesla v moderní 
době a navazovala na výuku před-
mětu dějiny výtvarné kultury. 

Studenti se seznámili s historií 
Vídně a jejími památkami, jako je 
např. klenot gotické architektury 
katedrála sv. Štěpána, významný-
mi barokními stavbami - chrámem 
sv. Karla Borromejského, chrámem 
sv. Petra na Am Graben a areálem 
Horního a Dolního Belvederu, vy-
stavěného pro prince Eugena Sa-
voyského. Naší pozornosti nemohl 
uniknout císařský Hofburg ani 
půvab a lesk ulic centra Vídně, kde 
se snoubí historická architektura 
s moderní výstavbou. 

Při komentované okružní jízdě 
Vídní jsme se zabývali významnou 
etapou výstavby Vídně z 2. polovi-
ny 19. století. Tehdy bylo strženo 
původní opevnění a na Ringu (uvol-
něném prostranství obkružujícím 
historické centrum) byly budovány 
velkolepé veřejné budovy – novogo-
tická radnice a Votivkirche, novo-
renesanční Uměleckoprůmyslové 
muzeum, Kunsthistorisches Muse-
um a Naturhistorisches Museum, 
budovy Vídeňské opery, Dvorního 
divadla, burzy a novoklasicistní bu-
dova Parlamentu. 

Dalším okruhem našeho zájmu 
bylo umění okolo roku 1900, kdy 
ve Vídni působili architekti Otto 
Wagner, Josef Maria Olbrich, Jo-
sef Hoffmann a Adolf Loos, kteří 
navrhli tak skvostné stavby jako 
Majolikahaus, dekorativní pavilóny 
městské dráhy, budovu Poštovní 
spořitelny, pavilón Secese, ob-
chodní dům Goldmann-Salatsch 
a další. Studenti ale byli 
snad nejvíce okouzleni 
originálními stavbami 
nekonformního umělce 
Friedricha Hundert-
wassera, jedné z nejvý-
raznějších uměleckých 
osobností 20. století.   

Vídeň oplývá nejen 
pozoruhodnou architek-
turou, ale je také městem 
muzeí a galerií. Náš peč-
livě připravený itinerář 
nám umožnil ve středu 
navštívit stálou expozici 
Kunsthistorisches Museum, ve které 
jsou soustředěny umělecké sbírky 
Habsburků a kde byla navíc událostí 
sezóny výstava děl španělského ba-
rokního malíře Diega Velazqueze. 
Večer jsme využili prodloužené oteví-
rací doby a navštívili jsme stálou ex-
pozici Albertiny, výstavu díla Joana 
Miró a retrospektivní výstavu Carla 
Prantla. Ve čtvrtek jsme obdivovali 
obrazy francouzského impresionisty 
Claude Moneta, vystavené v oran-
žerii Dolního Belvederu. V Horním 
Belvederu jsme se zase seznámili 
s magickým dílem Gustava Klimta 

a expresívně naléhavým poselstvím 
obrazů Egona Schieleho, Oscara 
Kokoschky a Richarda Gerstla. Díla 
těchto umělců jsou vystavena rov-
něž v Leopold Museum, které jsme 
navštívili v podvečer. Zde jsme si 
také prohlédli produkci Vídeňských 
dílen (Wiener Werkstätte), které 
v průběhu 1. třetiny 20. století vy-
tvářely předměty užitého umění 

špičkové designérské úrovně. Závěr 
dne byl věnován modernímu a sou-
časnému umění, vystavenému v šes-
ti patrech Muzea moderního umění 
(Mumok).    

Poslední den exkurze jsme 
se opět vypravili do Hofburgu, 
kde jsme navštívili Kaiserliche 
Schatzkammer s expozicí nejdra-
hocennějších předmětů umělecké-
ho řemesla. V odpoledních hodi-
nách nás čekalo fi nále – velkolepá 
císařská rezidence Schönbrunn na 
okraji Vídně (památka UNESCO), 
kde jsme měli možnost prohlédnout 

si nejen rozsáhlou barokní zahradu 
s Neptunovou kašnou a Glorietem, 
ale i interiéry zámku. 

Jak je patrné z výčtu památek 
a galerií, které jsme navštívili, výjezd 
byl dosti náročný. Exkurze proběhla 
skvěle, a to nejen díky příznivému 
počasí a výběru zajímavých pamá-
tek. Potěšil nás zájem, spolehlivost 
a dochvilnost studentů, kteří byli 

schopni již zralým způsobem vstře-
bávat množství uměleckých podně-
tů. Většina z nich byla ve Vídni po-
prvé a „ochutnávka“ atmosféry této 
metropole umění je nadchla. Exkur-
ze splnila svůj účel, teoretické zna-
losti z dějin umění si studenti prožili 
v praxi, vytvořili množství originál-
ních fotografi í a načerpali i inspiraci 
pro svoji uměleckou tvorbu. 

Bc. Jana Dörfl ová  

Tento program je spolufi nanco-
ván z Evropského sociálního fondu 
a státního rozpočtu České republiky.
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Přijďte na jubilejní 20. roč-
ník Polabských vánočních trhů 
nakoupit dárky a nasát vánoční 
atmosféru na výstaviště do Lysé 
nad Labem. V sobotu 6. prosince 
zažijete netradiční seskok čerta 
z nebeských výšin!

Vánoční trhy se tradičně ko-
nají od pátku do neděle v týden-
ním intervalu. Již první víkend od 
5. do 7. prosince můžete nakou-
pit nadílku pro vaše ratolesti, 
kterým ji večer nadělí Mikuláš 
s čertem a andělem. Vedle dárků 
pro děti naleznete na výstavišti 
nepřeberné množství inspirace 
a dekorací k adventní výzdobě bytu 
či domu.

 Více než dvě stovky prodejců na 
každém ze tří termínů nabídnou vá-
noční dárky od potravin a lahůdek 
přes knihy, porcelán, kosmetiku, 
textil, oděvy, hračky, zlaté šperky či 
luxusní kožené zboží. Mezi nejob-

Čert nepřijde z pekla, 
ale z nebe líbenější dárky patří český porcelán 

nebo ručně malované vánoční oz-
doby. Ve valné většině je zboží od 
prvovýrobců, tudíž za velmi přízni-
vé ceny.

Polabské vánoční trhy se od ji-
ných odlišují pestrým doprovodným 
programem, který začíná pátečním 
pásmem koled a říkanek dětí ze zá-
kladních škol. Sobota 6. prosince 
vyvrcholí čertovským rejem a miku-
lášskou nadílkou. Celé odpoledne 
budou pro děti připraveny soutěže 
o sladké odměny. 

Na další dny jsou připraveny hu-
dební, taneční a sportovní vystou-
pení dětských souborů, celodenní 
soutěž v aerobiku, módní přehlídky, 
trh uměleckých řemesel, ochutnáv-
ky nebo hrací plochy pro děti. Pro-
gram vyvrcholí v sobotu 20. prosin-
ce v podvečer monumentálním 
ohňostrojem.

Pro žáky základních škol je při-
chystána soutěž O nejlépe ozdobe-
ný vánoční stromek. Pro návštěv-

V říjnu v komunálních vol-
bách voliči rozdali karty a v lis-
topadu na ustavujícím zasedání 
Zastupitelstva města (ZM) ma-
riáš dohráli zastupitelé z jednot-
livých politických uskupení.

Podívejme se v některých sou-
vislostech, jaké byly letošní vol-
by a co nám přinesly. Na rozdíl 
od voličů, kterých k urnám při-
šlo 44,69 % (v r. 2010 46,21 %), 
byl o místo na kandidátkách vel-
ký zájem. Do boje o mandáty se 
přihlásilo 12 uskupení (v r. 2010 
9). Pozitivním zjištěním je, že ze 
180 kandidátů bylo 74 žen, což je 
41,1 % (v r. 2010 20,2%). Záro-
veň se na kandidátkách objevilo 
7 kandidátů, kteří v minulosti 
oblékali tričko jiného uskupení. 
Uspěl jen jeden. S politikou skon-
čili a již mandát neobhajovali: 
p. Houštecký, Mgr. Kořista 
a p. Sedláček.

Předvolební kampaň probí-
hala podle scénáře jednotlivých 
uskupení s využitím plakáto-
vacích ploch, ale i sociální sítě. 
Dorazily k nám také koblihy, 
mohli jsme obdržet růže, nebo 
poslechnout si muziku… K se-
znamování a popularizaci vo-
lebních programů byl dán velký 
prostor v Listech v zářijovém 
čísle, kdy měly všechny kandi-
dující subjekty do komunálních 
voleb zdarma k dispozici plo-
chu A5. Tuto možnost využilo 
10 z nich. Dvě politická usku-
pení této možnosti nevyužila 
(jedno zaslalo příspěvek po uzá-
věrce, druhé nezaslalo vůbec). 
Z rozhovoru s vedoucí MěK 
Mgr. Janou Bajerovou vyply-
nulo, že v těchto případech je 
nezbytně nutné stanovení jed-
noznačných a jasných pravidel, 
která jsou striktně dodržována 
jak ze strany politických sub-
jektů, tak ze strany vydavatele. 
Jinak hrozí nedorozumění a po-
dezřívání z nerovného přístupu. 
Vandalové i letos poškozovali 
plakáty, ale ne tolik, jak v roce 
2010.

Když jsem seřadil všechna 
hesla, která byla zveřejněna 
v předvolební kampani, tak mi 
vyšlo: že my jsme toto město, že 

nás voliče slyší, a proto je nej-
vyšší čas na změnu, opravdo-
vou změnu, změnu k lepšímu, 
pro udržení úrovně v Lysé, kde 
bude kulturní prostředí a bude 
se kulturně jednat, že to bude 
město pro zdravý a bezpečný 
pohyb celé rodiny. Zkrátka, 
Lysá jako bezpečné, zdravé 
a pěkné místo pro život. Máme 
se na co těšit! Jedině heslo, 
kterému jsem nerozuměl: „Ne-
volte politické strany, je to pře-
ce naše město“. Je to z dílny 
SNK, kdy jeho zástupce seděl 
v RM se zástupci politických 
stran a bude sedět i v dalším vo-
lebním období!

Kandidující subjekty nám 
mimo jiné ve volebních progra-
mech nabízejí: výstavbu domova 
pro seniory, dostavbu obchvatu 
ve spojení se životním prostře-
dím (věřím, že to nepůjde ta-
kovým tempem, jak tomu bylo 
za posledních osm let!). Dále, 
řešení parkování v centru města 
a u nádraží atd. Z velkých pro-
jektů se objevily: vybudovat 
společenský sál, sportovní halu, 
koupaliště, podzemní parková-
ní atd.

Kaňkou na předvolební kam-
pani byly tři anonymní letá-
ky, kde se pomlouvalo. Jeden 
!!!UPOZORNĚNÍ!!! nesl stej-
ný název i formu z roku 1998, 
který byl z dílny ODS. Pokud 
jsou to pravdy, tak nevím, proč 
se autor pod to nepodepsal. Ji-
nak je to třeba brát jako pomlu-
vu a lež. Do předvolební kam-
paně se také zapojila soukromá 
firma letákem „Seniorské by-
dlení za 3602 Kč měsíčně“ na-
mířené proti KSČM, která má 
smlouvu s městem Lysá nad 
Labem na vybudování areálu 
v bývalé FRUTĚ.

Moje osobní zkušenost z 
předvolební kampaně je, že 
jsem byl verbálně napaden, 
že kandiduji za stranu, kterou 
dotyčná osoba nemá ráda. Je 
vidět, že nejen někteří občané, 
ale i někteří zastupitele nepo-
chopili, že komunální politika 
je odlišná od té v Praze. Je pře-
devším o lidech a ne o frázích 

a ideologii. Je o tom, že se řeší 
konkrétní věci pro další rozvoj 
našeho města a ve prospěch na-
šich občanů.

A jak byly karty rozdány? ODS 
- obhajovala 4, získala 3 mandáty, 
KULTURNĚ! -2/3, ANO - 0/2, 
KSČM - 1/2, ČSSD - 2/1, KDU-
-ČSL - 1/1, NAŠE LYSÁ - 1/1, 
LYSÁ V POHYBU - 0/1, Cesta 
města - 0/1. Neuspěly: TOP09, 
Strana svobodných občanů 
a Změna pro Lysou. Z jednotliv-
ců mandát obhájili: Mgr. Havelka 
- 758  hlasů, v r. 2010 1004 hla-
sů, Ing. Eliška - 724/646, Mgr. 
Fajmon - 592/972, pí. Chloup-
ková - 547/842, Mgr. Kopecký - 
537/818, Ing. Gregor - 409/445, 
p. Kolman - 375/487. Mandát 
neobhájili: Ing. O. Černohorský, 
Ing. Firman, p. Horvát, Mgr. Mi-
nařík J. a Ing. Osvald.

Voliči rozdali karty pro slože-

ní ZM, ale mariáš sehráli někteří 
zastupitelé a ustavující ZM to jen 
formálně potvrdilo (přítomno 
14 zastupitelů): starostou se stal 
Mgr. Jiří Havelka (ODS) 9 hla-
sů, zástupcem starosty Ing. Petr 
Eliška (KULTURNĚ!) 12 hlasů, 
radními se stali: Josef Kolman 
(Naše Lysá) 9 hlasů, Jan Krum-
pholc (LYSÁ V POHYBU) 12 
hlasů a Jan Burian (KDU-ČSL) 
12 hlasů.

Když jsem se dozvěděl slože-
ní RM, tak jsem nechtěl věřit, 
že spolupracovat budou Mgr. 
Havelka a Ing. Eliška, protože 
v uplynulém volebním období 
se Ing. Eliška jednoznačně vy-
mezoval vůči starostovi. Ale asi 
vidina lukrativních postů zako-
pala vzájemnou animozitu a vše 
jistě poběží v harmonii. Opět 
se potvrdilo, jako v minulosti, 
že byla uplatněna metoda, kdo 
s kým a proti komu.

Ján Šturm

Karty byly rozdány

Podle záznamů ve starých 
knihách končila kdysi městská 
zástavba plotem asi tam, kde je 
dnešní ulice Čechova. Pak už byla 
jen pole, ke kterým se sedláci do-
stávali brankou. Od tohoto název 
ulice U Braňky. Byla to prašná 
a blátivá ulička až do dnešních 
časů. Teprve letos s příchodem 
nového školního roku nastaly ko-
nečně změny, a to k lepšímu. Nové 
vodovodní potrubí, dešťová kana-

Poděkování lizace, oprava stávající splaškové 
kanalizace. Samozřejmě nové 
chodníky se zámkovou dlažbou 
a asfaltová silnice. Díky bývalé-
mu vedení města jsme se dočkali 
opravy této zapomenuté uličky. 
Chceme ale také pochválit pracov-
níky fi rmy Stavokomplet Zápy, 
kteří nám vycházeli vstříc. Opět se 
podařilo zkrášlit kousek našeho 
města a doufáme, že v tomto bude 
pokračovat i nové vedení. Přejeme 
hodně úspěchů.

Minaříkovi

Výstaviště Lysá nad Labem 
s redakcí hobby magazínu Receptář 
vyhlašují soutěž pro všechny, kteří 
doma pečou vánoční cukroví.

Soutěže se může zúčastnit ka-
ždý, který ve stanoveném termínu 
na adresu výstaviště doručí deset 
identických vzorků jednoho dru-
hu cukroví dobře zabaleno v kra-
bičce buď poštou, nebo osobně. 

Půjdete-li nakoupit dárky na 
Mikulášské trhy (5. – 7. 12.) nebo 
Stříbrné trhy (12. – 14. 12.), tak 
přineste soutěžní cukroví, ode-
vzdávat se bude na informačním 
stánku. Uzávěrka soutěže bude 
14. 12. 2014. 

Všechny přijaté soutěžní vzorky 
nejprve posoudí odborná porota, 
jmenovaná pořadateli. Úkolem 
porotců bude vybrat nejchutnější 
a nejkrásnější cukroví pro fi nále.

Veřejné fi nále soutěže se uskuteč-
ní v sobotu 20. 12. 2014 od 13.30 do 
16.30 hodin na výstavišti v Lysé nad 
Labem. Všichni fi nalisté obdrží hod-
notné věcné ceny a roční předplatné 
hobby magazínu Receptář. 

Adresa pro doručení soutěž-
ních vzorků: VLL − Masarykova 
1727, 289 22  Lysá nad Labem.

Případné dotazy zodpoví Jit-
ka Soldátová, tel. 724 395 810, 
325 553 202.

Soutěž „Vypečené 
cukrování 2014“

níky je připravena soutěž Vypečené 
cukrování.

Mikulášské trhy  5. – 7. 12.          
Stříbrné trhy 12. – 14. 12.             

Zlaté trhy            19. – 21. 12.

Otevřeno je každý den od 9 do 
17 hodin, vstup na vánoční trhy je 
ZDARMA.

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

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

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

MC Parníček
Cena: 5 Kč za převod

HUDEBNÍ VŠEZNÁLEK
hudební kroužek pro děti
od 6 měsíců do 3,5 let
ve středu dopoledne

MIMIKLUBKO
pro děti od narození do 1 roku

každé úterý 9.00 -10.30
10.12. = VÁZÁNÍ ŠÁTKŮ

TVOŘIVÁ DÍLNA 
PRO DOSPĚLÉ

1.12. od 18.30 do 20.00 hodin
VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

ŠKOLIČKA
pondělí až pátek

Benjamínek (děti od 3 let) 
Minibenjamínek (2–3 roky)

CVIČENÍ PRO 
DOSPĚLÉ  

na míčích i bez nich
vč. hlídání dětí

čtvrtek 18.15 - 19.15

CVIČENÍ PRO DĚTI
PRO DĚTI OD 1,5 DO 6 LET
pondělí a čtvrtek 9.30-10.30

čtvrtek 16.30-17.30 ZDOBENÍ PERNÍČKŮ
10.12. od 16.30 do 17.30

OD LEDNA 2015
CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ
i dopoledne s hlídáním dětí

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 HUDEBNÍ VŠEZNÁLEK (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 s hlídáním dětí, předporodní kurzy

Přejeme krásné Vánoce!

WORKSHOP: 
JAK TO VŠECHNO 

ZVLÁDNOUT, BÝT FIT
A NEZBLÁZNIT SE?

v pondělí 8.12.2014 
od 16.30 do 19.30 hodin

Stává se čas Vaším nepřítelem a nemáte již čas, sílu nebo náladu 
sama na sebe a na své koníčky? Chcete to změnit?

Opravdu to chcete? A jak moc?
Svojí aktivní účastí zjistíte, co sama můžete udělat pro to, abyste 
svůj den zvládla, nezbláznila se a ještě si vyšetřila čas pro sebe
 tedy zjistíte, jak na TIME MANAGEMENT MATKY V PRAXI.

Workshop vede MUDr. Ing. Tereza Hodycová.

Cena 70 Kč
JSOU NEZBYTNÉ REZERVACE!

Za kandidáty volební strany 
TOP 09 v Lysé nad Labem děku-
ji všem, kteří nám svým hlasem 
vyjádřili důvěru. To že tyto hlasy 
přes svůj nemalý počet nenašly 
naplnění, zvolením námi nabíze-
ných kandidátů, bylo způsobeno 
bohužel také tím, že jsme skoro 60 
% hlasů získávali jako jednotlivci 
a nikoliv jako strana. Občané se 
tedy rozhodli odmítnout námi na-
bízenou pomocnou ruku a zvolili 
si opět populistické sliby. Při pl-
ném respektu výsledku voleb by-
chom tedy nyní chtěli poděkovat 

Poděkování s komentářem
Poděkování voličům

bývalému vedení radnice za zvele-
bení města, které bylo provedeno 
v úžasném tempu různých staveb-
ních prací, v předvolebním čase. 

Hlavně však přejeme novému 
vedení města, aby se mu podařilo 
uskutečnit alespoň 50 % toho, co 
si vytýčilo a co slibuje v koaliční 
smlouvě. Budeme Vám držet pěs-
ti, abyste své sliby plnili průběžně 
a nečekali na jejich uskutečnění 
až do doby nových voleb.

za TOP09 v Lysé n. L.
předseda MVDr. Petr 

Matušina MBA

Vážení spoluobčané, KDU-
-ČSL dostala ve volbách do za-
stupitelstva Lysé nad Labem 
o 1609 hlasů více než v minulých 
volbách (to je nárůst o 69 %) 
a do získání druhého mandátu 
nám chybělo pouhých 40 hlasů. 
Děkujeme svým voličům za pro-
jevenou důvěru a všem sympa-
tizantům za praktickou pomoc 
a podporu. 

Nová koalice, jejíž jsme sou-
částí, vyhlásí v nejbližších dnech 
svůj program. Při jeho plnění 
jsme v městském zastupitelstvu 
otevřeni spolupráci se všemi 
stranami a uskupeními a budeme 

usilovat o  věcné a klidné řešení 
problémů s maximálním mož-
ným omezením konfrontačního 
stylu jednání.

Uvítáme všechny náměty a při-
pomínky občanů. Proto také bu-
deme pokračovat s pravidelnými 
veřejnými besedami u kulatého 
stolu v restauraci „U Krále Vác-
lava“, Masarykova 218. Jenom 
musíme prosincovou první stře-
du, kdy jedná zastupitelstvo, po-
sunout na středu druhou. Těšíme 
se tedy na setkání s Vámi 10. pro-
since v 18 hodin. 

Jan Burian, radní města
Lysá nad Labem za KDU-ČSL

Aktivity projektu „Síť MC 
pro rodinu“ jsou podpořeny 

z dotačního programu Rodina 
a ochrana práv dětí MPSV.
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Lysá nad Labem v útlumu další 
4 roky? Asi ano, mohl bych být pro-
gnostikem. Tak jak jsem předpoklá-
dal, tak jako základ se daly dohro-
mady ODS, ODS B (Naše Lysá) 
a ODS C (Lysá v pohybu). KDU-
-ČSL naletělo a Kulturně! - to nemá 
význam komentovat. Tam jde pou-
ze pravděpodobně o koryta. Tyto 
subjekty se zaštiťují tím, že si pana 
starostu uhlídají. Jak naivní před-
stava. Jen potvrzují, že pan starosta 
není osobou na svém místě a lze 
od něho očekávat jisté manipulace 
a nepravosti, přesto jdou s ODS 
do koalice, jde jen tedy o vládnutí? 
Jde o naprostý kontrast z minulého 
období, kdy se pan Eliška vůči panu 
starostovi zcela vymezoval, pokud 
to chci sdělit slušně. Šlo o kome-
dii? V ZM zůstávají 4 abonenti na 
odsouzení, z toho 2 v RM, je to jen 
otázka času. Je škoda, že tuto situaci 
někdo hrubě podceňuje.

Nemá význam naříkat předem. 
Předpokládám, že tato opět slepená 
koalice, vzniklá nedemokraticky, 
na základě hokynaření a podle ně-
kterých lídrů jednajících stran na 
základě nesplnitelných slibů, ale 
i nepravd, předloží občanům svoji 
vizi, předloží koaliční smlouvu, kde 
bude uvedeno, co a jak hodlá a v ja-

kém časovém horizontu pro město 
udělat a jak bude plnit Strategický 
plán rozvoje města a jiné koncepč-
ní dokumenty. Jestli se bude chovat 
efektivně, bez mrhání veřejnými 
prostředky a manipulací. Při poru-
šování zákonů pak bude třeba navr-
hovat odpovídající postupy. 

KSČM vydalo memorandum, 
kde zcela jednoznačně poukázalo 
na to, jak by měly být realizovány 
výsledky voleb, pokud by byly de-
mokratické a jak zajistit povoleb-
ní demokratičnost v maximální 
možné míře.  Základ demokracie, 
rozhodnutí lidí však nebylo respek-
továno. Opět budeme svědky roz-
hodování slepené koalice, aniž by 
byly brány v úvahu podněty a připo-
mínky opozice a občanů. Alespoň 
takto to probíhalo již 8 let, kdy to 
mohu potvrdit.

Zastupitelé za KSČM rozhodně 
nepoleví ve svém úsilí pro občany 
něco opravdu udělat, i když bude-
me mít možnosti naprosto omeze-
né a mohou si za to občané sami. 
Rozhodně navážeme na úspěšných 
8 let, kdy se nám dařilo eliminovat 
alespoň částečně některá nestan-
dardní rozhodnutí slepených ko-
alic a řadu bodů i prosadit, anebo 
zajistit nastartování procesů, které 

dřívější vedení neřešilo vůbec, ane-
bo se nestaralo o jejich pokračo-
vání. Původně jsme se domnívali, 
že občané chtějí změnu v přístupu 
k řešení jejich problémů, ale k tomu 
při volbách nijak nepřispěli. Pro 
mnohé občany je to nepochopitel-
ná situace, omlouvám se, že jsme ji 
nebyli schopni v průběhu volebního 
vyjednávání vysvětlit, ale realita je 
taková, jaká je. Občané budou mít 
takové vedení radnice, jaké si za-
slouží.

Z analýzy volebních programů 
vyplývá, že programový průnik 
všech subjektů, které se voleb zú-
častnily, je více jak 80 %, takže by 
se dalo předpokládat, že většina se 
hlásí k řešení podstatných priorit 
města, k systematické práci, nikoliv 
jako dosud, k nahodilým řešením, 
která měla za cíl vyhovět pouze ně-
kterým rodinným klanům, anebo 
úzkým zájmovým skupinám. Jde 
o program, který KSČM prosazuje 
dlouhodobě, nikoliv jako nějakou 
novinku, ani se nesnižujeme k při-
svojování si zásluh na některých 
řešeních, jak toho zneužily i některé 
jiné volební subjekty. 

Zastupitelé za KSČM se bude 
řídit volebním programem KSČM, 
bez ohledu na ztížené podmínky, 

vedoucí k jeho realizaci. K tomu 
chceme přispět již na 1. řádném 
zasedání ZM, které bude pravděpo-
dobně počátkem prosince. V době 
psaní článku, nebyl termín tohoto 
zasedání ještě znám.

Co bychom si přáli nejvíce. 
Abyste chodili na zasedání ZM 
a vyžadovali řešení celé řady problé-
mů, současně abyste na vlastní oči 
viděli, kdo pro Vás pracuje a kdo ne. 
Pak by i Vaše volební rozhodování, 
komu dát hlas a komu ne, bylo jed-
nodušší a daleko spravedlivější než 
doposud. Prozatím se zdá, že se ne-
cháte přesvědčit lživou propagan-
dou a ne zcela pravdivými, 

často pokryteckými volebními 
programy a nečistými předvolební-
mi praktikami. (Viz např. ne zcela 
pravdivé informace v propagačních 
materiálech, rekonstrukce chodní-
ků poblíž centra bez souhlasu ZM, 
leták proti KSČM - asi spolupráce 
soukromé společnosti s vedením 
města, podle některých občanů 
údajné kupčení s hlasy apod.)

Přejeme vše nejlepší, hezké Vá-
noce a mnoho zdraví a úspěchů 
v roce 2015.

Ing. Petr Gregor, zastupitel 
za KSČM, bezpartijní, 

pro volební období 2014–2018 v 
dohodě se zastupitelem 

Ing. Davidem Kváčem

Lysá nad Labem po volbách

Ještě jednou bychom všem 
voličům rádi poděkovali za pod-
poru! Všichni z Kulturně! cítíme 
v zádech sílu vašich hlasů, kte-
rá pro nás znamená obrovskou 
zodpovědnost a zavazuje nás 
k tomu, abychom se pokusili 
město ve všech směrech kultivo-
vat a rozvíjet. Respektujeme, že 
karty rozdali voliči následovně 
(řazeno dle počtu hlasů, za sub-
jektem je uveden počet získaných 
mandátů): ODS 3, Kulturně! 3, 
ANO 2, KSČM 2, KDU-ČSL 1, 
ČSSD 1, Naše Lysá 1, Lysá v po-
hybu 1, Cesta města 1. Z výsled-
ků jsme usoudili, že voliči nejsou 
plně spokojeni s dosavadním 
vedením města (koalici tvořila 
dosud ODS – ČSSD - Naše Lysá 
– MOP a Lysá 2010), protože 
ODS i ČSSD ztratily po jednom 
mandátu.

Z hlediska rozdělení mandátů 
byla situace jasná: buď sestavíme 
koalici bez ODS, nebo s ODS, ane-
bo ODS postaví koalici bez nás. 
V opozici jsme působili poslední 
volební období a víme, že z ní lze 
prosadit pouze málo, proto jsme již 
v předstihu dobrovolný odchod do 
opozice zamítli.  Aby koalice měla 
šanci efektivně fungovat po celé 
volební období, musí mít koaliční 
většina v zastupitelstvu rezervu 
alespoň jednoho hlasu. V Lysé nad 
Labem máme zastupitelů patnáct, 
radních maximálně pět (dle zákonu 
o obcích nesmí být více než třetina 
členů zastupitelstva), a proto pod-
mínkou potenciální stabilní koa-
lice pro nás byl model, který bude 
složen alespoň z devíti zastupitelů. 
Vzhledem k počtu hlasů, které jste 
nám dali, bylo jasné, že bychom 
měli usilovat o jeden z nejvyšších 
postů ve vedení města (starosta/
místostarosta).

Od prvního pondělí po volbách 
jsme absolvovali seznamovací ko-
lečka s ostatními subjekty, hledali 

Prohlášení Kulturně! ke koaliční dohodě
průniky v programech, ujasňovali si 
jednotlivé body. Ofi ciálně jsme ne-
jednali pouze s KSČM, která je pro 
nás nepřípustným koaličním part-
nerem (i v případě skryté podpory) 
a se subjektem Naše Lysá (dále 
„NL“). Náš lídr Ing. Petr Eliška se 
s lídrem NL sešel k tématu koalice 
neformálně a oba se shodli, že schá-
zet se znovu není třeba. NL deklaro-
valo podporu ODS.

Byli jsme velmi potěšeni, že všech-
ny nové politické subjekty nám jasně 
deklarovaly podporu i v případě, že 
nebudou součástí případné koali-
ce. Velmi si takové podpory vážíme 
a chystáme se zapojit do vedení měs-
ta kohokoliv, kdo je v určité oblasti 
erudovaný a chce kvalitu života ve 
městě zlepšit.

Zájemci o detailnější informace 
vzniku koalice naleznou na kon-
ci prohlášení podrobnou tabulku 
s postoji a požadavky jednotlivých 
zvolených subjektů, z nichž vyply-
nulo následující shrnutí o výše zmi-
ňovaných třech variantách koalice:

Varianta č. 1 (bez ODS) ve 
složení Kulturně! (3) + ANO (2) 
+ KDU (1) + Lysá v pohybu (1) 
+ Cesta města (1) + ČSSD (1) = 9 
– neuskutečnitelná z důvodu náro-
kování si ČSSD post starosty, bez 
ČSSD by zbylo pouze 8 mandátů (z 
toho pouze jediný zastupitel, který 
seděl v ZM, alespoň přibližně zná 
procedury a dění na úřadě - Eliška), 
jediný hlas by tak mohl rozhodovat 

o celé koalici a to je příliš křehká 
rovnováha pro udržení stabilní ko-
alice pro celé volební období.

Varianta č. 2 (bez Kulturně!): 
ODS (3) + KDU (1) + Lysá v po-
hybu (1) + Naše Lysá (1) + ČSSD 
(1) = 7 – neuskutečnitelná z důvo-
du nedostatečného počtu hlasů po-
třebných pro většinu.

Varianta č. 3 (s ODS) ve složení 
Kulturně! (3) + ODS (3) + KDU (1) 
+ Lysá v pohybu (1) + Naše Lysá 
(1) = 9 – uskutečnitelná.

Vzhledem k požadavkům jednot-
livých subjektů (viz tabulka níže) 
se tak jedinou uskutečnitelnou va-
riantou stala varianta č. 3. Protože 
tato varianta částečně refl ektuje vý-
sledek voleb a vůli voličů po změně 
(v koalici bude 5 nových zastupite-
lů z 9, 3 noví radní z 5) začali jsme 
tuto variantu rozvíjet tak, aby mohlo 
opravdu ke hmatatelným změnám 
dojít. Post starosty byl prioritou 
ODS, kterou jsme v opozici kriti-
zovali za vedení fi nancí, provedení 
investic a správu majetku města, 
a proto jsme vyjednali Finanční od-
bor a částečnou agendu Odboru 
správy majetku a investic pro nás 
– bude přesně vymezeno v rámci 
nové organizační struktury. Zmíně-
né dva odbory jsou klíčovými odbory 
úřadu. V koalici bychom rádi využili 
silných stránek jejich zastupitelů 
z hlediska politických zkušeností 

a know-how při získávání dotací 
z evropských fondů. Kulturně! pří-
padně post místostarosty a ostatním 
členům koalice po jednom radním, 
tyto subjekty koalice jsou pro nás 
zárukou svěžího větru, nové energie 
a změn.

Jako doposud s vámi budeme ko-
munikovat, ptát se, potkávat, radit, 
abychom činili taková rozhodnutí, 
která budeme požadovat za správ-
ná. Věříme, že koalice bude kon-
struktivně spolupracovat na smy-
sluplném rozvíjení města a podaří 
se nám přesvědčit občany, že chodit 
ke komunálním volbám má smysl 
a příští účast bude vyšší než 45 %. 
Buďte s námi i nadále!

Děkujeme!
Vaši zastupitelé za Kulturně!

PS: Nebylo by z naší strany 
zdvořilé ani taktické zveřejňovat 
konkrétní detaily z jednotlivých 
jednání, následující případ nás 
ale tak vyděsil, že jej zveřejňujeme 
pro ilustraci, jak lze přistupovat 
k pojetí komunální politiky jako 
hlavního nástroje rozvoje města: 
určitý subjekt s jedním mandátem 
si během jednání nárokoval post 
starosty (řádně zvolený lídr mu 
měl přepustit místo) a jeho členo-
vé nám v rámci schůzky de facto 
vyhrožovali, že pokud jim nepři-
padne post starosty, tak zařídí na 
kraji (který ovládají jejich spolu-
straníci), aby město nedostalo ani 
korunu.

subjekt
 představa subjektu  oblast zájmů, v nichž může partner, s nímž subjekt

 o postech v rámci koalice subjekt nabídnout zkušenosti zásadně odmítá spolupráci
ODS (3) starosta získávání fi nančních zdrojů u EU KSČM

ANO (2)
 

místostarosta / 2 radní
 sociální oblast, podpora  

KSČM, ODS
   z ministerstev obsazených ANO 
KDU-ČSL (1) radní - ne podmínkou školství, sociál. oblast, fi nanční odbor KSČM
Lysá v pohybu (1) radní - ne podmínkou doprava a sport KSČM
Cesta města (1) uvolněný radní / radní doprava, životní prostředí ODS, KSČM
ČSSD (1) starosta sociální oblast, fi nance na kraji ------
Naše Lysá (1)                                                                              ofi ciálně nejednáno
KSČM (2)                                                                                        nejednáno

Vážení spoluobčané, voliči.
Původně jsme vůbec neměli 

v úmyslu psát do našich ani ji-
ných tiskovin o povolební situaci 
v Lysé nad Labem, zvláště pak 
v okamžiku, kdy naše MO ČSSD 
získala při volbách před voliči 
pouze jeden mandát. 

Avšak po „Prohlášení Kultur-
ně! ke koaliční dohodě“, které se 
objevilo na webových stránkách 
a v němž je MO ČSSD nařčena 
z vyhrožování, nelze jinak. Je 
totiž nezbytné všem občanům a 
voličům zcela nekompromisně 
sdělit, že se Kulturně! účelově 
mýlí. Neradi bychom použili os-
třejšího výrazu, že bezostyšně 
lže, protože v rámci I. kola povo-
lebního vyjednávání 15. 10. 2014 
jednali zástupci tohoto sdružení 
nanejvýš slušně a kultivovaně, 
takže o nějakém vzájemném vy-
hrožování nemůže být řeč. Pro-
to jsme přesvědčeni, že se jedná 
o politováníhodný omyl z jejich 
strany, za který se na příslušných 
stránkách omluví. Jinak bychom 
si museli myslet, že přestože 
všude proklamovali změnu v po-
litickém vedení města, uchýlili se 
nakonec zcela účelově ke spolu-
práci s ODS a jejich prohlášení 
slouží jako zastírací manévr, aby 
před svými voliči obhájili tento 
podvod na ně, a odpovědnost za 
to přesouvají zcela nehorázně na 
naši stranu. Stále této konstrukci 
však nechceme věřit, neboť jak 
jsme již naznačili, jednali jsme 
s velmi inteligentními lidmi, 
k nimž tento způsob osočení vů-
bec nepatří.

Vzhledem ke vzniklé situaci 
a pro úplnost vám, vážení spo-
luobčané, voliči předkládáme 
nezbytné informace ze zákulisí 
povolebního vyjednávání s Kul-
turně!. Členové vyjednávacího 
týmu za Kulturně! byli Ing. Petr 
Eliška, Ing. Jitka Fialová a pan 
Matěj Kodeš.

Za ČSSD byli Ing. Karel Otava, 
paní Marcela Chloupková, pan 
František Masařík, 

pan Jan Sajdl a Mgr. Petr Ře-
hák.

Po zahájení jednání a vzájem-
ném představení se nás zástupci 
Kulturně! zeptali 

na vysvětlení některých bodů 
našeho volebního programu. Za-
znělo, že volební programy obou 
zúčastněných stran se v mnohém 
prolínají a odlišnosti byly vzájem-
ně vysvětleny. Poté 

Ing. Eliška řekl, že bude sta-
rosta a pan Burian (KDU-ČSL) 
místostarosta a zeptal se, co 
tomu říkáme. Paní Chloupková 
řekla, že máme připraveného sta-
rostu pana Ing. Otavu a že je při-
pravena postoupit svůj mandát. 
Paní Ing. Fialová si zapsala: pan 
Otava - starosta, 

pan Eliška - místostarosta. 
Pan Ing. Eliška řekl, že by potom 
chtěli dva radní, aby si to zdů-
vodnili u svých voličů. Potom se 
paní Chloupková zeptala, zda-li 
by místostarostkou nechtěla být 
paní Ing. Fialová. Ta odpovědě-
la, že nikoli, protože na rozdíl od 
pana Ing. Elišky nemá žádnou 
praxi v zastupitelstvu města. Kro-

Reakce na „Prohlášení
KULTURNĚ! ke koaliční 
dohodě“ mě toho pan Ing. Eliška získal 

největší počet hlasů. Následně 
se nás zástupci Kulturně! zeptali, 
jak si představujeme povolební 
uspořádání ve vedení města. Od-
pověděli jsme jim, že si plně uvě-
domujeme, že máme pouze jeden 
mandát a oni tři, ale kdyby mělo 
dojít ke vzájemné spolupráci 
a byl o nás zájem, potom máme 
i post starosty města, protože 
naše zástupkyně s největším 
počtem hlasů od voličů, by se 
mandátu vzdala ve prospěch 
případného starosty. Ale to vše 
samozřejmě s plným vědomím 
toho, že my nejsme ti, kteří 
rozhodují o budoucí koalici. 
Současně jsme zcela bez emocí 
a jakéhokoliv vyhrožování, jak 
nám je podsouváno, upozornili 
na složitost a obtížnost při vy-
jednáváních o získávání fi nanč-
ních prostředků pro město v 
následujícím volebním období, 
a to i s přihlédnutím k taktice a 
strategii takových jednání. Čili 
jestliže obě strany proklamujeme 
nejen politickou změnu ve vedení 
města, ale především přínos pro 
město možný pouze prostřed-
nictvím fi nančních prostředků, 
potom bychom měli ke zmíně-
ným strategickým aspektům 
přihlédnout. Kromě toho jsme 
potvrdili, že naše MO podporuje 
změnu ve vedení města, na které 
se chce podílet, jak jsme to sdě-
lili všem volebním subjektům 
v rámci povolebního vyjednává-
ní. Na to nám zástupci Kulturně! 
sdělili, že je třeba provést řadu 
personálních i věcných změn na 
radnici, směřujících především 
ke změně ve způsobu jednání 
s občany. Schůzka byla ukončena 
s tím, že jsme si obě strany sdělily 
představy o budoucí koalici, a že 
budou následovat další jednání.

Náš lídr se v pondělí 20. 10. 
2014 dotazoval lídra Kulturně!, 
kdy se sejdeme. Bylo mu odpově-
zeno, že se přes víkend nejedna-
lo, že Kulturně! ještě jedná a ozve 
se koncem týdne. Již se tak však 
nikdy nestalo a k jednání jsme 
vyzváni nebyli. Patrně Kulturně! 
nemělo zájem. O to větší údiv 
v nás vyvolává zmíněné prohlá-
šení. K tomu ještě dodáváme, že 
popsaná varianta č. 1 v „Prohlá-
šení Kulturně! ke koaliční doho-
dě“, bez ODS, s námi nebyla ze 
strany Kulturně! vůbec projed-
návána. 

Nechť tedy Kulturně! doká-
že svoje vykonstruované a ne-
pravdivé tvrzení. To však nelze, 
protože koaliční vyjednávání se 
v duchu vyhrožování neodvíje-
lo. O tom svědčí i skutečnost, 
že během jednání nám zástupci 
Kulturně! ani v nejmenším neda-
li najevo, že mají pocit, že jim je 
vyhrožováno a píší o tom až ná-
sledně, když je vše rozhodnuto.   

Domníváme se, že naše odpo-
věď na prohlášení Kulturně! je 
zcela srozumitelná, 

a proto se již nadále k této zále-
žitosti nebudeme vyjadřovat, a to 
ani v případě, že by někdo chtěl 
vést na webových nebo jiných 
stránkách další diskuse. Věc po-
važujeme za ukončenou.

Výbor MO ČSSD
Lysá nad Labem
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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

Neuvěřitelných 214 běžeckých 
nadšenců se v neděli 12. října 
postavilo na start MILOVICKÉ 
MÍLE, již v pořadí třetího „běhu 
pro radost“.  

Akci pořádanou naším sportov-
ním klubem TARGET SPORT MI-
LOVICE za účasti velkého množ-
ství dobrovolníků z řad rodičů 
a přátel přišlo vyzkoušet 79 dívek, 
81 chlapců, 20 žen a 34 můžu z Mi-
lovic, Lysé nad Labem, Nymbur-
ka, Kounic i Mladé Boleslavi. Nej-
početnější byly dětské kategorie do 
deseti let. Někteří startovali již po-
třetí, někteří úplně poprvé v životě. 
Jakmile se však tihle cvrčkové po-
stavili do prostoru startu, proměni-
li se v bojovníky odhodlané porazit 
své soupeře, nebo jen trémičku 
a obavy, zda to vůbec zvládnou, 
když je ten cíl „táááák strašně da-

Milovická míle
lekoooo“. Byli úžasní a celou trať 
proletěli neuvěřitelnou rychlostí 
jako bojové stíhačky. Za svůj he-
roický výkon, byli v cíli všichni od-
měněni zaslouženou medailí, která 
byla zároveň sladkou tečkou za je-
jich závodem, byla totiž perníková. 
Evidentně všem velmi chutnala, 
soudě dle prázdných stuh kolem 
krku po vyhlášení vítězů.

Připravili jsme tratě pro 6 vě-
kových kategorií  - 100 m, 200 m, 
500 m, 1000 m, 1600 m a 4800 
m pro největší vytrvalce. Někteří 
závodníci dokonce absolvova-
li hned 2 různé tratě – klobouk 
dolů před jejich nadšením a od-
hodláním potrápit ještě jednou 
tuhnoucí svaly. 

Počasí stálo na naší straně 
a dobrá nálada udělala z nedělní-
ho odpoledne nádherný sportovní 

zážitek pro všechny zúčastněné. 
Je milé vidět, že čím dál více človíč-
ků propadlo běhání a to nezávisle 
na věku či zdravotnímu stavu. Na 
startovní čáře bylo možné tento-
krát potkat i dva nevidomé běžce: 
Roberta Cerhu a Alenu Janso-
vou. Robert běhá již delší dobu 
a má nemálo zkušeností z různých 
závodů (např. i z půlmaratonu), 
Alenka však startovala poprvé 
v životě. Její trénink probíhá pře-
devším ve vlastním bytečku cca 
na 10 metrech tam a zpět, nebo 
s dobrovolnými traséry z naše-
ho oddílu, kteří s Alenkou občas 
trénují venku. Oba handicapo-
vaní běžci si při závodě vedli pa-
rádně a patří jim velká gratulace 
a pro ostatní třeba motivace, že 
to jde i „poslepu“. Na trati na 
1600 m bylo možné zahlédnout 
velmi úspěšného atleta z Nym-
burka - Lukáše Hodbodě, který 

byl letos účastníkem juniorského 
mistrovství světa a umístil se na 
18. místě v běhu přes překážky 
na 400 m. Lukáš si přišel jen tak 
pro radost zaběhnout MM, s pře-
hledem trať na jednu míli pokořil 
a samozřejmě vyhrál. 

A co dodat… snad jen, že…
Všichni jste byli skvělí a Vaše 

výkony zaslouží poklonu a gra-
tulaci!

Rádi bychom touto cestou 
poděkovali nejen všem zúčast-
něným běžcům, ale hlavně dob-
rovolným organizátorům, spon-
zorům za skvělé ceny a všem 
ostatním za zapůjčení materiálu 
a přípravy zázemí na Hakeňáku.

TĚŠÍME SE NA VÁS PŘI DAL-
ŠÍ MILOVICKÉ MÍLI NA JAŘE 
2015.

Výsledky a fotografi e najdete na 
webu: www.targetsport.cz.

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, 1 = lekce 100 Kč, 
informace + 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).
1 lekce = 70 Kč

od 19.00 hodin do 20.05 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... 1 lekce = 70 Kč

od 20.15 hodin do 21.15 hodin

PROBLÉMOVÉ PARTIE
KURZ INTERVALOVÉHO TRÉNINKU NEJEN PRO ŽENY
= cvičení při kterém dochází ke spalování zásobních tuků a budování svalovi-
ny. Vysoká intenzita cvičení, vhodné i pro muže... Cvičení za pomoci TRX, či-
nek, bosu a vahou vlastního těla... Stanoviště, na kterých se posiluje, se mění.
10 lekcí = zvýhodněné předplatné 700,- Kč, 1 lekce = 100,- Kč, přihlášky 
předem 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

PONDĚLKY

ČTVRTKY

ČTVRTKY
15.1.–19.3.2015

Letošní sezonu jsme úspěšně za-
končili, lodě zazimovali v boxech, 
kam se na ně občas jdeme smutně 
podívat. Začala nám zimní příprava 
na trenažerech a v posilovně. Když 
mluvím o úspěšném zakončení, 
dovolte mi krátkou rekapitulaci vý-
sledků nejvýznamnějších závodů 
letní sezony. Na Závody Olympij-
ských nadějí v polské Poznani dne 
6. 6. se nominovali dva závodníci 
– Tereza Sloupová získala na skifu 
zlato a Jan Zavadil vybojoval na 
dvojskifu stříbro. Opravdu skvělý 
výsledek. 

Na Mistrovství ČR žactva a do-
rostu ve dnech 27. – 29. 6. v Račicích 
jsme se v jednotlivých kategoriích 
umístili takto: žkym 2x Zavadilo-
vá A., Malinovská K. 7. místo, dky 
1x Sloupová T. 3. místo, žkys 4x+ 
Krakuvčíková N., Kropáčková N., 
Součková M., Šoukalová A., Filip J. 
5. místo, žkym 12 1x Zavadilová A. 
4. místo, žkym 11 1x Hachová M. 
6. místo, dci 1x Zavadil J. 2. místo, 

Krátké ohlédnutí za veslařskou sezonou

dky 2x Babecová Z., Sloupová T. 
6. místo, žkym 4x+ Zavadilová A., 
Malinovská K., Vejlupková J., Ha-
chová M., Filip J. 4. místo, žkys 2x 
Krakuvčíková N., Smutková A. (Li-
toměřice) 1. místo, dci 2x Zavadil J., 
Cincibuch J. (Beroun) 1. místo, dky 
4x- Sadílková T., Krumpholcová A., 
Vrátilová E., Babecová Z. 5. místo, 
dci 4x Zavadil J. a spol. 1. místo.  

Na Mistrovství ČR juniorů a se-
niorů opět v Račicích jsme také měli 
své zastoupení, dokonce i nejlepší 
dorostenci získali právo startovat 
díky svým umístěním a poměřit své 
síly se starší kategorií. Naši veslaři 
vybojovali tato ocenění:  2x msenB 
Ryšavý J., Pertlík M. 5. místo, 4x- 
jky Sloupová T. a spol. 3. místo, 8+ 
jky Hamerová M., Šoukalová T. 
a spol. 4. místo, 2x jři Vrátil L. a spol. 
10. místo, Zavadil J. a spol. 5. místo, 
4x-jři Zavadil J. a spol. 4. místo, 1x 
jky Sloupová T. 2. místo, 2-jky Ha-
merová M. a spol. 7. místo, 4x- m 
Ryšavý J., Pertlík M. a spol. 8. místo.

Dále jsme sbírali další medajle 
na závodech v Litoměřicích, Roud-
nici n. L., Brandýse n. L., Mělníku 
a Mistrovství ČR ve družstvech 
v Račicích

V soutěži Český pohár, kde se 
sčítají body ve vybraných závodech 
po celý rok, jsme v  konkurenci 
silných oddílů obsadili celkové 
13 místo z 34 klubů. Je vidět, že 
máme spoustu výborných závod-
níků a vesla z Lysé nad Labem čas-
to vítězí.

Úplný závěr sezony patřil dráze 
6 kilometrů - tzv. distanční závod
v Uherském Hradišti. V kategorii  
jři 1x Zavadil J. 3. místo z celkem 
51 závodníků,  jky 1x Sloupová T. 
2. místo z 34 závodnic, dci 1x Céza 
M. 4. místo z 29 závodníků, m 1x 
Vrátil L. 23. místo.

Teď tedy pilně trénujeme v po-
silovně, žáčci i v bazénu a všich-
ni společně se těšíme na závody 
v zimě. Myslíte si, že v zimě na 
zamrzlé řece nemůžeme veslo-
vat? Na vodě opravdu ne, ale 
závody na trenažerech mají také 
něco do sebe. Tradičně nás čeká 
Pohár ČR na trenažeru, který 
má celkem 4 kola. První kolo 

se koná 15. listopadu ve Štětí, 
druhé kolo 13. prosince v Pře-
rově, třetí kolo 10. ledna v Ne-
ratovicích a konečně čtvrté kolo 
31. ledna v Děčíně. 

Asi nejočekávanější akce je 
Veřejný halový triatlon 29. 11. 
v Lounech – letos již XVIII. roč-
ník. Závodí se na trenažeru, ro-
topedu a v člunkovém běhu. Tra-
dičně se triatlonu účastní všichni 
závodníci. Dokonce je vyhlášena 
i kategorie pro ty, kdo nikdy na 
trenažéru nejezdili. Kdo chce před-
vánoční čas vyplnit sportem a ne 
pouze cukrovím, může do Loun 
určitě vyrazit. Velice oblíbený zá-
vod jsou také Pardubické vánoční 
trenažery – letos konané 20. 12. 
I zde závodí opravdu všichni.

Zimní sezona potom vyvrcholí 
14. 2. 2015 XXI. Mezinárodním 
mistrovstvím ČR v Olomouci.

Věřím, že díky poctivé zimní pří-
pravě přivezeme spoustu krásných 
cen i v zimní sezoně.

Přejeme všem občanům v Lysé 
nad Labem a příznivcům veslování 
pohodové vánoční svátky a úspěšný 
rok 2015.

Naďa Tlamichová

Tak již máme staronové vedení 
města. Bývalé vedení, tedy staros-
ta, místostarostka a radní, kteří 
byli za minulého volebního období 
obviněni a dosud čekají na soudní 
jednání u Krajského soudu v Pra-
ze, nepovažovali zatím za nutné se 
zříci svého mandátu. Přes znechu-
cení většiny obyvatel města s jejich 
praktikami až na malou výjimku, 
opět zasedli do zastupitelských 
křesel. Většina občanů totiž volila 
občanská sdružení a ostatní stra-
ny, byť rozdělené na malé skupiny. 
Mnohé z nich se nechali čímsi zlá-
kat a jejich představitelé písemně 
stvrdili souhlas s vedením města 
ODS. 

Tak máme zas na další čtyři roky 
vystaráno. Úkoly rozděleny v koa-
liční smlouvě a občané se mohou 
těšit na jejich plnění. Zde bych ne-
byl příliš rád dobrým prorokem, ale 
dvacet let v komunální politice mi 
dává určité oprávnění být v jistých 
případech skeptikem.

Povolební koalice, nová naděje pro město nebo 
zklamání? Jako v každé společnosti i v té 

naší – tedy ODS vedené tržní, bez 
přívlastků (tedy ne tržně sociální 
či obráceně), hrají významnou roli 
komunikativnost a osobní kontak-
ty – konekce představitelů města, 
jejich úspěšnost ve vzájemné komu-
nikaci. 

Jak jsme na tom v Lysé? V po-
rovnání s městy a obcemi, kde jsou 
v čele členové některé strany z vlád-
ní, nebo krajské koalice stojíme opo-
dál. V minulém volebním období se 
starosta, přes svá tvrzení o tom jak 
je na Krajském úřadě uznáván, se 
tam nezapsal příliš dobře. Neofi ciál-
ně mají někteří pracovníci dojem, že 
se jedná o sebestředného, namyšle-
ného člověka, neschopného vlastní 
refl exe a uznání jiných názorů, než 
jsou ty jeho, které v té či jiné době 
vydává za vlastní. O to horší a ob-
tížnější budou veškerá jednání a to 
zejména o dotacích na výstavbu do-
mova pro seniory a o obchvat měs-
ta. Ve Středočeském kraji je mnoho 
měst a obcí, které mají zanedbanou 
a v zoufalém stavu infrastrukturu 

i spoustu dalších potřeb ať jsou to 
mateřské školky, školy nebo jiné 
stavby občanské vybavenosti. Pe-
něz není nikdy dost a na všechny se 
zákonitě nemůže dostat, Nevidím 
důvod, proč by krajští zastupitelé 
v převážné většině ČSSD za podpo-
ry KSČM) měli zdvihnout ruku pro 
stamilionové investice, které chce 
ODS v Lysé nad Labem. 

Upřímně lituji ty naše zastupite-
le, kterým bude uloženo vést tato 
jednání. Pokud bude dosažen něja-
ký i minimální výsledek, ze strany 
vedení města bude to vše bráno jen 
jako jeho zásluha. Pokud jednání 
nebudou úspěšná, neúspěch bude 
svalován na zástupce města, kteří 
jednání vedli.

Co nás tedy čeká? Předpoklá-
dám, že zakonzervování stávajícího 
stavu, tedy stagnace v mnohých 
oblastech rozvoje města. Jednotliví 
radní mají zodpovídat za příslušné 
odbory Městského úřadu. To však 
vyžaduje určité nejen všeobecné, ale 
také odborné znalosti. Je pak trochu 
s podivem, když si nárokuje předse-

du této komise jiná strana, než z kte-
ré je radní odpovídající za příslušný 
odbor. Některé navrhované komi-
se mohou být jen velice okrajové 
a možnosti jejich působení jsou 
značně omezeny. Jedná se o ko-
mise, které by měly být vytvořeny 
u odborů Státní správy (Živnosten-
ský úřad, životní prostředí, staveb-
ní úřad, doprava). Jejich činnost 
je striktně vymezena příslušnými 
zákony. Závěrem je nutno ještě 
zdůraznit, že s novým Občanským 
zákoníkem a zákonem o Obchod-
ních korporacích budou některé 
jejich paragrafy promítnuty i do 
zákona O obcích a obecním zřízení. 
A to vše i z hlediska povinnosti péče 
řádného hospodáře resp. postihů 
za porušení povinností při správě 
cizího majetku (viz §220 a 221 zák. 
40/2009Sb., v platném znění), a to-
též však platí i v případě nečinnosti 
představitelů města.

Závěrem přeji všem občanům 
klidné, spokojené a radostné Vá-
noce.

Tomáš Sedláček

Nedalo mi to, musím něco na-
psat. Psalo o tom i mnoho lidí 
v tisku. Jelikož jsem to zažil i v Lysé 
a chápal jsem to stejně, rád bych 
se o to podělil. Ano, nebylo to jen 
v rodné Lysé, ale v celém státě. 
Volby doprovázely dva hlavní fe-
nomény. Nad některými sliby jsme 
kroutili určitě hlavou, některé byly 
skoro zábavné. U některých se dalo 
i odplivnout. Ať se to komu líbí nebo 
ne, pouze u klasických stran vychá-
zely sliby ze standardních, většinou 
dlouhodobých programů. Hlavním 
fenoménem byla opět různá sdru-
žení, různá B a C některých stran, 
které jsou na úbytě. Různá hnutí vy-
cházející většinou z toho, že se sešli 
kamarádi, kteří často chtějí bez ide-
ového základu něco řešit a hurá do 
voleb. Týká se to zejména mladých, 
kteří se rádi svolávají jako hejna ča-
rodějnice někde na Facebooku nebo 
Twiteru. To je možná ten lepší pří-
pad. Třetí fenomén je však mnohem 
záludnější. To si kamarádi - podni-
katelé postěžují, že nemají tržby, 
doba je nejistá, režimu se nedaří 
a jak to udělat, aby neokrádali ro-
dinu, ale stát, potažmo město nebo 
obec. Členství v klasických stranách 
stojí mnoho práce a času. Tak jako 
v Lysé mnohé kandidátky ovládají 
osoby, které nepohrdnou dobrým 

Ještě k volbám

Poděkování voličům ODS

živobytím, anebo chtějí ohýbat 
a vylučovat jiné. Hlavně nemají zá-
jem sloužit, ale dostat se ke korytu, 
k moci. Z nepřehledné kampaně 
se ve městech, zejména velkých 
a středních vyloupla nepřehledná 
zastupitelstva a nepřehledné rady
s velice přesýpavými písky. Ani 
zrnko politiky, ani zkušených po-
litiků. Přitom dle mého názoru je 
komunální politika základ jakékoliv 
politiky. Pokud bude zamlžená ko-
munální politika, těžko bude politi-
ka vrcholová transparentní, srozu-
mitelná a hodnotová. Když jsem se 
dozvěděl, že s některými subjekty se 
v Lysé vůbec nejedná a jsou vytěs-
ňovány na okraj dění, tak to jsou 
vážení pamětníci základní prvky 
neonacizmu a nedemokracie, zbý-
vá již jen zavírat a střílet. Zejména 
o křesla na radnicích vč. Lysé se za-
jímá mnoho hnutí s nic neříkajícími 
názvy nebo, která se již v minulosti 
neosvědčila, která se hlavně a jed-
notlivci v nich tváří velice nezávisle. 
A to je velmi podezřelé, nikdo není 
nezávislý a nikdo není tak čistý, jak 
se snaží i ve svém životopise uvést. 
Samá faleš. Bohužel voliči nepro-
hlédli. Ale největší vinu mají ti, co 
nepřišli k volbám vůbec. Nechť si 
užijí.

Karel Hronec

Chtěl bych poděkovat všem 
voličům ODS, kteří nás podpořili 
v právě skončených komunál-
ních volbách. Děkuji také za pre-
ferenční hlasy. V této době jsou 

Vaše hlasy pro mě velice cenné 
a moc si jich vážím. Ještě jednou 
děkuji.

Mgr. Jiří Havelka,
předseda MS ODS Lysá n. L.
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CENÍK
RÁMEČKOVÉ 
SLOUPKOVÉ

INZERCE

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.

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

www.knihovnalysa.cz
www.mestolysa.cz

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

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

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

TRX * FUNKČNÍ TRÉNINK *
OSOBNÍ TRÉNINK *
DIAGNOSTIKA

POWER  / GRAVID JÓGA * 
ZDRAVÁ ZÁDA * 
ZDRAVÁ VÝŽIVA

BUĎ FIT S J&J GYM
a poznej profesionální přístup 
a zkušenosti našich lektorů

Jan Knobloch   775 108 123
Jan Šmidrkal   605 972 772
www.jjgym.cz
info@jjgym.cz
www.facebook.com/jajgym

MŠ ČTYŘLÍSTEK
Brandlova 1590, Lysá n. L.

REALITY11.CZ/NERATOVICE
nabízejí:

• byty 2+1 Milovice Boží Dar,
 od 995 000 Kč
• byty 2+kk, 3+kk, 4+kk Břežany II, 
 od 1 664 000 Kč
• RD Milovice Boží Dar, 1 499 000 Kč
• RD Poděbrady, 3 500 000 Kč

Více nabídek na: 
www.reality11.cz/neratovice

Hledáme pro své poptávající klienty
byty, RD, pozemky v této lokalitě. 

Nezávazná konzultace o prodeji Vaší 
nemovitosti, tržní odhad zdarma. 

Kontakt: 603 198 781, 
jarkova@reality11.cz

Poslední den v roce si v Lysé tra-
dičně dávají dostaveníčko běžci, 
kterým nevadí mrazivé počasí 
a využívají akci, pořádanou Tě-
locvičnou jednotou Sokol jako 
rozloučení se sportovní sezonou.

Letošní ročník je navíc již 40. Závod začíná a končí před radnicí 
a vede postraními uličkami města po asfaltu a částečně dlažbě. 
Prezentace začíná v sokolovně od 12.40 hodin a prezentujte se včas!

Program Čas Trať
prezentace 12.40
předškoláci (2008 a mladší) 13.15 150 m na náměstí
mladší žákyně (2004–2007) 13.30 800 m – malý okruh
mladší žáci (2004–2007) 13.40 800 m – malý okruh
vyhlášení vítězů předškoláků 13.50
starší žákyně (2000–2003) 14.05 1550 m – velký okruh
starší žáci (2000–2003) 14.15 1550 m – velký okruh
vyhlášení vítězů mladšího žactva 14.25
dorost (1996–1999) 14.35 1550 m – velký okruh
ženy (vč. kat. nad 40 a 60 let) 14.45 3100 m – 2x v. okruh
vyhlášení vítězů staršího žactva 15.05
muži (vč. veteránů nad 40 a 60 let) 15.15 6200 m – 4x v. okruh
vyhlášení vítězů dorost, ženy, muži 16.00

Startovné
Dospělí  80,- Kč | nad 60 let 50,- Kč | dorost 20,- Kč | žactvo 0,- Kč

Zveme proto milovníky běhů k účasti a Vás ostatní 
– přijďte povzbudit závodníky!

Silvestrovský běh 2014

Psí útulek Lysá n. L.
www.pejscilysa.wz.cz 

723 342 174

ŠTĚDRÝ DEN V PSÍM ÚTULKU
Na Štědrý den je útulek v Lysé nad Labem
otevřen od 9.00 do 13.00 hodin.
Vaší návštěvou a dárkem v podobě krmiva 
tak můžete pomoci opuštěným pejskům,
zpříjemnit jim tak i dlouhé čekání
na nový domov.
Krmivo je možné zakoupit na místě
v prodejním stánku.
Přivítáme Vás malým občerstvením 
a pravou vánoční atmosférou.
Předem děkujeme za Vaši pomoc
a přejeme Vám krásné prožití 
vánočních svátků.

Děkujeme klientům za přízeň a přejeme jim i čtenářům Listů 
radostné Vánoce a vše nejlepší v novém roce.

Pro rok 2015 rozšiřujeme naše služby: více zájezdů, vstupenky, směnárna.

Právě teď je největší výběr zájezdů se slevami fi rstminute a Dítě zdarma.

Těšíme se na Vaši návštěvu. Ing. Evžen Šulc, tel.: 603 463 676

CENTRUM ZÁJEZDŮ
Masarykova 209, Lysá n. L.,

eventour@  scali.cz,
tel.: 325 551 595
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Vás zve na 28. tradiční vánoční výstavu

LIDOVÉ VÁNOCE
V POLABÍ
15.11.2014 – 30.12.2014 od 9 do 16 h
v celém areálu skanzenu v Přerově nad Labem
s bohatým doprovodným programem (soboty a neděle)

V sobotu 6.12.2014 od 11.00 do 15.00 hodin přijde do skanzenu 
Mikuláš se svým doprovodem. Rodiče mohou přivézt nadílku pro své dě  , 
kterou jim čer   nebo anděl rádi předají.

www.polabskemuzeum.cz

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ  
A ŽIVÝ BETLÉM

FARNÍ CHARITA, FARNOST ŘÍMSKOKATOLICKÁ
A MĚSTO LYSÁ NAD LABEM 

VÁS ZVE

24. 12. 2014 ve 13.30 hodin
do kostela sv. Jana Křtitele

na

Vystoupí děti ZŠ Litol s hudebním doprovodem 
pod vedením manželů Eliškových.

Zazpívají děti pěveckého sboru FONTÁNA
pod vedením paní učitelky Kremlíkové.


