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Tělocvičná jednota Sokol byla 
v Lysé založena v roce 1868. V mi-
nulém roce jsme oslavili 145. výro-
čí této, pro naše město, význam-
né události. Sokol zde byl vždy 
významným spolkem a to nejen 
v oblasti sportu a tělovýchovy, ale 
i v oblasti společenské. A je do-
dnes. Proto také vedení České obce 
sokolské vyznamenalo naše sestry 
a bratry, kteří se podstatnou měrou 
zasloužili o to, že po 40 letech začal 
Sokol v Lysé znovu žít a mohl se 
vrátit ke své bohaté činnosti. Byli 
vyznamenáni stříbrnou medailí.

Jsou jimi: 
Sestra Bohumíra Černohor-

ská je členkou Sokola od roku 
1945. Na XI. Všesokolském 
sletu v roce 1948 cvičila jako 
dorostenka. V roce 1990 stá-
la při obnovení činnosti Sokola 
v Lysé nad Labem. Je dlouholetou 
cvičitelkou oddílu předškolních 
dětí, jednatelkou T. J. a členkou 
oddílu Věrné gardy. Byla členkou 
cvičitelského a lektorského sboru 
náčelnictva župy Barákovy a pra-
covala po několik let jako zástupce 
župní vedoucí seniorek. Vedla po 
několik všesokolských a pražských 
sletů cvičenky župy Barákovy při 
secvicích sletové skladby Věrné 

Vysoká sokolská pocta 
pro město Lysá nad Labem

gardy. Pochází ze sokolské rodiny 
a i v době totalitního režimu vycho-
vávala své děti k sokolské myšlen-
ce. V jednotě a župě je uznávána 
jako svědomitá a obětavá pracov-
nice. Aktivně se organizačně po-
dílí na všech sokolských akcích, na 
kterých se zúčastňují sokolové naší 
jednoty. 

Sestra Jaroslava Piskáčková
je členkou Sokola od roku 1945. 
V roce 1948 se zúčastnila XI. Vše-
sokolského sletu jako žákyně. Byla 
dlouholetou vzdělavatelkou T. J. 
Sokol Lysá nad Labem a dodnes 
je cvičitelkou oddílu věrné gardy, 
který vykazuje pravidelnou účast 
na všech porevolučních sletech. 
V roce 1990 se aktivně zúčastnila 
sletu Zahraničního Sokola v Paříži. 
Sestra Piskáčková stála aktivně při 
obnovení Sokola v Lysé nad Labem 
a byla několik let župní vedoucí star-
ších žen a župní vedoucí nácviků 
v pražském pětižupí, kde pravi-
delně pomáhala zajišťovat župní, 
oblastní a celopražské nácviky 
Věrné gardy. Jako vzdělavatelka 
organizovala společenské a vzdě-
lavatelské akce jednoty a župy 
a zajišťovala výstavy, které jedno-
ta a župa pořádala u příležitosti 
135. a 140. výročí založení Sokola 

v Lysé nad Labem. 
Kromě toho pracuje 
ve vedení Klubu dů-
chodců a ve Spolku 
rodáků a přátel Lysé. 

Bratr Karel Fišer 
byl členem Sokola od 
roku 1924. Aktivně 
sportoval, hrál bas-
ketbal, lední hokej 
a vynikal v lehké atle-
tice. Zúčastnil se X. 
i XI. Všesokolského 
sletu jako žák resp. 
dorostenec. V roce 
1990 se aktivně podí-
lel při obnově Sokola 
v Lysé nad Labem. 
Působil jako cvičitel 
žáků, starosta a náčel-
ník T. J. Opustil naše 
řady v minulém roce. 
Do konce svého živo-

ta byl členem oddílu věrné gardy. Na 
XV. Všesokolském sletu v roce 2012 
byl nejstarším cvičencem. V roce 
2012 a 2013 se zúčastnil mistrov-
ství Evropy seniorů a v kategorii 
nad 90 let získal v hodu diskem
 a vrhu koulí stříbrnou medaili. 

Bratr Vladimír Černohor-
ský je členem Sokola od roku 
1934. V roce 1948 se zúčastnil 
XI. Všesokolského sletu jako 
dorostenec. Po obnově Sokola 
se pravidelně jako cvičenec zú-
častnil všech všesokolských sle-
tů, kde pomáhal také v nácviku 
v jednotě a župě. V roce 1990 stál 
při obnově Sokola v Lysé nad La-
bem. Byl dlouhodobým starostou 

Polabské muzeum ve spolupráci 
s obcí Přerov nad Labem pořádá

MUZEJNÍ NOC
ve Skanzenu 

dne 7. června 2014
od 17.00 do 20.00 hodin

s bohatým doprovodným programem
s ukázkou různých řemesel
hry pro děti
bohaté občerstvení se specialitou 
– přerovským bramborákem

V 15.00 hodin 
Iva Hüttnerová 
zahajuje svou 
výstavu obrazů, 
vernisáž spojená 
s autogramiádou

Chtěli bychom touto cestou 
poděkovat všem, kteří nám po-
mohli získat fi nanční prostředky 
na invalidní vozík pro Vašíka. 
Všem, kteří s námi sbírali víčka 
od pet lahví. V průběhu několika 
málo měsíců se podařilo nasbí-
rat více než 100 pytlů, na váhu 
více než 1000 kg. To je úžasné 
číslo. Firma, která od nás pyt-
le vykoupila, nám za ně zaplatí 
přes 6000 Kč. Náš dík patří také 
organizátorům různých akcí pro 
Vašíka - Fajn klubu a Šporkovu 
dechovému kvintetu. Výtěžky 

Poděkování z jarmarku a charitativního kon-
certu přinesly na účet téměř 35 
tisíc korun. Za příspěvek ve výši 
10 tisíc děkujeme také městu 
Lysá nad Labem. Děkujeme 
všem, kteří přispěli přímo na Va-
šíkův účet, sešly se tu částky od 
stokorun po několik tisíc. Díky 
Vám všem se nám podařilo shro-
máždit dost peněz na pořízení 
vozíku. V této chvíli se vozík pro 
Vašíka připravuje a určitě bude 
do léta hotový. 

Bez Vás by se nám to nepodaři-
lo. DĚKUJEME
Vašík Smola se sestrou Gabčou,

maminka a tatínek

jednoty Sokol Lysá nad Labem 
a členem předsednictva výboru 
župy Barákovy. Pochází ze so-
kolské rodiny, je znám svou čest-
ností, vstřícností, pracovitostí, 
schopností řešit problémy a nalé-
zat správná řešení. Ve svém okolí 
po všechna léta platil za čestného 
a poctivého člověka, který je pro 
své schopnosti a empatické jedná-
ní v sokolském kolektivu oblíben 
a uznáván. 

Je to výzva pro všechny, kteří se 
snažíme v jejich díle pokračovat, 
ale také pro generace Sokolů, kteří 
přijdou po nás. 

Jaroslav Denemark, 
starosta T.J. Sokol

Veslařský klub Lysá nad Labem si Vás dovoluje pozvat na 

SLAVNOSTI LABE 2014
21. 6. 2014 od 12.30 hodin

v areálu Veslařského klubu

Program:
12.30 – 14.00 hlášení posádek do závodu dračích lodí
12.30 – 17.00 závody na veslařském trenažéru
14.15 – 17.00 závody dračích lodí
17.00 → posezení u ohně s grilováním a hudbou

V průběhu závodů dračích lodí proběhnou ukázkové závody veslařů.

Přivítáme přihlášení předem domluvených posádek (fi rmy, zájmová 
sdružení, sportovci, kamarádi, atd.). Přihlášení celé posádky je možné 
i předem zasláním posádky na email: vklysa@seznam.cz. Případné 
dotazy směřujte tamtéž. Závodů dračích lodí i závodů na veslařském 

trenažéru se mohou účastnit příchozí všech věkových kategorií.

V průběhu celých slavností bude otevřen stánek s občerstvením.
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do 16. 6.
Okolo kolem
výstava fotogra ií Luboše Kose
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

1. 6.
Závod obedience
cvičiště psí školy Superpes
www.superpes.cz

1. 6. od 9.00 do 17.00 hodin
Železniční modelové kolejiště
výstava funkčního železničního 
kolejiště na nádraží ČD v Lysé n. L.

1. 6. od 15.00 hodin
Den dětí
promítání pohádky Mrňouskové
v kině na Husově nám.
www.kinolysa.cz

3. 6. od 16.30 hodin
Počátky vlády Lucemburků 
v Čechách
přednáška PaedDr. Marie 
Kořínkové v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

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

7. 6.
Dostihové odpoledne
Dostihové závodiště Lysá n. L.
www.dostihylysa.cz

7. 6. od 13.00 do 21.00 hodin
Květinová slavnost
v prostorách zámeckého parku

7. 6. od 17.00 do 20.00 hodin
Muzejní noc ve Skanzenu 
Skanzen Přerov nad Labem,
v 15.00 hodin vernisáž výstavy 
obrazů Ivy Hüttnerové spojená 
s autogramiádou

10. 6. od 16.00 hodin
Babička a kufr vzpomínek
děti z MŠ Dráček poznávají 
předměty z babiččina mládí
v Městské knihovně

12. 6. – 15. 6.
Růžová zahrada 2014
Lázeňský veletrh 2014
Senior – Handicap: 
aktivní život 2014
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

14. 6. od 9.00 hodin
Školky a školy tančí
vystoupení TSK Dynamik
Výstaviště Lysá nad Labem
www.tskdynamik.cz
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14. 6. od 9.30 hodin
Oslavy 120. výročí Vlastenecko-
dobročinné akce baráčníků v 
Lysé n. L.
ve školní jídelně ZŠ J. a. Komen-
ského v Lysé nad Labem

14. 6. od 19.30 hodin
Léčba neklidem
představení divadelního spolku 
Náplavka v kině na Husově 
náměstí

16. 6. od 18.00 hodin
Závěrečný koncert ZUŠ 
F. A. Šporka Lysá n. L.
v kině na Husově náměstí

18. 6. od 16.30 hodin
Kurz drátování
v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

18. 6. – 1. 9.
MAS Polabí se představuje
výstava fotogra ií 
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

21. 6. od 12.30 hodin
Slavnosti Labe
v areálu Veslařského klubu 
Lysá n. L.

21. 6. od 13.00 do 22.00 hodin
Žijme tu spolu
charitativní hudební festival
Hakenův stadion Milovice

21. 6. od 13.30 do 18.00 hodin
Pohádková cesta
v zámeckém parku v Lysé n. L.

25. 6. od 18.00 hodin
V říši divů
vernisáž výstavy a módní 
přehlídka SŠ OGD Lysá n. L.
Výstaviště Lysá nad Labem

29. 6. 
XXIII. Sokolský triatlon
zahájení závodu v 9.30 hodin,
start v 10.30 hodin - pláž Ostrá,
dětský závod v 11.30 hodin 
- pláž Ostrá
www.sokol-lysa.cz

5. 7.
Memoriál Evy Palyzové
dostihové odpoledne
Závodiště Lysá nad Labem
www.dostihylysa.cz

6. 7. od 18.00 hodin
Slavnost k památce 
Mistra Jana Husa
v Areálu Evangelického sboru 
v Lysé n. L.

Podrobnější informace o akcích se dozvíte na webových stránkách organizátorů.

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

KONCERTY A DALŠÍ SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI.

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

Neuvěřitelnou náhodou se po-
dařilo Muzeu Bedřicha Hrozného 
získat v loňském roce, tedy více 
než 60 let po smrti slavného ba-
datele, cenné předměty z jeho po-
zůstalosti. V polovině roku obdr-
želo muzeum e-mailovou zprávu 
s oznámením, že odesílatelka 
vlastní „nějakou pozůstalost po 
Bedřichu Hrozném“, a s dotazem, 
zda o ní má muzeum zájem. S ře-
ditelem Polabského muzea Janem 
Vinduškou jsme se po několika 
vyměněných zprávách vypravili 
napjatí pro slíbenou pozůstalost. 
Ukázalo se, že vše je uloženo již 
dlouhá léta ve světlehnědém kuf-
ru.

V získaném kufru bylo uloženo 
ca. 50 odborných článků či sepa-
rátů prof. Bedřicha Hrozného, 
přes 20 recenzí na jeho publikace 
a ohlasů na jeho životní dílo a více 
než 100 novinových článků týka-
jících se významných životních 
událostí a další zmínky v tištěných 
periodikách. Jedná se o dokumen-
ty, které shromažďoval sám prof. 
B. Hrozný (některé výstřižky jsou 
popsány jeho písmem) a po jeho 

Znovuobjevené dokumenty u pozůstalosti 
Bedřicha Hrozného

smrti pravděpodobně jeho dcery 
(několik odborných článků je s pů-
vodním věnováním, např. „Olin-
ce tatínek“, „Své drahé Helence 
věnuje tati“) a jeho vnučka (sešit 
„Dědečkovy poznámky a nákre-
sy“). Lze se domnívat, že se jedná 
o jimi skladovanou pozůstalost.

Dále zde byly uloženy cenné 
fotografi e z období působení Bed-
řicha Hrozného ve funkci rektora 
Univerzity Karlovy (zarámované 
fotografi e velkého formátu i ně-
kolik menších osobních), jedna 
monografi e Bedřicha Hrozného 
a další 3 publikace/separáty ji-
ných autorů (A. Musil, J. Klíma, 
M. Vokoun-David), dále pozván-
ky na jeho přednášky, rozměrný 
reklamní plakát zvoucí na jeho 
přednášku o cestách po Blízkém 
východě a jiné dokumenty.

V současné době bylo dokonče-
no systematické roztřídění získa-
ných archiválií. Vzhledem k útrž-
kovitosti jednotlivých dokladů bylo 
jejich vzájemné přiřazení mnohdy 
obtížné; nicméně některé doklady 
se zachovaly v mimořádně dob-
rém stavu. Odborné zpracování 

a publikování nalezených materiá-
lů pokračuje, již nyní je však možné 
konstatovat, že nově objevený ma-
teriál je co do velikosti srovnatelný 
s jinými archivy. Vzhledem k tomu, 
že Muzeum Bedřicha Hrozného v 
Lysé nad Labem dosud – kromě 
své expozice – nevlastnilo žádnou 
vědeckou dokumentaci, lze hovořit 
o převratné události. Nově získané 

dokumenty, z nichž některé budou 
vystaveny v chystané obnovené 
expozici, jsou nesporně kvalitním 
základem pro vznik samostatného 
a prvního archivu Bedřicha Hroz-
ného v Lysé nad Labem, a to před 
nadcházejícím výročím 100 let od 
rozluštění chetitského jazyka.

Ondřej Rašín, 
Šárka Velhartická

Nový lyský divadelní spolek 
hraje autorské představení in-
spirované povídkami britského 
humoristy počátku 20. stole-
tí Sakiho. Dosavadní uvedení 
se setkala s velkým diváckým 
zájmem, a tak soubor přidává 
mimořádnou reprízu, kterou za-
končí tuto divadelní sezonu.  

Léčba neklidem „na při-
danou“ proběhne v sobotu 
14. června v 19.30 hodin v Kině 
v Lysé nad Labem. Vstupen-
ky jsou v předprodeji tamtéž. 
V kavárně si můžete prohléd-
nout výstavu fotografi í z dub-
nové premiéry pod názvem 
Premiéra. Divadelní atmosféru 
zachytil Lukáš Poplštein. 

Rozčiluje vás, že se vám na 
zahradě uhnízdil cizí drozd? 
Nejste si jistá, jaké výkupné by 
za vás vydal váš manžel? Jste 
přesvědčeni, že hovězí bujón 
nedokáže inspirovat pravého 
umělce? A může být tichá seni-
orka velitelkou vlčí smečky? Po-
kud Vás takové otázky rozčilují 
a dráždí, neváhejte a přijďte! 
Podstoupíte léčbu neklidem!

Hrají a zpívají: Zuzana Faldu-
sová, Zuzana Burdová, Daniela 
Smutná, Petra Tesařová, Rachel 
Brunclíková, Jiří Fuchs, Hugo 
Charvát a Jan Burda za doprovo-
du Neklidné kapely pod vedením 
Víta Andršta a výtvarné spolu-
práce Mikuláše Kavana.

Přemíra klidu a řádu Vám ško-
dí!

Jan Burda
Foto: Martin Kubica

Divadelní spolek Náplavka 
zve na reprízu 
„Léčby neklidem“

Dívčí válka
Přijďte se podívat v pátek 25. 7. 

2014 na  ZÁMEK LOUČEŇ do 
letního amfi teátru na Dívčí válku. 
Představení začíná ve 20.00 hodin.

Předprodej vstupenek:    
1) Zámek Loučeň, pokladna, 
 tel.: 325 585 601
2) Poděbrady, Infocentrum,
 tel.: 325 511 646
3) Nymburk, Infocentrum, 
 tel.: 325 512 646
4) Dobrovice, infocentrum,
 tel.: 326 398 191
5) Lysá n. L.,  Městská knihovna
 tel.: 325 551 255
6) www.tiketpro.cz, 
 www.ticketportal.cz

   
Dívčí válka je nejúspěšnější 

a nejhranější ze všech divadel-
ních her v České republice. Jeho 

atraktivnost se skrývá především 
v lehkosti žánru, nadsázce, využi-
tých tématech a také v hereckém 
obsazení.

Autor sám o této komedii říká: 
„Dívčí válku jsem psal – tak říka-
jíc – českému národu „na míru“, 
jde především o jemu blízký styl 
humoru a oblasti, kterých se do-
týká (erotika, politika). Navíc 
jde o odpočinkový žánr, v jehož 
rámci přinášíme hodokvas těch 
nejkrásnějších žen, kterými naše 
zubožená vlast disponuje. Já vždy 
s trochou nadsázky říkám – tak 
bůh vynahrazuje svým milým 
Čechům neúspěchy v tržní eko-
nomice. 

O úspěchu Dívčí války svědčí 
naplněné sály po celé naší repub-
lice“.

Děj naší historické komedie 
začíná na veselohru dosti neob-
vykle, a sice pohřbem kněžny 

Libuše. Vzhledem k technickým 
těžkostem s realizací smuteční-
ho aktu na jevišti, odehrává se 
tento mimo zorné pole diváka 
a vlastní děj pak začíná rozhovo-
rem knížete Přemysla s vladykou 
Bivojem, vracejícím se z pohřbu. 
Kníže Přemysl, kolísající mezi 
smutkem po ztrátě milované 
ženy a radostí nad nově nabytou 
svobodou, se stává terčem útoků 
vdavekchtivé ctižádostivé Vlasty, 
která dovede nejistotu a strach 
dívek o podíl na veřejném životě 
využít ve svůj osobní prospěch 
a ambice nastoupit na místo 
kněžny Libuše. Při svém tem-
peramentu a vášni neváhá 
k dosažení svého cíle použít 
jakékoli prostředky. Kníže Pře-
mysl nemá naprosto v úmyslu 
vstoupit s Vlastou v nový svazek 
manželský a jeho erotickoeste-
tická pozornost obrací se spíše 
k půvabné Kazi, Libušině se-
stře, která, žel, již před časem 
spojila svůj život se statečným 
rekem vladykou Bivojem a jeho 
nerozlučným kancem Ervínem. 
Čestná, leč milostně založená 
Kazi váhá mezi oběma jedinci, 
tj. mezi svým mužem a kníže-
tem, až se nakonec rozhodne ke 
kompromisu, tj. k oběma skvě-

lým mužům. Nevědomky tak 
položí základ ke klasické man-
želské nevěře, přežívající až do 
našich dnů. Hra přináší hluboký 
a analyzující pohled na příčiny 
a podstatu Dívčí války z napros-
to nového zorného úhlu a moje 
práce s charaktery postav strhne 
diváka svojí vroucností a upřím-
nou realitou. Tento rentgenový 
pohled je ještě navíc umocněn 
vysvětlením historického přecho-
du od starého k novému způsobu 
pohřbívání. Během tohoto veli-
kého válečného konfl iktu mezi 
muži a ženami sledujeme snahu 
staroslovanského pěvce Lumíra 
v jeho uměleckém tvůrčím zápa-
se o naši vlastní, slovanskou Pop 
music. Do těchto dramatických 
událostí mísí se láska mladičké 
Šárky ke krásnému Ctiradovi, 
kdy válečný konfl ikt poznamená 
a tvrdě zasáhne do života této mi-
lenecké dvojice.  

Hrají: Sandra Pogodová, F. R. 
Čech, Mojmír Maděrič, Miluše 
Bittnerová, Roman Skamene, 
Petr Jablonský, Petr Martinák, 
Evžen Hájek, Pavel Novotný, 
Martha Olšrová, Tereza Šefrno-
vá, Bedřich Maruštík, Martina 
Šťastná a další.

foto: Šárka Velhartická
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Krátce z radnice

Město Lysá nad Labem se za-
pojilo do projektu „Podpory stan-
dardizace orgánů sociálně-právní 
ochrany v rámci výzvy C2“, která 
se zaměřuje na podporu naplnění 
standardů kvality sociálně-práv-
ní ochrany za fi nanční podpory 
Evropského sociálního fondu 
a státního rozpočtu České repub-
liky, prostřednictvím Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměst-
nanost. Finanční dotace byla po-
skytnuta pro realizaci grantového 
projektu s názvem: „Podpora stan-
dardizace orgánu sociálně-právní 
ochrany Lysá nad Labem“.

Reg. č.: CZ.1.04/3.1.03/
C2.00043 v celkové výši: 
2.308.029,78 Kč. 

Doba realizace projektu bude tr-
vat 17 měsíců, od 1. 2. 2014 do 30. 
6. 2015. 

Projekt je prioritně zaměřen na 
podporu naplnění standardů kvality 
sociálně-právní ochrany vycházející 
ze zákona č. 359/1999 Sb., o sociál-
ně-právní ochraně, ve znění pozděj-
ších předpisů a přílohy č. 1 vyhlášky 
č. 473/2012 Sb. Je určen pro orgány 
veřejné správy působící v oblasti so-
ciální integrace. Cílem projektu je 
vytvoření podmínek pro systematic-
kou sociální práci orgánů sociálně-
-právní ochrany s rodinami a dětmi, 
jako nezbytného předpokladu pro 
aktivity veřejných orgánů v oblasti 
sociální integrace osob ohrožených 
sociálním vyloučením, se zaměře-
ním na splnění kritérií personálního 
zabezpečení výkonu sociálně-právní 
ochrany se zohledněním indikátorů 
ovlivňujících náročnost výkonu so-
ciálně-právní ochrany. Sekundárně 

je projekt zaměřen na materiální 
a technické vybavení pro nové pra-
covníky sociálně-právní ochrany 
a vytvoření odpovídajících podmínek 
pro práci s klienty. Nedílnou součástí 
projektu bude profesní vzdělávání 
a rozvoj zaměstnanců v oblasti stan-
dardizace postupů a metod sociální 
práce a díky tomu rozšiřování jejich 
odborné kvalifikace. 

Projekt bude realizován na Měst-
ském úřadu v Lysé nad Labem na 
Odboru školství, sociálních věcí, 
zdravotnictví a kultury (dále OŠ-
SVZaK), se statutem obce s rozšíře-
nou působností. 

Projektem bude podpořeno 
7 zaměstnanců výše jmenovaného 
odboru. K naplnění defi novaného 
cíle bylo stanoveno celkem 6 klí-
čových aktivit, které vzájemně vy-
tvářejí kontinuální systém podpory 
optimalizace a zkvalitnění systému 
sociálně-právní ochrany aplikova-
ného na OŠSVZaK. 

Číslo aktivity: 01
Název klíčové aktivity: Nastavení 

systematické práce v orgánu sociál-
ně-právní ochrany a aktivity s tím 
související.

Vazba na specifi cký cíl: Naplnění 
minimálního personálního standar-
du specifi kovaného v bodě 4b přílo-
hy č. 1vyhlášky č. 473/2012 Sb.

CÍL: Získání 2 pracovních úvaz-
ků na pozici sociálně-právní ochra-
ny a tím zkvalitnění práce s ohrože-
nými klienty.

Číslo aktivity: 02
Název klíčové aktivity: Profesní 

vzdělávání a další profesní rozvoj 

zaměstnanců v oblasti standardi-
zace postupů a používání metod so-
ciální práce v kurzech akreditova-
ných MPSV.

POPIS A CÍL: Realizací této KA 
dojde ke zvýšení profesní kvalifi ka-
ce a odborného rozvoje zaměstnan-
ců 7 zaměstnanců OŠSVZaK MěÚ 
Lysá nad Labem v oblasti vzdělává-
ní standardizace postupů a použí-
vaní metod sociální práce.

Číslo aktivity: 03
Název klíčové aktivity: Nastavení 

systému odborné spolupráce mezi 
orgány sociálně-právní ochrany 
a dalšími fyzickými osobami, práv-
nickými osobami a orgány veřejné 
moci

POPIS A CÍL: Realizací této KA 
bude nastaven systém odborné 
spolupráce (dle kritéria 7b a 14 pří-
lohy č. 1 vyhlášky č. 473/2012 Sb.) 
orgánu sociálně-právní ochrany ze-
jména v rámci preventivních aktivit 
s dalšími fyzickými osobami, práv-
nickými osobami a orgány veřejné 
moci, zejména s orgány územní 
samosprávy, pověřenými osobami, 
poskytovateli sociálních služeb, 
zástupci škol a školských zařízení, 
orgány činnými v trestním řízení, 
Probační a mediační službou, po-
skytovateli zdravotnických služeb 
a dalších, kteří se přímo či nepřímo 
podílí na sociálně-právní ochraně 
dle místních potřeb a podmínek.

Číslo aktivity: 04
Název klíčové aktivity: Materiální 

a technické vybavení pracovníků or-
gánu sociálně-právní ochrany.

POPIS A CÍL: Realizací této KA 

bude zajištěno materiální a tech-
nické vybavení pracovníků orgánu 
sociálně-právní ochrany, zejména 
zajištění vhodného materiálního 
vybavení s ohledem na výkon soci-
álně-právní ochrany na pracovišti 
i mimo něj.

Číslo aktivity: 05
Název klíčové aktivity: Vytvoření 

podmínek pro práci s klienty.
POPIS A CÍL: Realizací této 

KA budou vytvořeny odpovídající 
podmínky pro práci s klienty a bu-
dou zajištěny prostory vhodné pro 
komunikaci s ohroženými dětmi 
a rodinami (dle kritéria 2a přílohy 
č. 1 vyhlášky č. 473/2012 Sb.).

Číslo aktivity: 06
Název klíčové aktivity: Řízení 

projektu.
POPIS A CÍL: Klíčová aktivita 

KA06 bude realizována po celou 
dobu trvání projektu (tj. 17 měsíců) 
členy realizačního týmu a to: pro-
jektovým manažerem a administra-
tivním asistentem projektu.

Realizace projektu bude zajiště-
na realizačním týmem ve složení: 
Referent sociálně právní ochrany 
(celkem 7 osob), manažerem pro-
jektu (1 osoba) a asistentem projek-
tu (1 osoba).

Dne 1. 2. 2014 v rámci projektu 
nastoupila na OŠSVZaK nová pra-
covnice na sociálně-právní ochranu 
Mgr. Lenka MAHELOVÁ.

Dne 1. 3. 2014 v rámci projektu 
nastoupila na OŠSVZaK nová pra-
covnice na sociálně-právní ochranu 
Bc. Veronika POKORNÁ.

Název projektu: „Podpora standardizace orgánu 
sociálně-právní ochrany Lysá nad Labem“

MAS Polabí, o.p.s., si Vás dovoluje pozvat na komunitní projed-
návání Strategického plánu „SCLLD“ pro území MAS Polabí, které 
se uskuteční v úterý 10. 6. 2014 od 19.00 hod v sále kina v Lysé nad 
Labem.

Přijďte a podílejte se na sestavování plánu rozvoje území, ve kte-
rém žijete. Máte jedinečnou možnost ovlivnit prostředí, kde pracujete, 
podnikáte a trávíte volný čas.

Strategie bude projednána na období do roku 2020. Jednání je 
otevřené všem občanům, drobným živnostníkům, podnikatelům, ne-
ziskovým organizacím a zástupcům veřejné správy.

Mgr. Milada Čáslavková, manažerka MAS Polabí

Pozvánka

8. jednání rady města se kona-
lo 22. 4. 2014. Program obsahoval 
42 bodů, z nichž 29 připravil odbor 
správy majetku a investic. Největší 
část byla věnována pozemkovým 
záležitostem bytovým záležitostem 
– 7 bodů, pozemkům – 4 body, 
splátkovým kalendářům – 2 body. 
Z programu: v bodu č. 1 se rada 
zabývala žádostí paní Bc. Blaž-
kové, ředitelky ZUŠ F. A. Šporka. 
Umělecká škola „praská ve švech“, 
a tak paní ředitelka hledá prostory 
v centru města, kde by mohla výuka 
probíhat. Jednu z možností nabízí 
využití podkrovních prostor domu 
čp. 177 na Husově náměstí (Jedno-
ta). Mohly by se zde vyučovat obory, 
které nejsou vázány na hudební ná-
stroje. Rada s nápadem souhlasila, 
pan starosta bude jednat s vedením 
Jednoty Nymburk o dalším postu-
pu, podmínkách a fi nancování. Ve 
druhém bodu rada schválila nové 
znění smlouvy se společností EKO-
-KOM o zajištění zpětného odběru 
a využití odpadů z obalů. V bodu 
č. 4 rada schválila uzavření smlouvy 
na zadávací dokumentaci výměny 
fi ltračních jednotek městské úprav-
ny vody. Dokumentaci dodá fi rma 
FER&MAN Technology z Prahy 5 
s nabídkovou cenou 100 tis. Kč včet-
ně DPH.

V bodu č. 5 rada schválila konání 
akce ke Dni matek v neděli 11. 5. 
2014 na Náměstí B. Hrozného. Or-
ganizátorem je Občanské sdružení 
Pro dětský úsměv (Parníček). Totéž 
sdružení obdrželo v bodu č. 10 sou-
hlas s využitím dvora v čp. 29, ulice 
ČSA. Dvůr je za příznivého počasí 
využíván od dubna do září pro pobyt 
dětí, které navštěvují Centrum Parní-
ček. V bodu č. 6 se rada vrátila k pří-
pravě výstavby nové tělocvičny u ZŠ 
v Litoli. Padlo rozhodnutí dát před-
nost zděné stavbě před montovanou. 
Veřejná zakázka bude vypsána na 
projektovou dokumentaci tělocvičny 
s aspoň třemi variantami vnitřního 
uspořádání. Další podmínky může 
doplnit květnové zastupitelstvo, kde 
se tento bod bude také projednávat. 
V bodu č. 19 rada vybírala dodava-
tele na akci „Přepojení vodovodního 
řadu v Zámecké ulici.“ Ze tří oslove-
ných fi rem reagovala pouze jediná, 
a to V. Bílek s nabídkovou cenou 
90 tis. Kč včetně DPH.

V bodu č. 26 se rada zabývala 
žádostí obyvatel domů čp. 1399, 
1400, 1401, 1402 a 1405 na starém 
sídlišti. V bytech došlo ke generační 
obměně, objevilo se mnoho malých 
dětí, jejichž rodiče by uvítali nějaké 
herní prvky uvnitř vnitrobloku. Ro-
diče by dohlíželi na pořádek a zajiš-
ťovali úklid. Obyvatelé bytů písemně 
souhlasí s tím, aby herní prvky byly 
umístěny v blízkosti domů. Z disku-
se vyplynulo, že nejprve je nutné se 
znovu podívat na původní projekt 
revitalizace zeleně v Jedličkově sídliš-
ti. Projekt byl zpracován v roce 2005, 
s realizací se začalo, ale brzy (z něko-
lika důvodů) se skončilo.   

V dalším bodu rada schválila 
záměr na prodloužení hlavního 
kanalizačního řadu 300 mm v ulici 
Hrabanov, investorem je soukromá 
osoba. V bodu č. 28 rada vybírala 
fi rmu, která opraví vstupní dveře 
v Masarykově ulici čp. 214. Na veřej-
nou zakázku dorazily dvě nabídky, 
vítězem se stala fi rma Soneco z Pra-
hy 2 s nabídkovou cenou 79 tis. Kč 
včetně DPH. 

Bod č. 29 byl věnován dalšímu 

rozšiřování optické sítě po městě 
sdružením LysaFree. Rada schváli-
la záměry ve 4 lokalitách, o dalších 
místech se bude jednat na příští radě. 
Vyjádření rady je nutné pro zvláštní 
užívání komunikací.

V bodu č. 30 rada města vyjádřila 
podporu otevřenému dopisu minist-
rovi školství, mládeže a tělovýchovy 
za zachování základních škol prak-
tických. Starostové a pedagogové 
měst Nový Bydžov a Chlumec nad 
Cidlinou se obávají, aby admini-
strativní zrušení praktických škol 
nevedlo k propadu vzdělávacího po-
tenciálu základních škol. Bod č. 31 
udělá radost přívržencům hasičské-
ho sportu – v letošním roce byl pově-
řen uspořádáním okrskové soutěže 
v závodě branné všestrannosti Sbor 
dobrovolných hasičů Dvorce. Rada 
schválila dvoreckým hasičům fi -
nanční příspěvek 15 tis. Kč. V dalším 
bodu rada diskutovala o možném 
vydání poštovních cenin a fi latelis-
tických kompletů u příležitosti 100. 
výročí od rozluštění chetitského pís-
ma Dr. B. Hrozným. Toto jubileum 
připadne na rok 2015, a tak se o věci 
bude ještě jednat.

V bodu č. 34 rada schválila smlou-
vu o výpůjčce předmětů, které se 
týkají osobnosti MUDr. Rudolfa 
Jedličky a budou umístěny v expozici 
v Muzeu B. Hrozného. Exponáty 
budou zapůjčeny z Jedličkova ústavu 
v Praze a doplní výstavní panely o ži-
votě a díle lyského rodáka.

V bodu č. 38 rada schválila smlou-
vu na 1 kancelář v budově MěÚ 
Milovice. Kancelář bude sloužit 
klientům, kteří jsou v péči orgánu 
sociálně-právní ochrany  MěÚ Lysá 
n. L. a mají trvalé bydliště v Milovi-
cích. Po dohodě s úředníkem klienti 
už na sjednané schůzky nebudou 
muset cestovat do Lysé. V bodu č. 39 
se rada vrátila k návrhům na osvobo-
zení od poplatků za shromažďování 
a odvoz odpadů. Jako přijatelné se 
pro radu města jeví osvobození od 
poplatku při delším pobytu (nad 
6 měsíců) v Domově na Zámku, 
v domovech pro seniory mimo měs-
to, v zařízeních sociální péče, pokud 
žadatel tuto skutečnost správci po-
platku každoročně doloží.

Bod č. 40 přinesl opakovanou 
žádost provozovatelů nového Klubu 
Patro o schválení výjimky z regulace 
provozní doby. Zahajovací veliko-
noční víkend proběhl bez stížností 
a problémů, a tak rada schválila další 
výjimku, tentokráte na dobu 1 mě-
síce vždy pro pátek a sobotu. Akce 
v klubu mohou pokračovat do násle-
dujícího dne do 3 hodin.

Posledním bodem ke schválení 
byla smlouva o zpracování a admi-
nistraci projektu „Zateplení kina 
v Lysé nad Labem“. Práci provede 
fi rma Trade JM z Hradce Králové. 
Na vlastní zateplení by měla být po-
skytnuta dotace z programu Zelená 
úsporám.  

9. jednání rady města se kona-
lo 6. 5. 2014. Program se skládal z 
34 bodů, z toho dvě třetiny byly od 
odboru správy majetku a investic 
(SMI). Největší část byla věnována 
veřejným zakázkám – 6 bodů, po-
zemkovým záležitostem – 5 bodů, 
pronájmům veřejného prostranství 
– 2 body. Z programu: v bodu č. 1 se 
rada vrátila k rozšiřování optické sítě 
po městě sdružením LysaFree. Zá-
stupce sdružení pan Jakub Nedoma 
poslal písemné vyjádření, a tak rada 
na základě doplňujících informací 

dala zelenou dalšímu rozšiřování 
optické sítě.

Následující blok 4 bodů byl věno-
ván výběru dodavatelů stavebních 
akcí. Veřejnou zakázku na rekon-
strukci komunikace Na Rybníčku ze 
3 nabídek získala fi rma SKL Recyk-
lostav z Prahy 5 s nabídkovou cenou 
262 tis. Kč. Stejná fi rma zvítězila 
i v případě zakázky na rekonstrukci 
komunikace k budově Sokola, mezi 
3 nabídkami uspěla s nabídkovou 
cenou 282 tis. Kč. Třetí zakázkou je 
výměna oken ve výdejně jídla v Litoli, 
na tuto zakázku dorazily 2 nabídky 
a vítězem se stala fi rma OKNA BE-
NÁTKY z Benátek n. J. s cenou 63 
tis. Kč. Čtvrtou zakázkou je rekon-
strukce komunikace v ulici Lom, II. 
etapa. Dorazilo pět nabídek, rada 
vybrala fi rmu HALKO z Nové Vsi u 
Kolína s nabídkovou cenou 1 048 tis. 
Kč. Všechny čtyři ceny jsou včetně 
DPH.

V bodu č. 5 se rada vrátila k žá-
dosti obyvatel domů čp. 1399, 1400, 
1401, 1402 a 1405 na starém sídlišti 
o doplnění vnitrobloku o tři herní 
prvky pro děti. Rada tentokráte měla 
k dispozici projekt revitalizace zeleně 
z roku 2005, který zpracovala paní 
Ing. Řeháková ze Dřís. Po diskusi 
se rada rozhodla pro určitý kompro-
mis – odbor školství, sociálních věcí, 
zdravotnictví a kultury (ŠSVZaK) 
zpracuje návrh na vybudování nové-
ho dětského hřiště mezi výše uvede-

nými domy. Realizace pak bude závi-
set na získání potřebných fi nančních 
prostředků.

Pátá veřejná zakázka byla po-
suzována v bodu č. 13 a týkala se 
výměny střechy na čp. 550, Husovo 
náměstí (pizzerie Bacio). Dorazilo 
5 nabídek, ale vzhledem k nedo-
statečnému fi nančnímu krytí rada 
zakázku zrušila a akci přesunula do 
rozpočtu roku 2015. Šestou zakáz-
kou je oprava střechy v MŠ Dráček 
v Litoli. O zakázku projevily zájem 
tři fi rmy, jedna z nich byla vyřaze-
na z důvodu nesplnění podmínek. 
Vítězem se stala fi rma Petr Havel 
z Poděbrad s nabídkovou cenou 
576 tis. Kč včetně DPH.

Zajímavý byl bod č. 23, v němž 
rada přizvala hosta – paní ředitelku 
Střední školy oděvního a grafi ckého 
designu, Ing. Bc. Irenu Mázlovou. 
Ta seznámila členy rady s projektem 
„Grafi ka do veřejného prostoru“ 
a představila i návrhy některých pra-
cí. Díla studentů školy by po určitou 
dobu (1–2 měsíce) byla umístěna 
v blízkosti např. historické stavby 
nebo soch, a vyjadřovala by vní-
mání skutečnosti pohledem autora 
díla, případně by upozorňovala na 
vandalismus, působení počasí atd. 
Diskuse vyústila v úkol pro odbor 
ŠSVZaK, aby s vedením školy pro-
jednal možnou konkrétní realizaci 
některých prací a návrh předložil 
radě na příštím jednání.

V bodu č. 24 rada schválila finanč-
ní příspěvek 2,6 tis. Kč z Charitativní-
ho fondu na letní tábor pro nezletilé-
ho občana města, v dalším bodu byl 
schválen příspěvek 15 tis. Kč na pri-
mární prevenci pro ZŠ B. Hrozného.

V bodu č. 28 rada krátce diskuto-
vala o žádosti o výjimku z regulace 
provozní doby. Nádražní restaurace 
(provozovatel RaJ Nymburk) požá-
dala o souhlas se zahájením provozu 
od 6 hodin ráno, a to v pracovních 
dnech. Rada výjimku schválila na 
období 1 měsíce, pak se vyhodnotí 
poznatky a rozhodne se, zda bude 
výjimka udělena pro další období.

V dalších dvou bodech se rozdě-
lovaly dotace na rok 2014: z Fondu 
sportu a volného času a z Fondu na 
činnost společenským organizacím. 

Oba materiály budou předloženy 
také květnovému zastupitelstvu.  

Body č. 31 a 32 byly věnovány 
novému územnímu plánu (ÚP) 
města. V prvním z nich rada schvá-
lila dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 
pro zpracovatele návrhu, v druhém 
bodu pak uložila stavebnímu úřa-
du předložit návrh nového ÚP na 
květnové zasedání zastupitelstva 
k projednání.

Posledním bodem ke schválení 
byl návrh programu nadcházejícího 
zasedání zastupitelstva. 

3. zasedání zastupitelstva města 
se konalo 14. 5. 2014, až po redakční 
uzávěrce, a tak si informace přečtete 
až začátkem prázdnin. 

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem
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Město Lysá nad Labem blahopřeje jubilantům 
k významným narozeninám a všem přeje do dalších let 

hodně pohody a spokojenosti.
   Marcela Chloupková

100 let
Blažena Kuchtová

91 let
Žofi e Smejkalová

90 let
Vladimír Novotný
Jaroslava Teichnerová

85 let
Emílie Nováková
Věra Jirková
Marie Kochtová
Marie Jiřičná

80 let
Marie Zamorylová

Hector Berlioz:
„Nové potřeby ducha, srdce i slohu nám ukládají nová snažení 
a v některých případech nás nutí, abychom rušili staré zákazy.“

Fanoušek „POLICIE“? 
Dne 28. 4. 2014 ve 13.25 hodin 

při běžné hlídkové činnosti zjisti-
li strážníci v ulici Školní náměstí 
33 letého muže z Lysé nad Labem, 
který má na sobě triko s nápisem 
„POLICIE“. Při následném šetření 
k osobě bylo zjištěno, že muž není 
příslušníkem Policie ČR a tuto část 
stejnokroje nosí na veřejnosti ne-
oprávněně. Na základě zjištěných 
skutečností byl muž vyzván k vý-
měně oděvní součásti. Jednání bylo 
kvalifi kováno jako podezření ze 
spáchání přestupku proti pořádku 
ve státní správě podle zákona o pře-
stupcích a oznámeno ke správnímu 
řízení k projednání.

Zadržení sprejeři 
Dne 27. 4. 2014 ve 22.20 hodin 

zasahovali strážníci proti spreje-
rům na nádraží, kteří svoje umění 
aplikovali na odstaveném osobním 
vlaku CityElefant. Strážníci proti 
dvěma 22 letým mužům z Milovic 
zasahovali již v době, kdy se oba 
muži po ukončení „malování“ ode-

Krimi střípky
brali směrem do ulice Švermova. 
Jeden z nich byl strážníky zadržen 
na místě i s taškou „malířského ná-
činí“. Druhého se podařilo policis-
tům vypátrat druhý den na základě 
zjištěných stop a informací.

Alkohol za volantem 
Dne 19. 4. 2014 v 16.40 hodin 

asistovali strážníci kolegům z Poli-
cie ČR u dopravní nehody, která se 
stala na křižovatce ulic Masaryko-
va/Sokolská. 19 letý muž z Milovic 
nezvládl manévr při odbočování, 
kde vjel na chodník a následně nara-
zil do vstupních dveří provozovny. 
Na celé události se podepsal konzu-
movaný alkohol před jízdou, který 
byl následnou dechovou zkouškou 
u řidiče zjištěn.

Pokusili se vloupat do domu 
Dne 17. 4. 2014 krátce po 

19. hodině bylo na služebnu přijato 
telefonické oznámení, že soused při-
lehlé nemovitosti zaslechl ze zahrady 
hluk a rozbití skla. Strážníci, kteří 
vzápětí dorazili na místo události, 

zjistili, že je rozbitý plot a skleněné 
tabulky skla u okna. Při bližší kontro-
le nemovitosti, ale žádná podezřelá 
osoba nebyla zjištěna. O události 
byla vyrozuměna Policie ČR a ma-
jitel nemovitosti, který se na místo 
dostavil k vyčíslení škody. Násled-
nou kontrolou přilehlého nádraží 
byli zjištěni dva mladíci 19 letý z Mi-
lovic a 15 letý z Budiměřic, který měl 
krvácející zranění na ruce. Jelikož 
zde bylo podezření, že zranění může 
souviset s rozbitím okna u výše uve-
dené nemovitosti, byl mladík předán 
hlídce Policie ČR, které se pachatel 
nakonec přiznal. Obě osoby nako-
nec skončily na policejní služebně, 
kde měly co vysvětlovat.

Agresivní žena 
Dne 15. 4. 2014 ve 22.45 hodin 

bylo přijato telefonické oznámení, 
že v restauraci v ulici Poděbradova 
se nachází žena, která fyzicky napa-
dá hosty restaurace a rozbijí i vnitřní 
vybavení. Strážníci po příjezdu na 
místo zjistili dle osobní znalosti, že 
se jedná o 36 letou ženu z Českého 
Brodu, která ničí vnitřní vybavení 
provozovny, fyzicky napadá hosty 

restaurace a po spatření strážníků 
svojí agresivitu otočila proti stráž-
cům zákona. Vzhledem ke skuteč-
nosti, že žena neuposlechla výzvy 
k zanechání svého protiprávního 
jednání a její agresivita se i nadále 
stupňovala, došlo až na donucovací 
prostředky a následnému přiložení 
pout. Jelikož žena si svým jednáním 
způsobila drobná poranění, byla 
na místo přivolána i RZS, která se 
pokusila drobná poranění na místě 
ošetřit, ale vzhledem k její agresivitě 
i vůči záchranářům se to nepodařilo. 
Následně lékař mohl konstatovat, že 
poranění nejsou vážná a vzhledem 
k okolnostem, kdy žena vykazovala 
známky požití alkoholických nebo 
jiných návykových látek, rozhodl 
o převoz na záchytnou stanici. Žena 
bude čelit obvinění z výtržnosti.

Městská policie k 1. květnu. 
2014 inovovala webové stránky 
www.mplysa.cz.

Na webových stránkách najdete 
úplné informace o činnosti Městské 
policie, včetně užitečných odkazů.

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

Pro Vaše otázky je připravena rubrika - 

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

schránky v přízemí MěÚ vedle dveří do knihovny.

Těšíme se na Vaše zajímavé otázky. 

Zajímá Vás, co se plánuje 
a děje ve městě?

Zeptali jsme se...

Blahopřání
Dne 4. 7. 2014  oslaví manželé 
Nožířovi z Litole zlatou svatbu 
- 50 let společného soužití.
Vše nejlepší do dalších let přejí 
dcery Marcela a Martina 
s rodinami.

V dnešní době není výjim-
kou, že se kolo zaparkované na 
veřejném prostranství „ztratí“ 
během pár minut. A pojišťovna 
ho cyklistovi nepojistí, proto-
že riziko je moc velké. Patová 
situace, kterou nezachrání ani 
uzamčení kola, protože pak 
mizí jeho jednotlivé části. Řada 
obyvatel Lysé o tom ví své… 
Mnoho cyklistů po odcizení 
svého dopravního prostředku 
přestává jezdit úplně nebo kolo 
začnou používat pouze rekre-
ačně na výlety. V době, kdy je 
ekologie a udržitelný stav ži-
votního prostředí prioritou 
většiny obcí, není toto úplně 
ideální model.

Lysá nad Labem může disponovat unikátním 
parkovištěm pro kola

Město Lysá nad Labem 
v těchto dnech projednává 
možnost postavit ve městě uni-
kátní kryté parkoviště pro kola. 
To by mělo mít podobu osmi-
úhelníkové věže o výšce 10,7 m
a půdorysu 8x8 m. Jednou 
z největších výhod pro majite-
le kol bude bezpochyby to, že 
zde budou moci kolo zaparko-
vat například i s helmou nebo 
zavazadly, celý systém je totiž 
plně automatizovaný a žádná 
osoba se ke kolům nedostane.  
Kapacita věže je až 116 kol a je 
vybavena i záložními agregáty 
v případě výpadku proudu. Na-
víc kola ochrání před deštěm či 
sněhem.

Vystavení cyklověže u nádra-
ží v Lysé nad Labem by přines-
lo místním obyvatelům nejen 
místo pro bezpečné parkování 
kol, ale také zlepšení podmínek 
pro další rozvoj cyklodopravy. 
Navíc by se i sváteční cyklis-
té mohli přiklonit k variantě 
sednout spíše na kolo než do 
auta, když ho budou mít kde 
bezpečně zaparkovat. Proskle-
ná a v noci nasvícená věž navíc 
funguje jako atraktivní urbani-
stický a architektonický prvek. 
Případně se může okolnímu 
prostředí přizpůsobit pomocí 
polepů či se stát reklamním 
nosičem.

Po uhrazení si věž kolo 
sama odebere a zaparkuje ho 
na volné místo. Pak vydá žeton 

s kódem, který slouží k jeho 
vyzvednutí. Věž se dá využít 
i pro elektrokola včetně zava-
zadel, avšak parkované kolo 
nesmí vážit víc než 50 kg. 
Město navíc jedná o tom, že by 
parkování bylo pro obyvatele 
Lysé zdarma. Obdobná věž za-
tím stojí v Hradci Králové, kde 
si ji místní obyvatelé nemohou 
vynachválit a za první rok zde 
zaparkovali 11,5 tisíce kol.

Pozor! Celý projekt není 
vnucováním placené služby! 
Obyvatelé budou moci stále 
využít místa pro bezplatné 
parkování svých bicyklů, 
byť s rizikem popsaným 
výše…

Jiří Havelka, 
starosta

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

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

Podrobnější informace budou vyvěšeny na jednotlivých stano-
vištích.

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

Ivana Koštířová, odbor SMI

Přistavování
velkoobjemových

kontejnerů v roce 2014

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 
místní akční skupiny MAS Polabí, o.p.s.  

v úterý 10. 6. 2014 od 17.30 hodin
v kině na Husově náměstí 25 v Lysé n. L.  

BLAHOPŘÁNÍ
V květnu oslavil pan Jan Tůma 80. narozeniny…

Ať je tvůj život jako sen, užij si z něj každý den! 
Od starostí neměj vrásky, v každém dni pak spoustu lásky! 

To Ti přeje manželka Zdeňka, syn Zdeněk, vnučky Jana a Marcela 
s rodinou, pravnoučata Janička a Honzík, rodina Tržických, Zuzka 
a Věra.

V případě bankovních poplatků 
(více či méně absurdních nebo ob-
čas i oprávněných) jsou si občané 
i jejich samospráva rovni. Přesto si 
dovolím uvést několik poznámek 
k podnětnému článku paní Jolany 
Boháčkové ze dne 5. 5. 2014, který 
srovnával výši bankovních poplat-
ků jednotlivých měst. Jak autorka 
přiznává hned zkraje, je jakékoliv 
srovnání skutečně poměrně ob-
tížné. Každé město má totiž růz-
ný objem bankovních transakcí, 
poskytuje občanům různé druhy 
služeb, odlišně řídí bytové hospo-
dářství apod.

Kupříkladu Lysá nad Labem má 
nižší úspory na účtech, tj. objem 
uložených peněz bez pohybu, a pro-
to nemůže mít exkluzivní smlouvu 
s bankou (a tak výhodné podmínky 
pro vedení účtů) jako jiné město. To 
je fakt, s nímž prostě nelze v krátko-
dobém horizontu nic dělat.

S čím ale něco dělat můžeme, 
je výše bankovních poplatků. Po-
máhá k tomu jednoduchá věc: ka-
ždoroční vyjednávání s bankami, 
zkrátka tendrování. Přičemž výše 
poplatků za vedení účtů, která ak-
tuálně v případě Lysé nad Labem 
činí 0,5 promile městského roz-

počtu, je jedním z parametrů kva-
lity a ceny služeb poskytovaných 
bankovními domy. 

Důvodem je mimo jiné fakt, 
že radnice si je vědoma posunu 
bankovních služeb. Proto i lyský 
městský úřad vyšel vstříc občanům 
a umožnil platbu kartami. Z kaž-
dé transakce město platí poplatek 
ve výši 2 procenta. Další službou, 
kterou město občanům poskytuje, 
jsou sdružené inkasní platby obyva-
tel (SIPO), provozované Poštovní 
spořitelnou, prostřednictvím níž 
mohou občané platit poplatek za 
popelnice. Některá města, jejichž 
náklady paní Boháčková srovná-
vala, tyto služby neposkytují. Např. 
poplatek za popelnice vybíráme 
i pro Milovice za bytové domy, které 
má naše město ve vlastnictví. Přes 
naše účty probíhá platební styk za 
bytové hospodářství, což jinde zpra-
covává realitní kancelář.

Dalším specifi kem Lysé nad 
Labem je rozsáhlá agenda pokut 
řidičům za překročení rychlosti. Na 
tomto zvláštním účtu je velký denní 
pohyb a pouze zde jsou roční poplat-
ky kolem 100 tisíc korun. Tento účet 
je sledován odborem dopravy. Po-
kud je pokuta uhrazena později než 

do zákonem stanovených 15 dnů, 
musí jí město vrátit a odbor zahájí 
správní řízení. 

Na dubnovém zasedání zastupi-
telstva města zazněla informace, že 
město má celkem 19 „živých“ účtů. 
A že je to zbytečně mnoho. Samotné 
množství účtů je však závislé kromě 
jiného na dotacích, které město čer-
pá a při jejichž vyúčtování je nutno 
dodržovat stanovená pravidla. Jiný-
mi slovy – jeden projekt, jeden trans-
parentní účet.

Ačkoliv tedy Jolana Boháčková 
místy srovnávala nesrovnatelné, mi-
nimálně v jedné věci měla pravdu: 
i město má možnosti a právo měnit 
banku podle kvality služeb, kreditu 
a samozřejmě také zmíněných po-
platků. Protože i v našem případě 
platí, že vstup nových bank na trh by 
se měl odrazit i na podmínkách pro 
města a obce.

Ing. Ivana Polenová
vedoucí fi nančního odboru

MěÚ Lysá nad Labem

Také naše město bude řešit bankovní poplatky!

Upozorňujeme občany, kteří 
jsou trvale hlášeni na adrese Huso-
vo nám. 23, že mají povinnost pla-
tit poplatek za svoz komunálního 
odpadu. Pokud poplatek nebude 
zaplacen, Město Lysá nad Labem 
bude vymáhat poplatek na adrese, 

Upozornění pro občany 
kde se poplatník zdržuje. Tímto žá-
dáme občany, kteří jsou na Husově 
náměstí čp. 23 hlášeni, aby uhra-
dili poplatek za svoz komunálního 
odpadu, jak jim ukládá zákon.

Romana Novotná
Odbor správy majetku a investic

Občané, kteří po výzvě k úhradě 
nezaplatili poplatek  za komunální 
odpad, obdrží platební výměr, kde 
bude naúčtováno 50 % navýšení 

Upozornění pro občany
a jeho úhradu budeme vymáhat 
soudní cestou.

za odbor SMI 
Novotná Romana
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k omezené kapacitě je nutné se přihlásit předem v knihovně. Cena pro-
gramu 100,- Kč/dítě.  

Místní akční skupina Polabí se představuje Místní akční skupina Polabí se představuje 
– od 18. 6. do 1. 9. 2014– od 18. 6. do 1. 9. 2014
Výstava fotografi í z milovické akce Masopust podpořené neziskovou 
organizací MAS Polabí.

Prázdniny s knihovnouPrázdniny s knihovnou
– 26. a 27. června 2014 od 8 do 12 hodin– 26. a 27. června 2014 od 8 do 12 hodin
Dopolední programy pro děti od 6 do 10 let, které nerady sedí doma a začátek 
prázdnin chtějí strávit aktivně. Po oba dva dny bude na děti čekat spousta soutěží, 
uměleckého tvoření, čtení a nezapomene se ani na malou vycházku. Vzhledem 
k omezené kapacitě je nutné si účast na programu rezervovat předem. 

Okolo kolem – do 16. června 2014Okolo kolem – do 16. června 2014
Výstava fotografi í. Komerční i volná tvorba Luboše Kose.

Připravujeme na létoPřipravujeme na léto
Zámecká promenáda (12. července a 16. srpna) – promenádní koncert 
lyské hasičské dechovky na zámku

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

Novinky v informačním centruNovinky v informačním centru
- nové propagační předměty – štítek na hůl a magnetka s motivem města
- na webových stránkách informačního centra lze objednat 
 komentovanou prohlídku historických pamětihodností Lysé n. L.
- Prázdninová otevírací doba knihovny – V průběhu letních prázdnin 
 od 1. 7. – 31. 8. 2014 bude omezena otevírací doba knihovny, video-
 půjčovny a informačního centra takto:  PO 8–18, ÚT  zavřeno,
 ST 8–18, ČT 8–15, PÁ 8–15, SO 9–13 (pouze infocentrum)

Toulky minulostí Toulky minulostí 
– 3. června 2014 – 3. června 2014 
od 16.30 hodinod 16.30 hodin
Předprázdninové Toulky minulostí budou 
věnované počátkům vlády Lucemburků 
v Čechách. Na tradiční odpoledne s PaedDr. 
Marií Kořínkovou se můžete těšit od 16.30 
hodin v knihovně. 

Kurz drátování Kurz drátování 
– 4. a 18. června 2014 od 16.30 hodin– 4. a 18. června 2014 od 16.30 hodin
Již tradiční dílna s Janou Řípovou. Účast na lekci není podmíněna 
účastí na minulých lekcích. 

Babička a kufr vzpomínek Babička a kufr vzpomínek 
– 10. června 2014 od 16.00 hodin– 10. června 2014 od 16.00 hodin
Vystoupení dětí z MŠ Dráček, děti poznávají předměty z babiččina mládí.

Pyžamová party – 13. - 14. června 2014Pyžamová party – 13. - 14. června 2014
Večerní program pro mladé dámy spojený s přespáním v knihovně. 
Tentokrát bude program zaměřený na módu a vše, co s ní souvisí. Pro-
gram je určený pro čtenářky naší knihovny ve věku 8 – 12 let. Vzhledem 

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

Lysá, jak
ji vidím já

Soutěže se může zúčastnit každý 
s max. počtem 5 fotografi í 

min. formátu 13x18 cm v barevném 
i černobílém provedení.

Každý snímek musí být označen těmito údaji: 

1. název fotografi e
2. jméno a příjmení autora
3. adresa bydliště, telefonní kontakt

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

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

Základní umělecká škola F. A. Šporka
Vás srdečně zve na

ZÁVĚREČNÝ KONCERT
orchestru a pěveckého sboru
dne 16. 6. 2014 v 18.00 hodin 
v sále kina
Vstupné: 50 Kč, dítě zdarma bez nároku na sedadlo
Na koncertě proběhne křest nového názvu 
pěveckého sboru.

u

Vlastenecko-dobročinná obec baráčníků 
Lysá nad Labem-Litol pořádá oslavy 

120. výročí od svého založení.
14. června 2014 od 9.30 hodin

ve školní jídelně ZŠ J. A. Komenského v Lysé n. L.
Srdečně zveme na příjemné posezení.Poděkování týmu Městské kni-

hovny za vydařenou akci „Prázdni-
ny v přírodě“ dne 9. 5. 2014.

Ráda bych velmi poděkovala za 
přípravu a realizaci akce Prázdniny 
v přírodě pro děti, které 9. 5. měly 
mimořádné volno. Děti strávily 

Poděkování dopoledne v zámeckém parku, po-
vídaly si pod vedením pí Labutové 
o sochařské výzdobě parku, pročítaly 
naučné tabule u broukoviště, houbo-
viště a včeloviště.

Vyvrcholením akce, při které pro-
bíhala soutěž dvou družstev, bylo na-
lezení pokladu.

J. Šenfelderová

Jaro je v plném proudu a láká ná-
vštěvníky nejen k nám do domova, 
ale i do zámeckého parku. Příroda 
nám ukazuje své podoby a láká nás 
do svých náručí…

Blížily se velikonoční svátky 
a my jsme si začali připomínat 
tradice, zvyky, staré přátele…. Pro-
stě jsme si začali vybavovat své 
dětství, mládí a produktivní léta. 
K tomu všemu nám pomohl i výlet. 
A kam jinam než do Polabského ná-
rodopisného muzea v Přerově nad 

Labem, do Skanzenu. Velikonoční 
výstava byla krásná a vzpomínky 
nám „naskakovaly“ jedna za dru-
hou. Někteří z našich obyvatel stihli 
i návštěvy svých přerovských přátel, 
v cukrárně něco dobrého k snědku  
a dobrou kávu. Výlet do minulosti se 
zdařil na výbornou.

Naši klienti rádi cestují, i když je 
to mnohdy velice náročné, jak pro ně 
samé, tak i pro nás coby doprovod. 
Ale vždy to stojí zato! Proto bychom 
rádi letos uskutečnili i delší výlet, ce-

lodenní. Už jsme jich několik absol-
vovali a vždy se náramně povedly. 
V plánu je např. oblíbená pražská 
ZOO, projížďka Prahou i s pat-
řičným komentářem. Uvidíme. 
V sázce jsou i fi nanční prostředky 
na autobus. Uvidíme, jestli se nám 
podaří sehnat patřičný obnos - dob-
rovolnosti se meze nekladou…

A to už tu byly Velikonoce. Zahá-
jily jsme je velikonočním vařením. 
Zámecká jídelna se zaplnila klienty 
vybavenými zástěrami, kuchyň-
ským náčiním a dobrou náladou. 
Vyráběly se velikonoční pomazánky 
a velikonočně nazdobené chlebíčky 
všem moc chutnaly. Nechybělo ani 
povídání o tradicích tohoto svátku, 
promítání a veselé písničky. Bylo to 
moc hezké dopoledne.

O velikonočním pondělí se do-
mov zaplnil koledníky a návštěva-
mi. Klientky i personál měly při-
pravené sladkosti, které rozdávaly 
koledníkům. 

Navštívili jsme výstavu „Nar-
cis“ na lyském výstavišti. Všude 
spousta krásným květin, dobrot 
a nabízejících se prodejních výrob-
ků. Připomněli jsme si tak běžný 
život, na který jsme byli zvyklí. Ve 
středu 30. dubna proletěl naším 
zámkem rej čarodějnic, patřičně vy-
bavený nezbytným náčiním. Udělal 
radost nejen klientům, ale i dětem 
ze ZŠ v Toušeni, které nás navštívily.

Už několikrát jsme Vás infor-
movali o možnosti dobrovolnictví 

v našem domově. „Dobrovolník je 
obyčejný člověk, který dělá neoby-
čejné věci“. Dobrovolnictví je jednou 
z možností, jak nám může člověk 
v naší práci pomoci. I pouhé popo-
vídání člověka povzbudí. V našem 
domově jsou dobrovolníci vítáni. 
Pokud Vás tato činnost zaujala, mů-
žete nás kdykoliv navštívit a dozvě-
dět se víc, o naší práci, o „životě na 
zámku“, do činnosti se také zapojit 
a rozšířit tak řady našich součas-
ných dobrovolníků.

Další dny ubíhaly dál a my žili 
spokojeně naším zámeckým ži-
votem. Slavili jsme „Jubilanty“, 
pracovali na své kondici při pra-
videlném pátečním cvičení, vy-
ráběli hezké výrobky v zámecké 
dílně. Začali jsme se připravovat 
na tradiční, letos již V. ročník „Lys-
kého pětiboje“, ve kterém změří 
své síly v 5 disciplínách senioři 
z okolních domovů. Víc se dozvíte v 
Listech následujících.

Opět srdečně Vás zveme do naší 
Zámecké kavárny na pravidelná 
posezení při muzice. Přijďte si od-
počinout, popovídat si nad dobrou 
zámeckou kávou či nad sklenkou 
vína, zazpívat si i zatančit, vždy 
v pondělí a ve středu od 13.00 do 
14.30 hodin.

Za klienty a zaměstnance zdra-
vím.

Mgr. Jiří Hendrich, ředitel
 Domov Na Zámku 

Lysá nad Labem

Touto cestou děkujeme za-
městnancům Domova Na Zám-
ku, kteří obětavě pečují o své 
klienty. Při svých návštěvách 

V sobotu 21. června 2014 vystou-
pí v rámci 3. ročníku charitativního 
hudebního festivalu ŽIJME TU 
SPOLU deset převážně folkových 

Hudební festival 
v Milovicích

Poděkování jsme měli možnost sledovat 
jejich náročnou práci. Přáli by-
chom jim a jejich klientům co 
nejdříve nový a moderní domov 
21. století.

Minaříkovi

a bluegrassových kapel. Festival, 
jehož hostem bude známý písnič-
kář MARTIN ROUS, proběhne od 
13.00 do 22.00 hodin na Hakenově 
stadionu v Milovicích. Vstupné dob-
rovolné.
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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: 

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

Po 16. 6. MUDr. Dáňová
Út 17. 6. MUDr. Dáňová
St 18. 6. MUDr. Chocholová
Čt 19. 6. MUDr. Dáňová
Pá 20. 6. MUDr. Chocholová
So 21. 6. MUDr. Dáňová
Ne 22. 6. MUDr. Dáňová
Po 23. 6. MUDr. Chocholová
Út 24. 6. MUDr. Dáňová
St 25. 6. MUDr. Chocholová
Čt 26. 6. MUDr. Dáňová
Pá 27. 6. MUDr. Chocholová
So 28. 6. MUDr. Dáňová
Ne 29. 6. MUDr. Matasová
Po 30. 6. MUDr. Chocholová

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

UNESCO, organizace OSN 
pro výchovu, vědu a kulturu, je-
jíž zkratka pochází z anglického 
United Nations Educational, 
Scientifi c and Cultural Organi-
zation, má řadu úkolů. Jedním 
z nejpodstatnějších je ochrana 
kulturního dědictví naší Země. 
Organizace vznikla po druhé 
světové válce, kdy se tento úkol 
stal nanejvýš aktuálním. Dnes 
UNESCO sdružuje na dvě stov-
ky zemí a chrání na stovky uni-
kátních objektů po celém světě. 
Naše země se v celkovém sezna-
mu může pyšnit dvanácti polož-
kami. Většina obyvatel Čech si 
alespoň některé z nich dokáže 
vybavit, žáci a studenti ve ško-
lách je dokáží vyjmenovat… Ale 
málokdo se může pochlubit tím, 
že všechny navštívil. A protože 
viděné a prožité utkví v našich 
vzpomínkách mnohem déle než 
přečtené či naučené, rozhodli 
jsme se uspořádat cestu po pa-
mátkách UNESCO České re-
publiky. Díky projektu „Řemesla 
v moderní době“ fi nancovanému 
EU jsme se mohli vydat na tříden-
ní putování po krásných koutech 
naší země a na vlastní oči shléd-
nout místa, která v celosvětovém 
měřítku patří mezi největší uni-
káty. Většina studentů má mož-
nost pravidelně navštívit Prahu 
či Kutnou Horu – tedy dvě města, 

která jsou z historického hledis-
ka nejstaršími městskými centry 
chráněnými UNESCO v Če-
chách. Ostatní památky jsou již 
od naší školy docela daleko, a tak 
jsme zvolili možnost třídenního 
putování nyní na jaře a navazující 
dvoudenní cesty poté na podzim. 
Mezi osmi nyní navštívenými ob-
jekty byla i jedna zcela originální 
technická památka, která dosud 
mezi památky UNESCO nepatří. 
Šlo o velkolosinskou ruční pa-
pírnu. Vzhledem k tematickému 
zaměření projektu (Řemesla) by 
však byla velká škoda si malou za-
jížďku k papírně neudělat. A prá-
vě návštěva výroby ručního papí-
ru patřila mezi největší zážitky… 

Věděli jste třeba, že jeden list pa-
píru má v ruce 32 lidí, než opustí 
papírnu? Že funguje nepřetrži-
tě již od roku 1596? A že jedna 
z majitelek skončila na hranici při 
velkém čarodějnickém procesu, 
kterým velkolosinské a šumper-
ské panství neblaze proslulo? 
Tyto a mnoho dalších informací 
získáte při zajímavé výpravě do 
útrob nejstarší a také jediné ruční 
papírny u nás. Na programu dále 
byl překrásný renesanční skvost 
– zámek v Litomyšli, olomoucký 
sloup Nejsvětější Trojice, kom-
plex zahrad a zámek v Kroměříži, 
vila Tugendhat v Brně, Lednicko 
– valtický areál, bazilika sv. Pro-
kopa a židovské město v Třebíči, 

či poutní kostel Jana Nepomucké-
ho u Žďáru nad Sázavou. Za vel-
mi nepříznivého počasí bylo sice 
cestování poměrně vyčerpávající, 
ale překvapivě to nebylo na tvá-
řích studentů vůbec znát. Různo-
rodost, krása i unikátnost pamá-
tek, které jsme navštívili, musely 
zapůsobit na každého. Jak jsem 
již zmínila na začátku, prožité 
a viděné v nás zůstává. Myslím, 
že čtyři desítky studentů SŠOGD 
v Lysé nad Labem prožily před 
Velikonoci intenzivní kulturní zá-
žitek, který jistě mnohokrát zúro-
čí, minimálně u nadcházejících 
maturit. 

Monika Fandáková,
SŠOGD Lysá nad Labem

Za památkami UNESCO a ještě kousek dál…

D u b n o v ý 
týden od 7. 4. 
až 11. 4. pa-
třil projektu 
„Slušné cho-

vání“. Žáci i pedagogové si v 
jednotlivých dnech připomínali 
základy komunikace a  chování 
ve společnosti. Snažili jsme se 
společně odpovědět na otázku, 
k čemu je nám slušné chování? 

Projekt „Slušné chování“ na I. stupni
Hlavním účelem bylo oprášení 
hlavních společenských pravi-
del. Děti I. a II. tříd se seznámi-
ly s pojmy etika a morálka, pro 
žáky z vyšších ročníků to zna-
menalo těchto pojmů připome-
nutí a interaktivní vyhledávání. 
Každá třída si vytvořila pravi-
dla slušného chování, které se 
snaží dodržovat i po skončení 
projektu. Dramatizace scének 

nám názorně ukázala, jak se lze 
slušně chovat. Nechyběly i dra-
matické ukázky chování, které 
není společenské a mezi návyky 
slušného člověka rozhodně ne-
patří. 

Tímto projektem žáci i pe-
dagogové chtěli poukázat, 
že nový, volnější svět nezru-
šil potřebnost společenských 
pravidel. Jejich neznalost je 

nejen vyjádření neúcty k těm 
druhým, ale je výsledkem ne-
úcty k sobě samému. Ke vzdě-
lání přece nepatří jen znalosti 
cizích jazyků, počítačů a ma-
tematiky. Neméně důležitá je 
také abeceda slušného chová-
ní.

Na závěr si půjčíme slova Ci-
cera: „Co se sluší, je čestné, a co 
je čestné, to se sluší.“

Petra Kuželová 
a Šárka Špačková

Každoroční 
dětský karne-
val, pořádaný 
Mateřskou ško-
lou Dráček, se 

v letošním roce, dne 29. 3., inspiro-
val Cirkusem, a že to CIRKUS byl.  

Dráčkovský karneval „Cirkus“

V sobotu odpoledne tak tělocvič-
nu v Základní škole Litol zaplavily 
masky klaunů a cirkusáků.  Ačkoliv 
děvčátka si nenechala ujít příležitost 
vytáhnout dlouhé róby a tradičně 
skoro všechna dorazila v přestrojení 
za princezny, proč ne v našem Cir-

kusu. Sál se zaplnil balónky, nape-
čenými dobrotami, dětskými hlásky 
a hudbou, kterou obstaral diskžokej 
Michal Dlabola, jako vždy milý a su-
per připravený. Hlavní atrakcí, kro-
mě tance a soutěží, které připravili 
rodiče z rodičovské rady a učitelský 

sbor, se stal žonglér a akrobat Jiří 
Kremlík se svou show Cik a Cak. 
Kromě jízdy na jednokolce, žonglo-
vání se vším možným, se předvedl 
i jako výborný bavič, který rozesmál 
nejen malé, ale i velké. 

Karneval mohl proběhnout díky 
skvělé spolupráci mezi školkou, 
školou a rodiči, což dnes možná 
většina obyvatel Litole bere jako 
samozřejmost, protože takto to zde 
funguje již mnoho let. Pro nezauja-
tého pozorovatele je však toto ko-
munitní, soudržné až rodinné cho-
vání skoro zázračnou podívanou. 
O tom svědčí několik komentářů 
rodinných příslušníků, návštěvní-
ků z Prahy, kde si takovouto akci 
bez sponzorů a ofi ciální záštity ne-
dokáží představit. To že Mateřská 
školka Dráček dělá mnoho a ne jen 
to co musí, je zásluhou aktivního 
a nadšeného týmu skvělých lidí, pe-
dagogických, nepedagogických, ale 
i rodičů a jim všem patří velký dík. 

Lenka Horváthová, členka 
rodičovské rady MŠ Dráček

Stává se to. Nečekaný pra-
covní úraz či dopravní nehoda 
omezí zdravotní stav našich 
blízkých. Automobil či motocy-
kl viníka způsobí vážnou újmu 
na zdraví a dotyčný nemusí být 
ani řidič, ale třeba jen chodec, 
aby se ocitl v nezáviděníhodné 
situaci. Jak můžeme v takové 
situaci pomoci? Je vhodné, aby-
chom pojišťovně sami zohlednili 
veškeré důsledky nehody - trva-
lé následky, bolestné, újmu na 
zdraví, psychickou újmu, ušlý 
zisk, náklady na léčení a léky, 
rehabilitaci a v neposlední řadě 
ztížení společenského uplat-
nění, tedy naše znevýhodnění 
v budoucím životě se zdravotní-
mi následky. Náhradu lze poža-
dovat 2 až 4 roky zpětně po úra-
zu, tedy od roku 2010. Většina 
poškozených neví, že má zpravi-
dla nárok na větší odškodné, než 
pojišťovna přiznala a především, 
že je lze čerpat dodatečně. Mylně 
se také většina z nás domnívá, 
že bez předchozího úrazového 
pojištění nemůžeme žádat nic. 
Není to tak. Proto vznikl projekt 
Amadeo - Projekt pomoci po těž-
kém úrazu. Nabízené bezplatné 
konzultace jsou určeny přede-
vším lidem s trvalými následky 
nebo v invalidním důchodu: 
•  po těžkém pracovním úrazu 
•  po nezaviněné autohavárii, 
 (také jako chodec či cyklista 
 nebo účastník MHD)

•  při pochybení lékařů a zdravot-
 nických zařízení při poskytování 
 léčebné péče
•  u těžkých úrazů žáků a studentů 
 ve škole
•  škoda způsobená fyzickou 
 osobou či zvířetem
•  fi nanční pomoc pozůstalým 
 poškozených

Nepřehlédnutelnou výhodou 
této nabídky je skutečnost, že veš-
keré konzultace jsou poskytovány 
bezplatně a zahrnují: poradenství 
v řešení situace po úrazu, objektiv-
ního posouzení výše již vyplaceného 
odškodného, posouzení lékařských 
posudků a bodového ohodnocení, 
nezávislé lékařské konzultace se 
znalcem z oboru, v případě nutnosti 
zprostředkované zastoupení poško-
zeného ve sporu s pojišťovnou. Ga-
rantem projektu jsou právní specia-
listé na náhradu škody a posudkoví 
lékaři. Spolupracujeme s Centry 
pro zdravotně postižené.

Je důležité vědět, že náhradu ško-
dy na zdraví platí vždy pojišťovna 
zaměstnavatele nebo pojišťovna, 
s kterou sjednal povinné ručení vi-
ník nehody (nejedná se tedy o zdra-
votní pojišťovnu, jak je patrno z kon-
textu). Na vyplacení náhrady nemá 
vliv, zda poškozený měl v době úra-
zu sjednánu úrazovou nebo životní 
pojistku. Spolujezdci viníka nehody 
(včetně rodinných příslušníků) mají 
plný nárok na náhradu škody na 
zdraví, ale viníka se jejich nárok po 
fi nanční stránce nikterak nedotkne. 
V   případech, kdy auto viníka není 
pojištěno, nebo když viník ujede 
z místa nehody, dostane poškoze-
ný fi nanční náhradu za zdravotní 
postižení, a to z   garančního fondu 
České kanceláře pojistitelů. Nárok 
na odškodnění má i chodec, kte-
rý sám způsobí dopravní nehodu, 
když vstoupí do vozovky, bude mu 
však zohledněna případná spoluvi-
na, nicméně má nárok alespoň na 
částečné plnění. Na výši plnění má 
u autonehody vliv skutečnost, zda 
poškozený použil před úrazem bez-
pečnostní pásy.

Ing. Jan Malík

Amadeo - Projekt pomoci 
po vážném úrazu
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INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

P a n í 
Mgr. Vero-
nika Bryny-
chová zís-

kala letos v dubnu Cenu Vladimíra 
Jochmanna pro učitele. Cenu udě-
luje Vzdělávací nadace Jana Husa 
v Brně ve spolupráci s Ústavem 
profesního rozvoje pracovníků ve 
školství Pedagogické fakulty Uni-
verzity Karlovy v Praze v rámci 
programu Labyrint světa. Smys-
lem programu je podpořit učite-
le, kteří v žácích a ve studentech 
tvořivě podněcují zájem o histo-
rii, společnost a další humanitní 
témata. V soutěži jsou oceněny 
takové záměry, které mohou být 
inspirací pro další učitele. Naše 

Ocenění pedagogické práce Mgr. Veroniky Brynychové
kolegyně byla oceněna za projekt 
Po stopách Bohumila Hrabala. 

Nejednalo se ale o její první za-
jímavou aktivitu. Díky ní se naše 
škola stala regionálním centrem 
projektu Naši nebo cizí? Židé 
v českém 20. století. Pro žáky 
naší školy, ale i základních škol 
v regionu zorganizovala řadu be-
sed s pamětníky holocaustu. Ve 
spolupráci s Židovským muzeem 
v Praze uspořádala seminář pro 
učitele společenských věd. Naši 
školu zapojila do projektu orga-
nizace Člověk v tísni s názvem 
Příběhy bezpráví a zorganizovala 
několik besed s pamětníky doby 
před rokem 1989. Vytvořila škol-
ní vzdělávací program pro dva 
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nové předměty, a to hospodář-
ský dějepis a dějepisný seminář. 
Velmi iniciativně se ujala funkce 
tiskové mluvčí školy.

K získání ocenění jí upřímně bla-
hopřeji.

RNDr. Ivana Dvořáková
ředitelka školy 

Obchod-
ní akade-
mie v Lysé 
nad Labem 

je partnerem projektu „Rozvoj 
a zkvalitnění počátečního vzdě-
lávání žáků středních škol – ino-
vativní formy spolupráce s vy-
užitím moderních technologií“ 
(CZ.1.07/1.1.32/01.0004), který 
je realizován v rámci globální-
ho grantu Zvyšování kvality ve 
vzdělávání ve Středočeském kraji 
Operačního programu Vzdělá-
vání pro konkurenceschopnost. 
Projekt realizuje Katedra in-
formačních technologií České 
zemědělské univerzity v Praze. 
Cílem projektu je vytvořit ko-
munikační platformu mezi žáky 
středních škol a trhem práce. 
V rámci tohoto projektu se v březnu 

Spolupráce OA v Lysé nad Labem s ČZU v Praze
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naši studenti zúčastnili dvou akcí.
První byla přednáška Ženy 

v ICT, o které studentka 3. roční-
ku Dominika Bumbari napsala: 
„Lektorka Ing. Simona Pejsaro-
vá, Ph.D., IT Project Manager 
Pojišťovny Generali, nás sezná-
mila s oborem IT, s výhodami 
a nevýhodami zaměstnání v této 
oblasti. Přiblížila nám, jak se 
v tomto oboru mohou uplatnit 
ženy, vyprávěla o svých začátcích 
v IT a o překážkách, které musela 
překonávat. Návštěvu ČZU jsme 
zakončili exkurzí po areálu.“

Dne 26. března jsme uskuteč-
nili přednášku u nás ve škole. Pan 
Mgr. Ing. Vladimír Očenášek vy-
světlil studentům, co by měli znát 
z oblasti ICT a co je ECDL. Umož-
nil studentům vyzkoušet si testy 
ECDL. Tomáš Mikšovský, student 

3. ročníku, hodnotil: „Přednáška 
rozhodně nebyla nudná, naopak 
byla zábavná, poučná a inspira-
tivní. Zjistili jsme, jak bychom si 
vedli u maturity z ICT.“

Na květen plánujeme v rámci 
projektu besedu s pracovníkem 
úřadu práce.

 RNDr. Ivana Dvořáková,
ředitelka OA Lysá n. L.

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

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

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 škola YAMAHA (4 měsíce - 6 let); fl étna  (3–8 let);
 hravé cvičení (2–6 let); taneční škola (přípravka) (3–7 let)
– Školička BENJAMÍNEK = klub pro předškolní děti (2,5–6 let)
– pro dospělé - cvičení pro těhotné a po porodu s hlídáním dětí, 
 příp. si děti můžete vzít s sebou na cvičení; jóga pro začátečníky 
 i pokročilé

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

MC Parníček
Cena: 5 Kč za převod

BENJAMÍNEK = 
ŠKOLIČKA

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

PŘEDPORODNÍ KURZ
23. 6.  a 12. 5. od 16.00 

do 18.30 hodin
těhotenství a porod + co na 
maminku čeká po narození 
miminka

HERNA: PO 9–12, ÚT–ČT 9–12 a 14–18

CHYBÍ VÁM PROGRAM 
pro děti či dospělé?

Anebo máte nějaký nápad na
kroužek, akci či jinou volno-

časovou aktivitu? 
Umíte nějakou činnost, o 

kterou byste se s ostatními 
chtěli podělit?

Přijďte do MC Parníček, rádi si 
Vás vyslechneme a pomůžeme 

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

Potřebujete pro své dítě 
doučování?

Zprostředkujeme Vám 
jej a na učitele Vám také 

přispějeme až 200 Kč/hod.

VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
Střední škola oděvního a grafi ckého designu v Lysé n. L. 

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

Výuka bude probíhat v těchto kurzech: 

1. FIGURÁLNÍ KRESBA
 Zahájení kurzu: září 2014 
 Místo konání: SŠ OGD - grafi cké dílny,
 U Dráhy 1280, Lysá nad Labem
 Délka kurzu: 100 výukových hodin 
 (50 hodin – 1. pololetí, 50 hodin 2. pololetí)
 Cena kurzu pro jednoho účastníka: 
 3.300,- Kč za jedno pololetí (platba předem)

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

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

Střední škola
oděvního a grafi ckého designu
Lysá nad Labem, Stržiště 475

V neděli 4. 5. 2014 
jsme v Zámeckém
parku v Lysé nad 
Labem uspořádali 
spolu s TSK Dy-
namik akci nazva-
nou Po stopách 
čarodějnic. Chtěli 
bychom touto ces-
tou poděkovat 
všem, kdo se na 
čarodějnice – a že 
jich v parku letos 
bylo! - přišli podívat. 
Děkujeme nejen 
místním z Lysé 
a Milovic, ale také 
těm, kteří k nám za-

vítali z Prahy, Nymburka či Českého Brodu. Upoutávka 
na naší akci byla na idnes.cz a reportáž z Čarodějnic si 
natáčela i Česká televize, a to i přesto, že místní média 
o regionální akce nejeví zájem.
Vaše hojná účast nás motivuje do pořádání dalších akcí, 
a tak již vymýšlíme, co si pro Vás připravíme příští rok. 
Letos se na Vás budeme těšit mj. na Pohádkové cestě 
21. 6. 2014 a na Strašidelné výpravě 5. 9. 2014.

Projekt „Čte-
ní pomáhá“ 

Již druhým 
rokem je páté 
oddělení škol-

ní družiny zapojeno do projektu 
určeného základním a středním 
školám „Čtení pomáhá“. Jedno-
duchým způsobem tak pomá-
háme těm, kteří to potřebují. Na 
začátku se děti prostřednictvím 
mailové adresy zaregistrují na 
www.ctenipomaha.cz, podle své-
ho věku si najdou knihu, kterou 
přečetly, a pokusí se odpovědět 
na čtyři otázky týkající se obsahu. 
Výběr asi ze sta knížek je opravdu 
široký, namátkou vybírám: Poví-
dání o pejskovi a kočičce, Mach 
a Šebestová, Kuky se vrací, Krysá-
ci, všechny díly Harryho Pottera 
a mnoho dalších. Pokud jsou je-
jich odpovědi správné, získají tím 
kredit 50 Kč. Peníze pak věnují na 
aktuální charitativní projekty, kte-
ré si z dané nabídky samy vybe-
rou. My jsme zatím během letoš-
ního školního roku nasbírali 200 
kreditů, čímž jsme prostřednic-
tvím četby přispěli částkou 10 000 

Kč. Všem dětem, které se mnou na 
tomto projektu spolupracují, tak 
patří můj velký dík.

Mgr. Monika Boušková
vychovatelka ŠD

8. 4. 2014
I. A, B – Poprvé v galerii,
Veletržní palác Praha

Žáci 1. ročníku se seznámili 
s prostředím galerie, pravidly 
chování v jejich prostorách. Svou 
představivost a fantazii prokázali 
v tvořivých činnostech. 

Z galerie odcházeli jako její 
zkušení návštěvníci, s vlastním 
výtvarným dílem v ruce. Každý 
žák si z programu navíc odnesl 
svůj průkaz muzejníka.

Mgr. Martina Tanglová
třídní učitelka I. A

16. 4. 2014
6. ročníky – „Velikonoce trochu 
jinak“, Anežský klášter Praha

O tom, co se odehrálo o Veliko-
nocích před téměř dvěma tisíci lety, 
si povídali žáci před Vyšebrodským 
oltářem a dalšími významnými 
díly starých českých mistrů. Děti 

hledaly odpovědi na otázky: jak 
vznikl název velikonočních svátků, 
jak se nazývají jednotlivé dny veli-
konočního týdne, proč byl Kristus 
ukřižován, ale také např. jak s tím 
vším souvisí stehlík v dlani malého 
Ježíška.

Mgr. Jolana Rudolfová
 třídní učitelka VI. A

24. 4. 2014
5. ročník  IQ park Liberec

Žáci 5. A + 5. B navštívili IQ park 
v Liberci. Těšili se na nejrůznější 
experimenty, labyrinty, hry a hla-
volamy. Zapojili všechny smysly, 
samostatně nebo po skupinkách 
poznávali a objevovali běžné jevy, 
které se dějí kolem nás.  Byli ze vše-
ho velmi nadšení, doplnili si spous-
tu vědomostí a s mnoha otázkami 

do hodin předmětu Člověk a jeho 
svět se vraceli do školy.

Mgr. I. Střasličková
třídní učitelka V. A

30. 4. 2014
Čarodějnický rej ve školní 
družině J. A. Komenského

Několik desítek dětí ze školní 
družiny se dne 30. dubna přemě-
nilo téměř k nepoznání. Již třetím 
rokem se konala akce „Čarodějnic-
ký rej“, na kterou se děti již několik 
dnů radostně připravovaly. Okolo 
půl druhé odpoledne se prostran-
ství mezi pavilony školy zcela za-
plnilo čaroději a čarodějnicemi, 
kteří netrpělivě očekávali zahájení. 
V těchto venkovních prostorách 
byl pro ně přichystán ve spolupráci 
s agenturou AHOJKY zábavný po-
řad plný her, soutěží a písniček.

Po ukončení této části programu 
se děti přesunuly na školní zahradu, 
kde celá akce vyvrcholila opékáním 
vuřtů a spálením čarodějnice. 

Za přispění krásného počasí se 
odpoledne vydařilo k plné spoko-
jenosti dětí i dospělých a my se již 
teď těšíme příští rok zase „AHOJ.“

Lenka Vrchotová 
vedoucí vychovatelka ŠD

ZŠ J. A. Komenského informuje o uskutečněných 
akcích v dubnu
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5. tisková zpráva o průběhu re-
alizace grantového projektu OP 
VK „Sfumato – čtenářská gra-
motnost žáků základních škol“ 
- reg. č. CZ.1.07/1.3.48/02.0038.

V současné době jsme již 
v závěrečném období realizace 
grantového projektu Operač-
ního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost (OP VK) 
„Sfumato – čtenářská gramot-
nost žáků základních škol“, 
který je spolufi nancován Evrop-
ským sociálním fondem a stát-
ním rozpočtem České republiky. 
Termín ukončení projektu je 
30. 6. 2014.

Projekt „Sfumato – čtenářská 
gramotnost žáků základních škol“ 
podporuje především vzdělávání 
pedagogů základních škol Stře-
dočeského kraje v nové metodi-
ce výuky prvopočátečního čtení 
SFUMATO tak, aby její úspěšnou 
implementací bylo dosaženo zvý-
šení úrovně čtenářské gramotnosti 
žáků základních škol Středočeské-
ho kraje. Nositelem této metody 
SFUMATO® - SPLÝVAVÉ ČTE-
NÍ® a jejího know-how je společ-
nost ABC Music v. o. s. reprezen-
tovaná autorkou metody PaedDr. 
Máriou Navrátilovou. 

Čtenářská gramotnost žáků ZŠ 

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

V březnu a dubnu 2014 projekt 
pokračoval třemi vzdělávacími se-
tkáními v rámci aktivity 03 zamě-
řenými na výchovu aktivního uči-
tele metody Sfumato (tzn. učitele, 
který bude nejen umět aplikovat 
metodu ve výuce, ale bude také 
schopen výkladu o metodě pro dal-
ší učitele). Do klíčové aktivity 03 
projektu se přihlásilo 72 účastníků 
(úspěšně podpořených osob z klí-
čové aktivity 01 a 02) z 33 škol ve 
Středočeském kraji. 

1. až 3. setkání v rámci klíčové 
aktivity 03 se konala ve dvou mís-
tech konání – ZŠ B. Hrozného 
Lysá nad Labem a ZŠ Nedvědovo 
náměstí Praha-Podolí. Seminářů 
se zúčastnilo celkem 53 účastníků 
z 23 škol. Obsahem vzdělávání 
pedagogů bylo především zopa-
kování teorie metodiky Sfumato, 
praktický výcvik u tabule ve výuce 
metodou Sfumato, dramatizace 
pohádkových příběhů, příprava 
pro vytvoření prezentace metody 
Sfumato a vlastní tvorba prezen-
tace, vycházející z praktických 
potřeb účastníků na základě dosa-
vadní zkušenosti s dotazy k výuce 
metodou Sfumato.

Distanční studium bylo zaměře-
no na další studium metodických 

materiálů – metodika dramatické 
výchovy, scénáře, písničky k písme-
nům, prezentace metody Sfumato. 

Na 1. setkání aktivity 03 obdrželi 
účastníci metodické pomůcky, a to 
maňásky s dalšími pohádkovými po-
stavami (v počtu 3–4 ks pro každého 
účastníka), které hodnotili velmi po-
zitivně pro jejich využití ve výuce po-
čátečního čtení metodou Sfumato.

Realizace aktivity 03 byla zakon-
čena 3. setkáním, v jehož průběhu 
předvedli pedagogové  získané 
dovednosti v prezentaci metodiky 
Sfumato. 

Osvědčení vzdělávacího progra-
mu „Sfumato® (Splývavé čtení®) 
s hudebně dramatickým aspektem 
II.“ získalo celkem 52 pedagogů 
z 23 škol (tzn. 52 úspěšně podpo-
řených osob). Úspěšnou realizací 
aktivity 03 došlo k naplnění cíle 
projektu: kvalitní prezentace meto-
dy Sfumato a aktivní působení na 
pedagogy.

Do dnešních dní byly za projekt 
předloženy 4 monitorovací zprávy 
(dvě z nich v mimořádném termí-
nu), které byly KÚ Středočeského 
kraje schváleny. V současné době je 
připravována 5. monitorovací zprá-
va za období únor – duben 2014.

V období květen - červen 2014 

bude projekt realizován vypracová-
ním závěrečné monitorovací zprávy, 
vyhodnocením závěrečných do-
tazníků aktivity 03, vyhodnocením 
projektu jako celku, vyhodnocením 
ověřování propojení čtenářské gra-
motnosti metodou Sfumato (= čtení 
s porozuměním) v matematické gra-
motnosti, kontrolou fi nanční strán-
ky projektu a uzavřením fi nancování 
projektu, naplňováním a kontrolou 
Smlouvy s dodavatelem služby vzdě-
lávání apod. 

Projekt „Sfumato – čtenářská 
gramotnost žáků základních škol“ 
bude 4. 6. 2014 prezentován na se-
mináři OP VK v rámci akce MŠMT 
„Road tour - Středočeský kraj“ 
a zkušenosti s propojením čtenář-
ské gramotnosti metodou Sfumato 
v matematické gramotnosti (výuka 
metodou profesora M. Hejného) 
budou předávány ředitelům ZŠ na 
Valné hromadě Asociace ředitelů 
základních škol ČR (15. – 16. 5. 
2014).

Všichni účastníci projektu a zá-
jemci o projekt jsou aktuálně infor-
mováni o průběhu realizace pro-
jektu prostřednictvím webových 
stránek školy - www.zsbhrozneho.
cz (sekce Sfumato).

 za realizační tým 
PaedDr. Irena Jarešová,

 manažer projektu

Byl překrásný jarní den 10. červ-
na 1944. Silný vzduch jako by uspá-
val celý Oradour. Jenom ve škole 
bylo jako v úle. Najednou se však 
okna rozdrnčela hřměním motorů. 
Přijely obrněné vozy a kamióny, za-
tarasily ulice, obklíčily obec. Sotva 
utichly motory, zavířily bubeníkovy 
paličky. Stráže SS nařídily obyvate-
lům, aby se shromáždili na Champ 
de Foire. Rozkaz nikoho nešetřil, 
ani stařenky ani kojence. Školáci 
byli vyvedeni ze tříd v ukázněných 
řadách. Jen osmiletý Roger Godf-
rin instinktivně porušil disciplínu, 
nepozorovaně se oddělil, proklouzl 
zahradami a ukryl se v brázdě. Utekl 
jediný a také jako jediný z 247 dětí 
si zachránil život. Esesáci vydali 
stručné povely: "Ženy a děti na jed-
nu stranu, muži na druhou!" "Ženy 
a děti do kostela!" Velitel SS žádal 
rukojmí, hrál hru na kočku a myši. 
Minula hodina a zdánlivě se nic ne-
dělo. Jenom šest příštích mrtvých 
přibylo: pět chlapců a jedna dívka, 
náhodně projíždějící na kolech Ora-
dourem. Minula další světlá hodina 
a černá začínala. Esesáci rozdělili 
muže na skupiny a odvlekli je do 
tří stodol, dvou garáží, jedné kůlny 
a vinného sklípku. Pak se ozval 
štěkot kulometů. Ženy v kostele si 
uvědomily, že jsou vražděni jejich 
nejdražší. Pět mužů uniklo rozpou-
tanému peklu. Při první salvě padli 
k zemi, a když střelba utichla, od-
plazili se do rohu stodoly a odtud do 
zděného přístavku. Tam, obklopeni 
plameny, čekali dlouhé hodiny, než 
požár dokonal dílo zkázy. Teprve 
noc jim umožnila útěk do polí.

Esesácké bestie nebyly ještě syté. 
Dveře kostela se pootevřely a vstou-
pily stráže SS. Na oltář postavily 

Tragédie Oradouru 
sur Glane objemnou bednu, z níž vyčnívaly 

šňůry. Vojáci šňůry zapálili, odešli 
a zajistili dveře. Vzápětí následoval 
ohlušující výbuch, dusivý dým za-
chvátil všechny prostory posvěcené 
pasti a rdousil zoufalé výkřiky ma-
tek a dětí. Zdravý rozum ustoupil 
šílenství. Otlučené pěsti bušily do 
dveří, do krvava rozedrané prsty 
škrábaly po zdech. Jenom dveře do 
sakristie podlehly náporu. I s touto 
možností zdivočelí esesáci počítali 
a zběsile stříleli do každého otvoru. 
Nikdo nesmí uniknout! A přece 
jedna žena našla stoličku, ze které 
se vyšplhala k otevřenému oknu 
a vrhla se do třímetrové hloubky. 
Jako zázrakem se zvedla a dala se na 
útěk farní zahradou. Zadržel ji však 
křik mladé matky, která se objevila 
v kostelním okně. V náruči tiskla 
dítě a volala: "Zachraňte moje ma-
ličké!" Vyhodila děťátko a pak sko-
čila sama. Děťátko nepřežilo pád, 
matka neunikla kulkám. Nedaleko, 
do zeleně mladého hrášku, padlo 
tělo těžce raněné ženy, která první 
vyskočila z okna. Po dvou dnech na-
lezena a její pozdější výpovědi byly 
otřesné. 

V kostele se odehrávalo poslední 
dějství tragédie. Esesáci bezhla-
vě vystříleli všechnu munici do 
zmítajících se těl. Po třaskavinách 
a kulkách přišel ke slovu oheň. 
K čisté obloze vysoko šlehaly pla-
meny a Bůh se bezmocně díval.

Zbývá dopovědět, proč došlo 
k takovému krveprolití. Nacisté 
vyrukovali s několika důvody. Po-
stačí však uvést pouze jediný: prý 
se zmýlili. Měli zničit Oradur sur 
Vayres, důležité středisko maquistů 
(partyzánů). Přesně dva roky po Li-
dicích vyvraždili nacisté v Oraduru 
648 obětí, z toho 267 dětí.

Božena Bacílková

Již loni jsme Vás informovali, že 
v mateřské škole Čtyřlístek 
v Brandlově ulici organizujeme 
pro předškoláky a jejich rodiče 
stimulační program „MAXÍK“. 
Pojďme si tedy připomenout, 
o co jde. 

Pokud mají rodiče zájem, své 
dítě všestranně připravit na 
vstup do první třídy, mají mož-
nost se přihlásit do kurzu akre-
ditovaného MŠMT ČR.  Po dobu 
3 měsíců, se pak 1x týdně schází 
ve školce s paní učitelkou na pra-
videlných konzultacích. A právě 
od paní učitelky dostanou rodiče 
veškeré informace o tom, co by 
mělo dítě nastupující do první 
třídy zvládnout. Dozvědí se, jaké 
hry mohou s dětmi hrát a přitom 
se vlastně učit, mají možnost vi-
dět své dítko ve skupině vrstevní-
ků a do spousty hrátek ve třídě se 
aktivně zapojit. 

Na schůzkách ve školce si také 
názorně předvedou, jak bude 
vypadat jejich domácí příprava 
v následujících dnech. Zadávají 
se vždy tři úkoly, jejichž obsah se 
každý týden mění a obtížnost se 
v průběhu kurzu zvyšuje. První 
je úkol pohybový. Ve druhém děti 
vyplňují pracovní listy zaměřené 
na grafomotoriku a uvolnění 
ruky. A konečně třetí úkol je zá-
bavná hra, kterou nenásilně pro-
cvičují některou ze schopností či 
dovedností, která je pak ve škole 
důležitým předpokladem pro 
zvládnutí čtení, psaní anebo po-
čítání. Pořadí úkolů by se nemělo 
měnit. Dbá se při tom zejména na 
správné sezení, správné držení 
tužky, ale také například na po-
stup zleva doprava. Domácí pro-

Jak to vidí „Maxíci“? 
cvičování většinou nezabere více 
jak 20 minut, ale protože je pra-
videlné a cílené, přináší výsledky. 
Je jasné, že v dnešní uspěchané 
době je velmi složité vyhradit 
20 minut denně přípravě na školu 
i přesto, že vaše ratolest vlastně 
ještě vůbec není školák. Ale i to je 
jedním z kladů nabízeného kurzu 
– zkouška školních povinností 
„nanečisto“ pro celou rodinu. 
Maminkám a tatínkům tedy za 
zvládnutí kurzu patří stejný ob-
div, jako malým předškolákům. 
Ti si své úspěchy zaznamenávají 
do Maxíkova deníčku a pak se 
s ním rádi chlubí kamarádům.

V letošním roce úspěšně ab-
solvovalo kurz se svými rodiči 
18 Maxíků, pojďme se tedy zeptat 
právě jich, jak se jim Maxík líbil. 

Přisedám si k hloučku dětí, 
které diskutují nad samolepkami 
autíček v jednom z Maxíkových
deníčků a hned pokládám první 
otázku. „Co vás děti napadne, 
když řeknu slovo Maxík?“ „Ma-
lování, osmičky, čapí chůze, 
básničky, stopování, indiánský 
tanec...,“ křičí jeden přes druhé-
ho. „A prozradíte mi, kdo s vámi 
doma nejvíce cvičil?“ Většinou 
slyším odpověď – maminka, ale 
Jonda s Vítkem hrdě hlásí, že 
vše procvičovali i s tatínky. „Je 
něco, co někdo z vás před Ma-
xíkem neuměl a teď už to umí,“ 
ptám se dál. „Mně teda vůbec 
nešly kroužky rukama,“ přiznává 
Honzík. „To nám také ne, těžké 
byly ty, kde se musí dělat kroužky 
v loktech,“ připojují se Kristýn-
ka s Petruškou. „Tak ty já tedy 
umím,“ prohlásí Akif a dodává 
„pro mě bylo nejtěžší dýchání 

a nafukování bříška.“ Jiřík myslí, 
že nejsložitější bylo kreslení „jiři-
ček“ a Aničce se zase pletla pravá 
a levá strana při lepení jablíček. 
Jak je vidět, Maxík nachystal ně-
jaký ten záludný úkol úplně pro 
každého. Se zajímavou myšlen-
kou přichází i Markétka, která 
nám vypráví, že hru na zvířecí 
stopy nejprve vůbec neuměla její 
maminka, ale nakonec jí zvládla 
i ona. „Naučili jsme se spolu hod-
ně básniček, které se vám pama-
tovaly lépe, ty s obrázkem nebo ty 
s pohybem,“ zajímám se. Děti se 
vzácně shodují, že nejlepší jsou 
„ty hýbací“ a hned se zvedá Daví-
dek a názorně mi předvádí jednu 
z říkanek „Jak šel medvídek do 
školy“. Teď děti záměrně zkouším 
– „zapíchněte prstík před sebe do-
leva nahoru,“ kupodivu nikdo ne-
chybuje, „ukažte mi, jak se správ-
ně drží tužka,“ děti drží pastelku a 
mně nezbývá nic jiného, než všem 
napsat pomyslnou jedničku. 
U nás ve školce máme tu výhodu, 
že k předškolním hrátkám může-
me využívat interaktivní tabuli. 
Ptám se dětí, kdo z nich procvičo-

val doma ležaté osmičky na velký 
papír stejně tak, jako my na tabuli 
ve školce a jsem mile překvapena, 
protože se všichni hlásí. Položím 
tedy záludnou otázku, která se 
týká začátku našeho kurzu, a chci 
vědět, jaká byla první nezbytnost, 
kterou jsme společně uložili do 
Maxíkovy školní aktovky. Děti mi 
samy vyjmenovávají úplně všech-
no, co jsme si řekli, že by si Ma-
xík neměl zapomenout zabalit do 
školní tašky a hovor se pomalu 
stáčí k novému tématu – škola. 
Kluci a holky nadšeně diskutují 
o tom, jak bude vypadat jejich 
pani učitelka, s kým budou sedět 
v lavici a kdo už má doma připra-
venou aktovku či penál. Je vidět, 
že se do školy těší. A to je dobře, 
protože jedním ze znaků školní 
zralosti je právě odhodlání učit se 
novým věcem a chuť nastoupit do 
školy. Letos se v kurzu sešla velmi 
šikovná parta a já pevně věřím, že 
školní povinnosti zvládnou všich-
ni stejně dobře, jako plnění zábav-
ných úkolů od Maxíka. 
za kolektiv učitelek MŠ Čtyřlístek

Jitka Churáčková, DiS.

ZUŠ F. A. Šporka 
Talentové zkoušky

pro studium ve školním roce 2014/2015

Výtvarný obor
Děti 6 + 7 let 11. 6. a 17. 6. v 16.30 hodin
Děti od 8 let 11. 6. a 17. 6. v 17.30 hodin
 2. patro vpravo, učebna č. 21,
 H. Malíková ak. mal., 
 Mgr. D. Hermanová-Říhová
Taneční obor
Děti od 6 let 11. 6. v 16.30 nebo 17.30 hodin
 17. 6. v 16.30 nebo 17.30 hodin
 přízemí vlevo, taneční sál, K. Klánová
Lit. – dramatický obor
Děti 6 + 7 let 11. 6. v 16.30 hodin nebo 17. 6. v 17.30 hodin
Děti od 8 let 11. 6. v 17.30 hodin nebo 17. 6. v 16.30 hodin
 Přízemí vpravo, koncertní sál,
 Mgr. K. Urbánková
Hudební obor  
Děti  od 6 let  11. 6. a 17. 6. od 16.00 do 17.30 hodin
 1. patro vlevo, učebna č. 9, J. Erbenová
Děti od 7 let  11. 6. a 17. 6. od 16.00 do 17.30 hodin
 1. patro vpravo, učebna č. 13, Bc. Z. Erben

Věk dítěte pro talentovou zkoušku se počítá k 1. 9. 2014.
Výsledky talentových zkoušek budou zveřejněny 

v ZUŠ v úterý 24. června 2014.

Jedním z velmi dobrých roz-
hodnutí městského úřadu byla 
pomoc k rozšíření čekárny u chi-
rurgické ordinace MUDr. Tomá-
še Omáčky. Proto se přimlouvám 
i já k návrhu nemocných občanů, 
kteří potřebují pomoc v ordinaci 
kardiologa a internisty MUDr. 
Aleše Omáčky ve stejné budo-
vě, ale v patře, kam se s velkými 

Doporučení obtížemi dostávají zvláště těžce 
nemocní občané, po velmi ne-
vhodném a vlastně pro ně, nebez-
pečném schodišti. Jistě existuje 
několik organizací, které velmi 
dobře schodišťovou úpravu pro-
vádějí, a jsem přesvědčen, že ob-
čané, potřebující pomoc u tohoto 
lékaře budou se mnou souhlasit 
a MěÚ zaujme k vyřešení kladné 
stanovisko. Děkuji.

PhMr. B. Kučera



6 /2014 LISTY města Lysé nad Labem 9

Nehodlám diskutovat s p. Ha-
velkou o krásách zámeckých teras. 
Stavební způsob jejich rekonstrukce 
a výslednou cenu, za kterou tato byla 
realizována, prověří čas.

Co se týká schodišť na náměstí 
B. Hrozného a jejich zábradlí, tam 
jsou parametry jednoznačně dány 
stavebním zákonem a předpisy sou-
visejícími. Pokud příslušný zákon 
vedení města nezná, mělo by na 
několikanásobné upozornění rea-
govat alespoň nahlédnutím do zá-
konné normy a následně odstranění 
závad. To však v této věci vykazuje 
s příslušnými odbory dlouhodobou 
nečinnost. Pak se občané oprávně-
ně domnívají, že město, případně 
odpovědné odbory na radnici, řídí 
amatéři, neschopni respektovat 
dané zákony ani další, třeba obecně 
závazné vyhlášky. 

O sportovním hřišti vedle „Nové 
školy“ budeme rovněž občany infor-
movat. Jde o zadání projektu a jeho 
schválení, délku výstavby, cenu, ví-
cepráce, záruky a v neposlední míře 
kolaudační a záruční vady. 

Mezi stíny města patří i některé 
„drobné“ investice. Mezi ně může-
me zařadit rekonstrukci chodníku 
parčíku ve východní části Husova 
náměstí, v ulici ČSA na rohu se Škol-
ním náměstím i minimálně využí-

K článku p. Havelky: Stíny města – nemám ten pocit
vaný chodník u družstevních domů 
začínající na Husově náměstí a po-
kračující v Jedličkově ulici. Zde však 
v jednom z domů bydlí dlouholetá 
zastupitelka – místostarostka. Aby 
to tak nekřičelo, tak se nový chodník 
před jejím domem protáhl na obě 
strany. Nic proti tomu, kdyby taková 
péče byla o chodníky v celém městě 
a měřilo se všem občanům stejným 
metrem. Jsou však více užívané 
chodníky a mnohé jsou v takovém 
stavu, že se v zimě téměř nedají uklí-
zet. Mnohde ani chodníky nejsou. 
Například občané v mini sídlišti za 
nádražím - Vichrova ulice již několik 
roků marně žádají alespoň po jedné 
straně chodník v pokračování ulice 
Na Zemské stezce. Jedná se o cca 
100bm, které město svým novým 
spoluobčanům dosud nezajistilo. 
V době, kdy je psán tento článek, 
nebyl vedením města zajištěn ani 
jeho projekt. Přitom i vlastní komu-
nikace je v havarijním stavu, jak se 
každý sám může přesvědčit. Tak 
mezi osobními a nákladními auty, 
i kamiony jedoucími do a z Kovony 
i zemědělskými stroji, kličkují ma-
minky s kočárky a při nejhorším 
končí v  prašné krajnici či v příkopě. 
Takových příkladů máme víc. 

Jedním z nich je i zastupitelstvu 
předložená úprava rozpočtu pro 

rok 2014, do kterého byla zařazena 
městská investice – výstavba chod-
níku v ulici Fuksova. Tam je kromě 
několika volných stavebních parcel 
stará zástavba celkem čtyř rodin-
ných domů. Ulice má zpevněný 
asfaltový povrch a silnice k hranici 
soukromých pozemků je souvisle 
zatravněna. Provoz takřka nulový. 
Sledovali jsme v katastru nemovi-
tostí stav v této ulici a při tom vyšlo 
najevo, že vlastníkem jedné z parcel 
je blízký příbuzný jednoho z radních. 
V této souvislosti rovněž stojí za 
zmínku, že v sousedních Drážkách 
byly sítě (komunikace, rozvod el. 
proudu, plyn, voda, kanalizace) 
předmětem tak zvané Plánovací 
smlouvy, kde na jejich pořízení se 
skládali vlastníci pozemků, staveb-
níci. 

Opět se potvrzuje nekoncepčnost 
vedení města. Tento nešvar panuje 
již od krátkodobého starostování 
našeho europoslance, kdy si k domu, 
ve kterém bydlel, na starém sídlišti v 
Jedličkově ulici, nechal udělat bez-
prašnou komunikaci. Další domy, 
kterým bylo slíbeno pokračování 
celkové rekonstrukce sídliště, včetně 
parkové úpravy, se realizace dosud 
nedočkaly. To je rovněž osud staré, 
provizorní panelové vozovky, spojo-
vací ulice mezi Masarykovou a Pivo-

varskou ulicí ve středu města – ulice 
28. října, kde byla slibována rekon-
strukce po dokončení Legionářské 
ulice. Dodnes nerealizováno. V ulici 
přitom sídlí několik fi rem – daňo-
vých poplatníků. Ignorantské vedení 
se projevuje i v odmítání dopravního 
generelu města a také zdravého sel-
ského rozumu. Tak máme v ulici U 
Nové hospody parkoviště, u vchodu 
do podchodu na nádraží, pro cca 
50 aut, která se tu otočí několikrát 
za den, ale vede k němu provizorní 
panelová vozovka v délce asi 250 m. 
Tu vybudovaly tehdejší ČSD v rámci 
zařízení staveniště, při montáži že-
lezničního mostu přes Jizeru. Také 
v této ulici sídlí několik fi rem.

S politováním však lze konstato-
vat, že mnozí lidé ve vedení města 
nejsou schopni seberefl exe a ani 
ochotni napravit svá chybná rozhod-
nutí, případně se veřejnosti omluvit. 
Tito nerespektují platné zákony a vy-
hlášky ani po upozornění na závady. 
Pak nemají ve vedení města co dělat. 
Nejen nový Občanský zákoník, ale 
i platné Trestní předpisy ukládají 
představitelům města jednat s péčí 
řádného hospodáře.

Z těchto důvodů vznikly články 
„Stíny města“.

Tomáš Sedláček
Zastupitel KDU-ČSL

Alois Holub (1860–1944)
Před sedmdesáti lety – dne 

4. června 1944 – zemřel lyský učitel, 
vydavatel a nakladatel Alois Holub. 
Do Lysé nad Labem se přistěho-
val v roce 1891 a působil zde jako 
defi nitivní učitel na obecné škole 
chlapecké. Rodina Aloise Holuba – 
manželka Marie a děti Marie Aloisie 
(*1886), Anna (*1890) a Alois Edu-
ard (*1895) – bydlela v čp. 32 (dnes 
ulice Československé armády).
V roce 1897 koupil A. Holub domy
čp. 125 a 126 v Poděbradově, dříve 
Nymburské ulici. V čp. 125 začal 
provozovat své nakladatelství a vy-
davatelství, ve kterém vycházely 
časopisy pro mládež Česká dívka
a Krásné čtení, pomůcky pro školní 
vyučování, knihy, brožurky, repro-
dukce obrazů, památníky. Kromě 
práce ve škole a vydavatelství se 
Alois Holub staral také o nemocnou 
mladší dceru Annu, u které se zača-
lo projevovat duševní onemocnění, 
pravděpodobně schizofrenie. Role 
matky Marie v rodině Aloise Holu-
ba je trochu záhadou. Z poznámky 
v chorobopisu dcery Anny „matka 
nemocná – silně nervózní“, lze usou-

Malá vzpomínka na dvě významné osobnosti
dit, že měla zdravotní potíže, které 
jí znemožňovaly starat se o Annu. 
Proto zůstalo vše na bedrech otce 
Aloise. V roce 1924 odešel učitel Ho-
lub ze školství do penze a věnoval se 
pouze vydavatelství a nakladatelství, 
jehož činnost ukončil až v roce 1937 
ze zdravotních důvodů. V té době 
mu bylo již 77 let. Po sedmi letech 
– 4. června 1944 umírá. 

Péči o nemocnou Annu přebírá 
její svobodná sestra Marie, kte-
rá se o ni starala až do její smrti 
– 13. května 1947. 

Učitel, vydavatel a nakladatel Alois 
Holub, ač se nenarodil v Lysé nad 
Labem, prožil v našem městě 53 let, 
které naplnil prací pro děti, mládež
i spoluobčany. 

Josef Vojáček (1874–1958)
Dne 20. června 2014 si připome-

neme 140. výročí narození Josefa 
Vojáčka, katolického kněze, kate-
chety, regionálního historika, hu-
debníka a skladatele.

Žil v Lysé nad Labem od roku 
1903 – celkem 55 let. Pro Lysou 
nad Labem byly přínosem zejména 
jeho články a pojednání o historii 

města a okolních vesnic. Vojá-
ček procházel archivní materiály, 
gruntovní knihy, matriky narození, 
sňatků a úmrtí – a pořizoval z nich 
výpisky, které nejsou vždy dobře 
čitelné. Jednatel Muzejního spolku 
v Nymburce Ing. Dudek, kterému 
Vojáček poskytnul některé svoje 
výpisky, žádal Vojáčka, „...aby mu 
laskavě pomohl rozluštiti některé 
záhady svého rukopisu – vše není sto 
přečíst při nejlepší vůli.“

Jedním z výsledků Vojáčkova 
bádání byla kniha Lysá nad Labem, 
grunty, domky a jejich majitelé (vy-
daná v roce 1936). 

Josef Vojáček působil v našem 
městě jako katecheta. Později vy-
učoval kromě náboženství také ob-
čanskou nauku a mravouku. 

Na jaře roku 1918 odjel na ital-
skou frontu jako polní kurát. 

Dne 30. listopadu 1933 byl Vojá-
ček na vlastní žádost „přeložen na 
trvalý odpočinek.“

Dne 19. července 1937 byl jmeno-
ván čestným občanem města Lysé 
nad Labem. V Lysé nad Labem byd-
lel na několika místech – v čp. 6 (bý-
valý klášter), ze kterého dostal v roce 

1939 výpověď, v čp. 573 v Pražské 
ulici (dnes Sojovická ulice), od roku 
1950 do své smrti v čp. 13 na Jung-
mannově náměstí (v bývalém domě 
MUDr. Františka Tichého). 

P. Josef Vojáček si denně zapiso-
val poznámky o svém zdravotním 
stavu, o počasí, o tom, co celý den 
dělal, kdo ho navštívil, kdo mu psal 
a komu psal on. Deníčky nejsou 
úplné, dochovaly se zápisky z let 
1918, 1936–1950. Do roku 1946 
jsou poznámky poměrně obsáhlé, 
od srpna 1947 postupně řídnou. 
Týkají se především zdravotního 
stavu, placení účtů a samoty. Zdra-
votní potíže omezovaly Vojáčka tak, 
že již nemohl vycházet do města a 
do zámeckého parku, a tak většinu 
času trávil doma. Stále častěji si 
zapisoval: „Nikdo nepřišel. Doma 
sám. Dlouho sám.“ Od roku 1951 
si Vojáček zřejmě již žádné osobní 
poznámky nepsal nebo se nedocho-
valy.

Katecheta Josef Vojáček zemřel 
dne 6. prosince 1958 ve věku 84 let. 

Vladimíra Jiřičná, 
Státní okresní archiv Nymburk 

se sídlem v Lysé nad Labem

Vážení spoluobčané,  již pravi-
delně Vás informuji o stavu řešení 
dvou nejvýznamnějších priorit, 
které má město uvedeno ve svém 
Strategickém plánu rozvoje. Ještě 
zcela není ztracena výstavba Do-
mova pro seniory. Vedení města 
by muselo podat novou žádost 
o spolupráci vedení Středočeského 
kraje. Terorizující OS, které spolu 
s některými občany města původní 
výstavbu zhatilo, u NSS prohrálo. 
Středočeský kraj nebyl bohužel pří-
liš spokojen se současnou spolupra-
cí a nepovažoval dosavadní vedení 
města za komunikativní. Naděje ale 
stále ještě existuje, řada z Vás spolé-
há na podzimní komunální volby, 
kdy se domnívá, že nové vedení 
města bude v prvé řadě pracovat 
pro město a Vás občany.  Pokud jde 
o výstavbu II. části obchvatu, po do-
hodě s krajem budeme raději říkat 
o dokončení propojení D11 a R10, 
tak jsem spolu s dalšími zastupite-
li vyvinul snahu dosavadní města 
po 7 letech probudit. Bohužel toto 
vedení města neudělalo v pokračo-
vání příprav vůbec nic a s krajem 
prakticky nekomunikovalo, resp. 
nepokračovalo iniciativně ve spo-
lupráci na řešení výkupu pozemků. 
Nakonec byl pan starosta spíše 
přinucen jednat s nám. hejtmana 
Středočeského kraje pro dopravu 
za mé účasti. Předpokládal jsem, 
že po tomto jednání mne vyzve, 
abychom zpracovali další postup 
a projednali jej na květnovém zase-
dání ZM. Bohužel se tak nestalo, 
byť z mé strany nejde o překvapení. 
Co očekávat od sebestředného sta-
rosty? Nečekal jsem tedy na man-
dát, protože z časového hlediska 
nelze otálet. Jednám proto s přísluš-
nými odbory kraje o novém návrhu 
smlouvy mezi městem a krajem 
o spolupráci na dokončení tohoto 
díla. Uvidím, jak se to vyvine. Mezi-
tím mám ale dosti závažnou zprá-
vu, že městu se pravděpodobně 
výkupy pozemků značně prodraží, 
protože výkupní ceny pozemků 

Nové skutečnosti 
o hlavních prioritách 
Strategického plánu 
rozvoje města

pro účely staveb dopravní infra-
struktury se značně zvýší, alespoň 
podle vládního návrhu. Lze tedy 
očekávat, že liknavostí tohoto ve-
dení města dojde k tomu, že město 
nebude potřebovat dle mé analýzy 
na výkupy 25 mil. Kč, ale možná až 
60 mil. Kč. Tyto náklady se ale dají 
snížit v případě vyjednání dotací, 
což je možné.

Ještě si vás dovolím informovat, 
že jsem na zasedání ZM dne 9. 4. 
2014 předložil v obecných záleži-
tostech k řešení kromě výstavby do-
mova pro seniory a dokončení ob-
chvatu, dalších 6 podnětů. Kromě 
jednoho námětu, který nebyl přijat 
- zpracování dopravního generelu, 
nebyly na program zasedání dne 
14. 5. 2014 předloženy návrhy na 
řešení podnětů, týkajících se přípra-
vy výročí B. Hrozného, řešení re-
gulace hazardu, dořešení sporných 
otázek duplicity pozemků v prosto-
ru hasičské zbrojnice, novelizace 
smluv s MS Development, dle kte-
rých se výstavba občanské vybave-
nosti již 6 let neřeší a vyhodnocení 
plnění Strategického plánu města, 
schváleného v roce 2010.

Jistě jste také přečetli článek 
spolupracovníka pana Fajmona 
o nutné spolupráci obcí v regionu. 
Věřte, že nejde o novinku, o zlepšení 
spolupráce, zejména s městem Mi-
lovice jsem vícekrát apeloval v po-
sledních 8 letech několikrát. Nikdy 
nebylo o těchto možnostech v ZM 
jednáno, anebo byla třeba jednání 
před zastupiteli zatajována. Pro toto 
vedení města nic nového, zatajují se 
jiné předpokládané dohody.

V Listech č. 6 očekávám omlu-
vu paní Marcaníkové za nehoráz-
né nařčení, že jsem kdy hlasoval 
o zničení nějakých stromů při pří-
padné výstavbě Domova pro se-
niory. Jde o naprostou lež, v kaž-
dém předloženém návrhu projektu 
bylo respektováno stanovisko od-
boru životního prostředí.

Ing. Petr Gregor, zastupitel 
– bezpartijní za KSČM

Když jsme se v tradiční první stře-
du, tentokrát květnovou, sešli v re-
stauraci U Krále Václava v Lysé nad 
Labem, hovořili jsme o množství pod-
nětů ohledně fungování města, které 
jsme získali od lyských spoluobčanů 
nebo ze svých zkušeností a pozoro-
vání. Hodnotili jsme a sumarizovali, 
a není toho málo. Na radu města, 
zastupitele a další zástupce uskupe-
ní, které vynese ke zodpovědnosti 
úspěch v podzimních komunálních 
volbách, čeká hromada důležitých 
úkolů, i když ne vždy důležitě vypa-
dajících a slibujících okázalý výsledek. 

KDU-ČSL: Na budoucí radu města a zastupitele čeká 
hora úkolů Jde ovšem o to mít citlivost 

a všímavost pro řadu drobností, na 
první pohled snad nevýznamných, 
které jsou však ve svém součtu důle-
žité pro celkovou pohodu obyvatel, 
atmosféru ve městě a hlavně tedy 
pro co nejlepší chod  městského 
organismu, služeb, samosprávy, 
pro souhru všech složek jeho infra-
struktury. Řečeno méně „vzneše-
ně“: kromě spíš jasných věcí, jako 
je třeba obchvat města či domov 
pro seniory, je spousta významných 
drobností, které citelně ovlivňují 
kvalitu života každého obyvatele 
v závislosti na tom, zda jsou, či ne-
jsou, zda fungují, či ne.   

Proto jsme také pokračovali 
v tématu načatém na předchozím se-
tkání a hodnotili jsme další konkrétní 
záležitosti ve zdravotnictví a školství 
ve městě i to, jak tepe zdejší kulturní 
život. Například jsme se bavili o tom, 
zda a jak se podaří zabránit snížení 
dostupnosti zdravotnických služeb 
v Lysé nad Labem a okolí.

Volební program KDU-ČSL pro 
podzimní komunální volby tedy zís-
kává ostré obrysy a měl by být pře-
devším praktický a orientovaný na 
trvale udržitelnou solidaritu v sociální 
oblasti (vytvoření tzv. sociální sítě 
a systematický boj proti negativním 
sociálním jevům).

Pokud máte nějaký nápad, po-
střeh, můžete nám přijít ve středu 
4. června 2014 poradit ke „kulatému 
stolu“ do restaurace U Krále Václava 
v Lysé nad Labem v Masarykově ulici 
218 a budeme společně hledat řešení. 
Začínáme v 18 hodin. 

Pokud nepřijdete, a přesto bys-
te nám rádi něco sdělili, můžete 
k tomu použít Facebook, kde jsme za-
ložili otevřenou skupinu „KDU-ČSL 
Lysá nad Labem“. Těšíme se na vaše 
podněty.

Jan Burian, předseda 
MO KDU-ČSL Lysá nad Labem, 

předseda OV KDU-ČSL 
Nymburk

Studio pro předškolní děti (5-6 let)
Ve čtvrtek od 16.00h do 17.00 hodin, 7–10 účastníků, 60 minutová lekce 
1x týdně, celkem 30 lekcí ročně, cena kurzu 900 Kč/pololetí

Studio pro děti 1.stupně ZŠ
Ve čtvrtek od 17.00h do 18.00 hodin, 7–10 účastníků, 60 minutová lekce 
1x týdně, celkem 30 lekcí ročně, cena kurzu 900Kč/pololetí

Děti povede Mgr. Klára Doubková – absolventka katedry alter-
nativního a loutkového divadla DAMU, dramaturgyně, autorka 
loutkových her pro děti, herečka, lektorka kroužků divadla a 
dramatické výchovy

Začínáme ve čtvrtek 18. září 2014. 
Více se můžete dozvědět na informativní schůzce ve čtvrtek 
19. června od 17.00 hodin ve Fajn klubu. 
Kontakt: Klára Doubková, tel.: 739260025, klara.dou@gmail.com

Klub
Fajn

Otevíráme nové Dětské divadelní studio 
ve Fajn klubu Lysá n. L., Poděbradova 1707

Ve Studiu budeme:
● zkoumat divadelní situace a hledat 
 divadelní příběhy ze světa kolem nás
● podporovat vzájemnou souhru 
 a komunikaci dětí ve skupině
● rozvíjet individuální tvůrčí schopnosti 
 každého dítěte
● pracovat s loutkou
● rozvíjet řečové a pohybové dovednosti
● zažívat dobrodružství při zkoušení 
 divadelního představení
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od 19.00 hodin do 20.00 hodin
(necvičíme 23. 6.)
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…                

od 20.00 hodin do 21.15 hodin
(necvičíme 23. 6.)
BODYSTYLING
= neboli Total Body Workout je vytrvalostně silové cvičení vhodné pro za-
čátečníky i pokročilé, zaměřené na formování všech svalových skupin 
celého těla. Jde o posilování ve středním tempu. Velmi úspěšně přispívá ke 
snížení nadváhy a tvarování postavy. Cvičíme s činkami, gumičkami, overbaly 
a vahou vlastního těla v aerobním pásmu (ve kterém tělo spaluje zásobní tuky).

od 19.00 hodin do 20.15 hodin
(necvičíme 26. 6.)
MIX AEROBIC
= 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…

od 20.15 hodin do 21.00 hodin
(necvičíme 26. 6.)
KRUHOVÝ TRÉNINK
= posilovací cvičení (bez tanečních kroků a choreografi e) vysoké intenzity 
s využitím zátěže, účinné spalování tuků a budování svaloviny, zpevnění těla, 
vhodné i pro muže. S využitím zátěže, TRX, činek atd.

od 20.15 hodin do 21.00 hodin
Sportovní areál v Čechově ulici v Lysé nad Labem
(necvičíme 22. 6. a v případě 
nepřízně počasí)
NOVĚ: INTERVALOVÝ TRÉNINK
= s sebou podložku, mikinu, pití, pevnou obuv. Kondičně-posilovací lekce… 
Vhodné i pro muže… Při intervalovém tréninku se stimulují nervové dráhy 
zvyšující množství energetické produkce ve svalových vláknech. Ta je odpo-
vědná za spalování tuků v těle. Intervalovým tréninkem tak spálíte mnohem 
více než aerobním.

!!! Pro všechny nové klienty je připraven dárek 
- časopis o zdravém životním stylu 

- k vyzvednutí u cvičitelky před cvičením !!!

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

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

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

PONDĚLKY

PONDĚLKY

ČTVRTKY

ČTVRTKY

NEDĚLE

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

Šumava 2014 Šumava 2014 
v tábořišti Radešov u Rejštejna v turnusech:v tábořišti Radešov u Rejštejna v turnusech:

– I. běh od 29. 6. do 13. 7. 2014 (15 dnů)– I. běh od 29. 6. do 13. 7. 2014 (15 dnů)
– II. běh od 13. 7. do 26. 7. 2014 (14 dnů)– II. běh od 13. 7. do 26. 7. 2014 (14 dnů)

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

rekreace rodičů s dětmi a ostatní v termínu rekreace rodičů s dětmi a ostatní v termínu 
27. 7. až 15. 8. 2014 27. 7. až 15. 8. 2014 

v ceně pronájmu stanu 150 Kč/nocv ceně pronájmu stanu 150 Kč/noc

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

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

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

Plán akcí ve Psí škole Superpes
1. 6. 2014 Závody obedience
28. – 29. 6. 2014 Závody frisbee
12. – 15. 7. 2014 Soustředění agility a obedience
20. – 21. 9. 2014 Intenzivní trénink 
 s Olinou Edrovou

Sokolská jednota se po delší 
přestávce vrací k pořádání tra-
dičního triatlonu. A protože se 
jedná o otevřený závod, zveme 
všechny – renomované závodní-
ky i začátečníky či borce zralého 
věku, kteří ještě neházejí fl intu 
do obilí. Každý zde najde svo-
je soupeře, se kterými se může 
poměřit. Věřte, že kdo to jednou 
zkusí, příští rok se vrátí mini-
málně proto, aby dosáhl lepšího 
času než minule a překonal to 
své mladší JÁ. 

XXIII. ročník se koná v neděli 
dne 29. června 2014. Na roz-
díl od minulých let se proběhne 

závod staršího žactva (ročník 
2000–2003) na uzavřené trati 
v Ostré. Změnila se také trať cyk-
listické části závodu. Zajímavostí 
je možnost startu fi remních štafet 
(každou disciplínu jiný závod-
ník) s možností prezentace fi rmy 
v bulletinu, který bude jako vždy 
v souvislosti se závodem vydán. 
Odpoledne, po skončení závodu, 
uspořádáme přátelské posezení 
pro všechny účastníky a jejich 
doprovod v areálu sokolovny. Po-
drobné informace a propozice na-
jdete na internetových stránkách 
jednoty www-sokol-lysa.cz.

TJ Sokol Lysá nad Labem

Sokolský triatlon po pěti 
letech opět v Lysé

Letošní sezonu jsme zahájili v do-
rosteneckých a juniorských katego-
riích 14. 4. v Hoříně 15. mistrovství 
ČR na dlouhé dráze s mezinárodní 
účastí. Největším úspěchem bylo 
1. místo T. Sloupové a 2. místo 
J. Zavadila. Oba závodníci se nomi-
novali na kontrolní závody Českého 
veslařského svazu v Račicích. Tře-
tím, kdo se do Račic také nomino-
val byl L. Vrátil. Všichni závodili na 
skifech.

Ve dnech 26. – 27. 4. jsme se 
rozdělili. Tři nominovaní star-
tovali  na již zmíněných kon-
trolních závodech a my jsme 
netrpělivě očekávali výsledky 
jejich postupu. Po rozjižďkách 
a  semifinale nastal čas finálo-
vých jízd. Zpráva přišla skvělá. 
Oba skifaři T. Sloupová i J. Za-
vadil ve svých kategoriích zvítě-
zili a nominovali se na Olympic 
Hopes Regatta v polské Pozna-
ni dne 6. 6. 2014.

Ve stejném termínu 26. – 27. 4. 

Podávali skvělé výkony ostatní 
závodníci na Jarní regatě v Ne-
ratovicích. Celkem jsme získali 
11 medajlí v těchto závodech: 
1x jky- Šoukalová T., 1x žkym 
Zavadilová A., 2x dky – Krum-
pholcová A., Ryšavá A.,  a  take 
Vrátilová E., Babecová Z., 4x- dci 
Uvíra M., Štefan P., Michal R., 
Céza M., 1x žkys Šoukalová A.,
2xM Ryšavý J., Pertlík M., 

2x žkys  Krakuvčíková N., Smut-
ková A. (Litoměřice), 4x- dky 
Sadílková T., Krumpholcová A., 
Vrátilová E., Babecová Z., 2x dci 
Michal R., Céza M., 1x dky Ryša-
vá A.

Letošní veslařská sezona tedy 
vypadá velice slibně a těšíme se 
na další úspěchy všech našich 
závodníků.

Naďa Tlamichová

První letošní úspěchy 
veslařů

Neformální skupina rodičů ve 
spolupráci s odborníky v oboru 
projektování pozemních komuni-
kací a socioekonomické geografi e, 
s vědomím starosty města a ředi-
telů a ředitelek škol, v březnu 2014 
uspořádala mezi žáky a rodiči an-
ketu Bezpečně do školy v Lysé nad 
Labem. Jejím cílem bylo zmapovat 
dopravní situaci a zjistit místa, která 
jsou dle mínění rodičů a dětí nebez-
pečná na cestách do školy a ze školy. 
Anketa obsahovala 10 otázek a ma-
pový podklad, do kterého bylo mož-
né zanášet riziková místa a uvést 
důvod, proč dané místo respondent 
považuje za rizikové.

Ankety se zúčastnilo 280 rodičů 
a dětí a celkem bylo označeno 557 
nebezpečných bodů v našem měs-
tě. Z odpovědí vyplývá, že pro děti 
cestující do školy a ze školy jsou 
v současné době nejnebezpečnější 
místa viz tabulka.

Významným výstupem ankety je 
interaktní mapa města, která ukazu-
je nejnebezpečnější místa ve městě 

Bezpečně do školy v Lysé nad Labem

očima dětí a rodičů.  Mapa je veřej-
ně přístupná na internetové adrese: 
http://lysa.bezpecnedoskoly.eu/
mapa

Anketa dále zjištovala, jakým 
způsobem se děti dopravují do školy 
a ze školy. Rozložení odpovědí na 
tyto otázky je zobrazeno níže.

 Většina dětí se do školy a ze školy 
stále dopravuje pěšky. Čtvrtina dětí 
ale cestuje až ke škole autem, a to 
znamená, že v ranních hodinách se 
u našich škol během krátké chvíle 
setkávájí desítky aut s chodci. Auto-

mobilová doprava má negativní vliv 
na bezpečnost dopravy v okolí škol. 
Bezpečnost většiny děti, které cestují 
pěšky je tedy bohužel výrazně ovliv-
něna menšinou, která cestuje autem 
přímo ke škole.

Zajímavé byly odpovědi na otáz-
ku, která se týkala subjektivního po-
citu bezpečí: „Cítíte se na cestě do/
ze školy bezpečně?“. Dobrá zpráva 
je, že v průměru se většina dotazo-
vaných cítí „spíše bezpečně“. Ale na 
pocit bezpečí má výrazný vliv věk dí-
těte a způsob dopravy. Rodiče a děti 

na prvním stupni základních škol se 
bohužel cití „spíše nebezpečně“.

 Součásti ankety byla také otáz-
ka „Jak byste nejraději cestovali do 
školy, kdyby po cestě nebyla žádná 
nebezpečná místa?“. Z odpovědí 
výplývá, že by došlo k výraznému ná-
rustu cyklodopravy až na 20 % oproti 
současným 4 %. 

Kompletní výsledky jsou zveřejně-
ny na internetových stránkách pro-
jektu: http://lysa.bezpecnedoskoly.
eu/vysledky

Výsledná data byla předána 
zastupitelém našeho města a 
úředníkům dopravního odboru 
městského úřadu. Specialisté spo-
lupracující na projektu doporučili 
starostovi města zpracovat ve spo-
lupráci s ČVUT dopravní studii pro 
nejkritičtější místa. Starosta města 
navrhl oveřit další postup na pilot-
ním projektu, kdy Fakulta stavební 
ČVUT zpracuje expertní posudky 
pro nejkritičtější místa v okolí školy 
J. A. Komenského a na obou cetrál-
ních náměstích. 

Martin Robeš 
a Michal Toužín

Od nového roku narůstá s kaž-
dým vydáním množství příspěvků 
do Listů, a proto redakční rada při-
pomíná, že obsah Vašeho písem-
ného příspěvku by neměl být delší 
než obsah klasické strany A4. Dále 
oznamujeme autorům příspěvků

 v Listech Města Lysá n. L., že jejich 
články zařadíme do vydání v došlém 
pořadí. S přihlédnutím k vyčleněné 
částce v rozpočtu města na tisk infor-
mačního periodika, nebude navyšo-
ván počet stran jednotlivých vydání. 

redakční rada

Oznámení dopisovatelům
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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

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

CENÍK
RÁMEČKOVÉ 
SLOUPKOVÉ

INZERCE
naleznete na:

www.knihovnalysa.cz
www.mestolysa.cz

Od školního roku 2014/2015 přijmeme
do Základní školy a mateřské školy

Juventa – Milovice kvalifi kované 
pedagogy pro 1. stupeň. 

 Jsme nová, moderní škola s mladým kolektivem.
Služební byty 2+1 k dispozici. Nástup 25. 8. 2014.

 Kontaktní e-mail: reditel@zsjuventa.cz,  
 Tel.: 325 532 598, 730 892 641, 730 892 643

tel.: 606 169 998
email: sportdoprava@email.cz
www.sportdoprava.cz

Nabídka přepravy osob Nabídka přepravy osob 
za sportem a volnočasovými aktivitami za sportem a volnočasovými aktivitami 
(max. 8 osob)(max. 8 osob)
ZDENĚKZDENĚK
BĚLOUŠEKBĚLOUŠEK

Nabídka přepravy osob 
za sportem a volnočasovými aktivitami 
(max. 8 osob)
ZDENĚK
BĚLOUŠEK

První pomoc - teoretická i praktická výuka 
Marcela Špinková, Milovice
Určeno pro fi rmy, školy, atd. 

    Splníte ustanovení zákoníku práce č. 262/2006 Sb.
www.marcelaspinkova.cz, tel.: 776 167 507

Doučím SŠ matematiku, i přijímačky, reparáty, TSP. Tel.: 325 551 178.

PODLAHY
dřevěné, laminátové
RENOVACE DŘEVĚNÝCH PODLAH

konzultace zdarma (přijedeme, 
zaměříme, připravíme rozpočet)

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

http://parketka@unas.cz//

7. 6. 2014 Dostihové odpoledne  
5. 7. 2014 Memoriál Evy Palyzové
9. 8. 2014 Dostihový večer
6. 9. 2014 Dostihové odpoledne
4. 10. 2014 Velká říjnová cena
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XXIII.
Sokolský
triatlon

www.sokol-lysa.cz 

v lysé nad labem

 29.6.2014 

zahájení závodu 9:30

start 10:30 pláž ostrá

detský závod 11:30 pláž ostrá

Přijďte 1. 6. 2014 
od 15.00 hodin společně s námi oslavit 

promítáním animovaného fi lmu 
MRŇOUSKOVÉ

děti ZDARMA
dospělí 50 Kč

Akci pořádá
MC Parníček

www.mcparnicek.cz
za podpory:

Husovo náměstí 175/17, Lysá n/L.
tel.: +420 724 366 048
www.unicreditbank.cz

S


