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Další květinová slavnost je za 
námi. Krásné počasí, spousta 
květin, pestrý program a příjem-
ná atmosféra zámeckého parku. 
Přiložené fotografi e asi napoví 
více.

Jak to všechno začalo? Již od 
podzimu jsme se zabývali my-
šlenkou, že by stará okna z MŠ 
Mašinka mohla posloužit jako 
materiál pro výzdobu Květinové 
slavnosti. Kreativní paní učitel-
ky téměř ze všech lyských škol 
a školek vytvořily spolu s dětmi 
díla, která byla nadšeně opěvo-
vána organizátory i návštěvníky 
Květinové slavnosti.

Termín slavnosti vybrali naši 
partneři z Břeclavi, protože čer-
ven je na Jižní Moravě plný folk-
lórních akcí. Tentokrát v našem 
programu vystoupili Charvatča-
né se svojí cimbálovou muzikou 
Notečka, tanečníky i zpěváky. 
Nádherně vyšívané kroje se 
v zeleni zámeckého parku krás-
ně vyjímaly a táhlé písně Podluží 
se nesly daleko do parku. Za ve-
dení našeho partnerského města 
se akce zúčastnil pan místosta-
rosta Krátký s manželkou. Mož-
ná nebudete věřit, ale naše part-
nerství s Břeclaví trvá již osm let 
a výměnné akce se staly zdrojem 

Tóny mezi květinami

inspirace a nových myšlenek pro 
obě strany.

Vlastní program zahájil hra-
bě Špork s chotí a hofmistrem 
Seemanem ve 13.00 hodin. Do-
konce i švarný šohaj z Břeclavi 
v podání Martina Radkoviče se 
zapojil do jejich úvodního vy-
stoupení, tak jak si to přál Míla 
Kolací, osvědčený autor špor-
kovského scénáře.

A potom si na své mohli přijít 
milovníci různých hudebních 
žánrů, dospělí i děti, ženy i muži. 
V programu vedle krojovaného 
břeclavského souboru vystou-
pil i Šporkův dechový kvintet, 
jazzový orchestr Víta Andršta, 
dětský pěvecký soubor Fontána, 
kouzelník Paul Merild, dětský 
taneční soubor Kocour Modro-
očko i pánský taneční soubor 
Rasputin. Hudební a taneční 
program doplnila módní pře-
hlídka děvčat ze Střední školy 
oděvního a grafi ckého desingnu 
doplněná zajímavými klobou-
ky. I letos byly v rámci soutěže 
odměněny 3 dámy s nejhezčími 
klobouky.

Večerní program Hasičské de-
chové hudby z Lysé nad Labem 
a Podnikového dechového or-
chestru ŠKODA AUTO z Mladé 
Boleslavi uvedly mažoretky pí 
Tovarové. Obě tělesa předved-
la vskutku profesionální výkon 
z oblasti různých hudebních 
žánrů.

Tento zajímavý program 
probíhal na krásně vyzdobe-
ném jevišti z aranžerské dílny 

paní Jakubalové, doplněném 
množstvím květů, které nám 
již tradičně věnovali Ing. Čer-
vinka z Přerova nad Labem, 
Ing. Tomáš Valtr a  Jaroslav 
Koníček z Litole. Většinu kvě-
tinových aranžmá připravila 
šikovná děvčata z květinářství 
Romantik. Byli jsme moc rádi, 
že se letos do výzdoby zapojily 
i další „květinky“ – Cartha-
mus Lenky Hlávkové a Květiny 
u Lenky taktéž s krásnou a ná-
paditou výzdobou. 

Děkujeme vedení města za fi -
nanční podporu, členům Spolku 
rodáků i všem jejich přátelům, 
kteří přišli bez nároku na od-
měnu a pomohli – s přípravou 
i likvidací. Dík patří majitelům 
Autodopravy Šimon a Kolman, 
kteří poskytli vozidlo s řidičem 
panem Černým pro navážení 
a odvážení výzdoby a rekvizit. 
O úpravu parkové zeleně se po-
staral zahradník pan Kolářský, 
výškové práce s plošinou zajišťo-
val pan Bílek. V dnešním uspě-
chaném světě si člověk váží čím 
dál více těch, kteří nemyslí jen 
na sebe a svoji rodinu, ale dělají 
radost i jiným. Vám všem patří 
náš dík! Škoda jen, že jsou mezi 
námi i tací, kteří si toho neváží, 
sami nic neudělají a úsilí jiných 
ještě ničí. Naštěstí těch s dob-
rým srdcem je stále více.

Těšíme se za rok zase na shle-
danou! 

Dana Papáčková, 
předsedkyně Spolku rodáků

Foto: Hana Lajnerová

QUATTUOR ARTES a Základní umělecká škola
 Františka Antonína Šporka

Vás srdečně zvou na tradiční

Setkání s paní Operou
ve čtvrtek 28. srpna 2014 v 19.00 hodin 

v sále ZUŠ
Účinkují:

-  Alžběta VOMÁČKOVÁ - mezzosoprán 
-  Lukáš SLÁDEK - basbaryton

-  Radomír MELMUKA - klavírní spolupráce
-  Helena MELMUKOVÁ - průvodní slovo

Na programu písně a árie:
A. Dvořák - P. I. Čajkovskij - W. A. Mozart - G. Rossini 

- G. Verdi - G. Gershwin aj.

Koncert se koná za fi nanční podpory 
Města Lysá nad Labem

ZÁMECKÁ 
PROMENÁDA

12. 7. a 16. 8. 2014 
v 15.00 hodin

Městská knihovna 
a Domov Na Zámku

srdečně zvou příznivce 
lyské Hasičské dechové hudby

na sobotní promenádní koncerty.

Koncerty proběhnou v atriu augustiniánského kláštera.
V případě nepříznivého počasí se koncerty ruší.

porkovy hudební slavnosti 2014
 

 27. 8. 2014 od 19h
 v Kapli sv. T í král  na Zámku v Lysé nad Labem

Vstup voln

 333 let lesního rohu v Lysé nad Labem 
 Lyské duo lesních roh  a smy cové kvarteto

 

 

30. 8. 2014 od 15h
 na nádvo í Klá tera v Lysé nad Labem 

Vstup voln  

 Koncert saxofonového kvarteta
vystoupí lenové Hudby Hradní strá e a Policie R  
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do 31. 7.
Výstava obrazů Ivy Hüttnerové
ve Skanzenu Přerov nad Labem

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

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

5. 7. od 14.00 hodin
Tradiční dvorecká pouť
obec Dvorce
www.dvorecaci.cz

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

10. 7. – 13. 7.
Květy 2014
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

12. 7. od 15.00 hodin
Zámecká promenáda
koncert lyské hasičské dechové 
hudby v atriu augustiniánského 
kláštera, v přpadě nepříznivého 
počasí se akce ruší.
www.knihovnalysa.cz

16. 7. od 19.00 hodin
Slavnost panny Marie Karmelské
bene iční koncert v kostele 
Narození sv. Jana Křtitele 
v Lysé n. L.

9. 8. od 10.00 do 16.00 hodin
Skanzen v pohádce 
Zdeňka Trošky
výstava kostýmů, soutěže, 
diktáty ve škole atd., 
ve Skanzenu Přerov nad Labem

9. 8.
Dostihový večer
dostihové závodiště Lysá n. L.
www.dostihylysa.cz

Kulturní kalendář       7, 8 / 2014

16. 8. od 15.00 hodin
Zámecká promenáda
koncert lyské hasičské dechové 
hudby v atriu augustiniánského 
kláštera, v přpadě nepříznivého 
počasí se akce ruší.
www.knihovnalysa.cz

27. 8. od 19.00 hodin
Šporkovy hudební slavnosti 
2014: 333 let lesního rohu 
v Lysé n. L.
lyské duo lesních rohů a smyčcové 
kvarteto v Kapli sv. Tří králů 
v Domově Na Zámku

28. 8. od 19.00 hodin
Setkání s paní Operou
koncert ZUŠ Lysá nad Labem
v sále ZUŠ F. A. Šporka v Lysé n. L.

30. 8. od 15.00 hodin
Šporkovy hudební slavnosti 
2014: Koncert saxofonového 
kvarteta
vystoupí členové Hudby Hradní 
stráže a Policie ČR, na nádvoří 
Kláštera v Lysé n. L.

5. – 7. 9. od 9.00 do 17.00 hodin
Železniční modelové kolejiště
výstava funkčního železničního 
kolejiště na nádraží ČD v Lysé n. L.

5. 9. – 7. 9.
Domov a teplo 2014
Polabský knižní veletrh 2014
Jiřinkové slavnosti 2014
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

5. 9. od 20.00 do 22.00 hodin
Strašidelná výprava
v zámeckém parku,
start v letním kině
www.mcparnicek.cz

6. 9. 
Běh zámeckou zahradou
prezentace od 12.30 hodin,
zahájení závodu v 13.50 hodin,
v zámeckém parku v Lysé n. L.

6. 9. 
Dostihové odpoledne
dostihové závodiště Lysá n. L.
www.dostihylysa.cz

Podrobnější informace o akcích se dozvíte na webových stránkách organizátorů.

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

KONCERTY A DALŠÍ SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI.

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

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

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

„Svět je divadlo“

P O L A B S K É
VARIACE 2014

Tento program finančně podpořilo město Lysá nad Labem, David Kolářský – zámecký zahradník.
Mediální partner Městská knihovna Lysá nad Labem.  Aktuality k programu naleznete na www.polabskevariace.wz.cz

14. 9. 2014  Autobusový výlet „Zámecká divadla“ 
  Tematicky zaměřený výlet zahájíme v nově zrekonstruovaném zámku Žleby. Poté se podíváme 

do knihovního sálu a klasicistního divadla na Kačině. Zájezd zakončíme prohlídkou zámeckého 
divadla v Mnichově Hradišti. Zájemci budou moci navštívit i místo posledního odpočinku Albrechta 
z Valdštejna. (prodej rezervací autobusu v ceně 200,-Kč v Městské knihovně Lysá n. L.)

21. 9. 2014  Romeo a Julie, opulentně sousedská úprava slavné tragédie
  Lovecký zámeček Bon Repos na Čihadlech

17.00  Divadelní soubor z Kuksu Geisslers Hofcomoedianten uvede svéráznou verzi příběhu veronských 
milenců, ve které se sváří rodiny Mundigů a Kapoletů, tragično s komičnem, cit a pragmatismus, pohyb 
slova, postupy barokního a alžbětinského divadla. V roli Julie hraje Michaela Váňová, Romea hraje 
Ondřej Rychlý. (předprodej vstupenek v ceně 120,-Kč v Městské knihovně Lysá n. L., prodej vstupenek 
na místě před vystoupením 150,-Kč)

13. 11. 2014 Improvizace Studia Ypsilon „Pánská šatna“
 Kino Lysá nad Labem 

19.00  Nepropásněte jedinečnou příležitost nahlédnout tak trochu klíčovou dírkou do pánské šatny 
ypsilonských herců. Zažijeme spontánní atmosféru, improvizační nápady, jedinečné propojení herců  
a diváků i trochu kolegiální škodolibosti. Vždyť někteří z herců spolu hrají již desítky let a prožili společně 
velkou část hereckého života. To vše se odráží ve vzájemných „přihrávkách“ i nekompromisních 
„smečích“. Hrají: Martin Dejdar, Jiří Lábus, Pavel Nový, Jan Jiráň, Martin Janouš, Dominik Renč  
a Petr Hojer. (předprodej vstupenek v ceně 300,-Kč v Městské knihovně Lysá n. L. a v kině, prodej 
vstupenek na místě před vystoupením 350,-Kč)

V letošním roce budou Šporkovy 
hudební slavnosti připomínkou ni-
koli kulatého, ale přesto zajímavého 
výročí 333 let od přivezení lesního 
rohu do Českých zemí. Hrabě F. A. 
Špork tento nástroj na svá panství 
v Lysé nad Labem a Kuksu nechal 
přivézt v roce 1681.

V prostorách zámecké kaple se 
27. srpna od 19 hodin bude konat 
koncert, na kterém posluchači ve-
dle tónů Lyského dua lesních rohů 
uslyší také skladby v podání smyč-
cového kvarteta. 

Poslední prázdninovou sobotu 
vystoupí na nádvoří kláštera, tedy 
v prostorách Státního oblastního 
archivu, saxofonové kvarteto Fair-
trade Sax Quartet. V jeho podání 
uslyšíme odpolední promenádní 
koncert, repertoár souboru se za-
měří na populární skladby vážné i 
nevážné hudby. Koncert se koná 30. 
srpna od 15 hodin.

Srdečně Vás na oba koncerty zve-
me! Vstup volný.

Šporkovy hudební slavnosti 2014

Všem našim čtenářům přejeme 

příjemné prožití léta a dětem

krásné prázdniny.

                              Redak
ce Listů

V zářijových Listech Města 
Lysá nad Labem dostane prostor 
v rozsahu strany A5 (tj. čtvrtina 
strany stávajícího výtisku) každá 
strana či subjekt kandidující v ko-
munálních volbách do městského 
zastupitelstva. Materiály budou 
otištěny zdarma v původním zně-
ní bez jakékoliv redakční úpravy.  
Dodržte, prosím, předepsaný roz-

sah příspěvku. Delší rozsah není 
přípustný ani formou placené 
inzerce. Rubrika „názory obča-
nů“ v Listech 09/2014 nebude. 
NEZAPOMEŇTE NA REDAKČ-
NÍ UZÁVĚRKU 10. srpna 2014. 
Později doručené příspěvky ne-
budou otištěny.

za redakční radu 
Marcela Chloupková

Sdělení redakční rady
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Krátce z radnice

Město Lysá nad Labem vyhla-
šuje záměr na uzavření nájmu 
k bytu 1+1 č. 12 v čp. 176, Ma-
sarykova ul., Lysá nad Labem 
s předplaceným nájemným ve 
výši 6 násobku měsíčního nájem-
ného, s kaucí ve výši 3 násobku 
měsíčního nájemného z celkové 
podlahové plochy pronajímaného 
bytu a záloh za plnění poskytovaná 
v souvislosti s užíváním bytu a s na-
bídkou výše měsíčního nájemného 
v minimální částce 59,- Kč/m2. 

Jedná se o byt 1+1 katego-
rie standart o celkové výměře 
110,16 m2, kuchyně 43,90 m2, 
pokoj 13,79 m2, šatna 15,87 m², 
1. předsíň 10,41 m², 2. před-
síň 9,71 m2, WC 1,27 m2, sklep 
8,40 m², koupelna 6,81 m2. 

Uzavření nájemních smluv 
u uvolněných bytů se řídí Pravidly 
hospodaření s byty ve vlastnictví 
Města. 

Písemné nabídky na uzavření 
nájmu k výše uvedenému bytu 
s nabídkou přesné výše nájemné-
ho zasílejte nebo osobně doručte 
v zalepené obálce s označením 
„Byt č. 12 v čp. 176, Lysá nad 
Labem – neotvírat“, na podatel-
nu Městského úřadu v Lysé nad 
Labem, Husovo nám. 23, Lysá nad 
Labem do 11 hodin 31. července 
2014 včetně.

Město Lysá nad Labem vyhla-
šuje záměr na uzavření nájmu 
k bytu 3+1 č. 18 v čp. 1370, Jed-
ličkova ul., Lysá nad Labem 
s předplaceným nájemným ve 

Záměry na pronájem bytů
výši 6 násobku měsíčního nájem-
ného, s kaucí ve výši 3 násobku 
měsíčního nájemného z celkové 
podlahové plochy pronajímané-
ho bytu a záloh za plnění posky-
tovaná v souvislosti s užíváním 
bytu a s nabídkou výše měsíčního 
nájemného v minimální částce 
59,- Kč/m2. 

 Jedná se o byt 3+1 kategorie 
standart o celkové výměře 152,59 
m2, kuchyně 55,64 m2, 1. pokoj 
20,86 m2, 2. pokoj 19,44 m², 3. po-
koj 7,92 m², předsíň 39,87 m2, WC 
1,56 m2, koupelna 7,30 m2. 

Uzavření nájemních smluv 
u uvolněných bytů se řídí Pravidly 
hospodaření s byty ve vlastnictví 
Města. 

Písemné nabídky na uzavření 
nájmu k výše uvedenému bytu 
s nabídkou přesné výše nájemné-
ho zasílejte nebo osobně doručte 
v zalepené obálce s označením 
„Byt č. 18 v čp. 1370, Lysá nad 
Labem – neotvírat“, na podatel-
nu Městského úřadu v Lysé nad 
Labem, Husovo nám. 23, Lysá 
nad Labem do 11 hodin 31. čer-
vence 2014 včetně.

Nabídky vyhodnotí Rada Města 
Lysá nad Labem.

V případě změny podmínek 
nájmu nemusí pronajímatel uza-
vřít smlouvu s žádným subjektem 
a může být vyvěšena nová nabídka.

Bližší informace podá odbor 
správy majetku, budova MěÚ, 
II. poschodí, pan Mgr. Miroslav 
Lang, tel.: 325 510 246.

Věřili byste, že náklady na veřejné 
osvětlení tvoří jednu z nejvýznam-
nějších položek v městském rozpoč-
tu? I proto jsme se, jako první město 
v České republice, rozhodli  zavést 
nový systém tzv. inteligentního 
osvětlení. Zatím jen ve zkušebním 
režimu ve dvou ulicích – pokud se 
však systém osvědčí, zavedeme jej 
nastálo a po celé Lysé. Podle stá-
vajících propočtů by zavedení LED 
technologií znamenalo až poloviční 
úspory za spotřebu a servis!

Inteligentní osvětlení znamená 
více než pouhou dodávku světla do 
ulic města. Znamená plnou kontro-
lu nad osvětlením a jeho řízení tak, 
aby bylo dynamické, inteligentní 
a zcela fl exibilní. Městu dává do 
rukou nástroj pro nonstop sprá-
vu veřejného osvětlení, jeho lepší 
plánování a kontrolu. Toto je jeden 
z hlavních důvodů, proč město 
podstupuje pilotní projekt inteli-
gentního řízení veřejného osvětlení 
pomocí nejmodernějšího systému 
(CityTouch).

Město očekává, že na konci roč-
ního testovacího období bude mít 
dostatek informací proto, aby moh-
lo rozhodnout o koncepci veřejného 
osvětlení, včetně eventuálního zave-

dení systému řízení celoplošně.
Pilotní projekt bude probíhat 

v ulicích Hořejší a Na Vysoké mezi, 
kde jsou instalována moderní LED 
svítidla. Nespornou výhodou systé-
mu je, že nevyžaduje žádnou zvlášt-
ní technickou přípravu. Z pohledu 
instalace a technické správy je sys-
tém pouze záležitostí svítidel a není 
potřeba žádná předchozí příprava 
infrastruktury.

Řízení a kontrola jednotlivých 
světelných bodů, a tím i současně 
celé soustavy na dálku, je možná 
díky rozhraní, které je již součástí 
každého svítidla. Veškeré informace 
o soustavě jsou zasílány na centrál-
ní počítač, kde jsou vyhodnocovány. 
Na základě analýzy dat může ope-
rátor provádět korekce soustavy, 
plánovat je dopředu nebo dokonce 
okamžitě, v reálném čase provést 
úpravy osvětlenosti jednotlivých 
ulic nebo míst.

„LED osvětlení je velkým hitem 
i mezi městy a obcemi. My ale jdeme 
o krok dále – sledujeme nejen pri-
mární úspory na úrovni spotřeby, 
ale rovněž údržby a celkového pro-
vozu. A to při ještě větším komfortu 
pro naše občany. Jinými slovy, za 
méně peněz budeme brzy svítit lépe, 

kvalitněji a šetrněji. A to považuji 
za naplnění označení ´inteligentní 
osvětlení´,“ říká Mgr. Jiří Havelka, 
starosta města.

Komfort ovládání a úspory energií
Inteligentní řídící systém dovo-

luje jeho správci snadno a rychle 
jednat a reagovat v předpokláda-
ných i nepředpokládaných situa-
cích. Podle okamžité potřeby mu 
možňuje stmívat nebo naopak 
zvyšovat osvětlenost v oblastech 
města, kde to momentální situace 
vyžaduje.

Je možné mít pod kontrolou 
každé jednotlivé svítidlo, zajistit 
jeho lepší údržbu a případný rych-
lý servis. Získaná data o spotřebě 
elektrické energie u každého svíti-
dla umožňují s vysokou přesností 
měřit energetickou náročnost celé 
soustavy a operátorovi poskytují 
perfektní přehled o skutečné, i ne-
předpokládané spotřebě elektrické 
energie.

Jen pro ilustraci: spotřeba svíti-
del v ulici Na Vysoké mezi a Hořejší 
je v současnosti 11 812 kWh ročně 
(10  816 kWh ročně v ulici Na vy-
soké mezi; 996 kWh ročně v ulici 
Hořejší). V porovnání se soustavou 

novou, jejíž propočtená spotře-
ba bude 5 992 kWh ročně (5 440 
kWh ročně v ulici Na Vysoké mezi; 
552 kWh ročně v ulici Hořejší), 
se jedná o téměř poloviční úsporu 
energie.

Zhruba obdobných úspor by 
bylo dosaženo při rozšíření sys-
tému v dalších ulicích města, kde 
jsou původní zdroje energeticky 
srovnatelné. Nehledě na významné 
zlepšení kvality osvětlení na uvede-
ných komunikacích z pohledu rov-
noměrnosti osvětlení a použitého 
bílého světla a současně dodržení 
norem na osvětlování pozemních 
komunikací.

„Systém inteligentního osvětlení, 
na němž spolupracujeme s reno-
movanou společností Philips ČR, 
budeme testovat zhruba rok. I když 
jsou dosavadní výsledky více než 
přesvědčivé, nechceme se unáhlit. 
Už zhruba 20 % úspor za dodávky 
silové elektřiny jsme dosáhli výbě-
rem nového dodavatele elektrické 
energie k počátku tohoto roku. Od 
tohoto projektu si však slibujeme 
násobné ušetření fi nancí ve veřej-
ném rozpočtu, které pak mohou jít 
na jiné potřebné aktivity,“ dodává 
starosta Havelka.

Lysá nad Labem: chceme svítit levněji a chytřeji

3. zasedání zastupitelstva města 
se konalo 14. 5. 2014. V úvodu zase-
dání podal pan Ing. Gregor námitku 
proti zápisu z dubnového zasedání, 
ale podpořilo ho pouze dalších 5 
členů zastupitelstva, a tak byl zápis 
schválen v navržené podobě. V bodu 
č. 1 zastupitelé schválili prodej domu 
čp. 381 v ulici Za Zámkem za na-
bídkovou cenu 252 tis. Kč. Úkolem 
pro radu města je vyřešení bydlení 
stávajících nájemníků. V druhém 
předřazeném bodu se zastupitelstvo 
zabývalo možností odprodeje po-
zemku z majetku města, ale návrh 
nebyl schválen. Třetí bod přinesl za-
jímavé informace ve studii „Bezpeč-
ně do školy“. Za iniciativní skupinu, 
která zpracovala průzkum dopravně 
nebezpečných míst ve městě, před-
nesl a promítl výsledky pan Toužín. 
Skupina navrhla některá opatření na 
zlepšení dopravní situace. Úkolem 
pro radu města je prověřit, z jakých 
zdrojů by šla opatření realizovat. Pan 
Mgr. Kořista připomněl možnost 
čerpání grantů, které vypisuje např. 
společnost AUTO ŠKODA.

V dalším bodu vystoupil pozvaný 
host, pan Ing. arch. Michal Šourek 
z MS development. V úvodním slo-
vu informoval o aktuálním stavu 
projektu Zåhrada, kde výstavba 
nepokračuje takovým tempem, 
jak by si leckdo přál. Firma chce 
být velmi vstřícná, ale není v jejich 
silách změnit vývoj na světových 
fi nančních trzích, což se odráží i v 
Lysé. Možným řešením v této době 
je výstavba bydlení pro seniory ve 
dvou bytových domech, kde by mělo 
být 64 bytů, dokončených ve dvou 
etapách v roce 2015 a 2016. V nava-
zující více než půlhodinové diskusi 
se jednalo o dodržení původního 
projektu, o smluvních podmínkách, 
placení nájmu za užívané pozemky. 
Posledním předřazeným bodem 
bylo schválení odkoupení pozemků 
a infrastruktury v lokalitě Drážky 
v Litoli, kde vzniká nová čtvrť rodin-
ných domů.

Poté se program vrátil k původ-
nímu pořadí připravených bodů. 
V bodu s číslem 2 se zastupitelstvo 
opakovaně vrátilo k řešení tělo-
cvičny u ZŠ TGM v Litoli. V před-
chozích jednáních se zastupitelé 
dohodli na zděné stavbě, která by 
měla vyrůst na místě stávající ne-
vyhovující budovy, jen o něco větší. 
O překvapení se postaral pan Mgr. 
Fajmon, který navrhl, aby se litolská 
škola doplnila o II. stupeň a stala se 
plnohodnotnou školou. V diskusi 
zazněly velmi odlišné názory. Za-
stupitelé se nakonec shodli na tom, 
že bude vypsána veřejná zakázka na 
vypracování projektové dokumen-
tace tělocvičny jako zděné budovy 
s 3 variantami vnitřních dispozic 
a možnost přístavby II. stupně.

Potom s ohledem na čas a pří-
tomnost pana Ing. arch. Koubka 
došlo k předřazení návrhu na vy-
dání územního plánu (ÚP) Lysá 
nad Labem. O úvod se v tomto 
bodu postarala vedoucí stavební-
ho úřadu paní Ing. Čížková, která 
shrnula vývoj v několika posledních 
letech, jak se dokument tvořil. ÚP 
byl zpracováván v souladu s plat-
nou legislativou, postupně se prošlo 
všemi vývojovými fázemi včetně 
projednávání s veřejností a vyrovná-
ní se s námitkami a připomínkami. 
Z počátečních představ o městě a 
jeho rozvoji se postupně „ukrajova-
lo“, takže nový ÚP je 95 % shodný 

se stávajícím plánem. V diskusi ně-
kteří zastupitelé vyjádřili svůj názor, 
ale vážnější rozpory nevznikly. ÚP 
byl schválen 10 hlasy a pan staros-
ta poté poděkoval všem, kdo se na 
procesu tvorby ÚP v uplynulých 
5 letech podíleli.

V následujících dvou bodech byly 
schváleny návrhy na rozdělení dota-
cí na rok 2014, a to z Fondu sportu 
a volného času a z Fondu na činnost 
společenských organizací. Následo-
val blok tří bodů o odprodeji pozem-
ků pod trafostanicemi společnosti 
ČEZ Distribuce.

V bodu s č. 8 zastupitelstvo 
schválilo prodej části obecního 
pozemku o výměře 51 m2 v ulici 
Ve Skále. Kupní cena 500 Kč/m2 

respektuje omezení, která vyplý-
vají z toho, že pozemek je součástí 
významného krajinného prvku. 
V dalších dvou bodech zastupitel-
stvo schválilo plánovací smlouvy na 
vybudování infrastruktury v různých 
částech města.

Body č. 16 a 17 byly věnová-
ny pozemkovým záležitostem. 
V bodu č. 19 byla schválena Obec-
ně závazná vyhláška č. 2/2014, 
o místních poplatcích. Vyhláškou se 
poskytuje osvobození od poplatků 
„za odpad“ občanům města, kteří 
jsou umístěni v Domově na Zámku 
nebo v podobných zařízeních sociál-
ního charakteru mimo město.

V bodu č. 21 zastupitelstvo schvá-
lilo podporu otevřenému dopisu 
ministrovi školství, mládeže a tělový-
chovy za zachování základních škol 
praktických. K bodu vystoupila paní 
ředitelka ZŠ Komenského Mgr. No-
váková, která objasnila, že dopis je 
motivován obavou ze snížení úrovně 
výuky, pedagogové proto podporují 
zachování základních škol praktic-
kých.

Bod č. 22 předložil pan Mgr. Fa-
jmon a týkal se prodeje obecních 
pozemků, zastavěných garážemi 
ve vlastnictví soukromých osob. 
Prodej pozemků pod garážemi za-
čal již v minulých letech, nyní jde 
o to, „dotáhnout“ prodej zbývajících 
10 pozemků. Bod č. 23 byl věnován 
II. etapě výstavby obchvatu kolem 
města. Shodou okolností se v pod-
kladech sešly dva materiály na toto 
téma, a sice od p. Mgr. Fajmona 
a p. Ing. Gregora. Oba návrhy byly 
projednávány společně a zastupitelé 
uložili radě města, aby do červnové-
ho zastupitelstva připravila „průnik“ 
obou návrhů a stanovila, jak postu-
povat dále.

S bodem č. 24 vystoupili pánové 
Sedláček a Ing. Gregor. Navrhli, aby 
se v případě duplicitního vlastnictví 
pozemků v areálu hasičské zbroj-
nice nevracely hasičům pozemky, 
ale aby město zvolilo fi nanční kom-
penzaci a pozemky si ponechalo ve 
svém majetku. Při hlasování nezís-
kal návrh podporu (hlasovali pro 
něj pouze předkladatelé), a tak platí 
řešení, na kterém se vedení města 
a hasiči dohodli jako rovný s rovným.

Po závěrečné diskusi pan starosta 
přesně o půlnoci zasedání ukončil.

10. jednání rady města se kona-
lo 20. 5. 2014. Program se skládal 
z 18 bodů, z nich dvě třetiny byly od 
odboru správy majetku a investic 
(SMI). Největší část byla věnová-
na bytovým záležitostem – 5 bodů, 
a pozemkovým záležitostem – 3 
body. Z programu: v prvním bodu 
předložil odbor SMI obsáhlou zprá-
vu o plánu oprav bytového fondu 

v majetku města. Město disponu-
je asi 500 byty, z nichž jich 350 je 
v Milovicích-Mladé. Rada vzala 
zprávu na vědomí. V bodu č. 3 
rada projednala zprávu o žádosti o 
převod dvou pozemků do majetku 
města. Pozemky jsou v areálu TK 
Slovan. Státní pozemkový úřad 
žádost zamítl, protože pozemky 
nejsou určeny k zastavění veřejně 
prospěšnou stavbou. Po bloku bodů 
s bytovou tématikou se rada v bodu 
č. 12 zabývala veřejnou zakázkou na 
rekonstrukci schodiště u nadjezdu, 
a to na litolské straně. Na veřejnou 
zakázku došla jediná nabídka, a 
tak dodavatelem stavby bude fi rma 
D. Šperk z Poděbrad s limitní ce-
nou 585 tis. Kč včetně DPH. Práce 
budou fakturovány podle skutečně 
provedených prací.  

V bodu č. 14 rada projednala vý-
sledky přezkoumání hospodaření 
města za rok 2013. Zprávu vypraco-
vala externí auditorská fi rma a po-
drobnější informace bude připojena 
ke zprávě z červnového zastupitel-
stva, které bude zprávu schvalovat. 
V bodu č. 16 rada neschválila uděle-
ní výjimky provozovně A1 z Obecně 
závazné vyhlášky č. 2/2012, která 
reguluje otevírací dobu pohostin-
ských a obdobných zařízení. To 
znamená, že herna na Náměstí 
B. Hrozného musí respektovat ome-
zení: pondělí až sobota 12–24 hodin, 
v neděli a o svátcích zavřeno. 

  11. jednání rady města se ko-
nalo 3. 6. 2014. Program obsahoval 
40 bodů, z nichž 27 připravil odbor 
správy majetku a investic (SMI). 
Největší část byla věnována po-
zemkovým záležitostem – 6 bodů, 
bytovým záležitostem – 6 bodů, 
pozemkům – 8 bodů a veřejným 
zakázkám – 5 bodů. Z programu: 
v bodu č. 1 rada města projednávala 
žádost obyvatel ulice Na Mlíčníku, 
aby zde byl instalován zpomalova-
cí práh. Opakoval se zde již téměř 
„klasický scénář“ – práh je určitě 
dobrá věc, ale hlavně ať není u mého 
domu. Obyvatelé se na umístění 
nedohodli, a tak práh instalován 
nebude. Při přípravě projektové do-

kumentace na rekonstrukci ulice se 
bude uvažovat o stavebně zvýšené 
křižovatce ulic Za Koncem a Na 
Mlíčníku, která by vozidla zpomalila. 
V bodu č. 2 rada vybírala dodavatele 
na opravu střechy bytového domu 
čp. 600 ve Sportovní ulici v Milovi-
cích. Ze dvou nabídek byla vybrána 
fi rma MAKAL Dobruška s cenou 
700 tis. Kč včetně DPH. Další za-
kázkou byla výměna měřičů tepla 
v bytových domech v čp. 600–602 
ve Sportovní ulici v Milovicích. Ze 
4 nabídek vítězně vyšla fi rma ISTA 
z Prahy 5 s cenou 70 tis. Kč včetně 
DPH. V bodu č. 22 rada posuzova-
la třetí zakázku – na zpevnění části 
ulice Na Rybníčku. Dorazila pouze 
jediná nabídka, která byla nabíd-
kou přijatelnou, a tak se dodavate-
lem stává fi rma SKL Recyklostav 
z Prahy 5 s cenou 150 tis. Kč včetně 
DPH. V následujícím bodu se obje-
vila čtvrtá zakázka – rekonstrukce 
rozvodů vody a topení v MŠ Pampe-
liška na Sídlišti. Odbor SMI obeslal 
3 fi rmy, ale také v tomto případě 
došla jediná nabídka, která byla na-
bídkou přijatelnou, a tak se dodava-
telem stává fi rma Dvořák – Karlík 
z Holic s nabídkovou cenou 574 
tis. Kč. Pátou zakázkou byla v bodě 
č. 32 rekonstrukce WC, rozvodů 
vody a topení v pavilonu B v ZŠ 
Komenského. Dorazily 4 nabídky, 
vítězem se stala stejná fi rma jako 
v předchozí zakázce s nabídkovou 
cenou 1 832 tis. Kč včetně DPH.

Zajímavým bodem byl bod 
č. 27, kde rada vzala na vědomí 
zprávu týkající se projektu „Grafi -
ka do veřejného prostoru“. Projekt 
je dílem Střední školy oděvního 
a grafi ckého designu a výstupem by 
měly být krátkodobé výstavy prací 
studentů školy, které netradičním 
způsobem odrážejí např. umělecká 
díla v zámeckém parku nebo stavby 
ve městě. Vzhledem ke končícímu 
školnímu roku se projekt rozvine až 
po prázdninách.

V bodu č. 30 rada reagovala na 
úkol ze zasedání zastupitelstva a za-
bývala se podkladovými materiály
 k plánovanému obchvatu od za-

stupitelů Mgr. Fajmona a Ing. Gre-
gora. Výstupem je celá řada úkolů, 
které budou projednány, případně 
upraveny a schváleny na červnovém 
zastupitelstvu. V bodu č. 38 rada 
schválila zahájení zadávacího řízení 
na nákup automobilu pro Sbor dob-
rovolných hasičů Lysá nad Labem. 
Limitní cena zakázky je 1,1 mil. Kč. 
Došlé nabídky se budou posuzovat 

podle dvou kritérií: cena s váhou 
80 %, termín dodání s váhou 20 %.

Vážení čtenáři, to je vše, co se ve-
šlo do informací v prázdninovém čís-
le. Na ostatní si musíte počkat do za-
čátku září. Přeji vám všem, aby léto 
bylo stejně teplé jako červen, užijte si 
krásné prázdniny a dovolené! 

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá n. L.
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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

99 let
Marie Pillerová
97 let
Lidmila Marešová
93 let
Marie Zvárová
92 let
Marie Zelbová
Jiřina Synková
91 let
Oluška Vondráčková

85 let
Dušan Volf
Marie Suchánková
Helena Tomková
80 let
Jan Tůma
Josef Vágner
Miloslava Dovolilová
Ludmila Dvořáková
Alena Moravcová
Jarmila Boumová
Marie Lejsková
Zdenka Kilbergerová
Anna Čepičková
Věnceslava Petrová

František Branislav:
„Škoda, když člověk propásne ty chvíle, kdy voněl les a pleť.“

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

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

Vítání občánků
se uskutečnilo dne 29. 5. 2014

Mezi občany našeho města byly přivítány tyto děti:

Jiří Šáfr
Vojtěch Levčík
Laura Petrovová
Zuzana Tejkalová
Nikol Jakešová

Podezřelý muž
Dne 4. 5. 2014 v 01.50 hodin bylo 

na služebnu Městské policie přija-
to telefonické oznámení, že v ulici 
Vichrova se pohybuje muž kolem za-
parkovaných automobilů. Strážníci 
na místě ztotožnili 27 letého muže 
z Českého Těšína bez domova, který 
dle jeho slov „cestuje napříč republi-
kou s úmyslem najít nový domov“. 
Po provedených úkonech k osobě 
pokračoval muž dál ve své činnosti.  

Domácí násilí?
Dne 13. 5. 2014 ve 20.00 hodin 

se na služebnu dostavila 43 letá 
žena z Lysé nad Labem, která stráž-
níkům oznámila fyzické napadení 
svým 43 letým druhem, se kterým 
žije ve společné domácnosti. Muž 
ji měl fyzicky napadat, mimo jiné
 i škrtit a dle jejich slov se toto jedná-
ní dlouhodobě opakuje. Na základě 
zjištěných skutečností a podezření 
z formy domácího násilí byla věc 
předána Policii ČR k provedení dal-
ších opatření.

Opil se do bezvědomí
Dne 13. 5. 2014 ve 21.10 hodin 

bylo na služebnu přijato telefonické 
oznámení o muži, který leží pod scho-

Krimi střípky
dy ve vestibulu ČD na litolské straně. 
Strážníci na místě zjistili 46 letého 
muže z Milovic, který je strážníkům 
dobře znám z předchozích událostí. 
Muž, který nedokázal se strážníky ani 
komunikovat, měl na hlavě tržnou 
ránu, kterou si mohl způsobit právě 
pádem ze schodů. Z tohoto důvodu 
byla na místo přivolána RZS, která 
muže převezla do zdravotnického za-
řízení k řádnému vyšetření.

Rušení nočního klidu
Dne 14. 5. 2014 v 04.50 hodin 

projednávali strážníci přestupek 
proti veřejnému pořádku s muži ve 
věku 21 a 22 let z Lysé nad Labem, 
kteří po opuštění restaurace s pivem 
v ruce křičeli na Husově náměstí. 
Oba muži byli na místě upozorně-
ni na platnost OZV, která zakazuje 
konzumaci alkoholických nápojů 
na veřejném prostranství a násled-
ně i za rušení nočního klidu bylo 
jejich jednání kvalifi kováno jako 
přestupek proti veřejnému pořádku 
a na místě projednáno v blokovém 
řízení. Poté se oba muži v tichosti 
odebrali do svých domovů.

Měli v úmyslu krást?
Dne 16. 5. 2014 bylo na služebnu 

Městské policie přijato telefonické 
oznámení, že oznamovatel spatřil 
neznámé osoby, které v ulici Třebíz-
ského přelezli plot a vstoupili na po-
zemek, kde bydlí pouze stará paní. 
Na místo byla okamžitě vyslána 
hlídka strážníků, která po chvíli oba 
muže na místě zadržela, když pře-
lézali plot zpátky do ulice. Oběma 
mužům byla přiložena pouta a byli 
omezeni na osobní svobodě. Oba 
19 letí muži z Lysé nad Labem a Mi-
lovic jsou strážníkům dobře známí z 
předchozích událostí, jejichž krimi-
nální historie pozvolna narůstá. Na 
místo byla následně přivolána Poli-
cie ČR, která si oba výtečníky pře-
vzala k provedení dalších opatření. 
Následným šetřením bylo zjištěno, 
že oba muži během večera „navští-
vili“ i další pozemky v této lokalitě, 
kde násilím vnikli do objektů v za-
hradách. Oběma pachatelům hrozí 
trestní stíhaní za přečin porušování 
domovní svobody.   

Zapomněl na povinnost 
ohlašování pálení

Dne 17. 5. 2014 v 08.20 hodin 
bylo na služebnu Městské policie 
telefonicky oznámeno, že oznamo-
vatel vidí v lokalitě K Bažantnici 
v dálce hustý dým a má obavu, že 
tam hoří tráva. Strážníci na mís-

tě zjistili, že dým vychází z pole, 
na kterém později ztotožněný 
32 letý muž z Ostré pálí suchou trá-
vu vzniklou při čištění pole. Muž byl 
na místě upozorněn na povinnost 
vzniklou při pálení, to je ohlašovací 
povinnost na HZS, která pálení za-
eviduje a eliminuje tak plané výjez-
dy. Navíc pálení, kdy vzniká hustý 
dým, je v rozporu se zákonem na 
ochranu životního prostředí. Muži 
bylo po uhašení domluveno.

Roj včel
Dne 24. 5. 2014 ve 13 hodin bylo 

na služebnu Městské policie přijato 
telefonické oznámení o výskytu roje 
včel, který se usadil mezi obytnými 
domy a hrozí v tomto případě ne-
bezpečí, že rojící se včely mohou 
ohrozit občany pohybující se v blíz-
kosti. Strážníci po příjezdu místo 
ohraničili páskou zakazující vstup 
a následně vyrozuměli včelaře, který 
rojící se včely odborně sebral.

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.

Zajímá Vás, co se plánuje 
a děje ve městě?

Pro Vaše otázky je připravena rubrika - 

Zeptali jsme se...
Těšíme se na Vaše zajímavé otázky. 

Anna Kronbauerová
Nikola Urbánková
Eliana Votavová
Ondřej Vodička

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 ČERVENEC, SRPEN, ZÁŘÍ 
a ŘÍJEN.

Podrobnější informace budou vyvěšeny na jednotlivých stanovištích.

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

Ivana Koštířová, odbor SMI

Přistavování
velkoobjemových

kontejnerů v roce 2014

Až napotřetí, a to zčásti i díky 
štěstí, se nám podařilo sehnat 
vstupenky na vystoupení diva-
delního souboru Náplavka „Léč-
ba neklidem“. Již od premiéry 
je toto beznadějně vyprodané 
představení na prvním místě
 v žebříčku „Top 10“ Kina Lysá. 
A Náplavka rozhodně nezklama-
la. Spíš naopak – nasadila si při 
svém úplně prvním vystoupení 
velmi vysokou laťku. Za takové 
výkony by se nemuseli stydět ani 
profesionálové. Přitom scénář 
i režii si vzali za své sami „ochot-
níci“, v čele s Janem Burdou. 
To vše za velmi působivého 
a naprosto jedinečně zvoleného 
hudebního doprovodu pod vede-
ním Víta Andršta.

Vedle napětí a pěkné dávky 
„neklidu“ divák z představení 
odcházel i s řádně procvičenou 
bránicí. Kdo zná jednotlivé čle-
ny Náplavky, pobavil se i nad-
stavbovými detaily, týkajícími 
se například zaměstnání nebo 
rodinného stavu jednotlivých 
členů.

A tak i když jste ještě doposud 
třeba nevěděli, že hovězí bujón 
dokáže inspirovat pravého uměl-
ce a tichá seniorka může být ve-
litelkou vlčí smečky, nebo jaká 
úžasná díla proslavila v životě 
mistra Hlubku, po představení 
máte ve všem jasno. A rozhodně 
jste – minimálně na následující 
večer – vyléčeni od veškerého 
neklidu, který váš život provází.

Kateřina Šťastná

Přemíra klidu a řádu 
škodí

BLAHOPŘÁNÍ
Vše nejlepší k výročí zlaté svatby 
manželů Gabikových přejí 
dcery Světlana a Daniela 
s rodinami. 

V ČR je dle statistik ročně odcize-
no kolem 8000 jízdních kol. Jedná 
se ovšem pouze o jízdní kola, která 
byla jako odcizená nahlášena. Od-
haduje se, že celkový počet odcize-
ných kol je až trojnásobně vyšší. 

Nejinak tomu je i v Lysé nad La-
bem. Nechat ve městě kolo ve stoja-
nu, byť zamčené, připomíná adre-
nalinový sport. I proto se Městská 
policie Lysá nad Labem zapojila do 
nově vznikajícího Centrálního re-
gistru jízdních kol pro celou Českou 
republiku. Co to vlastně ten CEREK 

je a jak funguje? 
Systém CEREK spustil elektro-

nický registr jízdních kol. Ten sbírá 
výrobní čísla od výrobců, pojišťo-
ven i majitelů. Taková evidence 
v rámci České republiky dosud 
neexistovala. V případě odcizení 
jízdního kola může registr usnadnit 
hledání jízdních kol, u kterých jsou 
podchycená výrobní čísla. 

Do centrálního registru se mo-
hou zájemci zapsat on-line. Je 
k tomu zapotřebí zejména výrobní 
číslo rámu jízdního kola. Je možné 
přiložit fotografi i kola. Registra-
ce na pět let stojí padesátikorunu. 

CEREK – Centrální online celorepublikový registr 
jízdních kol

bylo odcizeno, bude o jeho nálezu 
informován majitel a po té mu bude 
kolo navráceno. 

V současné době s CEREKEM 
spolupracuje již 75 městských po-
licií a je zde zaevidováno kolem 
8 000 jízdních kol. Pokud máte zá-
jem o bližší informace, najdete je na 
www.cerek.cz.

Bc. Luděk Přibyl
ředitel MP Lysá nad Labem

V případě, že dojde k odcizení kola, 
změní majitel v centrálním registru 
status kola jako odcizené. Strážníci 
tak budou mít možnost zkontrolo-
vat podle výrobního čísla majitele 
jízdního kola, nebo zda kolo nepo-
chází z trestné činnosti. Rovněž si 
občané budou moci zkontrolovat 
při koupi jízdního kola tzv. „z dru-
hé ruky“ zda se nejedná o odcizené 
jízdní kolo. Pokud se zjistí, že kolo 

Začátkem letošního června byly 
neznámým občanem ořezány dva 
stromy (Liriodendron tulipifera 
„Fastigiatum“) před Masaryko-
vou – staronovou školou.

Prosíme případné svědky to-
hoto řezu, či přímo samotného 

Prosba o informace

Pozvánka na tradiční
dvoreckou pouť

občana, který tyto stromy ořezal, 
nechť se přihlásí na odboru sprá-
vy majetku či na tel.: 325 510 231 
k podání informací.

Děkuji.
 Ivana Koštířová,

odbor SMI

Útulek Lysá nad Labem

Aktuální foto a seznam čtyř-
nohých kamarádů nalezených 
v Lysé nad Labem a okolí na-
jdete aktuálně na adrese útulku 
www.pejscilysa.wz.cz

Návštěvní doba útulku:
pondělí – čtvrtek   8.00–14.00 h
pátek 8.00–12.00 h
první sobota v měsíci  9.00–11.00 h

Město Lysá nad Labem děkuje 
všem občanům, kteří projeví zájem 
o naše opuštěné pejsky a kočičky.

Adresa:
paní Čápová
Velas, a.s.,  Hrabanov 535
tel.: 325 551 221, 723 342 174

Ivana Koštířová,
odbor SMI

Vážení spoluobčané a pří-
znivci Dvorce, zveme vás na 
tradiční pouť, která se koná 
dne 5. 7. a 6. 7. 2014 ve Dvorci. 
Tentokrát nastala menší změ-
na, protože jsme uspořádali 
v sobotu 5. 7. 2014 ve 20.00 hodin 
pouťovou taneční zábavu v hos-
tinci U Háje, budou se i akce konat 
v sobotu 5. 7. 2014 od 14.00 
hodin v prostoru kolem hřiště 
u lesa. Dovolte nám, abychom vás 
pozvali ke stánku – Bazárek - kde 

se určitě objeví různé kuriozity, 
ale i věci potřebné nebo dokonce 
nepotřebné. Zakoupením těch-
to „zvláštností“ přispějete opět 
na vybudování dětského hřistě. 
V neděli pak bude pouť pokra-
čovat a to svátečním slovem 
p. Porochnavce v místní kapličce. 
Doufáme, že se naší poutě zú-
častníte a bude se vám u nás líbit 
jako v minulých letech. My se tě-
šíme na setkání s vámi.

OV Dvorce



7, 8 / 2014 LISTY města Lysé nad Labem 5

Obalování učebnicObalování učebnic
Knihovna nabízí všem školákům pomoc s obalováním školních učeb-
nic. Cena za obalení jedné knihy je 5,-Kč. Výhodou je pevný trvanlivý  
obal na míru, který nesklouzává.

Zámecká promenádaZámecká promenáda
– 12. července a 16. srpna 2014 – 12. července a 16. srpna 2014 
od 15.00 hodinod 15.00 hodin
Městská knihovna společně s Domovem Na Zámku srdečně zvou všechny 
příznivce lyské hasičské dechovky na sobotní promenádní koncerty na zám-
ku. Koncerty proběhnou pod širým nebem v atriu augustiniánského kláštera 
v prostoru zámeckém parku. V případě nepříznivého počasí (deště) se kon-
certy ruší.

Hudba minulých věků Hudba minulých věků 
– 16. července 2014 od 19.00 hodin– 16. července 2014 od 19.00 hodin
Koncert Jaroslava Konečného ke Slavnosti Panny Marie Karmelské, který se 
bude konat v lyském kostele narození sv. Jana Křtitele. Výtěžek z koncertu 
bude věnován na pomoc Dětské psychiatrické nemocnici v Opařanech.

Místní akční skupina Polabí se představujeMístní 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 orga-
nizací MAS Polabí. 

Připravujeme na září:Připravujeme na září:
Toulky minulostí – 9. září 2014 od 16.30 hodin 
Zahájení našich historických toulek v novém školním roce bude věno-
váno opět Lucemburkům. Společně s PaedDr. Marií Kořínkovou si při-
blížíme vládu Jošta Moravského a počátky vlády Václava IV. 

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

Babička a kufr vzpomínekBabička a kufr vzpomínek
Doslova rozkošné bylo vy-
stoupení dětí z mateřské školy 
Dráček s babičkou v podání 
paní učitelky Ivety Lompartové. 
Scénka se odehrála v přednáš-
kové prostoře městské knihov-
ny, zaplněné diváky do poslední-
ho místečka.
Babička otevřela kufr plný před-
mětů z jejího dětství a mládí 
a vzpomínala, k čemu je použí-
vala. Děti dychtivě sledovaly jak věci z kufru, tak babiččin výklad. A když jim 
povídání připomnělo název či slova lidové písně, pustily se do tance. 
To, co jsme všichni sledovali, byla v podstatě aktivizace seniorů, trénování 
paměti. Přítomní senioři byli dojati při pohledu na předměty svého mládí
 a připojovali se k babiččině povídání milými poznámkami. Těšili se, že po-
dobných akcí bude víc.
Velký dík patří vedení městské knihovny za poskytnutí prostor a pomoci při 
samotné akci. Všichni na vás budou dlouho vzpomínat a očekávat, že se brzy 
objeví podobná akce, která je takto zaujme. 

MVDr. Jan Kořínek

Knihovna – červenec/srpenKnihovna – červenec/srpen
Otevírací doba knihovny a informačního centra v průběhu července 
a srpna (1. 7.  – 31. 8. 2014):
PO  8.00 – 18.00 
ÚT zavřeno 
ST 8.00 – 18.00
ČT  8.00 – 15.00
PÁ  8.00 – 15.00
SO  9.00 – 13.00 (pouze informační centrum)

Tipy ke čtení

I když si s námi počasí pohrá-
vá, léto je tu. Zámecká zahrada 
rozkvétá a ukazuje se ve své plné 
kráse. Proto se vydáváme na  pro-
cházky, na čerstvý vzduch, k na-
čerpání pozitivní energie.

Je za námi spoustu krásných 
společenských akcí a příležitos-
tí, jak se pobavit.

Navštívily nás děti z mateřské 
školy ze Semic, aby nám zazpí-
valy a ukázaly, jak tvoří hezké 
výrobky z papíru. Mohli jsme si 
to také vyzkoušet a tak jsem se 
i něčemu přiučili. Byla to milá 
návštěva. Před námi je další se-
tkání, kdy na oplátku my naučí-
me naše malé přátele nějaký ten 
výrobek.

Největší květnovou akcí byl již 
pátý ročník „Lyského pětiboje“. 
Ve středu 14. května k nám do-
razili hosté z Domova seniorů 
Jenštejn, Centra seniorů Mělník, 
Domova U Anežky – Benátky 
nad Jizerou a Luštěnice, Do-
mov Anna Český Brod, Baráč-
nická obec z Lysé nad Labem 
a samozřejmě náš, domácí tým. 
Proběhla nezbytná registrace, 
při které si každé družstvo vy-
losovalo barvu a pořadí, ve kte-
rém se pak účastnilo soutěžních 
disciplín. Pro umocnění zámec-
ké atmosféry byli organizátoři 
převlečeni do dobových kostý-
mů. Poté mohlo být sportovně 
– vědomostní klání zahájeno. 
Pětiboje se zúčastnilo 6 druž-
stev a všichni plnili jednotlivé 
disciplíny s plným nasazením. 
Závodilo se v namotávání vlně-
ného klubíčka tzv. ,,Hraběnčino 
klubko“, zpěv známé písničky 

,,Po starých zámeckých scho-
dech“, „Retro kvíz“ z různých 
oblastí a následovala ,,Šporkova 
penalta“ – kop míče do branky. 
Poslední disciplínou byla ,,Krea-
tivní tvorba – zámecký kostým“. 
Zámecký kostým si družstva 
zhotovila doma a zde jej jednot-
liví zástupci předvedli na malé 
módní přehlídce. Nad vším peč-
livě dohlížela porota, ve které 
byli i zástupci Odboru školství, 
sociálních věcí, zdravotnictví 
a kultury městského úřadu 
Lysá nad Labem a to PaedDr. 
Věra Bodnárová, Ing. Tomáš 
Najmon, Bc. Zuzana Kučerová 
a paní Alena Uhlířová, kterým 
děkujeme, že naše pozvání při-
jali. O regulérnosti výsledků 
soutěže nemohlo být pochyb. 
Vítězové byli vyhlášeni, dostali 
ocenění za své výkony, ale vůbec 
nešlo o to, kdo zvítězí. Důležité 
bylo, že si všichni našli čas na 
toto setkání, na přípravu do sou-
těže. Strávili jsme hezké odpole-
dne, které jsme si všichni užili, 
a už se těšíme na další ročník. 
Jak vše probíhalo, můžete shléd-
nout na našich webových strán-
kách www.domovnazamku.cz 
prostřednictvím krátkého videa.

Nevěnovali jsme se jenom 
zábavě. Také jsme absolvova-
li přednášku Městské policie 
z Lysé nad Labem. V pondělí 
19. května naši klienti shlédli 
krátký spot na téma ,,Nebezpeč-
ný věk“. Policisté nás upozornili 
na nekalé praktiky některých 
podvodníků a na nebezpečí do-
mácího násilí páchaného na seni-
orech. Přednáška se líbila a dou-

fáme, že se z ní naši klienti řádně 
poučili. Budeme se těšit na další 
spolupráci s Městskou policií.

Několik zaměstnanců domova 
se v rámci povinného vzdělávání 
pracovníků v sociálních službách 
zúčastnilo „Neviditelné výstavy“ 
v Praze na Novoměstské radni-
ci. Cílem návštěvy bylo vcítění 
se ošetřujícího personálu a jejich 
podpora při práci s klienty se 
zbytky zraku. 

V letošním roce se po pěti le-
tech konaly volby do Evropské-
ho parlamentu. U nás v domově 
proběhly v pátek 23. května a kdo 
měl zájem, tak se zúčastnil.

Vrcholily přípravy ke každo-
roční účasti na výstavě „Senior 
– handicap 2014: aktivní život“ 

ve dnech 12. – 15. 6. 2014, kde 
budeme mít opět výstavní stánek 
s prezentací naší činnosti. Letos 
bude stánek v duchu reminis-
cence – vzpomínkové terapie. 
Zúčastníme se i soutěžní výstavy 
- „Šikovné ruce našich seniorů“. 
Doufáme, že s výrobky našich se-
niorů získáme opět nějaké to oce-
nění. Všichni jste srdečně zváni.

Již nyní se také připravujeme 
na další přátelské setkání v rám-
ci projektu – „Křeslo pro hosta“. 
Setkání se uskuteční 20. září le-
tošního roku a hostem bude he-
rec, pan Josef Dvořák.

S přáním krásných letních dnů 
Vás zdravím.

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

Beletrie pro dospělé
Analfabetka, která uměla počítat – JONASSON, Jonas

Druhý humoristický román Jonase Jonassona, jehož 
Stoletého staříka, který vylezl z okna a zmizel se v češtině 
prodalo přes padesát tisíc výtisků! Vypráví příběh čer-
nošské dívky Nombeko Mayeki, která se v roce 1961 na-
rodila v Sowetu, chudinském předměstí Johannesburgu. 
Přestože neumí číst, velmi dobře rozumí matematice. 
Postupně se dopracuje na pozici, ve které navrhuje jader-
né hlavice, a odstěhuje se do Švédska. Ve Švédsku vyšel 

román na podzim 2013 a okamžitě vzbudil ohlas srovnatelný se Stoletým 
staříkem, který tu byl dva roky po sobě nejprodávanějším románem.

Washingtonský dekret – ADLER-OLSEN,  Jussi
Politický thriller od autora severských kriminálních best-
sellerů.
Demokratický guvernér Bruce Jansen právě vyhrál 
s velkým náskokem americké prezidentské volby. 
Oslava vítězství je však pokažena atentátem, při němž 
umírá jeho manželka. Kdo stojí v pozadí tragédie? Je 
vrahem opravdu místní podivín, nebo nitky sahají dál? 
Po Jansenově nástupu do úřadu prezidenta se Spojené státy rázem ocitají 
v situaci, kdy nový prezident udělá cokoliv, aby změnil americkou společ-
nost – okamžitě a za jakoukoliv cenu.

Naučná literatura 
Milostné hledání, nacházení a ztrácení, aneb, Základy psychologie vzta-
hu doprovázené fotografi emi – ŠTĚPÁNKOVÁ, Radana Rovena

Kniha obsahuje 22 fotografi í, které vznikly ze spolu-
práce psycholožky Mgr. Radany Roveny Štěpánkové 
a fotografa Mgr. Dalibora Konopáče. Jedná se o projekt, 
který spojuje umění výtvarné s psychologickým. Kaž-
dá fotografi e se věnuje důležitému aspektu partnerství 
a k ní neodmyslitelně patří i jeho popis daného. U kaž-

dého tématu kromě popisu naleznete doporučení a vhodné afi rmace, které 
vám mohou posloužit k rozvoji zdravých a harmonických vztahů.

Toulky literární Anglií – WHITTON, Hana
Vydejte se na toulky literární Anglií! Průvodkyní vám 
bude vynikající česká spisovatelka žijící poblíž Oxfordu 
Hana Whitton, autorka populárních humoristických 
knih.

Na co v učebnicích dějepisu nezbylo místo 2. 
– JAROLÍMKOVÁ, Stanislava

Víte, díky komu používáme slova úsvit, chmura, 
zeměpis či ryk? Co bylo skutečným znakem Cho-
dů? Který náš prezident udělal i v osmdesáti letech 
stojku? Zajímavá místa, postavy a  události z  čes-
kých novověkých dějin, které se do učebnic dějepisu 
nevešly, ale které dokreslují a  přibližují život našich 
předků.

Beletrie pro děti
Veselá kopa pohádek – RESCHOVÁ, Stanislava
Knížka představuje soubor krátkých pohádkových pří-
běhů pro malé i velké čtenáře, kteří se při čtení rádi smějí. 
Pohádky jsou stručné, vyprávěné srozumitelným a záro-
veň nápaditým jazykem, který u dětí zábavnou formou 
rozvíjí slovní zásobu a cit pro jazyk. Humorné zápletky 
vycházejí ze světa, který je malým dětem blízký – známé prostředí rodiny, 
školky, školy, okolí domu, které však „ožívá“ neobvyklými událostmi, záro-
veň nechybí ani příhody z říše fantazie. Příběhy přinášejí zábavu, zároveň 
však svou stavbou rozvíjejí u dětí logické myšlení, slovní zásobu a jazykový 
cit, schopnost vyjadřování, paměť, smysl pro nadsázku a hravý humor. Na 
konci každé pohádky jsou zařazeny otázky – pro rozvíjení čtení s porozumě-
ním a pro inspiraci k následujícímu rozhovoru, zamyšlení apod. 

Proč padají hvězdy – NODL, Martin
V magických a poetických obrazech autor vypráví příbě-
hy, ve kterých dobro a zlo vedou zápas, v němž nakonec 
vítězí lidská odvaha a pevná mysl, překonávající všechny 
nesnáze a strachy. Číst jednotlivé bajky je možné dětský-
ma i dospělýma očima zároveň. Nikdy v nich není nikdo 
sám. Pomoc je vždy nablízku. Přítomnost se v bajkách 
proplétá s minulostí, staré v příběhy a legendy tu ožívají 

v postavách, které – jako oslík ve vánoční bajce – kdysi stály na okraji dění. 
Ilustrace Alexandry Švolíkové jednotlivým vyprávěním dodávají jedinečnou 
atmosféru, v níž se texty mění v obrazy a naopak. 

Vítejte v klubu trapáků – KOWITT, Holly
Jmenuju se Danny Shine a spousta lidí si myslí, že jsem 
fakt divnej. Možná mají pravdu. Mám hrozně moc zá-
jmů, jako třeba: čtení komiksů, kreslení komiksů, vymě-
ňování komiksů, kupování komiksů. Jenže pak jsem se 
jednou ocitl na seznamu Klubu trapáků – na holčičích 
záchodcích! To jsem tak přece nemohl nechat! Musel 
jsem se pokusit svoje jméno z toho seznamu přeškrtat, ale netušil jsem, co 
všechno to s sebou přinese.
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Telefonické konzultace
dětských lékařů

(po ordinačních hodinách)

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

MUDr. Chocholová    
 tel. 606 840 451

MUDr. Matasová        
 tel. 607 746 211

Pro registrované pacienty těchto lékařů: 

Út 1. 7. MUDr. Matasová
St 2. 7. MUDr. Matasová
Čt 3. 7. MUDr. Chocholová
Pá 4. 7. MUDr. Matasová
So 5. 7. MUDr. Chocholová
Ne 6. 7. MUDr. Chocholová
Po 7. 7. MUDr. Čerňanská
Út 8. 7. MUDr. Matasová
St 9. 7. MUDr. Chocholová
Čt 10. 7. MUDr. Čerňanská
Pá 11. 7. MUDr. Chocholová
So 12. 7. MUDr. Čerňanská
Ne 13. 7. MUDr. Čerňanská
Po 14. 7. MUDr. Čerňanská
Út 15. 7. MUDr. Matasová
St 16. 7. MUDr. Čerňanská
Čt 17. 7. MUDr. Dáňová
Pá 18. 7. MUDr. Čerňanská
So 19. 7. MUDr. Matasová
Ne 20. 7. MUDr. Matasová
Po 21. 7. MUDr. Chocholová
Út 22. 7. MUDr. Matasová
St 23. 7. MUDr. Chocholová
Čt 24. 7. MUDr. Chocholová
Pá 25. 7. MUDr. Matasová
So 26. 7. MUDr. Chocholová
Ne 27. 7. MUDr. Chocholová
Po 28. 7. MUDr. Dáňová
Út 29. 7. MUDr. Matasová
St 30. 7. MUDr. Matasová
Čt 31. 7. MUDr. Dáňová

Pá 1. 8. MUDr. Dáňová
So 2. 8. MUDr. Matasová
Ne 3. 8. MUDr. Matasová
Po 4. 8. MUDr. Čerňaská
Út 5. 8. MUDr. Matasová
St 6. 8. MUDr. Dáňová
Čt 7. 8. MUDr. Dáňová
Pá 8. 8. MUDr. Matasová
So 9. 8. MUDr. Dáňová
Ne 10. 8. MUDr. Dáňová
Po 11. 8. MUDr. Chocholová
Út 12. 8. MUDr. Matasová
St 13. 8. MUDr. Chocholová
Čt 14. 8. MUDr. Dáňová
Pá 15. 8. MUDr. Dáňová
So 16. 8. MUDr. Chocholová
Ne 17. 8. MUDr. Chocholová
Po 18. 8. MUDr. Čerňaská
Út 19. 8. MUDr. Matasová
St 20. 8. MUDr. Chocholová
Čt 21. 8. MUDr. Chocholová
Pá 22. 8. MUDr. Čerňaská
So 23. 8. MUDr. Čerňaská
Ne 24. 8. MUDr. Čerňaská
Po 25. 8. MUDr. Čerňaská
Út 26. 8. MUDr. Matasová
St 27. 8. MUDr. Čerňaská
Čt 28. 8. MUDr. Matasová
Pá 29. 8. MUDr. Matasová
So 30. 8. MUDr. Čerňaská
Ne 31. 8. MUDr. Čerňaská

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

Spolek pro rozvoj města Lysá nad Labem

vyhlašuje IV. ročník soutěže

ROZKVETLÁ OKNA
Soutěž se bude konat v době letních prázdnin, tedy od 1. července 

do 31. srpna 2014, a účastnit se jí mohou všichni občané města 
Lysá nad Labem jak v roli nominujícího, tak nominovaného.

Vyhlášeny jsou opět 2 kategorie:
1.  Květinová výzdoba a celková úprava oken
2.  Květinová výzdoba a celková úprava domu

Každý občan města má právo navrhnout k ocenění 
„rozkvetlá okna“ domu či bytu nebo „rozkvetlý dům“ nacházející 

se v katastrálním území města Lysá nad Labem.

Podmínkou nominace je elektronické podání zaslané nejpozději do 
31. srpna 2014 na e-mailovou adresu rozkvetlaokna@seznam.cz. 

Součástí nominace musí být venkovní fotografi e oken nominovaného 
domu nebo bytu respektive celkový pohled na nominovaný dům, 

adresa nemovitosti a datum pořízení fotografi e. Nezapomeňte také 
uvést kategorii, do které objekt nominujete!!!

Podmínkou k účasti v soutěži je, že okna rodinného domu či bytu 
nebo celý dům jsou zkrášleny kvetoucí květinovou výzdobou. 
O pořadí v soutěži rozhodne porota, výsledky soutěže budou 
vyhlášeny během podzimu 2014. Oceněny budou 3 nejlepší 

„kvetoucí domovy“ v každé kategorii. 
Za Spolek pro rozvoj města Lysá nad Labem

Hynek Fajmon, předseda

Klub
Fajn

KlubFajn
www.klubfajn.estranky.cz

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

Poděbradova 1707, Lysá n. L.

CESTOVNÍ PRÁZDNINY
28. 7. – 1. 8. 2014

TÝDENNÍ PROGRAM PRO DĚTI OD PĚTI LET
Pomocí hudby, jídla, sportu, vyrobených pomůcek a dalších 

nápadů se každý den vypravíme do jiné části naší krásné planety.
Najdeme poklad, pohrajeme si i odpočineme a hlavně 

společně strávíme báječný týden venku i v herně!

Bližší informace a přihlášky na webu:
WWW.KLUBFAJN.ESTRANKY.CZ,

emailu: klubfajn@seznam.cz, telefonu: 777 141 243
nebo osobně ve Fajn Klubu.

S koncem školního roku nepři-
chází pouze radostná doba prázdnin 
a dovolených, pro školu je to také 
nejlepší čas k bilanci uplynulého ob-
dobí. Naše ZUŠka letošní školní rok 
strávila tradičně nejen svým hlavním 
posláním (pedagogickým a výchov-
ným působením na své žáky), ale 
i dlouhou řadou koncertů, vystoupe-
ní, výstav a mezioborových projektů. 
Jejich počet se vyšplhal na číslo ne-
bývalé - 140. Jen těžko by se dalo na 
tomto místě uvést všechny, jmenuj-
me proto alespoň ty nejvýznamnější 
- podzimní reprízy úspěšného před-
stavení Sporck persona baroque, 
na kterém se podíleli jak žáci, tak 
učitelé, jarní představení Žába 
mastičkářka, které bylo především 
v režii pěveckého sboru a literárně-
-dramatického oboru. Dále je třeba 
zmínit tři nádherné výstavy výtvar-
ného oboru – vánoční, absolvent-
ská a závěrečná, koncerty orchestru 

a sboru – vánoční a závěrečný, na 
kterém se s orchestrem rozloučil 
jeho zakladatel, dirigent a bývalý ře-
ditel školy pan Josef Švejda. Pěvecký 
sbor se také dočkal odpovídajícího 
názvu – byl pojmenován „Ama Mu-
sica“, což znamená „láska k hudbě“. 
Představení s názvem „Zvířecí bál“, 
kde dominoval zejména taneční 
obor, pěvecký sbor a literárně dra-
matický obor, bylo provedeno pro 
školy a veřejnost celkem 7x! Dě-
kujeme všem divákům za podporu 
a báječnou atmosféru, kterou nám 
při představeních připravují!

Bohatou úrodu sklízeli naši žáci 
díky své píli i na nejrůznějších sou-
těžích. Zmiňme alespoň ty, kteří 
se probojovali do celostátních kol 
– v hudebním oboru získal čest-
né uznání klavírista Ondřej Zikán 
(p. uč. E. Belchiková), Adéla Ryšavá 
se umístila v bronzovém pásmu sou-
těže Mládí a Bohuslav Martinů (zpěv 

– p. uč. J. Jehličková), ve stejném klání 
se ve stříbrném pásmu umístila Jitka 
Luňáčková (klavír – p. uč. L. Čapek). 
Trio Latin Inspired – Vít Mikušek, 
Matouš Čáp, Martin Rampa – se ve 
své kategorii umístilo ve zlatém pás-
mu (ekvivalent prvního místa) v ce-
lostátním kole soutěže jazzových or-
chestrů. Zmínku si zaslouží i 1. místa 
v krajských kolech (byť bez postu-
pu díky přísným směrným číslům 
postupujících) - klavíristé Jonáš 
Doležel, Tereza Havelková (p. uč. 
E. Belchiková), Kristýna Jehličková 
(p. uč. J. Jehličková) a houslisté Jan 
Němec a Matěj Mikušek (p. uč. 

V. Blažková). 
Výtvarný obor se po úspěchu 

v krajském kole zúčastní celostát-
ní přehlídky VO „Oči dokořán“. 
S řadami „Inspirace architekturou 
I. – IV.“ - Šimon Kmet, „Přírodní 
struktury – stromy, listy, plody“ 
(p. uč. H. Malíková). Lukáš Vydra 
(p. uč. H. Malíková) získal skvělé 
3. místo v celostátní soutěži „Příro-
da kolem nás“.

Literárně-dramatický obor letos 
slaví velké soutěžní úspěchy - Amá-
lie Tesařová (p. uč. K. Urbánková) 
obdržela čestné uznání v celostátní 
přehlídce ZUŠ, Gabriella Farr se 
probojovala do celostátního kola 
nesoutěžní přehlídky mladých 
recitátorů, na které s úspěchem 
vystoupila, Anna Faldusová se 
účastnila soutěže Wolkerův Pros-
tějov (výsledky do uzávěrky Listů 
nebyly známy). V krajském kole 
soutěže ZUŠ v recitaci a literární 

Ohlédnutí za školním rokem 2013/2014 
v ZUŠ F. A. Šporka

Šestnáct osob ze Středočeského 
kraje nastoupilo 20. května již do 
3. cyklu projektu Amelie Návrat do 
zaměstnání po onkologické nemoci. 

„Jsou to lidé různých profesí 
i vzdělání, často s výbornými pracov-
ními kompetencemi a velkou chutí 
vrátit se do zaměstnání. Po nemoci 
jim ale zůstala určitá zdravotní ome-
zení a kladou důraz na zdravý životní 
styl. To jim hledání práce kompliku-
je,“ říká vedoucí projektu Tereza 
Žílová.

Součástí prakticko-vzdělávací-
ho programu o délce 4 měsíců je 
pracovní poradenství, koučování, 
přednášky o pracovně-právní i so-
ciální problematice, ale také simu-
lované výběrové řízení a nakonec i 
zprostředkování zaměstnání. Cel-
kem účastníci absolvují 11 dvou až 
tří dílných seminářů, budou pra-
covat v týmech i samostatně řešit 
úkoly zaměřené na posílení jejich 
pracovních kompetencí i technik, 
jak najít zaměstnání. Věnuje se jim 
čtyřčlenný tým složený ze sociální 

pracovnice, psycholožky, pracovní 
poradkyně a koordinátorky. Cílem 
je pomoci jim najít zaměstnání, kte-
ré odpovídá jejich kvalifi kaci a bere 
ohledy na jejich zdravotní stav.

Program Návrat do zaměstná-
ní po onkologické nemoci je určen 
obyvatelům Středočeského kraje, 
jejichž nemoc ustoupila (jsou tak-
zvaně v remisi), pobírají invalidní 
důchod a mají potíže s nalezením 
zaměstnání.  Většinou se do něj hlá-
sí ženy. „Ženy obvykle častěji než 
muži vyhledají odbornou lékařskou 
i psychosociální pomoc. Převaha 
žen mezi klienty organizací jako 
je Amelie i v jejím týmu může také 
některé muže odradit,“ komentuje 
malou účast mužů Tereza Žílová.

Poslední běh otevíráme v říjnu 
letošního roku.  Je možné se hlásit 
již nyní.

Projektem Amelie Návrat do 
zaměstnání po onkologické nemoci 
prošlo zatím 28 lidí, šest absolventů 
již práci našlo, někteří u spolupra-
cujících zaměstnavatelů a za pod-

pory týmu Amelie, jiní samostatně. 
Někteří ze zaměstnavatelů využili 
možnost získat mzdový příspěvek, 
který program nabízí. Střední a 
velké fi rmy se o zaměstnávání lidí 
se zdravotním postižením zajímají, 
protože mají ze zákona povinnost 
zaměstnat alespoň 4 procenta zdra-
votně postižených osob, případně 
odebírat určitý objem služeb a vý-
robků od fi rem či jiných organiza-
cí, které takové lidi zaměstnávají. 
Pokud tuto povinnost neplní, musí 
to fi nančně kompenzovat do státní 
pokladny.

Projekt Amelie má nejen pomo-
ci konkrétním lidem, ale poukázat 
na význam systematické odborné 
psychosociální pomoci a na proble-
matiku neviditelných zdravotních 
postižení ve vztahu k zaměstnávání. 

Projekt Návrat do zaměstnání 
po onkologické nemoci má celkem 
4 cykly, byl zahájen v dubnu 2013 
a skončí v dubnu 2015. Je fi nanco-
ván z Evropského sociálního fondu 
prostřednictvím OP LZZ a ze stát-

ního rozpočtu ČR a díky tomu je 
pro účastníky zdarma. Program je 
jediný svého druhu pro tuto cílovou 
skupinu a vychází z dobré znalosti 
specifi ckých problémů, kterým lidé 
po onkologické léčbě při návratu do 
běžného života čelí.

Amelie jako jedna z mála orga-
nizací podobného zaměření má od 
svého založení v roce 2007 cíl po-
skytovat onkologicky nemocným 
a jejich blízkým odbornou psycho-
sociální podporu, informovat o její 
důležitosti a přispívat k tomu, aby 
se stále více stávala součástí stan-
dardní nabídky péče o lidi s rakovi-
nou. Projekt psychosociální pomoci 
připravovala od podzimu 2005 za-
kladatelka Amelie Pavla Tichá poté, 
co sama ukončila svou první onko-
logickou léčbu. 

Více informací na webových 
stránkách Amelie (odkaz zde) 
nebo kontaktujte: Terezu Žílovou 
(koordinátorka projektu), e-mail: 
projekteu@amelie-os.cz, tel.: 608 
458 302

Návrat do zaměstání po onkologické nemoci 

tvorbě se dočkala Anna Faldusová 
ceny za schopnost vytvořit atmosfé-
ru, Amálie Tesařová za živý obraz 
hrdinky, Dominika Byrtusová za 
energii v projevu a Gabriella Farr za 
přirozený projev. Gratulujeme všem 
žákům a jejich učitelům k tak vyni-
kajícím úspěchům!

Slibně se rozvíjí také činnost 
spolku QUATTUOR ARTES, kte-
rý působí při naší škole. Máme za 
sebou první „velký“ počin – za fi -
nančního přispění města Lysá nad 
Labem společně pořádaný „Večer 
populárních a fi lmových melo-
dií“ (vystoupili učitelé a žáci ZUŠ 
a hosté). Ten se dočkal plného sálu 
i vzácné návštěvy v osobě Ondřeje 
Soukupa, autora hudby k fi lmu Kol-
ja, která také na koncertě zazněla 
(v aranžmá Lukáše Sommera). 
Dne 28. 8. 2014 proběhne již tradič-
ní „Setkání s paní Operou“ v rámci 
mezinárodního hudebního festiva-
lu na Loučeni, které opět spolupo-
řádá QUATTUOR ARTES se ZUŠ. 
Spolek rovněž ve spolupráci se ško-
lou zorganizoval slavnostní ocenění 
žáků za výsledky v soutěžích.

Důležitou událostí v životě 
každé školy je návštěva České 
školní inspekce. Ta nás navštívila 
v předvánočním čase a my můžeme 
konstatovat, že jsme obstáli velmi 
dobře. Kontrola neshledala žádné 
nedostatky, které by zasluhovaly 
zápis do inspekční zprávy a násled-
nou kontrolu ČŠI. Inspektoři ocenili 
naše mezioborové projekty, vedení 
školní matriky, vybavení školy a její 
vedení, i studio Šikulka. Pro školu je 
to dobrá zpráva, že naši práci vede-
me správným směrem.

Jak je vidět z tohoto stručného 
souhrnu všeho, co se v letošním 
školním roce dělo, na nudu si u nás 
nemůžeme stěžovat. Ale za hodiny, 
které věnujeme své práci, i za znač-
nou porci toho, co je třeba udělat 
nad stanovené povinnosti, nás od-
měňuje nadšení dětí, spokojenost 
rodičů i uznání veřejnosti.

za ZUŠ F. A. Šporka
Vlasta Blažková
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Mateřské centrum Parníček 
Čsl. armády 29/11, 289 22  Lysá n. L.

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

MC PARNÍČEK MÁ OTEVŘENO I O PRÁZDNINÁCH!

HERNA JE ZAVŘENÁ:
30. 6. – 6. 7. 2014
25. 8. – 31. 8. 2014

HERNA JE OTEVŘENÁ:
úterý, středa, čtvrtek
9.00 – 12.00 hodin

Miniškolka = Klub
BENJAMÍNEK:
úterý – čtvrtek
8.00 – 12.00 hodin

CVIČENÍ PRO DĚTI
CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ
dle rozpisu na webu

NABÍZÍME K PŮJČENÍ VSTUPENKY
do středověké vesničky BOTANICUS

PO CELÉ PRÁZDNINY 
JE PRO VÁS A VAŠE DĚTI 
PŘIPRAVENÉ VENKOVNÍ HŘIŠTĚ
- se 2 trampolínami (4,8 m a 3 m)
- s dřevěným domečkem, skluzavkou
  a houpačkami
- a dalšími hračkami na zahradu

OD ZÁŘÍ PRO VÁS PŘIPRAVUJEME:
– taneční přípravku pro děti od 3 do 6 let (středa odpoledne)
– cvičení pro děti s rodiči i bez rodičů (pro děti již od 1,5 roku do 6 let)
– odpoledne s angličtinou pro děti od 4 do 7 let 
 - 2 hodiny v kuse s rodilou mluvčí
– miniškolka = klub Benjamínek pro děti 2,5 - 5,5 let
– anglická konverzace pro dospělé s hlídáním dětí (pátek dopoledne)
– jóga pro dospělé - začátečníky i pokročilé (středa odpoledne)

NOVINKY:
– sborový zpěv pro děti od 5 do 10 let
– hudebně – pohybový kroužek pro děti od 6 měsíců do 3 let
– Lidové tanečky pro děti od 4 do 10 let
– VŠEZNÁLEK pro děti od 3 do 6 let – kroužek propojující 
 dramatický, výtvarný, hudební a pohybový obor

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ Z MŠ A ZŠ a jejich převod na kroužky
nebo do herny MC Parníček za cenu 5 Kč

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

Již něko-
lik let trvá 
spolupráce 
m í s t n í c h 

hasičů a zdejší obchodní akade-
mie. Zatímco dříve docházeli ha-
siči za žáky do školy, letos se praxe 
obrátila. A nutno říct, že to byla 
přínosná změna.

V rámci pravidelného celoškol-
ského projektu „Ochrana člověka 
za mimořádných situací“ se žáci 
dozvěděli, jak funguje integrova-
ný záchranný systém a jaké úkoly 
v něm plní hasičské jednotky. 
O zážitky z nejrůznějších zásahů se 
s nimi podělili p. Zima a p. Juříček 

Studenti OA ve stanici lyských hasičů
st. Řadě historek se žáci upřímně 
zasmáli, ale některé, obzvlášť ty 
z běžného života, je vedly k zamyš-
lení nad příčinami vzniklých situací. 
A neměly vždy šťastný konec.

Nechyběly ani praktické ukázky 
techniky, kterou si žáci mohli vy-
zkoušet. Stylové bylo i zakončení 
setkání, kdy se přesně ve dvanáct 
hodin nad celou Lysou nad La-
bem rozezvučely sirény pravidel-
né zkoušky funkčnosti varovného 
signálu.

Za velice pěknou a poučnou ex-
kurzi patří místním hasičům naše 
díky.

Mgr. Zdeněk Doležal

LYSÁ nad LABEM
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Paní ředi-
telko, zdra-
votně posti-
žení senioři 

ze Stratova, Lysé nad Labem, Mi-
lovic a Přerova nad Labem, kteří se 
v listopadu 2013 zúčastnili základ-
ního kurzu užívání PC na OA Lysá 
n. L. a díky Vašemu pochopení 
v současnosti navštěvují opakovací 
a doučovací kurz vedený obětavým 
a trpělivým žákem 2. ročníku OA, 
panem Matyášem Elicerem, Vám 
děkují za umožnění konání kurzu 
a přístup do PC učebny. Přednáše-
jícímu všichni děkujeme nejen za 
ochotu doučovat seniory, ale přede-
vším za úžasnou trpělivost s námi 
a s naší pamětí.

Účastníci kurzu

Poděkování Obchodní akademii v Lysé nad Labem

LYSÁ nad LABEM

O
B

C
H

O
D

N
Í

A
K

A
D

E
M

IE

Krajská soutěž v grafi ckých 
disciplínách

Krajskou soutěž v grafi ckých 
disciplínách v Berouně absolvovali 
3 vítězové školního kola v psaní na 
klávesnici - Monika Svobodová, 

Studenti Obchodní akademie Lysá nad Labem 
uplatnili své odborné znalosti a dovednosti

Velká cena Lysé nad Labem

Denisa Kazdová a Adéla Bakešová. 
Nejlépe se umístila Monika Svobo-
dová s 267 čistými úhozy za minutu 
a obsadila 21. místo mezi 42 účast-
níky.
Ekonomicko-manažerská 
olympiáda

Ekonomicko-manažerské olym-
piády, pořádané Univerzitou To-
máše Bati ve Zlíně, se celkem zú-

častnilo 2 847 žáků středních škol 
České a Slovenské republiky. První 
kolo probíhalo elektronicky a bylo 
rozděleno do 5 oblastí - ekonomický 
přehled, ekonomie, management 
a marketing, anglický jazyk, ma-
tematika a logika. Pro postup do 
fi nálového kola nakonec bylo potře-
ba 65 ze 100 možných bodů. Naši 
školu reprezentovalo 10 žáků. Nej-

lépe se umístil Jakub Svoboda s 56 
body (nejlepší účastník olympiády 
dosáhl 87 bodů). Více než 50 bodů 
dále získali Hana Kubínová, Michal 
Svoboda, Petr Hes, Lukáš Vrátil 
a Magdaléna Janatová. Celkově 
naši žáci dosáhli nadprůměrného 
umístění, neboť střední hodnota 
všech soutěžících byla 46,17 bodů.

Ing. Jana Tomková

LYSÁ nad LABEM
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14. 7. – 18. 7. Sport nás baví
28. 7. – 1. 8. Bojovník a jeho pět smyslů
11. 8. – 15. 8. Hurá do přírody
25. 8. – 29. 8. Cesta kolem světaVe středu 11. 

6. 2014 se po 
roční přestáv-
ce konal již 18. 
ročník atletické 

soutěže pro základní školy - Velká 
cena Lysé nad Labem. Soutěže se 
zúčastnily 4 školy - ZŠ Kostomlaty, 
ZŠ Kounice, ZŠ T.G.M. Milovice 
a pořádající ZŠ B. Hrozného Lysá 
nad Labem.

Děti ve čtyřech věkových kate-
goriích od 1. do 8. třídy soutěžily 
v pěti disciplínách - v běhu na 50/60 
metrů, v běhu na 1000/1500 metrů, 
ve skoku dalekém, v hodu míčkem/
granátem a v závěrečné štafetě 
4x 300 metrů.

Základní škola Kounice přivezla 
velmi dobře připravené závodníky, 
a tak se poměrně brzy ujala vedení 
v soutěži škol. Pořádající škola ZŠ 
B. Hrozného obhájila druhé místo 
z minulého ročníku. O třetí místo 
svedli tuhý boj žáci škol z Milovic 
a Kostomlat. Nakonec se shodným 
počtem bodů skončily oba týmy 
společně na 3. místě.

Nejlepším jednotlivcům se pře-
dávaly medaile a diplomy. Mnozí  
závodníci poprvé okusili povznáše-
jící pocit stát na stupních vítězů.

Poháry pro první tři umístěné 
týmy věnovalo město Lysá nad La-
bem a vítězným školám je předal 
starosta města Lysé nad Labem pan 
Mgr. Jiří Havelka.

Celkové výsledky:
1. ZŠ Kounice
2. ZŠ B. Hrozného Lysá n. L.
3. ZŠ T.G.M. Milovice 
 a ZŠ Kostomlaty n. L.

Nejlepší závodníci 
z pořadatelské školy:
Michaela Hankeová - 2 zlaté 
a 1 stříbrná, Martin Ciryn - 2 zlaté,
Eliška Tvrdá - 1 zlatá a 2 stříbrné;
další zlatí medailisté: Matěj Širc, 
Lukáš Kleiner, Gabriela Tomková 
a Matyáš Herčík

Všem závodníkům gratulujeme 
k jejich umístění a děkujeme za 
vzornou reprezentaci naší školy.

Poděkování dále patří městu 
Lysá nad Labem a celému organi-
začnímu týmu ZŠ B. Hrozného.

Mgr. Dana Tvrdá,
ZŠ B. Hrozného

V měsíci 
dubnu k nám 
do školní druži-
ny zavítala paní 
H a n o u s k o v á 

s dcerou, aby předvedla dětem 
sportovní disciplínu s pejsky 
nazvanou Agility. Pejskové pře-
konávali překážky - podlézali, 
skákali nebo běhali tunelem. Na-

konec měly děti možnost si pej-
sky pohladit a ke každému paní 
Hanousková připojila jeho krátký 
životopis.

Děkujeme paní Hanouskové, 
která nezištně obětovala svůj čas 
a energii.

Miloslava Solusová, 
vedoucí vychovatelka

Školní družina ZŠ B. Hrozného 

Agility

pro děti 4 – 9 let6.30 – 16.30 hodin
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Třetí Lysecký okrsek dobrovol-
ných hasičů pod vedením pana 
Josefa Koštíře pořádal dne 31. 5. 
2014 již 14. ročník závodu branné 
všestrannosti „O pohár starosty 
města Lysá nad Labem“, kterého 
se jako pořadatelé zhostili hasiči 
ve Dvorcích. Ředitelem tohoto zá-
vodu a zároveň jeho zakladatelem 
je pan Vladimír Juříček, a je třeba 
se zmínit, že první tři ročníky byly 
pořádány v Byšičkách, násled-
ně pak sedm ročníků proběhlo 
v areálu parku zámku Lysá n. L. 
a poslední tři ročníky se konaly 
ve Staré Lysé. Každým rokem 
se dařilo soutěž o něco vylepšit 
v programu a je nutno napsat, že 
ve Staré Lysé už byla laťka pomy-
slné kvality hodně vysoko. Když 
výbor okrsku v Lysé nad Labem 
rozhodl o konání již zmíněného 
14. ročníku ve Dvorcích, byla to 
zároveň i výzva pro Dvorecké ha-
siče, udělat závod a následný pro-
gram ještě zajímavější. Dvorečtí 
hasiči se dali hned z jara pod ve-
dením pana Petra do příprav a or-
ganizace. Po náročném srovnání 
terénu za zbrojnicí, se jim povedlo 
udělat krásnou plochu, která se 
již od dubna zazelenala. Její pra-
videlnou údržbou dosáhli skoro 
na kvalitu hřiště. Následně ovšem 
pro uspořádání soutěží a jiných 
aktivit bylo nutno zajistit další 
zázemí. Tady ale nastal problém. 
V programu, který měl být za-
jištěn, neměly chybět doplňkové 
soutěže pro děti, pěna, občerst-
vení a zábava. Tu Dvorečtí sice 
dokázali, jak se říká papírově 
připravit, ale kde venku to reali-
zovat? Nezbylo než se pustit do 
náročné práce, která vyžadovala 
maximálního nasazení aktivních 
hasičů jednotky. Přípravy a or-
ganizace se rozběhly na začátku 
května naplno. Díky sponzorům 
a vedení města Lysá nad La-
bem se povedlo získat dotaci 
na krásnou část programu. Ov-
šem to nebylo ještě všechno. Za 
zbrojnicí, kde dříve v zákoutí 

14. ročník branné všestrannosti mladých hasičů 
ve Dvorcích bylo opravdu neútulně, vyrůs-

talo roští, občas se nasbíraly 
i odpadky a smetí, který hasiči 
pravidelně uklízeli, bylo nutné 
prostor upravit. Povedlo se to 
v termínu 3 týdnů před soutě-
ží a ani místní nestihli sledovat 
rychlost a změny. Povedlo se. 
Hasiči ve Dvorcích byli připra-
veni ukázat, že nejsou jen „pět-
kaři k výjezdu“, ale v zajištění 
kultury v obci prostě „jedničky“. 
S podporou přišlo nejen město, ale 
i sponzoři jako pila pana Lajnera 
z Řehačky, pana Milana Pytlouna 
ze Strak, fi rma CEMEX z Lysé 
n. L., fi rmy Mipostav real Praha 
a mnoha dalších. Branný závod 
začal po slavnostním nástupu 
startem v 10.00 hodin a patnáct 
družstev mladých hasičů mohlo 
zápolit o krásné ceny. Svatý Flo-
rián vyslyšel prosby Dvoreckých 
a dopřál všem nádherný den, plný 
sluníčka před předchozími čtyř-
mi deštivými dny. Start závodu 
přišel doplnit a všechny pozdra-
vit tajemník městského úřadu 
v Lysé n. L. pan Miloš Dvořák, 
který spolu s dětmi po startu 
projel i celou trať, aby zhodno-
til jednotlivá stanoviště. A tak 
jakmile byly disciplíny splněny, 
následovala přestávka na obědy 
a koláče. Hned po obědě bylo 
připraveno největší překvapení 
pro všechny a to kouzelník a ilu-
zionista pan Pavel Kožíšek z di-
vadla kouzel, který sebou přivezl 
i svou asistentku slečnu Hanku 
Mašlíkovou. Jejích vystoupení 
bylo hodinové, nádherné a plné 
zábavy. Děti, ale i dospělí byli 
velice mile překvapeni, jak si 
kouzelník počínal. Zapojil nejen 
děti do dění na jevišti, ale dokon-
ce i s dospělými dokázal čarovat 
a kouzlit. Po skončení programu 
byla uspořádána autogramiáda, 
při které se vytvořila fronta, jež 
neměla konce. To vypovídalo 
o zájmu a úspěchu. Následně 
proběhlo vyhodnocení soutěže 
a toho se zhostili funkcionáři jak 
města Lysá n. L., tak i hasičů. Při 
předávání pohárů se za město 

Lysá n. L. účastnila místostarost-
ka paní Marcela Chloupková, kte-
rá poděkovala všem závodníkům 
za účast a ty nejlepší odměnila 
pohárem, ke kterému ještě pan 
Koštíř, pan Nenutil a pan Juříček 
přidali mnoho dalších odměn. Je 
krásnou a milou povinností také 
informovat, že Dvorečtí „nej-
mladší“ se umístili na 1. místě 
a vyhráli si svůj pohár. To byla 
nádherná tečka závodu, ale hned 
na děti čekala další překvapení. 
Protože bylo nádherné počasí, 
přijeli do Dvorců hasiči ze Staré 
Lysé pod vedením pana Petra 
Vančíka se svou „Lízou“, aby 
zajistili vodu a následně hasiči 
z Lysé n. L., kteří nám zapůjči-
li výrobník pěny. Ovšem nikdo 
nečekal, že se do hry plné pěny 
zapojí i dospělí. To všechny po-
těšilo. Následně se všichni vyspr-
chovali pod „Lízou“a po osušení 

následovaly další zábavné hry, 
které měla na starosti vedou-
cí mládeže paní Petra Šolínová 
s kolektivem ze Dvorců. Pro-
gram byl velkolepý a slavnostní 
ukončení v 18.00 hodin bylo 
tedy jen symbolické, protože se 
stále soutěžilo a hrálo dál. V zá-
věru bychom chtěli poděkovat 
vedení města za pomoc, hasičům 
z Milovic, Byšiček, Staré Lysé, 
Lysé nad Labem vyjádřit díky za 
účast a neocenitelnou spoluprá-
ci. Opět se potvrdilo, jak sbory 
hasičů dokážou udělat mnoho 
pro mládež a pomáhat nejen sobě 
navzájem, ale i ostatním. Tím 
posledním je přání, aby se ten 
následující výroční patnáctý roč-
ník povedl tak jako ty předchozí, 
a abychom se opět sešli k naplně-
ní ducha soutěží a zábavy dobro-
volného hasičstva.  

Petr Nenutil SDH Dvorce

Dne 21. července 2014 uplyne 
15 let od úmrtí P. Milana Mar-
tináska, faráře římskokatolické 
farnosti v Lysé nad Labem, vikáře 
a kanovníka staroboleslavského, 
působícího do roku 1999.

U této příležitostí bude sloužena 
děkovná a vzpomínková mše svatá 
v neděli 6. července v 9.30 hodin 
v kostele sv. Jana Křtitele, všechny 
srdečně zveme.  

Vzpomeňme v modlitbě!
Farníci z Lysé nad Labem, 

Milovic a Kostomlat n. L.

Vzpomínka 
V sobotu 24. 5. proběhl ve 

Dvorcích benefiční festival na 
podporu výstavby dětského 
hřiště. Na programu bylo ně-
kolik kapel různých hudebních 
žánrů, divadlo pro děti, vinylo-
téka, vyrábění loutek z brambor 
a obří bubliny. I přes rozmary 
počasí se celá akce velmi vyda-
řila a návštěvníci byli spokojeni. 
Ostatně napovídá tomu i vybra-
ná částka 3870,- Kč, která je 
pro nás velmi milé překvapení. 

Benefi ční festival ve Dvorcích
OV Dvorce, chce touto cestou, 
ještě jednou moc poděkovat 
Všem lidem, kteří se festivalu 
zúčastnili a přispěli dětem na 
dobrou věc. Následovat budou 
další aktivity, třeba na již tra-
diční Dvorecké pouti 5. 7. a až 
se sejde peněz víc, budou ná-
sledně použity, buď na zakou-
pení, nebo vyrobení několika 
prvků na dětské hřiště.

za OV Dvorce 
Martin Podaný

Operace Valkýra byl krycí 
název pro atentát na A. Hitle-
ra. Ve vůdcově hlavním stanu 
zvaném Vlčí doupě explodovala 
20. července 1944 bomba. Hitler 
utrpěl jen lehké zranění, protože 
byl chráněn masivním stolem. 
Čtyři poradci byli usmrceni. Plu-
kovník Claus hrabě Schenk von 
Stauffenberg ukryl bombu do ak-
tovky a v bunkru ji dlouho držel 
v ruce a rozhlížel se, kam by aktov-
ku odložil. Rozhodne se postavit 
ji k masivní noze stolu asi dva kro-
ky od vůdce. Toto rozhodnutí za-
chránilo Hitlerovi život.

„Po výbuchu jsem pořádně 
neviděl“, vyprávěl Hitler později. 
„Všude ležela oblaka dýmu. Spat-
řil jsem jen několik postav. Plíži-
ly se po zemi v kouři. Ležel jsem 
nedaleko dveří, nade mnou byly 
trámy a prkna. Ale vstal jsem bez 
pomoci a začal jsem chodit. Jen 
jsem se poněkud motal.“

Hitlerovi pomohl z bunkru 
maršál Keitel. Po atentátu byla 
skupina dopadena a její členové 
popraveni.

Revolta ve Varšavě, která vypuk-
la 1. srpna 1944, měla osvobodit 
Varšavu vlastními silami, aby mohli 

Horké léto před 70 lety

K webovým stránkám
města

Poláci vyjednávat se Stalinem jako 
rovný s rovným. Poláci se obáva-
li, že po skončení války se jejich 
země dostane pod vliv Sovětského 
svazu. Nedočkali se pomoci ani od 
západních spojenců, Stalin totiž od-
mítl umožnit letecké shozy zbraní 
a zásob, a Američané ani Britové na 
něj nijak zvlášť nenaléhali. A tak po-
vstalci bojovali s tím, co měli. Boje 
byly neobyčejně kruté a bylo jasné, 
že bez pomoci je povstání odsouze-
no k záhubě.

2. října, po devíti týdnech 
neuvěřitelného vypětí, vedení 
povstání kapitulovalo. Varšavu 
museli opustit všichni obyvatelé 
a nastoupily demoliční jednotky, 
které město srovnaly se zemí. Bylo 
zatčeno 9 tisíc Poláků. V ruinách 
města zůstala těla asi sto osmde-
sáti tisíc obětí.

Paříž je osvobozena 25. srpna 
1944 dva a půl měsíce po vylodě-
ní armád spojenců v Normandii. 
Německý velitel města kapituloval, 
ačkoliv Hitler kapitulaci zakázal. 
Chtěl totiž město vypálit. Den nato 
vstoupil velitel francouzské vlády 
generál Charles de Gaulle s velkou 
slávou do Paříže.

Božena Bacílková

V budově bývalého Privumu 
v ulici Čs. Armády vznikla za při-
spění městského úřadu Lysá nad 
Labem stálá hasičská expozice. 
Tato expozice je věnována míst-
nímu sboru dobrovolných hasičů 
v Lysé a je u místěna ve druhém 
patře budovy. Návštěvníci se zde 
mohou seznámit s historií našeho 
sboru od jeho založení až po sou-
časnost, a to prostřednictvím foto-
grafi í i listin. Dále je zde vystavena 

Stálá hasičská expozice
různá výstroj a výzbroj používaná 
hasiči jak při slavnostních akcích 
tak při zásahové činnosti. Poslední 
část expozice je věnována kolekti-
vu mladých hasičů. Zde je k vidění 
první motorová dětská stříkačka 
z roku 1950.

Stálá otevírací doba zatím není 
stanovena, prohlídku je možné 
uskutečnit po telefonické domluvě 
na telefonu 732 322 130. 

Vladimír a Petr Juříčkovi 

Vážení radní, vážené zastupi-
telstvo, v Lysé nad Labem jsem žil 
dlouho, vždy se mi tu líbilo a i když 
je mé trvalé bydliště již nějaký rok 
v Jiřicích, tak ke svému městu 
mám stále vřelý vztah. Poslední 
dobou jsem však zklamaný z toho, 
jak odpovědní na úřadě udělali ně-
kolik kroků zpět v internetové pre-
zentaci města Lysá nad Labem. 
Vizuální a kontextová změna 
webových stránek města mě za-
skočila. Dříve jsem si při pohledu 

na webové prezentace jiných měst 
v duchu říkal, jak můžu být po této 
stránce na své město hrdý. Se svou 
velmi přehlednou webovou strán-
kou se mohlo rovnat leckterým 
významnějším městům. Dnes už 
však ne. Celkovou ubohost nyněj-
šího webu podtrhuje stále aktuál-
ní inzerát s nabídkou zaměstnání 
od ing. Jiřího Havelky do staveb-
nin v Křinci. Nabízí se mi jen je-
diné vysvětlení. Znesnadnit lidem 
přístup k informacím. Lysáci, je 
mi vás líto.

Hynek Lejsal, Jiřice
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V minulém, šestém, čísle Listů 
našli čtenáři na třetí stránce pod 
čtyřmi logy plnými hvězdiček 
a slov „sociální“, „evropský“, 
atd… článek s názvem „Název 
projektu: „Podpora standar-
dizace orgánu sociálně-právní 
ochrany Lysá nad Labem“, kte-
rý začíná zajímavým odstavcem 
(citace mírně krácena): „Město 
Lysá nad Labem se zapojilo do 
projektu Podpory standardizace 
orgánů sociálně-právní ochrany 
v rámci výzvy C2, která se za-
měřuje na podporu naplnění 
standardů kvality sociálně-
-právní ochrany za finanční 
podpory Evropského sociální-
ho fondu…. Finanční dotace 
byla poskytnuta pro realizaci 
grantového projektu s názvem 
Podpora standardizace orgánu 
sociálně-právní ochrany Lysá 
nad Labem“.

V podobném duchu, jazy-
kem ptydepe, je pak psán celý 
článek. Místo toho by možná 
stačilo jen hezky česky napsat, 

Prosíme srozumitelně…. 
A stručně. že sedm pracovníků městského 

úřadu se bude školit a rozvíjet 
ve svých dovednostech, aby 
mohli poskytovat občanům 
města ještě kvalitnější služby. 
A stačilo by. Pochopili bychom.

To, že výše uvedená čtenář-
ská lahůdka není ojedinělá, 
bych mohl doložit i citacemi 
z jiných článků, z nichž některé 
byly uvozeny dokonce šesti (!) 
logy, v předchozích číslech Lis-
tů. Protože však chápu předvo-
lební velký tlak dopisovatelů na 
prostor v tomto plátku, nebudu 
déle zdržovat a zabírat tisko-
vý prostor. Snad jen posled-
ní poznámka: Jsou-li pisatelé 
podobných nesmyslů tajnými 
příznivci našeho bývalého pre-
zidenta Václava Havla a jeho 
hry Vyrozumění, pak smekám 
a přidávám se. I já jsem sa-
mozřejmě pro podporování 
umožňování publikování pro-
spěšného informování občanů 
o organizování zlepšování prá-
ce MěÚ.

Roman Fiala

Kdo nemá dobrý vztah k práci, 
nemá dobrý vztah ani k lidem. 
V minulých letech si naši předko-
vé vážili práce, protože dobře vě-
děli, že práce je matkou pokroku, 
tudíž i života. To neplatí v dneš-
ní době, kdy je práce vysmívána 
a znevažována. Je to zločin, pro-
tože na práci od nepaměti závisí 
existence člověka. Kapitalismus 
není schopen zajistit lidem dů-
stojný život, důkazem toho je 
téměř 700 000 nezaměstnaných, 
veliké procento bezdomovců 
a žebráků závislých na sociálních 
dávkách. Nenalhávejme si, že 
všichni tito lidé „nechtějí praco-
vat“. Nezaměstnanost je největ-
ším zlořádem v této zemi. Je to 
důsledek restaurace kapitalismu 
po roce 1989. Tady hledejme pří-
činu i důsledek tohoto neblahého 
stavu.

Pohled do historie jasně 
ukazuje na nemorálnost geno-
mu kapitalismu. Když koncem 
19. století neměli horníci práci 
a měli hlad, vstupovali do stávek 

Člověk a práce

Čelákovice, 19. května 2014 – 
Nejlepší podnikatelkou Středního 
Polabí podnikající déle než dva 
roky je Kamila Douděrová, maji-
telka architektonického a interié-
rového studia Kamidesign. Mezi 
ženami podnikajícími po dobu 
kratší než dva roky se nejlepší pod-
nikatelkou stala Marta Šipčiako-
vá, která nabízí tašky se zeleninou, 
ovocem a mléčnými produkty pod 
značkou Čerstvé produkty z Pola-
bí. 

Výsledky soutěže Nejlepší podni-
katelka Středního Polabí, kterou or-
ganizoval projekt Podporujme pod-
nikatelky Polabí!, byly oznámeny 
v sobotu 17. května 2014 na ka-
ždoročním Setkání na náměstí 
v Čelákovicích. Vítězky převzaly 
certifi kát a fi nanční příspěvek na 
propagaci svého podnikání od 
starostky Čelákovic Zdeňky Tiché 
a členů poroty.

Střední Polabí zná jména 
nejlepších podnikatelek 
regionu

Kamila Douděrová pracuje pod 
značkou Kamidesign s týmem šesti 
architektů-designérů, kteří se snaží 
svým klientům splnit sen o lepším 
bydlení. Nabízí konzultace, návr-
hy, realizace i dohled nad stavbou. 
Její kreativitu mohli televizní divá-
ci vidět v pořadu Jak se staví sen. 
(www.kamidesign.cz)

Marta Šipčiaková loni na jaře 
absolvovala Miniškolu podnikání 
otevřenou projektem Podporujme 
podnikatelky Polabí! a v létě zahá-
jila projekt Čerstvé produkty z Po-
labí. Tašky s produkty od lokálních 
pěstitelů a farmářů mají každý tý-
den jiný obsah dle aktuální sklizně.
(www.facebook.com/Cerstve.
produkty.z.Polabi)

Soutěž Nejlepší podnikatelka 
Středního Polabí byla zahájena loni 
v říjnu a probíhala ve dvou kolech. 
Jejím cílem bylo nejen zviditelnit 
úspěšné podnikatelské projekty žen, 
ale i povzbudit případné zájemkyně, 

které o otevření vlastního byznysu 
teprve uvažují. Partnerem soutěže 
byla Krajská hospodářská komora 
Střední Čechy.

Více informací včetně žen, které 
skončily na 2. a 3. místě, najdete na 
www.podnikatelky-polabi.cz.

Kontakt na vítězky soutěže: 
K. Douděrová, tel.: 775 433 994,
info@kamidesign.cz 
M. Šipčiaková, tel.: 728 228 882, 
cerstveproduktyzpolabi@seznam.cz

Projekt Podporujme podnika-
telky Polabí! poskytuje ženám 
z regionu Střední Polabí podporu 
a asistenci, aby se staly úspěšnými 
podnikatelkami a sladily svou živ-
nost s potřebami rodiny. Je určen 
nejen ženám na rodičovské do-
volené, ale i starším ženám s ne-
jistou pozicí na pracovním trhu. 
Projekt je fi nancován Evropským 
sociálním fondem z Operačního 
programu lidské zdroje a zaměst-
nanost.

Foto Dagmar Vitáčková: zleva Marta Šipčiaková, koordinátorka projektu
 Podporujme podnikatelky Polabí! Jana Fajtová Krausová, Kamila Douděrová

Po jednání na kraji jsme zajistili 
s panem Sedláčkem nový návrh 
smlouvy o spolupráci na dostavbě 
obchvatu. Ten jsme připomínkovali 
k odstranění zejména formálních 
chyb a očekáváme od kraje, že upra-
vený návrh zašle starostovi města. 
Ideální by bylo, kdyby mohl být 
návrh projednán na zasedání ZM 
dne 25. 6. 2014, ale to nemůžeme 
již ovlivnit a doufáme, že s ohledem 
na důležitost tohoto projednání by 
se ZM sešlo případně i mimořád-

ně o prázdninách. V září by návrh 
nové smlouvy měla projednat Rada 
kraje. Mezi tím jsem přepracoval 
seznam majitelů dotčených pozem-
ků výstavbou. Celkem je dotčených 
majitelů cca 125, 46 pozemků je 
města a asi dalších 25 ostatních or-
gánů státní správy. Tento podklad 
jsem nechal zaslat všem zastupi-
telům a předpokládám, že bude 
součástí materiálu, který má RM 
předložit k projednání na ZM dne 
25. 6. 2014. Pokud jde o výstavbu 

Průběžná zpráva pro občany o řešení obchvatu 
a domova pro seniory Domova pro seniory, tak jsem jed-

nal 18. 3. 2014 s náměstkem hejt-
mana Středočeského kraje pro soci-
ální problematiku a došlo k dohodě, 
že pokud město pošle novou žádost 
o spolupráci, je kraj ochoten znovu 
jednat a snažit se o prověření všech 
možností získání dotací na tuto vý-
stavbu. Jak víte, původní projekt 
se neuskutečnil zejména zásluhou 
některých občanů, a OS Lysin, kte-
ré výstavbu napadli. Negativní roli 
sehráli tehdy i někteří zastupitelé a 
údajně i vedení DD. Sice u soudu 
prohráli, ale prohráli jsme všichni. 

Dotace musely být vráceny. Bohu-
žel vedení města stále spinká zim-
ním spánkem a nic na kraj neposla-
lo. Připravil jsem proto pro jednání 
ZM v červnu t.r. návrh takovéto žá-
dosti. Současně bych rád jednal s 
panem náměstkem hejtmana, který 
se má zúčastnit akcí na Výstavišti ve 
dnech 12. – 15. 6. 2014 a navštívit 
stávající Domov Na Zámku v Lysé 
nad Labem. V zářijovém vydání 
Listů vás budu informovat, jak to 
vše dopadlo.

 Ing. Petr Gregor
zastupitel-bezpartijní za KSČM

Jedna z prvních pozitivních 
zpráv: budou obnovena jednání 
o směnách, výkupech a proná-
jmech pozemků pro výstavbu ob-
chvatu.

Občané našeho města mají 
právo na zdravé životní prostře-
dí. Našim cílem je odvedení tran-
zitní dopravy mimo město. Tím 
se sníží množství emisí a stupeň 
prašnosti. To vše nejen v ulicích 
ČSA, Jedličkova, Družstevní, ale 
také Sojovická, nám. B. Hrozné-
ho, Husovo náměstí, Poděbrado-
vy ulice. 

Kromě výstavby nového mostu 
přes Labe nazvaného Hrabalovým 
mostem dle návrhu europoslan-
ce (Bohumil Hrabal měl s tímto 
mostem asi tolik společného jako 
Jára Cimrman), projekčně připra-
vovaného již od roku 1997 a poz-
dější první etapy obchvatu vedou-
cí z mostu na silnici přes Ostrou 
do Kostomlat, se téměř nic nerea-
lizovalo a bez nadsázky lze říci, že 
v posledních letech se práce téměř 
zastavily. Přesto, že obchvat je 
jednou z priorit uvedených ve 
Strategickém plánu města s po-
tížemi neochotně zpracovaném 
a schváleném předchozím zastu-
pitelstvem, zdá se, že vedení má 
jiný žebříček městských hodnot 

a potřeb. Na rozdíl od aktivního 
přístupu ostatních měst, vedení 
našeho města ponechávalo vše na 
budoucím vlastníkovi – Středo-
českém kraji. Ten však řeší podob-
nou problematiku u více obdobně 
velkých měst, nehledě na to, že 
jak stavební kapacity, tak fi nanční 
prostředky kraje jsou vždy svým 
způsobem omezeny. Vzhledem 
k dlouhodobé téměř nečinnos-
ti vedení našeho města ve věci 
spolupráce na realizace výstavby 
obchvatu byly tyto krajem prove-
deny např. kolem Čáslavi, Kolína, 
Poděbrad, Nymburka, Mělníka 
a dalších měst, včetně nových pro-
jekčních zpracování např. Čeláko-
vic atp..

Na základě připomínek z řad ob-
čanů a po předběžných konzulta-
cích se specialisty v oblasti silniční 
dopravy byla po vzájemné dohodě 
Ing. Gregorem provedena a za-
stupitelům předložena aktualizace 
pozemků nezbytných pro pokračo-
vání výstavby obchvatu. Následně 
byl Ing. Gregor na zasedání Za-
stupitelstva města 14. 5. pověřen 
za město spolu se starostou města 
k dalším jednáním s cílem napo-
moci další přípravě dostavby ob-
chvatu a jeho pokud možno brzké 
realizaci. Hmatatelným výsledkem 

je příprava smluvního vztahu mezi 
Středočeským krajem a městem 
o spolupráci při realizaci výstav-
by. Ta by mohla být obdobná, jako 
probíhala mezi městem a Stře-
dočeskou plynárenskou, a. s., při 
plynofi kaci města v letech 1994 až 
1998. Rovněž fi nancování by moh-
lo probíhat obdobným modelem. 
V období plynofi kace nikdo z ob-
čanů města neplatil podíl na roz-
vodné síti plynovodu a vlastních 
přípojkách k jednotlivým nemovi-
tostem. Po dokončení plynofi kace 
město získalo nemalé fi nanční 
prostředky.

Apeluji tímto na solidaritu 
vlastníků pozemků v trase ob-
chvatu a jejich vstřícnost k jednání 
s městem o možné směně či jejich 
odprodeji pro výstavbu obchvatu, 
příp. k pronájmu pozemků. Po-
kud se je podaří včas bez průtahů 
zajistit, bude to významný krok 
k realizaci obchvatu a tím zlepšení 
životního prostředí pro všechny 
naše spoluobčany i celý region.

Závěrem jen chceme připo-
menout: Obchvat, právě tak 
jako nový Domov pro seniory je 
v souladu se dříve prosazenými 
a Zastupiteli města schválenými 
Strategickým a Komunitním plá-
nem určujícími priority města. 

Jak se zdá, pro vedení města je 
spíše zajímavé unikátní parkovi-
ště pro kola, i když na cyklodo-
pravu nejen ve městě poněkud 
dlouhodobě zapomíná. Vedení 
města, přes četné připomínky 
z řad občanů i odborníků, pro 
rozvoj cyklodopravy ve městě nic 
moc neudělalo. Stačí se podívat, 
kam zmizela možnost bezpečné 
jízdy na kole v Masarykově uli-
ci, náměstí B. Hrozného, nebo 
o kolik km se na katastru Lysé 
nad Labem posunula mezinárod-
ní Labská cyklostezka.

V minulých Listech starostou 
města předložená informace 
o unikátní parkovací věži pro 
kola je sice bohulibý projekt, ale 
vedení města mělo dlouhodobě 
– po celé volební období, vyvíjet 
snahu o zlepšení životního pro-
středí ve městě. To nespasí ani 
populistický projekt případného 
projednání možnosti výstavby 
věže na parkování kol. Opětovně 
se potvrzuje nekoncepčnost ve-
dení města v mnohých otázkách 
jeho života. Přes absenci Do-
pravního generelu a schválené 
Strategický a Komunitní plán, se 
vedení rozptyluje svými dalšími 
nedomyšlenými a nekoncepční-
mi nápady.

Tomáš Sedláček
zastupitel KDU-ČSL

Pod veřejnou kontrolou: OBCHVAT
Nejsem si jistá, zda parkova-

cí věž pro kola spasí a efektivně 
vyřeší parkování kol na nádraží. 
Monumentálně a funkcionali-
sticky s další možností, na co 
čerpat dotace, možná ano.  Snad 
by místo 116 vertikálních míst 
za 7,5 milionů postačila třetina 
obyčejných horizontálních sto-
janů za nepatrný zlomek ceny 
a městská kamera, jejíž oko by 
nový kolostav střežilo ve dne 
i v noci. Je těžké uvěřit, že po ně-
kolik let vedení města společnou 
řeč s ČD na toto téma nenajde. 
Vždyť cíl se zdá být tak stejný: 
spokojení občané = spokojení 
klienti ČD. I když unikátní auto-
mat na nádraží v Hradci Králové 
využívá za pouhých 5 Kč/den 
postupně více cyklistů, jeho ka-

pacita nebývá ani v létě vždy plně 
obsazena. Zato mezi nedalekými 
85 nezajištěnými stojany nena-
jdete místečko. Může se Lysá nad 
Labem vůbec poměřovat s kraj-
ským městem v duchu a ve kva-
litě cyklistického ruchu? Může se 
inspirovat. Začněme třeba tím, že 
s místními i návštěvními cyklisty 
počítá územní a strategický plán 
města. Články pana starosty na 
téma unikátní cyklověže na mne 
působí dosti demagogicky: nej-
prve si v odpovědi na můj dotaz 
stěžuje, že návrh věže není zastu-
pitelstvem kladně přijat, poté se 
v předvolebním plátku Namodro 
objeví sebejistý titul, že Lysá tuto 
věž chystá, následně je tentýž člá-
nek v Listech opatřen opatrněj-
ším titulem jako možnost. Jsou 
jiné varianty řešení? 

Ilona Doležalová

Hlavně ne jednoduše 
a levně

a byli zmasakrováni. V Polské 
Ostravě 9. května 1894 bylo 14 
mrtvých a 20 těžce zraněných. 
Tento strašlivý zločin obžaloval 
Petr Bezruč básní „Ostrava“: 
Abych měl rozum, šel vkopalnu zas,
pro pány robil jak prve:
máchl jsem kladivem – teklo v ráz
na polské Ostravě krve!

 V první polovině 20. stole-
tí dochází k velkým stávkám 
a hladovým pochodům za prá-
ci a chléb a na dlažbě zůstávají 
mrtví. 4. února 1931 u Duchcov-
ského viaduktu četnické kulky 
zabily čtyři dělníky. Teprve po 
Únoru 1948 změnou Ústavy, ve 
které bylo zakotveno právo na 
práci, dochází prakticky k plné 
zaměstnanosti.

 Tomáš Fišar

Pracujme každý s chutí usilovnou
na národa roli dědičné,
naše cesty mohou býti rozličné,
avšak vůli mějme všichni rovnou.

Jan Kollár
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od 19.00 hodin do 20.00 hodin
POWER JÓGA
= je vhodná jako prevence před bolestí zad. Protažení svalů celého těla, jejich 
posílení a udržení naší tělesné schránky ve svalové/ fyzické/, ale i duševní 
harmonii. Klidné a pohodové cvičení…                

od 20.05 hodin do 21.15 hodin

BODYSTYLING
= neboli Total Body Workout je vytrvalostně silové cvičení vhodné pro za-
čátečníky i pokročilé, zaměřené na formování všech svalových skupin 
celého těla. Jde o posilování ve středním tempu. Velmi úspěšně přispívá ke 
snížení nadváhy a tvarování postavy. Cvičíme s činkami, gumičkami, overbaly 
a vahou vlastního těla v aerobním pásmu (ve kterém tělo spaluje zásobní tuky).
7. 7. Břicho speciál, 14. 7. Gumičky, 21. 7. Činky, 28. 7. Overbaly, 
4. 8. Intervalový trénink, 11. 8. Kalanetika + Overbaly, 18. 8. Činky, 
25. 8. Kruhový trénink

od 19.00 hodin do 20.00 hodin
Sportovní areál v Čechově ulici v Lysé nad Labem
(necvičí se v případě nepřízně počasí = deště)

KRUHOVÝ TRÉNINK
= s sebou podložku, mikinu, pití, pevnou obuv. Kondičně - posilovací lekce… 
Vhodné i pro muže… Při kruhovém tréninku se stimulují nervové dráhy zvy-
šující množství energetické produkce ve svalových vláknech. Ta je odpověd-
ná za spalování tuků v těle. Intenzivní posilování a spalování kalorií…

od 19.00 hodin do 20.00 hodin
Sportovní areál v Čechově ulici v Lysé nad Labem
(necvičí se v případě nepřízně počasí = deště)

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.

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

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

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

PONDĚLKY

PONDĚLKY

ČTVRTKY

NEDĚLE

Plán akcí:
12. – 15. 7. 2014 Soustředění agility a obedience
20. – 21. 9. 2014 Intenzivní trénink 
 s Olinou Edrovou

Stejně jako vloni se na rybářské 
závody dětí a dospělých „Memori-
ál Františka Bělského“ konaného 
dne 17. května na rybníku Okrouh-
lík bohužel nevydařily podmínky. 
Zima a větrné počasí s občasným 
deštěm spíše připomínaly podzim, 
ale především ryby letos naprosto 
odmítaly žrát veškeré možné ná-
vnady a nástrahy. A to nejen dě-
tem, ale i dospělým.  Až se mohlo 
zdát, že v rybníce nejsou žádné 
ryby, nebo je někdo před závody 
schválně překrmil. Třicítka mla-
dých rybářů však prokázala zná-
mou rybářskou vášeň i odolnost 

a téměř všichni vydrželi až do konce 
tříhodinového závodu. V kategorii 
mladších i starších dětí nakonec 
bodovala vždy pouze dvojice zá-
vodníků. U mladších dvě dívky (!), 
vítězka Lucka Tanglová a druhá 
Šárka Vesecká, kategorii starších 
vyhrál Pavel Kaucký s výkonem 142 
cm, což by stačilo i na stupně vítězů 
v kategorii dospělých, na druhém 
místě se umístil Jára Tangl. Snad 
k nám bude Svatý Petr v příštím 
roce konečně přívětivější. Děkuje-
me všem sponzorům.

za MO ČRS a RK v Lysé n. L.
Petr Eliška

Výsledky dětských
rybářských závodů

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

Běh zámeckou zahradou
– 51. ročník

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

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

50. ročníku se zúčastnil rekorní počet 109 závodníků. 

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

Startovné:
dospělí – 80 Kč, senioři nad 60 let – 50 Kč, dorost – 20 Kč, 
žactvo – 0 Kč

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

TJ Sokol Lysá nad Labem

Kde končí peníze i lidé z hazar-
du? Na pěkné nové dlažbě. 

O rozkladném vlivu, který mají 
hazardní hry a gamblerství čili pa-
tologické hráčství na lidské životy, 
rodinu, ale i město a potažmo ce-
lou zemi, jsme diskutovali o první 
červnové středě u „kulatého stolu“ 
KDU-ČSL.

Probírali jsme jednotlivá usne-
sení radnice i další dostupné názo-
ry a seznámili jsme se i s výsledky 
vědeckých výzkumů v této oblasti 
(z hlediska lékařského, ekonomic-
kého, sociálního...). Právě ve světle 
dlouhodobých zkušeností a zjištění 
výzkumníků, v nichž jasně hovoří 
čísla o záporném vlivu hazardních 
her na člověka, rodinu a společnost, 
je naprosto neudržitelný názor pana 
starosty Havelky (ODS), že tzv. ha-
zard je poměrně neškodná zábava 
a dobrý zdroj fi nancí pro město 

KDU-ČSL: „Hazard“ vládne nejen v hernách
(viz Listy 3/2014, „Proč nemohu 
kývnout na celoplošný zákaz hazar-
du“). Stačí si otevřít nějakou odbor-
nější literaturu na toto téma.

Takový postoj je ovšem potřeba 
označit také pojmem „hazard“. 
Pokud Lysá nad Labem získá 
z herních zařízení v hernách a re-
stauracích na daních za rok např. 
13 milionů korun, je třeba si toto 
číslo vynásobit dvaceti, abychom 
získali cifru 260 milionů korun, 
které zmizely z rozpočtů rodin 
– z výplat, z kapesných pro mlá-
dež, z důchodů, ze sociálních 
dávek, ale které také pocházejí 
z půjček, které nebudou gamblery 
nikdy vráceny, z kriminální čin-
nosti. Jsou tu tedy dvě zásadní 
otázky: Je takový způsob podni-
kání vůbec morálně ospravedl-
nitelný (podobně jako prostituce 
apod.)? Mohou peníze vydělané 

na lidské slabosti a působící tolik 
zlého přinést něco dobrého? 

V tom není žádné nadpřirozeno, 
bavíme se tu o konkrétních zápor-
ných důsledcích, které daně z ha-
zardu investované do nové dlažby 
nevyřeší ani nepřeváží. Na té pěkné 
dlažbě totiž může skončit řada lidí, 
co si ji vlastně u hracího automatu 
dvacetkrát zaplatili.

Závislost na hazardních hrách 
– především hracích automatech 
a video-loterijních terminálech – je 
srovnatelná se závislostí na tvrdých 
drogách; působí totiž na lidský or-
ganismus podobně. A také rozkládá 
vztahy, vytváří nefunkční rodiny, 
ničí osobnost, důsledky jsou i eko-
nomické.

Na druhou stranu – jak se shodla 
většina diskutujících u „kulatého 
stolu“ – není správné, aby podni-
katelé, kteří investovali do legálního 

způsobu podnikání, byli šmahem 
připraveni o možnost návratu vlo-
žených prostředků a přiměřený 
zisk. Nicméně výrazné omezení 
heren, případně postupné odstra-
nění alespoň herních automatů, je 
vysoce žádoucí. Jsme přesvědčeni o 
tom, že na poskytování toho, co po-
měrně přímo působí lidské neštěstí, 
se vydělávat nemá.

Ke „kulatému stolu“ si k nám 
můžete přisednout i v létě, tedy 
2. července a 6. srpna 2014 
„U Krále Václava“ v Lysé nad La-
bem v Masarykově ulici 218. Za-
čínáme v 18 hodin. Najdete nás 
i na Facebooku v otevřené skupi-
ně „KDU-ČSL Lysá nad Labem“. 
Těšíme se na posezení s vámi a na 
vaše podněty.

Ondřej Vaněček
místopředseda MO KDU-ČSL 

Lysá nad Labem

 V neděli 2. 6. 2014 se v Psí škole 
Superpes konaly závody obedien-
ce, kde byly zahrnuty třídy OBZ 
a OB1. Jako rozhodčí dorazila 
zkušená Lucia Stemmerová a ste-
wardkou byla Bára Potůčková, 
která dělala vše pro to, aby i pro 
začátečníky byl závod příjemný 
a se vším pomohla. Počasí přálo 
a sešlo se dohromady 28 naděj-
ných týmů, kterým se až na jednu 
dvojici všem podařilo složit zkouš-

ku. Pro ty, co se dostali až na bed-
nu, čekaly krásné ceny od fi rmy 
Tenesco a superpsí medaile. Ve tří-
dě OBZ vyhrála Eva Koliandrová 
s border kolií Aellou Z Nefritu, zís-
kaly známku „výborná“ se ztrátou 
pouhé 3 body, což je úžasný výsle-
dek. Ve třídě OB1 zvítězila také se 
známkou „výborná“ Jana Gibová 
s Bahramem Z Nefritu.

za Psí školu Superpes
 Kateřina Dvořáková

Závody obedience

Město Lysá mělo v pováleč-
ných letech velký podíl na bu-
dování československé armády 
postavením sídliště pro rodiny 
vojáků z povolání. Byli to jednak 
příslušníci pozemního vojska – 
l3. tankové divize, a dále letečtí 

Vzpomínka na vynikajícího letce
profesionálové působící 
na letišti Boží Dar v Mi-
lovicích. Na tomto leti-
šti, kde byla počátkem 
padesátých let dobudo-
vána betonová startova-
cí dráha, byla zahájena 
významná činnost pro 
budování proudového 
vojenského letectva.  V 
květnu 1951 se tu objevily 
první proudové letouny 
Jak-23 sovětské výroby a 
k přeškolení na tento typ 
bylo z našich vrtulových 
leteckých pluků vybráno 
19 nejzdatnějších pilotů. 
Mezi těmito stíhači byl 

25 letý poručík Jaroslav Březi-
na. Letouny svou rychlostí pře-
vyšovaly o víc jak 200 km naše 
vrtulové stíhačky typu S-199, 
byly označené S-101 a naše le-
tectvo jich obdrželo pouze 11 
kusů. A tak krátce po přeškolení 

se letouny s piloty přesunuly na 
žateckou pláň, kde byl založen 
první proudový  11. stíhací pluk. 
Dále se už naše letectvo vyzbro-
jovalo letouny Mig-15, označené 
S-102 a v Žatci byly zakládány 
další dva letecké pluky, kde u 
jednoho z nich jsem jako desát-
ník „plný blaženosti též řezal 
vzduch“. Tehdy v roce 1952 jsem 
se poprvé dostal k řídícímu lé-
tání už npor. Březinovi, který 
z radiovozu perfektně řídil při-
stání obou typu letounů. V té 
době zahynul na letounu S-101 
kamarád por. Čermák, který 
startoval v Aši proti vzdušnému 
narušiteli našich hranic. Vliv 
„vedoucí úlohy strany“ nebyl 
v souladu s tradicí vojenského 
letectva ČSR a mnozí zkušení 
letci na to doplatili, zejména naši 
váleční letci, celým národem 
uctívaní, byli nekompromisně 
propouštěni. Za podobné názory 

byl v té době již kapitán Březina 
vzhledem k vynikajícím pilotním 
a organizačním vlastnostem to-
lerován a za mimořádné výkony 
v přeškolení na novou techniku 
obdržel vyznamenání Za stateč-
nost. V roce 1954 ze Žatce pře-
létlo 10 letounů S-101 do Mladé, 
kde byl založen 2. stíhací pluk, 
jehož velitelem byl stanoven ma-
jor Jaroslav Březina. Krátce nato 
před dalším přesunem tohoto 
pluku do Bratislavy neprávem 
skončil službu v čs. armádě. Zů-
stal v Lysé n. L. kde založil rodi-
nu a úspěšně budoval nové za-
městnání bez jakékoliv podpory 
státu. Tento vynikající letec, kte-
rý patřil k významným osobám 
vojenských vzdušných sil, zažil 
i nevděk totalitní moci našeho 
státu, dožil se 88 let. S hlubokou 
úctou jsme se s ním rozloučili 
30. května 2014 v obřadní síni 
města Lysá nad Labem.

Plk. v. v. Ing Josef Křena
Svaz letců České republiky
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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.

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

Uzávěrka je vždy 10. dne 
v předchozím měsíci!

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

listy@knihovnalysa.cz.

CENÍK
RÁMEČKOVÉ 
SLOUPKOVÉ

INZERCE

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

Studentka VOŠ nabízí HLÍDÁNÍ DĚTÍ v Lysé n. L. a okolí, tel.: 606 928 418.

PODLAHY
dřevěné, laminátové
RENOVACE DŘEVĚNÝCH PODLAH

konzultace zdarma (přijedeme, 
zaměříme, připravíme rozpočet)

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

http://parketka@unas.cz//

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

18. dubna 2014 byla v Lysé nad Labem otevřena 
nová kavárna a klub PATRO.

Návštěvníci se mohou těšit na příjemné prostředí, 
hudební akce zaměřené na živou jazzovou hudbu 

a mnohé další žánry, promítání dokumentů,
vernisáže apod.  K zapůjčení jsou pro návštěvníky 

deskové hry pro zpříjemnění odpoledne. 

Kavárna je nekuřácká, naši hosté mohou ochutnat 
kávu Musetti nebo výborné pivo Bernard. 

Otevřeno máme denně, v týdnu od 16.00 hodin, 
v so a ne od 13.00 hodin.

Více informací: https://www.facebook.com/patroklub
Adresa: Nám. Bedřicha Hrozného 184, Lysá nad Labem

Těšíme se na Vás!

INDIVIDUÁLNÍ JAZYKOVÁ VÝUKA AJ A NJ 
- rychlé získání jistoty díky komunikační metodě 
- moderní výuka gramatiky s dojížděním lektora

- lekce na míru pro začátečníky i pokročilé :-)
Platí o prázdninách i po celý rok 2014-2015.
Tel.: +420 605 840 675, +420 705 286 617

www.karel-novotny.cz novotny@karel-novotny.cz

PROFESIONÁLNÍ PŘEKLADY AJ NJ ČJ
VŠEMI SMĚRY JIŽ OD 130 KČ/NS

Běžné, odborné, fi remní a osobní dokumenty. 
Telefon: +420 605 840 675, +420 705 286 617

www.karel-novotny.cz novotny@karel-novotny.cz

McDonald´s
Horní Počernice

PŘIJME
ZAMĚSTNANCE na HPP a VPP

Náplň práce: výroba a prodej produktů McDonald‘s. 
 Nástupní plat pro HPP je cca 14 000 Kč.

Mzda se zvyšuje již po odpracování 3 měsíců.

 Nástupní plat pro VPP je až 80 Kč/hod.
Mzda se zvyšuje již po odpracování 360 hodin. 

Kontaktní osoba: K. Havlíčková 608 83 73 61
e-mail: rm96@cz.mcd.com

Doučím SŠ MATEMATIKU, reparáty i přes prázdniny, tel.: 325 551 178.

Domov Na Zámku Lysá nad Labem
příspěvková organizace

Zámek 1, 289 22  Lysá nad Labem
IČO: 49534963

PRODEJNÍ DOBA
Pondělí 8.00 – 9.30 12.30 – 15.30
Úterý 8.00 – 9.30 12.30 – 15.30
Středa 8.00 – 9.30 12.30 – 15.30
Čtvrtek zavřeno
Pátek 8.00 – 9.30 12.30 – 15.30
Sobota  12.30 – 16.00

Srdečně zveme do naší zámecké kavárny 
na dobrou zámeckou kávu, sklenku vína 

či k zakousnutí něčeho dobrého.
V pondělí a ve středu odpoledne posezení u muziky.

Otevíráme nové Dětské divadelní studio!                                        Fajn klub 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

Studio pro předškolní děti (5–6 let)
Ve čtvrtek od 16.00 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 17.00 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 alternativního 
a loutkového divadla DAMU, dramaturgyně, autorka loutkových her pro děti, 
herečka, lektorka kroužků divadla a dramatické výchovy. 
Začínáme ve čtvrtek 18. září 2014. 
Kontakt: Klára Doubková, tel.: 739 260 025, klara.dou@gmail.com

VČELAŘSKÝ KROUŽEK
LYSÁ NAD LABEM

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

Pak neváhejte a přijďte mezi nás.

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

ly?
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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).

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

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

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

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

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

Na Vaši návštěvu se těší  Lucie a Jaroslav Blažkovi.

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

VI. LYSKÝ KOŠT  VÍNA
ve dnech 12. 9. a 13. 9. 2014
od 15.00 hodin

2

Osadní výbor Dvorce Vás srdečně zve
na

TRADIČNÍ DVORECKOU POUŤ

V sobotu 5. července 2014 od 14 hodin
Připraven je bohatý program, stánky 

se vším možným i nemožným a hlavně zábava!
Od 16.00 hodin je pro malé (i velké) přichystána divadelní

pohádka SMOLÍČEK.

V průběhu poutě bude BAZÁREK a výtěžek z něj bude použit
na výstavbu dětského hřiště.

Občerstvení zajištěno.
Od 20.00 hodin bude v sále hostince U Háje hrát k poslechu

i tanci hudba Dědina – vstupné dobrovolné.

V neděli 6. července od 14.00 hodin přednese
v místní kapličce P. Porochnavec sváteční slovo.

www.dvorecaci.cz

Skanzen v Přerově nad Labem pořádá 

SKANZEN
V POHÁDCE

ZDEŇKA TROŠKY
aneb

nahlédnutí do pohádek pana režiséra Trošky 
prostřednictvím dochovaných originálů

kostýmů z barrandovského Fundusu

dne 9. 8. 2014 
od 10.00 do 16.00 hodin

Program:
- diktáty ve staré škole 
  v podání Zdeňka Trošky
  v 11. a 13. hodin
- výstava originálů kostýmů 
  z pohádek
- soutěže pro děti s odměnami
- projížďka na ponících
- zvířátka, která si můžete i pohladit
- občerstvení

Vstupné:
rodina (2 dospělí + 2-3 školáci):  280,- Kč
senioři, studenti a školáci:  60,- Kč
dospělí: 110,-  Kč

ném 


