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Husovo náměstí v Lysé nad 
Labem ožije ve středu 13. květ-
na koncerty hudebních hvězd 
a bohatým doprovodným progra-
mem. Do města ho přiveze tým 
Českého rozhlasu Region.

„Lysá nad Labem je jedno z 
deseti středočeských měst, které 
v průběhu května navštívíme s Re-
gionem na cestách,“ přibližuje akci 
na Husově náměstí moderátor Re-
gionu Patrik Rozehnal. 

„Na všechny návštěvníky čekají 
čtyři hodiny nabité hudebními vy-
stoupeními a zajímavým doprovod-
ným programem, při kterém si na 
vlastní kůži mohou vyzkoušet řadu 
zážitků - někdy až adrenalinových - 
a potkat se s místními spolky, které 
ve městě působí,“ dodává průvodce 
celým odpolednem.

Program na Husově náměstí za-
čne ve 14 hodin a můžete se v něm 
setkat s oblíbenou herečkou Ur-
šulou Klukovou nebo si vychutnat 
koncerty Jany Chládkové, Yvonne 
Přenosilové a Marcela Zmožka. 

Český rozhlas Region přiveze do Lysé nad Labem 
známé zpěváky i oblíbenou herečku  

Krátce po 14. hodině vystoupí 
tanečníci z TSK Dynamik Lysá nad 
Labem. Předvedou šest sestav růz-
ných tanečních stylů (od aerobiku 
přes zumbu a break dance). Násle-
dovat bude ukázka bojového umění 
taekwon-do v podání oddílu Sabom 
nebo pěvecké vystoupení sboru 
Ama Musica se sbormistryní Janou 
Erbenovou a hudební představení 
Jazz Orchestra s vedoucím Vítem 
Andrštem ze Základní umělecké 
školy Františka Antonína Šporka.

V 15 hodin začne koncert zpě-
vačky a moderátorky Regionu Jany 
Chládkové, od 16 hodin na pódiu 
vystoupí Yvonne Přenosilová a celý 
program uzavře koncert Marcela 
Zmožka. 

Na Husovo náměstí zavítá také 
herečka a zároveň hvězda rozhla-

sového pořadu Humoriáda Uršula 
Kluková. Hudební vystoupení od 
ní nečekejte, spíše bude povídat 
o svém životě i vztahu k Lysé nad 
Labem a okolí.

„Akce podobného typu mám 
velmi ráda. Člověk se alespoň na 
malou chvíli odpoutá od stereotypu 
běžných dní a podívá se do míst, 
která jsou jeho srdci blízká. Zároveň 
je to příjemná možnost, jak se vidět 
se svými hereckými a hudebními 
kolegy a v neposlední řadě se jedná 
o výjimečnou možnost pohovořit 
se svými fanoušky,“ popisuje Ur-
šula Kluková, která se na náměstí 
představí v 15:30 hodin, následovat 
bude její autogramiáda. 

Po celé odpoledne bude připra-
ven bohatý doprovodný program 
i soutěže o lákavé ceny. Návštěvníci 
si například budou moci prohléd-
nout hasičskou prvovýjezdovou cis-
ternu Tatra Terrno s přívěsem, do-
pravní vůz Volkswagen Transporter 
a motorové čluny Blesk a Marine 
16Y společně s nafukovacím gumo-

vým člunem místního sboru dobro-
volných hasičů.

Veslařský klub z Lysé nad Labem 
na Husovo náměstí doveze dva tre-
nažéry, na kterých se bude po celé 
odpoledne soutěžit o nejrychlejšího 
veslaře. Rodiny s dětmi se mohou 
zastavit u kreativní dílny Rodinné-
ho centra Parníček. Ti odvážnější 
si budou moci vyzkoušet otočný 
simulátor dopravní nehody od part-
nera akce ÚAMK. U stánku Lázní 
Poděbrady bude po celé odpoledne 
připraveno bezplatné měření krev-
ního tlaku, hladiny cukru a chole-
sterolu. 

Prostřednictvím webové ka-
mery bude celý program k dis-
pozici i na webových stránkách
www.cesky-rozhlas-region.cz, živé 
vysílání Českého rozhlasu Region 
z Lysé nad Labem můžete naladit 
na frekvenci 100,7 FM.

Tereza Čistotová
manažerka komunikace

tel.: 702 012 863
tereza.cistotova@rozhlas.cz

Měs to  Lysá  nad Labem
ZUŠ F.  A .  Šporka  Lysá  nad Labem
Měs tská  kn ihovna Lysá  nad Labem

KONCERT
k 70. výroč í konce 2. světové války

7. května 2015 v 17 hodin
K ino  Ly s á  nad  L abem

PROGRAM:

Hans  Krása –  BRUNDIBÁR
(terez ínská dě t ská  opera)

D ismanův rozh lasový dě t ský  soubor
klav í rn í  spo lupráce Micha l  Macourek

DÁLE VYSTOUPÍ:

Duchcovský  pěvecký  sbor
um.ved.  Jana  Boháčková ,  d ip l .um.
k lav í rn í  spo lupráce  M i ros lav  Řeho ř

Ama Mus ica  ZUŠ Lysá  nad Labem
QuantumTet  ZUŠ Lysá  nad Labem

um.ved .  J ana  E r benová
k l a v í r n í  s po l up r á c e  V í tě z s l a v  Pod ra z i l

Vs tup  zdarma.
Vs tupenky  je  však  nutné  s i  vyzvednout  p ředem 

v  ZUŠ Lysá  nad Labem,  p ř í padně  v  Měs tské  kn ihovně .

… k velké výstavní ploše, pře-
krásnému zámeckému parku 
a úspěšnému zemědělství se do-
stává do povědomí lidí nové spoje-
ní… začíná se nést vzduchem jako 
zaklínadlo… „TEN ŘEMESLNÝ 
JARMARK“.

Zatím poslední proběhl třetí 
sobotu minulého měsíce, a opět 
vnesl do Lysé nad Labem jedineč-
nou atmosféru. I přes nepříjemný 
vítr a nízké teploty navštívilo naše 

malebné náměstíčko téměř 5000 
lidí z blízkého i vzdálenějšího okolí. 
Stejným jmenovatelem byla dobrá 
nálada a charita.

Dvě organizátorky, které za ce-
lým jarmarkem stojí, začínají být 
v podezření, že snad dělají jakousi 
tajemnou selekci návštěvníků – 
prodejci se totiž opět setkali jen 
se samými milými návštěvníky,
kteří dokázali ocenit jejich snahu 
a um, ať už zakoupením výrobků 

či slovy uznání. Navíc se nebáli 
vyzkoušet si řemeslo či výtvarnou 
techniku, i když počasí akci oprav-
du moc nepřálo.

Součástí lyského řemeslného jar-
marku se stala charitativní pomoc – 
tentokrát jste pomáhali třináctile-
té Kačce z Velin, která onemocněla 
akutní lymfoblastickou leukémií. 
Vedle psychického náporu je její 
léčba kvůli přísné dietě také fi nanč-
ně náročná. Díky vašim štědrým 
darům a zakoupeným výrobkům, 
které darovali řemeslníci, obdrží 
mladá slečna neuvěřitelnou částku 
13 596,- Kč.

Další řemeslný jarmark, v pořa-
dí už pátý, se bude konat 17. října 
tohoto roku. Měl by přinést trochu 
novátorskou koncepci. Ovšem 
zda se podaří tuto představu usku-
tečnit, prý bude záležet na získání 
dalšího sponzorujícího subjek-
tu. Akce sice probíhá za fi nanční 
podpory Města Lysá nad Labem,
handmade portálu Fler.cz a míst-
ní reklamky Grafpoint, nicméně 

s náročnějším programem a tech-
nickým vybavením přichází i větší 
fi nanční nároky. 

Díky důvěryhodnému zdroji se 
nám podařilo zjistit pár zajímavých 
informací ze zákulisí jarmarku. 
I když se v den D snaží organizá-
torky nebýt příliš vidět a nechávají 
jarmark žít svým životem, za celým 
dnem se skrývá spousta příprav 
a náročné komunikace s řemesl-
níky, účinkujícími a technickými 
složkami. 

Dubnový jarmark se začal rodit 
už v lednu a první odškrtnutou po-
ložkou na seznamu byla kyjovská 
kapela Helemese… 

Na každém jarmarku chtějí orga-
nizátorky vždy představit práci no-
vých řemeslníků a výtvarníků… 

„Dobrý člověk ještě žije!“, na-
padne nás, když se dozvídáme, že 
písničkář Hynek Kočí i kejklíř Jakub 
Balgoroth Kocourek se vzdali svého 
jarmarečního výdělku ve prospěch 
nemocné Kačky… 

V celkové vybrané sumě je i příspě-
vek malého Vašíka z Litole, který se 
na jarmark přijel také podívat. Právě 
před rokem se tu vybíraly fi nanční 
prostředky na jeho vozík… 

Kromě návštěvníků z okolí se při-
jeli na jarmark podívat nejen oby-
vatelé z Prahy, ale např. i z Hradce 
Králové.

Nenechme tuto nově vytvoře-
nou tradici řemeslných jarmarků 
v našem městě pohasnout, ale 
pojďme si ji hýčkat. Třeba se začne 
název Lysá nad Labem mezi lidmi 
skloňovat čím dál častěji. A možná 
právě vás přesvědčí odhodlání or-
ganizátorek k tomu, abyste zhmot-
nili svou vlastní vizi místa, ve které 
bydlíte… 

Protože když něco opravdu chce-
te, může se to povést…

Andrea Malá
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do 4. 5.
Výstava prací denního stacionáře 
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

do 15. 5.
Ticho, které je slyšet jen ve dvou
výstava výtvarníka J. Albína 
Procházky, Čajovna - kavárna 
Šálek Inspirace

do 30. 5.
Místa utrpení, smrti a hrdinství
výstava fotogra ií vězňů 
z českých zemí v nacistických 
koncentračních táborech,
v budově augustiniánského 
kláštera v Lysé n. L.

1. 5.
Prvomájová steeplechase
Dostihové závodiště Lysá n. L.
www.dostihylysa.cz

2. 5. od 7.30 hodin
Vítání ptačího zpěvu
sraz u vstupu do zámeckého parku 
z Komenského ulice, v případě 
deště se akce ruší

5. 5. od 16.30 hodin
Josef II. a jeho reformy
přednáška PaedDr. Marie 
Kořínkové v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

6. 5. – 1. 6.
Výstava mandal 
Jany Heidenreichové
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

7. 5. od 17.00 hodin
Slavnostní koncert k 70. výročí 
konce 2. světové války
v kině na Husově náměstí

7. 5. od 20.00 hodin
Žabí koncert I.
terénní exkurze s průvodcem 
RNDr. Martinem Šanderou, Ph.D.
sraz u mokřadu Hladoměř 
ve Staré Lysé, v případě deště 
se akce ruší

8. 5. od 9.00 hodin
Kladení věnců
u příležitosti oslav osvobození 
od fašismu, sraz před městským 
hřbitovem

8. 5. – 6. 6.
Jaro 1945 v Lysé nad Labem
výstava dokumentů a fotogra ií
v budově býv. augustiniánského
kláštera v Lysé n. L.

11. 5. od 14.30 hodin
Kavárnička dříve narozených
hosté: mažoretky ZŠ B. Hrozného
pod vedením Mgr. Jany Tovarové
v restauraci U Bílé labutě

12. 5. od 17.30 hodin
Starat se o památku 
nemusí být složité ani drahé
beseda s Ing. arch. Jiřím Mrázkem
v Městské knihovně
www.knihovnaysa.cz

13. 5. od 14.00 hodin
Český rozhlas Region v Lysé
hudební a taneční program, 
soutěže, dílničky pro děti
na Husově náměstí

13. 5. od 16.30 hodin
Kurz drátování
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

14. 5. od 16.30 hodin
Sejdeme se na hřbitově…
procházka po místech uložení 
ostatků významných osobností 
města, sraz před městským 
hřbitovem

14. 5. od 20.00 hodin
Besídka Haliny Pawlowské
v kině na Husově náměstí
www.kinolysa.cz

14. 5. od 20.00 hodin
Žabí koncert II.
přednáška v Hrabanovské černavě 
s průvodcem RNDr. Martinem 
Šanderou, Ph.D., v případě deště 
se akce ruší

Kulturní kalendář           5 / 2015

16. 5. od 9.00 do 11.00 hodin
Mandaly
workshop s Janou Heidenreichovou
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

19. 5. – 24. 5. 
NATURA VIVA 2015
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

19. 5. od 16.10 hodin
Povídání o porodech
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

19. 5. od 19.00 hodin
Večer vážné hudby
vystoupení ZUŠ F. A. Šporka Lysá 
n. L. v kině na Husově nám.

23. 5.
Polabská stezka 2015
Dogtrek Polabskou nížinou
www.zkolysa.cz

23. 5. 
XVII. Hrabalovo Kersko
tradiční setkání příznivců 
díla B. Hrabala
www.lesniatelierkuba.cz

23. 5. od 17.00 hodin
Kudy cesta do pohádky
pohádka v RC Parníček
www.mcparnicek.cz

23. 5. od 20.00 hodin
Katapult
koncert v letním kině
www.kinolysa.cz

25. 5. od 14.30 hodin
Kavárnička dříve narozených
host: Ing. Petr Gregor, zastupitel 
města Lysé n. L., v restauraci 
U Bílé labutě

25. 5. – 31. 5.
Jeden svět
festival v čajovně-kavárně 
Šálek Inspirace
www.salek-inspirace.cz

26., 27., 28. 5. od 18.00 hodin
VIVAT MUSICAL
vystoupení ZUŠ F. A. Šporka Lysá 
n. L. v kině na Husově náměstí

26. 5. od 19.00 hodin
Od renesance po současnost
koncert pěveckého sboru 
THE OAKVILLE SINGERS
v evangelickém kostele v Lysé n. L.

27. 5. od 16.30 hodin
Kurz drátování
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

29. 5. od 16.30 hodin
Zahradní slavnost
v areálu ZŠ TGM v Litoli

29. 5.
Noc kostelů
v kostele Narození sv. Jana Křtitele 
v Lysé n. L. a v areálu Sboru Česko-
bratrské církve evangelické v Lysé
www.nockostelu.cz

30. 5. 
Rybářské závody 
pro děti i dospělé
na rybníku Okrouhlík v Lysé n. L., 
Poděbradova ul., prezentace 
od 7.00 hod., rybolov od 8.00 hod.

30. 5. – 31. 5. 
od 9.00 do 17.00 hodin
Železniční modelové kolejiště
výstava funkčního železničního 
kolejiště na nádraží ČD v Lysé n. L.

30. 5. od 13.00 hodin
Dětské odpoledne
v dětském areálu v ul. Čechova

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

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

Podrobnější informace o akcích se dozvíte na webových stránkách organizátorů.

Milé čtenářky, vážení čtenáři Lis-
tů, moc rádi bychom vás pozvali na 
již třetí ročník Zahradní slavnosti. 
Slavnost se koná jako vždy na škol-
ním hřišti, školním dvoře a podle 
potřeby i v dalších prostorách Zá-
kladní školy TGM v Litoli.

Třetí ročník, to už je tradice. Pro-
to budou pro vás a hlavně pro vaše 
děti připraveny tradiční disciplíny. 
Děti budou mít možnost zaspor-
tovat si, zkusit štěstí v kreativních 
soutěžích a ukázat své schopnosti 
a dovednosti při plnění zapeklitých 
úkolů. Drobná odměna čeká na 
každého! Přijít mohou jak děti škol-
ního věku, tak předškoláci – těm 
jejich rodiče při plnění úkolů určitě 

Zahradní slavnost potřetí

rádi pomohou. Kdo nebude chtít 
soutěžit, může sledovat zajímavá 
vystoupení, která stejně jako v před-
chozích ročnících program doplní. 
Těšte se na taneční vystoupení, hud-
bu, … Pro příchozí bude připraveno 
občerstvení.

Poslední páteční odpoledne 
v květnu bude ale hlavně možností 
popovídat si s přáteli, kamarády, 
rodiči, učiteli a společně se zasmát. 
Těšíme se na vás

Předem děkujeme všem rodi-
čům, kteří pomohou s přípravou 
i průběhem.

Za organizátory - ZŠ TGM 
v Litoli a Školskou radu

Roman Fiala, předseda ŠR

Hudební legenda oslaví v rám-
ci letošního Retro Tour 40. let své 
existence.

Výroční Retro Tour Katapult míří v květnu do Lysé

V sobotu 23. května se již počtvr-
té v letním kině Lysá nad Labem 
zastaví KATAPULT a v rámci letoš-

ního turné s podtitulem Retro Tour 
oslaví současně výročí 40. let své 
existence. Za uplynulých čtyřicet let 
písničky Katapultu zlidověly, jejich 
koncerty navštěvuje dnes již tří až 
čtyř generační publikum, a tak se 
stal doslova rodinnou kapelou. „Je 
to víc, než jsem si kdysi mohl přát. 
Je to vlastně největší pocta, kterou 
může jakákoliv kapela na celém 
širém světě dosáhnout“ říká Olda 
Říha, leader kapely a dodává: „Ved-
le příběhů ze života lidí, které zpívá-
me v našich písních a které fanouš-
kové doslova prožili nebo ti mladší 
teprve prožijí, je to také určitě tím, 
že jsme po celou dobu nezměnili 
svoji image a chování ať už na jevi-

šti, nebo v soukromí. Katapultu lze 
prostě věřit – je to opravdu pravdi-
vý příběh“. Fanoušci se v Lysé nad 
Labem mohou těšit na bezmála tří-
hodinovou hudební show a nebude 
chybět ani závěrečná afterparty.

Vstupenky na tento jedinečný 
koncert můžete zakoupit v poklad-
ně KINA Lysá nad Labem, Městské 
knihovně Lysá nad Labem, Měst-
ská knihovně Milovice, Městském 
kulturním středisku Nymburk, 
Obecním domě Nymburk a v po-
kladně KINA Brandýs nad Labem. 
Vstupné stojí v předprodeji 250 
korun, na místě v den koncertu 
300,- Kč. Děti do 12 let v doprovodu 
dospělé osoby vstup volný.

Pro všechny milovníky kla-
sické hudby Městská knihovna 
každoročně připravuje tradiční 
Velikonoční koncert. Každým 
rokem se tak na jaře divákům 
v Lysé představují přední čeští 
interpreti a soubory. V minulých 
letech jsme měli možnost přivítat 
v Lysé např. jablonecký dětský 
sbor Iuventus, gaude či dechové 
kvinteto studentek AMU. V le-
tošním roce jsme chtěli lyským 
posluchačům představit něco ji-
ného. K účinkování jsme oslovili 
vynikající český komorní soubor 
Musica Dolce Vita, který na naší 
hudební scéně působí již od roku 
2005. Tento soubor, kromě jeho 
ryze dámského obsazení, na prv-
ní pohled zaujme především ne-
tradiční nástrojovou kombinací 
- spojením sólového zpěvu, fl étny 
a harfy. Renomé všech členek 
souboru však slibovalo i skvělý 
kulturní zážitek. Všichni, kte-
ré neodradilo chladné aprílové 

Velikonoční koncert v Lysé nad Labem

počasí a kteří na koncert přišli, 
tak určitě nelitovali. Vynikající 
výkony fl étnistky Žofi e Vokálkové, 
harfenistky Zbyňky Šolcové i me-
zzosopranistky Daniely Demutho-

vé všechny přítomné v chladném 
počasí nejen rozehřály, ale určitě 
i pohladily po duši. 

Poděkování však patří nejen 
umělkyním za krásný kulturní 

zážitek, ale i Českobratrské círk-
vi evangelické, která pro koncert 
poskytla krásné prostory svého  
kostela. 

Městská knihovna 

ZAHRADNÍ SLAVNOST
V LITOLI

pátek 29.5.2015 v 16.30 hodin

Městská knihovna Lysá nad La-
bem připravuje na začátek června 
besedu s držitelkou mnoha mezi-
národních prestižních cen a medailí 
nejen za úžasné marmelády, ale 
i četných podnikatelských oceně-
ní Blankou Milfaitovou spojená 
s autogramiádou její knihy Pří-
běh opravdové vášně. Její kniha 
představuje ohlédnutí nejen za 
roční marmeládovou expedicí, kdy 
s obytným vozem projela celou 

Blanka Milfaitová 
- Příběh opravdové vášně

Evropu a kus Afriky a vařila mar-
melády na nejzvláštnějších místech 
starého kontinentu, ale nabízí také 
příběh o nelehkém hledání sebe 
sama. Ukazuje cestu plnou pochyb, 
ale i zkušenosti, že život opravdu 
naplno může prožít jen ten, kdo vy-
kročí z tepla jistoty a vrhne se do ri-
zika plnění svých nejtajnějších snů.

Beseda se bude konat 3. června 
2015. 

Městská knihovna Lysá n. L.

MĚSTO LYSÁ NAD LABEM PŘIPRAVUJE KONCERT

LACO DECZI & CELULA NEW YORK
dne 30. června 2015 v letním kině v Lysé nad Labem
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Krátce z radnice
5. jednání rady města se kona-

lo 10. 3. 2015. Program obsahoval 
39 bodů, z nichž 20 bylo od odboru 
správy majetku a investic (SMI). 
Nejvyšší počet bodů se týkal veřej-
ných zakázek – 6 bodů, bytových 
záležitostí -  5 bodů, splátkovým 
kalendářům a věcným břemenům 
– po 3 bodech. Dva body byly vě-
novány nebytovým prostorům. 
Z programu: v úvodu se rada města 
změnila komisi pro otevírání obá-
lek pro dvě zakázky: Rekonstrukce 
chlapeckých WC v pavilonu D na 
ZŠ Komenského a opravy výtahů 
v Milovicích. V prvním případě rada 
otevřela a parafovala 11 nabídek, 
u druhé zakázky dorazily 4 nabídky. 
Potom byly nabídky předány odbo-
ru SMI ke zpracování.

V prvním bodu rada posuzovala 
nabídky na rekonstrukci chodní-
ků na Sídlišti u čp. 1439 až 1442. 
Z devíti došlých nabídek byla jedna 
vyloučena (chybně oceněná po-
ložka v rozpočtu), vítězem se stala 
fi rma SKL Recyklostav z Prahy 5 
s nabídkovou cenou 218 tis. Kč. Na 
obdobnou zakázku na chodníky na 
Sídlišti u čp. 1454 až 1458 dorazilo 
6 nabídek, všechny byly v pořádku. 
Vítězem se stala stejná fi rma jako 
v prvním bodu s nabídkovou cenou 
343 tis. Kč včetně DPH. 

Ve třetím bodu rada hodnotila 
nabídky na rekonstrukci vytápění 
a ohřevu vody v Centru sociálních 
služeb v čp. 1722. Na zakázku 
dorazila jediná nabídka, která ale 
vyhověla podmínkám – od fi rmy 
Dvořák-Karlík z Holic s nabídko-
vou cenou 240 tis. Kč včetně DPH. 
Uzavření smlouvy je podmíněno 
úpravou rozpočtu na dubnovém 
zasedání zastupitelstva.

Na čtvrtou zakázku Regulace 
plynových kotelen v Milovicích, 
Slepá čp. 550 a 551, dorazily tři 
nabídky. Zakázku získala fi rma 
Thermoservis z Nymburka s na-
bídkovou cenou 257 tis. Kč. Také 
v tomto případě je podmínkou 
úprava rozpočtu.

V pátém bodu programu rada 
schválila vyplacení příspěvku obča-
nům na likvidaci splaškových vod 
v roce 2014. Celková částka činí 
59 tis. Kč. Pravidla pro poskytování 
příspěvku budou předložena zastu-
pitelstvu ke schválení.

V bodu č. 18 se rada vrátila 
k situaci, která vznikla v souvislosti 
s novými smlouvami na proná-
jem nebytových prostor – lékáren. 
Rada se po diskusi shodla na tom, 
že nové smlouvy budou ukončeny 
dohodou, případně výpovědí ke 
konci března. Na 13. 3. bylo svolá-
no jednání s novými provozovateli 
a na základě výsledku rada rozhodne 
o dalším postupu.

V bodu č. 19 rada schválila za-
hájení veřejné zakázky na nákup 
stavebního materiálu, který bude 
sloužit na přístavbu skladu v are-
álu Sboru dobrovolných hasičů 
Lysá n. L. V bodu č. 20 rada vyhod-
notila zakázku na opravy výtahů 
v Milovicích, u níž v úvodu otevírala 
obálky. Dodavatelem se stala fi r-
ma Frinta NADFO Výtahy, Dříteč, 
s nabídkovou cenou 516 tis. Kč 
včetně DPH.

V dalším bodu se rada seznámi-
la s návrhem Partnerské smlouvy 
o spolupráci v rámci cestovního ru-
chu Střední Čechy – Polabí – Zlatý 
pruh Polabí a zapojení města do 
Fondu cestovního ruchu. Po dopl-

nění některých údajů a vzájemných 
souvislostí se rada k návrhu znovu 
vrátí.

V bodu č. 22 rada schválila fi -
nanční příspěvek 10 tis. Kč na pu-
tovní výstavu „Místa utrpení, smrti 
a hrdinství“. V bodu č. 25 rada 
schválila příspěvky z Charitativ-
ního fondu organizacím, které se 
starají o konkrétní občany města: 
4 tis. Kč pro Oblastní Charitu Kutná 
Hora, 8 tis. Kč pro Handicap Srdce 
Poděbrady, 4 tis. Kč pro Společnost 
pro ranou péči Praha 1.

V bodu č. 27 rada schválila slo-
žení přípravné skupiny, jejímž 
úkolem bude rozběhnout činnost 
pro získání dotační podpory na vy-
tvoření Komunitního plánu obce 
s rozšířenou působností, případ-
ně Mikroregionu Polabí. Skupinu 
povede člen rady pan J. Burian, ve 
skupině budou 4 zástupci úřadu 
a jeden člen komise sociální a zdra-
votní. V následujícím bodu rada 
po diskusi uložila odboru škol-
ství, sociálních věcí, zdravotnictví 
a kultury, aby byla ve stanovené vý-
povědní lhůtě ukončena smlouva 
se společností MS development na 
obsazování bytových domů, budo-
vaných touto společností.

V bodu č. 37 se rozvinula dis-
kuse u návrhu obecně závazné vy-
hlášky města o místním poplatku 
z ubytovací kapacity. Diskuse se 
točila kolem mechanismu výpočtu 
a cílové skupiny. Rozhodující slo-
vo však bude mít zastupitelstvo. 
V předposledním bodu rada schvá-
lila úpravu jednacího řádu komisí 
rady města. Poslední bod byl věno-
ván Memorandu o podpoře rozvoje 
vodního turismu na Labi. Po dopl-
nění některých údajů se rada k to-
muto bodu vrátí na příštím jednání.

6. jednání rady města se ko-
nalo 24. 3. 2015. Program obsa-
hoval 45 bodů, z nichž 25 bylo od 
odboru SMI. Nejvyšší počet bodů 
se týkal pozemkových záležitostí 
– 10 bodů bytových  záležitostí 
– 3 body, veřejných zakázek 
– 3 body. Z programu: v prvním 
bodu rada projednala zápis z jedná-
ní komise dopravy. Komise se zabý-
vala dopravní situací v Komenského 
ulici. Výstupem tohoto bodu je úkol 
pro komisi, aby navržené dopravní 
úpravy projednala s obyvateli Lomu 
a Hrabanova formou ankety.

V bodu č. 3 rada rozhodovala 
o veřejné zakázce na rekonstrukci 
WC v pavilonu D v ZŠ Komenské-
ho, jejichž 11 obálek s nabídkami 
otevírala na minulém jednání. 
Z nabídek byla jedna vyloučena 
kvůli neúplnosti. Z ostatních se 
vítězem stala fi rma Dvořák-Karlík 
z Holic s nabídkovou cenou 2 104 
tis. Kč včetně DPH. Podmínkou pro 
uzavření smlouvy je schválení úpra-
vy rozpočtu v zastupitelstvu.

Další veřejnou zakázku vyhod-
nocovala rada města v bodu č. 6. 
Šlo o projekt odvlhčení budovy 
zdravotního střediska v Masary-
kově ulici, č. p. 214. Dodavatelem 
se stalo sdružení Horvát-Klempár 
z Lysé n. L. s nabídkovou cenou 
852 tis. Kč včetně DPH.

V dalším bodu rada vzala na 
vědomí zprávu o návrhu techno-
logie na odstranění dusičnanů 
v městské pitné vodě. Rada schvá-
lila řešení pomocí ionexového fi l-
tru a zadala fi rmě Stavokomplet 
přípravu projektové dokumentace 

v předpokládané výši 100 tis. Kč. 
Současně by mělo být opraveno stá-
vající oplocení ochranného území 
vodního zdroje. 

K bodu č. 8, v němž se opakova-
ně hovořilo o pronájmu nebytových 
prostor – lékáren, k jednání byly při-
zvány provozovatelky, s nimiž byly 
podepsány nové nájemní smlouvy. 
Po rekapitulaci postupu rada schvá-
lila usnesení, podle něhož u Šporko-
vy lékárny (čp. 176) bude zveřejněn 
záměr na změnu nájemní smlouvy, 
v níž se roční výpovědní lhůta změní 
na tříměsíční. U lékárny v čp. 1102 
se změna projeví zvýšením mě-
síčního nájemného na 100 tis. Kč 
a zkrácením roční výpovědní lhůty 
na tříměsíční. 

V bodu č. 9 se rada seznámila 
s návrhem kupní smlouvy na po-
zemky pod dokončovanými domy 
fi rmy MS development. Kompe-
tentním orgánem pro prodej po-
zemků je zastupitelstvo města.

Zajímavým návrhem v bodu 
č. 19 je záměr na odkup vrtané 
studny s pozemkem v katastru obce 
Přerov n. L. Prodávajícím je státní 
podnik Povodí Labe a vodní zdroj 
by mohl přispět k řešení součas-
ných problémů s městskou pitnou 
vodou. O návrhu bude jednat zastu-
pitelstvo.

V bodu č. 26 rada posuzovala 
nabídky na zakázku Výměna radi-
átorů a úpravy sociálního zázemí 
v MŠ Pampeliška. Ze čtyř doruče-
ných nabídek byly dvě vyloučeny 
pro neúplnost a jedna pro nesplně-
ní minimální délky záruky, a tak se 
dodavatelem stává fi rma IBEKR ze 
Sezemic s nabídkovou cenou 220 
tis. Kč. Podmínkou uzavření smlou-
vy je schválení úpravy rozpočtu 
v zastupitelstvu. 

V bodu č. 28 rada schválila natá-
čení videoklipu zpěvačky Vikrorie 
Kudryia v zámeckém parku dne 
4. 4. 2015. Filamři složí vratnou 
kauci 10 tis. Kč před zahájením na-
táčení. V bodu č. 34 rada vzala na 
vědomí posudek o stanovení tržní 
hodnoty pro 22 kusů dřevořezeb – 
plastik pana B. Knápka z Lysé nad 
Labem. O případném odkoupení 
plastik bude jednat zastupitelstvo.

Bod č. 37 udělá radost oby-
vatelům Dvorců. Rada schválila 
zahájení zadávacího řízení na pro-
jektovou dokumentaci k výstavbě 
tlakové kanalizace v části obce 
Dvorce. Předpokládaná hodnota 
dokumentace je 250 tis. Kč, nabíd-
ky se budou hodnotit podle ceny 
(s váhou 70 %) a termínu dodání 
(30 %).  

V bodu č. 38 rada projednala 
návrh na likvidaci Ekologické spa-
lovny Lysá n. L., což je společnost, 
která byla v 90. létech založena 
kvůli spalovně na Šibáku a město 
v ní má podíl 30 %. Po odprodeji 
objektu spalovny společnost ztrati-
la opodstatnění, ale formálně stále 
existuje. Také v tomto případě má 
zastupitelstvo konečné slovo, jak se 
společností naložit. 

Posledním bodem ke schválení 
byl návrh programu nadcházejícího 
zasedání zastupitelstva města.

3. zasedání zastupitelstva měs-
ta se konalo 1. 4. 2015. Informa-
tici úřadu ve spolupráci s fi rmou 
Public Stream připravili historicky 
první on-line přenos ze zasedání, 
ale aprílové datum nezklamalo. 
V 16.30 hodin došlo k plošnému 
výpadku elektrického proudu. Díky 
motorgenerátoru se podařilo zaří-

zení oživit a asi po 20 minutách byl 
obnoven běžný stav.

Na základě požadavků občanů 
byl nejprve projednán bod, věno-
vaný klubům důchodců, čerpání 
dotací na činnost seniorů a využití 
klubovny v DPS. Pan Mgr. Fajmon 
upozornil na to, že Kluby důchod-
ců fungují, dostávají z rozpočtu 
města určitou částku, ale právně 
neexistují a nazrál čas k radikální 
změně. Úkolem pro starostu je se-
jít se s kluby, projednat podmínky 
jejich dalšího fungování v souladu 
s platnou legislativou a na příštím 
zastupitelstvu podat zprávu. Dru-
hým předřazeným bodem byl návrh 
technologie na odstranění dusična-
nů v městské pitné vodě. Úvodní 
slovo přednesl pan místostarosta 
Ing. Eliška. Informoval o dosavad-
ním postupu, o pravidelných tý-
denních rozborech, které ukazují 
v poslední době na ustálený stav 
s hodnotami dusičnanů těsně pod 
normou 50 mg/litr. Sešel se před 
několika dny s panem Špitálníkem 
a potvrdil, že vodní zdroj z Kovony 
by měl být zahrnut do vodohospo-
dářské studie, která vyhodnotí mož-
ná řešení vody pro město. V diskusi 
pan Toužín poukázal na světové 
normy 100 mg/l, do nichž se voda z 
Lysé „vejde“. Kromě toho jsou pod-
statnějším dodavatelem dusičnanů 
do lidského organismu uzeniny 
a zelenina. Řešení problému vidí 
v zajištění dvou vrtů kvalitní vody, 
aby se město nemuselo spoléhat na 
studnu o hloubce 9 m, z níž se čerpá
 tzv. kvartérní voda. Pan starosta 
shrnul dosavadní kroky, které měs-
to podniklo, připomněl i projekt 
skupinového vodovodu, který by 
byl pojistkou pro obce mikrore-
gionu, ale i pro Lysou. Nasazení 
ionexových fi ltrů umožní městu 
získat čas pro dlouhodobé řešení 
a náklady nebudou takové, aby ne-
úměrně zatížily město nebo kon-
cové spotřebitele vody. Výstupem 
z tohoto bodu je úkol pro vodohos-
podáře úřadu, aby prověřil výsledky 
kontroly zemědělských podniků 
z hlediska užívání hnojiv v roce 
2011 a zopakoval kontrolu za rok 
2014 na území obce s rozšířenou 
působností.

K třetímu předřazenému bodu 
se dostavil pan Ing. arch. Michal 
Šourek ze společnosti MS develo-
pment. V úvodu svého vystoupení 
informoval o postupu výstavby 
dvou bytových domů v areálu bý-
valé Fruty, které budou sloužit pro 
ubytování seniorů. Hrubá stavba 
je hotová, první objekt s 34 by-
tovými jednotkami bude dán do 
užívání v listopadu 2015, druhý 
v roce 2016. Rada města schválila 
29 jmen pro první dům, 9 pro druhý 
dům. Následující diskuse ukázala, 
že zastupitele zajímají věci, které 
jsou spojené se zahájením projek-
tu, tedy např. zda bylo určeno, co 
a kdy se bude stavět. Pan Ing. Gre-
gor poukázal na cenu za m2, která 
byla nižší, než byla cena v místě 
a čase obvyklá. Pan starosta v odpo-
vědi připomenul, že smlouva byla 
podrobena obsáhlému zkoumání 
po právní stránce. Pořadí staveb 
nebylo do smlouvy zakotveno. 
Cena pozemku vycházela z toho, že 
developer vybuduje objekty občan-
ské vybavenosti, které byly určeny 
anketou občanů. Město zůstává 
vlastníkem pozemků až do kolau-
dace objektů, teprve potom dojde 
k prodeji podle dohodnutých 
pravidel a schváleného ceníku. 

V závěru tohoto bodu pan Šourek 
potvrdil, že terénní úpravy a chod-
níky budou v době kolaudace v ná-
ležitém stavu.

Po těchto bodech se program za-
čal odvíjet podle schváleného pro-
gramu. Větší diskuse se rozvinula 
u bodu s č. 5, v němž se jednalo 
o návrhu obecně závazné vy-
hlášky, která by zavedla poplatek 
z ubytovací kapacity. Návrh vy-
chází z ceny 5 Kč/den/obsazené 
lůžko. Předkladatel návrhu, pan 
místostarosta Ing. Eliška, zdůvod-
nil zavedení poplatku tím, že získa-
né prostředky by se vrátily zpět do 
rozvoje cestovního ruchu a tím by 
generovaly další příliv ubytovaných 
hostů. Následující diskuse ukázala 
rozdílnost názorů. Pan Mgr. Fa-
jmon poukázal na to, že očekávaný 
výnos z poplatku je malý, ubytovací 
kapacita města je nízká a ve výsled-
ku tak poplatek není lukrativní. 
Pan starosta potvrdil, že ubytovací 
kapacita města je tvořena přede-
vším ubytovnami pro lidi práce, 
kde by i malý poplatek denně mohl 
ovlivnit provozovatele, kteří pracují 
s fi xními cenami. Pan Mgr. Kopec-
ký konstatoval, že poplatek se vybí-
rá v turisticky atraktivních místech, 
což Lysá zatím není. K poplatku 
by se měla vyjádřit komise pro 
cestovní ruch, která to však nepro-
jednávala, a komise pro podnikání, 
která o návrhu ani neví. Hlasování 
potvrdilo trvající rozdílnost názorů: 
6 pro zavedení poplatku, 7 proti, 
2 se zdrželi – návrh nebyl schválen. 

Krátká diskuse se rozvinula 
u bodu č. 10, v němž zastupitelstvo 
projednávalo návrh na odkoupe-
ní autobusového areálu ČSAP na 
Školním náměstí. Vlastník je ocho-
ten celý areál odprodat, výchozí 
cena k jednání je 12 mil. Kč, které by 
město uhradilo ve 4 ročních splát-
kách. I tady diskuse ukázala různé 
přístupy: na jedné straně je to láka-
vý nezastavěný pozemek (poslední) 
v centru města, na druhou stranu 
je nutno vzít v úvahu umístění 
v památkové zóně, také cena se zdá 
vysoká, navíc není jasné, zda pod 
povrchem není nějaká kontaminace 
z bývalých dílen. Výstupem z tohoto 
bodu jsou úkoly pro pana místosta-
rostu: jednat s ČSAP o možnostech 
prodeje a s Národním památkovým 
ústavem o tom, co by na tomto úze-
mí mohlo město vybudovat.

V bodu č. 12 se hovořilo o od-
koupení vrtané studny v katastru 
Přerova n. L., ale materiál je nutno 
doplnit a pak se k němu zastupite-
lé znovu vrátí. Bod č. 13 byl časově 
značně obsáhlý, zabral hodinu času 
a projednávala se úprava rozpočtu 
města – 2. rozpočtové opatření. 
Detailně se probírala položka po 
položce a navržená úprava byla 
schválena.

V bodu č. 14 přišel na řadu návrh 
na likvidaci Ekologické spalovny, 
jak bylo předjednáno v radě města. 
Pan Mgr. Fajmon doporučil, aby se 
město pokusilo ještě před likvidací 
společnosti odprodat svůj 30 % po-
díl za nabídkovou cenu minimálně 
1000 Kč. Pokud se toto do pololetí 
2015 nezdaří, přistoupí se k likvi-
daci dle platné legislativy a za účasti 
notáře.  

Body č. 15 a 16 předložil pan 
Mgr. Fajmon a týkaly se možné 
pozemkové směny pro získání 
pozemků pro výstavbu II. etapy 
obchvatu a získání pozemků z ma-
jetku státu pro stejný účel. Bod č. 
18 předložil pan Ing. Gregor a vy-

ústil v úkol pro zastupitele, aby vždy 
informovali zastupitelstvo města 
o splnění úkolu, který jim byl zadán. 
Bod č. 19 předložil pan Ing. Kváč 
a týkal se obsazení vozidel rychlé zá-
chranné služby. V posledních letech 
jezdí RZS bez lékaře. Úkolem pro 
starostu města je vyvolat jednání 
s krajským úřadem, aby byla posád-
ka záchranky doplněna o atestova-
ného lékaře. K tomuto jednání bude 
přizvána paní Fialová z KÚ Středo-
českého kraje.

Bod č. 27 předložil pan Mgr. 
P. Kopecký – návrh na umístění 
stojanů na kola v blízkosti nádra-
ží. Navrhl tři místa, rada města 
by měla návrh urychleně prověřit
a případně realizovat. Dalším bo-
dem byl návrh p. Mgr. Fajmona na 
provizorní úpravu městských po-
zemků v Čapkově ulici, kde by na-
vezením štěrku a zhutněním mohlo 
rychle vzniknout místo pro 50 aut. 
Současně rada zadá zpracování 
projektu na městské parkoviště na 
uvedeném místě, které bude odpo-
vídat platné legislativě.

Bod č. 29 předložila paní Ro-
mana Fischerová, v němž kriti-
zovala pravidla o dražbě bytů. 
V krátké diskusi vystoupil pan 
místostarosta, který uvedl, že 
Dražební řád podléhá schválení 
v radě města. Výstupem z tohoto 
bodu je úkol pro radu města, aby 
aktualizovala Pravidla uzavírá-
ní nájemních smluv k bytům ve 
vlastnictví města a podklady před-
ložila na květnovém zasedání. Po-
sledním bodem byla informativní 
zpráva pana Ing. Gregora o jedná-
ní o obchvatu, kterou zastupitel-
stvo vzalo na vědomí.

Závěrečná diskuse probíhala již 
po půlnoci a týkala se mj. bezpeč-
nosti dětí v okolí ZUŠ v Přemys-
lově ulici, kde jsou děti v těsném 
kontaktu s vozidly. Pan Mgr. Ko-
pecký vyjádřil nespokojenost se 
zrušením smlouvy s MS develop-
ment při obsazování seniorských 
bytů. Pan J. Burian kritizoval 
návrh samostatného Domu dětí 
a mádeže, podporuje myšlenku 
pobočky nymburského DDM. 
Pan Ing. Gregor poukázal na ma-
lou informovanost o podmínkách 
bydlení v seniorských bytech. Pan 
Mgr. Fajmon prohlásil, že digita-
lizace extravilánu města až v roce 
2017 je skandální a je nutno s Po-
zemkovým úřadem dále jednat. 
Po ukončení diskuse pan staros-
ta zasedání ukončil, poděkoval 
přítomným i těm, kteří sledovali 
přenos na internetu až do konce.  

7. jednání rady města se kona-
lo 10. 4. 2015. Program obsahoval 
39 bodů, z nichž 23 bylo od odboru 
SMI. Nejvyšší počet bodů se týkal 
bytových záležitostí -  7 bodů, po-
zemkových záležitostí – 4 body, 
věcným břemenům – 2 body. Po 
jednom bodu bylo věnováno neby-
tovým prostorům a opravám by-
tového fondu města. Z programu: 
V bodu č. 5 rada vzala na vědomí 
informaci o připojení nájemců 
obecních zemědělských pozemků 
ke komplexním pozemkovým úpra-
vám. Od 1. ledna 2016 budou upra-
veny ceny pronájmů za pozemky,
a z toho důvodu budou s nájemci 
uzavřeny dodatky, jimiž se nové 
ceny promítnou do uzavřených 
smluv. V bodu č. 7 se rada seznámi-
la s plánem oprav domovního a by-
tového fondu v Lysé a v Milovicích. 

Pokračování na str. 4
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Tragická událost 
Dne 1. 3. 2015 v 5:47 hodin 

bylo přijato oznámení od HZS, že 
v blízkosti nádraží srazil projíždě-
jící nákladní vlak nějakou osobu. 
Strážníci společně s dalšími slož-
kami IZS bezvládné tělo nalezli 
v blízkosti nádraží v místě, kde 
se přechází k nedaleké ubytovně. 
Bližší okolnosti šetří Policie ČR.

Alkohol za volantem 
Dne 15. 3. 2015 v 17:55 hodin 

zjistila hlídka strážníků při běžné 
hlídkové činnosti v ulici Jedličkova 
osobní motorové vozidlo, které svo-
jí jízdou ohrožovalo bezpečnost sil-
ničního provozu. Strážníci vozidlo 
následně zastavili a řidiče vyzvali 
k předložení potřebných dokladů 
pro řízení vozidla. Při projedná-
vání přestupku s 31 letým řidičem 

Krimi střípky
ze Sadské, strážníci z dechu řidiče 
cítili alkohol, proto byl řidič vyzván 
k provedení dechové zkoušky, kte-
rá dopadla s pozitivním výsledkem 
1,2 ‰. Z důvodu podezření ze spá-
chání přečinu ohrožení pod vlivem 
návykové látky byla na místo přivo-
lána Policie ČR, která si muže pře-
vzala k provedení dalších opatření.

Zadržení celostátně hledané osoby 
Dne 20. 3. 2015 v 10:45 hodin 

vykonávali strážníci pochůzkovou 
činnost ulicí Jedličkova, když spat-
řili dva muže, kteří pronásledují 
dalšího muže se slovy „chyťte ho!“. 
Strážníci muže následně zadrželi. 
Strážníkům následně oba proná-
sledovatelé sdělili, že dle osobní 
znalosti se může jednat o osobu hle-
danou Policií ČR. Po provedených 
úkonech k 34 letému muži z Ovčár 

byla tato informace potvrzena. Na 
místo se poté dostavila hlídka Poli-
cie ČR, která si muže převzala.

Alkohol za volantem 
Dne 22. 3. 2015 v 3:55 hodin 

projednávali strážníci v ulici Sme-
tanova dopravní přestupek s 21 le-
tým mužem cizí státní příslušnosti, 
u kterého strážníci provedenou de-
chovou zkouškou naměřili 1,19‰ 
alkoholu v dechu. Na místo byla 
přivolána hlídka Policie ČR z dů-
vodu podezření ze spáchání přeči-
nu ohrožení pod vlivem návykové 
látky.

Dopravní nehoda 
Dne 27. 3. 2015 v 13:55 hodin 

prováděli strážníci asistenci slož-
kám IZS v ulici Poděbradova při 
výjezdu na Stratov, kde se stala váž-
ná dopravní nehoda dvou osobních 
motorových vozidel, jejichž řidiči 

utrpěli vážná zranění. Na místě 
zasahoval i vrtulník, který jednu z 
řidiček transportoval do zdravot-
nického zařízení s těžkým zraněním 
dolních končetin. Druhou řidičku 
převezla RZS do zdravotnického 
zařízení s řeznými ranami v obličeji.

Drobná krádež 
Dne 31. 3. 2015 v 16:25 hodin 

projednávali strážníci přestupek 
proti majetku se 77 letým mužem z 
Lysé nad Labem, který se pokusil v 
prodejně Penny v ulici Sokolská od-
cizit zboží v celkové hodnotě 465,- 
Kč. Jelikož se jednalo u tohoto muže 
o opakované jednání byl přestupek 
projednán na místě v blokovém ří-
zení.

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
Jaroslava Piskáčková
Radoslava Juklíčková

85 let
Hana Karačevská
Ladislav Faktor
Stanislava Votrubcová
Vladimír Láska
Miroslav Adámek
Jiřina Arazimová

Sofoklés:
„Nikdo nemiluje život tak, jako starý člověk.“

90 let
Věra Hermová

91 let
Blažena Nováková

92 let
Bohumila Barochová

93 let
Oldřich Gregor

94 let
Miloslava Černá

V uplynulém měsíci se podařilo:
• Zahájit opravu výtahů v Milovi-
 cích (v bytových domech, které 
 patří městu),
• zadat studii využitelnosti na zří-
 zení komunitního centra v Jedlič-
 kově domě čp. 13 na náměstí 
 Bedřicha Hrozného,
• zahájit zpracování stavebního 
 programu na výstavbu multi
 funkční haly,
• vypsat výběrové řízení na zastře-
 šení letního kina,
• zahájit spolupráci na spuštění 
 mobilní aplikace InCity pro naše 
 město (blíže viz www.incity.cz),
• odeslat dopis na Povodí Labe 
 o pronájmu nebo odkupu po-
 zemků „na náplavce“ v Litoli za 
 účelem zřízení rekreačního pří-
 stavu a rekreační zóny,
• vstoupit do jednání o odprodeji 
 bývalého areálu ČSAD v centru 
 města.

Okénko místostarosty
Další informace:
Drážní doprava
Mezi obcemi a krajem proběhlo jed-
nání k objednávce drážní dopravy 
na r. 2016 (se změnami od prosince 
2015). Uvádím požadavky uvedené 
za naše město (vzešlé od občanů, 
zastupitelů, dopravní komise a dal-
ších) a výsledek jednání (viz níže).

Zkušební online přenos
ze zasedání zastupitelstva
Prvního dubna jste mohli sledovat 
první zkušební online videopřenos 
ze zasedání zastupitelstva. Na-
bídky využilo cca 40 jedinečných 
návštěvníků webových stránek 
města. Po konstruktivní kritice 
některých sledujících bylo s refe-
rentem IT domluveno, že osloví 
společnost, která nám techniku 
propůjčila s požadavkem na lepší 
zvukové snímání. Zároveň máme v 
plánu vyzkoušet i další společnos-

ti, které přenosy ze zasedání zpro-
středkovávají. 

Údržba zeleně ve městě
Údržba zeleně v majetku města je 
každým rokem uvedena v plánu 
údržby zeleně, který je letos k dis-
pozici i na webových stránkách 
města. Plán i vykonání samotné 
práce je zadáván příslušným re-
ferentem Odboru správy majet-
ku, který je v problematice zeleně 
řádně vzdělán a může se prokázat 
praxí v oboru. Neexistuje jednotná 
metodika v tom, jak má samotný 
plán údržby zeleně vypadat a kým 
má být schvalován. Je třeba se po-
učit od jiných měst a vybrat si. Vět-
šinou plánu obsahuje: specifi kaci 
prací, rozdělení městské zeleně do 
zón, časové rozvržení prací, pou-
žité metody /technologie údržby. 
V některých městech je plán schva-
lován Odborem životního prostře-
dí nebo radou města, jinde je pouze 
předkládán na vědomí. Požadavek 

na přesnou podobu plánu na příští 
roky byl postoupen jako úkol nově 
zřízené komisi pro životní prostře-
dí. Kácení a prořez stromů a keřů 
v letošním roce vyvolalo (především 
na sociálních sítích) velký rozruch 
a divoké diskuze. Pokud si přejete 
kroky v údržbě zeleně z jakýchkoliv 
důvodů blíže osvětlit, využijte mož-
nosti návštěvy příslušného referen-
ta, který rád zodpoví vaše dotazy 
a uvítá konstruktivní podněty. 
Mohu vás ujistit, že vedení města 
má zájem na tom, aby náš veřejný 
prostor byl plný upravené zeleně 
a rozkvetlých míst. 

Oprava: V minulém okénku jsem uve-
dl, že jsme vstoupili do Fondu Zlaté-
ho Pruhu Polabí. Vzhledem ke stále 
probíhajícím jednáním (Okénko píši 
s měsíčním předstihem) zatím ke 
vstupu nedošlo. Za uvedenou nepřes-
nost se omlouvám.

Ing. Petr Eliška,
místostarosta

Rada se k podkladům vrátí příště, 
až odbor SMI zahrne do plánu 
upravené částky, jak bylo schvále-
no ve 2. rozpočtovém opatření: na 
opravy v Lysé bylo určeno 2 593 tis. 
Kč, v Milovicích 1 915 tis. Kč.

V bodu č. 9 rada schválila 
smlouvu o dílo na revitalizaci 
klášterních teras pro rok 2015 
s fi rmou TOGET z Prahy 9 v cel-
kové výši 2 348 tis. Kč. V dalším 
bodu rada schválila vypsání výbě-
rového řízení na zhotovení studie 
proveditelnosti domu č. p. 13, Ná-
městí B. Hrozného. Studie bude 
v průběhu zpracování konzulto-
vána s komisí sociální a zdravot-
ní a s komisí pro rodinu, školství 
a kulturu.

V bodu č. 11 rada vzala na vě-
domí rozhodnutí o poskytnutí 
dotace 2 546 tis. Kč na zateplení 
městského kina. Dotace je po-
skytnuta z Operačního programu 

Životní prostředí a bude zahrnuta 
do další úpravy rozpočtu. V dal-
ším bodu rada schválila parková-
ní autobusu na Husově náměstí 
dne 7.5.2015v době od 15 do 18 
hodin, kdy se zde bude konat kon-
cert k 70. výročí konce II. světové 
války. 

V bodu č. 21 rada města rea-
govala na kritiku paní Fischerové 
na ZM a schválila upravený Dra-
žení řád pro dražbu nájemného 
v nájemních bytech města. V bodu 
č. 24 rada schválila dodavatele 
pro Rozšíření zastřešení jeviště 
v letním kině. Stala se jím fi rma 
LIPRACO z Kosmonos s nabíd-
kovou cenou 254 tis. Kč. V dal-
ším bodu rada schválila výjimku 
z OZV č. 2/2012 Sboru dobro-
volných hasičů Lysá n. L. Oslava 
sv. Floriana se tak bude konat 
od 2. 5. 2015 od 19 hodin do 2 ho-
din po půlnoci následujícího dne. 

V bodu č. 26 rada schválila 

povolení výjimky z počtu dětí 
pro školní rok 2015/2016: MŠ 
Čtyřlístek, Pampeliška, Mašinka
 (1. a 2. třída) a Dráček z 24 na 25 
dětí ve všech třídách a u MŠ Ma-
šinka ve 3. třídě z 24 na 28 dětí.   

V bodu č. 29 rada schválila umís-
tění žadatelů do bytů seniorského 
bydlení v domech Rozmarýn a Šal-
věj. V dalším bodu rada schválila 
aktualizaci kritérií pro umisťování 
žadatelů do Domu s pečovatelskou 
službou v Lysé n. L.

V bodu č. 34 rada vyhodnotila 
2 nabídky na zakázku Nákup sta-
vebního materiálu pro hasičský 
sklad. Materiál dodá fi rma STA-
VOSPOL z Lysé n. L. s nabídko-
vou cenou 113 tis. Kč bez DPH.

V bodu č. 35 rada projednala 
petici k dopravnímu řešení v ulici 
U Nové hospody. Petici projedná 
květnové zasedání zastupitelstva. 
V dalším bodu rada schválila 
dodavatele pro rozšíření technic-

kého a programového vybavení 
MěÚ Lysá nad Labem v rámci 
dotačního titulu. Dodavatelem 
první části bude fi rma AutoCont 
CZ z Kolína s nabídkovou cenou 
1 978 tis. Kč bez DPH, dodavate-
lem druhé části GORDIC z Jihlavy 
za 2 839 tis. Kč bez DPH.

V bodu č. 37 rada schválila 
změny organizačního schématu 
tak, jak bylo prezentováno na za-
sedání zastupitelstva. Úkolem pro 
tajemníka je zajistit příslušná vý-
běrová řízení a na příštím jednání 
předložit radě popisy práce nově 
vzniklých pracovních míst.

V předposledním bodu rada 
schválila nařízení města o zámě-
ru zadat zpracování lesních hos-
podářských osnov. V posledním 
bodu pak vzala na vědomí zápis 
z jednání komise pro podporu 
podnikání a zaměstnanost. 

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá n. L.

Pokračováníze str. 3

 Požadavek Výsledek jednání
 Prodloužit vlaky, které nyní jezdí po 15 minutách  Požadavku bude pravděpodobně vyhověno, ale pouze do Lysé (Milovická jednokolejka
 trasa Praha – Čelákovice až do Lysé, případně Milovic. takový frekvent neumožňuje).
 Přidat k rannímu vlaku 9111 (6.41) druhou soupravu  Je již v řešení a požadavku bude pravděpodobně vyhověno.
 alespoň z Lysé nad Labem do Prahy. 
 Zajistit tarifní integraci rychlíků ve směrech Praha  U rychlíků do St. Boleslavi bude požadavku vyhověno (v rámci řešení celkové integrace
 a Stará Boleslav do PID. dopravy v oblasti Mělnicka do PID), u rychlíků do Prahy vyhověno požadavku prozatím 
  nebude (oblast Lysé je příštím čekajícím v pořadí integrace dopravy do PID).
 Přidat noční spoj z Prahy, ideálně odjezd Praha  Pravděpodobně vyhověno nebude z důvodu obav z malé vytíženosti spoje.
 kolem 1:30-2h. 

Po volbách v roce 2014, je jed-
ním z prioritních cílů zastupi-
telstva města urychlit přípravu 
dokončení stavby severojižního 
obchvatu města. Již v minulém 
volebním období, se začala při-
pravovat smlouva o vzájemné 
spolupráci mezi městem a kra-
jem v této věci.  Tato smlouva 
byla připomínkovaná jak kra-
jem, tak městem Lysá nad La-
bem. Z tohoto důvodu proběhla 
dne 10. 12. 2014 na Krajském 
úřadu schůzka s vedoucím od-
boru dopravy Ing. Kopřivou. 
Cílem schůzky bylo vzájemně 
se informovat o dalším postupu. 
Město informovalo kraj o svém 
rozhodnutí začít vykupovat po-
zemky pod trasou budoucího 
obchvatu. Dále byla sdělena 
informace, že zastupitelstvo 

Jak pokračují jednání 
o obchvatu města zřídilo výbor pro dostav-

bu obchvatu. Na svém zasedání 
dne 18. 2. 2015 rozhodlo zastu-
pitelstvo města, že bude akcep-
tovat připomínky kraje k výše 
uvedené smlouvě. Tato infor-
mace byla písemně zaslána na 
kraj s tím, že očekáváme zaslání 
defi nitivního návrhu smlouvy ke 
schválení. Mezitím se na výboru 
pro dostavbu obchvatu začala 
připravovat metodika pro sta-
novení výkupní ceny. Cena by 
měla být jednotná pro všech-
ny pozemky a bude vycházet
 z průměru ceny pěti různých 
pozemků v trase obchvatu sta-
novených znaleckým posudkem. 
V rámci majetkového vypořádá-
ní bude možná i směna pozem-
ků. O dalším posunu v této věci 
vás budu i nadále informovat.

Mgr. Jiří Havelka, 
starosta města

V poslední době město mu-
selo začít řešit problém s narůs-
tajícím počtem žáků v základ-
ních školách. Z tohoto důvodu 
byl připraven projekt vestavby 
učeben do suterénu pavilonu D 
v ZŠ Komenského. Na zákla-
dě tohoto projektu byla podána 
na Ministerstvo fi nancí žádost 
o dotaci na tento projekt. Měs-
to bylo úspěšné a získalo do-
taci ve výši 5,2 mil korun. Cel-
kové náklady včetně vybavení 
jsou rozpočtovány na částku 
8 mil. Kč včetně vybavení. Sku-
tečnou cenu díla určí až výběrové 

Město získalo dotaci 
na vestavbu v ZŠ J.A.K.

řízení.  Vestavba počítá s vybudo-
váním čtyř učeben o výměře cca 
65 m2, vnitřní chodby, čtyřech 
šaten ve vstupní části, kabinet, 
knihovnu, WC, úklidovou ko-
moru, sklad čistících prostředků, 
sklad nábytku a úpravu schodišť. 
V rámci rekonstrukce dojde i k vy-
bavení tříd potřebným nábytkem 
a učebními pomůckami. Po do-
končení této vestavby dojde k na-
výšení kapacity školy o 120 dětí. 
Předpoklad zahájení stavby je na 
konci tohoto školního roku.

Mgr. Jiří Havelka, 
starosta města

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

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

Velký dík patří dětem z MŠ Dráček Lysá nad Labem – Litol, 
které pod vedením paní učitelky Ivety Lompartové svými básničkami 

a písničkami vytvořily slavnostní a dojemnou atmosféru.
Jitka Petrová, Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury

Vítání občánků
se uskutečnilo dne 26. 3. 2015

Mezi občany našeho města byly přivítány tyto děti:

Jan Svatoš
Martin Jiří Souček
Gabriela Hlaváčková
Matyáš Steklý
Zdeněk Dekoj
Daniel Gregor
Sára Gabriela Tomaník

Kateřina Bílková
Šarlota Sajfrtová
Eliška Koštířová
Aneta Šulcová
František Koželský
Tereza Koželská

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

Vážení občané, chtěli bychom 
Vás tímto informovat o změ-
ně značky společnosti .A.S.A., 
spol. s r. o. a jejích provozoven, 
mezi které patří i provozovna 
v Lysé nad Labem. Společnost 
.A.S.A. zde v rámci svých služeb 
zajišťuje svoz komunálního a se-
parovaného odpadu, svoz a při-
stavování velkoobjemových kon-
tejnerů, údržbu veřejné zeleně 
a letní i zimní údržbu komunika-
cí.

Od 1. března 2015 společnost 
.A.S.A., spol. s r.o. změnila své 
logo a nově se prezentuje znač-
kou FCC Environment. Značka 

FCC Environment reprezentuje 
divizi životního prostředí, jednu 
ze tří divizí (oblastí činnosti) spo-
lečnosti FCC.

V praxi tato změna znamená, 
že počínaje 1. březnem 2015 
jsme začali s postupnou výmě-
nou reklamních a prezentačních 
materiálů, dokumentů, novým 
vzhledem našich webových strá-
nek. Stejně tak se již můžete se-
tkat s novým označením nejen 
naší svozové techniky, ale i s 
novým označením našich budov 
a zařízení.

Společnost FCC je majitelem 
.A.S.A. od roku 2006 a cílem 

Nová tvář .A.S.A.

uvedené změny je sjednocení 
značky na celoevropském trhu, 
kde pokrývá sektor služeb pro 
životní prostředí a služeb pro 
obyvatele.

Měníme pouze značku, kterou 
se budeme prezentovat a díky 
které chceme garantovat a na-
dále i zlepšovat naši dosavadní 
spolupráci.

Na základě několika informací 
od občanů našeho města, že jim 
byla doručena písemnost ohledně 
odkupu pozemků v  jejich vlast-
nictvích, Vás o této skutečnosti 
informujeme a nabádáme Vás 

Upozornění
k obezřetnosti, protože telefonní 
číslo uvedené v dopise 607 091 442 
má již na internetu komentář s tím, 
že se zřejmě jedná o spekulativní 
odkup pozemků.

Odbor správy majetku a investic 
Město Lysá nad Labem

Abychom pořád nezůstávali 
jenom v Kavárničce, hledali jsme 
příležitost se někam podívat. Na-
vštívit místa a prostředí, připo-
mínající nám aktivity mladších 
let a osvěžující naši paměť. A tak 
díky dotaci z fondu kultury města 
Lysé nad Labem jsme uspořádali 
v předposlední březnový den zá-
jezd do Lesního ateliéru KUBA
v Kersku, kde probíhala velikonoč-
ní výstava spolu s prodejní výsta-
vou nádherné keramiky. 

Trochu jsme se obávali počasí, 
které už pár dnů nebylo nikterak 
příznivé. Ještě dopoledne před 
naším výletem pršelo a tak jsme 
se obávali, zda přihlášení účast-
níci neodřeknou. Ale – jak říká 
staré přísloví – jedenáctá rozhod-
la. Zatažená obloha se roztáhla 
a nesměle vykouklo sluníčko. Přijel 
autobus a my vyrazili směr Kersko.

U paní vedoucí Jany Kubové 
jsme vyjednali naši návštěvu na 
pondělí, kdy má zavírací den. Vyšla 

Kavárnička s výletem

nám ochotně vstříc a uvedla nás do 
výstavních prostor v I. patře. Tam 
předvedla své neskutečné králov-
ství. Těch velikonočních vajíček, 
fi gurek a symbolů z perníku, čo-
kolády, ale taky z papíru, slámy 
a porcelánu! Každý z nás hned 
vzpomněl na své dětství a taky na 
své vnoučky doma a už jsme naku-
povali podle sebe to nejhezčí. Paní 
Kubová nám byla stále po ruce 

a pomáhala s výběrem. Měla k ruce 
pomocnici, se kterou se většina
z nás srdečně přivítala – paní Ma-
rii Beníkovou, bývalou ředitelkou 
Domova Na Zámku. Tak jsme si 
hodně popovídali, zavzpomínali 
a samozřejmě pořídili mnohé foto-
grafi e, které máme ve své kronice.

Vymezený čas nám utekl jako 
voda a my se vrátili domů. Všich-
ni účastníci byli velice spokojeni 

a těšili se, jakou radost udělají 
svým nejdražším přivezenými 
dárky. A tak nějak vyplynulo, že 
bychom měli znovu do Kerska za-
jet na vánoční výstavu v prosinci. 
Takže, budeme-li zdrávi…

V měsíci dubnu jsme měli 
posezení v Kavárničce dvakrát. 
V Křesle pro hosta jsme přivítali 
radního města Lysé nad Labem 
pana Josefa Kolmana a předsed-
kyni Spolku rodáků a přátel města 
paní PhDr. Danu Papáčkovou. Blí-
že k tomu uvedeme až v červnových 
Listech. Nu a v květnu přijdou ma-
žoretky ze ZŠ Bedřicha Hrozného 
s vystoupením ke Dni matek a do 
Křesla pro hosta usedne zastu-
pitel města Lysé nad Labem pan 
Ing. Petr Gregor.

Tak nezapomeňte - Kavárnička 
se koná vždy po čtrnácti dnech, 
v termínech a s hosty, jak uvádí 
Kulturní kalendář v Listech. Je 
to v restauraci „u Bílé labutě“, 
vždy od 14.30 do 16.30 hodin. 
Takže - těšíme se na Vás!

 MVDr. Jan Kořínek

POZVÁNKA
na seminář

„VENKOV, LESNICTVÍ, MYSLIVOST 
– KDE PENÍZE POMÁHAJÍ“

který se koná
dne 21. května 2015 od 14.00 hodin v rámci výstavy 

Natura Viva na Výstaviš   v Lysé nad Labem
v přednáškovém sále v hale C, 1. patro

PROGRAM:

Prezence: 13.30 – 14.00 hodin
1) 14.00. – 14.10 hodin - Zahájení, úvodní slovo
 Ing. Tomáš Krejzar, Ph.D. – ředitel Odboru koncepcí a ekonomiky 
 lesního hospodářství, Ministerstvo zemědělství
2) 14.10 – 14.50 hodin - Program rozvoje venkova 2007 až 2013 
 – Úspěšně realizované projekty v lesnictví
 Mar  n Polívka, DiS. – vedoucí OS Poradci – Ústav pro hospodářskou 
 úpravu lesů Brandýs nad Labem, pobočka Hradec Králové
 • PRV 2007 – 2013 – úspěšně realizované projekty z regionů
3) 14.50 – 16.00 hodin - Prak  cké zkušenos   z realizace projektů
 Ing. Zdeněk Odvárka – jednatel společnos   Městské lesy 
 Chrudim, s.r.o.
 • Rekreační lesy Podhůra
  Dr. Ing. Petr Marada – Ústav zemědělské, potravinářské 
  a environmentální techniky, Mendelova univerzita v Brně
 • Podpora EKOAGROPODNIKÁNÍ zaměřeno na zvyšování 
  přírodní hodnoty agroekosystému (polních honiteb)
4) 16.00 – 16.40 hodin - Vybrané veřejné podpory resortu MZe
 Ing. Petr Dušek – Oddělení monitoringu a hodnocení 
 environmentálních podpor PRV, Ministerstvo zemědělství
 • PRV 2014 – 2020 – lesnická opatření v novém 
  programovém období
  Ing. Jan Lojda – Oddělení ekonomickým nástrojů lesního 
  hospodářství, Ministerstvo zemědělství
 • Národní dotace – fi nanční prostředky na hospodaření v lesích 
  a na vybrané myslivecké činnos  .
5) 16.40 – 17.00 hodin - Diskuse

Kontaktní osoba pro přípravu a organizaci semináře:
Mar  n Polívka, DiS., tel.: 490 522 236, e-mail: polivka.mar  n@uhul.cz
V souvislos   s omezenou kapacitou přednáškového sálu prosím 
nahlaste svou účast na výše uvedený e-mail. Děkujeme.
Za organizační tým na akci srdečně zvou:
Ing. Tomáš Krejzar, Ph.D., ředitel Odboru koncepcí a ekonomiky 
lesního hospodářství
Ing. Josef Tabery, ředitel Řídícího orgánu Programu rozvoje venkova

Znáte plán městské mobility?
Vytvořme si plán, jak se chceme v našem městě pohybovat 

všemi možnými způsoby. 
Kudy budeme bezpečně chodit, bezpečně jezdit na kole 

a kde chceme jezdit motorovými prostředky?
Co nám usnadní cestu do školy, cestu do práce i  cestu za nákupy?

Vytvořme si plány, kde se budeme setkávat s lidmi, kde se budeme 
procházet a užívat pohyb s rodinou, kde si budou naše dě   hrát.

Vytvořme si město, jaké se nám líbí, 
kde se nám dobře žije.

Vytvořme si město s dobrou adresou.
Přednáška a veřejná diskuse o plánu městské mobility 

a volnočasových zónách pro občany a zastupitelstvo města 
Lysé nad Labem se bude konat ve středu 20. května od 18.00 hodin 

v zasedací místnos   MÚ Lysá n. L.

Přijďte a rozhodujte o městě, 
ve kterém žijete.

Co je plán městské mobility a plány o volnočasových zónách vám 
představí Ing. Jaroslav Mar  nek z Centra dopravního výzkumu 

a národní cyklokoordinátor, společně se zástupci komisí pro dopravu, 
bezpečnost v dopravě a  pro cestovní ruch a sport.
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Městská knihovna v Lysé nad Labem
Husovo nám. 23 (budova MěÚ - přízemí)

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

www.knihovnalysa.cz, www.iclysa.cz

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

Toulky minulostí Toulky minulostí 
– 5. května 2015 – 5. května 2015 
od 16.30 hodinod 16.30 hodin
Květnové povídání PaedDr. Marie Kořín-
kové bude věnováno Josefu II. a jeho refor-
mám. Přednáška se koná od 16.30 hodin
v knihovně. Vstup volný.

Slavnostní koncert Slavnostní koncert 
k 70. výročí konce k 70. výročí konce 
2. světové války – 7. května 20152. světové války – 7. května 2015
od 17.00 hodin od 17.00 hodin 
 Slavnostní koncert v Kině Lysá n. L., na kterém zazní terezínská dětská 
opera H. Krásy Brundibár v podání Dismanova rozhlasového dětského 
sboru. V druhé půli koncertu se představí Duchcovský pěvecký sbor, 
pěvecký sbor ZUŠ Lysá n. L. Ama Musica a QuantumTet. Vstupenky je 
možné vyzvednout v ZUŠ nebo v knihovně.

Starat se o památku nemusí být složité Starat se o památku nemusí být složité 
ani drahé – 12. května 2015 od 17.30 hodinani drahé – 12. května 2015 od 17.30 hodin
Beseda s odborným pracovníkem z Národního památkového ústavu
 Ing. arch. Jiřím Mrázkem na téma péče o památky. Vstup volný.

Kurz drátování – 13. a 27. května 2015Kurz drátování – 13. a 27. května 2015
Pravidelné kurzy drátování s Janou Procházkovou v knihovně.

Mandaly – 16. května 2015 Mandaly – 16. května 2015 
od 9.00 do 11.00 hodinod 9.00 do 11.00 hodin
Workshop s Janou Heidenreichovou k malování 
mandal. Dozvíte se, co jsou to mandaly a jaké je 
jejich využití. Jednu mandalu si vymalujete. Na 
každého účastníka čeká malý dáreček. Akce je 
vhodná pro děti i dospělé. Cena workshopu 150,- Kč/osoba.

Povídání o porodech Povídání o porodech 
– 19. května 2015 od 16.10 hodin– 19. května 2015 od 16.10 hodin
Další setkání a beseda nejen budoucích maminek o problematice porodů – 
sdílení osobních zkušeností, orientace v právních otázkách, „porod podle 
mých přání“ a diskuse nad dalšími otázkami i s účastí pozvaných odborníků.  
Akce se uskuteční v prostorách knihovny. Vstup volný.

Výstava mandal Jany Heidenreichové Výstava mandal Jany Heidenreichové 
– 6. května - 1. června 2015– 6. května - 1. června 2015
Výstava kreslených mandal J. Heidenreichové z Milovic. 

Tip ke čtení

„Slunce začíná pomalu hřát. 
Mezi posledními zbytky sněhu 
prokukuje nová letošní zelená 
tráva a vystrkují hlavičku po-
slové jara – bledule, sněženky, 
krokusy a petrklíče. Všechno 
v přírodě se probouzí k životu 
– semínka klíčí, ptáci se vrací 
z teplých krajin a vesele zpívají. 
Pučící květy dávají teprve tušit 
budoucí vzrůst rostlin a později 
i úrodu. Kolik je v tom naděje 
a radosti!“. Dodává nám spous-
tu energie a motivace do dalšího 
života.

Opět jsme zažívali spoustu 
krásných i podnětných společ-
ných chvil.

Z Prahy k nám přijel pan Če-
slav Roubíček, rodák z Lysé nad 
Labem, pamětník, který s námi 
besedoval na téma: „Totálně na-
sazených lidí v Německu“. Co 
vlastně pojem totální nasazení 
znamenal, kam lidé odcházeli 
a kdy se vraceli, zda se snažili 
utéct a zda to bylo vůbec mož-
né? Na co mysleli, když praco-
vali v cizí zemi, jak mezi sebou 
vycházeli, jaký byl jejich vztah 
k místnímu obyvatelstvu? Jak 
prožívali bombardování, jak se 
stravovali, jak žili? O tom všem 
zajímavé povídání bylo. Děku-
jeme moc za návštěvu a vyprá-
vění.

Dne 18. 3. 2015 se v našem do-
mově uskutečnilo již třetí setkání 
v rámci projektu „Křeslo pro hos-
ta“. Naše pozvání, opět bez náro-
ku na honorář, přijal scénárista 
a režisér pan Zdeněk Troška. Již 
od brzkých odpoledních hodin se 
sál na 1. patře začal plnit diváky 
a bylo proč. Sál doslova „praskal 
ve švech“. Přesně v 17.00 hodin se 
sálem rozezněla známá melodie 
z trilogie „Slunce, seno, jahody“ 
a začalo veselé a lidské vyprávění 
ze života osobního i profesního. 
Překvapením byl tanec „zámec-
kých – hoštických dam“, který si 
připravily pracovnice a klientky 

domova. Nechyběly dotazy divá-
ků a autogramiáda. Děkujeme za 
pozitivní, ale i negativní ohlasy. 
Přese všechno jsme byli rádi, že 
jsme všem přítomným v sále udě-
lali tímto setkáním velkou radost.

V letošním roce bychom rádi 
uspořádali další takové setkání. 
A kdo nás navštíví? Nechte se 
prozatím překvapit.

Závěr měsíce března byl ve 
znamení naší oblíbené činnosti 

– loupání česneku. Pomáháme 
tak naší zámecké kuchyni. Ale 
není to jen o práci, ale i o zábavě, 
muzice, veselém povídání. Od-
měnou byly čerstvě nasmažené 
topinky.

A to už tu byly svátky jara – 
Velikonoce a náležité přípravy. 
Barvili jsme společně velikonoč-
ní kraslice, a aby nám šla práce 
pěkně od ruky, nechybělo i něco 
dobrého. Takové velikonoční pa-
lačinky vlastnoručně vyrobené... 
Velikonoční náladu jsme udrže-
li i po pondělní pomlázce. Den 
po ní jsme navštívili Polabské 
muzeum v Přerově nad Labem – 
místní skanzen. Shlédli jsme tu 
velikonoční výstavu a připomně-
li si tak tuto dobu i z pohledu 
historie. 

A co nás čeká a nemine. 
Mimo jiné připravujeme be-
sedu se státní i městskou po-
licií, tentokrát na téma: ,,Vše 
co Vás zajímá“ a to 4. 5. 2015 
v 9.00 hodin. I vy jste srdečně 
zváni. Dále již VI. ročník „Lys-
kého pětiboje“. V dovednost-
ních i vědomostních soutěžích 
změří své síly pozvané týmy 
z okolních domovů pro seniory 

Vás srdečně zve k účasti na

KLADENÍ VĚNCŮ
U PŘÍLEŽITOSTI OSLAV 

OSVOBOZENÍ OD FAŠISMU

 8. května 2015 v 9.00 hodin
Sraz před městským hřbitovem

Město Lysá nad Labem ve spolupráci
se Svazem bojovníků za svobodu, s TJ Sokol, Kluby důchodců

a Chrámovým sborem u kostela sv. Jana Křtitele

Beletrie pro dospělé
Bezbarvý Cukuru Taziki a jeho léta putování 
– MURAKAMI, Haruki
Cukuru Tazaki byl na střední škole jedním z pěti členů 
party, která ho ze dne na den vyloučila ze svého středu, 
aniž mu někdo z jeho kamarádů řekl proč. Tazaki utrpěl 
ztrátou přátel duševní otřes a zabýval se dokonce i myš-
lenkou na sebevraždu. Řadu let poté ho přiměje přítel-
kyně Sára, aby vyhledal své bývalé kamarády a získal odpověď na otázku: 
PROČ?

Muchachas – PANCOL, Katherine
Stellin život je na hony vzdálen od života celebrit v žáru 
velkoměsta. Rozhodla se utéct od otce tyrana, který bije 
matku a jako vůdce místní mafi e ovládá celé městečko. 
Nikdo si netroufá postavit se mu. Stella se zoufale snaží 
žít normální život, uchránit své blízké před vlivem svého 
otce Raye, ale neustále se střetává s minulostí. 

Naučná literatura pro dospělé
Výtvarné techniky a nápady pro celý rok 
– LEPŠOVÁ, Růžena
Každé roční období má své kouzlo. Každé roční období 
má své slavnosti a svátky, svou náladu. A také ke kaž-
dému ročnímu období můžeme vyrábět jiné výrobky 
a ozdoby. 

Krvavé fi nále: jaro 1945 v českých zemích 
–PADEVĚT, Jiří
Publikace přináší ve členění podle krajů ČR formou mís-
topisných hesel informace o násilnostech nacistické bran-
né moci páchaných na civilním obyvatelstvu mimo bojové 
situace a mimo místa k represím přímo určená. V knize 
najdete zločiny spáchané mezi březnem a květnem 1945.

Beletrie pro děti
Mlsná štika a jiné příběhy – VÍT, Arnošt
Autor převyprávěl známé i méně známé bajky a naše 
nakladatelství oslovilo děti ze všech koutů republiky, aby 
si libovolnou bajku vybraly, přečetly a poslaly nám k ní 
ilustraci. Sesbírali jsme stovky obrázků a vybrali ty, které 
nakonec skončily v téhle úžasné knize.

Útěk Kryšpína N. – BŘEZINOVÁ, Ivona
Jedenáctiletý Kryšpín krásně maluje, ale protože nosí 
naslouchátko, do třídního kolektivu příliš nezapadá 
a spolužáci si z něj často dělají legraci. Na škole v přírodě 
už to citlivý Kryšpín nemůže vydržet, a tak raději jedné 
noci z horské ubytovny uteče. Podaří se Kryšpína najít 
a poučí se kluci, že ubližovat někomu jen proto, že je jiný, 
není správné?

Naučná literatura pro děti
Hvězdy pražské zoo – PECHÁČKOVÁ, Emma
Jak je neznáte, co jste o nich nevěděli a co jinde nenajde-
te – v hravé knížce pro celou rodinu se vám představí tři 
desítky zvířat z pražské zoo. Přestože se narodila v zajetí 
a volnou přírodu nepoznala, přesvědčíte se, že jsou to 
všechno výrazné osobnosti. Oblíbený lachtan Meloun, 
milá gorila Bikira, mlsný medojed Čert... Dozvíte se, jakou mají povahu, jak 
se chovají k sobě navzájem i jak se o ně jejich chovatelé starají.

Abeceda z měst – LAŠTOVIČKA, Jan
Věřte nebo ne, na každé písmeno z abecedy je na světě 
nějaké pozoruhodné město. Jan Laštovička, autor téhle 
originálně koncipované a překrásně vypravené knihy, je 
všechna projel a sestavil průvodce, který dětem pomůže 
nejen s abecedou, ale i s městy ve všech možných zá-

koutích naší planety. Tak si naskočte a vydejte se s námi z Antverp přes Dillí 
a Helsinky třeba do Zadaru. Ilustrace Jana Laštovičky jsou jemné a do detai-
lů propracované, ale zároveň obsahují určitou nadsázku, která je zpřístup-
ňuje dětským čtenářům.

i seniorská veřejnost z našeho 
města. Na tuto akci se vždy moc 
těšíme. I když je její příprava ve-
lice náročná, odměnou jsou pro 
nás úsměvy a spokojené tváře 
všech účastníků.

S přáním krásných jarních dnů 
zdravím.

Mgr. Jiří Hendrich, ředitel
Domov Na Zámku 

Lysá nad Labem

Sejdeme se na hřbitově…
Spolek rodáků a přátel města Lysá nad Labem srdečně zve

na procházku po místech uložení ostatků 
významných osobnos   města

Kdy: ve čtvrtek 14. 5. 2015
Kde: v 16.30 hodin před lyským hřbitovem

Naši průvodci: Paní Jana Křížová a Ing. Míla kolací
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Kdo by 
zavítal v pá-
tek ráno do 
MŠ Čtyřlís-
tek, určitě 
by byl velmi 

překvapen shonem a mumrajem, 
který zde od rána panoval. Vše se 
totiž připravovalo na výjimečný 
přírodní úkaz zatmění Slunce, 
který bylo možné 20. března 2015 
spatřit i na území České republiky. 
Děti ve Čtyřlístku měly tu výho-
du, že mezi ně zavítal opravdový 
astronom pan Mgr. Soumar se 
svými kouzelnými dalekohledy 
a připravil si pro ně povídání o ves-
míru spojené právě s pozorováním 
částečného zatmění Slunce.

Paní učitelky, ve snaze názorně 
přiblížit dětem jak takové zatmě-
ní vůbec vzniká, běhaly od rána 
po třídách s globusy a baterkami 
a hrály si s dětmi na Slunce a Mě-
síc. 

V půl deváté odstartoval pan 
Soumar hodinovou besedu 
s předškoláky. Na interaktivní 
tabuli se nejprve objevil Krteček 
v raketě, jak hladí hvězdy. Když 
se děti rozesmály a vysvětlily 
panu astronomovi, že tak to přece 

Zatmění Slunce v MŠ Čtyřlístek

funguje jen v pohádkách, rychle 
usoudil, že se ocitl mezi odborní-
ky na slovo vzatými a pustil se do 

skutečné vesmírné prezentace 
s množstvím záludných otázek. 
Na tabuli se míhaly obrázky pla-

net a hvězd, komet a meteoritů. 
Na chvilku se všechny děti ocitly 
v kosmické lodi a prohlížely si Ze-
měkouli z vesmíru, poskakovaly 
na Měsíci či se vozily lunárním 
vozítkem po Marsu. Zkoušely mi-
lionkrát zmenšit naši školku a po-
dívat se na ni z vesmírné stanice či 
si představit, jak vypadají bouře 
na Slunci. Nejzábavnější pak bylo 
vymýšlení jmen pro hvězdoku-
py, které každému připomínaly 
něco úplně jiného. Předškoláky 
na promítání následně vystřídali 
naši nejmenší a v půl jedenácté již 
všichni netrpělivě přešlapovali na 
školní zahradě. 

Zde byly připraveny dva hvěz-
dářské dalekohledy, ve kterých 
mělo Slunce jasně rudou barvu
a děti mohly k pozorování zatmě-
ní využít i jednoduché speciální 
brýle. A pak už se ozývalo jen 
„jůůů“ a „jééé“, jak všichni nadše-
ně komentovali bílý srpek Slunce 
na obloze.

A na závěr jedno poděkování 
a to POČASÍ, že nás v tom ne-
nechalo a usmálo se na nás, když 
vědělo, jak se všichni na tak mi-
mořádnou akci těšíme.

Za kolektiv učitelek 
MŠ Čtyřlístek

Jitka Churáčková, DiS.

V září 
2015 oslaví 
naše škola 
již 40. výročí 
svého zalo-
žení. Aby se 

mohli na těchto oslavách podílet 
svými pracemi i žáci školy, byla 
vyhlášena výtvarná a literární 
soutěž na téma „Já a moje škola - 
škola není jen budova, ale i osob-
nosti, kolektivy a vztahy.“ Děti 
soutěží ve čtyřech věkových kate-
goriích a mají na výběr z několika 
technik a žánrů. Za každou třídu 
postoupí do závěrečného kola tři 
nejlepší práce, které vyhodnotí 
učitel. Uzávěrka odevzdání prací 

je 15. května 2015. Poté odborná 
porota doplněná členy školního 

Vyhlášení školních soutěží k oslavám 40. výročí 
založení tzv. nové školy

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 hodin 
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 hodin 
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).

Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka
Vás zve na představení

Ve dnech 26., 27. a 28. 5. 2015
vždy v 18.00 hodin v sále kina

Vystoupí žáci tanečního a hudebního oboru.
Kulisy a rekvizity jsou dílem žáků výtvarného oboru.
Vstupné 50,-Kč, děti zdarma bez nároku na sedadlo.

POZVÁNKA NA PROJEDNÁNÍ 
KOMUNITNĚ VEDENÉHO PLÁNU 
ROZVOJE NA OBDOBÍ 2015–2020.

Přijďte podpořit své projekty! Setkání se koná v pondělí 
25. 5. 2015 od 18.00 hodin v kině na Husově náměstí 25 

v Lysé nad Labem. Těšíme se na setkání.
Mgr. Milada Čáslavková-manažerka SCLLD

Dne 8. dub-
na 2015 se ko-
nalo v Divadle 
29 fi nále sou-
těže v němec-

kém jazyce Bücherwurm (Kniho-
mol) 2015. Celorepublikové fi nále 
se jako každý rok konalo v Pardu-
bicích.

Našeho školního kola se zúčast-
nili po třídních „vyřazovacích“ 
kolech celkem 4 žáci. Alexandra 
Kotršálová, žákyně třídy 9.C, která 
ve školním kole obsadila první mís-

Bücherwurm 2015

to, dále Pavel Kaucký, žák z třídy 
9.B, který se chopil druhého místa, 
a nakonec 2 žákyně ze 7. C – Karo-
lína Jeníková a Eliška Krpcová - na 
třetím místě.

Do fi nále soutěže byla vybrána 
již zmíněná výherkyně školního 
kola Alexandra Kotřšálová. My 
ostatní účastníci školního kola 
jsme ji do Pardubic doprovodili: 
jednak proto, abychom jí byli psy-
chickou oporou, a pak také trošič-
ku proto, abychom se porozhlédli, 
jak to na takových velkých soutě-

parlamentu zvolí v každé kate-
gorii vítěze a 29. května 2015 

proběhne v přízemí v pavilonu D 
slavnostní vyhlášení výsledků, na 
kterém obdrží za svoje práce věc-
né ceny. Práce budou vystaveny 
v novém školním roce v prosto-
rách školy a budete si je moci 
prohlédnout během mimořádné-
ho dne otevřených dveří v sobotu 
19. 9. 2015, ty nejlepší případně 
na výstavě „Nová škola včera 
a dnes – 40 let ZŠ a 20 let OA“ 
v archivu v Lysé nad Labem 
od 14. 9. do 10. 10. 2015. 

Všem soutěžícím přejeme hod-
ně úspěchů a držíme jim palce!

Vychovatelky ŠD 
Helena Boubínová 

a Monika Boušková

žích chodí. Příští rok si totiž na 
fi nále opět brousíme drápky...

Z celkového počtu 16 žáků zá-
kladních škol z různých krajů naší 
republiky se Alexandra umístila na 
úžasném 2. místě. Když zvážíme po-
měrně velkou konkurenci, ale také 
rodile mluvící německou porotu, je 
to opravdu skvělý výkon. Alexandře 
moc blahopřejeme a děkujeme za vý-
bornou reprezentaci naší školy!

A jak celá soutěž vlastně pro-
bíhá? Předčítající se musí naučit 
číst dvoustránkový text v origi-
nále, který si vybere a který je 
každý rok od jiného - pro mládež 
píšícího - německého autora. Pro 
letošní ročník byla vybrána kniha 

„Tschick“ od Wolfganga Herrn-
dorfa, kterou do češtiny přeložila 
Michaela Škultéty v roce 2012. 
Důraz je kladen na interpretaci 
textu, techniku čtení a především 
na správnou výslovnost.

Děkujeme paní učitelce Daně 
Tvrdé za šťastnou ruku při výbě-
ru soutěžících, paní učitelce Evě 
Poborské za přípravu Alexandry 
na tuto soutěž a také paní učitelce 

Ivetě Brčákové za příjemný do-
provod do Pardubic.

Ještě jednou gratulujeme Ale-
xandře a doufáme, že příští rok 
bude naši školu čekat první místo! 

Nikol Vajdíková a 
Filip Kolář, 8.A
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Základní 
škola J. A. 
Komenského 
p ř i p r a v u j e 
výstavu ke 
40. výročí 

svého založení. Prosíme pamětníky 
o zapůjčení materiálů (fotografi í, 

listin, dokumentů apod.). Vítáme 
i ty, kteří se s námi přijdou podělit 
o své vzpomínky ze školních let. 
Vzpomene si někdo na absolventy se 
zajímavou životní dráhou? Kontak-
tujte nás prosím během května na 
adresu: otradovska@zsjaklysa.cz 
a burdova@zsjaklysa.cz.

Připravujeme výstavu

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

COWORKINGOVÉ 
CENTRUM

= SDÍLENÝ PRACOVNÍ PROSTOR 
S HLÍDÁNÍM DĚTÍ

ST 9-12 h, 14-18 h; ČT 9-12 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

ŠKOLIČKA
BENJAMÍNEK

pro děti od 2 let
PO – PÁ:  8 – 12 hodin

ÚT: 8 – 15 hodin

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

PRÁVNÍ PORADNA 
ČTVRTEK 21.5.

od 16.00 do 17.30 hodin
zdarma - nutné se objednat

23.5. od 17.00 hodin
LIDUŠČINO DIVADLO 
“Kudy cesta do pohádky?”

vstupné 20 Kč

pátek 15.5.2015
VSTUP DO HERNY 

ZDARMA 
RC se připojuje v rámci 

Mezinárodního dne rodin ke 
kampani Sítě mateřských center

“Křídla a kořeny naší rodiny”

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

Beseda o autosedačkách
a bezpečnosti v autě
úterý 12.5. od 16.30 

do 18.00 hodin
součástí bude i ukázka různých 

typů autosedaček

Beseda o produktech
značky JUST + NAHRIN

úterý 5.5. od 16.00 
do 17.30 hodin
včetně hlídání dětí

Po ž á d á t e -
-li kohokoliv, 
ať vám uvede 
jméno některé 
české spisova-

telky, můžete si být téměř jistí, že 
zazní odpověď „Božena Němcová“. 
Chtělo by se říci, že o autorce, která 
má své místo v učebnicích literatury 
rezervováno snad už navěky, nelze 
ani sdělit nic, co by nás překvapilo. 
Jenže právě u mnohých klasických, 
velkých jmen se při bližším pátrání 
setkáme s nesmírně zajímavými 
otazníky a tajemstvími jejich života 
- a na ty už v učebnicích zpravidla 
tolik prostoru nezbývá.

13. 4. jsme s osmáky a devá-
ťáky využili pozvání do Městské 
knihovny. Vzácným hostem byl 
p. Jaroslav Kreibich, vášnivý sběra-
tel BABIČEK, těch s velkým „B“. 
Nejslavnější dílo Boženy Němcové 
má doma ve 297 vydáních a ně-
která nám přinesl ukázat přímo 
na besedu. V češtině vyšla Babička 
374 krát a byla přeložena do mno-
ha světových i neobvyklých jazyků, 
např. do mongolštiny či lužické srb-
štiny, existuje dokonce v těsnopisné 
podobě i v Braillově písmu. 

Vyprávění se začalo odvíjet po-
zvolným poodhalením té největší 
záhady. Dodnes zůstává předmě-
tem literárního bádání spisova-
telčin původ i rok jejího narození. 
Tajemná otázka, kdo opravu byli 
její biologičtí rodiče a kde se vzal 

v její rodině velký literární a výtvar-
ný talent, stále zaměstnává mno-
hé vědce. Zjistili jsme, že Božena 
Němcová neměla snadný život. 
Časté stěhování, nedorozumění 
s manželem, ztráta milovaného 
syna Hynka, fi nanční potíže, věčný 
boj s konvencemi a vlastními přání-
mi, vleklé zdravotní problémy, cito-
vá rozpolcenost, strhující kritika na 
některá literární díla, předčasný ko-
nec života v bídných podmínkách… 
Snad právě proto je Babička knihou 
téměř idylickou, zůstává příběhem, 
v němž jsou svět a mezilidské vzta-
hy vykresleny tak, jaké je Němcová 
chtěla mít.

Jaroslava Kreibicha přimělo ke 
sběratelství setkání s jedním kraja-
nem ve Francii. Ten si po celé roky 
pobytu mimo vlast střežil knížku, 
kterou mu darovala jeho babička 
se slovy: „Jdi do světa a tady Ti dá-
vám knihu, do které když se podí-
váš, vždycky poznáš, že jsi Čech. Ta 
bude takovou malou biblí pro Tvůj 
život.“  A to Jaroslava Kreibicha za-
ujalo. Nám se přiznal, že na základ-
ní ani střední škole Babičku nečetl, 
přesto se z něj postupně stal velký 
obdivovatel díla Boženy Němcové. 
Zkuste se i vy podívat do domácí 
knihovničky. Máte snad doma sva-
zek s ilustracemi Karla Svolinské-
ho, Adolfa Kašpara, Quida Mánesa, 
Cyrila Boudy, Zdeňka Buriana či 
jiného z našich předních malířů? Ta 
„vaše“ Babička bude možná trochu 

uprášená, ohmataná, s uvolněný-
mi listy. Ale to nevadí. Ať už patříte 
mezi velké čtenáře, nebo vás litera-
tura spíše míjí, jistě se shodneme, 
že Babička do českých domácností 
zkrátka patří a stává se knihou, kte-
rá je léty zhodnoceným rodinným 
inventářem, děděným po celé ge-
nerace.

O tajemství Boženy Němcové se sběratelem Babiček

Program byl poučný zvláště pro 
budoucí středoškoláky, celkově při-
nesl mnoho zajímavých pohledů 
na osobnost a dílo Boženy Němco-
vé. Děkujeme Městské knihovně 
za milé pozvání a přípravu besedy 
s Jaroslavem Kreibichem. 

Za žáky 8.A, 9.A, 9.B
Olga Gruhnová

Akci Hrabalovo Kersko pořádá 
Lesní ateliér Kuba od roku 1999 
společně s Městem Nymburkem, 
Klubem čtenářů Bohumila Hrabala 
při Městské knihovně v Nymburce, 
Městským kulturním střediskem 
v Nymburce, Muzeem Bohumila 
Hrabala v Nymburce, se Sdružením 
obcí Kersko – Sadská, Třebestovice 
a Hradištko.

Letošní XVII. Hrabalovo Ker-
sko se bude konat v sobotu 23. 5.

Hrabalovo Kersko
2015. Začíná dopoledním pocho-
dem Kerskem, sraz účastníků bude 
v 9.20 hodin na nádraží v Kostomla-
tech nad Labem. Program bude po-
kračovat v 9.30 plavbou do Kerska 
po Labi lodí Blanice. V 10.00 ná-
sleduje procházka s průvodcem po 
místech, která měl Bohumil Hrabal 
rád, sraz bude u Svatojosefského 
pramene v Kersku. V 10.00 hodin 
setkání pokračuje Hrabalovskou 
cyklojízdou, která začíná na Zálabí 
v Nymburce. Poté následuje odpo-
lední program v lesní části Lesního 
ateliéru Kuba, které bude slavnost-
ně zahájeno ve 13.00 hodin. Shléd-
nout můžete divadelní představení 
Boganova maturita v podání di-
vadelního spolku Hálek na motivy 
textů Bohumila Hrabala Život ve 
smokingu v úpravě Jana Řehounka. 

Setkat se můžete se zajímavý-
mi hosty, kteří Hrabalovo Kersko 
opakovaně navštěvují. Letošní 
ročník navštíví režisér Jiří Men-

zel, spisovatel Radko Pytlík, herec 
Jiří Lábus, Petr Brukner, Blanka 
Lormanová, Jan Šuster, Hana 
Hanušová, Miloslav Doležal, spi-
sovatelka Zuzana Maléřová a re-
žisér Oliver Malina. Ve výstavních 
prostorách Lesního ateliéru Kuba 
bude k zhlédnutí výstava „Lidé ze 

Slavností sněženek“. Po celý den 
k příjemné pohodě zahraje kapela 
Trampstejk, nymburský pivovar 
bude čepovat Postřižinské pivo, 
další občerstvení, soutěže, prodej 
knih…

Více na /www.lesniatelierkuba.
cz/hrabalovo-kersko/.

Již tra-
dičně se 
OA Lysá 
nad Labem 

zúčastnila dvou elektronických 
soutěží  -  SAPERE – Vědět, jak 
žít a Finanční gramotnost.

Soutěže SAPERE – Vědět, 
jak žít se účastní studenti napříč 
všemi ročníky. Potřebné znalos-
ti získávají převážně na střední 
škole v předmětu přírodověd-
ný základ.  Školní kolo absolvují 
v klidu domova, v soukromí. Po 
vyhodnocení se tři nejrychlejší 
a nejúspěšnější stanou týmem do 
kol dalších. V letošním školním roce 
nás reprezentoval tým: Monika Ko-

Žáci OA Lysá nad Labem úspěšní v soutěžích

puncová a Radka Sedláčková z 2. A 
a Petr Hes ze 4. B. Na otázky např. 
jaká je kalorická hodnota tabulky 
čokolády nebo co je bazální metabo-
lismus odpovídali společně v časo-

vém limitu u jednoho počítače. Je-
jich práce spočívala v rychlém 
pročtení otázek a hledání správné 
odpovědi z nabízených možností. 
V okresním kole se umístili třetí.

Druhá soutěž s názvem Fi-
nanční gramotnost probíhá ob-
dobně, zaměření otázek je zřejmé. 
I této soutěže se účastní studenti 
různých ročníků. Nejmladší jsou 
bohužel vyřazeni, protože tento-
krát se nejedná pouze o teoretické 
otázky, ale také o dvě matematické 
úlohy s fi nanční tematikou. S tou se 
seznamují až ve 2. ročníku. 

Jak se studenti orientují v po-
jmech převážně ekonomického 
vzdělávání? Letos nás v okresním 
kole reprezentovali studenti čtvrté-
ho ročníku Lucie Grofová, Lukáš 
Vrátil a Michal Svoboda. Umístili 
se druzí. 

Mgr. Radka Mlázovská

LYSÁ nad LABEM
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Koncert komorního pěveckého 
sboru THE OAKVILLE SIN-
GERS z anglického hrabství Wor-
cestershire se uskuteční v rámci 
českého turné v úterý 26. května od 
19.00 hodin v evangelickém kos-
tele v Lysé nad Labem. Sbor, který 
má ve svém repertoáru duchovní 
i světskou hudbu různých období, 
koncertoval ve většině význam-
ných britských katedrálách, jako 
je Canterbury, katedrála sv. Pavla 
nebo například v kapli v královském 

„Od renesance 
po současnost“

Windsoru. Při svých zahraničních 
cestách vystupoval v katedrále v ně-
meckých Cáchách, v Bruselu nebo 
například v pařížské Notre-Dame. 
Pod taktovkou Ivana Olivera  bude 
sbor na klavír doprovázet David 
Brookshaw.

Vstupné: dospělí 100 Kč; senioři, 
studenti, děti 50 Kč. 

Předprodej vstupenek: Městská 
knihovna Lysá n. L., tel.: 325 551 
255.

www.rcparnicek.cz
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Se začátkem turistické sezóny 
otevírají České dráhy nové cyk-
lopůjčovny v sedmi stanicích ve 
středních Čechách a Praze. Od za-
čátku dubna do konce října si zá-
jemci budou moci vypůjčit kola ve 
stanicích Praha-Smíchov, Kolín, 
Kutná Hora město, Lysá nad La-
bem, Poděbrady, Nymburk hl.n. 
a Neratovice. K dispozici tu bu-
dou kvalitní krosová kola, ve vy-
braných půjčovnách budou navíc 
také dětská kola nebo elektrokola. 
V letošní sezóně se síť cyklopůj-
čoven oproti předchozím rokům 
výrazně rozšíří a služba bude nově 
dostupná ve všech krajích ČR. 
Vyrazit na výlet s kolem vypůj-

ČD od dubna rozšiřují síť cyklopůjčoven
čeným od ČD je velmi pohodlné 
a přináší řadu výhod. Zákazník 
se nemusí vždy vracet na místo 
startu svého výletu. Na vybraných 
tratích přepravuje vypůjčené 
kolo zdarma, může svůj cyklo-
výlet kombinovat s pěší turisti-
kou a využít bezplatné úschovy 
v určených stanicích. Zájemcům 
nabízí dopravce kvalitní kola 
s předpisovou výbavou a pravi-
delným servisem. Při zapůjčení 
kola je nezbytné podepsat nájem-
ní smlouvu, předložit dva osob-
ní doklady (občanský, řidičský 
průkaz nebo např. In Kartu ČD), 
zaplatit půjčovné a složit vratnou 
kauci. Kola jsou registrována 

v systému CEREK, který je přímo 
napojen na městskou policii, čímž 
je zajištěno ještě lepší zabezpečení 
půjčených kol. Kromě cyklopůj-
čoven můžou milovníci cyklistiky 
využít také další služby Českých 
drah. Dopravce umožňuje přepra-
vu kol v naprosté většině regio-
nálních vlaků na území středních 
Čech a Prahy a také v řadě dálko-
vých vlaků odjíždějících z metro-
pole do všech směrů. Podrobnosti 
o přepravě kol jsou k dispozici na 
www.cd.cz/cdbike.

Ceník půjčovného v půjčovnách 
Českých drah v Praze a Středočes-
kém kraji (sleva pro držitele In Kar-
ty nebo jízdenek Eurail, Interrail):

Jednodenní nájemné za kolo 
pro dospělé:
• 150 Kč (zlevněné: 110 Kč)
Jednodenní nájemné 
za dětské kolo:
• 130 Kč (zlevněné: 90 Kč)
Jednodenní nájemné
za elektrokolo:
• 350 Kč (zlevněné 300 Kč)
Celodenní nájemné dětské 
cyklosedačky: 60 Kč
Zapůjčení přilby: 25 Kč
Vratná kauce:
• 1 000 Kč za 1 kolo
• 2 000 Kč za 2 – 5 kol
• 2 500 Kč za 1 elektrokolo

Mgr. Petr Pošta,
České dráhy a.s.

Výstavba nových domů s pečo-
vatelskou službou, která výrazně 
rozšíří nabídku atraktivního by-
dlení pro seniory v centru Lysé, 
postupuje rychle kupředu a první 
nájemníci už budou podepisovat 
smlouvy. Vzhledem k množství 
nejrůznějších podivných zvěstí, 
obcházejících Lysou, by asi neby-
lo na škodu, kdybychom Vám zde 
zprostředkovali základní informa-
ce.

Nájemní bydlení v domech 
Rozmarýna a Šalvěj v Zahradě je 
určeno výhradně pro seniory nad 
65 let a je v režimu regulovaného 
nájemného. Domy jsou nízko-
energetické, samozřejmostí jsou 
výtahy, každý byt má balkon či 
terasu.

Nejmenší 1+kk má 27 m2 a čtyř-
metrový balkon, nájemné u toho-
to bytu bude za 3602 Kč. K tomu 
zálohy na služby 762 Kč, takže cel-
ková platba za měsíc je 4364 Kč,
ale zálohy jsou zúčtovatelné podle 
skutečné spotřeby – domy jsou 
přitom velmi úsporné.

Standardní 1+kk v Zahradě 
má 37 m2 a čtyřmetrový balkon 
s nájemným pod hranicí 4000 Kč 
a poplatky do tisícikoruny, největ-
ší 1+kk mají až 50 m2 a nájemné 

Také jste už slyšeli, že v Zahradě budou důchodci 
platit přes 10 000 měsíčně?

maximálně 5700 Kč. Za necelých 
pět tisíc korun měsíčně tak po-
řídíte opravdu velmi komfortní 
bezbariérové, přitom energeticky 
nenáročné bydlení. Pro zájemce 
dokonce i s vlastní předzahrád-
kou, přístupnou přímo z obýva-
cího pokoje. Zahrádek je sice jen 
pár, ale svou velikostí uspokojí 
každého zájemce – od 12 metrů 
čtverečních jen pro malé posezení 
v zeleni, případně pro pěstování 
bylinek, až po relativně velké po-
zemky do 71 m2, kde se už může 
„vyřádit“ i zapálený zahrádkář. 
Opravdu není divu, že rezervace 
racionálně uvažujících zájemců 
rychle přibývají, protože takové 
bydlení se se sídlištním bytem 
prostě nedá srovnávat. I pro se-
niory bydlící dosud ve vlastním je 
opravdu výhodnější svůj starý byt 
na sídlišti dobře prodat a nastěho-
vat se do nového v Zahradě. Kom-
fort nesrovnatelně větší, náklady 
na bydlení nižší, pečovatelská 
služba k dispozici a ještě k tomu 
uspořené fi nance, které si lidé 
mohou ve stáří hezky užít třeba 
při cestování.

Dvoupokojových bytů je v areálu
jen třetina, většinou ale mají veli-
kost srovnatelnou se standardním 

sídlištním třípokojovým bytem 
a nabízejí tak velmi příjemné by-
dlení i hodně náročným párům. 
Úplně největší byt v budovaném 
areálu je 2+kk v posledním pod-
laží Rozmarýny s rozlohou přes 
64 m2 a terasou téměř 31 m2, tedy 
byt ještě o něco větší, než typický 
3+1 na sídlišti. S prostornou obyt-
nou terasou navíc vyjde tento byt 
na 7456 Kč měsíčně plus zálohy 
1398 Kč. Každý si snadno spočítá, 
o kolik je takové bydlení výhod-
nější, než jakýkoli běžný proná-
jem podobně velkého bytu v Lysé. 
O komfortu a bezbariérovosti ani 
nemluvě.

Kdo chce k bytu i sklep, připlatí 
si kolem 150 korun měsíčně. Nic-
méně byty jsou řešené velmi účel-
ně, s dostatkem úložných prostor, 
takže běžný obyvatel sklep nejspíš 
potřebovat nebude. 

Možnost pronájmu zhruba 
patnácti metrového parkovacího 
stání v podzemních garážích je vy-
soce nadstandardní služba – nebo 
jste něco podobného na sídlišti vi-
děli? 1600 Kč nájemného měsíčně 
z tohoto pohledu skutečně není 
mnoho. Kdo chce, může svůj vůz 
klidně dál parkovat na ulici. Navíc 
pro tělesně znevýhodněné nájem-

níky, kteří jsou na auto odkázáni 
kvůli svému zdravotnímu stavu, je 
k dispozici vysoká sleva. 

Ano, lyské pověsti o drahém 
bydlení pro seniory v nové Zahra-
dě mají jistým způsobem pravdu. 
Jestliže si vyberete nejluxusnější 
střešní „penthouse“ s rozlehlou 
terasou (tedy téměř stometrový 
byt), k tomu sklep a ještě pod-
zemní parkovací stání, můžete se 
s měsíčními platbami dostat do-
konce přes hranici deseti tisíc ko-
run. Průměrný nájemník nového 
domu s pečovatelskou službou ale 
zaplatí jen okolo 5000 Kč měsíč-
ně. Za moderní bezbariérové byd-
lení s výtahem, v případě potřeby 
většinou i snadno upravitelné pro 
imobilní osoby. A v centru města. 
Vy znáte lepší možnost?

Příklady nájemného v Lysé n. L.:
• 1+kk, 38 m2 – 6300 Kč měsíčně
• 1+1, 50 m2 – 6000 Kč měsíčně 
 plus 3000 Kč na zálohy
• 2+kk, 44 m2 – 9000 Kč měsíčně 
 a 2000 Kč poplatky
• 2+1, 52 m2 – 9000 Kč 
 včetně energií 
• 3+1, 63 m2 – 11 000 Kč 
 měsíčně (z toho nájem 7000 Kč 
 a 4000 Kč zálohy na energie)

Ing. Jan Krajča, 
MS development s.r.o.

Je to již 21 roků, co jsem prosa-
zoval hledisko ucelené vize a dlou-
hodobé koncepce rozvoje našeho 
města.  Vždy jsem vycházel z toho, 
co je nejpotřebnější nejširší skupině 
našich občanů, pak těm nejmenším 
- dětem a následně těm nejstarším 
obyvatelům našeho města. Vycháze-
lo totéž co dnes. Prioritou je ochrana 
a zlepšování životního prostředí. 
Tedy ovzduší, hlučnost, prašnost, 
zdravá voda a hygienické zázemí. 
Proto je důležité urychlené budo-
vání obchvatu, rozšiřování veřejné 
i soukromé zeleně v intravilánu měs-
ta a zároveň ozelenění polních cest 
a obnovu výsadby stromů podél vo-
dotečí a dobudování jak stokové, tak 
vodovodní sítě (včetně nezávadného 
zdroje kvalitní pitné vody) ve všech 
částech města.  Pro děti rozšíření 
školní sítě – budováním školních 
zařízení, včetně zajištění kvalitního 
stravování. Matkám s dětmi v nouzi 
a seniorům přijatelný standard byd-
lení. Pro nízkopříjmové skupiny oby-

vatel byly k dispozici městské sociál-
ní byty (následným vedením města 
zprivatizované). Z tohoto hlediska 
jsem prosazoval (a mnohé i pomáhal 
realizovat) nezbytné investice. Jen 
namátkou některé z těch nejdůleži-
tějších: Plynofi kace celého města, 
rekonstrukce domů v Milovicích 
a bytové nástavby, výstavba základny 
Pečovatelské služby, dům s pečova-
telskou službou, výstavby podcho-
du a rekonstrukce nádraží, nákup 
pozemku bývalé Fruty, rozšíření 
vodovodní a kanalizační sítě v Lysé 
a ve Dvorcích, zřízení střední školy 
– Obchodní akademie, rekonstrukce 
Vichrovy vily na ordinace praktic-
kých a odborných lékařů, dislokace 
ordinací ve městě, rekonstrukce bý-
valé polikliniky na lékárnu a lékařské 
ordinace, rekonstrukce prodejny 
na Šporkovu lékárnu, ustanovení 
a organizační ukotvení městské po-
licie, urychlení výstavby mateřských 
školek, příprava na generální opravu 
nadjezdu a výstavbu nového mostu 
přes Labe atd.. Srovnáme-li tuto 
činnost s činností vedení města v po-

sledních volebních obdobích - pro-
pagátorů neviditelné ruky trhu, pak 
musíme u nich konstatovat zřejmě 
chybějící odborné znalosti v oblasti 
rozvoje komunity a dlouhodobé vize, 
přesahující jedno volební období. 
Město je kronikou společnosti a do-
sud se zdá, že jeho vedení nemá ve 
své činnosti zakomponován místo 
principu neviditelné ruky trhu prin-
cip odbornosti a zdravého selského 
rozumu. Svědčí o tom krom jiného 
i neustálé prodávání (nemovitého 
v současnosti dražba bytů v měst-
ských domech v Milovicích, i mo-
vitého např. akcií) majetku města 
namísto o jeho zušlechtění a péči. 
Pokud budou zastupitelé stále jednat 
tímto tempem, brzy nezbude nic, čím 
by město v případě potřeby úvěru 
mohlo bankám ručit. Slibovaná ob-
čanská vybavenost od starosty v roce 
2007 má osm let zpoždění a po změ-
ně smluvních podmínek starostou 
(nejprve měla být postavena občan-
ská vybavenost: víceúčelový kulturní 
sál, ubytovací kapacita, krytý bazén 
4 dráhy 25 m, vodoléčba – rehabi-

litace, komerční prostory např. pro 
poštu atp., a teprve následně bytové 
domy) nedává současná smlouva 
žádnou záruku, že bude stávajícím 
nájemcem, který není vázán žádnou 
smluvní povinností a penalizací, rea-
lizace díla občanské vybavenosti dle 
nabídky vůbec někdy dokončena. 
Zastupitelé by měli požadovat zve-
řejnění všech závazků, ať legálních, 
či nelegálních, které starosta v po-
sledních volebních obdobích učinil. 
Starosta by měl rovněž zveřejnit zá-
pisy a záznamy z jednání týkajících 
se města. Přestože nemohou být ze 
zákona tajné, důvěrné či vyhrazené 
se to za posledních osm roků nestalo. 
Toto požadovat je ovšem pro mnohé 
zastupitele těžké, zejména z důvodu 
uzavřené koaliční dohody mezi ODS 
a jejích souputníky. Machinace oko-
lo pronájmu objektů, ve kterých sídlí 
lékárny, neinformovanost občanů 
města při podstatném zhoršení kva-
lity vody a další „podpásovky“ zatím 
pro obyvatele města nesvědčí o ni-
čem dobrém.

Tomáš Sedláček

Ponechání volné ruky trhu a bezradnost nejen 
vedení města

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: 

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

Ne 17. 5. MUDr. Dáňová
Po 18. 5. MUDr. Čerňanská
Út 19. 5. MUDr. Matasová
St 20. 5. MUDr. Chocholová
Čt 21. 5. MUDr. Dáňová
Pá 22. 5. MUDr. Dáňová
So 23. 5. MUDr. Chocholová
Ne 24. 5. MUDr. Chocholová
Po 25. 5. MUDr. Čerňanská
Út 26. 5. MUDr. Matasová
St 27. 5. MUDr. Chocholová
Čt 28. 5. MUDr. Dáňová
Pá 29. 5. MUDr. Chocholová
So 30. 5. MUDr. Čerňanská
Ne 31. 5. MUDr. Čerňanská

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

Co se v rámci realizace poda-
řilo?

Projekt Návrat do zaměstnání 
po onkologické nemoci realizovalo 
občanské sdružení Amelie jako prv-
ní svého druhu v České republice. 
Projekt byl určen lidem žijícím ve 
Středočeském kraji, jejichž nemoc 
ustoupila, pobírají invalidní důchod 
a mají potíže s nalezením zaměst-
nání. Projekt je fi nancován z pro-
středků ESF prostřednictvím Ope-
račního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost a státního rozpočtu 
ČR.

Cílem projektu bylo prostřed-
nictvím pracovně-vzdělávacích 
aktivit pomoci lidem s onkologic-
kou diagnózou najít si zaměstnání 
podle svých představ a možností 
a s ohledem na omezení, která 
s sebou nese onkologické onemoc-
nění. Cíl projektu byl naplněn nad 
očekávání, 34 účastníkům z 59 

Návrat do zaměstnání 
po onkologické nemoci 
- projekt pomalu fi nišuje

se podařilo najít si zaměstnání.
V rámci projektu se uskutečnil 

veletrh pracovních příležitostí pro 
lidi po onkologické nemoci, velký 
přínos spatřovali účastníci projek-
tu ve vzdělávacích kurzech, které 
přispěly k posílení sebevědomí, 
získání užitečných informací pře-
devším z oblasti pracovně-soci-
ální, nastartování pravidelného 
denního režimu a v posílení vůle 
ráno vstát. Jednou z neméně uži-
tečných aktivit projektu byly i pra-
covní praxe, díky kterým si klienti 
mohli ověřit a také upevnit své 
pracovní dovednosti. 

Kromě základního cíle se po-
dařilo přispět i k odbourání před-
sudků na straně zaměstnavatelů 
o onkologicky nemocných. 

Více informací na webových 
stránkách Amelie http://www.
amelie-os.cz/.

Světový týden respektu k porodu
Milovice

Rodinné centrum Milovice, Nám. 30. června 507

středa 20. 5. 2015
9-12 PRENATÁLNÍ KOMUNIKACE PROSTŘEDNICTVÍM KRESBY
            Lucie Groverová, autorka knihy Aby porod nebolel
14-16  JAKÉ SLUŽBY NABÍZÍ SOUKROMÁ PORODNÍ ASISTENTKA
            Johanka Kubaňová, porodní asistentka z Lysé n. L. 
16-18  VÝZNAM PLACENTY, VÝROBKY Z PLACENTY
             Helena Hrudková, specialistka na zpracování placenty 
 NAZEP, z.s.
čtvrtek 21. 5. 2015
10-12    KONTINUÁLNÍ A LÁSKYPLNÁ PÉČE V TĚHOTENSTVÍ 
 A PŘI PORODU
            diskuse s lékařem, porodní asistentkou a dulou
14-16 PROMĚNY PÁNEVNÍHO DNA BĚHEM TĚHOTENSTVÍ, 
 PORODU A PO PORODU
             Petra Levá, lektorka školy pánevního dna 
16-18 SEBE-VĚDOMÉ ŽENSTVÍ
           Kateřina Juřenčáková, lektorka ženských témat
doprovodný program: prodej babyšátků, knih, kosme  ky Weleda, 
informační materiály

Více na www.respektkporodu.cz/index.php/kam-za-strp

  
HNUTÍ ZA AKTIVNÍ MATEŘSTVÍ
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od 19.00 hodin do 20.00 hodin
POWER JÓGA
= je vhodná jako prevence před bolestí zad. Protažení svalů celého těla, jejich 
posílení a udržení naší tělesné schránky ve svalové /fyzické/, ale i duševní 
harmonii. Klidné a pohodové cvičení…
Informace + přihlášky e-mailem!
25. 5. necvičíme!

              od 20.05 hodin do 21.15 hodin

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

od 19.00 hodin do 20.15 hodin

MIX AEROBIC s Anetou
= rychlá část s jednodušší choreografi í velmi úspěšně přispívá ke snížení 
nadváhy a tvarování postavy. Posilováním ve středním tempu docílíme formo-
vání svalových skupin celého těla. Strečinkem na konci hodiny protáhneme 
všechny partie...
28. 5. necvičíme!

PRO VŠECHNY NOVÉ KLIENTY PŘIPRAVEN DÁREK
- ČASOPIS ZDARMA!

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

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

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

PONDĚLKY

PONDĚLKY

ČTVRTKY

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

Šumava 2015 Šumava 2015 
v tábořišti Radešov u Rejštejna v turnusech:v tábořišti Radešov u Rejštejna v turnusech:

– I. běh od 4. 7. do 18. 7. 2015 (15 dnů)– I. běh od 4. 7. do 18. 7. 2015 (15 dnů)
– II. běh od 18. 7. do 1. 8. 2015 (15 dnů)– II. běh od 18. 7. do 1. 8. 2015 (15 dnů)

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

Rekreace rodičů s dětmi a ostatní v termínu Rekreace rodičů s dětmi a ostatní v termínu 
1. 8. až 14. 8. 2015 1. 8. až 14. 8. 2015 

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

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

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

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

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

POLABSKÁ STEZKA 2015
DOGTREK POLABSKOU NÍŽINOU

ZVEME VÁS I VAŠEHO ČTYŘNOHÉHO KAMARÁDA 
23. KVĚTNA NA 7. ROČNÍK POLABSKÉ STEZKY. 

TRASA VEDE NENÁROČNÝM TERÉNEM MALEBNÉ 
POLABSKÉ NÍŽINY. VYBRAT SI MŮŽETE 10 KM NEBO 

30 KM DLOUHOU TRAŤ. POJĎTE S NÁMI ZÁVODIT 
O HEZKÉ CENY NEBO JEN SE PROJÍT PRO RADOST 

Z POHYBU S VAŠÍM PSEM.

INFORMACE NA TEL: 605 316 755
FOTO Z MINULÝCH ROČNÍKŮ, PROPOZICE 

A PŘIHLÁŠKU NAJDETE NA NAŠICH STRÁNKÁCH 
WWW.ZKOLYSA.CZ

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                                                  

Zveme všechny příznivce na návštěvu našeho 
Modelového kolejiště v Nymburku - Drahelicích. 

Otevřeno máme každý víkend SO-NE 
od 10.00 do 17.00 hodin. 

Uvidíte u nás 4 nádraží + 2 skrytá, 165 bm kolejí, 50 výhybek.
Lokomo  vy v digitálním provedení – se zvukem a světlem.

Máme například Sergeje, Zamračenou, Čmeláka, Brejlovce a rychlovlak. 
Připravujeme část kolejiště se skanzenem. 

Na zahradě chystáme prohlídku kabiny Brejlovce – reál.
Více informací najdete na www.mknbk.cz, 
Facebook – Modelové kolejiště Nymburk.

Z šš hh řříí ii áá šštěě šš hh

Centrum sociálních a zdravotních služeb 
Poděbrady, o. p. s.,

nám. T. G. Masaryka 1130, 290 01 Poděbrady
vyhlašuje pro uživatele terénních sociálních služeb, kluby důchodců, 

domovy pro seniory a seniory jednotlivce

XVI. ročník soutěže
Šikovné ruce našich seniorů 

– pro radost a potěšení
Všechny práce budou prezentovány na samostatné výstavě v Lysé 
nad Labem v rámci výstavy Senior - Handicap: aktivní život 2015, 
která se uskuteční ve dnech 11. - 14. 6. 2015 společně s Lázeň-
ským veletrhem a výstavou růží  - Růžová zahrada. 
Nejlepší práce budou vyhodnoceny a oceněny dne 12. 6. 2015 v 
rámci slavnostních kulturních programů v prostorách výstaviště. 
Soutěží se v činnostech -  ruční práce, literární práce, fotografi e, 
počítačové prezentace. 

Každý okruh činností má své propozice.
Ruční práce, které jste vytvořili v průběhu posledního roku z různých 
druhů materiálů i různými technikami, například vyšívání, háčkování, 
pletení, malování, práce ze dřeva, kovu, hlíny apod. můžete přihlásit 
do soutěže do 5. května 2015 - odevzdat přihlášku a seznam prací.

Literární práce na téma: „Spolu je nám dobře“  
Próza – max. dvě literární práce o max. třech stranách textu (povíd-
ka, fejeton, vyprávění…)
Poezie – max. tři básně, posílejte společně s přihláškou do 5. května 
2015.

Fotografi cká soutěž na téma: „Spolu je nám dobře“  
Zúčastnit se může každý senior s max. šesti jednotlivými snímky 
či dvěma fotografi ckými cykly o nejvíce pěti snímcích. Fotogra-
fi e mohou být černobílé i barevné ve formátu nejméně 13x18 cm. 
Fotografi e zašlete společně s přihláškou do 5. května 2015. Autory 
fotografi í, které budou zobrazovat osobu, prosíme o zaslání čestné-
ho prohlášení, které je na internetových stránkách. 

Počítačová prezentace na téma: „Spolu je nám dobře“
Soutěž je vyhlášena pro seniory (jednotlivce), kteří vytvářejí počíta-
čové prezentace. 
Prezentace musí být vytvořena v programu MS PowerPoint nebo po-
dobném (OpenOffi ce Impress) v rozsahu 5 až 15 snímků na jednu 
prezentaci, celková délka by neměla přesáhnout 7 minut a nesmí 
být do ní vloženo video. Prezentace zašlete nejpozději do 5. května 
2015, prosíme společně s čestným prohlášením, které je na našich 
internetových stránkách.  
  
Kontaktní adresy:
Organizátor soutěže: Bc. Věra Součková, středisko Centra sociálních 
a zdravotních služeb Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 1722, 
PSČ 289 22 Lysá nad Labem, tel.: 325 551 353, 775 760 777, 
e-mail: souckova@centrum-podebrady.info.

Propozice s přihláškou můžete získat i na internetových stránkách
www.centrum-podebrady.info  

Ředitelství organizace: Centrum sociálních a zdravotních slu-
žeb Poděbrady o. p. s., nám. T.G. Masaryka 1130, 290 01 Podě-
brady, tel. 325 626 352.

Přejeme Vám mnoho zajímavých nápadů a těšíme se na Vás a na 
Vaše práce.

 Za organizátory Bc. Věra Součková

MO ČRS Lysá nad Labem a Rybářský klub Lysá n. L. pořádají

10. ročník MEMORIÁLU FRANTIŠKA BĚLSKÉHO   

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
  

které se konají na rybníku OKROUHLÍK v Lysé n. L. (Poděbradova ul., u železniční trati)
 

v sobotu 30. května 2015
kategorie závodníků:

mladší žáci, 
starší žáci, 

dospělí (nad 15 let)
senioři (od 60 let)

Oddělené závodní sektory pro žáky (jižní břeh) 
a ostatní (západní a severní břeh).

Lovná místa budou číslována, účastníci si místo vylosují.

Startovné: dospělí 100,- Kč, děti a senioři zdarma. 
Hodnotí se celková délka všech ulovených ryb. Za každého uloveného kapra nebo amura se připočítá bonus 30 cm. 

Lovit se smí na 1 prut s 1 háčkem, na položenou či plavanou. Ryby musí být ihned po změření šetrně vráceny do vody. 
Každý účastník si může ponechat  jednoho kapra o délce od 40 do 50 cm, kterého sám ulovil. 

Asistence další osoby kromě podebrání ryby žákovi je nepřípustná. 
Hodnotné ceny pro každou kategorii.                            Občerstvení zajištěno.

Prezentace  od 7.00   -   Rybolov  od 8.00 do 11.00   -   Vyhlášení vítězů  11.30 – 12.00 
V případě velmi nepříznivého počasí se závod nekoná.

Oddě

2015

h)



5 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 11

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

CENÍK RÁMEČKOVÉ 
SLOUPKOVÉ INZERCE

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

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, fi rma Dráb, opět prodává
slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant 
černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý. Slepičky pouze 
z našeho chovu! Stáří slepiček 14–19 týdnů, cena: 149–180 Kč/ks.
Prodej se uskuteční 17. května a 20. června 2015 v 15.10 hodin 
a 28. května 2015 ve 13.55 hodin v Lysé nad Labem 
- Penny Market (u betonárky).
Případné bližší informace na tel.: 728 605 840 | 415 740 719 | 728 165 166
Při prodeji slepiček - VÝKUP KRÁLIČÍCH KOŽEK - cena dle poptávky

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

ŽELEZNIČNÍ MODELOVÉ
KOLEJIŠTĚ
Ve velikos   TT na nádraží ČD v Lysé n. L.
Otevřeno od 9.00 do 17.00 hodin

Přístupné ve dnech:
30. 5. – 31. 5.
4. 9. – 6. 9.
8. 10. – 11. 10. 
13. 11. – 15. 11.

Od školního roku 2015/2016 přijmeme 
do ZŠ a MŠ Juventa – Milovice 

KVALIFIKOVANÉ PEDAGOGY 
PRO 1. STUPEŇ

Jsme nová, moderní škola s mladým kolek  vem.
Služební byty 2+1 k dispozici. Nástup 27. 8. 2015.

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

Uzávěrka je vždy 10. dne v předchozím měsíci!

20 % SLEVA
 při opakování inzerátu 3x a více 

Text inzerátu zasílejte na e-mail:listy@knihovnalysa.cz.

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

1. 5. 2015  Prvomájová steeplechase 
6. 6. 2015 Rovinové a překážkové dostihy 
6. 7. 2015 Memoriál Evy Palyzové
8. 8. 2015 Mix
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Občanské sdružení „Za záchranu kubistické vily 
architekta Emila Králíčka v Litoli, o. s.“
a Městská knihovna Lysá nad Labem

vás zvou na besedu
s Ing. arch. Jiřím Mrázkem

odborným pracovníkem 
Národního památkového ústavu 

na téma

„Starat se o památku nemusí 
být složité ani drahé…“

Úterý 12. května 2015
17.30 Městská knihovna Lysá nad Labem

Vstup volný

Klub českých turistů Lysá n. L., Městská policie, 
Sbor dobrovolných hasičů, Klub Dobré zprávy, 

Farní charita a žáci OA Lysá n. L.

pořádají v sobotu

dne 30. 5. 2015dne 30. 5. 2015

DĚTSKÉ DĚTSKÉ 
ODPOLEDNEODPOLEDNE

při příležitosti oslav Mezinárodního dne dětí při příležitosti oslav Mezinárodního dne dětí 

v Dětském areálu v Dětském areálu 
v ul. Čechova od 13.00 hodinv ul. Čechova od 13.00 hodin

Zveme všechny děti s rodiči k příjemnému prožití svátečního
odpoledne plného her, sportovní zdatnosti, zručnosti, ukázek 

z pyrotechniky, kynologie, hasičského zásahu 
a další zábavy se sladkou odměnou.

HERPETA, BELECO, z. s.
Město Lysá n. L., Polabské muzeum Poděbrady

připravili pro zájemce program na

DEN ZEMĚ 2015
Terénní exkurze „Vítání ptačího zpěvu“ se uskuteční 

v sobotu 2. května. Sraz zájemců je v 7.30 hodin u vstupu 
do zámeckého parku v Komenského ulici. Průvodcem bude 
Ing. Vilém Járský, Ing. Petra Málková a Mgr. Pavel Marhoul. 
S sebou dalekohled a kvalitní obuv. V případě vytrvalého 
deště se akce ruší. 

Terénní exkurze „Žabí koncert I. aneb Proč nemají žáby 
z Hladoměře stehýnka? Záhada odhalena“. Setkání účastní-
ků bude ve čtvrtek 7. května ve 20 hodin u mokřadu Hlado-
měř ve Staré Lysé u informační tabule ze strany od fotbalo-
vého hřiště. Průvodcem bude RNDr. Mar  n Šandera, Ph.D. 
S sebou kvalitní obuv. V případě vytrvalého deště se akce 
ruší. 

Přednáška „Žabí koncert II.“ se uskuteční tradičně v Hra-
banovské černavě ve čtvrtek 14. května od 20 hodin. Prů-
vodcem bude RNDr. Mar  n Šandera, Ph.D. S sebou kvalitní 
obuv. V případě vytrvalého deště se akce ruší.


