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17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN
KINO LYSÁ NAD LABEM
Vstupné v předprodeji 250,- Kč,

před představením 300,- Kč.
Předprodej vstupenek v Městské knihovně Lysá n. L.

Městský úřad Lysá nad Labem zpracoval 
za rok 2014 „Zprávu o činnos   Městského 
úřadu a Městské policie“. Tisková podoba 
tohoto textu bude k dispozici v podatelně 
úřadu. Elektronická verze zprávy je pro Vás 
připravena ke stažení na webových 
stránkách města (www.mestolysa.cz).

Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L.
Oproti loňskému roku vyšel 

termín letošního Masopustu 

již na druhou únorovou sobo-

tu. Všichni organizátoři tedy 

s předstihem a s napětím sle-

dovali předpověď počasí, zda 

náhodou nebudou muset počítat 

s dávkou sněhové nadílky. Poča-

sí naštěstí bylo ke všem účast-

níkům i účinkujícím celkem 

přívětivé. Přestože sluníčko na 

Lysou začalo váhavě vykukovat 

až během pozdějšího odpoled-

ne, dobrá nálada opět nikomu 

nechyběla a všichni se těšili na 

bohatý program. 

Zahájení jako každoročně 

patřilo nejprve Malé dechovce 

Pavla Stříbrného a pak panu 

starostovi, který jako každý 

rok udělil všem maskám ma-

sopustní právo k veselici 

a hodování. Masopustní prů-

vod Masarykovou ulicí již 

tradičně tvoří pilíř celé akce. 

Ani tentokrát tomu nemoh-

lo být jinak, a tak se okolo 14 

hodiny vydaly všechny masky 

v závěsu za krásným hasičským 

autem, koněm a muzikan-

ty centrem Lysé nad Labem. 

K příjemnému odpoledni na 

náměstí velkou měrou přispěla 

i staropražská kapela Hašler-

ka, která vyhrávala, zatímco 

odvážlivé rodinné týmy soutě-

žily v závodech na trakařích. 

Program zpestřil svým vystou-

pením i klaun Ferda.

Během celého odpoledne pak 

mohly děti bojovat o dřevěné 

„masopustní medaile“ v dis-

ciplínách, které pro ně připra-

vili místní skauti a Fajn klub. 

V závěru programu rostlo na-

pětí především u dětí, neboť se 

blížilo vyhlášení hlavní soutě-

že celého odpoledne – soutěž 

o nejkrásnější masky. Tradičně 

byla v tomto situace porotců vel-

mi nezáviděníhodná. Rozhod-

nout o těch nejkrásnějších bylo 

znovu tvrdým oříškem. Přesto 

však žádná maska neodcházela 

z Masopustu s prázdnou. Oce-

nění totiž čekalo na každého, 

kdo měl odvahu a chuť se do ja-

kékoli „maškary“ převléknout. 

Takže i když hlavní ceny mohly 

připadnout pouze některým, 

na všechny děti čekaly drobné 

sladkosti a koblížky a na všech-

ny dospělé masky poukázky na 

zabíjačkové produkty. 

Masopustní sobota se poma-

lu ale jistě stává nerozlučnou 

součástí zimních radovánek 

v našem městě. Na závěr tedy 

nezbývá než opět poděkovat 

všem, kteří se na přípravě celé 

akce podíleli, a doufat, že se na 

náměstí při Masopustu všichni 

sejdeme i v roce 2016. 

Mgr. Jana Bajerová
Městská knihovna

Lysá nad Labem

Husovo náměstí ožilo Masopustem
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. . od .  hodin
Kavárnička dříve narozenýchhost: Jan Krumpholc - radní města Lysé n. L., v restauraci U Bílé labutě. . od .  hodin
Marie Tereziepřednáška PaedDr. Marie Kořínkové v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz. . od .  do .  hodin
Labyrintsoutěž ke . výročí rozluštění chetitštiny B. Hrozným, start a cíl v knihovně
www.knihovnalysa.cz. . – . .
Lesní školka v každém 
ročním obdobívýstava fotogra ií lesní MŠ školky v Milovicích, v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz. . od .  hodin
Bojíme se Islámupřednáška Pavly Jazairiovév Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz. . od .  hodin
Pamatuj!. ročník celorepublikového sboro-vého happeningu, před kostelem sv. Jana Křtitele v Lysé n. L.. . od .  hodin
Kanonické manželské právo 
doby barokního absolutismu 
na pozadí sňatku A. K. Šporkovépřednáška Prof. Judr. Ignáce A. Hrdiny, DrCs, O.Praem,v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz. . od .  hodin
Kurz drátovánív Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz. . od .  hodin
Výroba a zdobení 
madeirových vajecv Městské knihovně, nutná rezervace předem
www.knihovnalysa.cz. . – . .
Jaro na vsivelikonoční výstavave Skanzenu v Přerově nad Labem. . od .  hodin
Kavárnička dříve narozenýchhosté: pracovnice Psího útulku v Hrabanově, v restauraci U Bílé labutě. . od .  hodin
Areál evangelického sboru v 
Lysé nad Labempřednáška Mgr. Miroslava Soukupana Faře Evangelického sboru v Lysé n. L.

Kulturní kalendář           3 / 2015

. . od .  hodin
Nebyla to Pátá, byla to Devátádivadelní představení v kině na Husově nám.
www.knihovnalysa.cz. . od .  hodin
Křeslo pro hosta -
- Zdeněk Troškav sále v . patra Domova na Zámku
www.domovnazamku.cz. . – . .
Zemědělec 2015
Jaro s koňmi 2015
Jezdecký festival 2015Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz. . od .  hodin
Kabaret Ogden Nashliterárně-hudební večer v klubu Patro Lysá n. L.. . od .  hodin
Modelování z FIMO hmotyv Městské knihovně, nutná rezervace předem
www.knihovnalysa.cz. . – . . 
Sbírka použitého ošacenív garáži MěÚ. . od .  hodin
Litol čte dětemve školní družině ZŠ TGM v Litoli. . – . .
Závody coursing – psí dostihyPsí škola Superpes
www.superpes.cz. . od .  hodin
Dvorecké jarní plesánív sále hostince U Háje Dvorce. . od .  hodin
Kouzlo a síla tradičních kamenpřednáška Ing. Jana Hrabcev Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz. . od .  hodin
Kurz drátovánív Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz. . od .  hodin
Léčba neklidemdivadelní představení spolku Náplavka v kině na Husově nám.. . od .  hodin
Kavárnička dříve narozenýchzájezd do Lesního ateliéru KUBA Kersko na velikonoční výstavu, odjezd ve .  hodin z Husova náměstí. . od .  hodin
Musica Dolce Vitavelikonoční koncert v evangelickém kostele

Podrobnější informace o akcích se dozvíte na webových stránkách organizátorů.

Občanské sdružení Diakonie Broumov 
www.diakoniebroumov.cz

VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

 ošacení – dámské, pánské, dětské – zimní i letní 
 neobnošená, nepoškozená, čistá obuv
 lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, závěsy
 látky (min. 1 m2, nedávejte odřezky a zbytky látek), vlny a příze
 vatované a péřové (i samotné peří) přikrývky, polštáře a deky
 nepoškozené spací pytle
 školní a sportovní potřeby, hračky – nepoškozené, kompletní
 čisté nádobí skleněné, porcelánové, kovové

Sbírka se uskuteční:
v pátek 20. března 2015 v době od 8.00 do 17.00 hodin a
v sobotu 21. března 2015 v době od 8.00 do 13.00 hodin

Místo sběru:
garáž městského úřadu, za MěÚ u sídla Policie ČR.

 Stále platí, abyste nenosili věci mnoho let odložené, zpuchřelé, 
 plesnivé anebo s moly! S takovými věcmi zamiřte přímo do separačního 
 dvora na sídlišti (nalevo před AUTO TICHÝ, směr Ben. Vrutice), 
 otevřeno pondělí až pátek od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin,
 v sobotu  od 9.00 do 13.00 hodin.
 Častým nešvarem je odevzdávání opravdu hodně obnošených kabelek 
 staršího data výroby anebo „výzdoby“ kuchyní (laciné obrázky, sošky, 
 plastové či jiné dekorace, drobný porcelán, keramika…) – takové věci 
 nebudou přijímány!
 Věci nenoste volně, ale zabalené do PEVNÝCH igelitových pytlů 
 či kartonových krabic.
 Věci funkční, čisté, umyté, vyprané, bez děr, fl eků, s funkčními zipy, 
 s knofl íky či patenty, gumou anebo tkanicí v pase. 
 

Spolupořadatelem sbírky je Město Lysá n. L. a Farní charita Lysá n. L. 
Bližší informace na tel.: 325 510 224, 606 509 502 nebo 724 181 805.   

Sál na lyském výstavišti se 

24. ledna 2015 ponořil do zimní 

nálady vyjádřené krásným pano-

ramatem Krkonoš. Na veškeré 

dění tohoto dne shlížel, v životní 

velikosti, sám Pán lesů a hor - Kra-

konoš. Samozřejmě jste správně 

uhodli, že se jednalo o tradiční, 

VIII.Reprezentační ples Taneční-

ho klubu dospělých Lysá nad La-

bem (TKD).

Výzdoba sálu byla podle ná-

paditého designového návrhu 

Veroniky Tondlové, kterým 

se  přeměnila výstavní hala na 

krásné taneční prostředí. Kro-

mě zimního panoramatu Krko-

noš byl sál na pódiu vyzdoben 

modrými závěsy s bílými obláč-

ky a sněhovými vločkami. Kom-

binace světle a tmavomodrých 

závěsů u oken byla dozdobena 

kyticí z řezaných lilií a bílých 

karafiátů. V sále byly rozmís-

těny zasněžené malé a vzrostlé 

smrčky a borovice. Nad tím 

vším se vznášel ze stropu za-

věšený centrální kruh s krápní-

ky, vločkami a naaranžovanou 

světle modrou oblohou, jiskřící 

pod světly halogenů, miňonek 

a bodových LED svítidel. Vý-

zdobu umocnily pěkné zimní 

fotografie zámeckého parku 

v Lysé od MVDr. Jana Kořínka 

a na galerii obrázky sněhulá-

ků, které namalovaly děti z MŠ 

Čtyřlístek. 

Díky zkušenostem z před-

chozích plesů došlo ke změnám 

v organizaci šatny a tak jsme 

tentokrát nezažili postávání 

v dlouhé frontě. Po vstupu do 

sálu byl každý příchozí přivítán 

milou pozorností - sklenkou 

sektu. Díky dobré organizaci 

mohl ples a předtančení začít 

včas. 

Upravený sál po půl osmé za-

plnily taneční páry, které ukáza-

ly, že v našem městě a jeho okolí 

je mnoho lidí, kteří umí velice 

dobře tancovat a společenský 

tanec si užívat. Tanečnice 

v nádherných šatech, v držení 

svých tanečníků, doplnily krá-

su večera a vytvořily příjemnou 

společenskou atmosféru. 

Po úvodním slově předsedy 

TKD ing. Miloslava Škocha byl 

ples zahájen předtančením. To 

předvedlo 7 párů ve formaci ve-

selé a vtipné polky z TKG Hlin-

sko s názvem “Holka na inzerát 

aneb Jak jsem našel tu pravou”. 

V průběhu večera jsme se dočkali 

ještě vystoupení tanečního páru 

Libuše Chytková a Marek Dědík 

z STK Praha. Tento pár se v roce 

2014 na Mistrovství ČR v latin-

sko-amerických tancích umístil 

na 3. místě. V rámci svého vstu-

pu předvedli tzv. show Free style 

Latina. S tímto tancem získali na 

Mistrovství ČR 2013 dokonce 

1. místo. Jejich vystoupení bylo 

opravdu vrcholnou ukázkou 

tanečního, místy až baletního 

Krakonoš přinesl zimu alespoň na ples TKD

projevu, při kterém se tajil dech 

a návštěvníci plesu ho ocenili 

bouřlivým potleskem. Do pro-

gramu bylo tentokrát zařazeno 

i pěvecké vystoupení kytaristy 

a zpěváka  Františka Nedvěda  

ml. Ten přispěl ke  zpestření plesu 

taneční a country hudbou. Svým 

vystoupením současně umožnil 

odpočinek a občerstvení hudeb-

ní skupině, která celý večer hrála 

k tanci. Taneční skladby převáž-

ně standardních a latinsko-ame-

rických tanců nám opět výborně 

hrála kapela ECHO 91 ze Staré-

ho Kolína s kapelníkem Pavlem 

Doležalem.

Poděkování patří nejen všem 

členům Tanečního klubu do-

spělých a jejich kamarádům 

a příznivcům, kteří se na přípra-

vě a výzdobě tohoto plesu po-

díleli, ale i všem návštěvníkům 

a hostům, kteří se přišli pobavit 

a zatančit. V neposlední řadě 

patří velký dík všem sponzorům 

a Městu Lysá nad Labem, kteří 

pomohli tuto náročnou akci zre-

alizovat. Bez jejich fi nančního 

přispění a hmotných darů by 

určitě nemohla být uskutečněna 

soutěž o pěkné ceny  a velmi těž-

ko by mohl být uskutečněn i ples 

samotný.

Na závěr lze jen říci, že se těší-

me na setkání se všemi příznivci 

společenského tance a dobré zá-

bavy při příštím plese pořáda-

ném TKD Lysá nad Labem v roce 

2016.

Bližší informace jsou dostupné 

na našich webových stránkách  

www.tkdlysa.estranky.cz.

  Za TKD Miloslav Škoch

Městská knihovna Lysá nad Labem 
a Polabské muzeum pořádají soutěž pro širokou

veřejnost, vhodnou i pro rodiče s dětmi.
Vybavení sví  lnou výhodou či spíše nutnos  .

Start a cíl v knihovně.

Více informací na www.knihovnalysa.cz

4. 3.
2015

16–19
hodin

Jedním z nejvýznamnějších ro-

dáků z Lysé nad Labem je bezespo-

ru významný český jazykovědec 

a orientalista Bedřich Hrozný, kte-

rý se ve světě proslavil především 

rozluštěním písma Chetitů, což 

byl objev, který se řadí mezi nejvý-

znamnější poznatky světové orien-

talistiky 20. století. 

Vzhledem k tomu, že si v letoš-

ním roce připomínáme 100. let 

od tohoto významného objevu, 

připravila Městská knihovna ve 

spolupráci s Polabským muzeem 

vlastivědně orientační soutěž LA-
BYRINT, jejímž cílem je osvěžit si 

znalosti o tomto našem rodákovi.  

Úkolem všech soutěžících bude 

projít či proběhnout v co nejkrat-

ším čase labyrint kvízových otázek 

rozmístěných v centru Lysé nad 

Labem, které se tematicky budou 

vztahovat k osobě prof. Bedřicha 

Hrozného. Stejně tedy jako kdysi 

bádal Bedřich Hrozný v ruinách 

bájného labyrintu v prastarém 

krétském městě Knosos, přijďte 

i vy bloudit do našeho „lyského la-

byrintu“!

Soutěž je vhodná pro všechny 

milovníky historie, kteří rádi klou-

bí poznání s trochou sportu. Ide-

ální je pak především pro rodiny 

s dětmi. Soutěžní kategorie jsou 

dvě. V první mezi sebou změří síly 

rodinné týmy a druhá je vypsaná 

pro jednotlivce. Oceněni budou 

vždy tři nejúspěšnější z každé ka-

tegorie. Soutěžícím doporučuje-

me vybavit se na cestu svítilnou. 

Start i cíl soutěže budou v Městské 

knihovně, kde bude každý účast-

ník před startem vždy podrobně 

instruován o pravidlech soutěže. 

Startovat bude možné průběžně 

od 16.00 do 19.00 hodin.   

Těšíme se na všechny odvážné 

jednotlivce i týmy, které budou mít 

chuť vydat se s Bedřichem Hroz-

ným po stopách poznání. Soutěž 

se koná ve středu 4. března 2015, 

sraz všech účastníků je v Městské 

knihovně. 

Městská knihovna Lysá n. L.

Pojďte s námi bloudit 
do „Labyrintu“!
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Krátce z radnice
1. jednání rady města se kona-

lo 13. 1. 2015. Program obsahoval 

48 bodů, z nichž 27 bylo od odboru 

správy majetku a investic (SMI). 

Nejvyšší počet bodů se týkal po-

zemkových záležitostí -  4 body, ne-

bytových prostor – 5 bodů, po jed-

nom bodu bylo věnováno bytovým 

záležitostem a věcným břemenům. 

Z programu: první bod se týkal 

úpravy projektové dokumentace na 

výstavbu komunikace Na Vysoké 

mezi. Jednání se účastnil i projek-

tant a během dvou hodin se detail-

ně probral každý detail projektu. 

Výstupem je 8 úkolů, které by měly 

přispět k tomu, aby skutečné prove-

dení stavby co nejvíce vyhovovalo 

potřebám občanů.

V bodu č. 2 rada projednala 

dodatek ke smlouvě na dopravní 

obslužnost na území okresu Nym-

burk. Návrh předpokládá, že město 

doplatí dopravní služby za rok 2014 

v celkové výši 360 tis. Kč, ale rada 

tento návrh neschválila. Uložila 

panu místostarostovi, aby jednal 

s dopravcem OAD Kolín o možném 

snížení částky. Obdobný průběh 

měl i bod č. 3, v němž se jednalo 

o smlouvě na dopravní obslužnost 

v roce 2015. Částka na občana je 

stanovena na 200 Kč/rok, tj. celkem 

1,8 mil. Kč. Také o této částce bude 

pan místostarosta jednat a usilo-

vat o její snížení. V bodu č. 6 rada 

schválila opravu havárie bočního 

schodiště do zámeckého parku 

(z Komenského ulice). Opravu pro-

vede fi rma BK z Prahy 3 za nabíd-

kovou cenu 216 tis. Kč včetně DPH. 

Další zakázkou je výstavba osobní-

ho výtahu ke zdravotnímu středisku 

v Masarykově ulici č.p. 214. Doda-

vatelem se stala fi rma VHL z Prahy 

2 s nabídkovou cenou 1,66 mil. Kč 

včetně DPH.

V bodu č. 8 rada schválila zvýše-

ní parkovného na Husově náměstí: 

za první hodinu zůstává 5 Kč, za 

každou další započatou hodinu 20 

Kč. Držitelé parkovacích karet mají 

i nadále parkování zdarma. V bodu 

č. 9 rada schválila cenové ujednání 

s fi rmou Thermoservis na dodáv-

ky tepla v roce 2015. Výsledkem je 

snížení ceny o 5 Kč za 1 GJ tepla. 

V následujícím bodu rada schválila 

typizovanou nájemní smlouvu na 

nebytové prostory. Body č. 11 a 12 

byly věnovány žádostem o výměny 

oken v městských bytech v Milovi-

cích. K záležitosti se rada vrátí na 

zasedání začátkem února, až odbor 

doplní přehledy o výměnách oken 

již provedených i plánovaných. 

V bodech č. 13 a 15 jednala rada o 

nájmu nebytových prostor – obou 

lékáren v Masarykově ulici. V prv-

ním případě je novým nájemcem 

lékárny (od 1. 1. 2016) v čp. 1102 

Centrum zdraví Milovice s nabíd-

kou měsíčního nájmu 80 tis. Kč. 

Firma by měla zajistit otevírací 

dobu v neděli formou střídání Lysé 

a Milovic. V druhém případě je ná-

jemcem (od 1. 4. 2015) Šporkova 

lékárna s nabídkou měsíčního ná-

jmu 23,5 tis. Kč. V bodu č. 16 byl 

jednání přítomen pan Ing. Aleš, 

ředitel fi rmy Stavokomplet, která 

provozuje městský vodovod a kana-

lizaci. Obsáhle informoval o situaci, 

která vznikla na podzim 2014 poté, 

co fi rma zjistila vyšší koncentraci 

dusičnanů v pitné vodě. Podrobnou 

informaci uvádím v části, věnované 

mimořádnému zasedání zastupitel-

stva města.

Na informaci o kvalitě vody navá-

zal bod č. 17, v němž rada schválila 

cenu vodného a stočného pro rok 

2015. Cena zůstává na stejné úrov-

ni jako v předchozím roce, tj. vodné 

32,34 Kč/m3, stočné 36,51 Kč/m3, 

celkem 68,85 Kč/m3. 

Bod č. 20 reagoval na kritiku, 

která se snesla na odbor SMI po 

kácení lip v Pivovarské ulici. Od-

bor předložil pravidla pro evidenci 

a prodej dříví, aby se předešlo dal-

ším diskusím o nedbalém nakládá-

ní s pokácenými dřevinami.

V bodu č. 28 rada města provedla 

změnu ve složení školské rady ZŠ 

T. G. Masaryka v Litoli: odstoupivší-

ho pana Jana Buriana nahradil pro 

období 2014-2017 pan Roman Fi-

ala. V bodu č. 29 rada schválila Ta-

nečnímu klubu dospělých výjimku 

z obecně závazné vyhlášky (OZV) 

č. 2/2012, aby mohl Reprezentační 

ples 25. 1. 2015 končit až následují-

cí den o třetí hodině ranní. V bodu 

č. 31 rada uložila fi nančnímu odbo-

ru, aby ve spolupráci s fi nančním 

výborem stanovil kritéria pro vyhle-

dání nejvhodnějšího poskytovatele 

bankovních služeb u některých účtů 

města.

V bodu č. 33 rada schválila při-

jetí daru od sdružení Svatý Flori-

án – Dobrovolní hasiči roku, se 

sídlem v Brně. Dar tvoří fi nanční 

částka 35 tis. Kč a radiostanice za 

7 tis. Kč. Také další bod se týkal 

hasičů. Mikrobus Ford Tranzit se 

převádí ze Sboru dobrovolných 

hasičů Lysá n. L. na SDH Byšič-

ky. Ti zajistí prodej své starší Avie 

a fi nanční prostředky převedou 

městu.

V bodu č. 35 rada vzala na vědo-

mí podklady ke zpracování pravidel 

pro výkup pozemků pod obchva-

tem a uzavření smlouvy se Stře-

dočeským krajem o spolupráci při 

výstavbě obchvatu.

V bodu č. 39 se rada seznámila 

s dopisem petičního výboru, který 

se zabývá úpravami aleje v Pivovar-

ské ulici. Dopis bude předložen za-

stupitelstvu na únorovém zasedání. 

V bodu č. 40 rada vyhověla žádosti 

pana Petra Houzara z Jihlavy, aby 

mohl použít znak města ve své ba-

kalářské práci.

V bodu č. 41 rada vzala na vě-

domí žádost pana Velechovského, 

aby v hospůdce U zeleného stro-

mu mohl instalovat výherní hrací 

přístroj. Žádost byla doručena až 

po uzávěrce adres heren, a tak pan 

Velechovský musí počkat do pod-

zimu 2015, kdy o tom bude znovu 

jednat zastupitelstvo. V následu-

jícím bodu rada schválila žádost 

pana Ročejdla a schválila výjimku 

z OZV č. 2/2012. V hudebním 

klubu Calypsso tak budou pokra-

čovat tradiční sobotní diskotéky 

s ukončením do neděle do 6.00 

hodin. Výjimka platí do pololetí 

a podmínkou je dodržení veřejné-

ho pořádku.

V bodu č. 45 rada schválila fi -

nanční příspěvek 8 tis. Kč České-

mu svazu ochránců přírody – ZO 

09/07 Polabí. Příspěvek je určen na 

provoz Stanice pro zraněné a han-

dicapované živočichy. 

Posledním bodem ke schválení 

byl souhlas se vstupem Lysé nad 

Labem do Asociace Města pro cyk-

listy. Zástupcem města na jedná-

ních a valných hromadách je pan 

Jan Krumpholc. Kontaktní osobou, 

která se bude účastnit seminářů 

a konferencí, byla jmenována paní 

Dana Hančová, předsedkyně Komi-

se pro cestovní ruch a sport.

 1. mimořádné jednání rady 
města se konalo 14. 1. 2015. Pro-

gram obsahoval jediný bod, a to 

výběr dodavatele na rekonstruk-

ci muzea Bedřicha Hrozného. 

O veřejnou zakázku projevily zájem 

4 společnosti, které předložily velmi 

vyrovnané cenové nabídky. Vítězem 

a dodavatelem se stala společnost 

Loučka Pardubice, s.r.o., s nabídko-

vou cenou 7, 85 mil. Kč bez DPH.

2. jednání rady města se konalo 

27. 1. 2015. Program obsahoval 33 

bodů, z nichž těsná většina byla od 

odboru správy majetku a investic 

(SMI). Nejvyšší počet bodů se týkal 

pozemkových záležitostí – 6 bodů, 

po dvou bodech bylo věnováno pro-

nájmům zemědělské půdy, veřej-

ným zakázkám a splátkovým kalen-

dářům. Z programu: v prvním bodu 

se rada podrobně věnovala návr-

hu plánovaných oprav chodníků 

a komunikací v roce 2015. V bodu 

č. 2 rada vzala na vědomí výsledky 

kamerové prohlídky vodovodní 

a kanalizační sítě v ulici Fuksova. 

Na základě získaných podkladů se 

bude upravovat projektová doku-

mentace, podle níž se budou řídit 

práce ve Fuksově ulici.

V bodu č. 9 rada schválila nové 

ceny pronájmu orné půdy. Se 

závlahou je cena 3000 Kč/ha/

rok, bez závlahy 2000 Kč/ha/rok. 

Ostatní ceny se nemění: louka 

670 Kč/ha/rok, zeleninová zahra-

da 2 Kč/m2/rok, zahrádka pro ČZS 

1 Kč/m2/rok.

V bodu č. 12 rada města reaguje 

na příznivou ekonomickou situaci 

tím, že dala pokyn odboru SMI, aby 

byla připravena výběrová řízení na 

projekční práce u akcí: sportovní 

hala, hasičská zbrojnice, cyklostez-

ka – Dvorecká k sv. Václavu s od-

bočkou do Byšiček a na Řehačku, 

chodník a cyklostezka v Poděbrado-

vě ulici, rekreační zóna Litol, komu-

nikace Sídliště.

V bodu č. 13 rada schválila veřej-

nou zakázku na opravu střechy ZŠ 

B. Hrozného, kritéria pro hodnoce-

ní jsou cena s váhou 50 %, termín 

dokončení díla 30 %, záruka na dílo 

20 %. 

V bodu č. 19 rada schválila fi -

nanční příspěvek 15 tis. Kč na pri-

mární prevenci v ZŠ Komenského. 

V bodu č. 21 rada schválila změnu 

v osobě městského kronikáře: paní 

Ivu Absolonovou nahradí od ledna 

2015 paní Marie Kundrlíková.

V bodu č. 26 se rozvinula diskuse 

o dopravní situaci ve městě. Rada 

uložila dopravní komisi, aby do 

konce dubna předložila návrhy, jak 

by mohly být zjednosměrněny ulice 

na Kačíně, jak by bylo možné zajis-

tit provoz placeného parkování ve 

městě, jak vyřešit parkování ve měs-

tě celkově, zda by se při výstavách 

mohly rozšířit místa placeného stá-

ní, zda by ve městě nebo v jeho okolí 

pomohl stacionární radar ke snížení 

rychlosti.

V bodech 26 a 27 rada schválila 

rozdělení dotací z Fondu kultury 

a z Fondu sportu a volného času 

na rok 2015. Konečné slovo bude 

mít únorové zastupitelstvo. V bodu 

č. 28 se rada věnovala podmínkám 

veřejné zakázky na modernizaci in-

formačních technologií na radnici. 

V bodu č. 30 rada projednala ná-

vrh jednatele Ekologická spalovna 

Lysá nad Labem s.r.o., aby se město 

fi nančně vypořádalo se společní-

ky, kterým patří 70 % společnosti. 

Vzhledem k dlouhodobé nečinnosti 

a promlčecím lhůtám rada konsta-

tovala, že o vyrovnání nemůže být 

řeč, nanejvýš lze uhradit formální 

likvidaci společnosti na valné hro-

madě za účasti notáře. V posledním 

bodu programu rada vybírala doda-

vatele kancelářských potřeb a reno-

vovaných tonerů pro městský úřad 

na rok 2015. O obě části projevilo 

zájem vždy 7 dodavatelů. Dodava-

telem kancelářských potřeb bude 

fi rma LENTO z Radiměře, tonery 

bude dodávat společnost KAST 

z Bořanovic.

1. zasedání zastupitelstva měs-
ta (mimořádné) se konalo 28. 1. 

2015. S ohledem na očekávanou 

vyšší účast občanů bylo svoláno do 

školní jídelny v ZŠ Komenského. 

Důvodem ke svolání byly disku-

se o kvalitě městské pitné vody, 

a to byl také jediný bod programu. 

V úvodu jednání požádal pan sta-

rosta přítomné, aby povstáním 

a minutou ticha uctili památku bý-

valého místostarosty Šelemberka, 

který v polovině ledna zemřel.

Následovalo vystoupení pana 

místostarosty Ing. Elišky, který shr-

nul události posledních šesti týdnů. 

Dne 15. 12. 2014 obdrželo město 

do datové schránky oznámení spo-

lečnosti Stavokomplet, že Krajská 

hygienická stanice Nymburk (dále 

KHS) stanovila limit dusičnanů 

pro pitnou vodu v Lysé nad La-

bem max. 80 mg/l. Informace byla 

zveřejněna na stránkách Stavo-

kompletu, čímž Stavokomplet jako 

provozovatel splnil svou zákonnou 

povinnost. Vedení města po svát-

cích začalo jednat, uskutečnila se 

schůzka s ředitelkami MŠ a školky 

byly předzásobeny balenou vodou. 

Současně jsou v akreditované la-

boratoři zajišťovány rozbory vody 

s týdenní frekvencí, výsledky jsou 

průběžně k dispozici na stránkách 

města. Dále město připravuje krát-

kodobé řešení (možné dvě cesty – 

a) ionexové fi ltry, b) reverzní osmó-

za) i dlouhodobé řešení. To předsta-

vuje úvodní studii, což je záležitost 

asi 1 roku, která určí, jak postupovat 

dál. Pak se bude řešit zdroj vody pro 

město na dalších 20 – 50 let. Situace 

není důvodem k panice, ale ukázalo 

se, jak je důležitá komunikace. Po-

kud by se situace opakovala, bude 

využit rozhlas, stránky města, letá-

ky v obchodech a ordinacích.

Paní Dr. Marešová z KHS potvr-

dila, že v závěru roku 2014 došlo ke 

kolísání parametrů u pitné vody. 

Stavokomplet se zachoval zcela 

standardně, požádal o uvolnění 

limitu 50 mg/l a vyhodnocení ri-

zik, což se stalo. Od začátku ledna 

2015 se provedlo 7 rozborů vzorků

z různých míst a v různých časech. 

Ukazuje se, že kvalita vody se vrací 

do normy, dosažené hodnoty jsou 

46–49 mg/l. Dusičnany ve vodě 

mohou škodit nepřímo. Pokud je 

hodnota vyšší než 50 mg/l, neměla 

by se používat pro kojence. U dětí ve 

věku 1–7 let používat omezeně.

Ing. Martin Aleš, ředitel Stavo-

kompletu, v úvodu svého vystou-

pení konstatoval, že v Lysé nešlo 

o kritickou situaci. Šlo spíše o pre-

ventivní kroky a vyloučení možných 

rizik. Poukázal na příčiny vzniklé si-

tuace: došlo ke kombinaci suchého 

období a intenzivní zemědělské čin-

nosti. Tím se dusičnany z hnojiv do-

stávají do mělčích vrstev (kvarterní 

Odbor SMI informuje

Po dobrých zkušenostech 

z předchozích let se bude opa-

kovat úspěšná akce Finančního 

úřadu Nymburk (dále jen FÚ), při 

níž budou pracovníci FÚ posky-

tovat konzultace a vybírat daňová 

přiznání v budově MěÚ Lysá nad 

Labem. Rok od roku se počet ob-

čanů, kteří využívají tuto službu, 

zvyšuje – v roce 2014 bylo tímto 

způsobem podáno asi 250 daňo-

vých přiznání.

Všichni daňoví poplatníci, kteří 

budou za rok 2014 podávat daňové 

přiznání k dani z příjmů fyzických 

osob, mohou v rámci služeb FÚ 

přijít ve středu 18. března 2015 od 
8.00 do 18.00 hodin na Městský 
úřad v Lysé nad Labem, (velká 

Finanční úřad opět 
jeden den na radnici

zasedací místnost ve staré budově). 

V provozu budou 2 pracoviště.

Pracovníci FÚ ve výše uvedeném 

termínu umožní daňovým poplat-

níkům, aby si v klidu mohli vyřídit 

své záležitosti. Daňoví poplatníci 

zde mohou platně podat daňové 

přiznání, mohou získat pomoc při 

vyplnění daňového přiznání do pří-

slušných formulářů a rovněž mo-

hou obdržet složenku pro případné 

zaplacení daně. Formuláře daňové-

ho přiznání je možné vyzvednout již 

od ledna v podatelně MěÚ v příze-

mí. Poplatníci, kteří mají zřízenu 

datovou schránku, jsou povinni 

podat daňové přiznání elektronicky.

Miloš Dvořák
tajemník MěÚ Lysá n. L.

Poplatek za svoz 
komunálního odpadu

Upozorňujeme občany, kteří jsou 

trvale hlášeni na adrese Husovo nám. 

23, že mají povinnost platit poplatek 

za svoz komunálního odpadu. Pokud 

poplatek nebude zaplacen, Město 

Lysá n. L. bude vymáhat poplatek 

na adrese, kde se poplatník zdržuje. 

Tímto žádáme občany, kteří jsou na 

Husově náměstí čp. 23 hlášeni, aby 

uhradili poplatek za svoz komunální-

ho odpadu, jak jim ukládá zákon.

Cena vodného a stočného
Rada města schválila svým usne-

sením č. 17 ze dne 13. 1. 2015 cenu 

vodného a stočného pro letošní rok 

2015 jako v roce loňském tj.:

voda pitná
(vodné) 32,34 Kč/m³
voda odpadní
(stočné) 36,51 Kč/m³
celkem 68,85 Kč/m³

Kontrola všech nádob
na komunální odpad

Pokud máte neodpovídající ná-

dobu (viz. níže) nebude vám nádoba 

vyvážena. Počet a velikost sběrných 

nádob stanovuje MěÚ, odbor správy 

majetku tak, aby na každého občana 

vycházel přibližně stejný objem odpa-

dového prostoru. Při stanovení odbor 

přihlíží k doporučení MŽP ČR. Počet 

a velikost sběrných nádob je pro do-

mácnosti stanoveno takto:

1–3 lidé 1x 120l
4–6 lidí 1x 240l
7–9 lidí 1x 240l  + 1x 120l
10–12 lidí 2x 240l atd.

Občané Lysé n. L. a Litole, kteří 

topí tuhými palivy, mohou na základě 

doložení této skutečnosti na odboru 

SMI získat navíc 120 litrový objem 

nádoby.“

Novotná Romana, odbor SMI
tel.: 325 510 235

zvodeň, hloubka asi 30 m). Hlubší 

vrstva (cenomanská zvodeň, asi 

100 m) je bez dusičnanů a je velmi 

kvalitní. Oba zdroje dodávají vodu 

do vodovodní sítě v poměru 10 a 5 

litrů za sekundu.

Dalším vystoupením a obra-

zovou prezentací přispěla paní 

PhDr. Jančaříková z Přírodově-

decké fakulty Univerzity Karlo-

vy. Z jejího vystoupení uvádím 

několik čísel: norma pro dusič-

nany v pitné vodě je pro ČR ve 

výši 50 mg/l, pro Evropu 100, 

pro USA 90. Z vody přijímá-

me 5 % dusičnanů, z potravy 

95 %. Chceme-li se tedy chránit 

před vlivem dusičnanů, věnujme 

pozornost tomu, co jíme. A jaké 

by paní Dr. Jančaříková navrho-

vala řešení? Chránit vodní zdroj, 

bezplatně dodávat balenou vodu 

dětem do 1 roku věku, najít pro 

město další zdroj nezávadné 

vody.

Následující diskuse byla velmi 

obsáhlá a představila široké spekt-

rum názorů. Všechny dohromady 

však potvrdily to, že lidem není lho-

stejné, v jakém prostředí se pohybu-

jí, ať v tom životním, nebo v infor-

mačním. Nedostatečné informace 

a jejich zpoždění charakterizovali 

někteří diskutující větou, že „krizo-

vé řízení se nepovedlo“. Pan staros-

ta Mgr. Havelka seznámil přítomné 

s návrhem, jak vytvořit určitou po-

jistku proti kolísání hodnot. Filozo-

fi í města ve vodním hospodářství je 

být nezávislým vlastníkem zdroje 

i sítě, aby městu nikdo nemohl dik-

tovat cenu vodného. Město se mi-

nulých 10 let podílelo na projektu 

Skupinového vodovodu, který řešil 

zásobování vodou pro další 4 obce 

správního obvodu města. Součástí 

projektu bylo i nalezení vydatného 

zdroje z cenomanské zvodně na 

katastru Přerova nad Labem. Pro-

jekt však byl v roce 2014 utlumen. 

V současné době se jako možné, 

fi nančně a časově přijatelné jeví na-

sazení ionexového fi ltru, který řeší 

určité riziko, dává občanům jistotu 

kvalitní vody a poskytuje vedení 

města čas pro dlouhodobé perspek-

tivní řešení.

Z řady příspěvků však zaznělo, 

že ani ionexový fi ltr není samospa-

sitelný a může přinášet i další rizika. 

Proto by se pozornost měla upřít na 

studii, která by měla určit správnou 

a ekonomicky přijatelnou variantu, 

která městu zajistí kvalitní vodu i do 

budoucna.

Pozn. Dne 2. 2. 2015 byly pro-

vedeny rozbory 3 vzorků z různých 

míst města, průměrná hodnota du-

sičnanů je 29 mg/l. 

3. jednání rady města se konalo 

10. 2. 2015 a 2. zasedání zastu-
pitelstva města 18. 2. 2015, ale 

o obou až příště. 

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá n. L.
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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 DUBEN, KVĚTEN, ZÁŘÍ a ŘÍJEN.

 Pro stanoviště DVORCE, BYŠIČKY, ŘEHAČKA a U BORKU bu-
dou přistavovány BIO + KOMUNÁL (velkoobjemové kontejnery na zeleň 
a domovní odpad) – třetí sobotu v měsících DUBEN, 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 v roce 2015

Foto a seznam čtyřnohých kama-

rádů nalezených v Lysé nad Labem 

a okolí najdete aktuálně na adrese 

útulku www.pejscilysa.wz.cz a prů-

běžně na vývěsce u Městské policie.

Městská policie, která zajišťuje 

odchyt toulavých psů v Lysé nad 

Labem, vždy po odchytu pejska 

odveze do místního útulku v Lysé 

nad Labem se sídlem ve VelaSu, a.s. 

čp. 535, tel.: 325 551 221, nebo na 

tel. 723 342 174 paní Čápová. 

Návštěvní doba útulku:

PO – ČT od 8.00 do 14.00 hodin, 

PÁ od 8.00 do 12.00 hodin a kaž-

dou první sobotu v měsíci od 9.00 

do 11.00 hodin

Město Lysá nad Labem děku-

je všem občanům, kteří projeví 

zájem o naše opuštěné pejsky 

a kočičky.                

za odbor SMI
Ivana Koštířová

Nabídka pejsků a kočiček

Úřad práce ČR upozorňuje, že

od 1. 4. 2015 do 31. 12. 2015 bu-

de probíhat výměna průkazů mi-

mořádných výhod a dočasných 

průkazů pro osoby se zdravotním 
postižením. 
1/ Držitelům průkazů, kteří pobí-
 rají příspěvek na mobilitu, zašle 

 příslušná krajská pobočka ÚP 

 ČR písemnou výzvu k prokázání 

 nároku na průkaz OZP.

2/ Držitelé průkazů, kteří nepobí-
 rají příspěvek na mobilitu, si 

 v období od 1. 4. 2015 do 31. 12. 

 2015 musí sami zajistit výmě-
 nu průkazu.

Nové průkazy OZP
K datu 31. 12. 2015 skončí plat-

nost všech zmíněných průkazů. Je-

jich držitelé už tak nebudou moci, 

v případě, že si včas nezajistí jejich 

výměnu, využívat benefi ty a nároky, 

které jim z vlastnictví průkazu vyplý-

vají!

Kontakt na pracovníky ÚP ČR 
- krajská pobočka v Příbrami, 
KOP Milovice, DP Lysá n. L.
Husovo náměstí 23/1,

289 22 Lysá nad Labem

Martina Kyselová

 tel.: 325 510 277

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
Josef Buryán
Helena Novotná
Alois Bejbl
Hana Motyčková
Jaroslava Šulcová
Vladimír Němec
Vlasta Vávrová

K. Světlá:
„To co způsobuje stárnutí, není věk, ale opuštění ideálů.“

85 let
Zdeňka Kučerová
Miluše Plašilová
Marie Kuthanová
Quido Dlabola
 
91 let
Josef Šnejdr

94 let
Karel Pech
Bedřiška Rámišová

Svoz bioodpadu
Město Lysá nad Labem ve spo-

lupráci se společností .A.S.A., 

spol. s r. o. nabízí zajištěný kom-

plexní systém svozu a využití bio-

logicky rozložitelných odpadů ze 

zahrad a z domácnosti občanů. 

Co nabízíme?
• Přistavení sběrových nádob 

 o objemu 120 a 240 litrů 

• Pravidelný vývoz 1x 14 dní 

 přímo od vašeho domu (zejmé-

 na v době vegetačního období)

• Zajištění využití bioodpadů dle 

 platné legislativy

Proč se do systému zapojit?
• Věděli jste, že biologicky roz-

 ložitelný odpad tvoří v součas-

 nosti až 40 % komunálního 

 odpadu? Odděleným sběrem 

 umožníte jeho další využití.

• Odpadnou Vám každoroční sta-

 rosti, kam s padanými jablky, 

 listím a trávou.

• Na odpad Vám dodáme popel-

 nice se speciální konstrukcí 

 o objemu 120 nebo 240 litrů, 

 která omezuje zahnívání a šíře-

 ní zápachu.

• Kompostování je levnější než 

 skládkování a není zatíženo 

 rostoucími zákonnými poplat-

 ky za uložení odpadu na skládku. 

• Povinnost  třídění bioodpadu 

 přijde s novým Zákonem o od-

 padech v nejbližším období i do 

 ČR.

Pro jaký odpad je služba určena? 
• BIOODPAD ZE ZAHRAD 
 listí, tráva, plevel, spadané ovo-

 ce, větve keřů a stromů (zkráce-

 né, rozštěpkované, ap.)

• BIOODPAD Z DOMÁCNOSTÍ
 zbytky zeleniny a ovoce, pečivo, 

 odpad z přípravy kávy a čaje, 

 skořápky z vajec, ořechů, exkre-

 menty drobných domácích zví-

 řat apod.

Jaký odpad do nádoby nepatří?
• kosti, maso, uhynulá zvířata

• jedlý olej

• tekuté a kašovité zbytky jídel

• obaly, směsný komunální odpad

• kamení, suť či jiné nerozložitel-

 né odpady

Cenové podmínky pro vývoz 1x 

14 dní, 1. 4. – 30. 11. (cena zahrnu-

je pronájem nádoby, svoz odpadu 

a využití dle platné legislativy).

Nádoby o objemu:

120 l ................ 620 Kč vč. DPH

240 l ………….. 886 Kč vč. DPH

Kontakt pro rezervace nádoby:
.A.S.A., spol. s r.o. 

provozovna Lysá na Labem

Hana Krejčíková, Čapkova 598

289 22  Lysá nad Labem 

Tel.: +420 602 146 573

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

NOVELA ZÁKONA JE PLATNÁ OD 1. 1. 2015
- Vozidla, která jsou v „PŘEVODU“ a jejich majitelé je do 30. 6. 2015
 nedohlásí, tato vozidla k 30. 6. 2015 zaniknou.

- Pokud je vozidlo v současné době v depozitu, delší dobu než 18 MĚSÍCŮ, 
 bude vozidlo AUTOMATICKY k 30. 6. 2015 VYŘAZENO z registru motoro-
 vých vozidel a  mto tato vozidla zaniknou.

- Při přeregistraci motorového vozidla se dostaví původní provozovatel 
 i nový nabyvatel vozidla současně na příslušny registrační úřad původního 
 provozovatele vozidla. V případě, že se jeden nedostaví, je třeba předložit 
 OVĚŘENOU PLNOU MOC. Vozidla se budou odhlašovat a přihlašovat 
 současně. POLOPŘEVOD NEEXISTUJE.

- Při registraci vozidla z důvodu dědictví je třeba předložit velký a malý 
 technický průkaz, zelenou kartu povinného ručení, ecidenční kontrolu, 
 usnesení od soudu s vyznačením plné moci a OP. 

- Registrační značky přecházejí na nového provozovatele, bez ohledu 
 místa jejího vydání.

- KAŽDÁ ZMĚNA na vozidle se ohlašuje na příslušném registračním místě 
 DO DESETI DNŮ (změna adresy, změna barvy, tažné zařízení). 
 Při nesplnění těchto povinnos   se jedná o přestupek.

- Při změně provozovatele (např. ukončení leasingu, přepisu z IČ na rodné 
 číslo) je třeba předložit EVIDENČNÍ KONTROLU, správní poplatek činí 800,- Kč.
- Vyřazení silničního vozidla z provozu (dříve depozit). Nová maximální lhůta 
 činí 12 měsíců; správní poplatek činí 200,- Kč.
- ZÁNIK VOZIDLA (dříve trvalé vyřazení) – úkon je BEZ POPLATKU.

- Další informace naleznete na www stránkách Ministerstva dopravy.

- Kontakt na pracovníky MÚ Lysá nad Labem, odbor dopravy, 
 registr vozidel:  VÁCLAV NOVÁK, tel.: 325 510 289
             VĚRA BENDOVÁ, tel.: 325 510 251

Vážení rodiče, blahopřejeme vám 

k narození děťátka a zároveň si vás 

dovolujeme pozvat na slavnostní ob-

řad „Vítání občánků“. Pokud máte 

zájem se akce zúčastnit, přihlaste se 

prosím na odboru školství , soc. věcí, 

zdravotnictví a kultury na Městském 

úřadě v Lysé n. L., II. patro, dveře 

č. 62 nebo prostřednictvím emailové 

adresy novakova@mestolysa.cz. Při 

přihlášení uveďte jméno a příjme-

ní miminka, jeho datum narození 

a adresu, na kterou vám pak zašleme 

pozvánku. 

Přejeme vám i vašemu děťátku 

hodně zdraví a štěstí. Z důvodu zákona 

o ochraně osobních údajů vás nemů-

žeme oslovit přímo (adresně), proto si 

vás dovolujeme informovat tímto způ-

sobem. Děkujeme za pochopení.

PaedDr. Věra Bodnárová
vedoucí odboru ŠSVZaK

Vítání občánků

O tom, s čím by Lysá nad Labem 

potřebovala pohnout v sociální 

oblasti, budeme debatovat u „kula-

tého stolu“, který se koná tradičně 

první středu v měsíci, jež tentokrát 

připadne na 4. března, v lyské re-

stauraci U Krále Václava, Masary-

kova 218. Začínáme po 18. hodině. 

V tomto neforálním „worksho-

pu“ budeme přemýšlet nad tím, co 

by se nemělo opomenout při pře-

pracování komunitního plánu pro 

Lysou. Budeme opravdu trochu 

pracovat – diskuze se zúčastní dva 

členové Komise sociální a zdravot-

ní Ing. Jan Smrčina a Mgr. Robert 

Čovan. 

Vrátíme se i k „věčnému“ téma-

tu, jak vyřešit nevyhovující situaci 

domova pro seniory na zámku, 

ale probereme i další náměty jako 

denní stacionář pro seniory, senior 

klub, v němž by se soustředil spo-

lečenský a kulturní život starších 

KDU-ČSL zve ke kulatému
stolu na sociální téma 
aneb O komunitím 
plánování občanů, budeme se zabývat také 

otázkou hospicové péče aj.

Dále se zamyslíme nad vhodnými 

formami i zabezpečením rodinného 

poradenství, jak posílit prevenci zá-

vislostí a rizikového chování, zda je 

dostatečná péče o propuštěné vězně 

nebo nad negativními faktory ohro-

žujícími děti a mládež.

Společnost u „kulatého stolu“ je 

otevřená každému, kdo by rád při-

spěl svým názorem či nápadem ke 

zlepšení života v našem městě. 

Můžete nám také napsat na e-

mailovou adresu: lysanadlabem@

kdu.cz, nechat vzkaz na stránkách 

facebook.com/kducsllysanadla-

bem, vhodit dopis do stříbrné 

schránky pod vývěskou naproti 

vchodu na Výstaviště nebo napsat 

na adresu MO KDU-ČSL Lysá nad 

Labem, Riegrova 645, Lysá nad La-

bem, PSČ 289 22.

Těšíme se na vaše podněty.

Jan Burian, člen zastupitelstva 
za KDU-ČSL a nezávislé

V uplynulém měsíci se podařilo:

• Zadat Výzkumnému ústavu vo-

 dohospodářskému T. G. Masary-

 ka zpracování studie řešící záso-

 bování města pitnou vodou a vést 

 další jednání ve spojitosti s touto 

 situací.

• Zahájit výstavbu výtahu u zdra-

 votního střediska ve Vichrově vile.

• Vypsat výběrové řízení na:

 - opravu střechy ZŠ B. Hrozného

Okénko místostarosty
 - zateplení budovy kina

 - vybudování parkovacích stání 

    na sídlišti

 - opravu výtahů v bytových do-

    mech v Milovicích

• Schválit pravidla zadávání inves-

 tičních akcí. (tzn. bližší specifi ka-

 ce projektů a zlepšení interní ko-

 munikace)

• Realizovat v/u podchodu nádra-

 ží opatření proti vandalům: re-

Občané města v komunálních 

změnách v říjnu 2014 rozhodli 

o obměně nadpoloviční části za-

stupitelstva. Výsledek voleb se 

projevil i změnou v radě města: 

z původní sestavy pokračují pan 

starosta Mgr. Jiří Havelka a člen 

rady pan Kolman. Novými členy 

rady jsou pan místostarosta Ing. 

Petr Eliška a neuvolnění členo-

vé rady pánové Jan Burian a Jan 

Krumpholc. Místostarosta je pro 

výkon funkce uvolněn a po svém 

nástupu do funkce začátkem lis-

topadu absolvoval „seznamovací 

kolečko“, během něhož se po-

drobně seznámil s fungováním 

a kompetencemi jednotlivých od-

borů, které tvoří základní struk-

turu úřadu. Šlo o hloubkový po-

Organizační změny na městském úřadě
hled na práci úředníků, kdy mu 

jako podkladový materiál sloužily 

výsledky personálního a proces-

ního auditu, který byl v minulosti 

zpracován nezávislou auditor-

skou fi rmou.

Na základě dalšího jednání vede-

ní a rady města byly schváleny změ-

ny organizační struktury úřadu. 

Změny jsou motivovány snahou 

zlepšit služby úřadu občanům. 

Asi nejvýraznější změnou nave-

nek bude vyčlenění skupiny tří in-

formatiků z Kanceláře městského 

úřadu (KMÚ) a jejich zařazení do 

samostatného odboru informač-

ních technologií (OIT) v přímé 

gesci pana místostarosty. Další 

změny už se odehrají uvnitř sou-

časně existujících odborů. 

V již zmíněné KMÚ přibude 

nový referent pro kontakt se sdělo-

vacími prostředky, který by převzal 

odpovědnost za informace o čin-

nosti úřadu, bude odpovídat za ob-

sah webových stránek města a bude 

rovněž působit na sociálních sítích. 

Počítá se i s návratem Listů do jeho 

agendy. Novým externím pracov-

níkem (na dohodu o provedení 

práce) bude urbanista, starající se 

o jednotné ztvárnění veřejných pro-

stranství a nových staveb města.

V odboru školství, sociálních 

věcí a kultury přibude referent pro 

kulturu a sport, jehož náplní práce 

bude koordinace této oblasti života 

ve městě, organizace akcí včetně 

celoměstských kulturních slavností. 

V odboru správy majetku a in-

vestic (SMI) přibude jeden refe-

rent. Důvodem je to, že odbor SMI 

patří dlouhodobě k nejvytíženějším 

odborům, o čemž svědčí informace 

v Listech o dění na úřadě. Odbor 

SMI pravidelně předkládá polovinu 

až dvě třetiny materiálů na jednání 

rady a zastupitelstva města. Sou-

časně dojde k přerozdělení kompe-

tencí mezi referenty tak, aby jejich 

vytížení bylo rovnoměrné a přispě-

lo ke zrychlení služeb pro občany.

Nástup nových zaměstnanců 

je podmíněn výběrovým řízením, 

které bude probíhat v březnu 

a dubnu. Očekávané nástupy by se 

měly uskutečnit v květnu a červnu 

letošního roku. 

Miloš Dvořák
tajemník MěÚ Lysá n. L.

 konstrukce dešťové kanalizace, 

 postupné nahrazování dolních 

 skleněných polovin vstupních 

 dveří za plechové. (opakované 

 opravy cca 200 tis. Kč/rok)

• Vytvořit ofi ciální profi l města 

 Lysá nad Labem na sociální síti 

 Facebook.

Další informace:

• Cena vodného a stočného pro 

 rok 2015 zůstává i s ohledem na 

 aktuální situaci a probíhající 

 koncesní řízení na provozovatele 

 VaK ve stejné výši jako v loňském 

 roce, tzn.: 68,85 Kč/m3 (32,34 

 Kč/m3 a 36,51 Kč/m3).

• Na území našeho města platí vy-

 hláška zakazující podomní pro-

 dej. Pokud byste se s takovým 

 případem setkali, volejte ihned 

 městskou policii!

• V příštím čísle bude zveřejněn 

 plán budování a rekonstrukcí 

 chodníků a komunikací.

Ing. Petr Eliška, místostarosta
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Alkohol za volantem 
Dne 7. 1. 2015 v 01.55 hodin 

byla strážníkům v terénu ozná-

mena dopravní nehoda v křižo-

vatce ulic K Milovicům/Ke Vru-

tici. Strážníci na místě ztotožnili 

36 letého řidiče z Milovic, který 

se snažil z místa dopravní neho-

dy odjet. Po následně provedené 

dechové zkoušce, která dopadla 

s pozitivním výsledkem 1,91‰, 

byl strážníkům důvod, proč chce 

řidič z místa ujet, zcela jasný. Na 

základě tohoto zjištění byla na 

místo přivolána Policie ČR, která 

si muže převzala k provedení dal-

ších opatření.

Sousedská výpomoc 
Dne 12. 1. 2015 v 12.55 hodin 

bylo na služebnu Městské policie 

přijato telefonické oznámení, že 

v ulici Vojanova z vedlejšího 

domu, kde bydlí 81 letá žena, 

Krimi střípky
je slyšet hlasité volání o pomoc. 

Strážníci okamžitě vyrazili na 

místo události, kde následně zjis-

tili, že žena má po pádu na zem 

poraněnou nohu a nemůže vstát. 

Na místo byla přivolána RZS, 

která ženu po prvotním ošetření 

odvezla do lékařského zařízení.

Tragická událost 
Dne 18. 1. 2015 v 17.50 hodin 

bylo přijato telefonické ozná-

mení, že v ulici Na Mlíčníku ve 

stavební buňce se nachází bez-

vládné tělo muže, který buňku 

dlouhodobě obývá. Strážníci 

spolu s policisty na místě zjisti-

li 29 letého muže bez domova, 

u kterého přivolaný lékař mohl 

konstatovat smrt. Předběžným 

šetřením bylo zjištěno, že muž 

se pravděpodobně udusil unika-

jícím plynem z propanbutanové 

lahve.

Dopravní nehoda 
Dne 19. 1. 2015 v 8.15 hodin zajiš-

ťovali strážníci spolu se složkami IZS 

dopravní nehodu osobního motoro-

vého vozidla, která se stala za Lysou 

směrem na Ostrou. Šetřením na 

místě bylo zjištěno, že 44 letý řidič ze 

Slovenska, který jel směrem od Ostré, 

nezvládl pravotočivou zatáčku, kde 

narazil do zábradlí mostku a následně 

zůstal s vozidlem stát uprostřed hlav-

ní komunikace. Následně provedená 

dechová zkouška dopadla s pozitiv-

ním výsledkem 3,71 ‰. Řidič vyvázl 

pouze s lehčím poraněním. Silnice 

byla v těchto místech až do 9.45 hodin 

uzavřena a doprava byla odkláněna 

přes Stratov.

Bezpečnostní akce 
Bezpečnostní akce zaměřená na 

ubytovny a herny v našem městě 

proběhla 24. 1. 2015 ve večerních 

hodinách ve spolupráci s Policií ČR. 

Při této akci byl zadržen dlouhodo-

bě hledaný muž, který se schovával 

na ubytovně. V hernách bylo zkon-

trolováno několik osob, se zaměře-

ním na věk a dále osoby, které pobí-

rají sociální dávky.

Vandalové v akci 
Dne 4. 2. 2015 ve 21.30 hodin bylo 

na služebnu Městské policie přijato 

telefonické oznámení od občana, že v 

ulici Šafaříkova zahlédl dva mladíky, 

kteří převrátili několik popelnic a utekli 

směrem do ulice Jedličkova. Strážníci 

i díky přesnému popisu oba mladíky 

v ulici Jedličkova následně zadrželi. 

Jednalo se o dva mladíky ve věku 

18 let z Lysé nad Labem a Všetat. 

Jejich jednání strážníci kvalifikovali 

jako přestupek proti veřejnému po-

řádku s uložením blokové pokuty 

v maximální možné výši 1000,- Kč. 

Samozřejmě si po sobě veškerý nepo-

řádek z celkem 9 převrácených popel-

nic uklidili.

Řidič ujížděl hlídce 
Dne 6. 2. 2015 v 1.05 hodin byli 

Ještě před nedávnem jsme se 

rozcházeli z posezení v Kavár-

ničce za šera a domů přicházeli 

za tmy. Ale jak říkají přísloví 

o tom, že se prodlužuje den po 

Novém roce, už odcházíme za 

světla, vesele a s úsměvem, ještě 

na dálku si zamáváme. Jaro tady 

bude co nevidět a my budeme 

zvažovat taky nějaké povyražení 

s výletem do okolí. Ale o tom až 

na závěr dnešního příspěvku.

V uplynulém nejkratším měsíci 

v roce jsme pokračovali ve vážném 

i veselém duchu jako v měsíci 

lednu. Z představitelů vedení 

města jsme přivítali v Křesle pro 

hosta pana místostarostu – Ing. 

Kavárnička v předjaří
Petra Elišku. Všichni jsme se na 

něj velice těšili a Kavárnička byla 

doslova „přecpaná“, museli jsme 

přinášet další židle a trošičku se 

u stolů uskromnit. Vystoupení 

pana místostarosty bylo velmi 

milé a působivé. Diskuse se točila 

kolem problémů seniorů, od pře-

chodů pro chodce až po parkovací 

místa pro invalidy a jak postrádá-

me vhodné „multifunkční se-

niorské centrum“, kterým se 

chlubí města v okolí. Pan mís-

tostarosta velmi pozorně sledoval 

diskusní příspěvky a pohotově na 

ně reagoval – s tím, že nám po-

může věci řešit. Zato byl v násle-

dujícím programu vyzýván k tan-

Myslivecký spolek Lysá nad La-

bem - DOUBRAVA uspořádal dne 

17. ledna 2015 již 9. myslivecký ples 

v Kulturním domě v Milovicích.

Hosty přicházející na ples vítala 

skupina myslivců, která je uvedla na 

místa dle zakoupených vstupenek. 

Okolo 20. hodiny byl již sál i přilehlé 

předsálí plně zaplněno. Potěšující 

byla i účast pana starosty města 

Lysá n. L. Mgr. Havelky.

Ples byl zahájen mysliveckou 

fanfárou a nástupem myslivců se 

zvěří, která byla připravena do tom-

boly pro účastníky plesu. K tanci vý-

borně hrála nově zajištěná kapela, 

která se postarala o příjemnou ná-

ladu všech účastníků po celý večer. 

Půlnoční tombola byla bohatá 

a obsahovala různé druhy zvěře: je-

Myslivecký ples 
v Milovicích se vydařil

len, muflon, několik kusů divočáků, 

srnčí zvěř, zajíců, bažantů a divokých 

kachen. Celkem bylo do tomboly při-

praveno více než 100 ks zvěře, což 

bylo účastníky plesu náležitě oceněno.

Velice povzbuzující bylo zjištění, 

že nadpoloviční účast hostů byla 

z mladé generace, která projevova-

la po celý večer zájem o celkovou 

činnost myslivců. Došlo i na otázky 

gastronomie, jak nelépe vyhranou 

zvěřinu ošetřit a chutně připravit. 

Zábava na mysliveckém plese se 

protáhla dlouho přes půlnoc a byla 

hodnocena jako dobře uspořádaná 

kulturní akce. Poděkování za skvě-

lou spolupráci patří především všem 

hostům, hudbě a městu Milovice.

za MS Lysá nad Labem - 
Doubrava, Sajfrt Josef st.  

Možná jste zaznamenali, že na 

přelomu roku se konalo v České re-

publice celoevropské setkání Taizé. 

V rámci něj se do metropole sjelo 30 

000 mladých křesťanů, a to nejen ze 

zemí kontinentu, ale z celého světa. 

I lyská církevní společenství a jejich 

příznivci se do této velkolepé akce 

zapojili. Proto si třeba vybavíte, že 

ve vánoční době bylo možné v uli-

cích města spatřit hloučky mladých 

lidí hovořících různými jazyky. Ly-

sou totiž navštívilo celkem 83 osob 

z Polska, Ukrajiny, Litvy, Německa, 

Portugalska a Brazílie. Ti všichni 

našli na pět dní ubytování v rodi-

nách, které odvážně poskytly zcela 

neznámým lidem nocleh.

Každé ráno byl den zahájen 

v katolickém kostele krátkou společ-

nou modlitbou se zpěvy Taizé. Dvě 

dopoledne měli naši hosté možnost 

Ještě jednou zpět k Vánocům…

v malých skupinkách sdílet své 

dojmy a zážitky a od různých lidí 

z našeho města si mohli také po-

slechnout krátké vyprávění o zajíma-

vých aktivitách, kterým se věnují. Na 

odpolední program odjížděli poutní-

ci do Prahy, kde se účastnili předná-

šek, seminářů a workshopů, a večer 

spolu se všemi účastníky setkání 

společné modlitby v Letňanech. 

Specifi ckou částí setkání se stala 

silvestrovská noc, kterou naši hosté 

trávili v Lysé. Půlnoc proběhla - pro 

mnohé jistě netradičně - v koste-

le, kde se konala přímluva za mír. 

V již neformálním duchu proběhl 

následně v tělocvičně festival náro-

dů, při němž lidé za jednotlivé státy 

ukázali své národní tance, zpěvy či 

předvedli jiná vystoupení.

Setkání přineslo účastníkům 

spoustu nevšedních zážitků. Lidé 

neskrývali nadšení z poznání jiných 

kultur, strach z toho, jestli vše pro-

běhne v poklidu, ale i zklamání, že 

vše skončilo a hosté odjeli domů. 

U nás Čechů navíc bezesporu 

prověřilo organizační dovednosti 

a schopnost improvizace a zároveň 

potvrdilo, že i nejisté situace lze cel-

kem snadno překonat.

Ačkoli to může znít jako klišé, 

nejvíce oceňovaným přínosem bylo 

to, že jsme měli možnost potkat se 

s novými lidmi, a to nejen ze zahra-

ničí. Setkání spojilo i obyvatele Lysé 

a ukázalo, že je zde žije spousta 

milých lidí, o nichž jsme dlouho ne-

měli ani tušení. Všichni proto dou-

fáme, že naše nová přátelství budou 

trvat i nadále.

Díky všem účastníkům ještě 
jednou vyjadřuje organizační tým 
hostitelského společenství v Lysé.

ci téměř všemi našimi tančícími 

dámami. Při rozloučení slíbil, že 

nás zase brzy navštíví.

Druhým návštěvníkem v Křes-

le pro hosta byla paní Martina 

Kotršálová, vedoucí PENNY 

marketu u nadjezdu v Lysé. 

Všichni ji dobře známe: velice 

čilá, sympatická, jak roztáčí tým 

marketu při doplňování zboží do 

regálů nebo k pomoci zákazní-

kům. Při návštěvě nám názorně 

předvedla, jak nakupovat hezky 

česky, jak uvádějí reklamy. Ráda 

přivítá zejména právě seniory 

a pomůže jim při výběru zboží.

I nadále budeme pokračo-

vat s přizváním představitelů 

a významných osobností města. 

S výjimkou posledního pondělí 

v březnu – 30. 3., kdy si udělá-

me výlet do Kerska, do Lesního 

ateliéru u Kubů, kde se potěšíme 

jejich přípravou na velikonoce. 

Jsme od vedoucí paní Jany srdeč-

ně zváni a pojedeme autobusem. 

Hlaste se přímo v Kavárničce 

u muzikantů.

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 labu-
tě“, vždy od 14.00 do 16.00 ho-
din. 

Těšíme se na vás!

MVDr. Jan Kořínek

strážníci požádáni o součinnost při 

zadržení dvou osob. Řidič osobní-

ho motorového vozidla Opel Cor-

sa nezastavil na pokyn policisty 

k zastavení a snažil se hlídce ujet, 

tím započala honička jak z akční-

ho fi lmu. Řidič vozidla, který svojí 

jízdou ohrožoval ostatní účastníky 

silničního provozu nakonec skon-

čil v kolejišti, kam se svým vozem 

v nouzi vjel. Štěstí v neštěstí měli 

oba muži sedící ve vozidle, jelikož 

vozidlo se na kolejích zaklínilo a k 

vozidlu se v tu chvíli blížil přijíž-

dějící nákladní vlak, který střetu 

již nedokázal zabránit a vozidlo 

nárazem odhodil. To už ovšem 

oba muži byli mimo vozidlo, kte-

ré stačili před nárazem opustit. 

Oba muži byli následně zasahují-

cími policisty zadrženi. Při šetření 

k osobám bylo zjištěno, že 29 letý 

řidič z Kounic měl nejen správ-

ním orgánem uložen zákaz říze-

ní motorových vozidel, ale navíc 

i pozitivní test na přítomnost 

omamných a psychotropních lá-

tek, kterému se na místě podrobil. 

Vozidlo, se kterým řidič ujížděl, 

nemělo na silnici také nic dělat, 

jelikož bylo z evidence vyřazeno. 

Způsobená škoda na lokomotivě 

a dalšího příslušenství ČD byla 

předběžně vyčíslena na cca. 500 

000,- Kč. 29 letý řidič se bude prav-

děpodobně před soudem zpovídat 

hned z několika přečinů dle trestní-

ho zákoníku.

Sledujte naše webové stránky na 

adrese www.mplysa.cz, kde najdete 

mnoho užitečných informací.

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

Some primal termite knocked on wood 
And tasted it, and found it good. 
And that is why your Cousin May 

Praotec termit se zavrtal do prken 
a našel pamlsek pod jejich povrchem. 

Jinak by dneska sest enka Madla 
podlahou v p edsíni nepropadla. 
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Litol čte dětem II 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 
– 3. března 2015 – 3. března 2015 
od 16.30 hodinod 16.30 hodin

Přednáška PaedDr. Marie Kořínkové bude volně 

navazovat na lednové povídání o významných že-

nách české minulosti. Tentokrát bude prostor vě-

nován Marii Terezii. Akce se koná od 16.30 hodin 

v knihovně. Vstup volný.

 

Labyrint – 4. března 2015 Labyrint – 4. března 2015 
od 16.00 do 19.00 hodinod 16.00 do 19.00 hodin
Soutěž pro rodiče s dětmi věnovaná 100. výročí rozluštění chetitštiny lyským 

rodákem Bedřichem Hrozným. Start a cíl soutěže bude v knihovně. Soutěž 

je pořádána ve spolupráci s Polabským muzeem.

Bojíme se Islámu?! Bojíme se Islámu?! 
– 6. března 2015 od 17.00 hodin– 6. března 2015 od 17.00 hodin
Beseda se spisovatelkou, cestovatelkou a dlouholetou zahraniční zpravodaj-

kou Českého rozhlasu Pavlou Jazairiovou nad aktuálním tématem Islámu. 

Vstup volný.

 

Kanonické manželské právo doby barokního Kanonické manželské právo doby barokního 
absolutismu na pozadí sňatku Anny Kateřiny absolutismu na pozadí sňatku Anny Kateřiny 
Šporkové – 10. března 2015 od 17.00 hodinŠporkové – 10. března 2015 od 17.00 hodin
Přednáška Prof. JUDr. Ignáce A. Hrdiny, DrCs., O. Praem. k legislativním 

problémům svatby Anny Kateřiny Šporkové. Vstup volný.

Kurz drátování – Kurz drátování – 
11. + 25. března 2015 od 16.30 hodin11. + 25. března 2015 od 16.30 hodin
Pravidelné kurzy drátování s Janou Procházkovou v knihovně. 

Madeirová vajíčka Madeirová vajíčka 
– 13. března 2015 od 17.00 hodin– 13. března 2015 od 17.00 hodin
Kurz výroby a zdobení madeirových vajíček s Andreou Říhovou. Krásná 

krajková madeirová vajíčka již nemusí být Vaším snem! Přijďte se naučit, jak 

si poradit s jejich výrobou a jak je zdobit. Kurzovné 250,- Kč. V ceně kurzov-

ného jsou zahrnuty náklady na materiál, slepičí vejce a 1 ks husího vejce.  Na 

kurz je nutné se přihlásit předem. Počet míst omezen! 

Nebyla to Pátá, byla to Devátá Nebyla to Pátá, byla to Devátá 
– 17. března 2015 od 19.00 hodin– 17. března 2015 od 19.00 hodin
Komedie Alda Nicolaje v režii Jiřího Menzela s Janou Švandovou a R. Hru-

šínským v hlavní roli. Představení se uskuteční v Kině Lysá n. L. Předprodej 

vstupenek v Městské knihovně. Cena vstupného v předprodeji 250,- Kč, na 

místě před představením 300,- Kč.

Barevné přechody a razítkování Barevné přechody a razítkování 
– modelování z FIMO hmoty – modelování z FIMO hmoty 
– 20. března 2015 od 16.00 hodin– 20. března 2015 od 16.00 hodin
Kurz Jany Svobodové, která nás seznámí s prací s FIMO hmotou. Vlastno-

ručně si budete moci vyrobit několik šperků. Cena kurzu včetně spotřebova-

ného materiálu je 290,- Kč. Vzhledem k omezené kapacitě je nutné se na kurz 

přihlásit předem. Kurz je určen pro dospělé případně studenty. 

Kouzlo a síla tradičních kamen Kouzlo a síla tradičních kamen 
– 24. března 2015 od 18.00 hodin– 24. března 2015 od 18.00 hodin
Přednáška kamnáře a přírodního stavitele Ing. Jana Hrabce o zdravém 

a ekologickém vytápění pomocí hliněných kamen.

Noc s Andersenem – 27. - 28. března 2015Noc s Andersenem – 27. - 28. března 2015

Tradiční akce pro dětské čtenáře knihovny spo-

jená s přespáváním dětí v knihovně. Letošním 

tématem bude Jan Drda. Na akci je nutné se 

přihlásit předem, počet míst na akci je omezen! 

Lesní školka v každém ročním období Lesní školka v každém ročním období 
– 4. března – 1. dubna 2015– 4. března – 1. dubna 2015
Retrospektivní fotografi cká výstava z 5-ti letého fungování milovické 

lesní mateřské školky Skřítek.

Připravujeme na duben:Připravujeme na duben:

Velikonoční prázdniny v knihovně – 2. + 3. dubna 2015 od 9.00 do 
12.00 hodin – program pro děti, které nerady tráví prázdniny doma, 

Na program bude třeba se přihlásit předem, počet míst omezen!

Musica Dolce Vita – 6. dubna 2015 od 16.00 hodin – tradiční veliko-

noční koncert v evangelickém kostele v Lysé n. L., na kterém se před-

staví úspěšné dámské trio ve složení: Daniela Demuthová (zpěv), Žofi e 

Vokálková (fl étna), Zbyňka Šolcová (harfa).

Milé čtenářky a čtenáři Listů, po 

úspěšném prvním ročníku vás opět 

zveme na akci Litol čte dětem, kte-

rá se uskuteční v sobotu 21.března 

2015 od 13.00 hodin. Jde o čtení 

veřejné a hlasité, při kterém jed-

notlivé pohádkové příběhy čtou jak 

děti, tak dospělí. Loni byl ze strany 

dětí i rodičů o čtení takový zájem, 

že se ani nedostalo na každého, 

a to se četlo 3,5 hodiny. V minulém 

roce jsme četli Pohádky od Miloše 

Macourka. Název knihy, kterou bu-

deme číst letos, si pro vás necháme 

jako překvapení.

Ve školní družině je prostor jak na 

sezení, tak na polehávání, některé 

děti při čtení dokonce usnuly. Mezi 

čtením se všichni účastníci této akce 

můžou občerstvit, připraven bude 

čaj i káva, k tomu vynikající dobroty 

upečené přítomnými maminkami. 

Pokud jde o doprovodné akce, 

loni jsme vyhlásili anketu o nej-

oblíbenější knihu v jednotlivých 

třídách, letos chystáme soutěž 

o nejkrásnější obrázek s literární 

postavou. Všechny výkresy žáků ZŠ 

Litol budou k vidění na této akci. 

Dále máme přichystanou jednu no-

vinku, a to zajímavou besedu s doc. 

Annou Kucharskou, Ph.D. a PhDr. 

Veronikou Laufkovou z Pedagogic-

ké fakulty UK v Praze na téma „Jak 

děti čtou a stávají se čtenáři a co dě-

lat proto, aby jimi zůstaly“. 

Budeme rádi, pokud vezmete 

své děti a přijdete si společně s nimi 

třeba jen na chvíli nebo se i zapojí-

te jako čtenáři. Zveme, stejně jako 

loni, také absolventy naší školy. Ko-

nec akce je plánován po skončení 

besedy asi na 17. hodinu. 

Těšíme se na vás.

Za školskou radu ZŠ TGM,
Martina Svobodová

V zámeckých prostorách našeho 

domova se nachází nádherná kaple 

sv. Tří králů. Naší první letošní akcí 

byla poutní mše svatá, která se konala 

v sobotu 10. ledna 2015. Mši sloužil 

kněz Pavel Porochnavec a jáhen Mgr. 

Alois Zoubek. Mši doprovázel svým 

zpěvem Chrámový sbor u sv. Jana Křti-

tele, který ještě po skončení mše zazpí-

val několik spirituálů. Jako každoročně 

byla mše pořádána i pro širokou ve-

řejnost, která přišla v hojném počtu. 

Velice nás těší, že se k nám rádi vracíte.

Další významnou akcí pro nás 

byla návštěva hudební kapely „Ces-

mína“ z mělnického centra pro se-

niory. Přijeli k nám v pátek 30. ledna 

s hudebním pásmem o skladateli 

Karlu Hašlerovi, které se jim oprav-

du povedlo. Hašlerovy písničky naše 

klienty vždy ,,chytí za srdce“ a rádi si 

je zpívají. Strávili jsme s „Cesmínou“ 

pěkné dopoledne a doufáme, že to 

nebyla její poslední návštěva.

I v letošním roce jsme pokračovali 

v našich tradičních akcích a uspořá-

dali „Zámecký Valentýnský ples“. 

Letos proběhl v úterý 10. února 

v dopoledních hodinách. Opět mezi 

nás přišli hosté z města a to Klub 

důchodců a Baráčníci. O hudební 

doprovod se postaral pan Josef Ho-

mola se Zámeckou kapelou. Hráli 

se především zamilované písně, 

ale i písničky na přání. Letos mezi 

nás poprvé přišli manželé Daniel 

Malinovský a Ilona Malinovská. Vě-

nují se závodně latinskoamerickým 

tancům a to v kategorii Senior – D. 

Předvedli nám ukázku čtyř tanců. 

Byla to samba, cha–cha–cha, rum-

ba a jive. Latinskoamerické tance se 

u nás těší velké oblibě a není divu, 

protože jsou plné energie, rytmu 

a hned svádí k zatancování. Že to 

není ale jen tak jednoduché jsme si 

mohli vyzkoušet hned po předtan-

čení. Manželé Malinovští nás učili 

základní krok tance cha–cha–cha, 

šikovnější z nás zvládli i otočku. Moc 

nám to asi nešlo, ale hodně jsme se 

u toho nasmáli a pobavili se. Touto 

cestou ještě jednou manželům Ma-

linovským děkujeme, že mezi nás ve 

svém volném čase přišli.

Po předtančení následovala sou-

těž ve zručnosti, ve které se utkala 

3 družstva po 4 členech. Nechyběly 

i odměny pro vítěze.

Ke každému plesu neodmyslitelně 

patří tombola. O ceny do tomboly 

se převážně postarali zaměstnanci 

domova a sešlo se jich víc než sto. 

V průběhu plesu se tradičně rozná-

šela valentýnská srdíčka s milými 

vzkazy a každý ještě dostal srdce z 

lineckého těsta – symbol sv. Valentý-

na, upečené v naší zámecké kuchyni. 

Nikdo neodcházel s prázdnou. 

Našimi klienty jsou i manželé 

Drboutovi. Žijí v našem domo-

vě už více jak rok. Moc rádi jsme 

s nimi oslavili jejich velké životní 

jubileum a to diamantovou svatbu 

(60 let společného života). Nechyběl 

svatební dort i kytice. Manželům 

Drboutovým ještě jednou přejeme 

pevné zdraví a spoustu dalších spo-

kojených společných let.

Závěrem bychom vás rádi po-
zvali na další přátelské setkání 
v rámci projektu „Křeslo pro hos-
ta“, tentokrát s režisérem panem 
Zdeňkem Troškou, a to dne 18. 3. 
2015 od 17.00 hodin v sále 1. pat-
ra. Jste srdečně zváni.

Přejeme vám krásné dny.

Ludmila Hlatká, fyzioterapeut
Mgr. Jiří Hendrich, ředitel

Domov Na Zámku Lysá n. L.

Klub náhradních rodin RC Routa Čelákovice
Seminář „Kniha života“ 

28. 3. 2015, do 10.00 do 15.00 hodin

JAZYKová škola Čelákovice,
lektorka Mgr. Mar  na Vančáková

Kniha života je metodou, která pěstounům může po-
moci společně s dítětem hledat a nacházet odpovědi na 
otázky související s minulos   dítěte a vyrovnat se s nimi. 
Prak  cký seminář o tom, jak vytvořit tuto pomůcku, jak 

s ní pracovat. Cílem je najít cestu, jak utvářet iden  tu 
dítěte v pěstounské péči, jak mu pomoci ukotvit se v ná-
hradní rodině a eliminovat vznik problémů souvisejících 

s poruchou iden  ty.
Seminář je zdarma pro pěstouny, kteří s RC Routa 

uzavřeli dohodu o výkonu PP. Cena pro pěstouny jiných 
organizací: 800 Kč. Pěstouni jiných organizací mohou 

požádat o úhradu organizaci, se kterou mají uzavřenou 
smlouvu o výkonu PP. Program pro předem přihlášené 

dě   zajištěn. 

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

Muzeum Bedřicha Hrozného
Lysá nad Labem

POLABSKÉ MUZEUM a MUZEUM BEDŘICHA HROZNÉHO
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA PŘEDNÁŠKU

MGR. MIROSLAVA SOUKUPA

„AREÁL EVANGELICKÉHO 
SBORU V LYSÉ NAD LABEM“
FARA EVANGELICKÉHO SBORU 
V LYSÉ NAD LABEM
NÁMĚSTÍ BEDŘICHA HROZNÉHO 442
17. BŘEZNA 2015 V 17.30 HODIN
CENA: 30,- Kč
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INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Telefonické konzultace
dětských lékařů

(po ordinačních hodinách)

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

MUDr. Chocholová    
 tel. 606 840 451

MUDr. Matasová        
 tel. 607 746 211

Pro registrované pacienty těchto lékařů: 

Po 2. 3. MUDr. Čerňanská
Út 3. 3. MUDr. Matasová
St 4. 3. MUDr. Chocholová
Čt 5. 3. MUDr. Dáňová
Pá 6. 3. MUDr. Chocholová
So 7. 3. MUDr. Matasová
Ne 8. 3. MUDr. Čerňanská
Po 9. 3. MUDr. Čerňanská
Út 10. 3. MUDr. Matasová
St 11. 3. MUDr. Chocholová
Čt 12. 3. MUDr. Dáňová
Pá 13. 3. MUDr. Čerňanská
So 14. 3. MUDr. Matasová
Ne 15. 3. MUDr. Matasová
Po 16. 3. MUDr. Čerňanská
Út 17. 3. MUDr. Matasová
St 18. 3. MUDr. Chocholová
Čt 19. 3. MUDr. Dáňová

Pá 20. 3. MUDr. Matasová
So 21. 3. MUDr. Dáňová
Ne 22. 3. MUDr. Dáňová
Po 23. 3. MUDr. Čerňanská
Út 24. 3. MUDr. Matasová
St 25. 3. MUDr. Chocholová
Čt 26. 3. MUDr. Dáňová
Pá 27. 3. MUDr. Dáňová
So 28. 3. MUDr. Chocholová
Ne 29. 3. MUDr. Chocholová
Po 30. 3. MUDr. Čerňanská
Út 31. 3. MUDr. Matasová
St 1. 4. MUDr. Chocholová
Čt 2. 4. MUDr. Dáňová
Pá 3. 4. MUDr. Chocholová
So 5. 4. MUDr. Čerňanská
Ne 6. 4. MUDr. Čerňanská

 Všední dny: 17.00 – 22.00 hodin
 Sobota, neděle a svátek: 8.00 – 20.00 hodinUkončení úspěšného projektu Řemesla v moderní době

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 d tí z MŠ 
a ZŠ a jejich doprovod 
na kroužky či do herny 

RC Parníček
Cena za p evod 10 Kč

COWORKINGOVÉ 
CENTRUM

ST 9-12 h, 14-18 h; ČT 9-12 h
Pot ebujete pracovat na počítači, anebo si 

vy ídit telefony a dít  Vám to nedovolí?

P ijďte do RC, dít  Vám 
pohlídáme a Vy m žete 
u nás v klidu pracovat

ŠKOLIČKA
BENJAMÍNEK

pro d ti od 2 let
PO – PÁ:  8 – 12 hodin

ÚT: 8 – 15 hodin

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

Setkání s fyzioterapeutkou
Mgr. Miklovičovou na téma:  
D TSKÉ NOŽIČKY A BOTIČKY
v pond lí 9.3.2015, 9.30–12.00
+ možná osobní konzultace

Připravujeme právní 
a psychologickou 

internetovou poradnu
WWW.RCPARNICEK.CZ

P EDPORODNÍ KURZ
pro nastávající rodiče
v pond lí 13. 4. 2015

17.00–19.30 hodinCVIČENÍ PRO DěTI
OD 1,5 DO 6 LET

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

VÝUKA HRY NA FLÉTNU
pro d ti od 4 do 8 let 

každý čtvrtek odpoledne
ZAČÍNÁME 12. 3.

BAZÁREK D TSKÉHO
OBLEČENÍ, POT EB 

A HRAČEK
23.3.–24.3. p íjem v cí
25.3.–27.3. prodej v cí

Cena za p íjem 4 Kč / ks
P IJĎTE PRODAT I NAKOUPIT

NABÍZÍME ŠIROKÝ VÝBěR KROUŽKŮ
RŮZNÉHO TYPU A PRO RŮZNÉ VěKOVÉ SKUPINY:

– pro d ti od 3 do 8 let odpoledne s angličtinou s rodilou mluvčí
– pro d ti HUDEBNÍ VŠEZNÁLEK (1–4 roky); 
 hravé cvičení (1,5–6 let); taneční škola (p ípravka) (3–6 let)
– Školička BENJAMÍNEK = klub pro p edškolní d ti (již od 2 let)
– pro dosp lé - cvičení s hlídáním d tí, p edporodní kurzy
– pro dosp lé anglická konverzace s rodilou mluvčí

PRÁVNÍ PORADNA
z oblasti občanského práva
19. 3. od 16.00 do 17.30 hodin

zdarma - nutné se objednat

10. prosince 2014 se konala 

v nově rekonstruovaných gra-

fi ckých dílnách školy závěrečná 

konference projektu Řemesla 

v moderní době. Projekt byl rea-

lizován v rámci Operačního pro-

gramu Vzdělávání pro konkuren-

ceschopnost v prioritní ose 1.1 

– grantový projekt. Počátek pro-

jektu byl již v roce 2012, kdy vznikl 

nápad projekt realizovat. Žádost 

byla podána v roce 2012, projekt 

byl schválen a jeho realizace za-

počala 1. dubna 2013. K ukončení 

projektu došlo 31. prosince 2014. 

Projekt řešil problematiku odbor-

ného vzdělávání žáků střední školy 

s důrazem na specializované od-

borné techniky a řemeslné doved-

nosti. Zpracováním tří výukových 

modulů (Umělecké řemeslné gra-

fi cké techniky, Dějiny výtvarné kul-

tury - zdroj pro uměleckou tvorbu, 

Tvorba oděvního modelu) a jejich 

zařazením do školních vzděláva-

cích programů pro umělecké obory 

vyučované na SŠ OGD v Lysé nad 

Labem (Oděvní design, Grafi cký 

design a Design interiéru a byto-

vých doplňků) došlo k zajištění 

kvalitní komplexní odborné pří-

pravy žáků. Vzniklo celkem 17 vý-

ukových modulů, z toho 6 s kom-

ponentou ICT. Součástí modulů 

byly i aktivity uskutečňované mimo 

prostory školy: odborné programy 

a výjezdy zaměřené na návštěvy 

galerií, kulturních center a pod-

niků v ČR i zahraničí s aktivitami 

přímo souvisejícími s výukovými 

moduly. Celkem bylo uskutečně-

no 73 akcí, z toho 7 zahraničních. 

Těchto aktivit se zúčastnilo 2221 

žáků. Bylo podpořeno 22 osob 

poskytujících služby. Součástí 

projektu bylo pilotní ověření, kte-

rého se zúčastnilo 218 žáků ve 243 

hodinách. Všechny plánované cíle 

byly splněny a počty monitorova-

cích indikátorů překročeny. Pro 

uskutečnění aktivit, které souvise-

ly s výukou v budově školy, došlo 

k vybudování odpovídajícího záze-

mí dvou plně vybavených grafi c-

kých a oděvních učeben s projekční 

technikou, s připojením k inter-

netu a s výukovými pomůckami, 

jedné učebny s počítači typu MAC 

a zázemím pro odborné vzdělávání 

- nově zrekonstruované dílny. 

Projekt vedl ke zvýšení kvality 

výuky a celkové vzdělanosti žáků, 

ke zvýšení manuální a technické 

zručnosti, umožnil zavedení no-

vých vyučovacích metod, orga-

nizačních forem výuky a činností 

s důrazem na mezipředmětové 

vazby, které přispěly k rozvoji klí-

čových kompetencí a využívání 

informačně-komunikačních tech-

nologií v rámci nově zpracova-

ných výukových modulů. Projekt 

výrazně zvýšil kvalitu přípravy 

žáků do praxe.

Za celý realizační tým
Ing, Bc. Iva Valenová

Projekt byl spolufi nancován 
z Evropského sociálního fondu 
a státního rozpočtu České repub-
liky v rámci Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschop-
nost.

Nový čtyřletý studijní obor – bez talentové zkoušky

PRODUKČNÍ ČINNOST V UMĚNÍ A REKLAMĚ
(63-41-M/01 Ekonomika a podnikání)

Začínáme od 1. září 2015.
Přihlášky je nutno zaslat do 15. března 2015.
 

Více informací:  tel.: 325 551 074, 
mazlova@ogdlysa.cz, www.ogdlysa.cz

Střední škola
odĜvního a grafi ckého designu
Lysá nad Labem, Stržišt  475

P o l o l e t n í 

v y s v ě d č e n í 

žáčků prvních 

tříd Základní 

školy Bedři-

cha Hrozného proběhlo ve slav-

nostním duchu. Své úplně první 

vysvědčení přebírali prvňáčci 

s velkým očekáváním a se zata-

jeným dechem. Předávání byl 

přítomen spolu s paní ředitel-

kou PaedDr. Irenou Jarešovou 

rovněž pan starosta Mgr. Jiří 

Havelka, který věnoval dětem 

milý dárek od Městského úřadu 

Lysá nad Labem - pastelky pro 

úspěšný rozvoj jejich kreativity 

a pamětní list. Atmosféru ra-

dosti z jedniček dovršily paní 

učitelky krásným překvapením - 

knížkami, které vykouzlily další 

vlnu úsměvů na dětských tvářič-

kách.

První vysvědčení prvňáčků

Pro všechny prvňáčky i pří-

tomné dospělé byl tento den ne-

zapomenutelným zážitkem.

za ZŠ B. Hrozného Lysá n. L.
Mgr. Věra Kindlová a

Mgr. Iva Pospíchalová

V posledním 

týdnu 1. polo-

letí se mluvilo 

nejen o vysvěd-

čení, ale hlavně 

o blížícím se lyžáku, na který jsme se 

s osmáky a několika deváťáky tolik 

těšili. 

V sobotu jsme se všichni plni 

očekávání sešli u autobusu. Po ne-

celých dvou hodinách jsme už vy-

stupovali na beneckém parkovišti. 

Zakrátko se nám ze svahu mezi 

bělostnými větvemi stromů otevřel 

pohled na náš penzion Na Rychlo-

vě, který vypadal, jako by si hověl ve 

sněhové peřince. 

První podvečer jsme věnovali 

vybalování, seznámení se základ-

ními informacemi k našemu kurzu 

a pravidly pobytu na horách. Další 

dny už měly podobný scénář – do-

polední a odpolední sjezdový nebo 

běžkařský výcvik pod vedením uči-

telů-instruktorů a také volné chvíle 

strávené odpočinkem, hrami, sou-

těžením, povídáním se spolužáky, 

zpěvem s kytarou nebo třeba hro-

madnou koulovačkou za chatou.

Náš lyžák na Benecku
Ti, kteří na lyžích nikdy předtím 

nestáli, projevili houževnatost i píli 

a velmi brzy se zdoláním svahu ne-

měli nejmenší problém. Postupným 

tréninkem se ze začátečníků stali 

nadšení lyžaři, na které bylo radost 

pohledět. Také další družstva se den 

ode dne viditelně zlepšovala. Zá-

jemcům o snowboarding se věnova-

la p. uč. Borovičková, takže se mezi 

lyžaři začali v druhé polovině kurzu 

prohánět i čtyři příznivci „prkna“. 

Běžkařský výcvik ukázal všem, 

i škarohlídům, že jsou běžky velmi 

zábavnou aktivitou a že se při běž-

kařských výpravách zařazováním 

her na sněhu zpravidla zažije spous-

ta legrace. 

Odpolední aktivitu bez lyží jsme 

si 3. den pobytu opravdu užili. Pro-

šli jsme se do centra Benecka a strá-

vili zábavné odpoledne na snowtu-

bingové dráze. Svištělo nám to na 

zádech i na břiše parádně... 

Jedno z posledních lyžařských 

odpolední jsme pojali jako karneva-

lovou jízdu v převlecích a maskách. 

Kdybyste byli s námi, spatřili byste 

mnoho unikátních kostýmů ze zví-

řecí, pohádkové i lidské říše. 

Dny výcviku pomalu uběhly - 

nastal čas porovnat výkony lyžařů 

v běžeckém a slalomovém závo-

dě.  Ve čtvrtek večer jsme se sešli 

v jídelně na vyhlášení vítězů. Všich-

ni ocenění byli zvěčněni s diplomy, 

medailemi a malými dárečky před 

objektivy našich fotografů.

Co říci závěrem? Náš lyžák se 

povedl. Hlavně zásluhou dětí, od 

jejichž přístupu a chování se odvíjí 

celá atmosféra výcviku. Spokojeni 

byli i všichni přítomní učitelé, kte-

ří kurz připravili a vedli. Patří jim 

naše poděkování stejně jako všem 

zaměstnancům penzionu Na Rych-

lově. A přestože se puberťáci čas-

to vyjadřují velmi úsporně, určitě 

i vás by potěšila jejich odpověď na 

otázku, jaký že byl ten letošní lyžák 

– zkrátka: „Bylo to libový.“

Za všechny přítomné lyžařky 
a lyžaře Olga Gruhnová
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Klub
Fajn KlubFajn

www.fajnklub.eu
email: klubfajn@seznam.cz

tel.: 777 141 243, 777 332 526
Pod bradova 1707, Lysá n. L.

Náplní našich tréninků (pravi-

delně každý pátek od 16.00 do cca 

18.00 hodin) je příprava na závody 

v požárním útoku a branný závod 

všestrannosti. Pod vedením kvali-

fi kované vedoucí se s dětmi hravou 

formou učíme nejen hasičským 

dovednostem, znalostem a zá-

chranářství vůbec, ale jezdíme na 

výlety, exkurze a pořádáme různé 

kulturní akce. Děti to u nás oprav-

Přidejte se k mladým 
hasičům ve Dvorcích

du baví a nás také. Je možné se 

domluvit na svozu dětí na kroužek 

i domů. Přijďte se podívat ve dnech 

20. 3. a 27. 3. 2015 od 16.00 hodin 

do hasičské zbrojnice ve Dvorcích 

na jeden z našich tréninků. Krou-

žek je pro děti od 3 do 15 let. Vše je 

zcela zdarma. V případě jakýchkoli 

dotazů pište na e-mail: detidvor-

ce@seznam.cz. Těšíme se na vás.

Petra Šolínová

MŠ Čtyřlístek
Brandlova 1590

289 22  Lysá nad Labem

tel.: 325 551 164

www.ms-ctyrlistek.cz

MŠ Dráček
Mírová 430

289 22  Lysá nad Labem - Litol

tel.: 325 561 079

www.msdracek.cz

MŠ Mašinka
Sídliště 1512, 1516

289 22  Lysá nad Labem

tel.: 325 551 421

www.ms-masinka.cz

MŠ Pampeliška
Sídliště 1464/45 

289 22  Lysá nad Labem

tel.: 325 551 423 

www.mspampeliskalysanl.cz

Každoročně, zpravidla v tuto 

dobu, seznamujeme zákonné zá-

stupce dětí s organizací zápisu a kri-

terií pro přijímání dětí k předškolní-

mu vzdělávání.

Zápisový proces, tzv. správní ří-

zení (řídí se Zákonem č. 500/2004 

sb., správní řád) lze zjednodušeně 

rozčlenit do třech etap (podání žá-

dosti, nahlížení do spisu, vydání 

rozhodnutí). Před vlastním zaháje-

ním správního řízení organizují MŠ 

v Lysé n. L. ještě informační schůz-

ky neboli dny otevřených dveří. 

Uvedený přehled by měl zájemcům 

poskytnout důležitá data a základní 

informace (další informace o ma-

teřských školách je možné vyhledat 

na webových stránkách nebo ná-

stěnkách jednotlivých MŠ).

Dny otevřených dveří
v jednotlivých MŠ:
(poskytnutí informací o škole, 

vydání žádostí, prohlídka MŠ)

MŠ Čtyřlístek 
10. 3. 2015 od 15 do 16.15 hodin

MŠ Dráček 

11. 3. od 15 do 16.15 hodin

MŠ Mašinka 

12. 3. 2015 od 15 do 16.15 hodin

MŠ Pampeliška 

12. 3. 2015 od 15 do 16.15 hodin

Předávání žádostí k rukám 
ředitelek všech MŠ v Lysé n.L.:
(rodiče zváží, kolik žádostí podají – 

do kterých mateřských škol)

V úterý 24. 3. 2015 od 7 do 12 

hodin, ve středu 25. 3. 2015 od 13 

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2015/16
do 18 hodin, Hasičská zbrojnice – 

kulturní místnost, Pivovarská 1518, 

Lysá n. L.

Nahlížení do správního spisu 
v jednotlivých MŠ:
(žadatel má možnost nahlédnout 

do správního spisu založeného na 

základě podané žádosti)

MŠ Čtyřlístek
7. 4. 2015 od 8 do 12 hodin

MŠ Dráček
8. 4. 2015 od 8 do 12 hodin

MŠ Mašinka
9. 4.2015 od 8 do 12 hodin

MŠ Pampeliška
9. 4. od 10 do 12 hodin

Předávání rozhodnutí do vlastních
rukou zákonných zástupců:
(rodiče zváží, kterou mateřskou 

školu upřednostní – pro případ 

přijetí do více mateřských škol)

Ve středu 22. 4. 2015 od 12 do 18 

hodin, Hasičská zbrojnice – kultur-

ní místnost, Pivovarská 1518, Lysá 

nad Labem.

Závazná kritéria pro přijímání 
dětí pro všechny MŠ v Lysé n. L.:

1. K předškolnímu vzdělává-

ní se přednostně přijímají děti 

jeden rok před nástupem školní 

docházky nebo s odkladem škol-

ní docházky v posledním roce 

před zahájením povinné školní 

docházky.

2. K předškolnímu vzdělávání 

se přijímají děti s trvalým bydli-

štěm v Lysé nad Labem od nej-

staršího po nejmladší, zpravidla 

do dovršeného třetího roku mi-

nimálně v den zahájení školního 

roku, pro který by mělo být do 

mateřské školy přijato. Ke dni 

přijímacího řízení musí být dítě 

schopno plnit školní vzdělávací 

program a samostatně zvládat 

úkony sebeobsluhy.

3. K předškolnímu vzdělávání 

může ředitelka školy přijmout dítě 

na základě zhodnocení kritéria 

zvláštního zřetele, např. sourozen-

ce. Ke dni přijímacího řízení musí 

být dítě schopno plnit školní vzdělá-

vací program a samostatně zvládat 

úkony sebeobsluhy.

4. K předškolnímu vzdělávání 

se přijímají děti i s jiným trvalým 

bydlištěm než v Lysé nad Labem 

od nejstaršího po nejmladší, zpra-

vidla do dovršeného třetího roku 

minimálně v den zahájení školní-

ho roku, pro který by mělo být do 

MŠ přijato – zohledněny budou 

děti s trvalým bydlištěm ve Staré 

Lysé a Jiřicích. Ke dni přijímací-

ho řízení musí být dítě schopno 

plnit školní vzdělávací program 

a samostatně zvládat úkony sebe-

obsluhy.

Závazný postup  pro všechny 
mateřské školy v Lysé n. L.):

Ředitelky konkrétních mateř-

ských škol převezmou žádosti 

o přijetí k předškolnímu vzdělávání 

a vyhodnotí je dle kritérií – trvalého 

bydliště a věku dítěte (nezohled-

ňuje se zaměstnanost zákonných 

zástupců dítěte). Žádost musí obsa-

hovat vyjádření pediatra k nástupu 

dítěte k předškolnímu vzdělávání. 

K žádosti jsou zákonní zástupci 

dítěte povinni předložit doklad 

o trvalém bydlišti dítěte, tím je výpis 

z evidence obyvatel.

Výsledky budou zveřejněny: Ha-

sičská zbrojnice – kulturní míst-

nost, Pivovarská 1518, Lysá n. L. 

během předávání rozhodnutí do 

vlastních rukou zákonných zástup-

ců (viz uvedená data a čas) a dále 

je ředitelky zveřejní ve škole způso-

bem obvyklým. 

Na zákonném zástupci dítěte je, 

aby vybral předškolní zařízení pro 

dítě a též zvážil počet podávaných 

žádostí o přijetí dítěte k předškolní-

mu vzdělávání.

V současné době je v lyských 

mateřských školách 378 míst. 

Předpokládáme, že pro nástup 

od školního roku 2015–2016 se 

uvolní nejméně tolik míst jako 

v předchozím roce. Tento počet 

by měl dostatečně pokrýt poptáv-

ku po místech v předškolních 

zařízeních pro děti ve věku zpra-

vidla od dovršeného třetího roku 

minimálně v den zahájení škol-

ního roku, pro který by mělo být 

dítě do MŠ přijato.

Ředitelky mateřských škol 
v Lysé nad Labem

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

LYSÁ nad LABEM
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Víte, co je malování na vodní hla-

dině neboli technika EBRU? Právě 

tuto techniku si mohly vyzkoušet 

žákyně 3. ročníku interiérového 

designu při prezentaci Šárky Du-

ran, která předvedla 15. 1. 2015 

tureckou techniku v dílnách SŠ 

OGD Lysá nad Labem. Studentky 

měly možnost malovat na speciálně 

upravené vodní hladině květ růže 

nebo tulipánu a pak výtvor z vodní 

hladiny tzv. sebrat a obtisknout na 

papír. To však byl teprve začátek! 

Abstraktní obrazy z vodní hladiny 

si zkoušely tisknout i na látku. Po 

Malování na vodní hladině v dílnách SŠ OGD
zaschnutí na vodorovném podkla-

du zafi xovaly své kreace žehlením. 

Vznikaly originální ornamentální 

útvary, které lze použít na dekoro-

vání šátků, polštářků, na zhotovení 

peněženek a kabelek. 

Turecká technika EBRU zaujala 

a nadchla všechny přítomné svou 

kreativitou a originalitou. Žákyně 

se už těší, jak budou v dalších ho-

dinách interiérové textilní tvorby 

techniku EBRU využívat ve svých 

výtvarných pracích. 

Alena Hlavatá, vedoucí
učitelka praktických cvičení

Jednotné 

p ř i j í m a c í 

z k o u š k y 

na střední 

školu si pamatují hlavně ti dří-

ve narození. Ve školním roce 

2014/2015 se stávají opět rea-

litou v podobě jejich pilotního 

ověřování. Ministerstvo škol-

ství plánuje zavedení povin-

ných přijímacích zkoušek na 

střední školy od školního roku 

2015/2016.

Přijímací zkoušky „nanečisto“
Obchodní akademie v Lysé nad 

Labem vyslyšela výzvu Cermatu 

(Centrum pro zadávání matu-

ritních zkoušek) a nabídla nejen 

lyským základním školám, ale 

i školám z okolí bezplatné otes-

tování žáků devátých ročníků 

z českého jazyka a matematiky. 

Dne 2. 2. 2015 pro ně zorganizova-

la tzv. „přijímací zkoušky nanečis-

to“. Na výzvu zareagovalo celkem 

113 žáků. Základní školy v Lysé 

nad Labem nabídku využily.

Odborně vyškolení učitelé OA v 

Lysé nad Labem testy zadali, opra-

vili a procentuálně vyhodnotili. 

Výsledky testů byly žákům sděleny 

e-mailem nebo prostřednictvím 

základní školy. Všem účastníkům 

zkoušek nanečisto OA Lysá nad 

Labem zároveň nabídla kurz Roz-

bor testů „přijímaček nanečisto“. 

Učitelé lyských základních škol 

dostávají do rukou zpětnou vazbu 

svého výchovně vzdělávacího pů-

sobení v podobě výsledků testů. 

Pokud bude zavedení přijímacích 

zkoušek povinné, mají ideální 

možnost zaměřit se na odstraňo-

vání zjištěných nedostatků a zvý-

šit tak šanci svých žáků na přijetí 

k středoškolskému studiu. 

Učitelé OA Lysá nad Labem 

věří, že „přijímačky nanečisto“ 

otestují vědomosti a dovednosti 

žáků 9. tříd a tím jim pomohou při 

rozhodování, na jakou střední ško-

lu poslat přihlášku.

Mgr. Alena Langová, 
zástupkyně ředitelky 

OA Lysá n. L.

STRACH A ÚZKOST U D TÍ
beseda s Mgr. Markétou
Kicserovou Hájkovou

speciální pedagožkou v pedagogicko-psychologické poradn

dne 10. 3. 2015 od 18.00 hodin
ve Fajn klubu v Lysé nad Labem

Každé první pond lí v m síci je možné 
si ve Fajn klubu dop át

KOSMETIKU 
S HLÍDÁNÍM DěTÍ

Detailní info o nabízených službách a ceník 
naleznete na www.kosmetika-petra.cz,

pop . na mob: 606 815 817.
Rezervaci můžete provést p ímo

 i ve Fajn klubu.

Začínáme 2. b ezna 2015.

ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem
  pořádá pod vedením ing. J. Bodláka a žáků 9. ročníku

Počítačový kurz
pro seniory a začátečníky 

5x 60 minut

první informativní schůzka 
11. března 2015
v 16.00 hodin 
 sraz ve vstupní hale školy

Cena 400 Kč
Informace na tel.:
723 948 461, 325 551 220
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Centrum sociálních a zdravotních služeb 
Pod brady, o. p. s.,

nám. T. G. Masaryka 1130, 290 01 Pod brady

vyhlašuje pro uživatele terénních sociálních služeb, kluby důchodců, 
domovy pro seniory a seniory jednotlivce

XVI. ročník sout že
Šikovné ruce našich senior  

– pro radost a pot šení
Všechny práce budou prezentovány na samostatné výstav  v Lysé 
nad Labem v rámci výstavy Senior - Handicap: aktivní život 2015, 
která se uskuteční ve dnech 11. - 14. 6. 2015 společn  s Lázeň-
ským veletrhem a výstavou růží  - Růžová zahrada. 
Nejlepší práce budou vyhodnoceny a ocen ny dne 12. 6. 2015 v 
rámci slavnostních kulturních programů v prostorách výstavišt . 
Sout ží se v činnostech -  ruční práce, literární práce, fotografi e, 
počítačové prezentace. 

Každý okruh činností má své propozice.

Ruční práce, které jste vytvo ili v průb hu posledního roku z různých 
druhů materiálů i různými technikami, nap íklad vyšívání, háčkování, 
pletení, malování, práce ze d eva, kovu, hlíny apod. můžete p ihlásit 
do sout že do 5. kv tna 2015 - odevzdat p ihlášku a seznam prací.

Literární práce na téma: „Spolu je nám dob e“  
Próza – max. dv  literární práce o max. t ech stranách textu (povíd-
ka, fejeton, vypráv ní…)
Poezie – max. t i básn , posílejte společn  s p ihláškou do 5. kv tna 
2015.

Fotografi cká sout ž na téma: „Spolu je nám dob e“  
Zúčastnit se může každý senior s max. šesti jednotlivými snímky 
či dv ma fotografi ckými cykly o nejvíce p ti snímcích. Fotogra-
fi e mohou být černobílé i barevné ve formátu nejmén  13x18 cm. 
Fotografi e zašlete společn  s p ihláškou do 5. kv tna 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 dob e“
Sout ž je vyhlášena pro seniory (jednotlivce), kte í vytvá ejí počíta-
čové prezentace. 
Prezentace musí být vytvo ena v programu MS PowerPoint nebo po-
dobném (OpenOffi ce Impress) v rozsahu 5 až 15 snímků na jednu 
prezentaci, celková délka by nem la p esáhnout 7 minut a nesmí 
být do ní vloženo video. Prezentace zašlete nejpozd ji do 5. kv tna 
2015, prosíme společn  s čestným prohlášením, které je na našich 
internetových stránkách.  
  
Kontaktní adresy:
Organizátor sout že: Bc. V ra Součková, st edisko 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 p ihláškou můžete získat i na internetových stránkách
www.centrum-podebrady.info  

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

P ejeme Vám mnoho zajímavých nápadů a t šíme se na Vás a na 
Vaše práce.

 Za organizátory Bc. V ra Součková

Co je srozumitelným smyslem 

tohoto aktu ? 

Není to jen vizitka, kterou si měs-

to vystaví na svých stránkách.

Asociace sdružuje více než 50 

měst v ČR, která usilují o rozvoj 

cyklistiky, cyklodopravy, respektive 

o vyváženost městské mobility mezi 

dělbou přepravní práce – poměr 

mezi jednotlivými složkami, které 

se různými způsoby po městě po-

hybují.

Zkušenosti ukazují, že je výhod-

né myslet na všechny části „do-

pravního koláče“, což jsou nejenom 

motorizované složky města, tedy 

osobní auta, kamiony a zásobování 

ale také dopravou ohrožené slabší 

skupiny – pěší, děti, senioři, handi-

capovaní a cyklisté. 

Vyvážená mobilita města neřeší 

jen dopravní problém, kudy budou 

jezdit a nejezdit naše auta a kde je 

budeme parkovat. Vyvážená mo-

bilita řeší, jak se budeme a hlavně 

jak se chceme po městě pohybovat. 

Lysá vstupuje do Asociace měst pro cyklisty

Jak chceme, aby se pohybovaly 

naše děti, abychom je nemuseli 

vozit do školy a na kroužky jen au-

tem.

Pokud se více lidí pohybuje měs-

tem na kole, ulice jsou průchodnější 

i pro motorovou dopravu, lépe se 

dýchá a cesty jsou bezpečnější.  

Asociace pomáhá řešit naší cestu 

k tomu, jak chceme, aby naše město 

vypadalo, jak si ho představujeme. 

Je to na nás, stanovit si, jaký je náš 

strategický cíl a zda se staneme 

městem s dobrou adresou, kde se 

nám dobře žije, kde se s lidmi po-

tkáváme osobně a ne jenom na kři-

žovatkách v autech.

Asociace usiluje a předkládá 

podněty pro změny v legislativě 

ČR, které směřují ke zrovnopráv-

nění cyklistické dopravy. Je to sil-

nější potenciál, než kdyby o takové 

změny usilovalo jedno město.

Asociace poskytuje poradenství, 

pořádá semináře na půdě minis-

terstev a univerzit a členská města 

asociace si předávají zkušenosti 

mezi sebou.

Lysá svým členstvím tak může 

využít zkušeností jiných měst. Jako 

příklad - pokud bude Lysá řešit ur-

čité dopravní opatření ve prospěch 

cyklisty, chodce..., které bude neře-

šitelné z hlediska stávající legislati-

vy, může se obrátit s radou na Asoci-

aci, která Lysé poukáže na podobný 

problém, který jíž řešilo např. město 

Uherské Hradiště. Asociace poradí, 

jak v takovém případě postupovat, 

aby řešení bylo průchodné. Někdy 

to mohou být jen snadná opatření 

s využitím nové dopravní značky, 

která v současné legislativě neexis-

tuje, ale Asociace již ví, že je značka 

připravována v novele zákona, který 

bude brzy schvalován, lze tedy do-

poručit počkat na schválení zákona.

Řekněme si na rovinu, pokud 

chceme jít touto cestou - podporo-

vat vyváženost městské mobility 

a rozvoj cyklodopravy, máme 

před sebou opravdu hodně práce 

a proč tedy nevyužít zkušeností 

ostatních, proč řešit věci již vy-

řešené?

Tímto aktem se Lysá připojí 

k městům, která se přizpůsobují 

trendu vycházejícího z potřeb oby-

vatel a to je trend se štítkem – „ Vy-

tvořme si MĚSTO S DOBOROU 

ADRESOU – město, kde se nám 

dobře žije“.

(Vstup do Asociace měst pro 

cyklisty znamená v rozpočtu měs-

ta s počtem obyvatel do 50 tisíc 

- 10.000,- Kč roční členský příspě-

vek).

Dana Hančová
Kontaktní osoba pro Asociaci 

měst pro cyklisty za Lysou n. L.,
Předseda Komise pro cestovní 

ruch a sport
dana.hancova@mestolysa.cz 

V druhé půli ledna mě zastihla 

zpráva o úmrtí Ing. Zbyňka Šelem-

berka, prvního místostarosty Lysé 

nad Labem po sametové revoluci. 

Osobně jsem ho poznal právě v zá-

věru roku 1989 jako jednoho z ak-

tivních členů na schůzích místního 

Občanského fóra. Pamatuji-li se 

dobře, byl v lednu 1990 kooptován 

do pléna tehdejšího národního vý-

boru, v listopadu téhož roku byl po 

prvních svobodných komunálních 

Vzpomínka na Zbyňka Šelemberka
volbách zvolen v souladu s novými 

zákony místostarostou města.

Při politickém střetu na lyské rad-

nici v letech 1993/94 jsme sice stáli 

na opačných stranách, moje vzpo-

mínky na Zbyňka Šelemberka jsou 

ale především spojeny s naším spo-

lečným, jen osmiměsíčním, ale vel-

mi hektickým působením ve vedení 

města od ledna do září 1996. Ačkoli 

jsme přijímali významná rozhodnutí 

a celou dobu radnici řídili s vědomím 

blížících se mimořádných voleb, byly 

naše vztahy velmi korektní. „Můj“ 

místostarosta se mnou v takto vy-

pjaté situaci jednal vždy otevřeně, 

bez postranních úmyslů, bez prosa-

zování skrytých a osobních zájmů. 

Doufám, že to podobně vnímal také 

on ve vztahu ke mně.

K mé lítosti žijeme ve městě, kde 

jsou pro některé aktéry veřejného 

života žaloby a trestní oznámení 

– použiji-li parafrázi – „pokračo-

váním politiky jinými prostředky“. 

I my jsme to po mimořádných vol-

bách okusili a i tehdy se Zbyněk 

Šelemberk choval čestně.

Po roce 1996 se naše životní ces-

ty opět rozešli a zde se již nesejdou. 

Škoda, určitě bychom si ještě měli 

co říci. Věřím ale, že odchod z toho-

to světa není pro člověka koncem 

defi nitivním a že Bůh má pro nás 

lepší zaslíbení. Do té doby bude 

Zbyněk Šelemberk patřit k lidem, 

na které v dobrém vzpomínám.

Petr Kopecký

Přesto, že město má na úřadě od-

bor životního prostředí, zajišťující 

výkon státní správy v tomto regio-

nu, vzhledem k liknavosti zákonné-

ho statutárního zástupce města ne-

bylo o kvalitě vody ve vodovodním 

řadu města včas jednáno a ani na 

úrovni města nebyla nejen závažná 

informace předložena občanům, 

ale ani nebyla včas přijata nezbytná 

opatření.

Jak prokazuje provozovate-

lem (Stavokomplet, spol. s r.o.), 

zveřejněný graf z měření obsahu 

dusičnanů, od poloviny srpna loň-

ského roku (2014) stoupá zhoršení 

kvality vody v naší vodovodní síti. 

Kulminace dusičnanů pak bylo do-

saženo měřením koncem listopa-

du, kdy se naměřené ukazatele této 

hodnoty pohybovaly v průměrné 

koncentraci 74,38 mg/l, přičemž 

normová hodnota činí max. 50 mg/l 

s tolerancí na měření +/-15 %. 

K naměřeným hodnotám obdržel 

provozovatel 10. 12. 2014 pokyn 

od KHS (Krajské hygiénické sta-

nice) s upozorněním na její závad-

nost, s POVINNOSTÍ zajistit ozná-

mení uživatelů vody z vodovodní sítě 

se skutečným stavem kvality vody 

(viz bod 2 protokolu), a podmínka-

mi pro možnost jejího užívání. 

Tuto informaci předal dopisem 

z 12. 12. 2014 městu, kterému tak 

vznikla povinnost daná rovněž ze 

zákona č. 128/2000 Sb., o Obcích 

v platném znění § 7 a § 103 odst. (4) 

bod e), tedy bez prodleně informo-

vat občany našeho více než devítiti-

sícového města a jeho návštěvníky 

na vánočních trzích pořádaných 

výstavištěm. Tuto starosta NESPL-

Opětovné selhání vedení radnice a města
NIL, neinformoval RM, ani ZM 

a následně ani veřejnost na veřej-

ném zasedání ZM dne 17. 12. 2014. 

Rovněž nevyužil daných možností 

– městského rozhlasu, Úřední des-

ky, výlepového systému na plaká-

tovacích plochách, roznosu letáků 

(naproti tomu o volbách jich byly 

plné schránky), www.stránek města 

a dalších internetových sítí. Tepr-

ve po návratu místostarosty z jeho 

prosincové dovolené byla dne 29. 

12. 2014 (tedy za více než 14 dnů po 

jejím obdržení) zveřejněna a předlo-

žena informace občanům.

Starosta tedy pochybil – selhal 

v tom, že po závažném upozornění 

od státního orgánu hygienického 

dozoru neprodleně nesvolal RM, 

následně krizový štáb a nenařídil 

okamžité přijetí krátkodobých 

opatření, která spatřuji zejména:

- v zabezpečení velkokapacitních 

 cisteren na pitnou vodu a jejich 

 umístění ve školních kuchyních 

 a školkách či školách, jejich jí-

 delnách s možností bezplatného 

 odběru kvalitní pitné vody, 

- neprovedl nezbytné konzultace 

 s hydrogeology s cílem nalezení 

 z dlouhodobého hlediska opti-

 málního řešení,

- nevydal příslušné pokyny k vy-

 tvoření nezbytné fi nanční rezer-

 vy nutné pro úhradu nákladů 

 vzniklých s dlouhodobým zabez-

 pečením vhodného zdroje nezá-

 vadné pitné vody,

- nezabezpečením posudku o tech-

 nických, časových a ekono-

 mických možnostech odstranění 

 vzniklé závady na vodárenské 

 soustavě našeho města.

Na místo toho byl obyvatelům 

po cca měsíci předložen nový roz-

bor vzorku vody z vodovodního 

kohoutku kuchyňky na přízemí 

Městského úřadu. Tím by vedení 

města rádo dokládalo, že je vše 

v pořádku a celý problém baga-

telizovalo (zlehčovalo). Občané 

tak nadále draze platí odebranou 

pitnou vodu, která svoji kvalitou 

má mnohdy blíže k vodě vhodné 

na použití ve splachovací nádržce 

toalety. Město má x km vodovodní 

sítě. V tomto členitém a rozvětve-

ném potrubí je určité množství m3

vody.  Její průměrná měsíční spo-

třeba činí cca 26 500 m3. Tato voda 

vykazovala kolísavou kvalitu. Lis-

topadové měření prokázalo v jed-

nom z parametrů zhoršení kvality 

více než o 50 %. Je otázkou kolik 

m3 vody by musilo být odčerpáno 

a jak dlouho by to trvalo, aby celko-

vá kontaminace opět poklesla pod 

normovou hodnotu. Informace, že 

měření provedené dne 5. 1. 2015 

již vykazuje normovou hodnotu, je 

víceméně nedůvěryhodná, zejmé-

na víme-li, že připuštěná tolerance 

na měření je +/-15 % z naměřené 

hodnoty.

Není všeobecně známo, kdo 

jsou členové krizového štábu 

města, ve smyslu platného zá-

kona a prováděcích vyhlášek či 

předpisu. V zájmu urychlené pří-

pravy systému, který by mněl být 

v záloze s minimálním časovým 

odstupem je nutné mít v záloze 

informativní materiál o možnos-

tech řešení. Současně by mněla 

být k dispozici konzultační místa 

schopná s náležitou odborností 

(erudicí) efektivně reagovat na 

dotazy občanů. Jaká je strategie 

města, zajišťující obnovu zdra-

vého životního prostředí? Vzhle-

dem ke skutečnosti, že voda se 

míchá ze zdroje dobré a horší 

kvality a tuto úpravu provádí 

provozovatel, tedy Stavokom-

plet, pak se vkrádá domněnka, 

že do sítě bylo trvale či dlouho-

době, pro zjednodušení obsluhy, 

čerpáno více závadné vody, než 

bylo přípustné z hlediska plat-

ných norem a možností. Měla by 

být prošetřena provozovatelova 

míra zavinění špatné kvality pit-

né vody s následnou změnou pro-

vozovatele.

Tomáš Sedláček

V únorových Listech, v člán-

ku „Krátce z radnice“, mě zaujal 

odstaveček, kde se píše o domě 

čp. 13 v Lysé nad Labem jako 

o rodném domě MUDr. Rudolfa 

Jedličky. Čp. 13 ale není rodným 

domem MUDr. Rudolfa Jedličky. 

MUDr. Jedlička se narodil 

o několik domů dále – v čp. 18 

(na fotografi i).

Rudolf Jedlička se narodil dne 

20. února 1869 v 16.30 hodin 

v čp. 18 rodičům Michalu Jedlič-

kovi a Alžbětě, rozené Franzové. 

Kde se narodil MUDr. 
Rudolf Jedlička?

Je zapsána i porodní bába – 

Anna Herrmannová z čp. 252. 

Dne 1. března 1869 byl po-

křtěn P. Vojtěchem Podobským 

jako Rudolf Tomáš.

Svědci uvedení v matrice:

Tomáš Franz, purkmistr králov-

ského horního města Vyšehradu,

a Emilie Pecková, manželka Aloi-

se Pecky, lékárníka v Lysé čp. 

265.

Vladimíra Jiřičná
Státní okresní archiv Nymburk

se sídlem v Lysé nad Labem

Na květen tohoto roku při-

pravujeme výstavu k 70. výročí 

ukončení II. světové války. Pro-

síme občany, kteří by nám mohli 

zapůjčit materiály týkající se 

II. světové války v Lysé nad 

Labem, především fotografi e, 

osobní vzpomínky a další různé 

písemné materiály, aby nás kon-

taktovali. 

Tel.: 325 551 046 nebo 739 

505 707, případně na e- mail: 

vladimira.jiricna@soapraha.cz.

Vše bychom si hned naskeno-

vali a vrátili.

Vladimíra Jiřičná
Státní okresní archiv Nymburk

se sídlem v Lysé nad Labem

Výzva 
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Plán akcí na rok 2015:
21. 3. – 22. 3. Závody coursing – psí dostihy 
 pro všechna plemena
28. 3. – 29. 3. Intenzivní trénink 
 s Olinou Edrovou
4. 4. – 5. 4. Intenzivní trénink 
 s Kristýnou P dovou
11. 4. Brigáda
18. – 19. 4. Tradiční závody agility - 
 p ekážkové závody ps  
 pro všechna plemena
7. 5. – 10. 5. Soust ed ní agility 
 s Olinou Edrovou
6. 6. Závody obedience - poslušnost 
 na nejvyšší úrovni
27. – 28. 6. Závody frisbee-akrobatické 
 výkony psích sportovc
3. – 6. 7. Soust ed ní agility 
 s Petrou Vyplelovou
16. – 19. 7. Soust ed ní agility a obedience 
 s Petrou Vyplelovou 
 a Lucií Stemmerovou
5. – 6. 9. Intenzivní trénink 
 s Olinou Edrovou

Veškeré informace a p ihlášky na konané akce 
najdete na www.superpes.cz

KČT odbor Lysá n.L. je op t po adatelem KČT odbor Lysá n.L. je op t po adatelem 
tradičního D tského letního táboratradičního D tského letního tábora

Šumava 2015 Šumava 2015 
v tábo išti Radešov u Rejštejna v turnusech:v tábo išti Radešov u Rejštejna v turnusech:

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

v jednotné cen  poukazu 3950 Kč vč. dopravy a pojišt nív jednotné cen  poukazu 3950 Kč vč. dopravy a pojišt ní

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

v cen  pronájmu stanu 150 Kč/nocv cen  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

Zimní příprava veslařů pomalu 

končí. Dovolím si krátké ohlédnutí 

za zimní sezonou. I. kolo poháru 

na trenažerech vyhrál v kategorii 

dorostenců Radek Michal a v ka-

tegorii juniorů Jan Zavadil. Ve IV. 

kole skončil J. Zavadil na 3. místě. 

V Lounech na XX. halovém triatlo-

nu, kde se závodí v jízdě na rotope-

du, člunkovém běhu a veslařském 

trenažeru převzal předseda klubu 

J. Krumpholc z rukou předsedy 

Českého olympijského výboru Jiří-

ho Kejvala pohár za vítězství v sou-

těži Polabský pohár – soutěž, kde se 

sbírají body za účast na závodech 

pořádaných na Labi v uplynulém 

roce. Tento úspěch povzbudil naše 

závodníky a medaile na sebe ne-

nechaly dlouho čekat. V kategorii 

žkym 2004 1. místo Kolomazníko-

vá A.,žkym 2003 2. místo Macková 

K, 3. místo Sloupová E., žkys 2002 

1. místo Zavadilová A., jři 2. místo 

Zavadil J.

Krásná umístění získali i ostat-

ní veslaři. Protože má oddíl velkou 

členskou základnu, byl by seznam 

jmen velice dlouhý. Děkujeme 

tedy touto cestou všem závodní-

kům za skvělou reprezentaci klu-

bu.

Po celou zimu poctivě tré-

nujeme – žáčkové v tělocvičně 

a v bazénu, starší kategorie na 

trenažérech a v posilovně. A pro-

tože je příprava opravdu náročná, 

připravili pro nás trenéři opět ob-

líbené zpestření v podobě zimního 

soustředěni o jarních prázdni-

nách. Snad nám bude počasí přát 

a užijeme si sněhu.

Po návratu z hor začneme už 

vyhlížet sluníčko a budeme se 

moc těšit na první kilometry na 

vodě. Hlavně aby nám velká voda 

nepřekazila začátek letní sezo-

ny, která pro nás začne 4. dubna 

MČR na dlouhé dráze.

Naďa Tlamichová

Ohlédnutí za zimní 
přípravou veslařů O stále více rostoucím významu 

internetových sociálních sítí toho 

bylo napsáno už hodně. Často se 

říká, kdo nemá Facebook (FB), 

jako by nebyl. Má spoustu zastán-

ců i odpůrců. Faktem je, že toto 

médium nemusí sloužit pouze 

k zábavě, ale dá se využívat jako 

významný zdroj informací např. 

o dění ve městě, ve kterém žijeme. 

V Lysé máme na Facebooku dvě 

velké diskuzní otevřené skupiny 

– Lysáci sobě (přes 1300 členů) 

a Lysá nad Labem - otevřené fórum 

(přes 900 členů). V tomto ohle-

du jsme na tom lépe než Milovice 

s větším počtem obyvatel (i těch 

trvale nehlášených). Na obou těch-

A zase ty diskuze na Facebooku?
to fórech je registrováno i několik 

zastupitelů, kteří tam pravidelně 

poskytují různé druhy informací. 

Před volbami jsme se s železnou 

pravidelností dozvídali, že máme 

opravené chodníky a nově vyas-

faltované ulice. Někteří chválili 

záslužné kroky výborně pracující 

radnice, jiní kritizovali, že jsou to 

laciná populistická gesta pro zís-

kání obliby u veřejnosti. U většiny 

těchto příspěvků se rozvinuly za-

jímavé diskuze o potřebách a přá-

ních obyvatel Lysé i jejího okolí. 

Kromě příspěvků je možné vklá-

dat na otevřená fóra také ankety. 

Na „Lysáci sobě“ bylo v minulosti 

několik anket s tímto výsledkem: 

Chtěli byste celoroční otevření zá-

meckého parku? - 72 ANO, 7 NE. 

Souhlasíte s přemístěním pobočky 

České pošty v Lysé nad Labem do 

čp. 1737 na náměstí B. Hrozné-

ho? - 71 NE, 20 ANO. Souhlasíte 

s umístěním semaforů na nebez-

pečnou křižovatku u kina? - 125 

ANO, 63 NE. Co by mělo město 

postavit jako první? - 74 venkov-

ní koupaliště, 32 kulturní sál, 21 

krytý bazén, sportovní hala 3 hla-

sy, věž pro kola na nádraží 1 hlas. 

Nutno ovšem poznamenat, že tato 

anketa se konala v parném létě. 

V nedávné době byla nejvíce dis-

kutovaným tématem kvalita vody. 

I zde poděkujme Facebooku, pro-

tože jinak bychom se o problému 

dozvěděli pravděpodobně o mno-

ho dní či týdnů později. Vše začalo 

poněkud naivním dotazem, jestli je 

možné si v Lysé vybrat dodavatele 

vody, když jeden člen fóra ověřoval 

kvalitu vody pro akvarijní rybičky 

a náhodou zabrousil na webové 

stránky Stavokompletu, kde již 

14 dní viselo důležité upozornění 

krajské hygienické stanice. Toto 

se událo 27. 12. 2014 a na základě 

tohoto zjištění zajistili představite-

lé radnice zveřejnění na webových 

stránkách města 29. 12.2014. Prý 

se dokonce chystá ofi ciální FB 

profi l města. Vy, co ještě na této 

sociální síti nejste, nemáte pocit, že 

o něco přicházíte? 

Jaromír Šalek

S právě kalendářně končící zi-

mou a všemi jejími průvodními 

jevy: sněhem, mrazem, oblevou, 

silným větrem, lijáky, námrazou 

atd. se následně projevil „komfort“ 

pro cestující v nové, před patnácti 

lety otevřené nádražní hale a při-

lehlém podchodu. Trpí zde obyva-

telé města, cestující, návštěvníci 

města a výstaviště. Ještě, že byla 

ponechána vedle stojící původní 

nádražní budova, alespoň mohou 

pamětníci, mezi které patřím, 

vzpomínat, jak to bylo dříve: pří-

jemně vytopená čekárna, dvě po-

kladní okénka, automaty na kávu, 

vše v dosahu pár kroků. U přilehlé-

ho chodníku stanoviště autobusů. 

Přijel autobus, člověk vyšel z čekár-

ny a nastoupil. Přijel vlak na druhé 

straně a cestující nastoupil v klidu 

do vlaku. Na televizní obrazovce 

uvedeny časy příjezdu a odjezdu 

vlaků včetně event. zpoždění. Od 

roku 2001 je vše jinak: obrovský 

obestavěný prostor úrovně dvou 

podlaží, který nelze vytopit a už se 

o to nikdo ani nepokouší. Kdysi na 

stěně tzv. horní haly „jely“ naplno 

dva infrazářiče, ale tehdejší „tepel-

Nádraží v Lysé
ná nepohoda“ nebyla odlišná od té 

současné. Do zmíněné horní haly 

lze vejít přímo z ulice automatický-

mi posuvnými dveřmi. Vedle nich 

jsou ještě stále rozbité a vyvrácené 

neautomatické prosklené dveře 

a proti nim ty samé na 1. nástupi-

ště. Vpravo schodiště do suterénu 

k pokladnám (zejména v létě po-

tkávám turisty hledající pokladny 

ve staré nádražní budově). Poklad-

ny v suterénu totiž mají jen dvě ná-

draží v republice: Praha hlavní ná-

draží a Lysá nad Labem!!! Vlevo je 

další „bezbariérový“ vchod z ulice, 

rovněž se stále rozbitými dveřmi 

a tříramennou rampou s přístu-

pem do suterénu bez schodů, ale 

s „turistickou“ zacházkou. Doda-

tečně byl zřízen výtah (často nefun-

gující) do suterénu k pokladnám 

a do podchodu. Vše (hala, scho-

diště, rampy, výtah, podchod) 

v jednom obrovském nevlídném 

neodděleném prostoru. Ještě, že 

byly (dodatečně po letech!!) pře-

sunuty pokladny do uzavřeného 

prostoru ČD centra a z kanceláře 

vedle současně zřízena malá čekár-

na. Další smutnou kapitolou lyské-

ho nádraží jsou WC. Po postavení 

nové haly byly hrůzné WC přemís-

těny z perónu staré budovy do pod-

chodu. Ale brzy podlehly náporu 

vandalů a špatné projektové doku-

mentace. Výsledek: věčně ucpané 

odpady a ta v jistých okamžicích 

života nejdůležitější místnost 

uzamčená a nepoužitelná. Před 

několika lety byly zrekonstruovány 

původní WC na peróně staré budo-

vy. Otevřené jsou jen částečně přes 

den a o víkendu v době konání vý-

stav. A když hůře pohyblivý starší 

člověk překoná všechny uvedené 

nástrahy, čeká ho už pouze cesta 

na 2. nástupiště. Tedy na takřka 

bezbariérovém nádraží vyjít po 

schodech nahoru. Sice je zde po-

jízdná (spíše nepojízdná) plošina 

pro vozíčkáře, u které jsem za 15 let 

viděl asi dvakrát nějaké lidi v mon-

térkách, kteří se ji -snad- pokoušeli 

opravit. A posledním detailem je 

dlažba na schodech, která patrně 

vedena snahou investora ušetřit 

(na nepravém místě), není urče-

na pro vysoce zátěžové prostory, 

což se velice brzy projevilo na se-

šlapání protiskluzových výstupků 

a odlamování hran. Abych pouze 

nekritizoval, tak vidím i kladné 

stránky této stavby, i když jsou pou-

ze ojedinělé. Výrazně lepší přístup 

na nádraží i do centra města získali 

obyvatelé městské části Litol, a v 

důsledku spoluvlastnictví nádražní 

haly městem zde nejsou umístěny 

kávové automaty společnosti „Au-

tic s.r.o.“, které na ostatních nádra-

žích u nás poskytují unaveným ces-

tujícím dva druhy „kávy“: špatnou 

a ještě horší. A velmi kladně bych 

ohodnotil profesionální a ochotný 

přístup pokladních k cestujícím. 

Lyské nádraží doplatilo na skuteč-

nost, že bylo přestavováno v době 

ještě doznívajícího pohledu na že-

lezniční dopravu jako na přežitek 

19. století. Od té doby se naštěstí 

mnohé změnilo. Byla dokončena 

řada rekonstrukcí nádražních bu-

dov i s přilehlými prostory a to jak 

s ohledem potřeby současnosti tak 

zároveň s respektem k práci našich 

předků. Jen namátkově uvedu: Dě-

čín, Česká Třebová, Chrudim, Měl-

ník a jiné. Přesto, i kdyby nádraží 

v Lysé n. L. sdělilo světu společně 

s Járou Cimrmanem: „přátelé tudy 

cesta nevede“, tak snad nebyla 

jeho přestavba zcela marná.

V. Furst
obyvatel Lysé nad Labem

Radou města vypsané výbě-

rové řízení na pronájem měst-

ských nebytových prostor, které 

jsou v současné době využívány 

nájemci – lékárnou u Výstaviště 

a Šporkovou lékárnou nese zna-

ky celé řady amatérských chyb, 

mnohá pochybení a podezření 

na manipulace. Na tyto skuteč-

nosti upozornilo dne 3. 2. 2015 

právní zastoupení společnos-

ti Česká lékárenská Holding, 

a.s. – provozovatel sítě léká-

ren Dr. Max, AK EVAN z Pra-

hy všechny zastupitele města. 

Jako kdybych předvídal, co se 

bude dít a podal jsem dne 28. 1. 

2015 interpelaci v dané věci. Její 

vyřízení však může trvat až 30 

dnů od jejího podání. Dne 2. 2. 

2015 jsem jednal o problematice 

i s panem místostarostou a nabá-

dal jej k okamžité nápravě. Sta-

rosta, místostarosta, resp. v tom-

to případě celá RM porušením 

nejen principů dobré správy, ale 

i platných zákonů prosazováním 

pouze kritéria zisku (bez ohledu 

na dlouhodobou nadstandard-

ní kvalitu služeb a spokojenosti 

s nimi nejen obyvatel města, ale 

i jeho návštěvníků), opětovně 

prokázali svoji nekompetentnost 

Informace pro občany – máte, co jste si zvolili!
ve vedení města (dle názoru vás 

mnohých byl do této nepříjemné 

situace vtažen pan místostarosta 

starostou), o úrovni radních ani 

nemluvím. Tímto jejich chová-

ním se z města stává neseriózní 

partner jak pro podniky, tak i pro 

drobné živnostníky. Občan pak 

na chybná rozhodnutí (ať už je 

to otázka kvality pitné vody, do-

hody, resp. nedohody s krajem 

o výstavbě obchvatu nebo Domo-

va pro seniory, či pronájem měst-

ského majetku anebo „spoluprá-

ce“ se soukromým subjektem ve 

Frutě) doplácí nejen zvyšováním 

cen léků a hygienických či jiných 

potřeb, ve kterých zákonitě musí 

být promítnuty veškeré režijní 

náklady, kterými cena nájmů bez-

pochyby je. 

Závěrem tedy bude buď - zru-

šení výběrového řízení revokací 

příslušného usnesení Rady měs-

ta, případně zrušení rozhodnutí 

Rady města dle zákona Zastu-

pitelstvem a omluva města sou-

časnému nájemci, nebo soudní 

řízení na základě žaloby právního 

zástupce lékárenské společnosti 

na důvodné podezření pro poru-

šení trestního zákoníku, tj. povin-

nosti při správě cizího majetku 

(§ 220) a zneužití pravomoci 

úřední osoby (§ 329) a předsta-

vuje zřejmě i porušení povinnosti 

správy řádného hospodáře dle 

§38 zákona o obcích. Protože 

se jedná již o několikáté selhání 

vedení města v čele s Mgr. Ha-

velkou, (viz články v předchozích 

číslech Listů), předkládáme dne 

18. 2. 2015 návrh na odstoupení 

celého vedení a novou volbu sta-

rosty, místostarosty a radních. 

Uvidíte v praxi, jak se kdo bude 

za každou cenu snažit udržet 

funkci, bez ohledu na to, že po-

škozuje město a vás, občany. 

Přitom asi nikomu z nich nebu-

de bohužel vadit, že porušuje 

nový občanský zákoník, § 159, 

odst. 1. 

Využívám ještě této příležitosti 

a chtěl bych obrátit vaši pozor-

nost k článku pana starosty v Lis-

tech č. 1/2015 ve věci zázračně 

objevených 28 mil. Kč. K tomu 

pouze dodávám, že jako vždy je 

prezentováno za A a není řečeno 

B. Ty peníze nejsou zázračné, ale 

jsou důsledkem špatně sestave-

ného rozpočtu a nepomohlo ani 

7 úprav v průběhu roku. Ten-

to stav je dán podhodnocením 

příjmů, mimořádnými příjmy 

z radaru a hazardu, nesplněním 

celé řady akcí, zejména inves-

tičních v rozpočtu zařazených 

a příjmů z vedlejší hospodářské 

činnosti. Zde má město poměr-

ně značné zisky z pronájmu bytů 

a nebytových prostor jak v Lysé, 

tak zejména v Milovicích, bohužel 

ten majetek pro nedostatečnou 

údržbu nám asi brzy spadne na 

hlavu. Některé návrhy na vyu-

žití této částky, uvedené panem 

starostou, jsem předložil již na 

pracovním zasedání při projed-

návání návrhu rozpočtu na rok 

2015, ale celá koalice vč. pana 

starosty i část opozice mé návrhy 

neakceptovala a ejhle najednou 

jsou to návrhy pana starosty. Co 

k tomu dodat. Přesto, že nás pod-

poruje cca 13 % občanů, jsou jed-

noznačně diskriminováni při řeše-

ní problematiky města, s ohledem 

na to, že ve vedení města jsou zá-

stupci občanských sdružení, které 

získaly pouze po jednom man-

dátu (rozhodně méně jak 10 %) 

a z hlediska demokratických prin-

cipů nemají v RM vůbec co dělat, 

kromě zástupce KDU-ČSL. Je to 

také jeden z důvodů „kvality“ čin-

nosti RM.  

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

PRODÁM STAVEBNÍ POZEMEK 816 M2, 
BENÁTECKÁ VRUTICE. TEL.: 775 032 359.

KOSMETIKA A LÍČENÍ – PETRA VARGOVÁ
 www.kosmetika-petra.cz, tel.: 606 815 817

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 v neděli 15. března 2015 v 15.10 hodin
a v sobotu 28. března 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

Jak si naplno užít nové U  konto a  praktické 
tipy k  hypotékám, abyste mohli brzy bydlet 
v  novém, poradí Milena Mikezová, ředitelka 
pobočky UniCredit Bank v Lysé nad Labem.

Existuje výhodný účet, který je vytvořen podle 
přání klientů? 

Ano, U konto – účet, který vznikl na základě na-
šich interních průzkumů mezi klienty o  ideálním 
bankovním účtu. Je praktický pro ženy i muže, pro 
mladé i starší, pro ty z města i venkova, pro všech-
ny, kdo rádi cestují, i pro ty, kdo si raději užívají po-
hodlí domova. 

Sezona výprodejových akcí je v plném proudu. 
Usnadní nám U konto nakupování? 

Samozřejmě, platební karta k  U  kontu je pro 
nákupy ideální společník. Chcete si vybrat hoto-
vost z  bankomatu, místo toho, abyste procházeli 
obchody a hledali ty nejvýhodnější dárky pro part-
nera a děti, hledáte půl hodiny bankomat své ban-
ky? Tomu je s U kontem od UniCredit Bank konec. 
Můžete totiž vybírat ze kteréhokoliv bankomatu 
zcela zdarma. A nejen doma, ale po celém světě. 
Když třeba jedete na výlet do Vídně, Paříže či Mni-
chova, nemusíte si již s sebou brát hotovost, stačí 
si vybrat eura v prvním bankomatu, který potkáte.

A co háček, kde se skrývá?

V UniCredit Bank žádné skryté háčky nepoužívá-
me. Jedinou podmínkou pro získání U konta zdar-
ma je posílat si každý měsíc na účet 12 tisíc korun. 
Stačí třeba, když si na účet necháte poslat výplatu. 
A pokud si U konto zřídíte nyní, získáte od nás navíc 
dárek – chytrý mobilní telefon zdarma.

Máte v nabídce kromě U konta něco dalšího, co 
byste našim čtenářům doporučila? 

Určitě ano, škála produktů je velmi pestrá a vy-
stihuje potřeby každého našeho klienta. Kromě 
produktů je ale důležité umět se vcítit do skuteč-
ných požadavků a řešit společně s klientem reálné 
situace. To je v dnešní uspěchané době neocenitelné. 

Víte například, že mnoho lidí v ČR není spokojeno 
s  tím, jak bydlí, a chtěli by bydlet lépe? I na tyto 
zákazníky myslíme a připravili jsme pro ně speciál-
ní akci na hypoteční úvěry „vše za cenu jedné“. Tři 
nejpopulárnější hypotéky nabízíme s velmi nízkou 
úrokovou sazbou 1,69 % p. a. Naši klienti si tak mo-
hou již velmi brzy dopřát třeba nové bydlení a už 
letošní Vánoce mohou trávit v bytě nebo domku, 
který bude plně odpovídat jejich představám.

Říkáte tři nejžádanější hypotéky – o které 
konkrétně jde?

Jedná se o hypotéky s tříletou a pětiletou fi xa-
cí a také o hypotéku s variabilní úrokovou sazbou. 
Můžete je využít na nákup nového domu či k refi -
nancování stávající hypotéky. Navštivte nás, a uvě-
říte, jak snadné je nyní získat výhodnou hypotéku 
a začít bydlet ve svém vysněném domově! 

Děkuji za rozhovor!

Více informací získáte 
v UniCredit Bank Expres v Lysé nad Labem

Husovo náměstí 175/17
tel.: 955 964 197

www.unicreditbank.cz

VYUŽIJTE VÝHODY U KONTA A NOVÉHO 
KONCEPTU HYPOTÉK OD UNICREDIT BANK

Smartphone zdarma

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

CENÍK
RÁMEČKOVÉ 
SLOUPKOVÉ

INZERCE

UzávĜrka je vždy 
10. dne v předchozím 

mĜsíci!

20%
SLEVA

 p i opakování 
inzerátu 
3x a více 

Text inzerátu zasílejte 
na e-mail:

listy@knihovnalysa.cz.

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

www.knihovnalysa.cz
www.mestolysa.cz

Jarní cena města Lysá nad Labem
NOMINAČNÍ ZÁVOD PRO CHRTY NA MISTROVSTVÍ EVROPY VE FINSKU

                     21. a 22. 3. 2015

                                        Coursingové
                                     závody 
                                  nejen pro chrty

Místo: areál superpes.cz a dos  hové závodiště Lysá nad Labem
Srdečně zveme všechny příznivce psího běhání.

Český coursing club

„Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem“

Je Vaším cílem naučit se komunikovat v němčině nebo anglič  ně? 

Chcete se učit jazyky, ale zápasíte s časem?

Pak jsme tu pro Vás!

  
Výuka jazyků
PhDr. Dana Papáčková
289 22 Lysá nad Labem
Kontakt: 702 010 133,
d.papackova@seznam.cz
   

 Individuální kurzy 
němčiny a anglič  ny

Individuální kurzy jsou vhodné zvláště pro:
- vedoucí pracovníky a zaměstnance s pohyblivou pracovní dobou
- pro každého, kdo zápasí s časem a hledá řešení svých představ
- každého, komu nevyhovuje výuka ve velkých skupinách

� šetříme Váš čas – na Vaše přání přijedeme za Vámi do fi rmy i domů 
� ostatní výuka v Lysé nad Labem nebo v Jiřicích 
� intenzita jazykové výuky, její zaměření i výběr studijních 
   materiálů dle přání studentů
� individuální přístup a otevřená komunikace
� časová fl exibilita – ráno, odpoledne, večer i o víkendu

Ceny kurzů: 
- fi remní kurzy 350,- Kč za hodinu (60 minut), 600,- Kč (90 minut)
- individ. Výuka 300,- Kč za hodinu (děleno počtem studentů, max. 4)

Slevy: při 5 a více hodinách týdně sleva 10%
   
Začátek výuky dle dohody! Kontaktujte nás!

25. 4. 2015
13.00 hodin

Haken v stadion
Sportovní klub TARGET SPORT MILOVICE Vás srdečn  zve 

na b žecký závod pro všechny v kové kategorie.
P iveďte své d ti, kamarády, známé i p íbuzné a pojďte se s námi prob hnout !!!

Registrace na místě v den závodu nejpozději 30 minut před startem jednotlivých kategorií.
Startovné: děti zdarma, dospělí dobrovolné (50,-Kč)

V prostoru CÍLE máte možnost vyzkoušet zdarma krátké masáže 
od nevidomých masérů Honzy a Karla.

Start jednotlivých kategorií:
13.00 DÍVKY, CHLAPCI  2015 - 2011  100 m
13.20  DÍVKY, CHLAPCI  2010 - 2008  200 m
13.50  DÍVKY, CHLAPCI  2007 - 2005  500 m
14.20  „100 METR  BEZ HRANIC ”
14.50  DÍVKY, CHLAPCI  2004 - 2002  1000 m
15.10  ŽENY  14+ LET  1600 m
15.40  MUŽI  14+ LET  1600 m
16.10  „vytrvalci” ŽENY, MUŽI   5400 m

Bližší info: trenér atletiky TSM          ZÁVOD PROB HNE ZA KAŽDÉHO POČASÍ!
    Robert Esser, 777 616 947 

Tuto akci podporují:

Ozvučení akce: Zden k Volešák: 724 532 848
Masé i: Honza: 737 406 070

Karel: 775 933 933

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

Přístupné ve dnech:
16. 4. – 19. 4.
30. 5. – 31. 5.
4. 9. – 6. 9.
8. 10. – 11. 10.
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Chrámový sbor u sv. Jana Kř  tele a o. s. SONUS
Vás srdečně zve na 3. ročník celorepublikového 

sborového happeningu

„Pamatuj!“
v neděli 8. března 2015 v 9.00 hodin

před kostelem sv. Jana Kř  tele v Lysé n. L.

účinkuje Chrámový sbor u sv. Jana Kř  tele 
a Smíšený pěvecký sbor sv. Cecílie z Poděbrad.

„V noci z 8. na 9. března 1944 bylo v plynových komorách 
Osvě  mi II - Birkenau zavražděno 3792 nevinných mužů, 

žen a dě  . V naprosté většině českých Židů, kteří byli
deportováni do Osvě  mi z terezínského ghe  a v září 1943.“

 

Přijďte si připomenout tuto událost s námi!

Po úsp šném I. ročníku op t zveme všechny d ti 
i dosp lé na čtení oblíbených pohádek a p íb h  
nejen pro d ti. Od 16.00 hodin se pak uskuteční 

beseda s doc. Annou Kucharskou, Ph.D. 
a PhDr. Veronikou Laufkovou z Pedagogické fakulty 

UK v Praze na téma „Jak d ti čtou a stávají 
se čtená i a co d lat proto, aby jimi z staly“.

P ipraven bude čaj, p inesené dobroty pot ší.

školská rada ZŠ TGM Litol

Litol čte dětem II
21.  3.  2015  ve 13.00 hodin

ve školní družině
ZŠ TGM Litol

JARO
NA VSI
velikonoční výstava

14. 3. – 19. 4. 2015
v celém areálu Skanzenu v P erov  nad Labem



   

Zpráva o činnosti

Městského úřadu a Městské policie
 

Lysá nad Labem

za rok  2014
*****

Obsah:Slovo starosty 
                   Činnost městského úřadu

Odbor vnitřních věcí
Odbor finanční

Odbor správy majetku a investic
Stavební úřad
Odbor obecní živnostenský úřad
Odbor dopravy
Odbor školství a kultury
Odbor sociální a zdravotní
Odbor životního prostředí
Městská policie



SLOVO STAROSTY
Mgr. Jiří Havelka, starosta města

Vážení spoluobčané,

opět je jeden rok za námi a my vám předkládáme výroční zprávu o činnosti Městského úřadu v Lysé nad
Labem za rok 2014, který lze nazvat rokem volebním. Na podzim skončilo volební období 2010 – 2014 a občané
v  komunálních  volbách  10.  -11.11.2014  rozhodli  o  novém  složení  zastupitelstva  města.  Došlo  k  obměně
nadpoloviční  části  zastupitelstva  a  výsledek  voleb  se  projevil  i  změnou  v radě  města:  z původní  sestavy
pokračují  starosta Mgr. Jiří Havelka  a člen rady pan Kolman. Novými členy rady jsou pan místostarosta Ing.
Petr Eliška a neuvolnění členové rady pánové Jan Burian a Jan Krumpholc. Změny samozřejmě nastaly i ve
složení výborů, kromě finančního a kontrolního výboru vznikl nový Výbor pro dostavbu obchvatu, dokončení
pozemkových úprav a správu majetku města. Změnami prošly i komise, které jsou iniciativními a poradními
orgány města.

Nové zastupitelstvo vstupuje do nadcházejícího volebního období také s dobrou situací městských financí.
Díky odpovědnému hospodaření předchozího vedení města lze ve volebním období realizovat projekty, o nichž
se v minulosti hovořilo, ale nezbývaly na ně prostředky. Z těch hlavních uvádím: rekonstrukce úpravny vody,
započetí rekonstrukce ulice Na Vysoké mezi, výkup pozemků pro II. etapu obchvatu, oprava střechy na ZŠ B.
Hrozného 12, projekt městské sportovní haly,  oprava chodníků na Sídlišti  a na Kačíně,  opatření ke zvýšení
dopravní bezpečnosti. Náklady jsou odhadovány na 28 mil. Kč a všechny akce by měly přinést zlepšení života
občanů ve městě. 

Doufám, že vám tato výroční zpráva  poskytne přehled o činnosti státní správy a samosprávy za uplynulý
rok. Jak se sami dočtete, činnost úřadu je velmi rozmanitá. Do roku 2015 přeji čtenářům vše nejlepší.

ČINNOST  MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ROCE 2014
Ing. Miloš Dvořák  -  tajemník

Úřad plnil úkoly v oblasti samosprávy i státní správy ve správním obvodu tvořeném územními obvody obcí:
Lysá  nad  Labem,  Milovice,  Stará  Lysá,  Jiřice,  Přerov  nad  Labem,  Semice,  Starý  Vestec,  Ostrá,  Stratov.
V průběhu  roku se  uskutečnila  řada  externích  kontrol,  především z Krajského  úřadu  Středočeského  kraje  a
Finančního úřadu Nymburk, proběhl také tradiční audit hospodaření města. V činnosti úřadu nebyly shledány
nedostatky.  Pokračovala dozorová činnost Ministerstva vnitra ČR a Krajského úřadu Středočeského kraje při
vydávání obecně závazných vyhlášek a nařízení města. 
   
V organizačním uspořádání úřadu během roku 2014 nenastaly žádné změny. Pokračovalo působení Úřadu práce
ve dvou kancelářích ve II. patře úřadu a ÚP se podílel na úhradě části odpovídajících provozních nákladů. 

Členění úřadu na odbory: Stav k 
Název 31.12.14 Vedoucí
                                                   (vedoucí+úředníci+externisté)
Kancelář městského úřadu 1+7+3         Ing.Miloš Dvořák
Odbor vnitřních věcí 1+6 Irena Šťastná
Odbor finanční 1+5+1 Ing.Ivana Polenová
Odbor správy majetku 1+8 Ing.Vladimír Kopecký
Stavební úřad 1+5 Ing.Jiřina Čížková
Odbor obecní živnostenský úřad 1+3 Ing.Světlana Daňková
Odbor dopravy 1+9 Ing.Alena Novotná
Odbor životního prostředí 1+4+1         Miluše Pilařová
Odbor školství, sociálních věcí 1+10+2 PaedDr.Věra Bodnárová
zdravotnictví a kultury

V průběhu roku 2014 došlo k následujícím změnám v personálním obsazení: na začátku I. čtvrtletí získalo
město dotaci 2,3 mil. Kč na rozšíření sociálně-právní ochrany. Dotace umožnila rozšíření stavu odboru o dvě
nové síly, a to na dobu určitou do června 2015. Po dvoukolovém výběrovém řízení nastoupily paní Mgr. Lenka
Mahelová a Bc. Veronika Pincová, kterou od listopadu vystřídala Lenka Sedláčková.

V únoru  podepsal  pan  starosta  se Svazem měst  a  obcí  ČR smlouvu o  meziobecní  spolupráci.  Na jejím
základě nastoupili od března 2014 tři noví zaměstnanci – Bc.  Robert  Šalda,  Jitka Vránová a Dita Čapková,
jejichž pracovní poměr bude trvat do května 2015. Během uvedené doby se budou zabývat analýzou vztahů mezi
obcemi v regionu a výstupem budou návrhy na zlepšení v řadě oblastí.



Aktivní spoluprací s Úřadem práce Nymburk se podařilo získat dvě místa v projektu Praxe pro mladé do 30
let.  Od února  nastoupila  na  jedno místo  slečna  Adéla  Müllerová,  která  obsadila  2.  pokladnu ve  finančním
odboru.  Na  druhé  místo  nastoupil  v listopadu  pan  Lukáš  Košnář,  DiS.,  který  začal  pracovat  pod  vedením
vodohospodáře pana Ing.  Jelínka z odboru ŽP.  Obě místa jsou hrazena z prostředků ÚP po dobu 11 měsíců.
Během uvedené doby by měl absolvent získat pracovní dovednosti pro další kariérní růst. 

 
Obsluha kontaktního pracoviště Czech POINTu byla čtvrtým rokem zajišťována v sekretariátu starosty, kde ji

vykonávala sl. Mgr. Petra Nováková, která v březnu odešla na jiné místo do Prahy a nahradila ji sl. Kateřina
Jungrová. Náhradní pracoviště je zřízeno na odboru vnitřních věcí – paní Mgr. Ludmila Procházková.

Pokračovala činnost stacionárního radaru ve Starém Vestci. Průměrný měsíční počet přestupků se od roku
2012 dále snížil a v roce 2014 dosahoval zhruba 1000 přestupků měsíčně.

Činnost projektového manažera v roce 2014 vykonávala  paní Olga Vlastová, MSc.  Celkem byly uzavřeny 3
smlouvy o  dílo,  4  smlouvy o  řízení  projektu  v době udržitelnosti,  3  dodatky,  3  příkazní  smlouvy,  1  kupní
smlouva, 2 Veřejnoprávní smlouvy,  2 plánovací smlouvy, 1 smlouva o poskytování služeb, 49 objednávek, 1
smlouva na dotaci a 1 smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

Dále bylo vypsáno 6 výběrových řízení dle směrnice města na zakázky do 3 mil. Kč na služby a 2 výběrové
řízení dle směrnice města na zakázky do 6 mil. Kč na stavební práce. Dle zákona o zadávání veřejných zakázek
byla vypsána jedna zakázka jako zjednodušená veřejná zakázka do objemu 10 mil. Kč (Rekonstrukce místní
komunikace Na Staré vsi a Dolejší).

Bylo  podáno  celkem  10  žádostí  o  správní  řízení  v oblasti  stavební,  dopravní,  životního  prostředí  nebo
památkové péče.  Zároveň pokračovala spolupráce s Mikroregionem Polabí na akci „Skupinový vodovod pro
obce Přerov n.L., Semice a Bříství“ (výpomoc s administrativou). Bohužel tato akce skončila nezdarem – obec
Přerov nad Labem v roce 2014 odstoupila z projektu a přidělená dotace 132 mil. Kč musela být vrácena ještě
před zahájením prací.  

Projektový manažer dále v rámci  dotačních programů získal dotaci  0,5 mil.  Kč ze Středočeského Fondu
podpory  dobrovolných  hasičů  a  složek  IZS  v rámci  tematického  zadání  Opravy  a  rekonstrukce  hasičských
zbrojnic.

V rámci získaných dalších dotací projektový manažer zajišťoval tyto akce: 
-  Operační program životního prostředí: 

Přeměna okolí MŠ Dráček na případní zahradu, Lysá n.L. – celkové náklady 3,1 mil. Kč
Snížení energetické náročnosti Masarykovy školy Lysá n.L. – celkové náklady 7,5 mil. Kč        

 - Regionální operační program:
Rekonstrukce místní komunikace na Staré vsi a Dolejší – celkové náklady 6,3mil Kč

- Rozpočet města:
Oprava komunikace Dobrovského sady – celkové náklady 0,8 mil. Kč

V rámci  přidělených  dotací  provedl  řádné  monitorovací  zprávy v období  udržitelnosti  u  akcí:  Rekonstrukce
školního hřiště u ZŠ J.A.Komenského – I.etapa a Revitalizace historického centra města Lysá nad Labem.
V rámci kapitoly Vodního hospodářství projektový manažer zajišťoval tyto akce:

Intenzifikace ČOV – náklady 53 mil. Kč – 2014 zkušební provoz
V rámci  kapitoly Kultura  a  tělovýchova  byla  zajišťována:  Rekonstrukce  školního hřiště  II.  etapa  – celkové
náklady na I. a II. etapu 14,200 mil. Kč.

K činnosti Kanceláře MěÚ patří rovněž poskytování právního servisu pro odbory prostřednictvím externího
právníka města pana JUDr.Petra Drábka.  V průběhu roku 2014 pokračovalo jeho působení během dvou dnů
v týdnu  (v  úterý  a  ve  středu)  v celkovém  rozsahu  6  hodin.  Pan  JUDr.  Drábek  poskytuje  bezplatné  právní
konzultace pro občany města a tato služba je veřejností významně a stále více využívána.

Jednou z činností KMÚ je krizové řízení a ochrana obyvatel. Tuto činnost vykonává jeden referent – pan 
Petr Blecha. Úkoly krizového řízení v roce 2014 byly zaměřeny na zkvalitnění Krizového plánu (přijatý a 
schválený v roce 2013). Referent se zúčastnil pravidelných porad pořádaných Krajským úřadem (KÚ), 
Hasičským záchranným sborem (HZS) a Státní správou hmotných rezerv (SSHR) -  celkem se jednalo o 6 dnů 
porad. V měsíci září se referent KŘ zúčastnil Mezinárodní konference “Metody a postupy ke zkvalitnění výuky 
krizového řízení a přípravy obyvatelstva na řešení krizových situací“ na Univerzitě Tomáše Bati, fakulta 
logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti v rozsahu 2dnů. Dále v měsíci září absolvoval komplexní 
kontrolu z KÚ a HZS Stč. kraje s výsledkem - prospěl.

Cvičení se SSHR a KÚ absolvoval v roce 2014 dvakrát, a to na jaře a poté na podzim vždy s výsledkem – 
splnil (celkem 6 dní cvičení). Dále se podílel na kontrole obce, kde spolu s HZS kontroloval její připravenost na 
mimořádné události. V roce 2014 byla zkontrolována obec Milovice. Nebyly zjištěny vážné nedostatky. 



Referent průběžně po celý rok aktualizoval spojení a personální obsazení (po podzimních komunálních 
volbách) všech krizových pracovišť a výsledky hlásil na HZS Nymburk, KÚ a HZS Stč. kraje. Kromě výše 
uvedených činností referent absolvoval další školení pořádaná na KÚ a to: školení IS ARGIS (1den) a školení IS 
KRIZKOM (1 den).

Kancelář MěÚ mimo jiné zajišťuje správu počítačové sítě a další služby spojené s výpočetní technikou. 
Po dohodě s odborem školství, sociálních věcí a kultury byly nahrazeny 4 PC s nepodporovaným operačním

systém Windows XP novými terminály a virtualizační technologií. Jednalo se o pilotní nasazení této technologie
na úřadě. 

V únoru roku 2014 vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu
Výzvu č. 22, jejímiž podporovanými aktivitami je: 1. Konsolidace HW a SW úřadu včetně virtualizace aplikací,
desktopů, serverů,  infrastruktury,  2.  Rozvoj služeb TC ORP a návaznost na TCK, 3.  Zvýšení  bezpečnosti  a
bezpečnostní  infrastruktura TC ORP  a 4.  Elektronizace procesů,  digitalizace dat  a  propojení lokálních AIS
s registry veřejné správy.  Město se rozhodlo tuto výzvu využít  a požádalo o poskytnutí finanční podpory, která
mu  byla  schválena   a  bude  využita  na  pokračování  virtualizace  desktopů,  zajištění  větší  bezpečnosti
Informačního  systému  a  elektronizaci  agend  a  tím  zefektivnění  procesů  uvnitř  úřadu.  Veřejná  zakázka  na
dodavatele a její realizace je plánována na rok 2015. 

V návaznosti  na  zavedení  Základních  registrů  došlo  ze  strany  Ministerstva  vnitra  ke  změně  způsobu
získávání  změn v Evidenci  obyvatel  z Centrálního Registru obyvatel,  který v některých  případech  způsobuje
problémy, je nutné nový způsob doladit, aby nedocházelo k  nepřesnostem.

V agendách pro výkon státní  správy (Centrální  evidence vozidel,  Registr  živnostenského podnikání)  je
strany  ministerstev   požadavek  na  digitalizaci  dokumentů  od  1.1.2015.  V současné  době  je  řešeno
multifunkčními tiskárnami.   

Od ledna 2014 je v ostrém provozu aplikace na Evidenci smluv, která byla pořízena z finančních prostředků
Mikroregionu Polabí pro všechny obce. Důvodem pořízení byla snaha o vytvoření jednotné evidence veškerých
smluv  a  jejich  zveřejňování  na  Internetu.  Aplikace  umožňuje  evidenci  veškerých  smluv,  včetně  dodatků,
dokumentů a možnosti zveřejnění na webových stránkách města.  Z původního programu byla převedena data,
které  by  bylo  vhodné  zkontrolovat,  popřípadě  doplnit  partnera,  cenu,  zodpovědnou  osobu,  začátek/konec
platnosti smlouvy, dodatky a přiložit neskenované dokumenty. Dále budou do evidence  doplněny smlouvy, které
dosud nebyly evidovány a jsou platné. 

Rovněž  z finančních  prostředků  Mikroregionu  Polabí  byly  pořízeny nové  ORTOFOTO  mapy pro  celé
území Mikroregionu a zapracovány do projektů v GIS.

Aplikace T-WIST REN (registr nemovitostí) byla rozšířena o modul Informace k nemovitostem umožňující
pořizovat strukturované informace k nemovitostem v majetku  města včetně grafického vyjádření.

Pro potřeby práce na Územně analytických podkladech, které město spravuje dle zákona, byla zakoupena
na Stavební úřad vyšší verze sw ArcGIS, která umožňuje rozšířené editační možnosti pro geodatabáze. 

Pro  potřeby  Odboru  správy města  byl  zakoupen program  KROS plus,  který  je  nástrojem pro  tvorbu
rozpočtů, kalkulací stavebních prací a sledování stavebních zakázek.

Ministerstvo dopravy rozhodlo o přechodu ze speciální datové sítě na veřejný Internet. Tato změna se týkala
aplikací pro správní agendy eTesty,  Centrální registr řidičů a Informační  systém digitálních tachografů, byla
provedena v prosinci 2014 , tak aby od 1.1.2015 bylo možné agendy provozovat nový způsobem.   

Z důvodu zastarání technologie potřebné pro běh stránek města a nemožnosti její aktualizace a modernizace
bylo přistoupeno k úplnému nahrazení. Zároveň se naskytla možnost spustit stránky na dokončeném TC ORP
Lysá nad Labem a výrazně tak ušetřit za provoz stránek v externím datovém centru.  Přechodu se využilo k
očištění od zastaralých informací a především přidání funkcí nových. 

V roce 2014 byla pořízena následující technika.:
10 ks monitorů – výměna starých nevyhovujících
3 ks multifunkčních tiskáren – na pracovištích s potřebou skenování dokumentů
4 PC  - 1x nové pracoviště zpracování přestupků z Radaru, 2x  pracoviště GIS a  1x pracoviště Czechpointu
8 ks notebooků – vybavení nových radních/zastupitelů.

Zkoušky uchazečů o řidičský průkaz byly zajišťovány dvěma zkušebními komisaři – vlastním komisařem 
panem Karlem Kuřátkem a na smlouvu panem  Petrem Rychtářem z Kolína, který se věnuje motocyklistům. 

Zkušební komisař provedl 380 řádných zkoušek z odborné způsobilosti k získání řidičského oprávnění a 266 
opakovaných zkoušek. Na poplatcích bylo vybráno 344.900,- Kč. U řádných zkoušek byla úspěšnost uchazečů 
63,7 %. Zkušební komisař provádí i přezkoušení odborné způsobilosti při vrácení řidičského oprávnění – za rok 
to bylo 18 zkoušek řádných a 10 zkoušek opakovaných. 
Uchazeči o řidičské oprávnění jsou připravování v 9 aktivních autoškolách, z toho 1 byla povolena nově.
Část popisu práce pana Kuřátka je tvořena agendou dlužníků. V této agendě bylo 135 dlužníků  předáno 



exekutorovi,  úhrnná výše jejich dluhů  je 1.289.970,- Kč. V roce 2014 došlo k exekučnímu vystěhování 
v jednom případě.

Novinkou v agendě tajemníka bylo první vyvlastňovací řízení, které vedl městský úřad vůči vlastníkovi 
pozemku, právnické osobě. Předmětem vyvlastnění byl vklad práva na výstavbu nové elektrické přípojky pro 
vzdělávací zařízení. Vlastník pozemku ani po několika letech a řadě jednání nebyl ochoten svolit k výstavbě 
přípojky, a tak zbyla poslední zákonná možnost – vyvlastnění. Po 4 měsících, kdy byly prováděny úkony 
v rozsahu a termínech dle zákona, bylo právo stavby na pozemek vloženo a zapsáno do katastru nemovitostí.

Podkladové materiály pro jednání rady a zastupitelstva města jsou již několik let připravovány v elektronické
podobě.  V papírové  podobě  se  tiskne  pouze  1  originální  výtisk  pro  podpisy  a  archivaci.  Členové  rady  a
zastupitelstva města pracují pouze s elektronickou verzí. Od prosince 2013 je nasazena nová projekční technika
ve velké zasedací místnosti, a tak se v roce 2014 zlepšil komfort přítomných zastupitelů a občanů při sledování
podkladových materiálů.

Ve dnech 10. – 11. 10. 2014 se konaly komunální volby,  které přinesly velké změny.  V patnáctičlenném
zastupitelstvu se objevilo 8 nových tváří. Na ustavujícím zasedání 5.11.2014 obhájil post starosty pan Mgr. Jiří
Havelka. Paní Marcela Chloupková po 16 letech ve funkci místostarostky skončila, zůstala ale v  zastupitelstvu.
Novým místostarostou se stal pan Ing. Petr Eliška. Poradními a iniciativními orgány zastupitelstva města jsou
finanční a kontrolní výbor,  které musí být zřízeny ze zákona. Jejich činnost byla formálně ukončena, aby se
mohly  zformovat  nové  výbory.  Novou  předsedkyní  finančního  výboru  je  paní  Ing.  Jitka  Fialová,  novou
předsedkyní  kontrolního  výboru  paní  Romana Fischerová.  Nově zřízeným  výborem je  Výbor  pro  dostavbu
obchvatu, dokončení pozemkových úprav a správu majetku města, jejímž předsedou byl jmenován pan Mgr.
Hynek Fajmon.

Kromě dvou výborů ze zákona existují i výbory osadní, jeden pro městskou část Byšičky, vedený dlouhodobě
panem  Josefem  Koštířem,  druhý  pro  městskou  část  Dvorce  pod  vedením paní  Marie  Herclíkové.  Aktivně
pokračuje  činnost  „nejmladšího“  Osadního  výboru  Řehačka,  vedeného  panem  Zdeňkem  Drapákem.  Po
komunálních volbách obhájili  všichni tři  předsedové svou pozici.  V minulých  letech osadní výbory přispěly
k lepšímu propojení s radou a zastupitelstvem města. V Byšičkách je trvalou prioritou odkanalizování obce a
vodovod a zlepšení podmínek pro život občanů. Ve Dvorcích se aktivita občanů zaměřila na odkanalizování
druhé části obce, pokračuje se v pořádání řady kulturních a společenských akcí. 

Obdobné  změny  nastaly  u  komisí  –  poradních  a  iniciativních  orgánů  rady  města.  Komise  byly  rovněž
formálně  zrušeny a  ustaveny nové s obměněnými  názvy a  náplní  práce:   komise  pro  cestovní  ruch  a sport
( předsedkyně Dana Hančová), komise sociální a zdravotní (Mgr. Petr Kopecký), komise pro podporu podnikání
a zaměstnání ( Robert  Šťastný),  komise pro rodinu, školství  a kulturu (Mgr.  Olga Kovaříková),  komise pro
dopravu,  bezpečnost  v dopravě  (Bc.  Martin  Robeš),  komise  stavební  (Pavel  Jehlička),  komise  pro  životní
prostředí (Mgr. Veronika Vaňáčková). Komise se budou scházet na základě dohodnutých plánů práce a budou
předkládat radě města své návrhy na řešení problémů ve městě.

Odbor vnitřních věcí 
Irena Šťastná, vedoucí odboru

     Odbor vnitřních věcí zabezpečoval na úseku státní správy především agendu matriky, evidence obyvatel,
občanských  průkazů,  cestovních  dokladů,  přestupkového  řízení,  volby  a  zástup  CzechPointu.  Na  úseku
samosprávy zabezpečoval především jednání rady města, zastupitelstva města, provoz podatelny a zveřejňování
informací na úřední desce. K zajištění chodu městského úřadu měl odbor k dispozici v rozpočtu určené provozní
a investiční výdaje ve výši  44.918 tis. Kč. Skutečně vynaložené náklady na vnitřní správu především platy,
energie, poštovné, materiál, služby, investice apod., za celý rok pak byly o cca 2.436 tis. Kč nižší.
     V podatelně  městského  úřadu  bylo  zaevidováno  celkem 27.978  přijatých  písemností,  z toho  datovou
schránkou přišlo 7.514 písemností, a 133.757 odchozích písemností. Prostřednictvím městského doručovatele
bylo  obyvatelům  našeho  města  doručeno  3.241  písemností,  poštou  bylo  do  jiných  měst  doručeno  26.684
písemností, datovými schránkami 12.334 písemností, vlastním rozvozem bylo na orgány státní správy doručeno
96 písemností, zbývající písemnosti byly doručeny jinou bezúplatnou formou. Na poštovném bylo vyplaceno cca
857 tis. Kč. 
      Z informačního  systému evidence obyvatel  byly poskytnuty údaje 213 žadatelům. Na základě  žádostí
vlastníků nemovitostí či nájemníků bytů byl správním rozhodnutím ve 33 řízeních zrušen údaj o místě trvalého
pobytu 44 občanům vč. dětí, 4 správní řízení byly zastaveny.
      Do matričních knih - úmrtí bylo provedeno 38 zápisů, do knihy - manželství zapsáno 61 občanských sňatků a
7 církevních sňatků a do knihy – narození l zápis. Dodatečných zápisů do matričních knih (změny příjmení,
rozvody manželství) bylo provedeno 41. Ve správním řízení bylo kladně vyřízeno celkem 52 žádostí snoubenců



o uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě, nebo mimo dobu stanovenou radou města, 4 cizincům bylo
prominuto předložení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a 2 občanům ČR bylo vysvědčení
o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině vydáno. Svatební obřady se konaly v Lysé nad Labem –
v obřadní  síni,  zámeckém parku,  ve Staré Lysé  – zámek Bon Repos, v Ostré – Botanicus,  v Přerově n.L.  -
Skanzen. Paní matrikářka vystavila 61 oddacích listů, 38 úmrtních listů. 1 rodný list a 29 druhopisů matričních
dokladů.  Podáno  bylo  12  žádostí  o  povolení  změny jména  a  příjmení  a  přijaty  byly  2  oznámení  o  přijetí
dřívějšího příjmení po rozvodu manželství.  Bylo sepsáno 68 zápisů o určení otcovství, 36 žádostí o zápis do
zvláštní matriky v Brně. Před tajemníkem MěÚ Lysá nad Labem bylo složeno celkem 24 státoobčanských slibů.
       V roce 2014 bylo ověřeno celkem 1.495 podpisů na listinách a 1.583 stran fotokopií. 
       Na správních poplatcích za matriku byla vybrána celková částka 152.870 Kč.
       V průběhu roku bylo přijato, odesláno do centrální tiskárny a poté opět žadatelům vydáno 3.395 nových
občanských průkazů (z toho 165 OP bylo vyřízeno v terénu – věznice, domov důchodců, ústav sociální péče,
imobilní  žadatelé  v místě TP) a 1.599 cestovních  dokladů s biometrickými  údaji.  Dále  bylo  vydáno 53  ks
občanských průkazů a 72 ks cestovních dokladů bez strojově čitelné zóny. Nahlášeno bylo 360 ztrát (odcizení)
občanských průkazů a 63 ztrát (odcizení) a 8 poškození cestovních dokladů.  Na správních poplatcích za OP,
cestovní doklady a evidenci obyvatel bylo vybráno celkem 800.470 Kč, na blokových pokutách bylo vybráno za
144přestupků 28.000 Kč.
       V centrální  evidenci obyvatel  za náš správní obvod bylo provedeno celkem 2.910 změn, z toho bylo
přihlášeno 1.468 osob, odhlášeno 521 osob, ukončeno 14 trvalých pobytů (odchod do ciziny), narozeno 346 dětí,
zemřelo 179 osob, uzavřeno 224 sňatků, rozvedeno 158 sňatků.

      V minulém roce se odbor zabýval 40 přestupky z roku 2013 a 164 novými návrhy na projednání přestupků,
10  návrhů  bylo  postoupeno  jinému správnímu  orgánu,  55  jich  bylo  odloženo,  105  jich  bylo  projednáno  v
přestupkovém řízení a 34 přestupků přešlo do roku 2014.  Nejvíce přestupků bylo spácháno proti občanskému
soužití a proti majetku. Osobami do 18 let bylo spácháno 5 přestupků. Na pokutách bylo uloženo 47.600 Kč.
Zpracováno bylo 300 pověstí na občany.
      Na úřední desce městského úřadu bylo v průběhu roku zveřejněno 528 písemností.
      Prostřednictvím Czech Pointu bylo v době zástupu vydáno 16 ověřených výstupů z katastru nemovitostí, 20
z rejstříku trestů,  2  z obchodního rejstříku,  1  ze živnostenského rejstříku a 2 výpisy z bodového hodnocení.
Vyřízeny byly dvě žádosti o zneplatnění přístupových údajů do datových schránek a vydání nových. Z moci
úřední bylo provedeno 86 autorizovaných konverzí a 1 na žádost. Na poplatcích bylo vybráno celkem 4.790 Kč.
      Rada města se sešla na 22 řádných jednáních a 1 mimořádném jednání v celkové délce cca 92 hodin a přijala
698 usnesení.
      Zastupitelstvo města bylo svoláno 9 x a zastupitelé města jednali v celkové délce cca 43,5 hodin.
      Odbor vnitřních věcí v roce 2014 zajišťoval troje volby, a to volbu do Evropského parlamentu v květnu,
volby do Zastupitelstva města Lysá nad Labem a do Senátu Parlamentu ČR v říjnu.

Přehled o počtu obyvatel v Lysé nad Labem – k 31.12.2014.

ŽENY přihlášeno 181
narozeno   64
odhlášeno 136
zemřelo                                     57
celkem            4.559 (4.507 v r. 2013)        

 
MUŽI přihlášeno 142

narozeno   57
odhlášeno 119
zemřelo                                     45
celkem            4.357 (4.322 v r. 2013)

C e l k e m            8.916 (8.829 v r. 2013)

Odbor finanční

Ing.Ivana Polenová, vedoucí odboru

Rozpočet  na  rok  2014  byl  schválen  v zastupitelstvu  města  dne  18.12.2013.  Během  roku  byl  rozpočet
několikrát upravován v radě města i v zastupitelstvu. 



K 31.12.2014 byly ve skutečnosti vykázány příjmy bez zdrojů z minulých let tj. fondu rezerv ve výši 193 577
tis.Kč a výdaje celkem 173 965 tis.Kč z toho provozní činily 130 495 tis.Kč a investiční 43 470 tis.Kč tzn. k
31.12.2014 byla vykázána převaha příjmů nad výdaji ve výši 19 612  tis.Kč. 

Celkové příjmy včetně zdrojů z minulých let byly splněny na 102,3 % a celkové výdaje na  84,5 % z toho
provozní na 93,0 % a investiční na 66,3 %.

Rozpočet daňových příjmů celkem byl splněn 116,5 %. Největší položku tvoří podíly na daňových výnosech
88 695 tis.Kč (v roce 2013 byl výnos 81 332 tis.Kč) a příjem z výherních automatů  celkem 9 565 tis.Kč  (v roce
2013 byl výnos 7 334 tis.Kč), daň z nemovitostí 5 896 tis.Kč (v roce 2013 byl výnos 6 299 tis.Kč).    

V roce 2014 byl vybráno na správních poplatcích  4 665 tis.Kč,  v roce 2013 byl příjem 4 106 tis.Kč, v roce
2012 bylo vybráno na správních poplatcích  3 514 tis.Kč. 

Město Lysá nad Labem splatilo úvěr na výstavbu MŠ Pampeliška a žádný jiný nemá. 

Při finančním vypořádání dotací byla na účet kraje vrácena částka 1277,90 Kč za nevyčerpané dotace na
volby v roce 2014.

Nedaňové příjmy byly splněny na 126,4 %. Kladný vliv na plnění této skupiny příjmů má příjem z pokut,
zejména pokuty za radar 14 066 tis.Kč a pokuty dopravní 1 593 tis.Kč.  

Kapitálové příjmy byly splněny jen na 16,8 %, vlivem neprodaných nemovitostí čp.1517 a bytů v Milovicích.

V roce 2014 přijalo město dotace, a to  neinvestiční ve výši 26 362  tis.Kč z toho největší na výkon státní
správy 16 799 tis.Kč od Středočeského kraje,  průtokové dotace  ve výši  2 699 tis.Kč pro školy a dotace  na
sociálně právní agendu dětí ve výši 2 401 tis.Kč, dotaci na standardizaci sociální agendy ve výši 1 482 tis.Kč,
dotace na památky 1 196 tis.Kč, dotace na veřejně prospěšné práce ve výši 794 tis.Kč a na odbornou praxi do 30
let ve výši 187 tis.Kč, dotace na volby 460 tis.Kč, dotace pro hasiče 158 tis.Kč a dotace na lesní správy 156
tis.Kč. Město přijalo neinvestiční příspěvky od jiných obcí pouze ve výši 30 tis.Kč.

Dotace investiční výši 3 080 tis.Kč byly na tyto akce: Digitalizace kina 300 tis.Kč, Rekonstrukce stokových
systémů doplatek ve výši 18 tis.Kč, a na Přeměnu zahrady v MŠ Dráček ve výši 2 762 tis.Kč.

V roce 2014 byly realizovány další dvě dotační investiční akce Komunikace Na Staré Vsi a Dolejší a akce
Snížení energetické  náročnosti  v ZŠ Hrozného. Na obě akce nepřišly dotace,  a přesto byly všechny faktury
uhrazeny z vlastních zdrojů města. Dotace budou zaslány na účet města až v roce 2015.

Finanční odbor zajišťoval kompletní mzdovou agendu - měsíčně v průměru 152 výplatních pásek. V roce
2014 byly dvakrát volby. Město se zapojilo do projektu veřejně prospěšných prací. Jednalo se o 8 pracovníků
v období od března do prosince. Dále z dotačního projektu Úřadu práce zpracovával agendu pro dva pracovníky
na odbornou praxi do 30let. Vedl mzdovou a účetní agendu projektu standardizace sociálně právní agendy a
meziobecní spolupráce. Během roku bylo uhrazeno 3 712 faktur.  Byly zaúčtovány veškeré příjmy a výdaje i
hospodářská činnost. Při pořizování dokladů byl ještě u každého dokladu pořizován pomocný analytický přehled.
Čtvrtletně byla zpracována přiznání k DPH a výpisy z evidence pro režim přenesené daňové povinnosti  pro
účely  DPH.  Každý  měsíc  byla  zpracována  účetní  závěrka  a  výkazy  o  hospodaření,  které  byly  zasílány
elektronicky na  adresu  Centrálního  systému účetních  informací  státu.  Finanční  odbor vedl  agendu evidence
majetku města a měsíčně zpracovával a účtoval o odpisech majetku. Na konci roku byly připraveny podklady k
provedení fyzické a dokladové inventarizace.

Finanční odbor vedl agendu poplatníků psů, neplatiče průběžně upomínal. Za rok 2014 bylo vybráno 230
tis.Kč. Agenda zaznamenala velkou změnu vlivem obecně závazné vyhlášky a slevy na čipované psy. 

Na odboru je vedena agenda poplatku ze vstupného, do 31.12.2014 bylo na účet města přijato 1 173 tis.Kč.   

Počet  klientů,  kteří  navštívili  pokladnu během roku 2014, byl  14 484.  Výdajová pokladna eviduje 1281
dokladů. Na pokladně byl zaveden terminál pro platby platební kartou a byla otevřena druhá pokladna.

Již od října 2014 se připravoval návrh rozpočtu na rok 2015, který byl sestaven jako sumář požadavků od
jednotlivých  vedoucích  odborů a ředitelů příspěvkových  organizací.  Požadavky na výdaje  opět  převyšovaly
příjmy.  Po projednání  v radě města byl  návrh rozpočtu vyrovnán a vyvěšen.  Zastupitelstvo města schválilo
rozpočet na rok 2015 dne 19.12.2014. 

Finanční odbor zajišťuje účetnictví i pro Mikroregion Polabí. Stejně jako u města byly zpracovány výkazy a
měsíčně odesílány do Centrálního systému účetních informací státu.



Odbor správy majetku a investic
Ing.Vladimír Kopecký, vedoucí odboru

Při  činnosti  na  úseku  ochrany  životního  prostředí,  likvidace  odpadů odbor  provedl  výběr  plateb
v hotovosti za svoz komunálního odpadu od občanů, výměny nádob, zpracoval nové smlouvy, evidoval nádoby
na odpad vč. kontroly s firmou A. S. A.. Zpracoval výběry poplatků za odpady  4x v roce v systému SIPO a
zpracoval  výběry  poplatků  za  odpady,  které  byly  provedeny  bankovním  převodem.  Bylo  zasláno  965  na
nezaplacené poplatky za svoz odpadů. Celkový výběr těchto poplatků pak činil 4 638 tis. Kč. Byly uzavřeny
smlouvy s kolektivním systémem Asekol, Elektrowin a Ekolamp na odběr separovaného odpadu vč. fakturace za
zpětný odběr elektrozařízení. Odměny od těchto společností za zpětný odběr separovaného odpadu činily v roce
2014 částku 157 042,- Kč. Pro MěÚ Milovice byl ručně zpracován výběr poplatků za odpady z bytů, které jsou
v majetku města Lysá nad Labem v celkovém počtu 359 položek. Odbor provedl kontroly platby poplatků za
odpady v obchodech a restauracích se sídlem v Lysé n. L., provedl kontrolu a následnou změnu poplatků u dětí
do věku 6ti let a občanů starších 70ti let a další související administrativní práce při plnění úkolů. Ve spolupráci
s firmou A. S. A. bylo pro občany města Lysá n. L. pokračováno v sezonním svozu bio odpadu ve formě placené
služby.

Na úseku bytového fondu zajistil 2 jednací schůzky bytové komise, na vývěskách zveřejnil 43 záměrů, 
realizoval 5 směn bytů, přidělil 33 bytů s odprodejem dluhů ve výši 790 tis. Kč, zpracoval 111 zpráv do RM a 8 
do ZM. V daném roce byla provedena 2 exekuční vystěhování z městských bytů. Bylo zpracováno 69 
předžalobních výzev, podáno 13 nových žalob na vyklizení či na peníze a sepsáno 23 nových splátkových 
kalendářů. Úsek koordinoval vedlejší hospodářskou činnost ve spolupráci s Realitní kanceláří při správě, údržbě 
a opravách bytového fondu jak v Lysé n. L., tak v Milovicích. – realizoval opravu střechy budovy č.p. 600 
v částce 700,3 tis. Kč, výměnu části oken v Milovicích za cca 480 tis. Kč, výměnu oken v č.p. 176 v Lysé n/L za 
426 tis. Kč, rekonstrukci vchodových dveří v č.p. 214 za 79 tis. Kč, výměnu vodoměrů  a spoustu dalších 
drobných oprav bytového a nebytového fondu v majetku města.

Při  správě nebytových prostor  byly  uzavřeny 4 nové nájemní  smlouvy,  ukončeny 2 nájemní smlouvy,
uzavřeno 9 dodatků k nájemním smlouvám. Bylo zveřejněno celkem 7 záměrů na pronájem NP. 
Průběžně byla  zajišťována údržba všech nebytových  prostor  v majetku města,  podchodu v železniční  stanici
Lysá n. L. (142 tis. Kč.) a údržba veřejných WC v nákladu 433 tis. Kč, Měsíčně byly prováděny kontroly plateb
nájemného za nebytové prostory. Díky zvýšenému tlaku na platební morálku nájemců se daří držet pohledávky
města za pronájem nebytových prostor na poměrně nízké úrovni do 100 tis. Kč. Neuhrazené pohledávky jsou, po
zaslání předžalobních výzev, předány právníkovi k řešení soudní cestou nebo je na ně připravován splátkový
kalendář. Byla provedena inventura majetku města (týká se bytových a nebytových domů, DKP včetně drobného
movitého majetku) a další administrativní práce spojené se správou majetku města.

Oddělení  správy  a  údržby  komunikací,  chodníků,  dopravního  značení  a  majetku  města  za  rok  2014
realizovalo opravu výtluků na komunikacích města v nákladu 577 tis. Kč. Opravy nezpevněných komunikací po
přívalových  deštích  stály  151  tis.  Kč,  oprava  komunikace  Na  Vysoké  mezi  v částce  316  tis.  Kč,  oprava
komunikace K Borku v částce 82 tis. Kč. Rekonstrukce komunikace U Braňky stála 2 008 tis. Kč a oprava ulice
Čelakovského 373 tis. Kč. Rekonstrukce přístupové cesty u Sokola vyšla městskou pokladnu na 282 tis. Kč,
komunikace Na Rybníčku 411 tis. Kč a parkovací místa na Sídlišti na dalších 359 tis. Kč. 
Byla provedena rekonstrukce chodníku v Jedličkově ul. v ceně 316 tis. Kč, rekonstrukce chodníku u hasičárny
v Pivovarské ul. v ceně 94 tis. Kč, rekonstrukce chodníku Jedličkova - Mlíčník v ceně 364 tis. Kč, rekonstrukce
chodníku v Průběžné ul. na Sídlišti v ceně 328 tis. Kč, rekonstrukce chodníku Mánesova - Resslova ul. v ceně
441 tis. Kč, byl vydlážděn chodník v Čelakovského ul za 40 tis. Kč a z části přeložen chodník ve Veleslavínově
ul. za 20 tis. Kč. Výstavba chodníku ve Šmeralově ulici stála 69 tis. Kč a chodníku v ČSA 430 tis. Kč. Zajištění
opravy schodiště u nadjezdu na litolské straně stálo 551 tis. Kč. Opravy mozaikové dlažby a opravy propadlé
dlažby na chodnících v celém městě stály 400 tis. Kč. Mimo to bylo zadáno zpracování projektové dokumentace
na připravované akce za cca 100 tis. Kč a další drobné opravy v intravilánu města.



Na úseku správy a údržby komunikací, chodníků a majetku města bylo vydáno 30 rozhodnutí na zvláštní
užívání komunikací, 12 rozhodnutí na napojení na komunikace a 54 souhlasů s výkopovými pracemi, 26 
stanovisek města, předloženo 45 příspěvků do jednání RM a 8 do ZM. Příjmy ve správě činily 380 tis. Kč 
z pronájmu parkovišť, 30 tis. Kč ze správních poplatků a 18 tis. Kč z pronájmu parkovacích míst a cca 32 tis. Kč
z výběru parkovného na Husově náměstí.

Při  správě  dopravního značení  byly při  nákladech  229 tis.  Kč.  provedeny instalace  nového dopravního
značení,  provedeny opravy svislého  a  vodorovného značení  na  komunikacích  města,  přechodné  značení  při
haváriích,  provedeny opravy zpomalovacích  prahů,  opravy osvětlení  přechodů,  zajištěna  výroba  a  instalace
kovových zábran aj.

Příspěvek města na dopravní obslužnost byl za rok 2014 v částce 1 348,2 tis. Kč.

V rozpočtové kapitole  údržby majetku města  byla provedena oprava žlabu v Žižkově ulici za 20 tis. Kč,
oprava schodiště v ČSA za 16 tis. Kč. Dále byly provedeny další desítky oprav na objektech ve správě a majetku
města v celkové částce 211 tis. Kč. Součástí kapitoly je rovněž správa a údržba městského mobiliáře, kde na
opravy  zábradlí  chodníků,  sedáků  laviček,  odpadkových  košů,  střech  BUS  zastávek,  opravy  Meteostanice,
opravy  dětských  hřišť,  opravy  studní  na  hřbitově,  stojanů  na  kola  a  dalších  drobných  oprav  bylo  celkem
vynaloženo 241 tis. Kč. 

Oddělení ochrany životního prostředí, údržby zeleně a čistoty města, údržby VO, správy psího útulku
a odpadového hospodářství provádělo níže uvedené činnosti:
Psí útulek:
Ve spolupráci s městskou policií bylo v roce 2014 umístěno v útulku ve Velaz, a. s. Hrabanov celkem 78 psů
odchycených na území města. Kočky, umístěné v roce 2014 v útulku v počtu 14 byly po 2 měsících po kastraci a
odčervení vypuštěny do volné přírody. Za celý rok 2014 vydalo město Lysá n. L. za provoz tohoto zařízení 175
tis. Kč. Fota a seznamy psů, nalezených v Lysé nad Labem, jsou měsíčně uvedeny v městských LISTECH, na
vývěsce v podloubí radnice a na internetových stránkách (www.pejscilysa.wz.cz).
Odpadové hospodářství:
Za  odvoz  kontejnerů  vydalo  město  Lysá  n.  L.  300  tis.  Kč.  Provoz  separačního  dvora  spolu  s odvozem
nebezpečného odpadu přišel  město na 3,2 mil. Kč a tříděný sběr na 1.912 tis. Kč. Celkový náklad na svoz
popelnic se směsným odpadem byl v částce 3.778 tis. Kč. Celkové náklady za směsný i tříděný odpad se tedy
v roce 2014 vyšplhaly na téměř 9 200 tis. Kč.
Firma EKO-KOM zaslala čtvrtletní odměny za tříděný sběr dle vzájemné smlouvy o zajištění zpětného odběru a
recyklace odpadů s evidenčním číslem 60/0042 v těchto částkách:

-   IV. Q. 2013  -  252 444,- Kč
-     I. Q. 2014  -  188 581,- Kč         
-    II. Q. 2014  - 257 130,- Kč       
-  III. Q. 2014  -             265     245,- Kč      

Celkem r. 2014: 963 400,- Kč

Položka čistota města obsahuje svoz odpadkových košů, zimní údržbu, úklid okolo nádob tříděného odpadu,
hrabání listí, strojové čištění ulic a další úklidové práce. Tyto činnosti stály městskou pokladu 3 300 tis. Kč. 
Údržba veřejného osvětlení:
Práce spojené s údržbou veřejného osvětlení v tomto roce byly vyčísleny na 826 tis. Kč.
Městská zeleň:
Náklady na údržbu zámeckého parku dosáhly celkově výše 899 tis. Kč. Větší investicí v parku pak byla nově
vybudovaná cesta za téměř 200 tis. Kč.
Částka  3 000 tis. Kč. byla vynaložena za veřejnou zeleň.  Je v ní zahrnuto havarijní kácení, chemické postřiky,
seče travnatých  ploch, pěstebně asanační řezy,  drcení větví, řezy živých plotů, cena za květinovou výzdobu
záhonů a jinou běžnou údržbu zeleně.
V roce 2014 bylo provedeno odborné ošetření stromů v intravilánu města za 150 tis. Kč. Výsadba nové zeleně –
stromů, keřů a trvalek byla ve městě provedena za částku 340 tis. Kč. 
Přehled další hospodářské činnosti a souvisejících nákladů daného úseku:
daň z nemovitosti předplacená – je účtem průběžným, geometrické plány – 100 tis. Kč, odborné posudky – 80
tis. Kč, pozemkové úpravy – 355 tis. Kč, údržba hřbitova – 328 tis. Kč, výkup pozemků – 546 tis. Kč, elektrická
energie – 2 100 tis. Kč,  

Výkaz příjmů:
za zábor veřejného prostranství se vybralo 49 tis. Kč, za pronájem vodovodního řadu od firmy Stavokomplet –
5.680 tis. Kč a hřbitovní poplatky činily v roce 2014 – 50 tis. Kč.



Příjmy ze sběrného dvora:  - za prodej dřeva          ...  45 tis. Kč.
- za uložení suti, odpady od živností      … 94 tis. Kč.

Oddělení správy pozemků v majetku města v roce 2013 předložilo na jednání Rady města Lysá nad Labem
125  důvodových  zpráv  ve  věci  pronájmu  pozemků,  prodeje  pozemků  a  jejich  výkupu,  směn  pozemků,
bezúplatných  převodů  pozemků  a  smluv  o  věcném  břemeni  a  žádostí  k zeteplování  domů,  které  sousedí
s obecními pozemky. Na vývěskách města a na internetových stránkách bylo zveřejněno 47 záměrů na prodej a
pronájem pozemků. Pro jednání ZM bylo předloženo 56 zpráv.       

Za účelem prodeje obecních pozemků bylo sepsáno celkem 29 kupních smluv za celkovou částku 817 tis. Kč
(prodávající Město Lysá n. L.), smlouvy o výkupu pozemků za částku 543 tis. Kč – (kupující Město Lysá n. L.).
Na směny pozemků byla sepsána 1 smlouva. Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného sepsané v roce 2014
představují hodnotu 21 tis. Kč. V roce 2014 byla podepsána i 1 smlouva o bezúplatném převodu pozemků od
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Ke  konci  roku  2014  bylo  na  odboru  evidováno  106  platných  nájemních  smluv  na  pronájem  obecních
pozemků, za částku 523,6 tis. Kč, 117 platných nájemních smluv na pronájem obecních pozemků pod stavbami
garáží za částku 57,6 tis. Kč a 40 nájemních smluv na umístění reklamních poutačů na majetku města v  ceně
156,6 tis. Kč.
  

Bylo  zadáno 11 geometrických  plánů – týkajících  se prodeje,  výkupu či  směny pozemků. Zároveň bylo
podáno 14 žádostí o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků.

Dle žádostí se vydává povolení na konání výstav na Výstavišti v Lysé n. L. a na konání kynologických svodů
zvířat, konaných na cvičišti v Lysé n. L.
V listopadu  byla  provedena  inventura  pozemků.  Během  roku  byla  prováděna  kontrola  plateb  za  pronájmy
pozemků a rozesílání upomínek vč. vyřizování související agendy daného úseku.

Další činností odboru správy majetku je investiční výstavba, zajištění stavebních povolení, stavebních
dozorů,  kolaudačních  řízení a  související  administrativní  činnost,  kde  bylo  zpracováno  dalších  224
písemností, 41 podkladů do jednání RM a 5 podkladů do ZM. Dle zákona č. 137/2006 Sb. o zadávání veřejných
zakázek bylo  zveřejněno 14 záměrů  na zadání  veřejné  zakázky,  uzavřeno 21 smluv o dílo.  Na realizované
investiční  akce  bylo  zažádáno  o  stavební  povolení  a  následně  po  dokončení,  bylo  požádáno  o  vydání
kolaudačního  souhlasu.  Na  menších  stavebních  akcích  byl  naším  odborem  vykonáván  i  stavební  dozor.
V průběhu roku 2014 byly zrealizovány tyto níže specifikované investiční akce:
Oprava vodovodu a kanalizace v ul. U Braňky v nákladu 996 tis. Kč, oprava přístupové cesty na hřbitově za 198
tis. Kč, Výstavba komunikace u MŠ Pampeliška v hodnotě 4 569 tis. Kč, Komunikace v ulici Lom II za 1 048
tis. Kč, Komunikace U Braňky a oprava komunikace Čelakovského za 3 402 tis. Kč, Oprava VaK na Sídlišti
v hodnotě 3 718 tis. Kč, Oprava toalet v zámeckém parku u letního kina 468 tis. Kč, Rekonstrukce MK ul. Na
rybníčku II. za 150 tis. Kč, Posunutí chodníku a výstavba parkovacích stání v ul. Okružní v ceně 2 654 tis. Kč,
Revitalizace klášterních teras IV. etapa za 2 781 tis. Kč.

V další činnosti odboru daného úseku bylo uzavřeno 5 smluv budoucích o zřízení věcného břemene s
předpokládaným příjmem 53,7 tis. Kč a 9 smluv o zřízení věcného břemena s příjmem 93,5 tis. Kč, zpracováno
73 důvodových zpráv do jednání RM a 26 do jednání ZM, vypsáno 20 veřejných zakázek na služby a stavební
akce – rekonstrukce střechy budovy MŠ Čtyřlístek v nákladu 892 tis. Kč., regulace topení MŠ Dráček za 94 tis.
Kč., regulace topení  v DPS za 119 tis. Kč, výměna oken a dveří hospodářské budovy MŠ Mašinka za 210 tis.
Kč, rekonstrukce rozvodů vody a topení v MŠ Pampeliška za 689 tis. Kč, oprava střechy v MŠ Pampeliška za 72
a v MŠ Dráček za 632 tis. Kč, další etapa výměny oken a sítí  na ZŠ B. Hrozného za 617 tis. Kč, výměna světel
v ZŠ J. A. Komenského za 275 tis. Kč,, rekonstrukce toalet pavilonu B včetně rozvodů vody a topení za 2  032
tis. Kč, výměna dveří učeben pavilonu G v ZŠ J. A. Komenského za 83 tis Kč, rekonstrukce podlahy v chodbě
pavilonu D – přízemí ZŠ J. A. Komenského za cca 603 tis. Kč, oprava stropů a vymalování tříd pavilonu D ZŠ J.
A.  Komenského  za  208 tis.  Kč,  demolice  přístavku  v č.p.  13  za  113 tis,  rekonstrukce  tělocvičny v ZŠ  B.
Hrozného za 376 tis Kč, doplnění sítě VO za 328 tis. Kč a mnoho dalších akcí drobnějšího charakteru.
V rámci drobných oprav ve školách byla vyčerpána částka 182 tis. Kč. 
 

V rámci činností souvisejících se správou a údržbou vodovodních a kanalizačních řadů byla realizována
havarijní  oprava  vodovodního  řadu  v ulici  ČSA v hodnotě  250  tis.  Kč  a  započatá  rekonstrukce  filtračních
jednotek na úpravně vody, při které se vyčerpalo 800 tis. Kč z předpokládané celkové hodnoty cca 4 mil. Kč. 
V rámci  výše  uvedené  agendy bylo  zpracováno  celkem 33 důvodových  zpráv  pro  RM a 3 pro  ZM a bylo
zpracováno 12 veřejných zakázek a uzavřeno celkem 10 smluv o provedení díla a služeb. Mimo uvedené akce



většího  rozsahu  bylo  provedeno  velké  množství  akcí  údržbového  charakteru  a  souvisejících  s drobnějšími
opravami a administrativní činností.

                                                                                                            Stavební úřadStavební úřad
Ing.Jiřina Čížková, vedoucí odboruIng.Jiřina Čížková, vedoucí odboru

Stavební úřad MěÚ v Lysé  nad Labem v roce 2014 vykonával  státní správu pro katastrální  území Lysá  nad
Labem, Litol, Stará Lysá, Ostrá, Šnepov, Stratov, Jiřice, Semice, Přerov nad Labem, Starý Vestec  a Bříství
Na úseku územního plánování  vykonával  svoji  působnost v rozsahu obce s rozšířenou působností  (Lysá  nad
Labem, Milovice,  Stará Lysá, Ostrá, Stratov, Jiřice, Semice, Přerov nad Labem, Starý Vestec.)

Od 1.1.2014 do 31.12.2014 přijal stavební úřad 1711 písemností.
Stavební úřad v souladu se stavebním zákonem č.183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů projednal: 

Na úseku územního rozhodování: 
38 Sloučených územních souhlasů a ohlášení staveb 
75 Územních souhlasů
39 Územních rozhodnutí o umístění stavby a změny stavby 
12 Územních rozhodnutí o dělení pozemků
5 Zjednodušených územních rozhodnutí
32 Územních rozhodnutí ve spojeném řízení se stavebním 
1 Veřejnoprávní smlouva o umístění stavby
4 Veřejnoprávní smlouvy o umístění a povolení stavby

Na úseku stavebního řádu:
17 Ohlášení staveb 
27 Stavebních povolení včetně povolení změny před dokončením 
47 Dodatečných povolení staveb
13 Povolení odstranění staveb (rozhodnutí a oznámení)
45 Řízení o nařízení odstranění nepovolených staveb
16 Kolaudačních rozhodnutí podle zákona č. 50/1976 Sb.  
37 Kolaudačních  souhlasů
68 Oznámení o užívání a závěrečných kontrolních  prohlídek
3 Povolení zkušebního provozu
10 Změn v užívání staveb (oznámení a rozhodnutí) 
29 Výjimek z vyhlášek č. 268/2009 Sb. a 501/2006 Sb.

V rámci státního dozoru bylo provedeno 44 kontrolních prohlídek staveb, na jejichž základě byly řešeny stížnosti
a podněty občanů na stavby a činnosti se stavbami přímo souvisejícími. 
Na základě různých žádostí stavební úřad vydal 172 stanovisek, potvrzení  a vyjádření.
V rámci výkonu státní správy vkládal stavební úřad do registru nemovitostí nově vzniklé stavby a veškeré změny
na stavbách, včetně reklamací vzniklých sčítáním lidu a budov.  

Stavební úřad projednal a rozhodl ve věci porušení stavebního zákona 20 přestupků a 8 správních deliktů.

Stavební úřad při zpracování agendy speciálního silničního stavebního úřadu vydal 14 stavebních povolení, 10
kolaudačních souhlasů,  4 předčasná užívání, 2 ohlášení stavby a uzavřel 2 veřejnoprávní smlouvy na povolení
stavby .
V působnosti úřadu územního plánování bylo provedeno:

Územní plán Lysá nad Labem -  práce byly dokončeny a územní plán byl vydán  dne 14.5.2014
Regulační plán Vysoká Mez, změna č. 2  –práce  byly dokončeny a regulační plán byl vydán  19.2.2014

V okolních obcích vykonával úřad funkci pořizovatele v:
• Stará Lysá – proběhlo společné jednání nad návrhem
• Starý Vestec, změna č.1  - práce byly dokončeny a  územní plán byl vydán dne 5.3.2014
• Přerov nad Labem -  projednává se  návrh  změny č.1  územního plánu 
• Stratov – zastupitelstvo obce  rozhodlo dne 26.11.2014  o pořízení nového územního plánu a  

17.12.2014 obec požádala úřad územního plánování o jeho pořízení 



• Ostrá – Obec vybrala  nového zpracovatele územního plánu a po opakovaných jednáních  byly zahájeny

práce na úpravě návrhu
Úřad územního plánování vydal v rozsahu své působnosti  86 stanovisek a vyjádření.

Obecní živnostenský úřad
Ing.Světlana Daňková, vedoucí odboru

Obecní  živnostenský  úřad  zajišťuje  výkon  státní  správy  na  úseku  živnostenského  podnikání  ,  na  úseku
evidence zemědělského podnikání, a  také agendu týkající se výherních hracích přístrojů (toto pouze pro  Lysou
nad Labem) . 

Pro  živnostenské a  zemědělské  podnikání  jsou  v působnosti  Obecního  živnostenského úřadu v Lysé  nad
Labem  následující  obce:  Lysá  nad Labem,  Milovice,  Jiřice,  Stará Lysá,  Stratov,  Ostrá,  Přerov  nad Labem,
Semice, Starý Vestec. Podání dle živnostenského zákona může podnikatel učinit na kterémkoliv živnostenském
úřadu v České republice.

Na  úseku  živnostenského  podnikání  vykonává  obecní  živnostenský  úřad  všechny  činnosti  v rozsahu
stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění (registrace živnostenských
oprávnění pro živnost volnou, která má 80 oborů, dále pro živnosti řemeslné, vázané a koncesované, vedení
živnostenského rejstříku, živnostenská kontrola). Obecní živnostenský úřad plní současně i funkci   „Centrálního
registračního  místa“  (CRM).  Na  CRM  může  podnikatel  zároveň  při  ohlášení  živnosti,  případně  žádosti  o
koncesi, provést oznámení vůči dalším správním úřadům – finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení,
zdravotní pojišťovně a úřadu práce, a to  prostřednictvím jednotného registračního formuláře (JRF). Stejně tak
může oznámit  i  změny údajů na příslušné úřady.    Napojení  informačního  systému registru  živnostenského
podnikání  na  Rejstřík  trestů  umožňuje  živnostenskému úřadu  získat  výpis  z   Rejstříku  trestů  elektronickou
cestou ( pouze pro potřeby vydání živnostenského oprávnění).  Stejným způsobem si živnostenský úřad žádá
výpis Rejstříku trestů právnických osob. 

   K 31.12.2014 bylo v evidenci místně příslušných podnikatelů  4 774, z toho 4371  fyzických osob (z nich
134 cizinců ) a 403 právnických osob. Živnostenských oprávnění bylo evidováno celkem 6656. 

V roce 2014 bylo vydáno 613  výpisů ze živnostenského rejstříku jako průkazů živnostenského oprávnění
(fyzickým i právnickým osobám včetně osob zahraničních). Bylo vydáno 451 vyrozumění o provedení zápisu
změn údajů v živnostenském rejstříku (zápis provozovny, přerušení , pokračování provozování živnosti,  změny
odpovědných zástupců).     Bylo vydáno 100 rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění.   Na žádost policie,
soudů, exekutorů bylo vydáno 58 výpisů z živnostenského rejstříku.

V roce 2014 bylo provedeno 57 kontrol podnikatelských subjektů (9 právnických osob, 48  fyzických osob) a
5 místních zjištění,  která byla postoupena pro nepříslušnost  jiným živnostenským úřadům. Uloženo bylo 14
blokových pokut v celkové výši  6 200,- Kč. Pravidelně  byly prováděny společné kontroly s Českou obchodní
inspekcí. 

Obecní  živnostenský úřad  poskytoval  rady týkající  se živnostenského  a  zemědělského podnikání,   byla
vyřizována korespondence a další  činnosti  související  s výše  uvedenou problematikou. V důsledku propojení
informačního systému registru živnostenského podnikání  a centrální evidence osob dostává živnostenský úřad
aviza o změnách  pobytu (trvalého i dlouhodobého ), se  kterými je   třeba dále pracovat.

Na úseku evidence zemědělského podnikatele obecní živnostenský úřad  postupuje dle zákona č. 252/1997
Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2014 bylo provedeno  6 zápisů nových zemědělských
podnikatelů do evidence a zároveň jim bylo vydáno osvědčení zemědělského podnikatele (4 fyzické osoby, 2
právnické osoby).  Z evidence byli vyřazeni   3 zemědělští podnikatelé.            

Na úseku živnostenského a zemědělského  podnikání za rok 2014 odborem obecní živnostenský úřad  byly
vybrány správní poplatky v celkové výši 212 785,- Kč.

Další činností , kterou vykonává obecní živnostenský úřad je povolování výherních hracích přístrojů a s
tím spojená agenda. V této oblasti postupuje odbor podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných
hrách, ve znění pozdějších předpisů.   

V roce 2014 bylo vydáno celkem 17 rozhodnutí o povolení k provozování výherních hracích přístrojů, z toho
12 nových a 5 změnových. Celkem bylo povoleno 30 výherních hracích přístrojů. 



Za  provozování  výherních  hracích  přístrojů  byly  vybrány  správní  poplatky  ve  výši
50 000,- Kč.

Dílčí  odvody  z  provozu  VHP a  jiných  technických  zařízení  činily 9 565 089,- Kč ( příjem obce).

Odbor dopravy
Ing.Alena Novotná, vedoucí odboru

Městský  úřad  v Lysé  nad  Labem,  odbor  dopravy,  vykonával  v roce  2014  činnosti  spojené  výhradně
s výkonem státní správy. Jako silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy podle zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních  komunikacích  ve  znění  pozdějších  předpisů  rozhodoval  o  povolení  zvláštního  užívání  (mimo
přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů na silnicích II. a III. třídy), o uzavírkách a objížďkách na
silnicích II. a III. třídy a o připojení pozemní komunikace a o povolení napojení sousední nemovitosti na silnici
II.  a  III.  třídy.  Dále  vydával  povolení  ke  zřizování  reklamních  poutačů  v  silničním  ochranném  pásmu
komunikace II. a III. třídy, povolení nebo stanoviska ke stavbám a terénním úpravám v silničních ochranných
pásmech komunikací a vyjadřoval se ke správním řízením souvisejícím s umístěním stavby, využitím území,
povolením stavby,  povolením užívání stavby podle stavebního zákona atd.  V souvislosti  s porušováním výše
uvedeného  zákona  projednával  přestupky na  silnicích  II.  a  III.  třídy a  vykonával  státní  dozor  na  silnicích,
místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích.

činnost podle zákona č. 13/1997 Sb.           počet
vydaných rozhodnutí           36
vydaných stanovisek         190   

Podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, odbor dopravy prováděl výkon státní správy dopravního
úřadu zejména rozhodováním o přidělení a odejmutí evidenčního čísla k provozování taxislužby a vedl evidenci
vozidel taxislužby. Dále prováděl zkoušky z odborné způsobilosti pro taxislužbu.

činnost podle zákona č. 111/1994 Sb.              počet
vydaných průkazů řidičům taxi               22
počet zařazených vozidel taxi               16

Odbor dopravy prováděl podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích stanovení
místní a přechodné úpravy provozu a užití zařízení pro provozní informace na místních komunikacích a silnicích
II.  a III.  třídy.  Též vydával  souhlas s místní  a přechodnou úpravou provozu a k užití  zařízení pro provozní
informace  na  veřejně  přístupných  účelových  komunikacích.  Dále  v souladu se zákonem č.  361/2000 Sb.,  o
provozu na pozemních komunikacích vedl registr řidičů a agendu bodového systému. 

činnost podle zákona č. 361/2000 Sb.             počet
vydaných stanovení úpravy provozu              84
vydaných stanovisek              29  

registr řidičů         počet

celkem evidovaných řidičů         19 380

počet vydaných řidičských průkazů           1 551

počet přidělených ŘO              893

počet vydaných mez.řid.průkazů                63

počet odebraných řidičských oprávnění              146  
počet vydaných potvrzení o ztrátě              134

počet vydaných karet řidiče                75

bodový systém          počet

předběžně  zadržených  řidičských
průkazů

            194



celkem potrestaných řidičů          1 802

Odbor  dopravy vydával  osvědčení  k  provozování  stanice  měření  emisí  podle  zákona č.  56/2001 Sb.,  o
podmínkách  provozu  vozidel  na  pozemních  komunikacích,  rozhodoval  o  udělení  a  odnětí  oprávnění  k
provozování stanice měření emisí a vedl registr vozidel.

registr vozidel         počet

nově přihlášená vozidla         397

individuálně dovezená vozidla          80

odhlášená  vozidla  ze  správního
obvodu Lysá n. Labem

     1352

přihlášená vozidla do správního obvodu
Lysá n. Labem 

      1 442 

vozidla trvale vyřazená z provozu         242

vozidla dočasně vyřazená z provozu         330
vozidla v převodu       2 021
odcizená vozidla            42

celkem  zaregistrovaná  vozidla  ve
správním obvodě Lysá n. Labem

      22 332

celkem  provedených  elektronických
operací v systému RV 

        6 818

Podle  zákona  č.  200/1990 Sb.,  o  přestupcích  odbor  dopravy  projednával  přestupky proti  bezpečnosti  a
plynulosti  silničního  provozu,  přestupky na  úseku dopravy a  silničního  hospodářství  a  přestupky na  úseku
ochrany  před  alkoholismem  a  jinými  toxikomaniemi.  Též  podle  zákona  č.  168/1999  Sb.,  o  pojištění
odpovědnosti způsobenou provozem vozidla, projednával přestupky vymezené tímto zákonem.

činnost podle zákona č. 200/1990 Sb.         počet

počet zahájených přestupků          518

počet postoupených přestupků            15

odložených nebo zastavených
přestupků

          187

počet uložených pokut          495

počet zákazů činnosti (zákaz řízení)           257 

na pokutách celkem uloženo v Kč         2 809 200,-

Podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích odbor dopravy projednával v roce 2013 přestupky proti bezpečnosti
a plynulosti  silničního provozu, přestupky na úseku dopravy a silničního hospodářství a přestupky na úseku
ochrany  před  alkoholismem  a  jinými  toxikomaniemi.  Též  podle  zákona  č.  168/1999  Sb.,  o  pojištění
odpovědnosti způsobenou provozem vozidla, projednával přestupky vymezené tímto zákonem.

Vymáhání poplatků v roce 2014:
počet zavedených rozhodnutí 790

počet sjednaných splátkových kalendářů 67

napsáno upomínek 85

předáno k exekuci 117



V roce  2014  byla  odborem  dopravy  zpracovávána  agenda  spojená  se  stacionárním  radarem  umístěným  ve
Starém Vestci. Přestupky, které nám přeposílá Městská policie jsou zpracovávány podle zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích. 

Činnost podle zákona č. 200/1990 Sb.           počet

počet  přestupků                  13 947

počet postoupených přestupků                        10

odložených či zastavených přestupků                  17 885

počet uložených pokut                             1 666
celkem uloženo v Kč           17 674 500,-
počet zákazů činnosti                      2

na správních poplatcích vybráno   1 915 670,- Kč

na pokutách vybráno 15 377 653,- Kč

CELKEM vybráno 17 293 323,-Kč

Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury
PaedDr.Věra Bodnárová, vedoucí odboru

Úsek školství:
Školy zřizované městem Lysá nad Labem:
Mateřské školy : MŠ Dráček - ředitelka   pí Bc.Marcela Michňová – počet dětí 50,   MŠ Čtyřlístek - ředitelka
pí Miroslava Bodláková  – počet dětí  150,  MŠ Pampeliška - ředitelka pí Kristýna Kaňková, Dis. (od 1.9.2014
pověřena zastupováním po dobu MD Mgr.Štěpánka Vošická )– počet dětí 100,  MŠ Mašinka - ředitelka pí Bc.
Jaroslava Černá – počet dětí 78
Základní školy : ZŠ B.Hrozného -   ředitelka PaedDr.Irena Jarešová  – počet dětí 525, ZŠ J.A.Komenského –
ředitelka  Mgr.Marie Nováková – počet dětí 505,  ZŠ T.G.Masaryka - Litol  - ředitel Mgr.Petr Eliška – počet
dětí 110
Základní umělecká škola F.A.Šporka -  ředitelka Mgr. Vlasta Blažková – počet dětí 620

Školy zřizované Krajským úřadem SK:
Základní škola se vzdělávacím programem zvláštní a pomocné školy  - ředitel Mgr.Petr Tomek – počet dětí
cca 89
Střední školy : Obchodní akademie - ředitelka  RNDr.Ivana Dvořáková – počet dětí cca 124 a  Střední  škola
oděvního a grafického designu  - ředitelka Ing.Bc.Irena Mázlová – počet dětí cca 245

Stravovací zařízení:
Scolarest  - zařízení školního stravování spol. s r.o.(došlo pouze ke změně názvu, dříve Eurest)
Na provoz škol zřizovaných městem a školní jídelny   bylo vyčerpáno celkem 18.680          tis.Kč, z toho 2.699
tis  Kč  činily    státní  dotace  a  dotace  z  EU (projekty  financované  z Operačního  programu  Vzdělávání  pro
konkurenceschopnost).   Z provozního rozpočtu byly uskutečněny následující  akce: vybavení  školních jídelen
mateřských škol Čtyřlístek a Dráček,   ZŠ Komenského - vybavení  nábytkem do 2 tříd a kabinetů,  výměna
starých  tabulí,  výměna  lina,  výměna  světel,  obnova  PC,  ŠD  ZŠ  Komenského  -  malování  a  nábytek,  ZŠ
B.Hrozného - nábytek do tříd a kabinetů, vybavení hřiště školní družiny, žaluzie a sítě do oken,  zatemnění tříd,
výměna oken východ a sever, ZUŠ F.A.Šporka -vybavení pěti PC notačním programem.



Státní správa ve školství:
Kromě úkolů  na  úseku samosprávy má naše  město jako  obec  s rozšířenou působností  povinnosti  na  úseku
výkonu státní správy. Patří sem zejména: zpracování návrhu rozpočtu přímých výdajů jednotlivých organizací
zřizovaných  obcemi,  podkladů  k zúčtování  finančních  prostředků  se  státním  rozpočtem,  výkaznictví,
shromažďování  a  zpracovávání  dat  z dokumentace  a  evidencí  škol,  rozbory  hospodaření  škol  a  školských
zařízení.

Do působnosti Lysé patří mimo lyských škol také školy a školská zařízení v okolních obcích. Milovice: ZŠ T. G.
Masaryka Milovice – ředitelka Mgr. Lada Flachsová –  počet žáků ZŠ 560, ZŠ a MŠ Juventa Milovice – Mladá –
ředitel Mgr. Jaroslav Minařík – počet dětí MŠ 50, od 1. 9. 2014 z důvodu navýšení kapacity 98 - počet žáků ZŠ
572,  MŠ U Broučků  –  ředitelka  Radka  Němečková  –  počet  dětí  120,  MŠ Sluníčko  –  ředitelka  Bc.  Soňa
Růžičková – počet  dětí  299,  MŠ Kostička – ředitelka Bc. Jana Křišťanová – počet dětí  112,  ŠJ Milovice –
ředitelka Iveta Pelcová – počet strávníků 500.
Ostrá: MŠ Ostrá – ředitelka Mgr. Jitka Fránková – počet dětí 28
Přerov nad Labem: ZŠ a MŠ Přerov nad Labem – ředitelka Mgr. Yveta Hrušková – počet dětí MŠ 71 – počet
žáků ZŠ 122, ŠJ a vývařovna Přerov nad Labem  – ředitelka Petra Jírová - počet strávníků 182
Semice: ZŠ Semice – ředitel Mgr. Pavel Jareš – počet žáků 189, MŠ Semice – ředitelka Zdenka Procházková –
počet dětí 65
Stratov: MŠ Stratov – ředitelka Mgr. Helena Šmídová , od 1.8.2014 je novou ředitelkou Bc. Renáta Kňapová –
počet dětí 28

Úsek kultury:
Městská knihovna vyčerpala 2.880 tis.Kč,   na provoz a údržbu kin bylo vydáno 900 tis. Kč. V kině byla

provedena výměna sedaček a s tím související stavební úpravy  výši 1.258 tis.Kč. Na údržbu a opravu dětských
hřišť a sportovního areálu u ZŠ Komenského se vydalo  953 tis. Kč. Na dětské hřiště ve Vichrově ulici byly
doplněny nové prvky ve výši 73 tis.Kč. Na podporu sport. organizací a sportovních akcí město vydalo formou
dotací 1.408 tis. Kč. Byl zřízen fond na provoz , opravy a rekonstrukce sportovních areálů ve výši 536 tis.Kč.Na
podporu společenských organizací a kulturních akcí město vydalo 666 tis.Kč. Odbor školství a kultury pořádal
vzpomínková shromáždění s kladením věnců ve dnech státních svátků v květnu a v říjnu, již tradiční novoroční
ohňostroj  a byl  spolupořadatelem kulturní akce Zimní setkání v zámeckém parku.  4.3.  se konalo na radnici
slavnostní předávání medailí oceněným významným občanům našeho města a náš odbor se organizačně podílel
na této slavnostní akci.

Odbor zajišťoval také vydávání nových propagačních materiálů a dotisk již chybějících ve výši 237 tis.Kč.
Jako každý rok potěšila občany města v době adventní vánoční světelná výzdoba,  jejíž instalace,  dokoupení
žárovek  a  údržba  činila  174  tis.Kč.  30.ledna  na  městském  úřadě  bylo  prvňáčkům  ze  ZŠ  J.A.Komenského
předáno první vysvědčení. Ke Dni učitelů jsme připravili na městském úřadě setkání ředitelů a jejich zástupců ze
všech lyských škol s představiteli našeho města.

Koncem června byly v obřadní síni slavnostně předány pamětní listy vycházejícím žákům 9.tříd základních
škol, studentům Obchodní akademie a Střední školy oděvního a grafického designu. Vycházejícím žákům ze ZŠ
B.Hrozného byly pamětní listy města předány v zámecké kapli.

V obřadní síni bylo přivítáno 53 nově narozených občánků města.

Úsek památkové péče:
V roce  2014  pokračovala  obnova  a  restaurování  památek  v našem  městě  díky  finančním  příspěvkům

z rozpočtu  města,    Ministerstva  kultury  ČR  -  Programu  regenerace  městských  památkových  rezervací  a
městských  památkových  zón  a  programu  Podpora  obnovy  kulturních  památek  na  obnovu  památek  mimo
městskou památkovou zónu.
Město  získalo  z  Programu  regenerace  městských  památkových  rezervací  a  městských  památkových  zón
Ministerstva  kultury  ČR dotaci  v celkové  výši  1.115.000,-  Kč.  Z této  dotace  se  hradila  další  etapa  obnovy
měšťanského domu čp.  177 (Jednoty)  ve  výši  40.000,-  Kč,  město  poskytlo  144.000,-  Kč.  Římskokatolické
farnosti Lysá nad Labem na restaurování sochy sv. Augustina z ohradní zdi kostela sv. Jana Křtitele z Programu
regenerace se zafinancovala částka 40.000,- Kč, z rozpočtu města 56.000,- Kč. 
Z daného programu se také hradila  oprava horní a střední části  klášterních teras.  Jednalo se již  o IV.  etapu
obnovy této náročné akce jak po stránce finanční, tak i stavební, a to částkou 1.035.000,- Kč, z rozpočtu města
1.745.992,- Kč. 
Díky ministerskému programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
(zkráceně „Program ORP“) jsme získali 145.000,- Kč na obnovu památek mimo městskou památkovou zónu.
Dotace byla rozdělena na restaurování kapličky sv. Václava se sochami andělů - anděla Blažené/Radostné a
Žalostné  smrti.  Z programu bylo  hrazeno 81.000,-  Kč,  z rozpočtu města 9.500,-  Kč.  Zbývající  část  ve výši



64.000,- Kč byla poskytnuta spol. Zámek Bon Repos, s.r.o. na další etapu restaurování kapličky sv. Simeona
v obci Stará Lysá, podíl vlastníka činil 64.800,- Kč.

V roce  2014  byl  zrestaurován  kříž  Ve  Skále  (u  sportovního  areálu).  Celá  akce  obnovy  byla  hrazena
z rozpočtu  města  částkou ve  výši  19.435,-  Kč.  Současně  byly  z rozpočtu  města  zrestaurovány pomníky na
hřbitově - Rudé armády ve výši 17.135,- Kč a pomník obětem II. světové války za 16.905,- Kč.

V loňském roce došlo dále k sejmutí sochy „Tančící“ ze sídliště z důvodu havarijního stavu tohoto sousoší,
které bylo transferováno do depositu městského úřadu. Náklady na tuto akci činily 16.905,- Kč. 

V témže  roce  byly  betonové  vázy,  původně  osazené  na  zámecké  zdi  a  v rámci  restaurování  uložené
v depositu MěÚ, transferovány a instalovány v zámeckém parku. Město v rámci pravidelné údržby kamenného
díla pokračovalo v konzervaci soch ze zámeckého parku.

V  roce 2014 byl vypracován restaurátorský záměr na dokončení sochařské a dekorativní výzdoby z ohradní
zámecké zdi akademickým sochařem Vojtěchem Adamcem. Byla vyhotovena projektová dokumentace – návrh
kovových  vrat  (do  zásobní  zahrady  v zámeckém  parku).  Projekt  vypracovala  společnost  AGORA,  arch.  a
stavební ateliér Liberec,  s.r.o.  a rovněž byla zahájena I.  etapa prací, která se týkala „Aktualizace Programu
regenerace MPZ Lysá nad Labem“, kterou zpracovává Ing. arch. Jitka Brychtová.

Na úseku památkové péče bylo vydáno 7 rozhodnutí na kulturní památky,  13 rozhodnutí na rekonstrukce
v městské památkové zóně, 15 závazných stanovisek dle § 149 správního řádu, 2 rozhodnutí o příspěvku na
obnovu kulturní památky, 3 závazná stanoviska a 38 ostatních vyjádření. Dále byly zpracovány podklady pro
získání finančních prostředků z dotačních programů – Program regenerace a Program „ORP“.

Celkově  se  město  Lysá  nad  Labem  podílelo  na  restaurování  a  obnově  kulturních  památek  částkou  cca
1.450.000,- Kč. 

Úsek sociálních věcí a zdravotnictví
Město Lysá nad Labem se v roce 2014 zapojilo do projektu „Podpora standardizace orgánů sociálně-

právní ochrany v rámci výzvy C2“,  která se zaměřuje na podporu naplnění standardů kvality sociálně-právní
ochrany za finanční podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky, prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Finanční dotace byla poskytnuta pro realizaci grantového
projektu s názvem: „Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany Lysá nad Labem“ a to na období od
01.02.2014  do  30.06.2015.  Díky  této  finanční  dotaci  bylo  navýšeno  personální  obsazení  odboru  o  dvě
pracovnice.

Velmi výraznou změnou ve fungování odboru byla novelizace některých zákonných norem např. Zákon
č.  89/2012 Sb.,  občanský zákoník,  Zákon  č.  99/1963 Sb.,  občanský soudní  řád,  Zákon  č.  292/2013 Sb.,  o
zvláštních řízeních soudních atd. Nejvýraznější změnou bylo zavedení do praxe nového občanského zákoníku,
který velmi podstatně navýšil práci pracovníků sociálně-právní ochrany. Největším úkolem pracovníků odboru
v roce 2014, kromě péče o děti a jejich rodiny, bylo vytvoření standardů kvality sociálně-právní ochrany, které
hodnotí např. místní a časovou dostupnost, prostředí a podmínky, informovanost o výkonu, personální zajištění,
profesní  rozvoj  zaměstnanců  atd.,  a  které  jsou  pro  všechna  pracoviště  sociálně-právní  ochrany  závazné  od
01.01.2015.

Náplní práce sociálních pracovníků obce je sociální práce s občany. Mezi nejdůležitější formy této práce
patří  zejména  poskytování  sociálního  poradenství  a  služeb  sociální  prevence  pro  řešení  nepříznivé  sociální
situace nebo k jejímu předcházení, vyhledávání občanů, kteří takovou pomoc potřebují, práce s těmito občany a
spolupráce s institucemi poskytujícími sociální služby.

Úsek sociálně-právní ochrany dětí
V roce 2014 bylo v evidenci odboru celkem 1574 spisů rodin s trvalým pobytem a 160 spisů rodin s

faktickým pobytem ve správním obvodu MěÚ v Lysé nad Labem. Pracovníci zdejšího odboru se zúčastnili 403
soudních jednání ve věci výchovy a výživy dětí před a po rozvodu, soudních jednání trestního senátu a dalších
soudních jednání v zájmu nezletilých dětí, kde byli  ustanoveni kolizním opatrovníkem. K 31.12.2014 bylo v
našem správním obvodu umístěno 24 dětí v zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. Za rok 2014
byly na žádost odboru vydány Okresním soudem v Nymburce 2 předběžná opatření dle ust. § 452 odst. 1 Zákona
č. 292/2013 Sb., zvláštní řízení soudní, kdy je dítě ohroženo na zdraví či životě, nebo je závažně narušen nebo
ohrožen  jeho  příznivý  vývoj.  Pracovníci  odboru  během  roku  asistovali  orgánům  činným  v  trestním  řízení
(zejména Policii ČR) u případů domácího násilí, u kterého byly přítomny nezl. děti, u případů, kdy došlo k
vykázání jednoho z rodičů ze společného obydlí. Rovněž spolupracovali u případů, kdy došlo k tělesnému týrání
dětí, popřípadě, kdy došlo k sexuálnímu zneužívání dítěte nebo se jednalo o zanedbávání dětí. Na konci roku
2014 bylo zdejším odborem evidováno 25 pěstounů, v pěstounské péči je do současné doby umístěno 24 dětí.
     Nelze opomenout, že pracovnice sociálně-právní ochrany dětí věnovaly spoustu času rodinám, které se
ocitly v obtížné finanční situaci, která měla za následek rostoucí dluhy na nájemném. Toto se týká zejména města



Milovic. Těmto rodinám byla nabídnuta veškerá možná pomoc spočívající v sociálním poradenství, spolupráci s
firmami zabývající se správou nemovitostí, spolupráci s Odborem správy majetku města a městským právníkem.

Úsek sociálně-právní ochrany – práce kurátora pro děti a mládež

V roce 2014 kurátor pro děti a mládež aktivně pracoval s 53 dětmi a jejich rodinami. Jednalo se o děti, u
kterých se projevily dlouhodobé nebo akutní sociálně patologické jevy spočívající zejména v trestné činnosti,
přestupcích,  výchovných  problémech,  neomluvených  absencích  ve  škole,  útěků  z domova,  užívání  OPL
(omamných psychotropních látek a jedů) atd. Z celkového počtu 53 dětí jde o 20 nezletilých, dětí do 15 let a 33
mladistvých, 15-18 let, 14 dívek a 39 chlapců. Ve srovnání s rokem 2013 nedošlo k navýšení, ale bohužel ani
k snížení trestné činnosti. Za rok 2013 byly evidovány 4 děti, které spáchaly protiprávní čin, v roce 2014 to bylo
dětí 5, lehce se snížil počet dětí řešených na přestupkových komisích z 10 dětí v roce 2013 na 6 dětí v roce 2014.
Pro srovnání lze uvést, že z celkového počtu 53 dětí jich 67,9 % bydlí v Milovicích, 20,8 % v Lysé nad Labem a
11,3 % zbývá na děti z ostatních obcí v místní příslušnosti MěÚ Lysá nad Labem.

K zamyšlení je srovnání počtu dětí evidovaných kurátorem pro děti a mládež dle jejich bydliště od roku
2010.

Bydliště / rok Milovice Lysá nad Labem Ostatní obce
2010 54, 65 37,21 8,14
2011 54,78 37,39 7,83
2012 53,76 37,64 8,6
2013 60,7 32,8 6,5
2014 67,9 20,8 11,3
počty uvedeny v %

V drtivé  většině  evidovaných  případů  sociální  patologie  lze  příčinu  vysledovat  v  nedůsledném  a
nevhodném  působení  rodiny,  velké  absenci  volnočasových  aktivit,  asociálním  výchovném  prostředí,
odosobněných vztazích mezi dětmi a mládeží.

Poruchy chování  u dětí a mládeže se vyskytují v podobě lhaní, útěků a toulání, krádeží, agresivních
poruch  chování.  Dále  jsou  to  poruchy  spojené  se  životním  stylem,  užívání  alkoholu,  omamných  a
psychotropních látek. U posledního zmiňovaného se v  současné době jedná o jeden z nejzávažnějších sociálně
patologických jevů u dětí a mládeže. Stále alarmující vzestup závislosti na psychotropních látkách je převážně
snahou  jak  uniknout  z aktuální  situace,  dosáhnout  pocitu  štěstí,  pohody,  síly  a  mimořádných  schopností,
fantastických zážitků, inspirace. Je nutné upozornit, že v roce 2014 byl zaznamenán pokračující nárůst užívání
marihuany a metamfetaminu (pervitinu), které jsou v našem regionu bohužel velmi lehce dostupné.

Na závěr je důležité vyzvednout kvalitní roli všech škol v regionu, které se aktivně podílejí na prevenci
a nápravě sociálně patologických jevů dětí a mládeže v úzké spolupráci se sociálním odborem.

Přenesená působnost v sociální oblasti 

V roce 2014 bylo v rámci sociální práce na obci řešeno cca. 320 případů. Šlo především o zajištění
pomoci  s  vyřizováním  osobních  dokladů,  zajištěním  ubytování,  řešením  záležitostí  u  soudů,  pomoc  s
vyřizováním  dluhů  i  lékařské  péče  a  vypracování  zpráv  a  posudků.  Dále  byly  řešeny  případy  exekucí  a
insolvence u nájemníků bytového fondu měst Čelákovice, Lysá nad Labem a Milovice.

 
V rámci  práce  sociálního  kurátora,  byla  osobám ve výkonu  trestu  a  propuštěným  z  výkonu  trestu

poskytnuta spolupráce a pomoc celkem ve 148 případech.
            Bylo přijato 14 podnětů k řešení přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými 
toxikomaniemi. Všechny přestupky byly řešeny naším úřadem a v 12 případech bylo rozhodnuto o vině a uložení
pokut v celkové výši 7 500,- Kč. V souvislosti s agendou přestupků bylo vydáno 98 zpráv o pověsti žadatelů o 
udělení, nebo prodloužení zbrojního průkazu.
 Odbor rovněž spolupracoval s lékařskými pracovišti při vydávání receptů a žádanek na omamné a 
psychotropní látky.

Na úseku samostatné působnosti 



 Odbor eviduje žádosti o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou (DPS) v Lysé nad Labem. V
evidenci  uchazečů o byty v DPS bylo v r.  2014 74 žádostí  o byty pro jednotlivce a 27 žádostí  o byty pro
manželské páry.

V případě potřeby pomáhal odbor sepisovat žádosti o umístění v DPS, postupně se prováděla sociální
šetření u žadatelů. V r. 2014 byly umístěny 3 osoby do bytů pro jednotlivce a 1 manželský pár do bytu pro
manžele.

Pod záštitou tohoto odboru pracovala sociální a zdravotní komise, která měla 8 členů. Členové komise
se  pravidelně  scházeli  1x  měsíčně.  Společně  s  odborem  projednávali  žádosti  o  finanční  příspěvky  z
Charitativního fondu, umístění žadatelů do DPS, záležitosti týkající  se dětí, seniorů a zdravotně postižených
spoluobčanů.  Materiály  pak  odbor  dále  zpracovával  pro  jednání  rady  města.  Radě  města  bylo  v  r.  2014
předloženo  27  zpráv.  Výsledky  z  jednání  rady  města  byly  žadatelům  vždy  oznámeny  písemně.  Rozpočet
Charitativního fondu byl v r. 2014 ve výši 100.000,00 Kč a byl zcela vyčerpán.

Odbor rovněž pracoval s rozpočty Klubu důchodců v Lysé nad Labem a v Litoli, rozpočty byly zcela
vyčerpány. Z rozpočtu organizace Sociální pomoc v mimořádných případech vyčerpal odbor částku 3.300,00 Kč
pro osoby, které se dostaly do finanční tísně. Byl vypraven 1 sociální pohřeb. Odbor rozhodoval o zvláštním
příjemci,  sepisoval  žádosti  a  vypracoval  celkem  4  rozhodnutí  o  ustanovení  příjemce  dávky  důchodového
pojištění a 1 rozhodnutí o zrušení.

V roce 2013 byl zřízen nový Sociální investiční fond, který byl založen na podporu investičních akcí
sociálního charakteru zhotovených v Lysé  n. L. Pro tuto organizaci byla v rozpočtu pro rok 2014 stanovena
částka  k čerpání  ve výši  410.000,00 Kč.  Odbor měl k dispozici  ještě zbývající  částku z roku 2013 ve výši
385.000,00  Kč.  Obě  tyto  částky  byly  v roce  2014  převedeny  do  rozpočtu  města  na  rok  2015  na  položku
vybudování výtahu ve Vichrově vile v Masarykově ulici. Spolu s dalšími finančními prostředky města se jedná
celkem o investiční akci za cca 1.600.000,00 Kč. 

 Odbor spolupracoval s některými občanskými sdruženími, které působí v našem regionu, především s
Centrem sociálních a zdravotních služeb, o.p.s. Poděbrady a Fokusem Mladá Boleslav.

Na úseku samostatné působnosti pro sociální věci bylo provedeno v roce 2014 cca 130 místních šetření.

V listopadu 2014 byla podepsána smlouva o spolupráci Města Lysá n. L. a firmy MS development s.r.o.
Jedná se o výstavbu bytů pro seniory a zajištění jejich obsazení v domech Rozmarýna a Šalvěj v rámci projektu
Zahrada v Lysé nad Labem. Město Lysá n. L. tímto poskytuje občanům možnost zajistit si bydlení a pomáhá
uspokojit nevyřízené žádosti o byty pro tuto skupinu obyvatel. Odbor přijímá žádosti o tyto byty a poskytuje
základní informace.

Odbor životního prostředí
Miluše Pilařová, vedoucí odboru

Odbor  životního  prostředí  vykonává  činnost  na  úseku  státní  správy  jako  pověřená  obec  a  jako  obec
s rozšířenou působností v souladu s níže uvedenými zákony.  Spolupracuje se stavebními úřady MěÚ Lysá nad
Labem a MěÚ Milovice. Zúčastňuje se místních šetření svolaných stavebními úřady, vede svoje správní řízení,
provádí kontrolní a poradenskou činnost. 

Dále  odbor životního prostředí  vydává závazná stanoviska k projektovým dokumentacím staveb,  v roce
2014 bylo předloženo 181 projektů,  vydává stanoviska k územním plánům obcí, regulačním a zastavovacím
studiím a dalším záměrům, které by mohly mít nebo mají vliv na životní prostředí. Dále bylo zpracováno 26
závazných koordinovaných stanovisek.

V působnosti  odboru životního prostředí  MěÚ Lysá  nad Labem jsou následující  obce:  Lysá  nad Labem,
Milovice, Jiřice, Ostrá, Přerov nad Labem, Semice, Stará Lysá, Starý Vestec, Stratov.

Ochrana přírody a krajiny - zákon č. 114/1992 Sb. v roce 2014 řešila jako stěžejní dokumenty k ochraně
přírody a krajiny územní plány obcí  Lysá  nad Labem a Milovice.  V rámci  závazných  stanovisek ke změně
krajinného rázu byl vydán celkem 1 nesouhlas a 2 souhlasy. Významné krajinné prvky byly řešeny v 5 kladných
a  2  záporných  stanoviscích.  V rámci  poškození  životního  prostředí  nebyly  výjimečně  řešeny přestupky  ani
správní delikty (dočasně snížená ochrana dřevin rostoucích mimo les). Dále bylo vydáno 1 rozhodnutí o zvláštní
ochraně ptáků (kormoráni) a 1 souhlas k činnosti v ochranném pásmu památného stromu. Ve věci kácení dřevin
vydáno 9 rozhodnutí ke kácení, 7 nesouhlasů ke kácení dřevin, 8 rozhodnutí o uložení náhradní výsadby. Bylo
prověřeno 26 oznámení o pěstebním kácení dřevin a 14 oznámení o havarijním kácení.  Výrazně nižší počet
rozhodnutí o povolení kácení byl zapříčiněn novelou zákona, kdy bylo dočasně na soukromých zahradách možné
kácení dřevin bez povolení. 

Týrání zvířat – zákon č. 246/1992 Sb. v roce 2014 bylo rozhodnuto o 3 přestupcích.
Ochrana ovzduší – zákon č. 201/2012 Sb.



V roce 2014 si již většina provozovatelů zvykla na novou úpravu legislativy ochrany ovzduší. Díky ní zdejší
úřad kontroluje provoz nevyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší, a proto řešil 8 stížností, které se mnohdy
týkali šíření zápachu a 1 postoupení přestupku od Městské policie. Většina těchto šetření byla řešena pouhou
domluvou, případně byla dojednána náprava, ovšem ve třech případech byla uložena pokuta. Dále v rámci této
agendy bylo vydáno 26 závazných stanovisek.

Nakládání s odpady – zákon č. 185/2001 Sb.
V roce 2014 prodělala odpadová legislativa značné změny, proto bylo zapotřebí tyto konzultovat s obcemi.

Dále bylo provedeno 94 kontrol v provozech právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání. Bylo
řešeno 7 stížností ohledně nakládání s odpady, bylo zpracováno 1454 evidenčních listů o přepravě nebezpečných
odpadů. Dále bylo vedeno 5 správních řízení ohledně porušení zákona o odpadech. Je vedena a zpracovávána
evidence odpadů a způsobů nakládání s nimi v programu EVI.

Lesní zákon č. 289/1995 Sb.: Správní orgán vedl 16 řízení o udělení výjimky z umístění stavby v ochranném
pásmu lesa, byly vydány dva odklady z doby zalesnění a zajištění porostů a jedna výjimka z  velikosti holé seče.
Správní orgán vedl jedno prohlášení za pozemek určený k plnění funkcí lesa jedno řízení o dočasném odnětí
z pozemků  určených  k plnění  lesa.  Dále  byly  ve  správním  řízení  uděleny  tři  výjimky  z provádění  těžby
v porostech mladších osmdesáti let. Městský úřad při své činnosti spolupracuje s Ústavem pro hospodářskou
úpravu  lesů,  Lesy  české  republiky  s.  p.  a  odbornými  lesními  hospodáři.  Průběžně  je  prováděna  kontrola
dodržování vydaných rozhodnutí a dodržování ustanovení lesního zákona.   

Myslivost - zákon č. 449/2001 Sb.: Bylo vydáno 200 plomb a lístků o původu ulovené zvěře, čtyři lovecké
lístky. V roce 2014 bylo vedeno šest řízení o vydání souhlasu s mimořádným lovem zvěře a to jedno řízení z
důvodu výcviku  lovecky upotřebitelných  psů,  jedno řízení  z důvodu pořádání  podzimních  zkoušek  lovecké
upotřebitelnosti  psů,  jedno  řízení  o  povolení  lovu  na  nehonebním  pozemku  a  tři  souhlasy  s  lovem  bez
vypracování plánů (2x černá zvěře, 1x mufloní zvěř). Správní orgán vedl jedno správní řízení ve věci omezení
vstupu do částí honitby v době kladení jedno řízení o změně plánu lovu černé zvěře. Dále byla řešena jedna
stížnost a schváleno jedno zařízení k chovu zvěře v zajetí. Ve spolupráci s MěÚ Nymburk a MěÚ Poděbrady
proběhla v rámci výstavy NATURA VIVA 2014 hodnotitelská přehlídka trofejí spárkaté zvěře spojená s výstavou
trofejí. 

Rybářství - zákon č. 99/2004 Sb.: Celkem bylo vydáno 122 státních rybářských lístků. Od 1. 9. 2012 přešla
na obecní úřad obce s rozšířenou působností agenda přestupků na úseku rybářství  z Krajského úřadu.  Zatím
nebyly žádné přestupky na úseku rybářství projednávány. Vodní zákon č. 254/2001 Sb.: Vodoprávní úřad přijal
celkem  267  podání  pro  vodoprávní  řízení.  Bylo  vydáno  6  stavebních  povolení  –  vodovod,  kanalizace,  23
stavebních povolení a povolení nakládání s vodami – studny,  DČOV, dešťové kanalizace,  vsaky,  odlučovače
ropných  látek  a  odlučovače  tuků,  2  dodatečná  stavební  povolení  a  nakládání  s vodami  na  studny,  1
veřejmoprávní  smlouva,  1  prodloužení  platnosti  povolení  zkušebního  provozu,  4  prodloužení  platnosti
stavebních povolení a povolení nakládání s vodami, 1 prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami, 8
samostatných  rozhodnutí  k povolení  k nakládání  s povrchovými  nebo podzemními vodami  – odběry vod ze
studní, 3 souhlasy s realizací DČOV dle § 15a odst. 4 vodního zákona, 14 souhlasů se stavbou v záplavovém
území dle  § 17 vodního zákona, 1 kolaudační rozhodnutí, 32 kolaudačních souhlasů, 3 schválení havarijních
plánů čerpacích stanic PHM, 43 závazných stanovisek dle § 104 odst. 9 vodního zákona, 4 vyjádření dle § 18
vodního zákona,  1  rozhodnutí  o  schválení  manipulačního a provozního řádu.  Na správních  poplatcích  bylo
vybráno 55.900,- Kč.

Ochrana zemědělského půdního fondu -  zákon č.  334/92 Sb.: Bylo vydáno 32 závazných stanovisek -
souhlasů k odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro nezemědělské účely pro výstavbu rodinných domů, komunikací,
zpevněných ploch, 3 souhlasy s vedením podzemní trasy.

Městská policie Lysá nad Labem
Bc.Luděk Přibyl, ředitel

V roce 2014 strážníci Městské policie řešili celkem 22.182 událostí.  Z toho bylo 2.801 přestupků řešeno
v blokovém řízení, 16 101 přestupků bylo oznámeno příslušnému správnímu orgánu (14.084 radar Starý Vestec).
Dále bylo Policii ČR oznámeno 22 důvodných podezření ze spáchání trestného činu a u 18 osob bylo zjištěno
podezření z řízení pod vlivem alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky. Rovněž bylo v roce 2014
zadrženo 7 pachatelů trestných činů, zjištěno 8 vraků vozidel a 3 černé skládky. 

     Strážníci předvedli ke správnímu řízení nebo na Policii ČR 52 osob. Ve spolupráci s Policií ČR bylo řešeno
214 případů. Na požádání orgánů státní správy a samosprávy bylo doručeno 47 doporučených dopisů a dále bylo
provedeno 84 prověrek  k trvalému pobytu.   Při  výkonu služby bylo  zkontrolováno 253 podezřelých  osob a
městským kamerovým dohlížecím systémem bylo zjištěno a objasněno 37 případů porušení zákona. Rovněž
strážníci  zjistili  68  závad  na  veřejném  osvětlení,  92  závad  na  dopravním  značení  a  36  záborů  veřejného
prostranství. Na závady veřejného osvětlení byla upozorněna firma Václav Bílek, na závady dopravního značení



upozorněn Odbor správy majetku a investic Města Lysá n.L a Správa údržby silnic Mnichovo Hradiště. Zábory
veřejného prostranství byly řešeny s příslušným zakladatelem. Při výkonu služby bylo odchyceno a umístěno do
útulku celkem 119 psů a  koček.
     Při výkonu služby byla devíti majitelům psů uložena bloková pokuta za znečištění veřejného prostranství .
Jedná  se  o  dlouhodobě  problematický  jev  ,  při  kterém  je  bohužel  problematické  dokazování  přestupku
konkrétnímu pachateli.  

    Při zajišťování ochrany majetku osob a organizací,  je na MěP Lysá  nad Labem využíván Pult centrální
ochrany (PCO), který monitoruje 95 objektů (školy, podniky, prodejny, rod. domy) na katastru města. 
                                                                            
     Mimo předešlou uvedenou činnost MěP Lysá nad Labem zajišťovala veřejný pořádek při konání výstav,
různých sportovních a kulturních akcí. Dále zajišťuje výkon alternativních trestů v Lysé nad Labem.  Začátkem
roku 2014 došlo v Lysé nad Labem k  mimořádné události. Jednalo se o udušení dvou osob zplodinami hoření,
v oblasti Šibeniční vrch.

     Stávající počet strážníků je stanoven na  14 + 1. V  roce 2014 byl faktický stav 13+1. Jedno místo zůstává
neobsazeno  z ekonomických  důvodů,  vzhledem k finanční  nákladnosti  na  vyškolení,  vystrojení,  vybavení  a
platové náklady na jednoho strážníka .             

Bc.Luděk Přibyl velitel městské policie
Strážník Přidělený okrsek
Beneš A – Byšičky,Dvorce
Ing. Moravec B  - Litol  II.
Kačík                C  - Litol  I.
Štusová D  - Lom
Rohlík E  -  Sídliště
Ambrož F  -  město – střed
Kaplan G  - Kačín
Vykydal H   -zámek
Skořepa I    - Školní  nám.
Zitová J   -  Poděbradova 
Bc.Zita K  - Havlíčkovo nám.
Frank L  - nádraží
Bc. Černý M – Litol  I./1
neobsazeno

     Rozpočtové provozní výdaje a příjmy byly průběžně plněny.                          
Rozpočtové příjmy za rok 2014:
Uložené blokové pokuty celkem:                              299.600,- Kč
  Z toho pokuty nezaplacené k  31.12.2014  za  20.700,- Kč  - vymáháno formou exekuce finančním odborem 
MěÚ Lysá n.L. a  upomínkou ze strany MěP Lysá n.L. 
Pult centrální ochrany: 319.000,- Kč 
Příjmy celkem 618.600,- Kč                    

Rozpočtové výdaje za rok 2014:  
Stav k 01.12.2014

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek
           
v tis.

 Oděvy 100
  Knihy a tisk 30
  Drobný hmotný majetek  140
  Materiál 40
  Pohonné hmoty 100
  Služby telekomunikací 39
  Služby peněžních ústavů pojištění 10
  Školení a vzdělávání 14
  Nákup služeb 30
  Opravy a údržba 58



  Ceniny 10
  Platy zaměstnanců 4334
  Povinné zdravotní pojistění 390
  Povinné sociální pojištění 1082

Celkem 6377

     Pokyny pro činnost MěP jsou plněny bez závad. Ze strany občanů nejsou zásadní připomínky k práci MěP.
V roce 2014 mezi nejčastější žádosti občanů v daných okrscích k příslušným strážníkům byla upozornění na
nefunkční veřejné osvětlení, poškozené dopravní značení, špatný stav komunikací, chodníků a veřejné zeleně,
rušení  veřejného  pořádku  v určité  lokalitě.  Zjištěné  nedostatky  z okrsků  jsou  pravidelně  odstraňovány nebo
předávány k dořešení kompetentním orgánům. Tyto nedostatky jsou přetrvávajícího charakteru.
 
     Spolupráce mezi složkami Integrovaného záchranného systému (IZS) je na velmi dobré úrovni. Městská
policie spolupracovala ve 103 případech s hasiči (Sbor dobrovolných hasičů Lysá n.L., Hasičský záchranný  sbor
Nymburk ) a ve 162 případech s Policií ČR. Jedná se o spolupráci zejména při zajištění místa činu krizových
situací,  jako jsou např.  požáry,  dopravní nehody,  pátrací  akce,  škodní události se škodou značného rozsahu,
apod. 

      Jedním z hlavních úkolů MěP Lysá nad Labem je prevence kriminality,  a to jak na úseku majetkových
deliktů, tak i na úseku pořádku, bezpečnosti silničního provozu a protidrogové prevence, a to zejména formou
komunikace s občany. Dále provádíme  zvýšenou kontrolu krizových míst a postupování zjištěných poznatků
kompetentním orgánům. V rámci prevence kriminality bylo ve spolupráci s OO PČR  Lysá nad Labem a SDH
Lysá nad Labem uspořádáno na školním hřišti v  Lysé nad Labem  „Setkání se složkami IZS“.  V roce 2014
provedli strážníci městské policie spolu s příslušníky Policie ČR  besedy ve všech mateřských školách v Lysé
nad Labem. V měsíci prosinci proběhly na základních školách besedy o nebezpečnosti zábavné pyrotechniky,
které byly pořádány ve spolupráci s pyrotechnikem p. Cézou.  Dále byly provedeny besedy se seniory, a to se
zaměřením na téma „Bezpečné stáří“. Tyto besedy se každý rok periodicky opakují. 

     V rámci větší informovanosti provozujeme na adrese www.mplysa.cz  internetové stránky Městské policie
Lysá nad Labem, kde se mohou občané dozvědět více o činnosti městské policie a  zároveň  zde zjistí, do kterého
služebního okrsku spadá jejich bydliště, který strážník má okrsek přidělený a kontakty na něj. Rovněž je zde
prováděna pravidelná aktualizace novel a doplnění zákonů souvisejících s bezpečností ve městě.

     Protidrogová politika je ze strany městské policie plněna hlavně v oblasti primární prevence, kde se společně
s PČR  účastníme zejména besed ve všech školních zařízeních v Lysé nad Labem. V oblasti terciální prevence
spolupracujeme  s terénními  pracovníky  o.  s.  Laxus  ,  K  –  centrum  Nymburk.  Při  setkáních  se  navzájem
informujeme o místech,  kde se scházejí  drogově závislé osoby a o stavu drogové scény ve městě.  Městská
policie Lysá  nad Labem rovněž zajišťuje sběr použitého injekčního materiálu, který je odhozen na veřejném
prostranství . 

 

http://www.mplysa.cz/
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