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SPOLEK RODÁKŮ A PŘÁTEL MĚSTA LYSÁ n. L. pořádá

v sobotu 6. 6. 2015 od 15 hodin 
na letní scéně zámeckého parku

V programu účinkují:
FOLKLORNÍ SOUBOR z Břeclavi

KONRÁDYHO DUDÁCKÁ MUZIKA
HASIČSKÁ DECHOVÁ HUDBA

TÁBORŠTÍ POULIČNÍCI 
MAJDA ŠUMPÍKOVÁ zpěv

MAŽORETKY pí uč. Jany Tovarové
PĚVECKÝ SBOR pí uč. Jany Erbenové

Srdečně zveme!!!
Akce se pořádá za fi nanční podpory Města Lysá n. L. a Břeclavi

v s
na

sobo
l t

ot
na letn
v so

l

á n. L. a Břeclavi

!!!
Města Lysá

Erbeno

me!!!
y M á n. L. a 

Rád bych poděkoval všem pří-
tomným, kteří přišli 8. května 
oslavit Den vítězství a zároveň 
uctít památku obětí druhé světové 
války. Zvláště bych rád poděkoval 
Chrámovému sboru u sv. Jana 
Křtitele, který prožitek důstojné-
ho pietního aktu vkusně prohlou-
bil. 

Konec druhé světové války jsme 
letos oslavili již po sedmdesáté 
a zásadní překvapení nám válka 
již zřejmě nepřinese. Má dnes 
ještě smysl připomínat si a osla-
vovat, vzhledem k poválečnému 
vývoji, tak dávné časy? Je odkaz 
této tragické historické události 
pro naši společnost stále aktuál-
ní? 

Hodnotu tohoto odkazu je třeba 
hledat v chování Československa 
v dobách před samotným vznikem 
války, kdy hlavní otázkou zůstá-
vá: Byl československý národ do-
statečně aktivní v oblasti obrany 
a spojenectví, aby se snažil předejít 
mnichovské zradě? Sporné otázky 

přináší i chování Čechoslováků bez-
prostředně po válce, např. neroz-
hodnost, zda se přiklonit na západ 
nebo na východ, „pomohl“ vyřešit 
stále živý akt vyhnání sudetských 
Němců. Milionů nevinných čes-
kých Němců, jejichž hlasy mohly 
v pozdějších volbách rozhodnout 
o opačném směrování našeho státu 
a uchránit naši zemi před čtyřiceti-
letým přežíváním v zóně rozkladné-
ho východního režimu.

V kulisách současného dění ve 
světě nabývá kulaté výročí na ak-
tuálnosti. Náš někdejší osvobodi-
tel a pozdější dlouholetý okupant 
se po čtvrtstoletí relativního klidu 
už zcela nezakrytě změnil ve zdroj 
nové agrese. Realistický náhled na 
chyby, které vedly ke druhé světo-
vé válce, najednou vyvolává nový 
smysl debaty o výročí. Tedy nikoliv 
debaty o minulosti, ale budoucnos-
ti. Jaký vlastně česká společnost 
udělala pokrok od dob, kdy naši 
předci nebyli připraveni a neza-
chytili vzrůstající rizika? Je ovšem 

Polabské muzeum
pořádá

Muzejní noc 
ve Skanzenu 
v Přerově nad Labem
dne 6. června 2015 
od 17.00 do 20.00 hodin
Připraven bohatý doprovodný program:
řemesla, která si můžete vyzkoušet,
práci s ovčím rounem,
výrobky ze šustí a slámy,
košíkářské řemeslo, pometla,
výrobky a hračky z textilu, 
zapiastky, korálkování,
drátenické řemeslo,
kovářské řemeslo,
hry pro děti,
bohaté občerstvení
Vstupné 20,- Kč
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oproti nám omlouval nedostatek 
času a fakt, že věci, které měly 
přijít, si bez zkušenosti nešlo ani 
představit.

Květinami, které jsme k pomní-
ku položili, jsme vzdali hold lidem, 
kteří během dlouhých válečných 
let umírali, ať už ve vojenských uni-
formách, vězeňských mundůrech 
nebo v civilních šatech a vzkázali 
jim, že nezapomínáme. Nezapo-

mínejme však nikdy ani na ty, kteří 
přežili. Právě oni mají zásluhu na 
tom, že naše země nebyla vymazá-
na z mapy, že 70 let po válce a 25 let 
po pádu komunismu mohou další 
generace pokračovat v díle  svých 
zakladatelů, v budování demokra-
tického státu, který se zrodil v roce 
1918.

Ing. Petr Eliška,
místostarosta

Pamětní stříbrná mince vydaná ke 100. Výročí rozluštění chetitštiny 
Bedřichem Hrozným.  Autorem mince je akademický malíř 

Vladimír Pavlica. Emise mince je naplánována na 3. června 2015.

Tiskové listy

Významný lyský rodák, profesor 
Dr. Bedřich Hrozný proslul jako 
lingvista, orientalista, ale také ar-
cheolog. Narodil se 6. května 1879 
na evangelické faře v Lysé nad 
Labem. Ve svých šesti letech začal 
docházet do evangelické jednotříd-
ky, kterou navštěvoval do deseti let. 
Později rád vzpomínal na své rodné 
město, na vycházky do zámeckého 
parku, ke Karlovu, ale také na kopec 
Viničky. 

Když vzpomínáme na osobnost 
českého jazykovědce a orientalisty 
Bedřicha Hrozného, tak především 
v souvislosti s jeho úspěšným roz-
luštěním dávno mrtvé chetitštiny 
z klínopisných tabulek, nalezených 
na Blízkém východě. A právě v roce 
2015 uplynulo 100 let od rozluštění 
chetitského jazyka. Na počest 100. 
výročí tohoto objevu světového vý-
znamu vydala Česká národní banka 
v Praze pamětní stříbrné mince. 

Město Lysá nad Labem připra-
vuje společně s Muzeem Bedřicha 
Hrozného, městskou knihovnou, 
Farním sborem Českobratrské círk-

Slavíme 100. výročí rozluštění chetitštiny 
Bedřichem Hrozným

ve evangelické v Lysé nad Labem 
a místními školami oslavy na počest 
svého rodáka, které se budou konat 
ve dnech 21. a 22.11. 2015 v areálu 
Evangelického sboru. V květnových 
Listech byla k tomuto výročí vyhlá-
šena výtvarná soutěž pro školy i ve-
řejnost, jejíž vyhodnocení proběhne 
během oslav. Město se také rozhod-
lo podpořit fi nančním příspěvkem 
vydání publikace o Bedřichu Hroz-
ném, kterou vydává Národní galerie. 
Jedná se o velkou soubornou publi-
kaci kolektivu autorů o životě a díle 
B. Hrozného s důrazem na rozluš-
tění chetitštiny a jeho archeologické 
expedice a nálezy. Jednotlivé kapitoly 
sepsali přední čeští i zahraniční od-
borníci a jsou věnovány archeologic-
kým lokalitám na Předním východě, 
kde B. Hrozný organizoval vykopáv-
ky, dále jeho působení jako vědce 
v období 1. republiky a kapitolám 
o chetitském jazyce. Jedná se o první 
takto obsáhlou a komplexní mono-
grafi i, která pojednává o vědeckém 
díle B. Hrozného.

Pokračování na str.  2
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do 6. 6.
Jaro 1945 v Lysé nad Labem
výstava dokumentů a fotogra ií
v budově býv. augustiniánského
kláštera v Lysé n. L.

2. 6. od 16.30 hodin
Významné ženy 19. stol.
beseda s PaedDr. Marií Kořínkovou
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

3. 6. od 17.00 hodin
Blanka Milfaitová 
– Road show 2015
beseda s autorkou knihy 
Příběh opravdové vášně spojená 
s autogramiádou a prodejem knihy, 
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

3. – 29. 6.
Ilustrace
výstava ilustrací žáků výtvarného 
oboru ZUŠ F. A. Šporka Lysá n. L.
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

4. 6. od 17.30 do 19.00 hodin
Odmítání, vzdor a opoziční 
chování u dětí
přednáška s psycholožkou
v Rodinném centru Parníček
www.rcparnicek.cz

4. 6. od 18.00 hodin
Michal Truschan
koncert slovenského (leč i česky 
hrajícího) písničkáře
v čajkavárně Šálek Inspirace

6. 6. od 10.00 hodin
Soutěž obedience
Psí škola Superpes 
u dostihového závodiště
www.superpes.cz

6. 6. od 15.00 hodin
IX. Květinová slavnost
na letní scéně zámeckého parku

6. 6. 
Rovinové a překážkové dostihy
dostihové závodiště Lysá n. L.
www.dostihylysa.cz

6. 6. od 17.00 do 20.00 hodin
Muzejní noc ve Skanzenu
ve Skanzenu v Přerově nad Labem

8. 6. od 14.30 hodin
Kavárnička dříve narozených
host: MVDr. Jan Kořínek, 
zastupitel města Lysé n. L.,
v restauraci U Bílé labutě

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

11. 6. – 14. 6.
Růžová zahrada 2015,
Lázeňský veletrh 2015,
Senior – handicap: aktivní 
život 2015
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

13. 6. od 11.00 hodin
Růžovky
degustace růžových vín a sektů, 
míchaných nápojů, grilované 
a jiné speciality, Vinotéka Lysá n. L.
www.vinoteka-lysa.cz

14. 6. 
Školky & školy tančí
vystoupení na Výstavišti Lysá n. L.
www.tskdynamik.cz

Kulturní kalendář           6 / 2015

20. 6. od 9.00 hodin
Beach volejbalový turnaj 
smíšených dvojic
SportZone Lysá n. L.

20. 6. od 12.30 hodin
Slavnosti Labe
v areálu Veslařského klubu

20. 6. od 13.00 do 19.00 hodin
Pohádková cesta
v zámeckém parku
www.rcparnicek.cz

20. 6.
Žijme tu spolu
charitativní hudební festival 
na Hakenově stadionu v Milovicích

20. 6. od 18.00 hodin
Nepál 
cestopisné promítání v čajkavárně 
Šálek Inspirace, možnost zakoupení 
nepálského čaje a kávy a podpořit 
tak místní obyvatele, dobrovolné
vstupné věnováno na pomoc 
Nepálu

22. 6. od 14.30 hodin
Kavárnička dříve narozených
hosté: Romský soubor Mirikle, 
pod vedením paní Olinky Sivákové,
v restauraci U Bílé labutě

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

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

26. 6. od 20.00 hodin
Na stojáka live
vystoupí Ester Kočičková, Pepa 
Polášek, Dominik Heřman Lev,
v kině na Husově nám.

27. – 28. 6. od 9.00 hodin
Dogfrisbee soutěž 
Marlenčiny distančky
Psí škola Superpes 
u dostihového závodiště
www.superpes.cz

28. 6.
XXIV. ročník 
Sokolského triatlonu
zahájení u areálu TJ Sokol, 
Husovo nám.
www.sokol-lysa.cz

Pozor, změna termínu 
konání akce!
29. 6. od 19.00 hodin
Laco Deczi & Celula New York
koncert v kině na Husově nám.

5. 7. od 18.00 hodin
Slavnost k památce 
Mistra Jana Husa
vystoupí Jan Schneider a skupina 
SPIRITUÁL KVINTET, v letním kině 
Lysá n. Labem

9. 7. – 12. 7.
Květy 2015
Festival věštění 2015
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

11. 7.
Zámecká promenáda
koncert hasičské dechové hudby,
v areálu zámeckého parku
www.knihovnalysa.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

Ráda bych touto cestou po-
děkovala městské knihovně 
a Základní umělecké škole F. A. 
Šporka za přípravu a realizaci 

Poděkování

Sešli jsme se na hřbitově

Nebylo to ale u příležitosti smut-
né události, jak to obvykle bývá. Ve 
čtvrtek 14. 5. 2015 se shromáždila 
skupina asi 35 osob u brány míst-
ního katolického hřbitova, aby pod 
vedením fundovaného průvodce 

Ing. Bohumila Kolacího navštívi-
la hroby významných osobností 
města. Paní Jana Křížová namno-
žila pro účastníky mapku hřbitova 
s umístěním hrobů a s krátkým 
představením těchto významných 

osobností. Také obstarala malé 
věnečky, kterými jsme uctili jejich 
památku. Průvodce Míla opět 
nezklamal - jeho poutavý výklad 
byl pro účastníky zdrojem nových 
poznatků a zajímavých informa-

cí. Sluníčko krásně svítilo, byla to 
příjemná procházka s odborným 
výkladem v trvání asi 90 minut. 
Určitě stojí za to, abychom si naše 
slavné rodáky nebo občany opa-
kovaně připomínali. Jak jsme se 
ale mohli přesvědčit, není památ-
ce těchto významných osobností 
města Lysá nad Labem věnová-
na taková pozornost, jakou by si 
zasloužily. Hroby by si zasloužily 
větší péči, málokde byla kytička 
nebo nějaká výzdoba. Doufáme, že 
se naším podnětem na toto téma, 
předneseným na kulturní komisi 
a zaneseným do zápisu z jejího jed-
nání, bude někdo na lyské radnici 
zabývat. 

Na závěr ještě jednou velký dík 
oběma organizátorům za vzornou 
přípravu akce a panu tajemníkovi 
Dvořákovi za technické zajištění 
celé akce (ozvučení).

Dana Papáčková
Spolek rodáků

Dále na počest významného 
výročí město nechalo zhotovit ra-
zítka, která během letošního roku 
bude používat na dopisní papíry 
a obálky. Razítka byla distribuo-
vána příspěvkovým organizacím 
města a dalším lyským organiza-
cím a spolkům. 

slavnostního koncertu k 70. vý-
ročí ukončení II. světové války, 
který se konal dne 7. května 
v městském kině. Úžasný zá-
žitek nám připravil Disma-
nův rozhlasový dětský soubor 

s terezínskou dětskou ope-
rou Brundibár i pěvecké sbory 
z Duchcova a ZUŠ Lysé nad 
Labem. Následující den pro-
běhla pietní akce Kladení věnců 
na místním hřbitově. Děku-
ji všem spoluobčanům, kteří 
podpořili svou účastí tuto akci 

a zejména pak Chrámovému 
sboru u kostela sv. Jana Křti-
tele, který svým vystoupením 
umocnil slavnostní atmosféru.

PaedDr. Věra Bodnárová,
vedoucí odboru ŠSVZaK

Rada města se dále rozhodla 
ve spolupráci s Českou poštou 
nechat vyhotovit 100 kusů tisko-
vých listů. Každý z nich obsahuje 
9 známek s kuponem pro přítisky. 
Motiv kuponu je věnován 100. 
výročí rozluštění chetitštiny Bed-
řichem Hrozným. Návrh kuponu 
pro přítisk a návrh razítka zpraco-

vala pro město Monika Pilařová. 
Tiskové listy a pamětní stříbrné 
mince budou k prodeji v městské 
knihovně od poloviny června. 
Prodejní ceny stanoví rada města. 

Zdá se to až symbolické, že 
město právě v letošním roce, díky 
získané dotaci, započalo s rekon-
strukcí Muzea Bedřicha Hroz-

ného. Celková obnova objektu 
samotného, ale i zahrady má být 
dokončena na podzim. V rámci 
programu listopadových oslav 
bude jistě pro veřejnost zajímavé 
zařazení prohlídky nově zrekon-
struovaných prostor muzea. 

PaedDr. Věra Bodnárová, 
vedoucí odboru ŠSVZaK

Pokračování ze str.  1

Slavíme 100. výročí rozluštění chetitštiny...
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Krátce z radnice

Bude nové dětské hřiště 
na starém sídlišti?

Životní styl současné rodiny 
s malými dětmi si lze jen těžko před-
stavit bez dětských hřišť a pískovišť. 
A takových rodin je v Lysé nad La-
bem opravdu hodně. 

Proto nás těší, že se v rozpočtu 
města pro rok 2015 podařilo na-
lézt fi nanční prostředky na osazení 
dětských herních prvků, případ-
ně na výstavbu nového dětského 
hřiště na starém sídlišti, přesněji 
v Jedličkově ulici. Bylo to přání 
tamních rodičů, se kterým se ob-
rátili na Odbor pro školství, soci-
ální věci, zdravotnictví a kulturu 
(ŠSVZaK). Město pak oslovilo 
místní obyvatele, aby se sami vy-
jádřili k návrhům herních prvků
a k jejich umístění. Zástupce oby-
vatel poté předloží výsledný návrh, 
o kterém bude jednat městská rada.

Stranou pozornosti odboru 
ŠSVZaK nezůstávají ani stávající 
dětská hřiště a pískoviště ve městě. 
Začátkem dubna se proto usku-
tečnily kontroly, v jakém stavu tato 
zařízení jsou a jakou vyžadují údrž-
bu. Byly zahájeny především tyto 
opravy: nátěry dřevěných prvků, 
případně jejich výměna, oprava 
plotů, výměna písku a doplnění ka-
čírku, štěrku a další drobné zásahy. 
Na některých hřištích bylo dokonce 

nutné vyměnit některé poškozené 
herní prvky. 

Každoročně v měsíci červnu 
pak udělá generální kontrolu 
všech herních prvků odborná 
fi rma, která je držitelem inspekč-
ního certifi kátu. Věřím, že pravi-
delnou údržbou město přispívá ke 
spokojenosti našich nejmenších 
i jejich rodičů. Na bezpečných 
a čistých hřištích mohou děti do-
vádět a zvyšovat svoji fyzickou 
zdatnost o to bezstarostněji.

Lyské památky táhnou - exkurze 
studentů po památkách v Lysé

Kulturní a zvlášť architektonic-
ké památky v Lysé nad Labem i v 
okolí jsou jedním z hlavních půva-
bů našeho města – a půvaby vábí… 
Přilákaly i opravdu významnou 
návštěvu: studenty Fakulty archi-
tektury ČVUT Praha, které vyučuje 
Ing. arch. Milena Hauserová, Csc. 
Projevili zájem o prohlídku kultur-
ních památek v Lysé nad Labem a v 
areálu Bon Repos. Odbor ŠSVZaK 
zprostředkoval návštěvu městských 
památkově chráněných objektů 
7. května 2015. Památkami stu-
denty provázely Mgr. Eva Zápal-
ková a Mgr. Ludmila Maděrová 
z Národního památkového ústavu 
v Praze a zástupce odboru ŠSVZaK 
na úseku památkové péče. 

Odbor ŠSVZaK informuje

8. jednání rady města se kona-
lo 21. 4. 2015. Program obsahoval 
43 bodů, z nichž 28 bylo od odboru 
správy majetku a investic (SMI). 
Nejvyšší počet bodů se týkal po-
zemkových záležitostí – 7, bodů by-
tových záležitostí a věcných břemen 
– po 3 bodech, dodatků ke smlou-
vám o dílo – 2 body. Z programu: 
v bodu č. 6 se rada seznámila se stu-
dií zásobování města pitnou vodou. 
Od předvánočního období je toto 
téma veřejností velmi sledováno. 
Rychlým řešením je montáž ionexo-
vých fi ltrů, které zajistí, že hodnoty 
dusičnanů budou v normě a poskyt-
nou obyvatelům uklidnění a městu 
čas na dlouhodobé řešení. Ze studie 
vyplynula čtyři možná řešení: posí-
lení zdrojů z mělkých vrtů, využití 
hlubokého vrtu v podniku Kovona, 
posílení zdroje z hlubokého vrtu na 
druhém břehu Labe, napojení na 
vodárenské zdroje z okolí (Káraný, 
Nymburk). O tom, kterou variantu 
město využije, se bude jednat na 
květnovém zasedání zastupitelstva 
a své si k problému řekne také ko-
mise životního prostředí.

Oživením programu byla žádost 
jednoho občana města o odkoupení 
budov po Sovětské armádě na Šibá-
ku. Rád by zde zřídil velké zábavní 
centrum s různými druhy progra-
mů, které by byly zaměřeny na růz-
né cílové skupiny obyvatel, aby si 
každý přišel na své. Rada schválila 
zveřejnění záměru prodeje, ale sou-
časně předkládá návrh na využití do 
komise pro cestovní ruch a sport, 
do komise pro životní prostředí 
a do komise stavební. Každá z ko-
misí by měla vydat stanovisko k zá-
měru a doporučit, jakým způsobem 
zmíněné území využít. Limitující je 
samozřejmě územní plán, schvále-
ný v květnu minulého roku, který 
předpokládá využití území pro les-
nictví a rozvoj přírody.

V bodu č. 16 rada projednávala 

zprávu věnovanou analýze nákladů 
na provoz Domu s pečovatelskou 
službou. Zprávu musí odbor SMI 
doplnit a rada se k ní poté znovu 
vrátí. V bodu č. 22 rada schválila 
uzavření smlouvy o dílo na podá-
ní žádosti o dotaci. Dotace bude 
využita na rekonstrukci místní 
komunikace – ulice K Bažantnici. 
Zpracovatelem žádosti je fi rma 
LK Advisory z Prahy 10, za což jí 
bude vyplacena odměna 60 tis. Kč 
a DPH. V případě získání dotace 
získá fi rma ještě bonus ve výši 1,8 % 
z poskytnuté dotace. V následujícím 
bodu rada jmenovala komise pro 
otevírání obálek a pro hodnocení 
nabídek pro koncesní řízení – Pro-
vozování vodovodů a kanalizací 
města Lysá nad Labem.

V bodu č. 25 rada vzala na vědo-
mí žádost o vybudování vodovodu 
pro pozemky u Borku. Odbor SMI 
bude jednat s vlastníky napojova-
ných nemovitostí o podmínkách 
další spolupráce.     

V bodu č. 29 rada schválila krité-
ria pro připravovanou veřejnou za-
kázku na rekonstrukci topení, vody 
a kanalizace v ZŠ Komenského, pa-
vilon B. Nabídky se budou hodnotit 
podle 3 kritérií: cena s váhou 60 %, 
doba realizace 20 %, záruka na dílo 
20 %.

V bodu č. 32 rada projednala 
obsáhlý zápis z jednání komise pro 
cestovní ruch a sport. Výstupem to-
hoto bodu je úkol pro pana starostu, 
aby zadal studii na vyřešení bezpeč-
né dopravy pro chodce a cyklisty 
v úseku kolem mostu přes Labe. 
Komise by měla předložit návrhy, 
jak si představuje podobu budou-
cího dětského hřiště v zámeckém 
parku a jak by měla vypadat volno-
časová zóna v Litoli u Labe.

V bodu č. 35 rada projednala 
návrh obecně závazné vyhlášky 
o místních poplatcích, v níž je navr-
ženo, aby poplatek za psa, který je 

opatřen identifi kačním čipem, byl 
vlastníku psa v plné výši odpuštěn, 
a to po celý život psa. Konečné slovo 
bude mít květnové zastupitelstvo.

Z bodu č. 38 budou mít radost 
Dvorečtí: rada vybírala zpracova-
tele projektové dokumentace pro 
tlakovou kanalizaci v části obce 
Dvorce. Z pěti nabídek si vítězství 
odnesla slovenská fi rma PIPS SK 
z Bratislavy, která dokumentaci 
dodá v termínu 104 dnů od podpisu 
smlouvy za 124 tis. Kč bez DPH.

Posledním bodem ke schvále-
ní byla výměna člena komise pro 
rodinu, školství a kulturu: paní 
Mgr. Literovou nahradí pan RNDr. 
Jančařík, Ph.D.

 9. jednání rady města se kona-
lo 5. 5. 2015. Program obsahoval 
52 bodů, z nichž skoro 2/3 bylo od 
odboru SMI. Nejvyšší počet bodů 
se týkal bytových záležitostí a po-
zemkových záležitostí – po 7 bo-
dech, veřejným zakázkám – 4 body, 
dopravní obslužnosti – 3 body. 
Z programu: v bodu č. 2 rada schvá-
lila prodej bytu 3+1 v čp. 1517 na 
Sídlišti, který byl delší dobu volný. 
Zájemce nabídl cenu 1,79 mil. Kč, 
která po schválení v zastupitelstvu 
bude příjmem města. Body č. 3 až 
5 byly věnovány dopravní obsluž-
nosti v regionu, konkrétně platbám 
autobusovým dopravcům za jejich 
služby. Lysá je zapojena do tzv. soli-
dárního systému dopravy na Nym-
bursku, do něhož přispívají města 
a obce ze svých rozpočtů jednotnou 
částkou 150 Kč na občana. Služby 
však nejsou čerpány stejnou měrou 
a jde o to, aby se nikdo necítil poško-
zen. Právě o tom se bude jednat mj. 
i na květnovém zastupitelstvu, kde 
budou přítomni i zástupci doprav-
ců. Pro rok 2015 je navrženo zvýše-
ní příspěvku na 200 Kč na občana 
a jeho výši může schválit právě jen 
zastupitelstvo.  

V bodu č. 33 rada projednala 
obsáhlý zápis z jednání komise pro 
rodinu, školství a kulturu. Ukazuje 

se, že nově zformované komise mají 
velmi mnoho nápadů a chuti do 
práce a jde o to, jak tyto nápady co 
nejlépe využít. 

V bodech č. 34 a 36 rada schvá-
lila žadatele, kteří budou umístě-
ni v bytech pro seniorské bydlení 
v domech Rozmarýn a Šalvěj 
v areálu Zahrada. V bodu č. 37 
rada schválila příspěvek 1,6 tis. Kč 
z Charitativního fondu pro jedno-
ho nezletilého občana města, aby 
se mohl zúčastnit školy v přírodě. 
V dalším bodu rada schválila pří-
spěvek 15 tis. Kč na primární pre-
venci pro ZŠ B. Hrozného.

V bodu č. 45 rada schválila zahá-
jení zadávacího řízení pro zakázku 
Vestavba učeben ZŠ Komenského 
v suterénu pavilonu D. Nabídky 
se budou hodnotit podle 2 kritérií: 
cena s váhou 80 %, termín dokon-
čení s váhou 20 %. Rada současně 
jmenovala i komisi pro otevírání 
obálek. V bodu č. 50 rada schválila 
program nadcházejícího zasedání 
zastupitelstva, které bude projedná-
vat tři desítky bodů. 

V předposledním bodu ke schvá-
lení rada vybírala dodavatele na 
opravu části ohradní zdi v Komen-
ského ulici. Na zakázku dorazily 
4 nabídky, z nichž rada vybrala tu od 
fi rmy Loučka Pardubice s nabídko-
vou cenou 1,23 mil. Kč včetně DPH. 
Firma práci provede za 30 dnů a po-
skytne záruku na dílo 10 let.

Posledním bodem programu 
bylo schválení zápůjčky nového 
automobilu Škoda YETI pro Měst-
skou policii Lysá nad Labem. Stráž-
níci budou auto používat při své čin-
nosti v Benátkách nad Jizerou, jak 
bylo dohodnuto ve veřejnoprávní 
smlouvě. Auto zakoupila benátecká 
radnice, která bude hradit také veš-
keré provozní náklady.  

4. zasedání zastupitelstva měs-
ta se konalo 13. 5. 2015 po redakční 
uzávěrce, a tak informace až příště.  

Miloš Dvořák, tajemník MěÚ 
Lysá nad Labem

Studenti započali exkurzi v bý-
valém špitálu č. p. 265 (Muzeu 
B. Hrozného), kde probíhá celko-
vá obnova budovy i zahrady. Za-
ujalo je množství nálezů, které se 
v rámci prací objevily. Pokračovali 
prohlídkou zámeckého parku, kde 
jsou restaurovány již veškeré sochy. 
Nevynechali ani interiéry bývalého 
augustiniánského kláštera a pro-
hlídku lyských památek zakončili 
na jeho terasách. Celou akci završila 
návštěva zámku Bon Repos. 

Chtěl bych poděkovat vlastníkům 
kulturních památek, kteří se o své 
objekty příkladně starají a umožnili 
budoucím architektům z „pražské 
techniky“ exkurzi zrealizovat. Dě-
kuji také zástupcům památkové 
péče za zajímavý a poutavý výklad 
k obnově a historii.

Lysá získala dotace 
na obnovu památek

Péče o památky je nejen nároč-
ná, ale také nákladná. Společnost 
se proto alespoň částečně snaží 
pomoci vlastníkům tím, že posky-
tuje dotace a granty. Město Lysá 
nad Labem každoročně na pod-
zim předešlého roku žádá o dotaci 
z Programu regenerace městských 
památkových rezervací (MPR) 
a městských památkových zón 
(MPZ) z Ministerstva kultury (dále 

též „Program“). V případě Lysé je 
to na obnovu památek v MPZ. 
O tuto dotaci, která se předkládá 
prostřednictvím města, mohou 
žádat i cizí vlastníci, tzn. že kromě 
města mohou na obnovu kultur-
ních památek požádat též právnic-
ké a fyzické osoby a církve. Agendu 
zajišťuje odbor ŠSVZaK na úseku 
památkové péče. Chtěl bych vlast-
níky památkově chráněných ob-
jektů v MPZ povzbudit, aby se na 
odbor ohledně dotací neváhali ob-
rátit. Musí se jednat o akce, které 
jsou připravené. 

Město Lysá nad Labem v rámci 
daného Programu získalo částku ve 
výši 1 090 000 korun. Bude rozdě-
lena na dokončení obnovy klášter-
ních teras (s výjimkou vinice), na 
opravu části zámecké zdi v Komen-
ského ulici, na další etapu opravy 
a obnovy měšťanského domu 
čp. 177 (Jednota) a na restaurování 
sochy sv. Antonína z ohradní zdi 
kostela sv. Jana Křtitele. Díky tomu-
to ministerskému programu budou 
obnoveny další chráněné objekty 
v našem městě.

Oprava vily cukrovaru pokračuje 
Lysá nad Labem není jen ba-

roko, může se pochlubit i skvosty 
moderního stavitelství. Skuteč-
ným klenotem je pak Beniesova 
vila – mimořádný příklad české 
modernistické architektury zasa-

žené kubismem, který svými kva-
litami výrazně překračuje místní 
význam. Velice si proto vážím 
rozhodnutí Ministerstva kultury, 
které letos přislíbilo podpořit zá-
chranu vily (čp. 147) dotací 200 
tisíc korun z Havarijního progra-
mu. V roce 2011 zahájila ARS 
Altmann Praha s.r.o., která vilu 
vlastní, I. etapu obnovy střechy 
vily (vyvýšené části), na kterou 
navázal i v dalších letech, a letos 
bude v pracích pokračovat, čímž 

bude střecha z velké části opra-
vena. Vlastník současně podal 
žádost o dotaci na Krajský úřad 
Středočeského kraje. Věřím, že 
i ten akci podpoří, aby byla obnova 
střechy dokončena. Se zpracová-
ním žádosti pomáhal zástupce od-
boru ŠSVZaK na úseku památko-
vé péče, který rád pomůže i jiným 
vlastníkům s podáním žádostí 
o dotace.

Jan Burian,
radní za odbor ŠSVZaK

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 budou
přistavovány BIO + KOMUNÁL (velkoobjemové kontejnery na zeleň a do-
movní odpad) – třetí sobotu v měsících ČERVEN, 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.

POZOR!
OD MĚSÍCE BŘEZNA ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY 
NA SBĚRNÉM DVOŘE:
Pondělí - pátek 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Sobota 8.00 – 13.00

Ivana Koštířová, odbor SMI

Přistavování 
velkoobjemových 

kontejnerů

V průběhu roku 2014 požádalo 
město Benátky nad Jizerou město 
Lysá nad Labem o spolupráci v ob-
lasti bezpečnosti. Projekt spoluprá-
ce zahrnuje působení městské po-
licie Lysá nad Labem v Benátkách 
nad Jizerou. Po vyjednání podmí-
nek byla uzavřena mezi oběma měs-
ty veřejnoprávní smlouva na zajiště-
ní této činnosti, která byla dne 30. 4. 
2015 schválena krajským úřadem 
a dnem 1. 5. 2015 vstoupila v plat-
nost. Smlouva platí jeden rok, po 
té dojde k vyhodnocení spolupráce 
a rozhodne se o jejím pokračování. 
V rámci této smlouvy bude městská 
policie Lysá nad Labem zajišťovat 
dohled nad bezpečností ve městě, 
kontrolu dodržování místních OZV, 

kontrolu bezpečnosti silničního 
provozu, a to v rozsahu 2 dny v týd-
nu po osmi hodinách. Město Lysá 
nad Labem získá za provoz této 
služby k zapůjčení nové služební 
vozidlo Škoda Yeti, plně vybave-
nou služebnu pro činnost městské 
policie a dostatečnou fi nanční ná-
hradu na platy sloužících strážníků. 
V době, kdy bude prováděna čin-
nost městské policie v Benátkách 
nad Jizerou, nebude žádným způ-
sobem omezena činnost městské 
policie v našem městě. To znamená, 
že hlídky budou sestavovány ve stej-
ném počtu jako doposavad. Dou-
fáme, že spolupráce bude k obou-
strannému prospěchu obou měst.

Mgr. Jiří Havelka

Městská policie Lysá n. L. 
v Benátkách n. J.

Okénko místostarosty
V uplynulém měsíci se podařilo:
• dokončit výstavbu výtahu u zdra-
 votního střediska ve Vichrově vile,
• vybrat nové referenty na MěÚ,
• zastřešit pódium v letním kině,
• vyjednat se spolkem LysaFree 
 řešení k bezplatnému Wi-Fi při-
 pojení na internet pro návštěv-
 níky úřadu a knihovny v Litoli,
• vyměnit další část pískových 
 fi ltrů v úpravně městské vody,
• dokončit opravu výtahů v Milo-
 vicích (v bytových domech, které 
 patří městu),
• umístit nové stojany na kola 
 a lavičky ve městě,
• dokončit jarní údržbu městských 
 komunikací,
• vypsat výběrová řízení na:
  - zateplení objektu kina
 - rekonstrukci topení, vody 
    a kanalizace v pavilonu B 
    v ZŠ J. A. Komenského
 - vestavbu učeben v pavilonu D 
    v ZŠ J. A. Komenského

 - opravu střechy ZŠ B. Hrozného
 - rekonstrukci chodníku v ulici 
    Nerudova (úsek Olbrachtova
    - U Vlečky).

Další informace: 
V minulém měsící jsem se zú-

častnil prvního setkání k projek-
tu rekonstrukce našeho nádraží 
v letech 2017–22 a celkové sumě 
1 mld. Kč. (investorem je SŽDC). 
Rozsah plánované rekonstrukce 
by měl být následující: kompletní 
přestavba kolejiště, která umožní 
i obslužnost nákladních vlaků délky 
až 740 m, kompletní rekonstrukce 
podchodu a vybudování dalšího 
ostrovního nástupiště (vč. výtahů) 
a nástupiště prvního, rekonstrukce 
všech stávajících objektů.

Všem kantorům i žákům přeji 
příjemné letní rázdniny plné zaslou-
ženého odpočinku!

Ing. Petr Eliška,
místostarosta
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Mladiství pod vlivem alkoholu
Dne 1. 4. 2015 v 19 hodin bylo 

přijato telefonické oznámení, že 
v areálu Čechova dochází k po-
škozování majetku neznámými 
mladíky. Strážníci již mimo areál 
zadrželi 4 mladíky, se kterými byla 
provedena kontrola areálu, ale bez 
zjevného poškození majetku. Na-
víc u dvou mladistvých byla prove-
dena dechová zkouška na přítom-
nost alkoholu v dechu s pozitivním 
výsledkem 0,52 ‰ a 0,9 ‰. Tato 
skutečnost byla zadokumentová-
na a předána správnímu orgánu 
k projednání. 

Zadržený pachatel krádeže
Dne 4. 4. 2015 v 21.50 hodin 

bylo přijato telefonické oznáme-
ní od obsluhy restaurace v ulici 
Sojovická, že mu neznámý muž 
odcizil peněženku s tržbou a utekl 
směrem do ulice Čelakovského. 
Strážníci o události vyrozuměli 
i Policii ČR, se kterou poté spolu-

Krimi střípky
pracovali a prováděli operativní 
úkony. Strážníkům se následně dle 
celkem podrobného popisu muže, 
tohoto podařilo zadržet v restau-
raci v ulici Masarykova, u kterého 
byla odcizená peněženka i s fi nanč-
ní hotovostí 8 000,- Kč nalezena. 
32 letý muž z Mladé Boleslavi byl 
strážníky omezen na osobní svobo-
dě a předán Policii ČR. Muži hrozí 
trestní stíhání za přečin krádeže 
dle trestního zákoníku.

Rozbili okno u zaparkovaného 
motorového vozidla

Dne 4. 4. 2015 ve 23.45 hodin 
spolupracovali strážníci s Policií ČR 
při pátrání po podezřelých osobách, 
které měly rozbít okno u zaparko-
vaného motorového vozidla v ulici 
Masarykova. Strážníci podezřelé 
osoby zadrželi ve vestibulu ČD a ná-
sledně předali Policii ČR.

Zadržení celostátně 
hledané osoby

Dne 6. 4. 2015 ve večerních ho-
dinách spolupracovali strážníci 
s policisty při zadržení 38 letého 
muže s trvalým pobytem v Lysé nad 
Labem. Zadržení bylo provedeno 
v chatové oblasti Řehačka, které se 
obešlo se bez použití donucovacích 
prostředků.

Porušili OZV, která zakazuje 
konzumovat alkoholické nápoje 
na veřejnosti

Dne 16. 4. 2015 v 14.30 hodin 
zaznamenal strážník obsluhu-
jící MKDS dvě osoby, které sedí 
u dětského hřiště v ulici Sokolská 
a konzumují alkohol z pet lahve, 
která je opatřena etiketou vína. 
Na místě strážníci následně zto-
tožnili 33 letou ženu z Lysé nad 
Labem a 45 letého muže z Prahy, 
kteří již v minulosti na platnost 
OZV byli upozorněni. Následně 
provedenou dechovou zkouškou 
byly naměřeny hodnoty u ženy 
2,34 ‰ a u muže 0,34 ‰ alkoho-
lu. Jednání obou bylo oznámeno 
do správního řízení jako podezře-

ní ze spáchání přestupku dle § 46 
odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., 
kde jim lze spolu s pokutou do 
30 000,- Kč uložit i zákaz pobytu. 
Následně byly osoby vykázány 
z místa. 

Alkohol za volantem
Dne 19. 4. 2015 v 08.10 hodin 

zastavili strážníci v ulici 9. května 
osobní motorové vozidlo Škoda 
Octavia, jehož řidič svojí jízdou 
vykazoval známky požití alkoholu 
nebo jiných omamných látek před 
jízdou. Následně provedenou de-
chovou zkouškou bylo podezření 
potvrzeno, když řidič vozidla nadý-
chal hodnotu 1,51 ‰ alkoholu. Na 
místo byla přivolána hlídka Policie 
ČR z důvodného podezření spá-
chání přečinu ohrožení pod vlivem 
návykové látky, která si muže ná-
sledně převzala k provedení dalších 
opatření.   

Sledujte náš web na adrese www.
mplysa.cz.

Bc. Luboš Zita, zástupce
ředitele městské policie Lysá n. L.

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

hodně zdraví, pohody a spokojenosti.

Odbor školství, kultury, soc. věcí a zdravotnictví

80 let
Václav Hukal
Ludmila Zajíčková
Marie Szathmaryová
Margareta Sajdlová

85 let
Jiří Šimon
Jaroslav Svoboda
Jaroslav Šimon
Božena Brejlová
Karel Sejka

L. A. Seneca:
„Život je dlouhý dost, když víš, jak ho prožít.“

90 let
Emilie Zítková

91 let
Anna Soukupová
Zdenka Jarolímová
Marie Partlová

92 let
Božena Nádvorníková
Vlasta Merunková
Květuše Brychová
Žofi e Smejkalová

96 let
Žofi e Jíšová

Propozice výtvarné soutěže
Vyhlašovatel: Město Lysá nad Labem vyhlašuje u příležitosti 
100. výročí rozluštění chetitštiny Bedřichem Hrozným výtvarnou 
soutěž

Téma: „ŽIVOT A DÍLO BEDŘICHA HROZNÉHO“

Soutěž je určena pro žáky ZŠ, SŠ, ZUŠ a veřejnost v Lysé nad 
Labem – jednotlivce i skupiny.
Soutěžní kategorie: I. 1. – 2. třída
 II. 3. – 5. třída
 III. 6. – 7. třída
 IV. 8. – 9. třída
 V. veřejnost

Každá škola odevzdá max. 12 prací. V kategorii „veřejnost“ každý 
může odevzdat 1 práci. Technika je libovolná. Největší formát A3.
Každá práce musí být opatřena viditelně na zadní straně štítkem s 
těmito údaji: žáci ZŠ, SŠ, ZUŠ – jméno, třída, věk, název školy
veřejnost – adresa, kontakt

Ofi ciální vyhlášení soutěže proběhne formou zveřejnění v Listech 
a na webových stránkách města.
Uzávěrka soutěže je v pátek 16. října 2015 v 10.00 hodin. Práce 
se odevzdávají do městské knihovny. Práce bude hodnotit odborná 
porota. 
Vyhlášení výsledků se uskuteční v sobotu 21. listopadu 2015 
v evangelickém kostele u příležitosti vyvrcholení oslav 100. výročí 
rozluštění chetitštiny B. Hrozným. Autoři oceněných prací budou 
odměněni věcnými cenami.

Pro inspiraci uvádíme některé oblasti, na které se lze orientovat 
– chetitština, Chetitská říše. Nejsou nikterak závazné, další kreativní 
rozšíření je vítáno.

Město Lysá nad Labem
Husovo náměs   23, 289 22  Lysá nad Labem

V měsíci dubnu jsme se poprvé 
sešli právě týden po velikonocích. 
A moc jsme se těšili na dnešního 
hosta – pana Josefa Kolmana, za-
stupitele a radního našeho města 
a úspěšného podnikatele v ná-
kladní autodopravě. Je známou 
osobností mezi lyskými obyvateli 
a také se k mnohým z nás hlásil. Je 
významným členem Spolku rodá-
ků a přátel města, kteří nám tento 
měsíc budou čestnými hosty.

Vystoupil velmi sympatic-
ky; nejdříve s tím, proč pracuje 
v komunální politice a co je jeho 
prioritami. Potěšil nás, že usilu-
je o milé prostředí pro úsměvné 
stárnutí nás, seniorů, ke kterým 
se bude také brzy počítat. Poho-
vořil i o svých podnikatelských 
záměrech, v nichž poskytuje pří-
ležitosti poctivým a pracovitým 
zaměstnancům, kteří pak šíří 
dobré jméno české fi rmy po celé 
Evropě.  Na dotazy s přehledem 
odpovídal. Zkrátka – zapsal se 
nám do vědomí velmi hezky 
a za to jej naše dámy prakticky 
nepustily z kola. Tak s námi pro-
žil celé naše odpoledne a odchá-
zel z Kavárničky až spolu s námi. 
Pochvaloval si milé prostředí 
i vzájemné vztahy.

Na dalším setkání jsme přivítali 
hostů více. Tím hlavním byla paní 
PhDr. Dana Papáčková, před-

sedkyně lyského Spolku rodáků 
a přátel města. Doprovázeli ji čle-
nové výboru rodáků – pan Ing. 
Miloš Dvořák, tajemník městské-
ho úřadu a Ing. Bohumil Kolací, 
autor mnoha scénářů a akcí ro-
dáků. Měli s sebou dataprojektor 
a prezentace rodáckých akcí pro-
mítali na plátno. Byla to pro nás 
skutečná novinka a měli jsme tak 
příležitost zhlédnout dokumenty 
z akcí, nejen o nich jen poslouchat 
jako u návštěv jiných. Tak jsme 
viděli záběry z květinových slav-
ností, Montmartru, výletů a hlav-
ně z vyhlášených šporkovských 
slavností. Paní doktorka vše do-
plňovala pohotovým výkladem 
a zajímavostmi k tomu se váží-
cími. Slovo měli i doprovázející 
hosté.      

Tím to ale nekončilo. Paní 
doktorka měla pro nás překva-
pení. Vyhlásila takovou malou 
soutěž ze znalostí historie naše-
ho města, a jak si pamatujeme 
akce rodáků. Pan tajemník roz-
nesl po stolech lístečky s otázka-
mi a my se pustili do odpovědí. 
S vervou, když bylo řečeno, že 
vítězové obdrží láhev pravého 
Šporkova vína. Dopadlo to tak, 
že osazenstvo u dvou stolů láhev 
vybojovalo.

A pak následoval jen zpěv oblí-
bených písní a skladeb s tancem. 

Ještě je třeba zmínit naši ná-
vštěvu Základní školy speciální 
a praktické, která poslední květ-
novou středu připravila Den 
otevřených dveří s bohatým pro-
gramem. Moc se nám tam líbilo 
a máme hezké snímky v kronice!

Těšíme se moc na Vás v příš-
tích termínech a s hosty, jak uvádí 
Kulturní kalendář v Listech. Je to 
v restauraci „u Bílé labutě“, vždy 
od 14.30 do 16.30 h. Nezapomeň-
te! 

 MVDr. Jan Kořínek

Kavárnička s Rodáky

V posledních Listech města Lysá 
nad Labem (5/2015) byl zveřejněn 
článek s názvem „Také jste slyšeli, 
že v Zahradě budou důchodci platit 
přes 10 000 měsíčně?“ autora Ing. 
Jana Krajči, zástupce fi rmy MS de-
velopment s. r. o. V článku je opako-
vaně uvedeno, že budované domy 
Rozmarýn a Šalvěj jsou domy s pe-
čovatelskou službou, cituji: „Výstav-
ba nových domů s pečovatelskou 
službou, která….“, „….náklady na 
bydlení nižší, pečovatelská služba 
k dispozici a ještě….“, „Průměrný 
nájemník nového domu s pečova-
telskou službou ale zaplatí jen….“. 

Reakce na článek z Listů 5/2015 K domům 
s pečovatelskou službou...

Jako zástupce Odboru školství, so-
ciálních věcí, zdravotnictví a kultury 
MěÚ Lysá nad Labem bych chtěl 
zájemce upozornit, že informace 
od zástupce fi rmy MS development 
jsou neúplné. Domy Rozmarýn 
a Šalvěj nebudou domy s pečovatel-
skou službou, jak je prezentováno 
od zástupce investora, ale tato služ-
ba bude k dispozici od externího 
dodavatele služby, kterou v Lysé 
nad Labem zajišťuje Centrum soci-
álních a zdravotních služeb Podě-
brady o.p.s. Firma MS development 
má pečovatelskou službu s CSZS 
Poděbrady o.p.s. pouze ústně před-

Ministerstvo dopravy vytvořilo webovou aplikaci, prostřednic-
tvím které si lze ověřit, zda je u vozidla správně zapsán vlastník 
vozidla, zda není vozidlo tzv. v „polopřevodu“.

Aplikace je dostupná na adrese: www.dokonceteregistraci.cz.
Doregistrace vozidel v „polopřevodu“ je nutné dokončit 

do 30. 6. 2015. Vozidla, která budou 1. 7. 2015 v „polopřevodu, 
zaniknou!

Doregistrace vozidel 
do 30. 6. 2015

běžně předjednanou. Zároveň jsem 
nucen upozornit, že úkony pečova-
telské služby jsou zpoplatněny dle 
§ 6 odst. 2 Vyhlášky č. 505/2006 
Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona o sociálních 
službách. Ceník služeb pečovatel-
ské služby CSZS Poděbrady o.p.s. 
je veřejně dostupný na http://www.
centrum-podebrady.info/uploads/
media/PS_Cenik_Pecovatelska_
sluzba.pdf. 
Z tohoto uvádím příklady:
• Pomoc při zvládání běžných 
 úkonů péče o vlastní osobu 
 – 84,- Kč/h
• Poskytnutí stravy nebo pomoc 
 při zajištění stravy – 84,- Kč/h

• Dovoz nebo donáška jídla 
 – 15,- Kč za úkon
• Pomoc při zajištění chodu 
 domácnosti – 84,- Kč/h
• Pomoc při zajištění velkého 
 úklidu domácnosti – 120,- Kč/h

Dle uvedeného je tedy zřejmé, že 
nájemník domu Rozmarýn a Šalvěj 
musí ještě počítat, v případě zájmu 
o pečovatelskou službu, s dalšími 
poplatky, které zástupce fi rmy MS 
development ve svém článku neu-
vedl.

Ing. Tomáš Najmon
OŠSVZaK MěÚ Lysá n. L.

Město Lysá nad Labem se ve 
dnech 16.-19. dubna t.r. prezen-
tovalo na Výstavišti v Lysé nad 
Labem ve stánku MAS Polabí 
v rámci Středočeského kraje. 
Jednalo se o výstavu „Narcis, 

Město se prezentuje 
na Výstavišti!

Elegance a Regiony ČR 2015“. 
Největší zájem byl o možnost 
návštěvy památek města a jeho 
okolí.

PaedDr. Věra Bodnárová,
vedoucí odboru ŠSVZaK
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Již čtvrtý ročník charitativního 
hudebního festivalu Žijme tu spo-
lu se uskuteční v sobotu 20. červ-
na 2015 na Hakenově stadionu v 
Milovicích.   V nabitém programu 
zahraje celkem 14 především fol-
kových, country a bluegrassových 
kapel. Nebudou chybět v regionu 
oblíbení LÁŽO PLÁŽO, místní  
BG KORPUS, VÁŽKY pořáda-
jícího Domova Mladá nebo na-

Žijme tu spolu - hudební 
festival v Milovicích  

Tipy ke čtení 

příklad písničkář Filip Šimandl 
či  BLUEGRASS FRIENDS. Až 
z Moravského Krumlova na letoš-
ní ročník zavítá čtyřnásobný dr-
žitel PORTY, kapela ŠVĚDOVA 
TROJKA. O závěr se již tradičně 
postará polabská heavymetalová 
partička AUTHENTIC. Nebu-
de chybět ani program pro děti.  
Vstupné dobrovolné.  

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

UpozorněníUpozornění
Upozorňujeme čtenáře, že knihovna bude v průběhu července 2015 
pro veřejnost uzavřena vzhledem k nutné revizi knižního fondu. 
Aktuální informace budou zveřejněny na webových stránkách knihov-
ně www.knihovnalysa.cz.

Toulky minulostí Toulky minulostí 
– 2. června 2015 – 2. června 2015 
od 16.30 hodinod 16.30 hodin
V červnových Toulkách minulostí PaedDr. 
Marie Kořínkové se znovu vrátíme k tématu 
významných žen české minulosti 19. století. 
Přednáška se koná od 16.30 hodin v knihovně. 
Vstup volný.

Příběh opravdové vášně Příběh opravdové vášně 
– 3. června 2015 od 17.00 hodin– 3. června 2015 od 17.00 hodin
Beseda s Blankou Milfaitovou – autorkou recepisného cestopisu z roční 
„marmeládové“ expedice a královnou světových marmelád – spojená 

s autogramiádou knihy. Blanka Milfaitová získala titul absolutního ví-
těze ve světové soutěži ve výrobě marmelád a pro své výrobky zároveň 
titul „nejlepší marmeláda na světě“. Nenechte si ujít setkání s touto vý-
jimečnou ženou, pro kterou se zaměstnání stalo zároveň i velkou vášní! 
Vstup volný.

Kurz drátování Kurz drátování 
– 10. a 24. června 2015 od 16.30 hodin– 10. a 24. června 2015 od 16.30 hodin
Pravidelné kurzy drátování s Janou Procházkovou v knihovně.

Pyžamová párty – 12. - 13. června 2015Pyžamová párty – 12. - 13. června 2015
Tradiční akce pro dívky od 8-12 let spojená s přespáním v knihovně. 
Tématem letošní párty je Cesta kolem světa. Vzhledem k omezené kapa-
citě je nutné se na akci přihlásit předem. Přihlášky je možné vyzvednout 
v knihovně.

Ilustrace – 3. – 29. června 2015Ilustrace – 3. – 29. června 2015
Výstava ilustrací žáků výtvarného oboru ZUŠ F. A. Šporka Lysá nad Labem. 
Žáci jsou ze studijních skupin Mgr. Hermanové Říhové.

„Jaro je krásné, leč hladové“. 
Vše živé čerpá potřebnou energii 
pro svůj růst. Slunce nabíjí svou 
svěřenou silou. Zámecký park se 
halí do zeleného a pestrobarev-
ného závoje. Přes všechna úskalí 
zámecké budovy je pak nenahra-
ditelným místem našeho odpočin-
ku. Jak aktivního, tak pasivního.

U nás v domově se snažíme žít 
aktivním životem.

V dubnu jsme navštívili výsta-
vu v sousedním archivu. Výstava 
s názvem: „Místa utrpení, smrti 
a hrdinství“, byla emotivně velmi 
náročná, přesto zajímavá. Mapo-
vala koncentrační a vyhlazovací 
tábory fungující v období naci-
smu. Byla doplněna dobovými 
materiály a obsahovala autentic-
ké vzpomínky lidí, kteří běsnění 
fašistů přežili. Některé materiály 
pro výstavu poskytli i naši klienti 
a zaměstnanci.

Navštívili jsme naší oblíbenou 
výstavu „Narcis“ na lyském vý-
stavišti, kde jsme viděli mnoho 
krásných jarních cibulovin, hlav-
ně narcisů, hyacintů, tulipánů 
a lilií. Společně s výstavou „Nar-
cis“ probíhaly i výstavy „Elegance 
a Regiony České republiky“.

Naše klientky – „Holky v akci“ 
dostaly chuť na bramboráky. Tak 
nám je všem nasmažily a provoně-
ly jimi celý zámek. Rádi jsme při-
jali pozvání na „Den otevřených 
dveří“ v lyské Základní praktické 
a speciální škole. Nebyli jsme zde 
poprvé a i tentokrát se nám před-
stavení dětí velice líbilo. Děkuje-
me za krásně strávené dopoledne.

Před Svatojakubskou nocí se 
tradičně naším zámkem prohnal 
rej čarodějnic. Ale i letos to byly 
jen samé hodné čarodějnice. 
Opekli jsme si s nimi chléb nad 
ohněm a v popelu upekli bram-
bory. Také se konalo jedno velké 
retro překvapení a to průvod na 
oslavu 1. máje. Nechyběla ani 
mávátka a alegorický vůz. Prostě 
úsměvná vzpomínka na doby mi-
nulé.

Počátkem května proběhla 
plánovaná beseda s Městskou 

policií. Tentokrát na téma: ,,Vše, 
co Vás zajímá“. Dozvěděli jsme 
se spoustu zajímavých informací 
o nástrahách běžného života, 
které se mohou, jak negativně 
tak i pozitivně, dotknout života 
člověka v seniorském věku. Ne-
chyběly ani dotazy. 

Velkým dnem „D“ v jarním 
„životě na zámku“ byl již VI. roč-
ník „Lyského pětiboje“. Společ-
ně s pozvanými týmy z okolních 
domovů pro seniory a seniorský-
mi spolky jsme strávili příjem-
né odpoledne a změřili své síly 
a schopnosti v pěti disciplínách. 
Letos jsme se pohybovali ve svě-
tě známých osobností a televiz-
ního vysílání. V první disciplíně 
s názvem - „Hádej, kdo jsem“, 
jednotlivé týmy prezentovali ně-
jakou vybranou a blízkou osob-
nost. Nechyběly krásné kostýmy, 
slovní či hudební doprovod. Dru-
há disciplína byla sportovní – „Tři 
rány do televize“, kdy se televizní 
obrazovka stala terčem soutěží-
cích. Třetí úkol byl vědomostní 
- „Retro kvíz“, který se skládal 
z otázek a hudebních ukázek. 
Tak např. věděli byste? „Vlas-
ta Burian účinkoval v reklamě 
z 30. let minulého století na 
výrobek Baťových závodů. 
Který produkt jím byl propa-
gován“? Čtvrtá disciplína byla 
dovednostní – „Věšení vese-
lého prádla“. Pěkně jsme se 
zasmáli, jaké prádlo se nosilo 
v dobách minulých. Poslední dis-
ciplínou byla „Kreativní tvorba“. 
Každý z týmů si připravil prezen-
taci svého domova či činnosti 
a všem ji náležitě předvedl. Se-
šly se nám krásné modely budov 
domovů, koláže, obrazy. Celým 
odpolednem zněla i hudba od zá-
meckého kapelníka. Stoly se pro-
hýbaly pod samými dobrotami. 
Padl i rekord v počtu týmů, kte-
ré naše pozvání přijali. Bylo jich 
9. Domov U Anežky – Benátky 
nad Jizerou a Luštěnice, Luxor 
Poděbrady, Centrum seniorů 
Mělník, Anna Český Brod, Dům 
seniorů Mladá Boleslav, Domov 

pro seniory Jenštejn a samo-
zřejmě náš zámecký tým. Ze se-
niorské lyské veřejnosti to byla 
Dobrovolnická obec Baráčníků. 
Vítězství si odnesli senioři z Měl-
níka. Rádi bychom poděkovali 
zaměstnancům lyského úřadu, 
ze sociálního odboru (PaedDr. 
Věra Bodnárová, Alena Uhlířová. 
Ing. Tomáš Najmon), kteří peč-
livě bděli nad celým průběhem 
soutěžního klání. Za rok opět na 
shledanou. 

Vše o našem zámeckém životě 
se můžete také dozvědět ve vý-
stavním stánku na blížící se vý-
stavě „Senior – handicap 2015“; 
11. – 14. 6. 2015. 

Zúčastníme se také doprovod-

ného programu výstavy, a to 11. 6. 
2015 ve 13.30 hodin.

Všichni jste srdečně zváni.
Závěrem bychom Vás rádi 

požádali o podporu v naší práci. 
Rádi bychom oživili a doplnily 
naši reminiscenční (vzpomínko-
vou) místnost. Pokud by Vám na 
Vašich půdách či ve sklepích pře-
kážel starý dobový kočárek z dob 
našich babiček, gramofon s trou-
bou či šicí stroj, budeme moc rádi 
za Vaši případnou odezvu. 

Předem děkujeme.
S přáním krásných dnů zdra-

vím.
Mgr. Jiří Hendrich, ředitel

Domov Na Zámku 
Lysá nad Labem

Beletrie pro dospělé:
POLICIE – NESBO, JO
10. díl krimi série o detektivu Harrym Holeovi. Na mís-
tech, kde bylo v minulosti spácháno několik vražd, jež 
nebyly objasněny, jsou nalezeni mrtví policisté, kteří 
tyto zločiny tehdy vyšetřovali. Všichni byli rovněž za-
vražděni, a to nanejvýš brutálním způsobem. Policie 
postrádá jakoukoli stopu, a navíc se musí obejít bez svého nejlepšího vyšet-
řovatele...

TO PRŠÍ MOŘE – TŘEŠTÍKOVÁ RADKA
Hančin svět naruší poprvé nečekaný rozvod jejích rodi-
čů a střídavá péče, o níž rozhodne soud. V otcově nové 
rodině se setká s Alešem, synem otcovy ženy. Měla by 
ho považovat za bratra, ale ona se do něj zamiluje. Ne-
šťastně, protože Aleš v ní vidí především sestru. Ale to 
není jediný Hančin problém. Nejdřív otcova a potom 
i matčina smrt ji zcela vykolejí a Hanka obtížně hledá 
způsob, jak se se vším vyrovnat...

KRAJINA NOČNÍCH JEZDCŮ 
– NIEDL, František
Boj v Čechách se rozhořel s plnou intenzitou. Bojuje 
každý s každým. Císař Zikmund spoléhá na křížovou 
výpravu do Čech, kdy vojska se znakem kříže mají sevřít 
království ze všech stran. Katoličtí páni bojují proti ka-
lišníkům, ale i mezi sebou. Mezi sebou začínají bojovat 
i kališníci – radikální proti umírněným. A někteří lidé 
změní stranu i několikrát za rok. A co Hynek Tas z Boru, někdejší osobní 
strážce krále Václava IV.? Přidá se k některé ze stran? 

Naučná literatura pro dospělé:
MÉ SRDCE JE Z KAMENE – TEMNÁ STRÁNKA CÍSAŘOVNY 
ALŽBĚTY – LINDINGEROVÁ, MICHAELA
Tato kniha představuje „jinou“ Alžbětu, dítě své doby, 
kultovní postavu dekadence.Ve čtyřiceti letech císařov-
na Alžběta zmizela z veřejného života. Psala básně, od-
jížděla na dlouhé cesty, sbírala antické předměty, osvo-
jovala si vědomosti o uměleckých směrech a způsobech 
myšlení fi n de siecle, inscenovala sama sebe jako krá-
lovnu víl Titanii ve vile Hermes – a žila touhou po smrti.

NEJKRÁSNĚJŠÍ VÝLETY LANOVKOU 
– DAVID, PETR
Soubor 40 pečlivě naplánovaných výletů je určen i pro 
méně zdatné turisty, neboť nejstrmější partie hor v nich 
překonáme za pomoci lanové dráhy. Dnes je lanovek 
s celoročním provozem v České republice docela solid-
ní síť, ostatně i dříve výhradně zimní areály přišly také 
s letní nabídkou. A tak zajímavý zážitek ze samotné jíz-
dy můžeme kombinovat s dalším putováním.

Beletrie pro děti:
A PAPOUŠEK HLEDÁ SVŮJ ZELENÝ KLOBOUK 
– SLABÝ, ZDENĚK KAREL
Autor v knize shromáždil pohádky autorů, k nimž 
má blízký vztah a kteří ho nějakým způsobem pře-
kvapili, okouzlili či zaskočili. Jedná se o příběhy 
z různých koutů světa. Spojuje je především téma 
podivnosti a absurdity.Kniha obsahuje pohádky 
zkrátka o všem možném, co nás obklopuje nebo může (i nemůže) ob-
klopovat...

PŘÍBĚHY RODINY SMRTIČOVY: PŘÍŠERNÍ SOUSEDÉ 
– TONOLLO, HARALD
Nic horšího se snad ani stát nemohlo! Místo much 
v salátu vepřové kotlety a místo pichlavých bodláků 
voňavé růže… Smrtičovi sice dělají všechno pro to, 
aby si své nové sousedy oblíbili, ale zkrátka a dobře 
to nejde! Zejména jejich dva vypečení synkové lezou 
Polly, Pitovi, Pankrácovi a Palmácovi pěkně krkem. 
Ještě že mají v rukávu účinný magický trumf.
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INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Rok inspirace

Praxe studentů OA ve fi rmách Středočeského kraje

Základní umělecká škola 
Františka Antonína Šporka 

TALENTOVÉ
ZKOUŠKY
pro studium ve šk. roce 2015/2016
Výtvarný obor:
9. 6. v 15.00 hodin (6 + 7 let) nebo 16.30 hodin (od 8 let)
17. 6. v 15.00 hodin (6 + 7 let) nebo 16.30 hodin (od 8 let)
2. patro vpravo, učebna č. 21, H. Malíková akad. mal.,
Mgr. D. Hermanová-Říhová

Taneční obor:
9. 6. v 15.00 nebo 16.30 hodin  a 17. 6. v 15.00 nebo 16.30 hodin
přízemí vlevo, taneční sál, K. Klánová, M. Kozová

Lit. – drama  cký obor:
9. 6. v 16.30 nebo 17.00 hodin a 17. 6. v 16.45 nebo 17.15 hodin
přízemí vpravo, koncertní sál, Mgr. K. Urbánková

Hudební obor:
dě   od 5 let: 11. 6. a 17. 6. v 13.00 – 17.30 hodin
1. patro vlevo, učebna č. 9, J. Erbenová
dě   od 7 let: 11. 6. a 17. 6. v 13.00 - 17.30 hodin
1. patro vpravo, učebna č. 13, Bc. Z. Erben

Věk dítěte pro talentovou zkoušku se počítá k 1. 9. 2015.
Výsledky talentových zkoušek budou zveřejněny v ZUŠ
v úterý 23. června 2015 (webové stránky, nástěnky).

66

Základní umělecká škola 
Františka Antonína Šporka

Vás srdečně zve na

ZÁVĚREČNÝ KONCERT
pěveckého sboru Ama Musica a orchestru 

 dne 22.6.2015 v 18.00 hodin 
v sále kina

Vstupné: 50,-Kč, dítě zdarma bez nároku na sedadlo

Obchod-
ní akade-
mie Lysá 
nad Labem 

má zájem na tom, aby se její stu-
denti co nejlépe uplatnili v bu-
doucím zaměstnání. Pečlivě pro 
ně připravuje praxi v tuzemsku 
i zahraničí a organizuje školní 
projekt "Kam po maturitě".

Praxe je součástí studia v OA 
Lysá nad Labem. Studenti obou 
oborů absolvují souvislou dvou-
týdenní praxi v zahraničí či tu-
zemsku. V obou případech jde 
hlavně o zapracování, získání 
zkušeností i závěrečného certi-
fi kátu o praxi nebo  Europasu
v případě zahraniční praxe.

Škola spolupracuje s fi rmami 
a institucemi, které jsou poten-
ciálními zaměstnavateli našich 
absolventů, proto i v letošním 
roce vykonali naši studenti 
v měsíci květnu praxi v podnicích 
a fi rmách Středočeského kraje 
a v Praze. Dlouhodobě spolu-
pracujeme při zajišťování praxe 
s Městským úřadem v Lysé nad 
Labem, s Výstavištěm Lysá nad 
Labem, s.r.o. a s Českou spoři-
telnou a.s., pobočkou v Čelákovi-
cích. Dále naši studenti absolvují 
praxi např. v účetní fi rmě Enter 
Milovice, na Městském úřadě 
v Brandýse nad Labem, v kance-
lářích škol v Nymburce a Benát-

kách nad Jizerou, ve VZP v Nym-
burce a dalších. 

Je důležité, aby student vyko-
nával činnosti, které odpovídají 
povolání, na které se podle vzdě-
lávacího plánu připravuje. Jsou 
to povolání asistent/asistentka, 

obchodní zástupce, marketin-
gový pracovník, účetní, logistik 
a další. Vycházíme zde z Národní 
soustavy povolání (http://kata-
log.nsp.cz/uvod.aspx). Pokud 
škola a instituce dospějí k dohodě 
o praxi a jejím obsahu, uzavřou 
smlouvu. V instituci je určen 
tzv. garant praxe, který zadává 
studentovi práci a sleduje jeho 
výsledky. Na závěr celé praxe 
garant vyhodnotí, zda školou do-
jednané činnosti student zvládá. 
Hodnotíme v souladu s ECVET 
- evropský systém kreditů pro 
odborné vzdělávání a přípravu. 

(http://www.nuv.cz/cinnosti/
projekty/ecvet).

Model odborné praxe jsme 
připravili ve spolupráci s pra-
covníky Národního ústavu pro 
vzdělávání v rámci projektu 
"Pospolu" a konzultovali jsme 

ho s představiteli Krajské hos-
podářské komory. Studenti 
oboru obchodní akademie mají 
podle vzdělávacího plánu po-
vinnost absolvovat za studium 
4 týdny odborné praxe, tj. 120 
hodin. První týden praxe stu-
dent absolvuje v prvním polo-
letí druhého ročníku. Pozná 
reálné prostředí, seznámí se 
s organizací práce a procesy 
v instituci. Vykonává jednodu-
ché administrativní práce - vy-
tváří dokumenty dle vzoru, ske-
ny a kopie, ukládá dokumenty 
dle archivačního a skartačního 

řádu, vyřizuje  telefonáty, ode-
sílá poštu v elektronické nebo 
listinné podobě. Ve druhém po-
loletí přichází na praxi do stej-
ného prostředí, ve kterém se již 
orientuje. Může tedy vykonávat 
náročnější práce, např. vytvá-
řet dokumenty ve fi remním 
software, tabulky s vloženými 
funkcemi, provádět kontrolu 
a zakládání dokladů, vyhledá-
vat v databázi, jednat se zákaz-
níkem atp. Ve druhém pololetí 
třetího ročníku pak absolvuje ve 
fi rmě souvisle dva týdny. Kro-
mě výše uvedených činností se 
již seznamuje např. s účetním 
software, může se spolupodí-
let na tvorbě katalogu výstavy, 
zpracovávat účetní doklady, ar-
chivovat, třídit výsledky marke-
tingového průzkumu a vykoná-
vat další specifi cké činnosti dle 
zaměření instituce. 

I v letošním roce naši studenti 
absolvovali v měsíci květnu sou-
vislou praxi. Po návratu z pra-
xe si během projektového dne 
"Kam po maturitě" předali infor-
mace o své vlastní praxi a fi rmě 
či instituci, kde ji konali. Setkali 
se mimo jiné s panem Tomášem 
Suchanem, pracovníkem Úřadu 
práce Nymburk. Ten je seznámil 
s dalšími možnostmi, jaké se jim 
nabízí po maturitě.

RNDr. Ivana Dvořáková

LYSÁ nad LABEM
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Dne 28. 
dubna 2015 
proběhla na 
naší škole již 
tradiční kon-

verzační soutěž v anglickém 
jazyce. Soutěže se zúčastnilo 
celkem 13 odvážných žáků ze 
čtvrtých a pátých ročníků. Kaž-
dý ročník měl svoji vlastní kate-
gorii.

Žáci 4. tříd vyprávěli o své rodi-
ně, kamarádech a koníčcích. Mu-
seli též prokázat svou zdatnost ve 
spelování. Nakonec předstoupili 
před porotu s připravenou písní 
nebo úryvkem textu v angličtině. 
Žáci 5. tříd  kromě písně či textu 
hovořili na téma My hobbies nebo 
My bedroom. Museli též  odpo-
vědět na pár záludných otázek. 
Součástí prověření znalostí byl 
i písemný test.

Konverzační soutěž
na Masarykově škole

Uspět v písemném testu 
a okouzlit tříčlennou porotu 
svým jazykovým uměním není 
určitě nic snadného, ale může-
me s potěšením říci, že na naší 
škole máme velmi šikovné žáky, 
kteří se ničeho nezalekli a vydali 
ze sebe maximum.

Vítězem 1. kategorie se stal 
Jiří Mareth (4. C), 2. místo získa-
la  Alexandra Chalupová (4. C)
a  3. místo Marek Jakl (4. A).
Vítězkou 2. kategorie byla Anna 
Votavová (5. B), 2. místo získa-
la Kristýna Štěrbová (5. A) a na 
3. místě se umístil Bedřich Bry-
nych (5. A).

Gratulujeme vítězům a děku-
jeme za odvahu všem zúčastně-
ným!

za ZŠ B. Hrozného Lysá n. L. 
zpracovali Y. Sovová a

P. Pokorný

Letošní školní rok byl pro 
žáky oboru Interiérový design 
plný přímého kontaktu se špič-
kou současného evropského de-
signu bydlení a doplňků. V rám-
ci aktivně využitého projektu 
Interiérové studio, podpořeného 
Evropskou unií, vycestovali na 
tři zahraniční a jeden místní ve-
letrh. Studenti se vždy seznámili 
i s historickými a kulturními pa-
mátkami navštívených měst, aby 
mohli lépe vnímat souvislosti 
a rozdíly napříč obdobími 
a uměleckými styly. 

Prvním z nich byl v březnu 
veletrh v polské Poznani s ná-
zvem Home Decor. Bylo to naše 
první seznámení s neuvěřitelně 
rozmanitou nabídkou interiéro-

vého vybavení od 
malých detailů až 
po velké koncepty 
a celky. Na veletr-
hu se konalo i ně-
kolik přednášek 
o možnostech vi-
zualizace, a proto-
že mezinárodním 
jazykem i v Polsku 
je angličtina, bylo 
i toto podnětným 
prvkem pro další 
aktivity žáků. Taš-
ky a batohy byly 
zaplněny inspi-
račními materiály a nadšení bylo 
opravdu veliké.

To ještě ale nikdo netušil, jak 
velkolepě nás přivítá další mís-
to konání veletrhu - rakouská 
Vídeň. Veletrh Wohnen + Inte-
rieur ukázal další možnosti nejen 
v nabídkách jednotlivých fi rem 
a prezentujících společností, ale 
i v možnostech moderního výstav-
nictví. Každý exponát byl unikát. 
Pokud bychom sečetli množství 
fotografi í zaznamenaných našimi 
žáky a doprovázejícími pedagogy, 
dostali bychom se určitě k číslu 
většímu než tisíc. Nebylo v silách 
jedince prohlédnout si všechny 
expozice, nápadů pro následující 
tvůrčí období bylo hodně, jen je 
nezapomenout a ještě rozvinout. 

Odpočinkovým zdál se pak 
výjezd na veletrh do Prahy. Roz-
lohou ne tak velký, ale moderním 
designem plný byl veletrh For 
Habitat, spojený s představením 

nové generace designerů - Design 
Shaker. Příjemným zpestřením 
byla možnost promluvit s vysta-
vovateli rodným jazykem a dozvě-
dět se tak ještě více z praktického 
světa moderního bytového i za-
hradního designu.

Závěrečnou třešničkou, tedy 
spíše třešní na dortu, byla ná-
vštěva italského města Miláno 
a velkolepého veletrhu (v prosto-
rách budoucího EPXA) Salone 
del Mobile. Škoda, že nebylo více 
času. Moderní expozice nejvý-
znamnějších a nejúspěšnějších 
fi rem v oblasti designu bydlení 
a všeho, co s tím souvisí, nás na 
každém kroku omračovaly svojí 
nápaditostí. Mezi nejvíce na-
vštěvované patřily i české spo-
lečnostem Lasvit, Preciosa nebo 
Bohemia Crystal. Nové barvy, 
materiály, kombinace a techno-
logie nás zcela pohltily. Na vlast-
ní oči si žáci ujasnili, že detail je 

součástí celku a že celek se skládá 
z jednotlivých detailů. A také, že 
dobrý nápad nestačí. Ještě je tře-
ba přidat spoustu řemeslné zruč-
nosti.

Výjezdy byly inspirací nejen pro 
žáky, budoucí designery, ale byly 
i podnětným krokem k dalším 
možnostem, aplikovaným při vý-
uce našimi pedagogy. Děkujeme, 
že jsme tam mohli být, vidět, po-
rovnávat.  Tak praktickou ukázku 
nezpracují žádné elektronické 
prezentace. Vlastní reálný kontakt 
s „top produkty“ je pro další akti-
vity velmi důležitý. Doufám, sama 
za sebe, za žáky i ostatní zúčast-
něné pedagogy, že se na některý 
z veletrhů zase za pár let podívá-
me, a co my víme, třeba se tam 
na nějaké expozici setkáme s pro-
jekty našich absolventů. Kdo ví. 
Budeme jim držet palce. Inspirace 
bylo opravdu mnoho.

Ing. Eva Nováková
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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: 

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

Pá 19. 6. MUDr. Dáňová
So 20. 6. MUDr. Chocholová
Ne 21. 6. MUDr. Chocholová
Po 22. 6. MUDr. Chocholová
Út 23. 6. MUDr. Dáňová
St 24. 6. MUDr. Chocholová
Čt 25. 6. MUDr. Dáňová
Pá 26. 6. MUDr. Chocholová
So 27. 6. MUDr. Dáňová
Ne 28. 6. MUDr. Dáňová
Po 29. 6. MUDr. Dáňová
Út 30. 6. MUDr. Matasová
St 1. 7. MUDr. Matasová
Čt 2. 7. MUDr. Dáňová
Pá 3. 7. MUDr. Dáňová
So 4. 7. MUDr. Matasová
Ne 5. 7. MUDr. Matasová

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

Přijďte s námi strávit poslední víkend před prázdninami.
V sobotu 27. 6. 2015 od 10.00 do 17.00 hodin se bude 

u nás nejen jezdit, ale můžete si také prohlédnout novou část 
našeho kolejiště. Dě   budou mít možnost si vytočit výrobek 

na hrnčířském kruhu, vyrobit šperk nebo udělat obrázek 
pomocí vosku a žehličky. Bude zde také prodej hrnčířských 

výrobků, šperků a dřevěných vláčků, které si mohou dě   také 
vyzkoušet a jako bonus – malování na obličej.

Občerstvení pro malé i velké zajis   kavárna Luna.
Akce bude probíhat od 10.00 do 17.00 hodin. 

Otevřeno máme i každou SO a NE od 10.00 do 17.00 hodin.
Více na www.mknbk.cz, najdete nás i na facebooku: 

Modelové kolejiště Nymburk-Drahelice 

Dne 30. 4. 2015 pořádali hasiči 
ve Dvorcích, tradiční pálení čaro-
dějnic za hasičskou zbrojnicí, které 
se neslo v duchu tradic. Pro děti, ale 
i dospělé byly připraveny špekáčky 
k opékání, soutěže a zábava. Vše se 
díky pořadatelům povedlo, což pří-
chozí pochvalně ocenili. Budeme se 
těšit na další rok.

Příprava okolí a zajištění celé 
akce si vyžádala mnoho brigádnic-
kých hodin, které bylo potřeba k jar-
nímu úklidu a přípravě na sezonu. 
Hasiči opět vzali nářadí do rukou 
a upravili okolí pomníku, který je 
pietním a vzpomínkovým místem 
mezi místní kapličkou a hasičskou 
zbrojnicí.

To je jen ale zmínka o části práce, 
nyní jsou hasiči připraveni k dalším 
činnostem nejen v oblasti požární 
bezpečnosti, ale i kultury v obci. 
Dne 5. 5. se na pozvání diváckého 
centra zúčastnila mládež našeho 
sboru exkurze v České Televizi 
a jedné z jejích hlavních divizí hasič-
ského záchranného sboru. Dětem 
bylo dovoleno podívat se na živé 
natáčení. Následně si mohly vy-
zkoušet televizní techniku, a jak se 
říká „pohrát si s ní“. Po prohlídce 
ČT se jim věnoval velitel místních 
hasičů a společně s kolegy předvedli 
výjezd k zásahu, novou hasící me-
todu a operační středisko. Děti byly 
opravdu nadšené a velmi je to ba-
vilo. Následně 8. 5. 2015 ve 14 ho-
din, uspořádali hasiči ve Dvorcích 
pietní vzpomínkovou akci položení 
věnce u pomníku padlých k výročí 
vítězství nad fašistickým vojskem 

Dobrovolní hasiči ve Dvorcích a jejich činnost
a ukončení světové války. Slav-
nostní akt doplnila i Mgr. Božena 
Bacílková, která svým příspěvkem 
připomněla některé skutečnosti 
a zdůraznila potřebu nezapome-
nout na ty, kteří položili životy za 
naši současnou svobodu. Po ukon-
čení měli možnost občané navštívit 
zbrojnici k malému občerstvení 
a diskuzím.

Je důležité zmínit se také o nově 
vzniklém kombinovaném družstvu 
dospělých v útoku. Vedoucí mlá-
deže Petra Šolínová spolu s další-
mi členy spolku založili družstvo, 
které se aktivně od února 2015 
připravuje pravidelnými trénin-
ky k okresním soutěžím, kde by 
chtěli naši jednotku a spolek re-
prezentovat. Tito dobrovolníci se 
inspirovali naší mládeží a chtějí tak 
navázat na tradici z minulosti, kdy 
hasiči ze Dvorců byli v útoku mezi 
nejlepšími v okrese, o čemž svědčí 
i mnoho diplomů a ocenění, které 
jsou vystaveny v hasičské zbrojnici. 
Nezbývá než popřát hodně zdaru 
všem aktivním v jejich snaze o udr-
žení požárního sportu v tak malé 
obci jako jsou Dvorce.

Ovšem to by nebyli hasiči, aby 
nepřipravovali další kulturní, spole-
čenské a sportovní akce.

A tady již můžeme nejen infor-
movat, ale i zvát.

Hned 6. 6. 2015 jste všichni 
zváni na tradiční okrskovou soutěž 
„O pohár starosty města“, která se, 
jak již uvedeno, koná v červnu od 
10 hodin a na které budou soutěžit 
mladí hasiči, pro které je pak připra-

ven i bohatý program plný soutěží 
a zábavy a kterou již po 16 let úspěš-
ně vede Vladimír Juříček (SDH 
Lysá n. L.).

Aby byl den plně zaplněn všem, 
pořádají hasiči letní taneční večer, 
který bude zahájen 6. 6. 2015 ve 
20 hodin, a na kterém bude hrát pro 
zábavu i tanec skupina DESECT. 
Vstupné je 100Kč a pro všechny 
bude připraveno občerstvení. I na 
nepřízeň počasí bude pamatováno 
a zajištěno.

A pojďme kousek dál.
Hasiči ve Dvorcích ve spolupráci 

s 3. Lyseckým okrskem pořádají ve 
dnech 17. – 18. 7. 2015 tematický 
zájezd do areálu Tatra Kopřivnice, 
kde bude prohlídka výrobní haly ná-
kladních vozidel a hasičských speci-
álů a chybět nebudou ani jízdy jed-
ním ze speciálu po polygonu, kde 
jsou opravdu prověřovány hraniční 

možnosti takových nákladních vo-
zidel. Účastníci si tak mohou okusit 
přímo v kabině vozidla pohled ze 
stoupání 65° nebo náklony vozidla, 
či jízdu v opravdu těžkém terénu. 
Následně se přesunou do Bes-
kyd, kde je domluvena spolupráce 
s místními dobrovolnými hasiči, 
kteří zajistili našemu zájezdu ubyto-
vání a posezení s výměnou informa-
cí. Druhý den zájezdu je plánována 
prohlídka hradu Helfštýna a v od-
poledních hodinách návrat do Lysé.

Tím jsme se dostali až do doby 
prázdnin a nezbývá než popřát 
všem krásné léto, družstvu mláde-
že a dospělých co nejlepší umístění 
na soutěžích a těšit se na další akce, 
které hasiči ve Dvorcích budou po-
řádat nejen pro hasiče, ale i pro širo-
kou veřejnost.

Spolek dobrovolných 
hasičů Dvorce

Obloukový most Bohumila 
Hrabala se klene přes Labe od 
roku 2002. Tedy od doby, kdy už 
se na tuzemských silnicích uplat-
ňovala řada opatření pro bezpeč-
nost chodců a cyklistů. A od doby, 
kdy nejen pěší, ale i cykloturistika 
byla běžná. Přesto je cesta pěšky 
i na kole přes most Bohumila 
Hrabala nebezpečná. Schodiště 
s prudkou rampou na most vede 
z opačné strany na každém jeho 
konci, takže chodec i cyklista ve-
doucí kolo je nucen překračovat 
vozovku v místě na konci mos-
tu, kde je špatně vidět přes jeho 
konstrukci. Cykloturista může po 
mostě plynule projet pouze ve vo-
zovce a příjezd je na hony vzdále-

Bezpečně k Labi a přes Labe
ný cyklotrasám na březích Labe. 
Z hlediska nemotorové dopravy 
je to opravdu hodně nepovedené 
řešení. Neuralgickým bodem pří-
stupu k Labi je i krátký úsek ulice 
Jiráskovy v Litoli u restaurace 
Dallas, kde chybí chodníky a je 
zde nepřehledná zatáčka.

Řešení bezpečnosti chodců 
na cestě k Labi je jednou z pro-
gramových priorit současného 
vedení radnice. Návrhy řešení 
už se připravují a projednávají 
v komisích.

Na mostě přes Labe se před-
pokládá, že chodci budou oddě-
leni od cyklistů a nikdo nebude 
muset přecházet přes vozovku. 
Chodci by měli používat východ-

ní chodník s tím, že na severní 
straně mostu se dobuduje chybě-
jící schodiště. Pro cyklisty by měl 
sloužit západní chodník, který se 
opatří zvýšeným zábradlím, a vy-
budují se k němu šikmé rampy na 
obou březích. Tento návrh je již 
v rukou rady města a tedy i pana 
starosty, který slíbil, že se jeho re-
alizace ujme.

U zemědělského podniku pod 
silničním násypem, kde se po-
slední roky sází stromy, by měla 
vzniknout volnočasová zóna. Od 
ní k restauraci Dallas v Litoli se 
předpokládá, že vedle úzkého 
silničního mostu přes Litol-
skou svodnici se vybuduje lávka 
a stezka pro pěší a cyklisty. Řeše-

ní nebezpečné ulice Jiráskovy je 
poměrně složité, a proto je zatím 
v rukou odborného konzultanta. 
Určitě však bude muset zahrno-
vat souvislý chodník alespoň po 
jedné straně ulice.

Řešení Jiráskovy ulice ani 
mostu přes Labe nebude ze dne 
na den, protože jde o investiční 
akce, které město musí projed-
nat se Středočeským krajem jako 
vlastníkem silnice II. třídy. Držte 
nám palce, aby se to brzy poved-
lo!

Dana Hančová, předsedkyně 
komise sportu a cestovního 

ruchu, Lysá v pohybu;
Martin Robeš, zastupitel, 

předseda komise dopravy, 
Cesta města

Pochvala těm, kteří organizují ta-
kováto setkání, jakým byla konferen-
ce, která proběhla ve dnech 29. – 30. 
4. 2015 v Olomouci „Města s dob-
rou adresou“, s podtitulem: Město je 
jako zahrada – krásným místem pro 
všechny se stává každodenní promy-
šlenou péčí. Konferenci společně po-
řádaly Univerzita Palackého v Olo-
mouci, Statutární město Olomouc 
a Asociace měst pro cyklisty, společ-
ně s řadou dalších partnerů. Mottem 
konference se stal citát Ulricha Bec-
ka: „Správnou cestu nemůže lidem 
ukazovat nestranný vědec či expert, 
správná cesta je výsledkem naší 
vlastní volby a společenské debaty.“ 
Mimo jiné se účastnici konference 
dozvěděli:

Netradiční závěry z konference 
„Města s dobrou adresou“

• Co znamená dobrá adresa 
 v podobě města Olomouc?
• Proč Dánové nejednají udrži-
 telně, ale ekonomicky a chytře?
• Proč zatím v Česku nefungují 
 plány městské mobility?
 Odpověď se pokusily defi novat 
 fakulty UP Olomouc.
• Studenti jsou naše budoucnost, 
 aneb co vše by měla zahrnovat 
 výuka mobility v učebních 
 plánech.
• Role Ministerstva dopravy 
 – co může udělat pro budování 
 dobré adresy, aneb o naplňo-
 vání Cyklostrategie 2013.
• Dobrá adresa jako značka, 
 aneb jak pracovat s kampaněmi?

Přednášky je možné si stáhnout 
zde: http://www.cyklokonference.
cz/terminy-seminaru/mesta-s-dob-
rou-adresou/43/.

„Jednu věc si ale nemůžete stáh-
nout. Pokud jste na konferenci nebyli, 
pak jste nemohli zažít její atmosféru, 
její energii. Součástí každé konferen-
ce jsou závěry, nebo memoranda a i 
tato s některými přijde. Více, ale než 
v závěry, věříme v lidský potenciál. 
Neboť jen člověk, který chce, dokáže 
je realizovat.“ takto se zmiňuje v zá-
věrech o konferenci její organizátor 
Ing. Jaroslav Martínek, Asociace 
měst pro cyklisty.

„A vlastně to bylo hlavní posel-
ství a závěr konference: Nebojte se 
pozitivně hovořit o změnách, které 

nás čekají. Nebojte se být aktivní 
a toužit po změnách. Nebojte se ote-
vřeně říci, že chůze, či jízda na kole 
na krátké vzdálenosti patří k rytmu 
městského života a proto je třeba 
vytvořit lidem atraktivní infrastruk-
turu. Nebojme se říci, že auta ve 
městech jsou opravdu problém, kte-
rý je nutné řešit.. Nebojme se říci, že 
opravdu chceme vytvořit město, kde 
se nám bude dobře žít. Vždyť přeci 
každý, kdo strávil nějaký čas v za-
hraničí, se po svém návratu domů 
často ptá: Proč naše města vypadají 
jinak než města německá, rakous-
ká nebo švýcarská? Proč se tu lidé 
chovají jinak. I každé město má svůj 
příběh, jejich historii vytvářela také 
představa o kvalitě života, která se 
s časem měnila. Přestaňme se ptát, 
pojďme začít se změnou“, zmiňuje 
J. Martínek.

Pokračování na str.  8

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

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

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

RC Parníček
Cena za převod 10 Kč

CO-WORKINGOVÉ 
CENTRUM

= SDÍLENÝ PRACOVNÍ PROSTOR 
S HLÍDÁNÍM DĚTÍ

PO-ČT 9-12; ST 9-12, 14-18 h
Potřebujete pracovat na počítači, anebo si 

vyřídit telefony a dítě Vám to nedovolí?

Přijďte do RC, dítě Vám 
pohlídáme a Vy můžete u nás 
v klidu pracovat - 50 Kč/hod.

OD ZÁŘÍ 2015:
ŠKOLIČKA

BENJAMÍNEK
pro děti od 2 let

Nabízíme půldenní 
i celodenní provoz:

PO–PÁ: 7.30–16.30 hod.

CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ  
na míčích i bez nich
PO 9.30–10.30 vč. hlídání
ÚT 17.00–18.00 vč. hlídání

PŘEDPORODNÍ KURZ 
PONDĚLÍ 15.6.

od 16.00 do 18.30 hodin

CVIČENÍ PRO DĚTI
OD 1,5 DO 6 LET

ČT 9.30-10.30 s rodiči
ČT 16.30-17.30 bez rodičů

MIMIKLUBKO
program pro rodiče 
s dětmi do 1 roku 

a pro budoucí rodiče
každé úterý 9.00–10.30

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

– pro děti od 3 do 8 let odpoledne s angličtinou s rodilou mluvčí
– pro děti HUDEBNÍ VŠEZNÁLEK (1–4 roky); 
 hravé cvičení (1,5–6 let); taneční škola (přípravka) (3–6 let)
– Školička BENJAMÍNEK = klub pro předškolní děti (již od 2 let)
– pro dospělé - cvičení s hlídáním dětí, předporodní kurzy
– pro dospělé anglická konverzace s rodilou mluvčí

Přednáška s psycholožkou
ODMÍTÁNÍ, VZDOR 

A OPOZIČNÍ CHOVÁNÍ 
U DĚTÍ

čtvrtek 4.6. od 17.30 
do 19.00 hodin
včetně hlídání dětí

Přijďt á i t á it l d í ík d ř d áá d i

Začátek prázdnin
v Modelovém kolejiš  
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Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.
pořádá

XVI. ročník soutěže
Šikovné ruce našich seniorů 

pro radost a potěšení
práce všech přihlášených účastníků budou 

prezentovány na samostatné výstavě 
na Výstaviš   v Lysé nad Labem v rámci výstavy

SENIOR  HANDICAP: AKTIVNÍ ŽIVOT 2015, 
LÁZEŇSKÝ VELETRH, RŮŽOVÁ ZAHRADA, 

která se uskuteční ve dnech 11. – 14. 6. 2015.

Srdečně Vás zveme.

Zlepšit spolupráci obcí a tím 
i zvýšit kvalitu života v regionu 
je cílem projektu Podpora me-
ziobecní spolupráce (PMOS). 
Nositelem projektu je Svaz měst 
a obcí České republiky a měs-
to Lysá se do něj zapojilo jako 
smluvní partner již loni na jaře. 

Projekt je zaměřen na vytváře-
ní dobrovolných svazků obcí či 
zlepšení fungování svazků stáva-
jících. Součástí projektu je i vy-
tvoření strategického materiálu, 
zaměřeného na několik oblastí, 
který by měl být základem pro 
další rozvoj území v následují-
cích letech.  Realizační tým po-
věřený prací na projektu vytvořil 
dokument, ve kterém je analyzo-
vána oblast základního školství 
a předškolního vzdělávání, ob-
last sociálních služeb a odpadové 
hospodářství. Tato témata jsou 
podmínkami projektu dána jako 
závazná. Čtvrté téma, které je 
v projektu řešeno, je volitelné a z 
průběhu realizace projektu byla 
zvolena oblast dopravy. 

V první fázi projektu byla vy-
tvořena analytická část dokumen-
tu zaměřena na oblast školství, 
sociálních služeb a odpadového 
hospodářství, se kterou byli se-
známeni starostové všech obcí 
správního obvodu ORP. Z jedná-
ní se starosty se v průběhu prací 
rovněž rýsovalo volitelné téma.  
První ofi ciální setkání zástupů 

obcí vzalo na vědomí analytickou 
část dokumentu a schválil nástin 
řešení problémů jednotlivých 
oblastí a volitelné téma.  Cíle jed-
notlivých oblastí byly pak rozpra-
covány pomocí tzv. „fokusních 
skupin“ pro každou oblast. Na 
jednotlivá jednání byli i pozvaní 
odborníci na dané téma. Jednalo 
se o zástupce příslušných odbo-
rů městských úřadů z Lysé nad 
Labem a Milovic, či zástupci sa-
mosprávy, kteří mají příslušnou 
oblast ve své gesci. Do debaty 
byli zapojeni i poskytovatelé 
sociálních služeb, ředitelé škol 
a v oblasti odpadového hos-
podářství i zástupci svozo-
vých fi rem.  Pro stanovení cílů 
v oblasti dopravy se podařilo 
zorganizovat společné setká-
ní se zástupci Krajské správy 
a údržby silnic Středočeského 
kraje, Českých drah, Správy 
železniční dopravní cesty, RO-
PIDu, OAD  s.r.o. a Ředitelství 
vodních cest ČR. 

V oblasti školství byly jako pro-
blémové oblasti, které je třeba ře-
šit, určeny zachování speciálního 
školství v regionu a posílení kapa-
city uměleckého školství. Jedním 
z cílů je vybudování detašova-
né třídy Základní školy speci-
ální a základní školy praktické 
Lysá nad Labem v Milovicích. 
V sociální oblasti by mělo dojít 
k vytvoření komunitního plánu 

sociálních služeb pro celý správ-
ní obvod ORP Lysá nad Labem. 
Strategický dokument počítá i se 
společnou organizací bydlení pro 
seniory a tento záměr se již daří 
naplňovat. Ve spolupráci obci 
by mělo být řešeno i vybudová-
ní azylového bydlení pro matky 
s dětmi v tíživé sociální situaci. 

V oblasti odpadového hospo-
dářství vypracovaná strategie 
počítá s řešením problematiky 
nakládání s biologicky rozloži-
telnými odpady.  Vzhledem k ne-
dávné změně legislativy se toto 
téma stává stále více naléhavým. 
Obce a města by měla společně 
využívat i stávající odpadové dvo-
ry, které jsou vybudovány pouze 
v Lysé nad Labem a v Milovicích.  

Spolupráce obcí by měla do 
budoucna přispět i ke zlepšení 
stavu dopravní infrastruktury na 
území našeho regionu. Jedním 
z nejdůležitějších úkolů v příštích 
letech bude společné úsilí obci 
a měst o revitalizaci silnice 
II/272. Na trase této klíčové ko-
munikace by měly být vybudo-
vány jak obchvaty Lysé nad La-
bem, Starého Vestce a Benátecké 
Vrutice, tak i provedeny přeložky 
některých nevyhovujících úseků 
a provedena celková obnova po-
vrchu komunikace.  Strategie po-
čítá i s budováním cyklostezek, 
které by měly propojit jednotlivé 
obce a města. Vedle zlepšení bez-

pečnosti nemotorové dopravy by 
tak mohl být podpořen i rozvoj 
cestovního ruchu a podmín-
ky pro sportovní vyžití. Jedním 
z nejdůležitějších cílů strategie je 
i rozvoj integrovaných systémů 
veřejné dopravy.  Již léta se obce 
a města snaží o zapojení všech 
autobusových linek do systému 
Pražské integrované dopravy 
(PID), což se zatím nedaří. Zavr-
šení tohoto úkolu, který je zatím 
naplněn jen do poloviny, je tak 
úkolem pro spolupráci všech obcí 
pro nejbližší období.  Strategický 
materiál počítá i s dalším zlep-
šováním infrastruktury veřejné 
dopravy, především zastávek 
a přestupních terminálů. 

V polovině dubna se v rám-
ci projektu PMOS  uskutečnilo 
druhé ofi ciální setkání zástupců 
obcí. Starostové schválili pro-
hlášení, ve kterém vyjádřili vůli 
řešit problémové oblasti, které 
jsou ve strategickém dokumen-
tu obsaženy. Dokument se stane 
podkladem pro další práci dob-
rovolného svazku obcí Mikro-
region Polabí. Svaz měst a obcí 
v rámci projektu poskytl i návrh 
na úpravu stanov svazku. O tom, 
zda svazek přistoupí na nějaké 
změny své organizační struktury, 
však rozhodne některá z budou-
cích valných hromad. 

Robert Šalda
Koordinátor projektu PMOS

Strategie pro spolupráci obcí schválena

Předpokládám vážení čtená-
ři, že jste si všichni podrobně 
přečetli článek Ing. Krajči z fir-
my MS development s.r.o. v Lis-
tech č. 5/2015. Je zcela pocho-
pitelné a bylo by to až nemožné, 
aby výstavbu nových malomet-
rážních bytů v Lysé nad Labem 
nechválil vč. cenových relací. 
Nevím o tom, že by se po městě 
šířily zvěsti, že budou důchod-
ci za pronájem platit více jak 
10 000,- Kč/měsíc. Nejde také 
o novou výstavbu domů s pe-
čovatelskou službou v objektu. 
Bez ohledu na některé tendenč-
ně uváděné skutečnosti, resp. 
pouze částečné a roztříštěné 

informace, je důležité, že vůbec 
pro občany někdo takovouto 
informaci podal, když měs-
to selhalo a je dnes už i jedno, 
že takováto informace moh-
la být podána již před rokem. 
V článku nejsou uvedeny další 
základní podmínky, jak bude 
regulované nájemné trvat a po-
dle jaké inflace se bude každý 
rok nájemné měnit. To je proza-
tím utajováno i před zastupiteli. 
Tyto informace dostali pouze 
zájemci, resp. „realitní kance-
lář“ města, především občané 
uvedení na seznamu zájemců 
dostat se do bytů v majetku 
města s pečovatelskou službou. 

Fámy anebo pravda?

Klub náhradních rodin RC Routa Čelákovice
Seminář „Pěstounské podpůrné setkání“

sobota 6. 6. 2015, od 10.00 do 13.00 hodin
JAZYKová škola Čelákovice, 

moderuje Mgr. Alexandra Lammelová
Pěstouni pod vedením odborného pracovníka sdílejí společná 

témata, vyměňují si zkušenos  . Je to bezpečný prostor pro 
sdílení nejen těžkos  , ale také rados   a úspěchů z poskytování 

pěstounské péče. Budeme společně diskutovat, vzájemně si 
předávat zkušenos   a nalézat společně možnos   řešení nejrůz-
nějších problema  ckých situací, ale i také si sdělovat radostné 
okamžiky, které v rámci rodiny zažíváte. Program pro předem 

přihlášené dě   zajištěn.

Další informace a přihlášky: Mgr. Lenka Slováková,
603 538 763, slovakova.routa@seznam.cz                                                  

Konference měla jednu origina-
litu – snažila se odborné věci říci 
formou lidských příběhů. Jedním 
příběhem o Lysé n. L. jsem při-
spěla osobně, v přednášce na téma 
„Cíl 3.1. Cyklostrategie – Cyklistic-
ká akademie“. Zde jsem se zmínila 
o tom, že Lysá nad Labem, jak už 
její název prozrazuje, leží u Labe 
a navíc v Polabské nížině a má vel-
mi vhodné geografi cké podmínky 
pro cyklistiku, cyklodopravu. Přes-
to, že v Lysé nemáme žádná pro 
cyklistická opatření, je historicky 
městem cyklistů, právě proto, že je 
kolem dokola placka a lidé jsou zde 
naučeni se odjakživa pohybovat 
z místa na místo na kole. Pro moji 
babičku, dědu bylo kolo běžným 
a jediným dopravním prostřed-
kem a v tehdejších podmínkách 
i bezpečným. Ale, podmínky do-
pravního provozu před 50 lety, 
byly zdaleka jiné, než jaké jsme si je 
vytvořili dnes. V našem městě stále 
jezdí babičky a dědečkové na kole 
k lékaři, na nákupy, na poštu…, ale 
ten pohyb na kole není zdaleka tak 
jednoduchý a navíc je velmi nebez-
pečný. Po městě potkávám mnoho 
babiček, které nevlastní auto a ani 
už toho svého dědečka s autem 
a nemají jinou možnost vlastní do-
pravy, než jet na kole a jedou tedy 
z okraje města 2 km tak, že po frek-
ventované silnici je tlačí před sebou 
autobus nebo kamion projíždějí-
cí městem. Děti na kole do školy 
a na kroužky nepouštíme, raději 
je rodiče vozí autem a vytváříme si 
tak ještě horší dopravní situace po 
městě a před školami.  I my dospě-
lí sami často volíme cestu autem, 
protože ta se nám zdá být bezpeč-
nější a komfortnější.

„V podobné situaci je řada 
dalších měst. V čem je problém? 
Na dopravu se díváme převážně 
očima ekonomických analýz, za-
pomínáme na potřeby člověka. 

Z lidí jsme udělali pouze eko-
nomické jednotky, zapomínáme 
na kvalitu života. Důsledky jsou 
viditelné všude kolem nás, velmi 
přesně o tom hovoří lékařské sta-
tistiky. Podle nich trpí Češi velkým 
nedostatkem pohybu, který ročně 
zapříčiní 2442 úmrtí – to je třikrát 
více než je počet obětí dopravních 
nehod. Češi jsou zároveň podle 
Světové zdravotnické organizace 
nejobéznějším národem v Evropě. 

Konference ukázala, že na mno-
ha místech jsou lidé, kteří uvažují 
podobným způsobem a docházejí 
ke stejným závěrům. Stávající sys-
tém je neudržitelný a musí nutně 
dojít k zásadní změně v nakládání 
s veřejným prostorem, v plánování 
měst. 

Konference dostala tyto lidi 
k jednomu stolu a propojila jejich 
směřování. Závěry jednotlivých fa-
kult Univerzity Palackého podpoři-
ly svými argumenty zástupce měst 
i státních institucí. Klíčový projev 
přednesl prorektor Petr Bilík: „pře-
staňme hledat důvody proč to nejde, 
naučme se hledat cesty jak to jde – 
směrem k aktivní mobilitě“, zmiňu-
je J.Martínek

A možná jen pro začátek pro Ly-
sou jednoduché řešení: My sami 
svým rozhodnutím – „dnes mohu 
jet na kole“ - můžeme takto snad-
no zklidnit dopravu a budeme se 
moci pohybovat po městě bezpeč-
ně a příjemně i za přítomnosti aut, 
protože v nich jedou ti stejní lidé 
jako my, ti lidé, kteří zítra pojedou 
na kole a my naopak autem a bu-
dou očekávat naší ohleduplnost.
A to je právě ta hodnota navíc, kte-
rá nás nic nestojí.
Dana Hančová, cyklokoordinátor 

a předsedkyně KCRS,  sdružení 
Lysá v pohybu ve spolupráci 

s Ing. Jaroslavem Martínkem, 
CDV, Asociace měst pro cyklisty

Pokračování ze str.  7

Pokud tedy vycházíme z údajů 
zde uvedených a nebudeme se 
zabývat extrémy z obou stran, 
tak vychází nájem vč. záloh na 
média za měsíc na cca 5000,- 
Kč, kdo bude chtít sklep a par-
kovat auto v podzemních gará-
žích dalších 1750,- Kč. A tady 
možná vznikly ty podle pana 
Krajči, ty prapodivné zvěsti. 
Vycházím z průměrného dů-
chodu cca 11300 Kč/měsíc, 
přičemž se domnívám, že ne 
všichni zájemci tohoto průmě-
ru dosahují. Připočtu-li k těmto 
základním údajům náklady na 
stravu (obvykle min. 4000,- Kč/ 
měs. – oběd přes pečovatel-
skou službu je 2 300,- Kč/měs.)
 a nebudu brát v úvahu platby 

třeba za úklid, praní prádla, 
doprovod apod. Pak jsme již na 
té částce téměř cca 10.000 Kč. 
A kde jsou platby za léky, oša-
cení, telefonování, hygienické 
potřeby, kulturní příp. u zdat-
ných seniorů sportovní vyžití 
a cestování. Na to už asi dů-
chod nestačí. Lépe by na tom 
mohli být důchodci-manželé, ti 
by mohli jistou částku měsíčně 
i ušetřit. Je otázkou, jak dlou-
ho. Nepíše se zde, jak to bude 
s nájmem, až nebude regulova-
né, jde přeci jen o komerční by-
dlení, majitelem objektů není 
město. Nechci ale předbíhat 
událostem. 

Ing. Petr Gregor
zastupitel

Kulturní dům v Čelákovicích 
bude místem, kde se dne 17. 
června 2015 bude konat BURZA 
PRÁCE. Akce je pilotní akcí ve 
Středočeském kraji a pořadatel 
Krajská hospodářská komora 
Střední Čechy má zájem pomoci 
podnikatelům a fi rmám v regio-
nu, kteří v současné době poptá-
vají nové zaměstnance. Vzhledem 
k růstu ekonomiky v kraji brzdí 
fi rmy nedostatek pracovníků v ně-
kterých profesích a tato akce jim 
dává příležitost rychle a efektivně 
zajistit nábor pracovních sil.

Burza práce ve Středočeském kraji

Do samotné akce je zapojen 
také ÚP České republiky, který 
nabídne uchazečům o práci po-
radenství ve formě konzultací 
k vytvoření vhodného životopi-
su, motivačního dopisu a také 
možnosti a podmínky k získání 
podpory ÚP ČR ve formě rekva-
lifi kačního kurzu.

Zaměstnavatelům nabídne po-
radenství v oblasti získání dotací 
na pracovníka, případně rozjez-
du fi rmy.

V prostorách Kulturního domu 
v Čelákovicích můžou zájemci 

o práci absolvovat personální 
pohovor bez zbytečného stre-
su, případně získat informace o 
jejich šancích na získání práce 
v konkrétní fi rmě.

V tomto případě doporučuje-
me všem, kteří mají vážný zá-
jem o práci, aby s sebou přinesli 
občanský průkaz a také živo-
topis, případně další doklady 
o jejich dosaženém vzdělání či 
předchozí praxi.

BURZA PRÁCE je určena ne-
jen nezaměstnaným, ale také čer-
stvým absolventům, stávajícím 

studentům, žákům a jejich rodi-
čům, zkrátka široké veřejnosti. 
Zástupci ÚP jim poradí při výbě-
ru vhodného povolání a s orienta-
cí ve vzdělávací nabídce škol.

Vstup je pro návštěvníky zdar-
ma.

Akce je organizována za pod-
pory Krajského úřadu Středočes-
kého kraje.

Kontaktní osoba: 
Vladislava Šizlingová,
tel. +420 702 020 489,
email: sizlingova@komora.cz

Krajská hospodářská komora 
Střední Čechy, Tyršova 106 – 
Zámeček, 261 01 Příbram I

Sídlo úřadu: Pražská 298, 
250 01 Brandýs nad Labem,
tel.: +420 326 377 708
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Nemýlí se starosta?
Přečetl jsem si článek o postu-

pu v přípravě obchvatu, uveřej-
něný v Listech č. 5/2015, které 
napsal starosta. Protože jsou 
v článcích některé nepřesné 
a zkreslené informace, dovoluji si 
jako pamětník uvést tyto na pra-
vou míru. O jejich pravdivosti se 
může čtenář přesvědčit v archivu 
studium zápisů z jednání zastu-
pitelstva a rady města, případně 
v podkladech, které jsou k nahléd-
nutí v Městské knihovně Lysá nad 
Labem.

S ohledem na mnohaletou nečin-
nost vedení města v těchto otázkách 
se několik opozičních zastupitelů 
včetně mne na svém jednání do-
hodlo na pokusu obnovit jednání 
s krajem o dokončení obchvatu 
města. S přihlédnutím ke složení 
ve vedení Středočeského kraje byl 
pověřen jednáním Ing. Petr Gregor. 
V roce 2013 několikrát opakovaně 
bylo požádáno vedení města (např. 
dopisem z 16. 9. 2013), aby se po-
kračovalo v procesu přípravy do-
stavby a předložil přehledný mate-
riál k současnému stavu na jednání 
zastupitelstva dne 24. 9. 2013. Jak 
plyne z jeho usnesení, bylo mimo 
jiné uloženo odboru SMI, aby zís-
kal z kraje dokumentaci k výstavbě 
II. etapy zpracovávanou v období 
2006–08. Pro laxní přístup vedení 
města byl požádán opět zastupitel 
Ing. Gregor o spolupráci při zajiště-
ní potřebných podkladů (původně 
zpracovávaných Pragoprojektem 

a Pontexem zejména v roce 2007), 
což se mu na rozdíl od starosty 
a jím vedenou radnicí v únoru 2014 
podařilo.

Jakmile byla dokumentace před-
ložena, předpokládali všichni zú-
častnění, že se akce ujme starosta 
a předloží návrh dalšího postupu 
řešení do ZM, což se nestalo. Ing. 
Gregor iniciativně pomocí dopro-
vodné dokumentace k projektu 
oživil seznam majitelů dotčených 
pozemků v KÚ Lysá nad Labem, 
Litol a Ostrá. V této velice záslužné 
a nedoceněné práci však bohužel ni-
kdo nepokračoval. Proto Ing. Gre-
gor inicioval schůzku s hejtmanem 
kraje panem Ing. Peterou (v té době 
náměstkem hejtmana), která se ko-
nala v Nymburce dne 16. 4. 2014 
za účasti pana starosty. Z té vzešla 
dohoda o dalším postupu při jed-
nání s krajem. Mimo jiné byla při-
slíbena nová smlouva o spolupráci 
při výstavbě. V návaznosti na tuto 
schůzku předložil pan Gregor dne 
14. 5. 2014 materiál do ZM - Do-
končení obchvatové spojnice mezi 
R10 a D11 - II. etapa výstavby. Po 
několika jednáních na kraji se po-
dařilo panu Gregorovi dosáhnout 
toho, že kraj podle nových směrnic 
zpracovanou vzorovou smlouvu, 
resp. její návrh, zaslal na město. Šlo 
o rámcovou smlouvu, s možností 
k ní podle postupu přípravy sjedná-
vat doplňky a změny. 

Tehdejší radniční koalice v čele 
se zástupci ODS svými požadav-

ky a připomínkami bez ohledu na 
stanovisko městského právníka 
a upozornění některých zastupitelů, 
návrh smlouvy, která měla být v září 
projednána v radě kraje, znehodno-
tili a učinili jej pro kraj nepřijatel-
ným.

Bylo jasné, že dohodu chce ně-
kdo přes veškeré proklamace a vo-
lební program záměrně zhatit. Kraj, 
tak jak se dalo očekávat, tuto verzi 
smlouvy odmítl. 3. 9. 2014 Ing. Gre-
gor apeloval na urychlení jednání 
s krajem. To proběhlo mezi staros-
tou a krajem nepochopitelně až po 
3 měsících dne 10. 12. 2014. Stano-
visko kraje bylo písemně potvrzeno 
mailem o něco později, těsně před 
Vánocemi. 

Obecně se očekávalo, že starosta 
(jako právník) smlouvu přepracuje, 
ale ten ji měl dát údajně k fi nální-
mu přepracování nově zastupitel-
stvem ustanovenému „Výboru pro 
dostavbu obchvatu, dopracování 
pozemkových úprav a správě ma-
jetku města“ – pod vedením člena 
ODS Mgr. Fajmona. Bohužel ani 
to nebyla pravda. Na jednání Vý-
boru informoval Mgr. Fajmon, že 
vše konzultoval se starostou a ten 
jej ujistil, že písemné vyjádření kraji 
zaslal již kolem 12. 3. 2015. 

Ing. Gregor tuto verzi ověřil na 
kraji dne 31. 3., aby mohl na zase-
dání zastupitelstva dne 1. 4. 2015 
přednést nejčerstvější informaci 
a měl připraven k předložení i zá-
znam z jednání.  Ukázalo se, že 

pan starosta nemluvil pravdu. Ing. 
Gregor přislíbenou kopii dopisu 
údajně odeslaného starostou na 
kraj nedostal a až po upozornění 
dne 12. 4. 2015 obdržel tzv. jeho 
kopii. Pochopitelně dodatečně udě-
lanou s datem 31. 3. 2015. Vedoucí 
odboru na krajském úřadu mu po-
tvrdil, že krajský úřad dopis obdržel 
teprve dne 2. 4., v odboru dopravy 
jej měli k dispozici až 5. 4. 2015. To 
jsou nezvratná fakta. Co je ale pod-
statné, Ing. Gregorovi se podařilo 
přesvědčit kraj, aby zaslal, byť jde 
o neobvyklý způsob řešení, nový ná-
vrh staronové smlouvy s doplněním 
některých údajů městu a také jemu. 
Pan Gregor pak předložil návrh 
k projednání na zasedání Výboru, 
konaném dne 29. 4. Členové Výbo-
ru návrh doporučili projednat RM 
s předpokladem jeho předložení 
ke schválení v zastupitelstvu města 
dne 13. 5. 2015. Více do uzávěr-
ky Listů č. 6/2015 nebylo možno 
uvést na pravou míru. Lze důvod-
ně předpokládat, že se vracíme 
téměř o rok zpět a bude smlouva 
předložena pouze po formálních 
úpravách kraji, návrh, který zajis-
til v červnu minulého roku již pan 
Gregor. Byl opět zcela zbytečně 
ztracen téměř jeden další rok. 
S politováním lze konstatovat: 
taková neschopnost v jednání 
posouvá naše město za mnohá, 
daleko méně významná města 
i v našem mikroregionu.

Sedláček Tomáš

Prohlášení KDU-ČSL v Lysé nad Labem
Nemůžeme se nevyjádřit k dez-

informaci zveřejněné v okresním 
zpravodaji KSČM Nymburk „Zá-
žeh“, který na počátku května za-
plavil poštovní schránky v Lysé. 

Pod nadpisem Jak se chovala 
církev v době nacistické okupace? 
Posuďte sami... zveřejňuje „Zážeh“ 
dva snímky neuvedeného původu 
s hajlujícmi kněžími. Ve spojení 
s uvedeným nadpisem a bez jaké-
hokoli komentáře dochází k neo-
důvodněné paušalizaci a hrubě se 
zkresluje historická pravda, neboť 
drtivá většina věřících včetně kněží 
nekolaborovala a mnozí naopak pů-
sobili v odboji. 

V nacistických koncentrač-
ních táborech a vězeních trpělo 
a zemřelo mnoho kněží, řeholnic 
a řeholníků, pastorů i kazatelů, kte-
ří se postavili bezpráví. Mnoho Židů 
a jiných pronásledovaných přežilo 
válku ukryto v klášterech a na fa-
rách. Pro Hitlera byli katolíci jedni 
z hlavních nepřátel, jak o tom svědčí 
i počty vězňů a obětí z řad aktivních 

věřících. Jako příklad vzpomeňme 
alespoň nejvyššího představitele 
katolické církve v Československu 
kardinála Josefa Berana, který byl 
vězněn v nacistickém koncentráku 
a po roce 1949 ho komunistická 
STB věznila 14 let v protiprávní in-
ternaci. 

Všude se však najdou nějací kola-
boranti – a zvlášť naši komunisté by 
o tom mohli hodně vyprávět, neboť 
jimi ovládaná Státní bezpečnost 
převzala gestapácké udavače, ba-
chaře, spisy i mučicí metody. (A po-
znamenejme, že mezi jejich oběťmi 
bylo nemálo duchovních!)    

Vzhledem k těmto zkušenostem 
nelze tolerovat okresními komu-
nisty šířenou dezinformaci, která 
má za cíl podněcovat nenávist na 
základě politického a nábožen-
ského přesvědčení (jak ji defi nuje 
§ 356 Trestního zákoníku, ev. § 355) 
a rozdělovat tak společnost.

Vážíme si našich padlých, kteří 
měli komunistické přesvědčení 
a kteří umírali bok po boku s kato-
líky, protestanty i Židy za svobodu 
svého národa a lidskost. Zdravý 
rozum a cit nám napovídají, že by 
tito úctyhodní hrdinové odmít-
li primitivní praktiky vydavatelů 

„Zážehu“. Považujeme za velmi 
nedůstojné špinit památku těch, 
kteří obětovali své životy za druhé, 
zneužíváním této památky pro zlo-
volnou lež.

Vyzýváme vedení KSČM v Lysé 
nad Labem, aby se distancovalo od 
nenávistných výlevů a manipulace 
veřejným míněním ze strany OV 
KSČM Nymburk, a to ve jménu 
zachování smíru v městské pospo-
litosti.

Za MO KDU-ČSL Lysá n. L. 
Jan Burian, předseda; 
Mgr. Ondřej Vaněček, 

místopředseda

Začátkem května se v naší So-
kolské jednotě naplno rozběhly pří-
pravy na XXIV. ročník Sokolského 
triatlonu. A protože se jedná o ote-
vřený závod, chceme Vás všechny 
– závodníky i začátečníky či borce 
zralého věku, kteří ještě neházejí 
fl intu do žita, pozvat na start tohoto 
tradičního závodu. Nebojte se přijít 
závod vyzkoušet a třeba se jen po-
měřit s kamarády. Triatlon se i letos 
odehraje na tratích v blízkém okolí 
našeho města. 

Plavání (1 km, ženy a senioři 
0,6 km) – jezero Ostrá;
Cyklistika - silnice (35 km) – Ostrá, 
Lysá n. L., Sojovice, Předměřice, 
Čihadla, Stará Lysá, Lysá n. L.;
Běh (7 km) – Lysá n. L. – Hraba-
novská černava – Lysá n. L.

XXIV. Sokolský triatlon
Zázemí závodu s 2. depem 

bude opět v areálu TJ Sokol na 
Husově náměstí. V loňském roce 
byl stanoven traťový rekord Jaro-
slavem Bryndou v čase 1:30:46,8, 
všichni se již těšíme, zda hranice 
jedné hodiny a třiceti minut odo-
lá, či bude zdolána v letošním 
ročníku. 

XXIV. ročník se koná v neděli 
dne 28. června 2015. Závod star-
šího žactva (ročník 2001–2004) 
proběhne na uzavřené trati v Ostré. 
Odpoledne, po skončení závodu, 
uspořádáme přátelské posezení pro 
všechny účastníky a jejich doprovod 
v areálu sokolovny. Podrobné infor-
mace a propozice najdete na inter-
netových stránkách naší jednoty 
www.sokol-lysa.cz. 

TJ Sokol Lysá nad Labem

Dne 7. 5. 2015 se studenti z FA 
ČVUT v Praze v čele s Doc. Hau-
serovou zúčastnili prohlídky kul-
turních památek v Lysé nad Labem 
a v areálu zámku Bon Repos. Díky 
vstřícnosti starosty města Lysé nad 
Labem, Mgr. Jiřímu Havelkovi, měli 
studenti možnost vidět kulturní pa-
mátky, které se právě rekonstruují 
a probíhají v nich i restaurátorské prá-
ce. Exkurzi započali v bývalém špitále 
č.p. 265 (Muzeu B. Hrozného), kde 
probíhá celková obnova budovy i za-
hrady. Pro studenty bylo zajímavým 
zjištěním množství nálezů, které se 

objevilo v rámci probíhající obnovy.  
V bývalém špitálu bylo nalezeno 
několik komor přikládacího otvoru 
s tím, že dva přikládací otvory v se-
verozápadním dvorním nároží, pod 
schodišťovým prostorem, budou 
zachovány. Dále skupina studentů 
shlédla nově nalezenou původní 
dlažbu, která bude prezentována 
veřejnosti, a budoucí architekti ob-
divovali malby, které se odhalily po 
provedeném restaurátorském prů-
zkumu a budou po provedeném re-
staurování také prezentovány. Dále se 
pokračovalo prohlídkou zámeckého 

parku, kde jsou již veškeré sochy zre-
staurovány. Vyzkoušeli jsme znalosti 
studentů a zeptali se jich, zda odhalí 
výdusek alegorické sochy 12 ti měsí-
ců a s pomocí paní profesorky uspě-
li. Dále došlo ke zhlédnutí interiérů 
bývalého augustiniánského kláštera, 
především malované kopie obrazu – 
olejomalby lyského panství z r. 1752 
a exkurze lyských památek byla za-
končena prohlídkou klášterních te-
ras. Na terasách probíhá statické 
zajištění střední východní terasy, 
terénní úpravy a další souvisejí-
cí práce. Akce byla zakončena na 

zámku Bon Repos, kde se studenti 
seznámili především s postupným 
restaurováním interiérových ma-
leb, ale též maleb na vnější fasádě, 
což je velkou vzácností, neboť fi gu-
rální malba v technice fresco na se 
na vnější fasádě historických objek-
tů vyskytuje v Čechách velmi výji-
mečně. Touto cestou bychom chtěli 
poděkovat vlastníkům kulturních 
památek, kteří se o své objekty pří-
kladně starají a umožnili budoucím 
architektům exkurzi zrealizovat.

Mgr. Eva Zápalková,
zástupce NPÚ Praha

Budoucí architekti kvitují obnovu v Lysé nad Labem
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Běh nás prý jako Homo sapi-
ens v minulosti odlišil od ostat-
ních živých tvorů planety. Byli 
jsme schopni díky své vytrvalos-
ti uštvat i nejrychlejší zvěř, kte-
rá vytrvalost postrádala. Hod-
ně jsme toho však zapomněli 
a dnes je bohužel naší nejčas-
tější polohou „sed na židli či leh 
na gauči“. Díky bohu se trendy 
mění a lidé si začínají uvědomo-
vat, že dobrá fyzická kondice 
zlepšuje nejen zdraví, ale umí 
vyladit i psychiku a odlehčit 
hlavu plnou starostí. Zase při-
cházíme na to, že chůze a běh 
je pro nás tím nejpřirozenějším 
pohybem a sportem, který mo-
hou dělat téměř všichni, kdyko-
liv a s minimem vynaložených 
fi nancí.

Sportovní oddíl TARGET 
SPORT MILOVICE uspořádal 
již počtvrté veřejný „běh pro ra-
dost MILOVICKÁ MÍLE“, kde 
mohli všichni nadšení běžci po-
měřit své výkony a užít si prima 
odpoledne. Nakonec bylo krásné 
běžecké počasí. Od 12 hodin za-
čala registrace všech běhů. Pro 
letošní „Milovickou Míli“ byly 

Nejposlušnější psi 
široko daleko…

SOUTĚŽ
OBEDIENCE
6.6.2015 
od 10.00 hodin

Cvičiště vedle koňského závodiště, směr Byšičky
superpes.cz

DOGFRISBEE SOUTĚŽ 
MARLENČINY DISTANČKY

27.–28.6.2015
od 9.00 hodin

Když jsme vstupovali do sezó-
ny šachových družstev 2014/15, 
mělo našich osm družstev dospě-
lých obsazeno všech sedm soutěží 
od extraligy do regionální soutě-
že. Kromě A družstva, které mělo 
za cíl konečně „udělat“ medaili, 
ostatní družstva se měla šachem 
„jen“ bavit. Skutečnost je taková, 
že tři družstva postoupila do vyšších 
soutěží. B družstvo vyhrálo 1. ligu 
západ a to znamená, že budeme mít 
dvě družstva v extralize. D družstvo 
postoupilo do 2. ligy a E družstvo do 
krajského přeboru. O tom se nám 
doopravdy před začátkem sezóny 
ani nesnilo.

Několik posledních let usilovalo 
Výstaviště Lysá nad Labem o zisk 
medaile. Teprve v pátém ročníku 
našeho účinkování v extralize se 
to podařilo. Hrdinou celého roční-
ku byl kapitán družstva Vlastimil 
Jansa, který uhrál 7,5 bodů/11 
partií a přes svůj věk byl motorem 
celého družstva, neprohrál ani jed-
nu partii. V hodnocení jednotlivců 
extraligy obsadil skvělé čtvrté mís-
to. Ani Vasily Yemelin neprohrál ani 
jednu partii, uhrál 6,5 bodů/9 par-
tií a obsadil ve stejném hodnocení 
deváté místo. Nadprůměrně zahrál 
v sezóně i Najer Evgeniy, mistr Ev-
ropy 2015.

Jako cíl před sezónou bylo sta-
noveno, že B družstvo se má po-
hybovat v klidném středu tabulky 
a vyhnout se sestupovým staros-
tem. Díky povedeným prvním 
čtyřem kolům se cíle přehodnotily, 
ale přibrzdila nás porážka v kole 
pátém. Potom se však zase třikrát 
vyhrálo a hrálo se o 1. místo. Dvě 
kola před koncem, po nešťastné 
remíze s Unichess A, to již vypadalo 
špatně, ale v kole desátém nám sou-
peři darovali náskok, který jsme již 
dokázali využít.

Za posledních 15 let jsme teprve 
třetím klubem, který má v extralize 
B celek. Zatím však žádné béčko 
nepřežilo, jako nováček, víc než jed-
nu sezónu. V minulosti to byl Třinec 
v sezóně 2008/09, a Loko Brno 

Snová sezóna lyských šachistů

Konečná tabulka extraligy šachových družstev 2014/15 – 12 družstev
poř. družstvo V R P body skóre výhry
1. 1. ŠK Novoborský 10 1 0 31 63.0 44
2. Rapid Pardubice 9 0 2 27 53.5 34
3. Výstaviště Lysá nad Labem 7 1 3 22 50.5 23
4. Labortech Ostrava 6 3 2 21 50.0 26
Šachovou THT extraligu hrajeme pátou sezónu a je to naše nejlepší 
umístění: 22 bodů; skóre 50,5:37,5; nejlepší Jansa V. - 7,5 bodů/11, 
Yemelin V. - 6,5 bodů/9

Konečná tabulka 1. ligy západ 2014/15 – 12 družstev
poř. družstvo V R P body skóre výhra
1. ŠK Joly Lysá nad Labem B 8 2 1 26 56.0 38
2. ŠK AD Jičín 8 2 1 26 50.0 34
3. Unichess A 8 1 2 25 58.0 45

Konečná tabulka 2. ligy C 2014/15 – 12 družstev
poř. družstvo V R P body skóre výhry
1. ŠK GROP Praha 10 0 1 30 59.5 44
2. ŠK Gordic 9 2 0 29 59.5 44
3. SK OAZA Praha 6 1 4 19 45.5 30
4. ŠK Sokol Vyšehrad B 5 3 3 18 48.5 35
5. ŠK Joly Lysá nad Labem C 5 2 4 17 49.5 32

Konečná tabulka Krajského přeboru 2014/15 – 12 družstev
poř. družstvo V R P body skóre výhry
1. Cayman Pharma Neratovice B 8 2 1 26 49.5 30
2. JOLY Lysá nad Labem D 6 5 0 23 48.5 31
3. ŠK Kostelec nad Černými lesy 6 1 4 19 49.0 34
Do 2. ligy postupují první dvě družstva.

Konečná tabulka krajské soutěže B sezóna 2014/15
poř. družstvo V R P body skóre výhry
1. JOLY Lysá n. L. E 9 0 2 27 50.5 31
2. ŠK Kostelec nad Č. lesy B 8 2 1 26 56.0 36
3. Sokol Mladá Boleslav B 8 1 2 25 53.0 35

Konečná tabulka Regionálního přeboru B sezóna 2014/15
poř. družstvo V R P body skóre výhry
1. Sokol Bakov n. J. B 8 1 1 25 53.5 41
2. ŠK Sokol Ml. Boleslav C 7 1 2 22 48.5 35
3. DDM Sokol Nymburk C 6 0 4 18 38.5 26
4. TJ Sokol Pečky A 5 1 4 16 40.5 26
5. Joly Lysá n. L. F 5 1 4 16 39.5 25

v sezóně 2005/06.
Před sezónou dostalo C družstvo 

za úkol pohybovat se v klidném stře-
du tabulky, vyhnout se  případným 
sestupovým starostem a užívat si 
radost ze hry. V podstatě se to daři-
lo a ještě dvě kola před konce jsme 
byli na medailové pozici, ale remíza 
v posledním kole nám tuto radost 
zhatila.

I D družstvo mělo za úkol držet 
se ve středu tabulky a vyhnout se se-
stupovým starostem. Protože jsme 
nevěděli, jak silní budou soupeři, 
zařadili jsme do družstva i několik 
velmi silných hráčů, aby bylo kam 
sáhnout v případě potřeby. Po ně-
kolika šťastných výsledcích v úvodu 
sezóny se družstvu výsledkově do-
cela dařilo, ale výsledky byly i nadále 
velmi těsné. Družstvo bojovalo vý-
borně jako celek a máme z postupu 
do 2. ligy radost.

Měla to být pohodová sezóna, 
v klidu, bez nervů. Jakmile však 
začalo D družstvo pomýšlet na po-
stup, situace se změnila. Kvůli sou-
běhu 2. ligy s KS B jsme chtěli KS 
s E družstvem opustit a to postu-
pem do KP. Podařilo se to, za což 
všem hráčům děkuji, ale byly to 
nervy. 

Také F družstvo mělo hrát na po-
hodu, ale protože si hráče z tohoto 
družstva půjčovala ostatní družstva 
z vyšších soutěží, mělo jisté sestu-
pové obavy. Závěr sezóny se však 
povedl a je z toho slušné 5. místo.

V mistrovské sezóně 2015/16 
budeme mít dvě družstva v extra-
lize, dvě družstva ve 2. lize, jedno 
družstvo v Krajském přeboru a dvě 
družstva v Regionálním přeboru. 

Díky patří všem hráčům, kteří si 
sáhli na dno svých sil a odvedli v se-
zóně 2014/15 výborné výkony.

Velké díky i naši sponzorům, bez 
kterých by to prostě nešlo! (Město 
Lysá nad Labem, Výstaviště Lysá 
nad Labem, sponzorské dary členů 
ŠK JOLY)

Saeckl Petr ŠK JOLY 
Lysá nad Labem

Najer Evgeniy - mistr Evropy 
jednotlivců pro rok 2015,
hráč ŠK JOLY Lysá nad Labem

trochu upravené kategorie podle 
počtu a věku účastníků v minu-
lých ročnících. Nejpočetnější zá-
vodní skupinou se stala opět sku-
pina chlapců a dívek narozených 
v letech 2008–2010. Přibylo 
i několik dospěláků na trase mezi 
vytrvalci, což je známkou toho, 
že v Milovicích a okolí běhá řada 
nadšenců, kterým tento pohyb 
přirostl k srdci.

Novinkou letošní akce byla 
služba „ krátkých masáží“ 
od nevidomých masérů Karla 
a Honzy, kteří žijí zde v Milovi-
cích. Ve svém improvizovaném 
masážním salonu masírovali 
zcela zdarma. O příjemné uvol-
nění před startem i po něm byl 
velký zájem.   

Kromě skvělých běžeckých 
výkonů všech závodníků bylo 
možné vidět i talentované kara-
tistky se svou ukázkou „KATA 
TEAMŮ“, což je disciplína, ve 
které jsou milovičtí mladí kara-
tisté velmi úspěšní. Mají na svých 

Milovická míle - běh pro radost
kontech mnoho medailových 
umístění. Dále byl plánován i vlo-
žený závod pro handicapované 
klienty z Domova Mladá, který 
se nakonec neuskutečnil, co náš 
všechny moc mrzelo. Přesto se 
mezi běžci po několikáté objevili 
dva nevidomí kamarádi Robert 
s Alenkou, které pravidelně tra-
sujeme na různých běžeckých 
závodech (např. letošní Pražský 
půlmaraton, nebo Pečecká de-
sítka). Alenka Jansová na MM 
běžela teprve svůj třetí závod 
v životě o délce 1600 m. Robert 
Cerha je zkušeným běžeckým 
matadorem, mezi vytrvalci na 
trati 5400 m opět dokázal, že 
přibývající věk, ani zrakový han-
dicap nejsou překážkou, která by 
se nedala zvládnout.

Na start MILOVICKÉ MÍLE 
se postavilo bezmála 200 zá-
vodníků ve všech věkových ka-
tegoriích. Nikdo neodešel bez 
zasloužené odměny v podobě 
perníkové medaile a vítězové 
s krásnými cenami od našich 
sponzorů. Vážíme si všech bě-
žeckých výkonů a budeme se na 
všechny těšit při další Milovické 

Míli, kterou pořádáme přede-
vším jako „běh pro radost“.

Touto cestou bychom moc rádi 
poděkovali:

POŘADATELŮM a všem ochot-
ným pomocníkům (včetně dětí) za 
jejich skvěle odvedenou práci a čas, 
aby vše klapalo jak má! Díky!

NEVIDOMÝM MASÉRŮM za 
jejich služby, které dle ohlasů byly su-
per i v bojových podmínkách! Díky!

ZVUKAŘI za perfektní ozvučení 
akce! Díky!

MĚSTSKÉ POLICII za asisten-
ci a zajištění bezpečnosti běžců na 
obecních komunikacích! Díky!

MĚSTU MILOVICE za poskyt-
nutí Hakenova stadionu, elektřiny 
a stanu k uspořádání akce! Díky!

RODINNÉMU CENTRU za zá-
zemí v jejich prostorách! Díky!

SPONZORŮM za krásné a hod-
notné ceny, které jistě potěšily všech-
ny závodníky! Díky!

PARTNERŮM, kteří nám bez-
platně zapůjčili materiálové vybave-
ní! Díky!

BĚŽCŮM za jejich účast, skvělé 
výkony a super atmosféru! Díky!

KARATISTKÁM za ukázku jejich 
bojového umění, které opravdu umí 
a velmi tvrdě trénují! Díky!

Denisa a Robert Esserovi

Je tu konečně jaro, a protože 
nám letos počasí přeje, mohli jsme 
brzy vyjet na vodu. Kvalitní zimní 
příprava a hodně jarních kilometrů 
nám pomohlo ke skvělému zaháje-
ní úspěšné sezony. Starší kategorie 
-  dorostenecké a juniorské tra-
dičně začínají v Hoříně počátkem 
dubna na Mistrovství ČR na dlou-
hé dráze (letos již XVI. ročník). 
Hned 4 závodníci získali právo 
startovat na Kontrolních závodech 
reprezentačních výběrů v Rači-
cích. Tady opět červenobílá vesla 
našeho klubu zářila. J. Zavadil 
a T. Sloupová budou startovat na 
ME juniorů, které se koná 23. – 
24. 5. v Račicích. Určitě přijedeme 
našim závodníkům fandit. M. Céza
 a N. Krakuvčíková (oba doroste-
necká kategorie), potvrdili také vý-
bornou formu a věříme, že budou 
brzy reprezentovat nejen náš klub, 
ale také ČR.

Závodit společně všechny kate-
gorie jsme vyrazili poprvé do Prahy 
na Jarní závody mládeže. Přivezli 
jsme celkem 7 medailí za první 
místa. Hodně „záčků“ získávalo 
své první zkušenosti se závoděním 
a bojovali všichni moc statečně. Zís-
kané dovednosti jsme mohli hned 
následující týden využít v Nerato-
vicích a povedlo se. Medailí jsme 
přivezli dokonce 13. Určitě se bude 
počet cenných kovů nadále zvyšo-
vat. Nejde ale pouze o medaile, je 
důležité každé umístění, protože 
ve vybraných závodech znamená 
cenné body pro oddíl pro bodova-

První letošní úspěchy

né pohárové soutěže. V neposlední 
řadě si odvážíme z každého závodu 
zkušenosti, dobrou náladu a pozná-
váme podmínky ostatních veslař-
ských klubů. Každý ze závodníků 
určitě ocení i získanou technickou 
zručnost, kdy se naučí použít klíč, 
šroubovák, uvázat lodě na vlek. Se 
vším technickým našim závodní-
kům trpělivě pomáhá P. Bříza.

V letošním roce v kategorii žaček 
mladších za oddíl závodí: Hachová 
M., Hrázská V., Karamonová A., 
Macháčková A., Macková K., Slou-
pová T., Vocásková M. V kategorii 
žáci mladší závodí:  Jansa D., Kavan 
V., Sadílek O., Voříšek J. V kategorii 
žačky starší závodí: Bízková D., La-
niaková M., Slabová D., Šoukalová 
A., Vejlupková J., Zavadilová A. 
V kategorii žáci starší závodí: Bry-
nych H., Hamera N., Hejňák D., 
Chládek Š., Slovák J., Vejlupek J., 
Williams B. V kategorii dorostenky 
nás reprezentují: Krakuvčíková N., 
Sadílková T. V kategorii  dorosten-
ci máme tyto závodníky: Céza M., 
Mráz T., Uvíra M., Williams T. Ka-
tegorii juniorky a junioři představují 
tito závodníci: Babecová Z., Hame-
rová M., Krumpholcová A., Slou-
pová T., Šoukalová T., Vrátilová E., 
Zavadil J. Kategorii muži zastupují: 
Pertlík M., Ryšavý J., Vrátil L.

Závodníky připravují a hodiny 
práce jim věnují: Cézová M., Zava-
dilová L. Krumpholc J., Čmugr V.

Více informací o činnosti klubu 
se dozvíte na www.vklysa.cz. 

Naďa Tlamichová

Další akce Psí školy Superpes v roce 2015
3. – 6. 7. Soustředění agility s Petrou Vyplelovou
16. – 19.7. Soustředění agility a obedience s Petrou 
 Vyplelovou a Lucií Stemmerovou
5. – 6. 9. Intenzivní tréning s Olinou Edrovou

Veškeré informace a přihlášky na konané akce najdete 
na www.superpes.cz.
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Koupím motocykl JAWA ČZ a díly, možno i vraky. Tel.: 777 589 258.

Koupím garáž v Lysé nad Labem do 100 tis. Kč., Tel.: 605 169 890.

Prodám stavební pozemek 816 m2,
Benátecká Vrutice. Tel.: 775 032 359.

Pronajmu zděnou garáž s el., Sídliště u hřbitov. zdi, 900 Kč/měs. Tel.: 602 301 655.

6. 6. 2015 Rovinové a překážkové dostihy 
6. 7. 2015 Memoriál Evy Palyzové
8. 8. 2015 Dostihový den
5. 9. 2015 Dostihové odpoledne
3. 10. 2015 Velká říjnová cena

Restaurace Čínské zá  ší v Čelákovicích hledá 
2 pracovníky na úklid kuchyně jednou týdně 
na tři hodiny. Tel: 739 679 268, 606 803 416.

SEMICE 346 • WWW.NAJITRACH.CZ • TEL.: 601 550 580

RESTAURACE NA JITRÁCH
VÝBORNÉ JÍDLO ZA SKVĚLÉ CENY V NÁDHERNÉM PROSTŘEDÍ, 
PŘIJĎTE SE SAMI PŘESVĚDČIT! TENISOVÉ KURTY V PROVOZU.

PONDĚLÍ AŽ STŘEDA SLEVA 5 % NA KONZUMACI V RESTAURACI 
PŘI PŘEDLOŽENÍ TOHOTO INZERÁTU. PLATNOST DO 31.7.2015.

Doučím v Lysé SŠ MATIKU nejen pro VŠ PŘIJÍMAČKY Tel.: 325 551 178

JEDETE NA DOVOLENOU, POTŘEBUJETE ODVÉST NĚCO VELKÉHO? 

PŮJČOVNA STŘEŠNÍCH NOSIČŮ NA AUTO
 •   Autoboxy
 •   Nosiče kol
 •   Příčníky
 •   Další

mob.: 730 942 599 | email: pujcovna-lysa@centrum.cz
h  p:// pujcovna-lysa.wz.cz

MÁTE LES, KOUPILI JSTE LES 
A NEVÍTE CO S NÍM?

LESNICKÉ PORADENSTVÍ A SLUŽBY
•  ocenění lesa (pro prodej nebo nákup)
•  žádosti o dotace a fi nanční příspěvky na les
•  analýza a kontrola lesnického hospodaření
•  odborná správa lesa
•  tvorba LHP
mobil: 730 942 599 | email: lesnicke-rady@centrum.cz  

http:// lesnicke-rady.wz.cz

Nově vznikající alternativní škola hledá levný pronájem 
prostor pro max. 12 žáků + 2 vyučující. Ideálně 2 místnosti, soc. 
zařízení a zahrádka. Bližší info na prirozene.uceni@gmail.com, 

prirozeneuceni.cz, 777 222 093, Hanka Torresová

CENÍK
RÁMEČKOVÉ 
SLOUPKOVÉ

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

www.knihovnalysa.cz
www.mestolysa.cz

Prodám černé pianino Koch&Korselt z roku 1900. 
Generální oprava mechaniky provedená v roce 
2014. Cena: 12.000 Kč. Telefon: 737 235 531.

z. s. KLUB DOBRÉ ZPRÁVY
Organizace pro dě   a mládež
Mail: kdz@aclysa.cz; telefon: 739 524 779
Alešova 938, Lysá nad Labem, 289 22

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Termín tábora:  3. 8. – 7. 8. 2015
Cena tábora:  1250 Kč/1 dítě
Místo příměstského tábora: Dětský areál Čechova ulice, 
 Lysá nad Labem

Program a organizace tábora:
• Tábor bude pouze v pracovní dny od pondělí do pátku.
• Přibližně v čase od 06:30 do 16:00 hodin 
 - program začíná v 08:00 hodin
• Stravování – oběd budeme mít zajištěn v restauraci 
 a ostatní svačiny budou dě   dostávat ve stanoveném 
 čase v areálu či na výletě.
• Ve čtvrtek plánujeme celodenní výlet.
• Volitelná možnost přespávání ve stanu ze čtvrtka 
 na pátek v areálu.
• V pátek program pro rodiče.
• Budeme poznávat Bibli, hrát hry, soutěžit, 
 poznávat okolí…

Téma tábora: AGENTI  Povoláváme agenty z řad dě   a do-
rostu, kterým nechybí odvaha, vytrvalost, trpělivost a smysl 
pro humor. Základní úkol je přežít a vypátrat, kdo jsou 
JK / VK / XY!!! Výcvik agentů bude probíhat po celou dobu 
tábora.
 Hlavní vedoucí PT, Marika Benešová
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Město Lysá nad Labem
pořádá koncert legendy jazzu

LACO DECZI &
CELULA NEW YORK

29. června 2015 v 19 hodin
 sál kina v Lysé nad Labem

Vstupné 150 Kč
Předprodej vstupenek Kino Lysá nad Labem

a Městská knihovna Lysá nad Labem

Veslařský klub Lysá nad Labem si Vás dovoluje pozvat na 

SLAVNOSTI LABE 2015
20. 6. 2015 od 12.30 hodin

v areálu Veslařského klubu

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

V průběhu závodů dračích lodí proběhnou ukázkové závody veslařů.

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

trenažéru se mohou účastnit příchozí všech věkových kategorií.

V průběhu celých slavností bude otevřen stánek s občerstvením.


