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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).

Zápis dětí do mateřských škol pro školní rok 2015/2016
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 
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

Začátek nového roku 2015 jsme 
opět společně oslavili velkolepou 
ohnivou show. Stalo se již tradicí 
přivítat nový rok v našem městě 
novoročním ohňostrojem, jehož 
novinkou byl hudební doprovod. 
Ohňostroj s názvem „Krásy ročních 
období“ trval asi 15 minut a tvořily 
ho čtyři obrazy ročních období, pátý 
obraz byl v národních barvách (tri-
kolora) a fi nále v podobě „Speciál-
ních italských válcových pum“.   

Bohatá návštěvnost, mohutný 
závěrečný potlesk a kladné reakce 
přítomných diváků jistě potěšily 
organizátory a především strůjce 
lyského ohňostroje fi rmu „Ohňo-
stroje na míru v.o.s.“ zastoupe-
nou panem Janem Šulcem, které 
děkujeme za úžasný zážitek.

Dále děkujeme všem podni-
katelům za fi nanční dary, bez 

Foto: Bc. Kamila Kuchařová

Foto: Bc. Kamila Kuchařová

nichž by se novoroční ohňostroj 
nekonal. Jde o tyto fi rmy: HAL-
KO stavební společnost s.r.o., 
Thermoservis spol. s r.o., JUDr. 
Dalimil Mika LL.M., Proxima 
a.s., TOGET s.r.o., LK Advisory 
s.r.o., Stavokomplet spol. s r.o., 
Bc. David Kolářský, YABOK s.r.o. 
komplexní úklidový servis, Václav 
Bílek - elektroservis, SKL Recyk-
lostav s.r.o., Baroch OKNA s.r.o., 
SCOLAREST – zařízení školního 
stravování spol. s.r.o.. 

Zvláštní poděkování za asisten-
ci při realizaci ohňostroje patří 
SDH Lysá nad Labem, Městské 
policii Lysá nad Labem a Policii 
ČR. Děkujeme též panu Dědkovi 
za občerstvení, které zpříjemnilo 
tuto slavnostní novoroční akci.

PaedDr. Věra Bodnárová
odbor ŠSVZaK

Město Lysá nad Labem, Městská knihovna Lysá n. L., 
Spolek pro rozvoj města Lysá nad Labem,

Farní charita Lysá nad Labem Vás srdečně zvou na

MASOPUSTNÍ REJ

14.2.2015 od 13 hodin
na Husově náměstí

Program:
13.00–13.50 dechovka P. Stříbrného
13.50–14.00 ofi ciální zahájení akce
14.00–14.30 průvod
14.30–15.00 závody na trakařích
14.30–15.30 staropražská kapela Hašlerka
15.30–16.00 klaun pro děti
16.00 vyhlášení výsledků soutěže masek
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do 2. 2.
Kamenné dialogyvýstava fotogra ií MVDr. Jana Kořínka v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz2. 2. od 14.00 hodin
Kavárnička dříve narozenýchhost: Ing. Petr Eliška, místostarosta města Lysé n. L.; v restauraci U Bílé labutě3. 2. od 16.30 hodin
Bedřich Hroznýpřednáška PaedDr. Marie Kořínkové v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz4. 2. od 16.30 hodin
Kurz drátovánív Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz4. 2. – 3. 3.
Obrázky z pergamenuvýstava pergamenových obrázků Marie Slabé v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz10. 2. od 17.00 hodin
Kláštery Šporkových 
celestinek v Čechách přednáška Bc. Jindřicha Koldyv Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz14. 2. od 13.00 hodin
Masopustní rejna Husově náměstí

Kulturní kalendář           2 / 2015
16. 2. od 14.00 hodin
Kavárnička dříve narozenýchhost: Martina Kotršálová, vedoucí prodejny PENNY u nadjezdu; v restauraci U Bílé labutě17. 2. od 17.00 hodin
Varhanypřednáška Ing. Jaroslava Kolčavyv Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz18. 2. od 16.30 hodin
Kurz drátovánív Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz19. 2. – 21. 2.
Ligna Bohemia 2015
Řemesla 2015
Stavitel 2015
Svět barev 2015Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz19. 2. – 21. 2.  od 9 do 17 hodin
Železniční modelové kolejištěvýstava funkčního železničního kolejiště na nádraží ČD v Lysé n. L.21. 2. od 19.00 hodin
Lobkowitz triokomorní koncert v kině na Husově nám.24. 2. od 16.10 hodin
Povídání o porodechv Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

Podrobnější informace o akcích se dozvíte na webových stránkách organizátorů.

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

KONCERTY A DALŠÍ SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI.
AKTUÁLNÍ PROGRAM SLEDUJTE NA WWW.KINOLYSA.CZ

Každoročně 
na Silvestra 
odpoledne se 
do Lysé sjedou 
atleti, aby se 

zde rozloučili s uplynulou sezónou. 
Tomuto jubilejnímu ročníku ne-
přálo příliš počasí, takže trať byla 
místy dost kluzká. Přesto se na 
start postavilo celkem 104 borců 
od dvouletých – Denisy Vackové, 
Jakuba Čermáka a Patrika Danča 
až po Josefa Navrátila ze Stránčic, 
který se narodil rok po „Vítězném 
únoru“ (tohle si nemůžu odpus-
tit). Závodů se zúčastnilo celkem 
105 bežců. O mezinárodní punc 
se opět postarala rodina Marsura 
z Itálie. Její všichni zástupci stáli 
opět na stupních vítězů a navíc Ni-
kol, prvním rokem dorostenka, pře-
konala traťový rekord. Další traťové 
rekordy vytvořili – mladší žák Ma-
rek Vandírek z Atletiky Jižní Město 
a Nora Malichová ze Sokola Lysá 
nad Labem v kategorii předškola-
ček. O příjemnou atmosféru se tra-
dičně postaral hudební doprovod 
mistra zvuku pana Miroslava Huka. 
Pohár vítězi hlavního závodu mužů, 
který věnoval Městský úřad, předal 
starosta města pan Jiří Havelka. 

Pořadatel - Tělocvičná jednota 
Sokol Lysá nad Labem děkuje touto 
cestou za pomoc při zajištění závo-
du: České obci sokolské, Městskému 
úřadu, Městské policii, Petru Jirsovi 
TIP Sport, Miroslavu Hukovi – mis-
tru zvuku, manželům Blažkovým – 
vinotéka, společnosti .A.S.A. a všem 
členům Sokola, kteří se podíleli na 
přípravě a průběhu celé akce.

40. ročník Silvestrovského běhu

Přehled vítězů:
Muži hlavní závod - 6 200 m 
1. Abdel Kabir Saji, Itálie
2. Jiří Miler, AC Mladá Boleslav
3. Ondřej Teplý, Úvaly
Muži nad 40 let – 6 200 m
1. Michal Michálek, Mlazice
2. Viktor Petrtonyuk, 
 TJ ČZU Praha
3. Gabriele Marsura,
 TREVISA Atletika Itálie
Muži nad 60 let – 6 200 m
1. Josef Navrátil, SK Stránčice
2. Miroslav Horyna, 
 Praha Zahradní Město

Ženy – 3 100 m
1. Helena Poborská, KERTEAM
2. Petra Váňová, Ostrá
3. Hana Urbanová, Kounice
Ženy nad 40 let – 3100 m
1. Zuzana Doležalová, 
 Lysá nad Labem
2. Anita Nekvasilová, 
 SDH Chloumek
3. Lucie Blažková, Lysá n. L.
Dorostenci – 1550 m
1. Filippo Antonio Marsura,
 TREVISA Atletika Itálie
2. Ricardo Garbuio,
 TREVISA Atletika Itálie
3. Lukáš Vrátil, Dukla Praha
Dorostenky – 1550 m
1. Nicol Marsura, 
 TREVISA Atletika Itálie 
2. Anna Doležalová, Lysá n. L.
Starší žáci – 1550 m
1. Václav Jisl, Sokol Lysá n. L. 
2. Samuele Garbuio,
 TREVISA Atletika Itálie
3. Vojtěch Hanzal, G. Poděbrady 

Starší žákyně – 1550 m
1. Veronika Šťastná, 
 ASK Slavia Praha
2. Eliška Poborská, 
 SK Jeseniova Praha
3. Lenka Lišková, Kounice
Mladší žáci – 800 m
1. Marek Vandírek, 
 Atletika Jižní Město Praha
2. Alexandr Šime, 
 Atletika Jižní Město Praha
3. Jaroslav Kratochvíl, Přerov n. L.
Mladší žákyně – 800 m
1. Monika Florová, 
 ŠSK Újezd nad Lesy
2. Andrea Žáková, ASB
3. Aurora Tlamichová, Kounice
Předškolní žáci – 150 m
1. Jan Majdloch, Sokol Lysá n. L.
2. Adam Martínek, Kounice
3. Alex Tlamicha, Kounice
Předškolní žákyně – 150 m
1. Nora Malichová, Sokol Lysá n. L.
2. Žaneta Vacková, Sokol Litol
3. Hana Lauberová, Kounice

P ř í p r a v y 
k obnovení 
činnosti So-
kola v Lysé 
nad Labem 

probíhaly a slavnostní shromáždění 
bylo naplánováno na 17. února. Ale 
již před tím, koncem roku 1989, 
jsme se zúčastňovali jednání 
v Praze a 7. ledna 1990 naše de-
legace - 11 sester a bratrů odjela 
na 1. Sjezd znovuobnovené České 
obce sokolské do Prahy. Byli to 
sestry: Bohunka Černohorská, Ja-
roslava Piskáčková, Ludmila Kon-
valinková, Ludmila Marešová, 
Jana Fišerová a Jitka Řeháková; 
bratři: Karel Fišer, Jaroslav Pro-
cházka, Jaroslav Svoboda, Josef 
Křena a Jaroslav Denemark. 

V tehdejších Nymburských listech 
vyšel článek s nadpisem “V LYSÉ 
NAD LABEM OPĚT SOKOL“. 
Píše se v něm doslova: „Jednota So-
kol Lysá nad Labem obnovila svoji 
činnost na slavnostním shromáždění 
v sobotu 17. února 1990. Současně 
zástupci odboru ZRTV TJ Slovan 
odhlasovali začlenění celého odbo-
ru do Sokola. Kromě 55 členů se 
slavnosti zúčastnili i hosté – členka 
ústřední ČOS sestra Dagmar Eval-
dová, místopředsedkyně MěNV v Lysé 
nad Labem sestra Ludmila Bělíková 
a zástupci některých obcí nymburské-
ho okresu – Sokolové.

Sukův pochod „V nový život“ za-
hájil symbolicky vykročení Sokolů 
do další etapy. Věřme, že je už nikdy 
žádná mocná síla nezastaví. Přesto, 
že se jednalo v podstatě o slavnost, celé 
jednání bylo věcné a konkrétní závěry 
dávají předpoklad, že Sokol v Lysé nad 

Čtvrtstoletí obnoveného SOKOLA

Výsledková listina bude, jako 
vždy, umístěna na www.sokol-ly-
sa.cz a na www.behej.com. 

Nashledanou za rok na 41. roční-
ku Silvestrovského běhu v Lysé nad 
Labem! 

Jaroslav Denemark 

Labem nechce být žádnou popelkou, 
vzdychající nad někdejší slávou. Hlav-
ní úkoly, kromě pravidelného cvičení 
všech složek – péče o „prozatímní“ 
sokolovnu z roku 1926 (s výhledem 
stavby nové), zahájení vzdělavatelské 
činnosti a také nácvik sletových cvičení 
mužů a žen s možnou účastí na VII. 
Sletu zahraničního sokolstva v Paříži 
začátkem července. Zajímavá perlič-
ka z průběhu jednání, která také lec-
cos charakterizuje. Když předsedající 
několikrát oslovil dříve narozené ses-
try a bratry jako bývalé Sokoly, jeden 
z nich to nevydržel a ohradil se za 

všechny: „Proč bývalí, vždyť my jsme 
přece nikdy Sokoly být nepřestali!“ 

A protože sokolská jednota v Lysé 
nad Labem byla vlastně první znovu-
obnovenou jednotou v nymburském 
okrese, kladla si za svou povinnost 
pomoci ostatním, jakkoli to bude 
v jejích silách.

V průběhu shromáždění byl také 
zvolen výbor jednoty ve složení: 
Starosta – br. Josef Křena, náčelník 
– br. Jaroslav Denemark, náčelnice 
– ses. Jana Fišerová, jednatel – br. 
Karel Fišer, vzdělavatel – br. Karel 
Rýdl, pokladní – ses. Jitka Řehá-

ková, členové výboru – br. Václav 
Mrkvička a br. Jaroslav Svoboda.

A Sokol v Lysé začal svoji činnost. 
Jedním z prvních úkolů byla přípra-
va na VII. Slet Československého 
sokolstva v zahraničí. Ženy cvičily ve 
skladbě s obručemi a muži ve sklad-
bě Marinarela bratra Dušana Berga 
ze Švýcarska. V červnu se uskutečnil 
zájezd na župní slet do Vídně. Pro 
všechny zúčastněné to byl nezapo-
menutelný zážitek – po tolika letech 
vidět nastoupené sestry a bratry pod 
sokolskými prapory. 

 A pak následovala cesta do Pa-
říže, ještě nedávno nepředstavitel-
ná. 5. – 8. července, na stadionu 
ve Vincenes, jsme spolu se Sokoly 
z celého světa, cvičili na onom pa-
mátném VII. Sletu Československé-
ho sokolstva v zahraničí. Byli jsme 
přijati zpět do sokolské rodiny s tím, 
že nadále bude opět centrum Sokola 
v Praze v Tyršově domě. Z cvičenců, 
z Lysé n. L. se tohoto významného 
sletu zúčastnily ženy: Hana Ram-
bousková, Jitka Řeháková, Jaro-
slava Piskáčková, Zdena Kážová 
a Bohunka Černohorská (nahradila 
svoji dceru Evu Křivánkovou, která 
skladbu nacvičila, leč v době sletu se 
připravovala na mateřství) a muži: 
Karel Fišer, Jaroslav Procházka, 
Jaroslav Svoboda, Jan Denemark, 
Tomáš Denemark, Jiří Odcházel, 
Jiří Hálek, Jaroslav Fiala a Jaroslav 
Denemark (který skladbu nacvičil). 
Při zahájení a slavnostním nástu-
pu byla vztyčena sokolská vlajka za 
zvuku československé a francouzské 
hymny. Pro všechny z nás to byly 
nezapomenutelné chvíle, které před-
znamenaly následnou činnost naší 
sokolské jednoty. 

Jaroslav Denemark

černobílé foto: obnovení činnosti Sokola, Praha 1990
barevné foto: naši sokolové v Paříži 1990

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

NOVELA ZÁKONA JE PLATNÁ OD 1. 1. 2015
- Při přeregistraci mpotorového 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.

- Pokud je vozidlo v současné době v depozitu, delší dobu než 18 MĚSÍCŮ, 
 bude vozidlo AUTOMATICKY VYŘAZENO z registru motorových vozidel.

- 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

ZAHÁJENÍ PROVOZU
Květinářství Carthamus

V NOVÝCH PROSTORÁCH.

Vážení zákazníci, od 1. ledna 2015 jsme 
opětovně zahájili provoz našeho květinářství, 

ale již v nových prostorách na adrese:
Bedřicha Hrozného 20, Lysá nad Labem

(30 m od původních prostor).

Srdečně vás zveme na návštěvu. 
Vaše květinářství.
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Krátce z radnice
9. zasedání zastupitelstva měs-

ta se konalo 17. 12. 2014. Program 
obsahoval více než dvě desítky 
bodů. Při úvodní kontrole zápisu 
z minulého zasedání požádal pan 
Ing. Gregor o doplnění upřesňu-
jících údajů. Konstatoval, že čtyři 
body byly staženy z programu na 
základě určitého příslibu vedení 
města, že se problematikou už zabý-
vá. Doplnění zápisu bylo schváleno. 

Prvním předřazeným bodem 
programu bylo projednání rozpočtu 
města na rok 2015. Diskuse zabrala 
asi 40 minut, příznivě se projevila 
předcházející příprava na pracov-
ní schůzce zastupitelů i péče, kte-
rou tomuto tématu věnovali radní 
a vedoucí odborů městského úřadu. 
Také hlasování ukázalo velkou sho-
du: 11 rukou se zvedlo pro rozpočet, 
nikdo proti, tři se zdrželi. Rozpočet 
byl schválen jako vyrovnaný, příjmy 
jsou 177 mil. Kč, výdaje 182 mil. Kč, 
rozdíl 5 mil. Kč je kryt fi nancováním 
z minulých let.

V druhém bodu se projed-
nával návrh pánů Ing. Gregora 
a Ing. Kváče na výstavbu kulturní-
ho domu. Podnětem návrhu jsou 
otazníky kolem výstavby projektu 
Zahrada v bývalé Frutě. Projekt 
nabral velké časové zpoždění, 
a proto je zde návrh na vybudování 
kulturního domu z vlastních zdrojů 
města. Starosta města Mgr. Havel-
ka podal k situaci komentář. Kon-
statoval, že územní rozhodnutí je 
platné, městské pozemky, na nichž 
se staví, jsou stále v majetku města a 
developerská společnost za ně platí 
nájem podle smlouvy. Bod vyústil 
v úkol pro radu města, aby se ná-
vrhem zabývala a na únorovém za-
sedání podala zastupitelům zprávu 
o možném řešení. Ve třetím bodu 
reagoval pan Mgr. Kopecký na 

dlouho prázdný dům čp. 13 na ná-
městí B. Hrozného. Dům byl sou-
částí projektu na výstavbu domova 
pro seniory a počítalo se s ním jako 
s budovou ředitelství a vstupním 
objektem do domova z náměstí. 
Pan Kopecký navrhl, aby se byto-
vý dům přebudoval na dům dětí 
a mládeže, který by mohl nést jmé-
no MUDr. Rudolfa Jedličky, kte-
rý se zde narodil. Krátká diskuse 
ukázala možná úskalí návrhu, jako 
jsou všechny náležitosti pro provoz 
takového zařízení nebo vyjádření 
orgánů státní památkové péče, zda 
takové využití je možné. Rada měs-
ta o tom předloží podrobnou zprávu 
na dubnovém zasedání.    

V dalším bodu zastupitelstvo 
města formálně odvolalo předsedy 
všech stávajících výborů: fi nanč-
ního, kontrolního, tří osadních vý-
borů. Následně zřídilo nové výbory 
a jmenovalo jejich předsedy a členy. 
Předsedkyní nového fi nančního 
výboru je paní Ing. Jitka Fialová, 
předsedkyní nového kontrolního 
výboru je paní Romana Fischerová. 
Nově zřízeným výborem je výbor 
pro dostavbu obchvatu, dokončení 
pozemkových úprav a správu ma-
jetku města. Předsedou je pan Mgr. 
Hynek Fajmon. Předsedy osadních 
výborů jsou v Byšičkách pan Jo-
sef Koštíř, ve Dvorcích paní Marie 
Herclíková, na Řehačce pan Zde-
něk Drapák.

Posledním předřazeným bodem 
bylo projednání obecně závazné 
vyhlášky, která určuje adresy, na 
nichž je možné provozovat hrací 
automaty – buď klasické mincovní, 
nebo internetové. Na základě opa-
kovaných kontrol, které prováděli 
strážníci městské policie, bylo navr-
ženo zrušit povolení pro adresu Tyr-
šova 220, kde bylo opakovaně zjiš-

ťováno porušení regulace provozní 
doby, tzn. že automaty byly zapnuté 
i v době, kdy měly být mimo provoz. 
Přítomný provozovatel potvrdil, že 
to tak bylo. Přítomen byl i vlastník 
automatů, ale jeho vystoupení bylo 
nevýrazné a zastupitele nepřesvěd-
čil, že by adresa měla na seznamu 
zůstat. Pro vyškrtnutí hlasovalo 
11 zastupitelů. Pan Bc. Robeš na-
vrhl vyřadit ještě hernu v restauraci 
Mango a hernu A1, ale nezískal vět-
šinovou podporu. 

Poté se program vrátil k bodům 
programu tak, jak byly původně 
zařazeny. Pod č. 1 bylo schváleno 
odkoupení pozemku 488 m2 od 
Ministerstva obrany ČR za celko-
vou cenu 146,4 tis. Kč. Pozemek 
leží mezi garážemi a objektem Auto 
Tichý. Bod č. 2 se týkal věcného bře-
mene. Bod č. 3 byl věnován úpra-
vě rozpočtu 2014 s přihlédnutím 
k aktuálně známým číslům. V bodu 
č. 5 byla schválena půjčka z Fondu 
rozvoje bydlení ve výši 270 tis. Kč 
na zateplení domu čp. 800 ve Šver-
mově ulici. Příjemcem půjčky je 
společenství vlastníků bytů. V bodu 
č. 7 zastupitelstvo schválilo pláno-
vací smlouvu, podle níž pan MUDr. 
Berka vybuduje infrastrukturu v uli-
ci Hrabanov.   

V bodu s č. 9 se jednalo o daro-
vací smlouvě na náhradní výsadbu. 
Firma Tesco Franchise Stores ČR 
připravuje výstavbu nového nákup-
ního centra, ale výstavba se oproti 
plánu zpožďuje. Firmě byla pře-
depsána náhradní výsadba zeleně 
a hrozilo, že fi rma nestihne ani tu. 
Jako možnost náhrady fi rma městu 
nabídla fi nanční dar 280 tis. Kč. Za 
uvedenou částku město vysadí ze-
leň v druzích a místech podle vlast-
ních potřeb.

V dalším bodu zastupitelstvo 
schválilo odkoupení pozemků 
o celkové výměře 1 505 m2 od sou-

kromé osoby ze Dvorů, za cenu 
350 Kč/m2. Pozemky jsou určeny 
k výstavbě prodloužení Čapkovy 
ulice směrem ke Stržišti v souladu 
s územním plánem. 

V bodu s č. 11 se zastupitelé se-
známili s právním rozborem obec-
ně závazné vyhlášky č. 4/2014, 
o systému odpadového hospo-
dářství. Odbor dozoru a kontroly 
MVČR požaduje, aby se OZV více 
přiblížila metodickému vzoru z mi-
nisterstva. Úkolem pro tajemníka 
je připravit novou verzi a předložit 
ji na únorovém zasedání zastupitel-
stva k projednání.

Posledním bodem ke schválení 
bylo zapojení města do tzv. metro-
politních projektů, které zahrnují 
akce v Praze a v prstenci kolem 
hlavního města. Úkolem pro sta-
rostu je zahájení jednání s ČD 
a SŽDC o možné stavbě parkoviště 
u nádraží. Druhým úkolem je jedná-
ní s příslušnými orgány kraje o za-
řazení II. etapy obchvatu jako me-
tropolitního projektu.

Následoval blok 4 informativních 
zpráv, které zastupitelstvo vzalo na 
vědomí: zápis z Komise regenerace 
městské památkové zóny, progra-
mové prohlášení rady města na vo-
lební období 2014–2018, termíny 
jednání rady a zastupitelstva města 
v I. pololetí 2015 a obnovení spolu-
práce města a Středočeského kraje 
při výstavbě domova pro seniory.  

Závěrečná diskuse už byla krátká 
a na úplný závěr pan starosta vyjá-
dřil přání, aby úspěšně zahájená 
práce nového zastupitelstva pokra-
čovala i v roce 2015, popřál všem 
hezké svátky a zasedání ukončil.

1. jednání rady města se v roce 
2015 konalo 13. ledna, po redakční 
uzávěrce, a tak informace budou až 
příště. 

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá n. L.

Poplatek za svoz 
komunálního odpadu

Poplatek za svoz komunálního 
odpadu je stejný jako v roce 2014, 
tj. 520 Kč za osobu, děti do 6 let 
a důchodci nad 71 let 430 Kč.

Upozornění
Upozorňujeme občany, kteří jsou 

trvale hlášeni na adrese Husovo nám. 

Odbor SMI informuje
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.

Novotná Romana, SMI

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
Zdeňka Boháčová
Miluška Kořítková
František Kavka

85 let
Vlasta Kosíková
Zbyněk Klikoš

90 let
Věra Nováková
Jana Vejnarová

J. Cocteau:
„Skutečného mládí dosahujeme ve zralých letech.“

Vážení občané, dne 17. 12. 2014 
byla spuštěna do provozu nová 
anténa T-Mobile Czech Republic, 
a. s. umístěná na komínu kotelny 
ZŠ J. A. Komenského. Vlivem toho-
to uvedení do provozu však vznikl 
problém s rušením pozemního TV 
signálu v okolí antény. O tomto pro-
blému jsme z vlastní iniciativy ne-
prodleně informovali provozovatele 
antény a Český telekomunikační 
úřad v Praze. Současně jsme se vás 
snažili informovat jak prostřednic-
tvím internetu, úřední desky, tak 
i prostřednictvím písemné informa-
ce vložené do schránek v dotčené lo-
kalitě. Za velké pomoci vás občanů 
se nám podařilo dosáhnout vypnutí 
antény do 4. 1. 2015, za což vám 
velmi děkujeme. 

Pro zdárné dokončení odstra-
nění problému si vás dovolujeme 
znovu oslovit a požádat o pomoc. 
V současné době procházejí techni-
ci pověření fi rmou T-Mobile Czech 
Republic, a. s. jednotlivé domác-
nosti, které reagovaly na naši výzvu 
a nahlásily své kontaktní údaje na 
ČTÚ, a montují do jejich anténních 
rozvodů zařízení, které odstraní 
nežádoucí rušení. Musíme bohu-
žel zároveň konstatovat, že fi rma 
T-Mobile Czech Republic, a. s. 
s námi fakticky nekomunikuje, 
přestože k tomu byla vyzvána. Ne-
víme tedy, kolika domácností se 
problém týká a zda byly všechny do-
mácnosti kontaktovány k zpřístup-

Rušení TV signálu - výzva

92 let
Věra Maříková
Miroslav Vacek
Ludmila Čermáková

93 let
Věra Bittnerová
Drahomíra Kubešová

100 let
Marie Vojtěchová

102 let
Anna Petrtýlová

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.

Radnice v Lysé nad Labem se 
připojila k desítkám měst v ČR, 
která aktivně využívají projekt 
Lepší místo. Jaké výhody to při-
náší?

Na počátku projektu byla myš-
lenka dát občanovi možnost, aby 
místo brblání nad špatným sta-
vem věcí ve městě se aktivně podí-
lel na změně veřejného prostoru k 
lepšímu. Před třemi lety tak vzni-
kl projekt Lepší místo, který se z 
domovského města Kolína šíří po 
celé České republice.

Lepší místo najdete na strán-
kách města, případně na webu 
www.lepsimisto.cz nebo si ho mů-
žete stáhnout do svého chytrého 
telefonu jako jednoduchou apli-
kaci. Lepší místo slouží k rychlé-
mu hlášení nedostatků veřejného 
prostoru odpovědným osobám, 
které mají možnost zvolit nejrych-
lejší řešení. Nejčastěji se jedná o 
záležitosti typu rozbitého odpad-
kového koše, povalené dopravní 
značky, dlouho ignorovaného ne-
pořádku či poškozené a nefunkční 
lavičky, Lepší místo ale může řešit 
i závažnější problémy jako třeba 
nebezpečná křižovatka se špat-
ným rozhledem nebo neosvětle-
ný přechod pro chodce. Občané, 
denně se pohybující ulicemi měs-
ta, ať už pěšky, na kole či autem, 

Lepší Lysá jsou nejlepšíma očima a sebelepší 
úředníci nemohou vidět vše, i kdy-
by chtěli.

Lepší místo je přístupné pro ko-
hokoli, kdo disponuje počítačem 
s internetovým připojením nebo 
chytrým mobilním telefonem. 
Princip hlášení tzv. tipů je vyfotit 
a s krátkým komentářem vložit na 
Lepší místo. Poté občan může sle-
dovat, jak je s jeho tipem ze strany 
města nakládáno, jaký je vývoj 
a způsob řešení. Výhodou této 
aplikace oproti jiným je možnost 
obousměrné komunikace, tedy i 
zástupce města může tip okomen-
tovat a podat vyjádření. Ne každý 
tip je snadno a rychle řešitelný, 
každopádně odpověď v podobě 
vysvětlení situace je vždy efektiv-
nější než ignorování a nezájem. 
Občan se raduje z toho, že vedení 
města se jeho podnětem zabývá 
a radost z vyřešeného tipu je pak 
motivací k další veřejně prospěšné 
aktivitě. 

V dnešní době jsou velice oblí-
bené termíny transparentnost a 
otevřenost. Občané je požadují 
a radnice je s oblibou deklaru-
jí. Lepší místo k průhlednému 
jednání a efektivní komunikaci 
občana s úřadem reálně přispívá. 
Zapojte se na www.lepsimisto.cz 
i Vy!

Miloš Dvořák
tajemník MěÚ Lysá n. L.

nění antény pro odstranění problé-
mu. Naštěstí zcela opačný přístup 
zaujal Český telekomunikační úřad 
v Praze, konkrétně pánové Štorkán 
a Červený. Tito jmenovaní se snaží 
aktivně pomoci a patří jim náš veřej-
ně vyslovený dík. 

Co je tedy třeba udělat pro od-
stranění problému? Informovat 
ČTÚ o tom, že právě vaše domác-
nost má problém s rušením TV 
signálu vlivem antény T-Mobile 
a předat své kontaktní údaje. Prá-
vě toto je nutný krok, o který si vás 
dovolujeme požádat. Zároveň by-
chom vás rádi požádali o to, abyste 
se o tyto informace podělili se svý-
mi sousedy, zvláště s občany dříve 
narozenými, kteří nemají takový 
přístup k informacím jako ostatní. 
Je také samozřejmě možné předat 
tyto informace nám a my tyto údaje 
předáme ČTÚ. Rychlejší odstranění 
problému však dosáhneme pře-
dáním informací přímo na ČTÚ. 
Kontaktní údaje je třeba předat na 
některý z níže uvedených kontaktů:
Český telekomunikační úřad 
Sokolovská 58/219, 
Praha, Vysočany
mail: podatelna@ctu.cz
pan Červený - tel.: 224 004 540, 
mail: cervenyp@ctu.cz
pan Štorkán - tel.: 224 004 504

Děkujeme za spolupráci.
Ota Balík, Odbor SMI

Tel.: 325 510 238, 
mail: balik@mestolysa.cz

Od roku 2015 nastanou některé 
změny ve vydávání parkovacích 
známek (dříve karty) pro fyzické 
osoby s trvalým pobytem v Lysé 
nad Labem. Pro rok 2015 budou 
občanům Lysé nad Labem prodá-
vány parkovací známky, které jsou 
obdobným typem jako dálniční 
známka. Jedná se tudíž o samolep-

Parkovací známky 
na rok 2015 ku, kterou si vlastník nalepí na čelní 

sklo vozidla tak, aby nebránila řidiči 
ve výhledu z vozidla (pravý horní 
roh čelního skla vozidla). Známka 
bude platit pro kalendářní rok 2015. 
Známky bude po splnění níže uve-
dených požadavků prodávat MP 
Lysá nad Labem od 2. 1. 2015. Ce-
ník a požadavky pro vydání známky 
jsou uvedeny níže v tabulce. Od po-
platku jsou osvobozeny vozidla IZS.
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Okénko místostarosty
Rád bych shrnul jednání a kro-

ky, které jsme společně s Odborem 
správy majetku a investic (OSMI), 
pod který tento problém spadá, 
podnikli.

Stavokomplet spol s.r.o. (společ-
nost provozující VaK v Lysé) upo-
zornil město dopisem, který dorazil 
na úřad datovou schránkou dne 
15. 12. 2014, že na základě dopo-
ručení Krajské hygienické stanice 
Středočeského kraje (dále KHS) je 
jako provozovatel povinen zajistit 
seznámení uživatelů vodovodu pro 
veřejnou potřebu se skutečným sta-
vem kvality vody. Obsahem dopisu 
je např.:

a) pro přípravu stravy a nápojů 
kojenců do 1 roku věku vodu nepo-
užívat vůbec

b) pro děti do 1 roku do cca 7 let 
věku a pro těhotné a kojící ženy je 
žádoucí používat tuto vodu omeze-
ně a používat k pití přednostně vodu 
balenou nebo kvalitní vodu z jiného 
zdroje, a to v množství pokrývající 
nejméně dvě třetiny denní spotřeby 
pitné vody.

Přílohou dopisu je i dopis adreso-
vaný provozovateli od KHS, kde je 
mmj. uvedeno, že:
- KHS stanovuje Stavokompletu 
 spol. s r.o. mírnějšího hygienic-
 kého limitu pro ukazatel dusična-
 nů s maximální povolenou hod-
 notou 80 mg/l na dobu do 9. 12. 
 2017 (poslední výsledek kontrol 
 jakosti vykázal 74,38 mg/l)
- Vodní zdroj (stávající vrt HV-1 
 – cenomanská zvodeň – voda 
 prochází úpravnou, druhý vrt 
 – sběrná studna, v němž byla 
 zaznamenána zvýšená koncen-
 trace dusičnanů) Voda z obou 
 vrtů je míchána, poté dezinfi ko-
 vána a čerpána do distribuční 
 sítě. Vodovod zásobuje 6805 
 (r. 2013) trvale bydlících osob, 
 dále 4 MŠ, 4 ZŠ, SOU a cca 10 re-
 stauračních zařízení a areál vý-
 staviště.

Stav a řešení kvality vody ve městě
- Kvalita vody nesplňuje hygienic-
 ké požadavky stanovené vyhláš-
 kou pro dusičnany. V provede-
 ném kontrolním řízení bylo na-
 lezeno, že zásobování kvalitnější 
 pitnou vodou není možné zajistit 
 jinak (komentář: vzhledem k vyso-
 kému objemu odběru vody ve měs-
 tě není možné čerpat více vody 
 z vrtu, který disponuje kvalitnější 
 vodou, protože by byl „stržen“), 
 ale vydaným povolením není 
 ohroženo veřejné zdraví. 
- Doporučené řešení = změna 
 úpravny vody.

KHS v dopise uvádí zdravotní 
rizika:

Riziko akutního toxického účin-
ku dusičnanů hrozí pouze u kojenců 
při přípravě kojenecké stravy v po-
době methemoglobinémie. Při kon-
zumaci vodovodní vody nelze vy-
loučit riziko chronických toxických 
účinků dusičnanů u malých dětí, 
pro příjem pitnou vodou platí do 
věku cca 7 let. U této populační sku-
piny dochází také k významnému 
příjmu dusičnanů potravou a je zde 
relativně vyšší příjem vody vzhle-
dem k tělesné hmotnosti. Z jiných 
důvodů platí i pro těhotné a kojící 
ženy. Riziko vzniku zhoubných ná-
dorů nebylo v epidemiologických 
studiích spolehlivě prokázáno.

Dne 5. 1. 2015 byl odebrán vzo-
rek vody přímo na úřadě. Rozbor 
vody provedla expresně laboratoř 
v Nymburce. Výsledek byl 48 mg/l 
- norma je 50 – vzorek vyhověl. 
Ve stejný den dopoledne proběhla 
i schůzka s ředitelkami mateřských 
škol a ředitelkou školní jídelny, která 
přinesla přípravu krizového scénáře 
zajištění pitné vody vč. objednávek 
balené vody, distribuce a odhadu 
spotřeby s tím, že školky a jídelna 
budou předzásobeny potřebnou vo-
dou na den dopředu pro případ, aby 
bylo možné okamžitě reagovat na 
případný negativní výsledek. V pří-

padě, že se koncentrace dusičnanů 
ve vodě zvýší, pitný režim a polévka 
bude zajištěna pomocí balené vody. 

Dne 6. 1. 2015 proběhlo jednání 
se zástupci společnosti Stavokom-
plet s.r.o., se závěry:
- Provozovatel zašle podání vysvět-
 lení k situaci a její řešení společně 
 s vyúčtováním poštou všem od-
 běratelům + vyvěsí na web.
- Provozovatel na svém webu zve-
 řejní výsledky měření dusičnanů 
 za poslední tři roky. (viz. příloha)
- Měření dusičnanů proběhne ka-
 ždý týden (nyní bylo cca 1x mě-
 síčně). Vzorek vody pro měření 
 bude odebrán každé pondělí ve 
 školní jídelně. Měření zajistí na 
 své náklady provozovatel. Výsled-
 ky budou v nejbližší možné době 
 vyvěšeny na web provozovatele.
- Na web města byl umístěn odkaz 
 na stránky provozovatele. (sekce 
 Živ. Prostředí/Kvalita vody) 
- S provozovatelem byl domluven 
 následující postup řešení situace: 
 - 1. fáze (do 6 měsíců): Provozo-
  vatel naprojektuje řešení sou-
  časné úpravny vody pomocí
  ionexových fi ltrů, které zajistí 
  ošetření kvality vody v případě, 
  že hodnoty překročí standart-
  ní limit pro koncentraci dusič-
  nanů. Projekt včetně realizace
  do 6 měsíců. Cena do 3 mil. Kč 
  (náklady bude hradit město, 
  jako vlastník zdroje vody 
  a majitel vodovodní soustavy).  
  V době provozu fi ltrů je potře-
  ba počítat s navýšením pro-
  vozních nákladů.
 - 2. fáze (dlouhodobá) je spo-
  jena s rozvojem města i dotač-
  ními tituly, které budou vypsá-
  ny v letošním roce: 
  - Provozovatel naprojektuje 
   řešení rozšíření současné 
   úpravny vody a rekonstruk-
   ci vodojemu.
  - Město se bude snažit zajistit 
   další vlastní zdroj vody (mo-

   mentálně usilujeme o koupi 
   dalšího vrtu).
  - Město podá žádosti na do-
   tace k výše uvedeným pro-
   jektům vč. vodovodu a ka-
   nalizací ve Dvorcích, Byšič
   kách, Za Pávem, aj.

Problém s výskytem vysoké kon-
centrace dusičnanů ve vodě mají 
i okolní obce, např. Stratov, Přerov 
nad Labem. Hlavním původcem je 
zřejmě zemědělská činnost. Situa-
ce je vážná, není kritická. Základní 
překážkou klidného řešení situace 
byl přístup k informování občanů. 
Stavokomplet s.r.o. splnil povin-
nost uloženou KHS informovat 
veřejnost a zprávu vyvěsil na své 
internetové stránky. Jak jsme si se 
zástupci provozovatele vyjasnili, ta-
kovýto způsob informování je nedo-
statečný. (město Lysá nad Labem 
žádnou zákonnou povinnost infor-
movat o kvalitě vody nemá, má ji 
provozovatel). Vzhledem k čerpání 
dovolených úředníky v době svátků 
byla informace na stránkách měs-
ta vyvěšena zhruba o čtrnáct dní 
později. Dle kroků uvedených výše 
v článku je zřejmé, že všechny zú-
častněné strany pracují na okamži-
tém zlepšení nevyhovujícího stavu 
i celkovém řešení. Pokud by se ob-
dobná situace opakovala, informa-
ce se k nám, občanům, dostanou 
dříve. Zároveň vás mohu ubezpečit, 
že zúčastněné strany jsou připra-
veny rychle na situaci reagovat tak, 
aby bylo zajištěno zdraví nejvíce 
ohrožené části společnosti.

Pro aktuální informace a hod-
noty měření sledujte prosím webo-
vé stránky provozovatele (http://
www.stavokomplet.cz), odkaz bude 
umístěn i na stránky města (http://
www.mestolysa.cz). V případě 
zvýšené koncentrace dusičnanů ve 
vodě se prosím řiďte pokyny KHS
 a informaci si předejte.

Děkuji.
Ing. Petr Eliška

místostarosta

V uplynulém měsíci se podařilo:
• Začít zveřejňovat smlouvy města 
 na webových stránkách města.
• Aktualizovat informace na strán-
 kách města – životní situace ob-
 čana.
• Prodiskutovat a naplánovat 
 změnu organizační struktury 
 úřadu. (bude rozvedeno příště)
• Vyjednat směnu pozemků pod 
 ulicí K Borku, které umožní re-
 konstrukci ulice.
• Provést místní šetření a zrevido-
 vat projekt rekonstrukce ulice 
 Na Vysoké mezi.
• Zahájit práci na ofi ciálním profi -
 lu města na sociální síti Face-
 book.
• Zahájit jednání o pozemku u ná-
 draží pro parkování kol a aut.
• Uzavřít nominace na vyzname-
 nání města (děkujeme občanům 
 za nominace).
• Osadit značku omezení rychlosti 
 na 70 km/h v první části obchva-

 tu Lysé před křižovatkou z Litole 
 směrem na most.
• Vypsat záměr na pronájem pro-
 stor obou lékáren tak, aby byla 
 rozšířena otevírací doba a navý-
 šeno nájemné. Záměr obsahuje
 též podmínku, že provozovatel 
 musí mít sídlo, tzn. odvádět 
 daně, ve městě. 
• Zadat zpracování demografi cké
 prognózy za účelem plánování 
 kapacit ZŠ a MŠ a dalších dílčích 
 analýz zaměřených na obyvatele 
 v postproduktivním věku za úče-
 lem aktualizace komunitního 
 plánu.

Pokračujeme v transparentní po-
litice: naši zastupitelé se dobrovolně 
zavázali dodržovat etický kodex a 
na nejbližším zasedání ZM využijí 
možnost být jmenovitě dohledatelní 
u výsledků hlasování.

Ing. Petr Eliška
místostarosta

Při předběžném závěrečném 
účtu města se ukázalo, že díky před-
chozímu vedení radnice město bude 
moci příští rok investovat o 28 mil. 
korun víc, než předpokládá schvá-
lený návrh rozpočtu města. Chtěl 
bych tímto předchozímu vedení po-
děkovat za odpovědné hospodaření 
města. Myslím, že výše uvedená 
částka je dobrým argumentem proti 
škarohlídům, kteří hlasitě upozor-
ňovali na obrovské utrácení radnice 
před volbami. V zastupitelstvu se 
jistě povede diskuse jaké projekty za 
ty prostředky uskutečnit. Projekty, 
které si dle mého názoru a názoru 
mých kolegů z ODS zaslouží pod-
poru, jsou následující:
Rekonstrukce úpravny vody

V poslední době dostal provozo-
vatel vodovodu v Lysé výjimku na 
limit dusičnanů v pitné vodě. Město 
se nehodlá smířit s dlouhodobým 
trváním této výjimky, a proto ve 
spolupráci s provozovatelem chystá 
opatření, které by nám umožnilo výši 
dusičnanů vrátit pod limit. Celkové 
náklady na toto opatření odhaduji na 
3 mil. korun.
Započetí rekonstrukce ulice 
Na Vysoké mezi

Projekt je přichystán a projednán 
s veřejností. Po získání příslušných 
povolení nic nebrání jeho realizaci. 
Rekonstrukce by začínala od školy 
a pokračovala v příštím roce ales-
poň k vyústění Husovy ulice. Celko-
vé náklady odhaduji na cca 10 mil. 
korun.
Výkup pozemků pod obchvatem

Jednou z priorit města je výstavba 
obchvatu. Proto je potřeba vykoupit 
pozemky pod jeho budoucí trasou. 
Ve schváleném rozpočtu je na výkup 
pozemků vyčleněna částka 3 mil. Ko-
run, tu částku by bylo dobré posílit 
alespoň o 2 mil. korun.
Oprava střechy školy 

Dalším připraveným projektem, 
který již delší dobu čeká na reali-
zaci, je střecha na základní škole 
B. Hrozného 12. Pokračovala by 
tak postupná rekonstrukce budovy, 
kdy v loňském roce byla dokonče-
na okna. Odhadované náklady cca 
5 mil. korun.
Sportovní hala

Jeden z klíčových projektů města 

O 28 milionů korun více 
na investice v roce 2015

je výstavba dlouhodobě chybějící 
sportovní haly. V rozpočtu jsou vy-
členěny fi nanční prostředky na její 
projekt. Přesto si myslím, že by již 
mohlo dojít k zahájení přípravných 
prací na její výstavbu. Odhadované 
náklady pro první fázi jsou cca 5 mil. 
korun.
Chodníky

Stav chodníků ve městě a jeho 
údržba by vydala na samostatnou 
kapitolu přesto, že město investu-
je nemalé částky do jejich oprav 
a údržby, nedaří uspokojit všechny 
požadavky občanů. Proto si myslím, 
že je dobré přidat peníze do jejich 
oprav. Rád bych, aby z těchto peněz 
byly opraveny některé chodníky na 
sídlišti a v ulici Kpt. Jaroše na Kačí-
ně. Proto bych rád, aby na chodníky 
město přidalo alespoň 2 mil. korun.
Dopravní opatření 

Další z požadavků občanů, kte-
ré jsem vnímal, je zvýšení bezpeč-
nosti na přechodech pro chodce 
a zpomalení rychlosti vozidel ve 
městě. Sami pro to můžeme udě-
lat mnohé, když se budeme sna-
žit dodržovat dopravní předpisy. 
Nicméně dnes existují technická 
vylepšení, která naší snaze napo-
mohou. Jedním z nich jsou výstraž-
ná světla na přechody pro chodce, 
která tvoří bezpečnostní prvek 
k prevenci proti dopravním neho-
dám. V klidovém stavu svítidla bli-
kají ledově bílým světlem a označují 
přechod. Fotobuňka pod řídicí jed-
notkou zaznamená chodce, přepne 
barvu světla na oranžovou a 3x zvýší 
intenzitu blikání. Dalším opatřením 
mohou být semafory zpomalující 
rychlost vozidel. Město by mohlo 
v první fázi tyto technologie vyzkou-
šet, a pokud se osvědčí pak je v dal-
ších letech rozšiřovat. Z přechodů 
by takto mohl být v první fázi ozna-
čen přechod na náměstí B. Hrozné-
ho u muzea, přechod přes ulici ČSA
 u kina, přechod v Jedličkově ulici 
u křížení s ulicí Zahradní a přechod 
na Družstevní ulici u Borku. Zpo-
malovací semafor by mohl být insta-
lován například v Sojovické ulici či 
v ulici ČSA. Celkové náklady odha-
duji na cca 1 mil. korun.

Mgr. Jiří Havelka
starosta

Z nádraží si udělal smetiště 
Dne 7. 12. 2014 ve 21.05 hodin 

projednávali strážníci přestupky proti 
veřejnému pořádku s 47 letým mu-
žem z Milovic, který se opakovaně 
zdržuje ve vestibulu ČD, kde kolem 
sebe dělá značný nepořádek. Stráž-
níci i s pomocí MKDS zaznamenali 
jak tento muž, který působí velmi 
zanedbaným zevnějškem a často se 
nachází pod vlivem alkoholu, tráví 
většinu času ve zmíněném vestibulu 
ČD, plive kolem sebe a dalšími způ-
soby znečišťuje veřejné prostranství 
a i po opakovaných výzvách od stráž-
níků, aby se na tomto místě nezdr-
žoval, se neustále vrací zpět. Jelikož 
muž opakovaně narušuje veřejný po-
řádek, bylo jeho jednání oznámeno 
do správního řízení k projednání, kde 
může v tomto případě správní orgán 
uložit i zákaz pobytu.

Nezletilí pod vlivem alkoholu 
Dne 14. 12. 2014 krátce po půl-

noci byla přijata telefonická stížnost 
na mladíky, kteří hlasitě pokřikují 
po cestě ulicí Jedličkova. Strážníci 
mladíky zastihli ještě v ulici Jedlič-
kova a byli upozorněni na rušení 
nočního klidu. Jelikož mladíci při 
jednání vykazovali známky požití 
alkoholických nápojů, byla u nich 
následně provedena dechová zkouš-

Krimi střípky
ka s pozitivním výsledkem u všech 
ztotožněných mladíků, kteří byli ve 
věku 15–17 let všichni z Milovic. 
O celé události byli vyrozuměni rodi-
če, kteří si děti na služebně převzali 
s tím, že celá událost bude oznámena 
na Odbor sociálních věcí k dořešení.

Opakovaně se vyhýbal 
správnímu řízení 

Dne 17. 12. 2014 byl na žá-
dost správního orgánu předveden 
20 letý muž s trvalým bytem v Mi-
lovicích, který se opakovaně na 
výzvy ke správnímu řízení nedo-
stavil, a proto bylo nezbytné vydat 
žádost o jeho předvedení. Mladík 
dělal zpočátku velmi překvapeného 
a odmítal následovat strážníky, ale 
po poučení, že proti němu mohou 
být použity jak donucovací pro-
středky, tak i pouta, rozhodl se dále 
se strážníky spolupracovat. Násled-
ně byl bez použití donucovacích 
prostředků předán správnímu or-
gánu k provedení dalších opatření.

Pokusil se odcizit jízdní kolo 
Dne 25. 12. 2014 v 01.30 hodin 

zaznamenal strážník obsluhující 
MKDS osobu, která zaběhla do 
kolostavu ČD a po chvíli již běží 
s jízdním kolem na rameni. O celé 
události byla vyrozuměna hlídka 

v terénu, která 17 letého mladíka 
zadržela i s jízdním kolem nedale-
ko ČD v ulici Riegrova. Následně si 
mladíka převzala Policie ČR k pro-
vedení dalších opatření.

Petardy v akci 
Dne 27. 12. 2014 ve 12.50 hodin 

bylo přijato telefonické oznámení 
od muže, že v ulici Vichrova se po-
hybují dva muži, kteří používají zá-
bavnou pyrotechniku, kterou hází 
i na dětské hřiště. Když je upozor-
nil na jejich špatné chování, začali 
mu vyhrožovat ublížením na zdra-
ví. Strážníci na místě ztotožnili 20 
letého muže z Milovic, který byl již 

v minulosti za používání zábavné 
pyrotechniky na zakázaných mís-
tech projednáván blokovou poku-
tou. Vzhledem k jeho opakovaným 
přestupkům bylo jeho jednání 
v tomto případě oznámeno do 
správního řízení k projednání s po-
dezřením ze spáchání přestupků 
dle § 46 (porušení OZV, která zaka-
zuje na určitých místech používání 
zábavné pyrotechniky) a § 49 proti 
občanskému soužití.

Sledujte naše webové stránky na 
adrese www.mplysa.cz, kde najdete 
mnoho užitečných informací.

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

Komise dopravy, bezpečnos   dopravy Rady města Lysá nad Labem
Vás zve na své veřejné zasedání s přednáškou a besedou

Program:
1. Menší i větší opatření pro bezpečnější ulice (krátká přednáška)
2. Plánování cyklodopravy je „věda“ (krátká přednáška)
3. Co se může povést i v Lysé (o čem víme, že je třeba řešit
4. Vaše náměty pro bezpečnější Lysou (mluvte nám do toho)
Prosíme Vás o vyplnění ankety, na kterou je odkaz v článku těchto Listů (str. 8).
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Městská knihovna v Lysé nad Labem
Husovo nám. 23 (budova MěÚ - přízemí)

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

www.knihovnalysa.cz, www.iclysa.cz

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

Toulky minulostí Toulky minulostí 
– 3. února 2015 – 3. února 2015 
od 16.30 hodinod 16.30 hodin
Únorové povídání PaedDr. Marie Kořín-
kové bude věnovaná lyskému rodákovi 
Bedřichu Hroznému a významnému 
jubileu 100. výročí od rozluštění che-
titštiny. Akce se koná od 16.30 hodin 
v knihovně. Vstup volný.
 

Kurz drátování Kurz drátování 
– 4. + 18. února 2015 od 16.30 hodin– 4. + 18. února 2015 od 16.30 hodin
Pravidelné kurzy drátování s Janou Procházkovou v knihovně. 

Kláštery Šporkových celestinek v Čechách Kláštery Šporkových celestinek v Čechách 
(1705–1782) – 10. února 2015 od 17.00 hodin(1705–1782) – 10. února 2015 od 17.00 hodin
Přednáška Bc. Jindřicha Koldy v rámci Univerzity volného času. Téma-
tika přednášky opět přispěje k dalšímu poznání „šporkovské“ historie. 
Vstup volný.

Masopust – 14. února 2015 od 13.00 hodinMasopust – 14. února 2015 od 13.00 hodin
Již tradiční masopustní veselí na Husově nám. Těšit se můžete na živou 
hudbu, vystoupení klauna, hry a soutěže pro děti i soutěž pro rodinné 
týmy. Chybět nebude ani dobré jídlo a pití, jitrničky a koblížky.

Varhany – 17. února 2015 od 17.00 hodinVarhany – 17. února 2015 od 17.00 hodin
Společně s Ing. Jaroslavem Kolčavou se díky dokumentárnímu fi lmu o 
varhanách vydáme na putování po českých historických nástrojích. V 
rámci besedy uvidíte a uslyšíte také nejnovější a nejmodernější nástroj 
z počátku 21. století. Akce se uskuteční v prostorách knihovny. Vstup-
né 30,- Kč.

Povídání o porodech Povídání o porodech 
– 24. února 2015 od 16.10 hod.– 24. února 2015 od 16.10 hod.
Další setkání a beseda nejen budoucích maminek o problematice po-
rodů – sdílení osobních zkušeností, orientace v právních otázkách, 
„porod podle mých přání“ a diskuse nad dalšími otázkami i s účastí 
pozvaných odborníků.  Akce se uskuteční v prostorách knihovny. Vstup 
volný.

Obrázky z pergamenu Obrázky z pergamenu 
– 4. února – 3. března 2015– 4. února – 3. března 2015
Výstava pergamenových obrázků autorky Marie Slabé. 

Připravujeme na březen:Připravujeme na březen:
Nebyla to Pátá, byla to Devátá - komedie Alda Nicolaje v režii Jiřího 
Menzela s Janou Švandovou a R. Hrušínským v hlavní roli. 

Tipy ke čtení

Opět Vás zdravím z nyní krás-
ně zasněženého a ještě osvětle-
ného lyského zámku, z našeho 
Domova Na Zámku.

Rád bych navázal a podělil se 
s Vámi o zážitky v předvánočním 
čase, jak jsme prožili Vánoce 
a konec roku 2014.

Stalo se už tradicí v advent-
ním a předvánočním čase, že 
nás navštíví děti z lyských, ale 
i „přespolních“ mateřských škol. 
Vždy si pro nás připraví krásný 
program. Zpívání, recitaci, ta-
neční i divadelní představení. Ani 
letos tomu nebylo jinak. Odmě-
nou jim byly nejen sladkosti, ale 
i „diskohrátky“, při kterých se 
mohly vydovádět. Moc děkujeme 
za milou návštěvu MŠ Mašinka, 
Pampeliška, Čtyřlístek, Dráček 
a MŠ ze Semic. 

Jako každý rok nás navští-
vili zástupci Městských úřadů 
z Lysé, ze Sadské a z Brandýsa 
nad Labem. Tímto moc děkuje-

me za přání a za vánoční balíčky, 
které předali našim klientům, 
kteří ze zmíněných měst pochází.

Vyrazili jsme na výlet do Po-
labského muzea - skanzenu 
v Přerově nad Labem. I když 
byla veliká zima, výlet se nám 
moc líbil, protože skanzen byl 
krásně vánočně vyzdobený 

a stojí za to ho navštívit. Byli 
jsme i na lyském výstavišti a to 
na Vánočních trzích. I nějaký ten 
dárek pro naše nejbližší jsme tu 
pořídili. 

12. 12. 2014 se už po jedenácté 
konalo „Zimní setkání v zámec-
kém parku aneb úcta k historické 
kráse“, které pořádá náš domov 
ve spolupráci s Městem Lysá nad 
Labem a Spolkem rodáků a přátel 
města Lysá nad Labem. Setkání 
se účastní nejen klienti našeho 
domova, ale vzhledem k integraci 
i široká lyská veřejnost. Tradičně 
se seznamujeme, co se za uply-
nulý rok podařilo opravit, zre-
staurovat, obnovit či zachránit. 

Zástupci města Lysá nad Labem 
a Národního památkového úřadu 
nás seznámili s probíhajícím pro-
jektem rekonstrukce klášterních 
teras, s přípravou rekonstrukce 
Muzea B. Hrozného. Po odbor-
ném výkladu se uskutečnil kon-
cert smíšeného pěveckého sboru 
„HLAHOL“ z Nymburka. V režii 
našeho domova bylo pak přá-
telské posezení s občerstvením 
v zámecké kavárně. Vůně vánoč-
ky a „veselého čaje“ či dobré kávy 

jen podpořila atmosféru celého 
večera.

Třetí adventní neděle byla ve 
znamení folklorních vánočních 
tradic v podání tanečního sou-
boru ŠÁTEČEK ze Semic. Při-
ložili jsme i ruku k dílu a pekli 
jsme společně vánoční cukroví. 
Nechyběl zpěv, poslech koled 
a vánoční vyprávění: „Jak to bylo 
tenkrát u nás doma?“.

Oslavili jsme i prosincové jubi-
lanty, kteří mají tento měsíc naro-
zeniny. Každý si mohl sfouknout 
svíčku na narozeninovém dortu 
upečeného v zámecké kuchyni.

Zpestřením předvánočního 
času bylo cirkusové vystoupení, 
kde nechyběl klaun, ani další cir-
kusové dovednosti jako je žong-
lování s kužely, talíři a obručemi.

Celý maraton milých návštěv 
uzavřel pěvecký sbor z lyských 
ZŠ – FONTÁNA, pod vedením 
p. uč. Kremlíkové.

A to už tu byl Štědrý den. Zá-
mek se zaplňoval návštěvami, 
které přicházely s dárky a s přá-
ním krásných a požehnaných Vá-
noc. I zámecký Ježíšek se rozletěl 
po domově a každému obyvateli 
domova nějaký ten dárek přinesl.

25. 12. proběhla Vánoční mše 
v zámecké kapli s vánočním po-
žehnáním a povídáním o vánoč-
ních tradicích.

A to už tu byl konec roku 
a oslava - Silvestr 2014. Přesně 
v 9.00 hodin se zámeckým sálem 
rozezněla znělka známého tele-
vizního pořadu TELEVARIETÉ 
a naše zámecké televarieté tak 
mohlo začít. Celým dopolednem 
provázeli, jak jinak Jiřina Bohda-
lová a Vladimír Dvořák v podání 
našich zaměstnanců. Nechyběly 
scénky, hudba, tanec a v nepo-
slední řadě taneční vystoupení 
zaměstnanců a to pro potěšení 
a zábavu - Zlaté střevíčky, Šen-
kýřky, 333 stříbrných stříkaček 
(kankán) a dokonce i baletní vy-
stoupení – Labutí jezero. Všichni 
jsme se moc nasmáli.

Silvestrovské dopoledne jsme 
zakončili slavnostním přípitkem 
a přáním pevného zdraví v roce 
2015, který už klepal na pomysl-
né dveře.

Zdraví a krásné zimní dny pře-
ji.

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

Beletrie pro dospělé
Hořící kříž 2. část – GABALDON, Diana

V tomto díle Brianna a Roger vychovávají společně 
syna Jemmyho a připravují se na sněm skotských kla-
nů, na němž se má konat i jejich právoplatná svatba.
Jamie již dříve využil nabídky guvernéra a získal do své-
ho vlastnictví rozsáhlé pozemky, na které přivádí své 
druhy z dřívějších dob, aby je společně osídlili. 
V roce 1771 ale přichází povolávací rozkaz, v němž gu-

vernér vyzývá pány, aby svolali své muže a připojili se k armádě. Jamie proto 
sestaví kříž z borového dřeva a vkládá jej do ohně, protože ohnivý kříž je skot-
ským symbolem pro svolání mužů do bitvy.
A zatímco ostatní jen mlhavě tuší, tři návštěvníci z doby daleko budoucí už 
s jistotou ví, co nadchází…

Kunhuta Přemyslovna – WHITTON, Hana
Václavovi II. se podaří převzít vládu nad českým krá-
lovstvím a nutně potřebuje své mocenské postavení 
upevnit, a tak požádá sestru Kunhutu, aby se provdala 
za krutého Boleslava, polského knížete z významného 
rodu Piastovců. Zdrcená Kunhuta bratrovu přání vy-
hoví, ovšem za jediné podmínky – že ji do Polska bude 
doprovázet její milovaný Ondřej.

Naučná pro dospělé
Jana Brejchová otevřeně: Lásky mé, já stůňu! 
– REMEŠOVÁ, Michaela
Kniha je dosud nejobsáhlejším dokumentem 
o tvůrčím i osobním životě snad nejkrásnější čes-
ké herečky Jany Brejchové. Popisuje nejen její str-
hující životní příběh, ale prostřednictvím svědectví 
mnoha těch, kteří jí byli po celý život nejblíže, dává 
nahlédnout i do jejího nejhlubšího nitra. Odhaluje 

zákulisí jejích vztahů se slavnými muži a díky autentickým rozhovorům 
s ní samotnou předkládá i mnohá překvapivá a dosud nikdy nepublikovaná 
fakta o její kariéře a soukromí. 

Ženy v třetím odboji – PEJČOCH, Ivo
Kniha se zabývá tématem, které bývá dodnes poně-

kud upozaděno. Tím je účast žen na aktivitách třetího 
odboje. Není samozřejmě první prací na toto téma, 
navíc v minulosti vyšly články i publikace, zabývající se 
utrpením politických vězeňkyň v komunistických žalá-
řích, vzala si však za cíl ukázat druhy odbojové činnosti, 
jichž se ženy účastnily. 

Beletrie pro děti
Hravá škola cvičení – POSPÍŠILOVÁ, Zuzana
Pohybové hrátky inspirované pohyby zvířat, pantomimou nebo třeba do-

pravními prostředky, ale také relaxační cvičení, navrch 
přitažlivé obrázky a inspirativní básničky, to všechno 
přináší další kniha z edice Hravá škola. Bohatě ilustro-
vaná knížka výborně poslouží jako praktická příručka 
rodičům, učitelům, instruktorům a trenérům - všem, 
kteří se věnují pohybové výchově dětí předškolního 
a mladšího školního věku.

Dědečku, ještě vyprávěj – ŠPAČEK, Ladislav
Knížka Dědečku, vyprávěj je určena dětem od tří let, vy-
práví o světě etikety pohledem malého děvčátka a jejího 
trpělivého a laskavého dědečka. Děti se naučí základům 
chování ve společenských situacích, které jsou přiměře-
né jejich věku a zkušenostem. Dozvědí se, jak se máme 
chovat v rodině, na ulici, ve školce, na návštěvě, u stolu, v divadle, v restaura-
ci i v hotelu. Vyprávění moudrého dědečka je protkáno pohádkovými příbě-
hy, které v dětech pěstují ohleduplnost, obětavost, lásku ke světu kolem nich. 
Přílohou knihy může být i zvukové CD, které mohou děti poslouchat doma 
nebo v autě a přitom podle obrázků prožívat děj.

Naučná literatura pro děti
Chanuka – MAXA, David a ŠIK, Pavel
Ilustrovaná kniha o židovském svátku Chanuka 
s dvěma souběžnými texty je určena dětem i dospělým. 
První text, který je určen především menším čtenářúm, 
vypráví samotný příběh o Makabejském povstání a zá-
zraku s olejem, druhý potom podává stručné historické 

souvislosti tehdejší doby v podobě komentáře vhodného pro starší děti a do-
spělé čtenáře.

Obrazy ze Starého zákona – FUČÍKOVÁ, Renáta
Bohatě ilustrovaná autorská kniha Renáty Fučíkové 
přibližuje současným jazykem starodávné příběhy z Le-
vanty, Mezopotámie a Egypta. Mýtus o stvoření světa, 
mýtus o potopě, stejně jako vyprávění o putování pas-
tevců, o utrpení a vysvobození otroků, o založení nové 
říše, o jejím pádu i obnově se staly součástí tří světových 
náboženství a základem kulturní historie lidstva. Ilustrace osloví dětské 
i dospělé čtenáře, přiblíží jim starověký svět. Vložené mapy usnadní umístění 
příběhů do prostoru Předního a Středního Východu.
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Telefonické konzultace
dětských lékařů

(po ordinačních hodinách)

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

MUDr. Chocholová    
 tel. 606 840 451

MUDr. Matasová        
 tel. 607 746 211

Pro registrované pacienty těchto lékařů: 

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

Po 16. 2. MUDr. Čerňanská
Út 17. 2. MUDr. Matasová
St 18. 2. MUDr. Chocholová
Čt 19. 2. MUDr. Dáňová
Pá 20. 2. MUDr. Matasová
So 21. 2. MUDr. Dáňová
Ne 22. 2. MUDr. Dáňová
Po 23. 2. MUDr. Čerňanská
Út 24. 2. MUDr. Matasová
St 25. 2. MUDr. Chocholová
Čt 26. 2. MUDr. Dáňová
Pá 27. 2. MUDr. Dáňová
So 28. 2. MUDr. Chocholová
Ne 1. 3. MUDr. Chocholová

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

Každý výlet 
je vždy přísli-
bem něčeho 
krásného a no-
vého. A jestliže 

jde o výlet v čase vánočním a navíc 
do zahraničí, platí to dvojnásob. Le-
tos padla volba na saské Drážďany.

Dne 16. prosince se už od 
brzkých ranních hodin začaly 
u školy scházet děti a učitelský 
doprovod. Atmosféra byla plná 
očekávání a napětí, které bylo 
ještě zpestřeno sháněním zapo-
menutého cestovního dokladu. 

Výlet za vánoční atmosférou Drážďan
Vše ale dobře dopadlo a my jsme 
mohli vyrazit.                                                                             

Cesta autobusem byla poklid-
ná, někteří dospávali časné vstá-
vání, jiní sledovali okolní krajinu. 
Než jsme se nadáli, vítaly nás vá-
nočně vyzdobené Drážďany.

Své putování po saské metro-
poli jsme začali u překrásného 
luteránského kostela Frauenkir-
che, který je jedním ze symbolů 
Drážďan. Naše kroky vedly k dal-
ším pamětihodnostem, ale všech-
ny děti již po očku pokukovaly po 
lákadlech vánočního tržiště.

Před tím nás však ještě čekala 
prohlídka Deutsches Hygiene 
– Museum. Začali jsme v sekci 
Dětské muzuem, kde jsme se 
hravou formou dozvěděli řadu 
nových poznatků o lidských smy-
slech. Poté jsme se přemístili do 
části nazvané Lidské tělo a zde 
jsme zjistili, co vše o sobě vlastně 
ještě nevíme.

A pak už nadešel dlouho oče-
kávaný okamžik rozchodu na 
vánočním tržišti. Byl již podve-
čer, vše bylo nádherně osvětleno, 
a tak ani nevadilo, že k dokona-

lé vánoční atmosféře tentorkát 
chyběl sníh. Tečkou za krásným 
vánočním večerm byl příchod 
tradiční německé vánoční posta-
vy – Weihnachtsmanna.

Než jsme se nadáli, nadešel čas 
našeho odjezdu a tím i konec jed-
noho krásného výletu. Nikdo ne-
chyběl ani nepřebýval, a tak jsme 
spokojeně vyrazili na zpáteční 
cestu do Lysé nad Labem.

A kam příští rok? Ještě uvídí-
me, ale doma za pecí určitě nezů-
staneme.

 Za děti a pedagogy 
ZŠ B. Hrozného Lysá n. L.

Mgr. Iveta Brčáková

E k o n o -
mický pro-
jekt, který 
je součástí 

studia ekonomiky ve 3. ročníku 
OA Lysá nad Labem, proběhl 
v prosinci 2014. Žáci se věnova-
li dvěma tématům. První den se 
seznámili s fungováním meziná-
rodního trhu, druhý den se zapo-
jili do fi nančního plánu fi ktivní 
rodiny.

První část proběhla pod vede-
ním nadace ADRA, která žáky 
provedla svým programem Fair 
Trade, kde se postupně seznámili 
s principy spravedlivého obcho-
du. Žáci poznali, že není jedno-
duché stanovit cenu výrobku tak, 
aby spravedlivého zisku dosáhli 

Ekonomický projekt v Obchodní akademii Lysá n. L.

LYSÁ nad LABEM
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pěstitel, vlastník plantáže, vývoz-
ce, dovozce a prodávající.

Druhý den se z žáků stali čle-
nové rodin, které musely proká-
zat, jak umí hospodařit se svými 
osobními fi nancemi. Celkem 
soutěžilo šest rodin, výsledky byly 

vyrovnané. Nejlépe s osobními 
fi nancemi hospodařila rodina ve 
složení Michaela Mužíková, Ja-
kub Chaloupka a Karel Němec. 
Na druhém místě se umístily Ane-
ta Bryxí, Tereza Bělohoubková 
a Markéta Staňková. Celý tento 

program vedla absolventka naší 
školy Kateřina Vortelová, fi nanční 
poradkyně Partners.

Projekt žáky zaujal, k tematice 
i zadaným úkolům přistupovali 
aktivně.

Ing. Dagmar Novotná

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.

Dny otevřených dveří:
Úterý:  27. 1. 2015  16.00 – 18.00 hodin
Sobota: 7. 2. 2015   10.00 – 13.00 hodin
V budově školy SŠ OGD Lysá nad Labem, Stržiště 475.
 
Více informací:  tel.: 325 551 074, 
mazlova@ogdlysa.cz, www.ogdlysa.cz

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

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

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

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

RC Parníček
Cena za převod 10 Kč

HUDEBNÍ VŠEZNÁLEK
hudební kroužek pro děti

od 1 roku do 3,5 let
ve středu dopoledne

STŘEDA 4.2. UKÁZKOVÁ
HODINA NA OBJEDNÁNÍ

ŠKOLIČKA
BENJAMÍNEK

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

ÚT: 8 – 15 hodin

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

2.2. a 3.2. ukázková 
hodina zdarma

USPOŘÁDÁNÍ OSLAVY  
V HERNĚ A TĚLOCVIČNĚ 

RC PARNÍČEK
Více informací na recepci RC

3.2.2015 od 9.00 hodin
POVÍDÁNÍ s LAKTAČNÍ 
PORADKYNÍ a DULOU

o těhotenství, 
porodu a kojení

CVIČENÍ PRO DĚTI
PRO DĚTI OD 1,5 DO 6 LET

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

5.2. ukázková hodina zdarma

TANEČNÍ PŘÍPRAVKA
pohybový kroužek pro děti

od 3 do 6 let ve středu odpoledne
STŘEDA 4.2. UKÁZKOVÁ
HODINA NA OBJEDNÁNÍ

BAZÁREK DĚTSKÉHO
OBLEČENÍ, POTŘEB 

A HRAČEK
23.3.–24.3. příjem věcí
25.3.–27.3. prodej věcí

Cena za příjem 4 Kč / ks

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

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

MIMIKLUBKO
pro budoucí maminky 

a pro děti od narození do 1 roku
každé úterý 9.00-10.30 hodin

10.2. ukázková hodina zdarma

Vánoce, Silvestr a novoroční 
oslavy včetně Tří králů utekly jako 
voda. Docela by se dalo říci, že se-
tkání v Kavárničce po Novém roce 
je tak trochu hezké odpočinkové 
posezení. Scházíme se plní dojmů 
z krásných svátků, v nichž jsme si 

V Kavárničce po Novém roce

užili rodiny, vnoučat, pravnoučat… 
Ani si to nestačíme navzájem po-
vědět a proto musíme přijít opět na 
posezení za čtrnáct dnů. 

Ten letošní rok jsme pojali 
opravdu velkoryse. Na prvním 
posezení – bylo to den před svát-

Vážení návštěvníci a příznivci 
Muzea Bedřicha Hrozného. Od 
února letošního roku bude probí-
hat rozsáhlá rekonstrukce budovy 
muzea. Díky snaze města Lysá nad 
Labem (vedení města Lysá nad La-
bem), které získalo dotace z fondů 
EU, bude možné celou budovu i se 
zahradou uvézt do reprezentativní-
ho stavu. Zároveň pro vás budeme 
připravovat rozšířenou expozici, 
ve které bude prezentována histo-
rie Lysé, osobnosti významné pro 
město, přírodní bohatství Lysé 
a okolí. Část prostoru bude pone-
chána pro konání dočasných vý-
stav tak, jak je znáte. Po dokončení 
budou prostory expozic bezbarié-
rové.

Vzhledem k tomu, že bude vše 

Rekonstrukce muzea 
– dočasné uzavření

Úctyhodné narozeniny

probíhat v celém objektu, bude nut-
né muzeum na tuto nezbytnou dobu 
zavřít. Neznamená to však úplné 
zastavení všech aktivit muzea. Na-
dále budou probíhat přednášky, 
které pořádáme. Budou se konat 
v objektu fary Českobratrské círk-
ve evangelické v Lysé nad Labem, 
na náměstí Bedřicha Hrozného 
čp. 442. O všech našich aktivitách 
a o termínu znovuotevření Muzea 
Bedřicha Hrozného vás budeme 
informovat na webových stránkách 
Polabského muzea www.polabske-
muzeum.cz Na facebooku Muzea 
Bedřicha Hrozného www.facebook.
com/mbhlysa a v neposlední řadě 
na stránkách Listů. 

Ondřej Rašín, 
vedoucí PM - MBH

5. ledna 2015 oslavila paní Anna 
Petrtýlová, klientka Domova Na 
Zámku v Lysé nad Labem, krásné 
a úctyhodné 102. narozeniny.

V Domově Na Zámku žije 
paní Anna od ledna roku 2006. 
Po celou dobu se těší obdivu-
hodnému a přiměřenému zdraví 
a soběstačnosti. Ráda čte, luští 
křížovky a vypráví o svém životě. 
Má radost ze své rodiny, která ji 
v domově navštěvuje, především 
její vnučka.

Mezi gratulanty nechyběla nej-
bližší rodina, zástupci města Lysá 
nad Labem, zaměstnanci a klienti 
domova.

Paní Petrtýlové ještě jednou 
přejeme pevné zdraví, elán 
a spokojený život v našem do-
mově.

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

kem sv. Tří králů – jsme přivítali 
vzácnou návštěvu – starostu 
města, pana Mgr. Jiřího Havel-
ku. Velice se mu líbila naše ak-
tivní účast a samozřejmě zájem 
seniorů o dění ve městě. Ne-
stačil ani odpovídat na dotazy, 
a těch bylo až až. Za své vystou-
pení sklidil potlesk a vyzvání 
k tanci od přítomných dam. Na 
druhém setkání jsme přivítali 
vedoucí střediska Centra so-
ciálních a zdravotních služeb 
Lysá nad Labem – paní Bc. Věru 
Součkovou. Hovořila k poslání 
svého pracoviště, a jak mohou 
jejich pracovníci pomáhat nám 
seniorům v domácím prostře-
dí. Povídání velmi milé, ale pro 
nás tak trochu zarážející – jed-

nou, v pozdním věku – budeme 
asi jejich pomoc potřebovat. 
Proto musíme dělat už nyní vše 
proto, abychom byli co nejdéle 
samostatní a veselé mysli. Tak 
jsme to hned stvrdili tancem 
a oblíbenými písněmi.

Při našich dalších setkáních 
postupně přivítáme všechny před-
stavitele města, předsedy lyských 
organizací, ale také ředitele pod-
niků a závodů, škol a jiné význam-
né osobnosti. O tom vás budeme 
pravidelně informovat.

Připomínáme - Kavárnička se 
koná vždy po čtrnácti dnech, v ter-
mínech a s hosty, jak uvádí Kul-
turní kalendář v Listech. Je to 
v restauraci „U Bílé labutě“ vždy 
od 14.00 do 16.00 hodin. Těšíme 
se na Vás!

MVDr. Jan Kořínek
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Jako ryba ve vodě…
spokojená, bystrá, chytrá 

a životaschopná

 Milé dě  , vážení rodiče, 
srdečně vás zveme k 

ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU
 ZŠ B. Hrozného Lysá n. L. 

3. 2. 2015 od 13.30 do 17.00 hodin 
4. 2. 2015 od 13.30 do 15.00 hodin

Náhradní termín zápisu:  11. 2. 2015 ve 13.00 hodin
v budově I. stupně ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem

(Školní náměs   1318)

Putování ve vodním prostředí, kde 
se setkáte s pohádkami a písnička-
mi o vodě a také s vodními živoči-
chy. Užijete si i vodní obchodování 
s hrnečky a dušičkami, se šperky 
pro víly… Na této své cestě vás 
budou provázet vodníci, víly a 
kapříci, od kterých obdržíte kapra „Lysáka“. Po splnění 
všech úkolů získáte šupinky, a ty pak můžete kapříkovi nalepit. 
Budou to šupinky pro štěs  , abyste jako budoucí prvňáčci byli 
u nás ve škole spokojení, radostní a cí  li se jako ryby ve vodě. 
S těmito šupinkami by měla být škola pro vás celých devět let 
zajímavou hrou.
Nabízíme vám:
● klidné rodinné prostředí (oddělený I. a II. stupeň),
● individuální přístup,
● ranní a odpolední školní družinu s kapacitou 180 míst,  
● adaptační kurz „Školička“ pro předškoláky,
● možnost využi   činnos   asistenta pedagoga,
● celoškolní projekty, odpolední dílny,
● moderně vybavené učebny, 
● školy v přírodě,
● otevření školy rodičům a veřejnos  .

Výuka mateřského jazyka má u nás přednost, proto jí dáváme 
dostatečný časový prostor ve výuce. Nabízíme AJ pro žáky 
1. ročníků jako nepovinný předmět, povinně se AJ vyučuje 
již od 2. třídy.

...a dále nabízíme:
● keramický kroužek 
● tvůrčí kroužek pro kluky a holky                                  
● sborový zpěv
● výtvarný kroužek 
● výtvarně umělecká třída 
● kroužek Aj 
● kroužek fl orbalu                   
● mažoretky 

Informace o naší škole se dozvíte také na adrese: 
www.zsbhrozneho.cz nebo na tel. 325 514 615, 

325 551 088, 325 551 302.
Těšíme se na vás…

Kolek  v zaměstnanců ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem

Zápis do 1. třídy ZŠ J. A. Komenského 
Lysá n. L. pro školní rok 2015–2016

se koná

v úterý 3. 2. 2015 od 13.30 do 17.00 hodin
a ve středu 4. 2. 2015 od 13.30 do 15.00 hodin
Podmínky přijetí
• Dítě s trvalým bydlištěm v Lysé nad Labem, Byšičkách, 
 Dvorcích, Jiřicích, Ostré, Staré Lysé a Stratově do naplnění 
 kapacity dvou tříd do max. výše 30 dětí na třídu.
• Pokud bude převýšena kapacita počtu dětí přijatých do dvou 
 1. tříd, tedy 60 žáků pro rok 2015/16, bude platit přednostně 
 vyhláška č. 4/2011 o stanovení spádových obvodů 
 základních škol města Lysá nad Labem. 
• Pro „nespádové“ děti (do max. stanovené výše) rozhoduje 
 pořadí zápisního lístku.
• V ostatních případech bude dítě zapsáno pouze tehdy, 
 pokud nebude naplněna kapacita prvních tříd školy žáky 
 s trvalým bydlištěm ve výše uvedených obcích.

S sebou 
rodný list dítěte, kartu zdravotní pojišťovny dítěte, svůj občanský 
průkaz/pas, případně potvrzení o trvalém pobytu dítěte, 
pokud zákonný zástupce nemá v průkazu zapsán trvalý pobyt 
ve výše uvedených obcích.

O odklad školní docházky lze s doporučením dětského 
lékaře zažádat nejlépe druhý den zápisu ve středu 4. 2. 2015 

a dále do 31. 5. 2015.

Formuláře bude možné stáhnout předem z webu školy: 
www.zsjaklysa.cz v Tiskopisech.

Náhradní termín zápisu ve středu 11. 2. 2015 po předchozí 
dohodě s vedením školy na telefonu 325 551 220, 736 629 487 

nebo mailu info@zsjaklysa.cz, nejdéle do 15. 2. 2015.

Informatika 
není jen ná-
zev jednoho 
z povinných 
vyučovacích 

předmětů. Hodně souvisí s pro-
středím knihovny, jejími služba-
mi a také s obecnou čtenářskou 
gramotností.

V prosincovém pásmu předvá-
nočních besed jsme se v hodinách 
českého jazyka do knihovny právě 
za informatikou vypravili. Připo-
mněli jsme si, jak to v knihovně 
celkově chodí – jak se orientovat 

Za informatikou do knihovny
v knižním fondu, co je signatura 
i mezinárodní desetinné třídění, 
jak vyhledávat v databázích, jaké 
další služby knihovna zajišťuje 
a jakými pravidly by se naopak 
měl řídit každý čtenář či návštěv-
ník. 

Pak jsme zúročili vše, co jsme 
se v průběhu setkání dozvěděli, 
a rozběhli se mezi regály a ve sku-
pinách pracovali na přiděleném 
úkolu. Bylo třeba najít podle sig-
natury a dalších bibliografi ckých 
údajů konkrétní svazek, v něm 
podle zadání vyhledat schovaná 

Předvánoční 
čas je naplněn 
mnoha čin-
nostmi, které 
mají počátek 

v tradicích naší vlasti. Vánoce po-
važují děti, a nejen ony, za jedny 
z nejkrásnějších svátků. Vždyť je 
čeká radost z ozdobeného stro-
mečku s vysněnými dárečky, 
spousta dobrot, radovánek a vol-
ného času...

Žáci z devátého ročníku ZŠ 
B. Hrozného se ale rozhodli pro 
dětskou radost učinit něco navíc, 
posunout význam tohoto času 
na ještě vyšší úroveň. Zapojili 
se do akce poměrně nové, avšak 
vycházející z dobrých vánočních 
zvyklostí - Vypouštění balónků 
s přáníčky Ježíškovi. Jedná se 
o součást projektu Český Ježíšek 
a zároveň i pokus o rekord. Ve stej-
né chvíli děti i dospělí po celé Čes-
ké republice vypustí k nebi balónky 
s vlastnoručně napsanými přáníč-
ky a pokusí se tak překonat stávají-

cí rekord. Zúčastnit se může každý, 
kdo má chuť být součástí této výji-
mečné akce, zorganizovat ji proto 
není jen tak. Napustit dostatečné 
množství balónků, rozdat lístky na 
přáníčka, vymyslet dětem zábavný 
program – to vše bylo nutné pečli-
vě promyslet...

Sešli jsme se v pátek 12. 12. 
2014 odpoledne a spolu se školní 
družinou vše připravili. Rozdělili 
jsme si jednotlivé úlohy a zábava 
mohla začít. Děti tancovaly, há-
zely na cíl, vybarvovaly tematic-
ké omalovánky, dokonce došlo 
i na zpěv vánoční koledy, která 
se pro velký úspěch opakovala. 
My jsme mezitím chystali vše po-
třebné... Potom už nastal správný 
čas na rozdání lístků pro zapsání 
přáníček. A děti se tohoto úkolu 
zhostily skutečně zodpovědně! 
Bylo vidět, jak úporně přemýšlí 
nad tím skutečně největším přá-
ním, které mají. Ale nemyslete si, 
i dospělí si nenechali tuto příle-
žitost ujít. Každému byl násled-

ně rozdán fi alový balonek, kam 
kartičku navázal, a střežil ho do 
vypuštění jako svátost.

Ve čtvrt na čtyři přišla tolik 
očekávaná chvíle - na pokyn 
pana Václava Vydry, patrona 
letošního ročníku, hovořícího 
k nám prostřednictvím rádia 
Impuls jsme balónky vypustili. 
K nebi se jich vznášelo nesku-
tečných 186! Ze všech 415 zú-
častněných míst jich však vyle-
tělo celkem 103 738 a rekord 

Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi

z roku 2008 byl tak překonán 
o téměř tři tisíce, akce se tedy 
vydařila nad očekávání. Nešlo 
však jen o překonání rekordu, 
cílem bylo především podpořit 
vzájemnost, soužití a snahu 
dětí vyjádřit společnou vůli 
a tužbu, užít si spoustu zábavy 
a poskytnout nezapomenutel-
ný zážitek. A to přeci stojí za 
to, není tomu tak?

Žáci IX. B ZŠ B. Hrozného 
a třídní učitelka Jana Tovarová

Od čtvrtka 19. do soboty 
21. února proběhne na Výstavi-
šti 21. ročník výstavy stavebních 
materiálů a technologií Stavitel. 
Výstava je určena všem, kdo se 
chystají koupit, stavět, rekon-
struovat, upravovat nebo zařizo-
vat rodinný dům či byt nebo hle-
dají úsporný a efektivní způsob 
údržby. Na výstavě se můžete 
seznámit s vhodnými technolo-
giemi a materiály, konzultovat 
se stavebními odborníky a najít 
kontakty na dodavatele. 

Hlavními tématy jsou stavba, 
úpravy, rekonstrukce a udržová-
ní domu nebo bytu, s důrazem 
na ekonomiku a úspory. Výsta-
va Stavitel poskytne tipy pro 
vnitřní vybavení i rady domácím 
kutilům a chalupářům pro drob-
nější vnitřní i venkovní renovace 
a přestavby, zaměřuje se na stav-
bu, vybavení i zahradu.

Současně se Stavitelem se 
v dalších prostorách výstaviště 
budou konat výstava barev, laků 
a technologií pro povrchové 
úpravy Svět barev, výstava stro-
jů, nástrojů, zařízení a materiálů 
pro zpracování dřeva Ligna Bo-
hemia 2015 a výstava tradičních 
řemesel, veletrh odborných škol 
a učilišť Řemesla.

Nepostradatelnou a divácky 
atraktivní součástí výstavy Sta-
vitel je tradiční soutěžní pře-
hlídka řemesel SUSO, v níž se 
představí obory zedník a truhlář. 
Současně bude probíhat i tra-
diční soutěž žáků SOŠ a SOU 
v oboru instalatér.

Výstava Stavitel bude pro 
návštěvníky otevřena od 19. do 
21. 2. 2015, každý den od 9.00 
do 17.00 hodin. Další informace 
najdete na www.vll.cz.

Výstaviště Lysá n. L.

Výstava Stavitel poradí 
se stavbou a udržováním 
domu či bytu

slova a následoval úkol poslední – 
sepsat vlastní poetické dílko. Dali 
jsme průchod tvořivosti, a tak se 
z nás stali autoři originální bás-
ně, která obsahovala i vypátraná 
slova. 

Naším průvodcem byla paní 
knihovnice Berenika Wagnero-
vá a také nám známá tvář –  ab-
solvent naší školy Tomáš Berka, 
který ve spolupráci s Městskou 
knihovnou připravil poučnou
i zábavnou instruktážní video-
reportáž. Oběma moc děku-

jeme za přichystání velmi pří-
jemného setkání. I v roce 2015 
se budeme těšit na spolupráci 
s Městskou knihovnou, jíž tím-
to přejeme mnoho spokoje-
ných čtenářů, dobrých nápadů 
a úspěchů při přípravě všech 
aktivit pro veřejnost.

Rovněž děkujeme pí. uč. Janě 
Krausové za organizaci a domlu-
vu termínů besed pro jednotlivé 
třídy 2. stupně.

Za žáky 7. – 9. ročníku 
a učitele ČJ Olga Gruhnová
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ROZVRH (CVIČENÍ - TANEC - HRY)            OD LEDNA 2015
PONDĚLÍ 8.00 –   9.00 RANNÍ JÓGA
 8.00 – 11.00 ŠITÍ PRO MAMINKY 
 8.30 – 12.30 MINIŠKOLKA (2–5 let)
 17.00 – 19.00 KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ (od dubna)
 celý den HELEN DORON ENGLISH
ÚTERÝ   8.30 – 12.30 MINIŠKOLKA (2–5 let)
 14.45 – 15.45 KERAMIKA PRO DĚTI
 15.00 – 18.00 HERNA
 15.45 – 16.45 KERAMIKA PRO DĚTI
 18.00 – 19.00 POSTURE CVIČENÍ 
 19.00 – 20.00 POSTURE CVIČENÍ 
 celý den HELEN DORON ENGLISH
STŘEDA   8.30 – 12.30 MINIŠKOLKA (2–5 let)
 9.00 – 10.00 CVIČENÍ PRO MAMINKY
 15.00 – 18.00 HERNA
 16.00 – 17.00 TAEKWON-DO - začátečníci
ČTVRTEK   8.30 – 12.30 MINIŠKOLKA (2–5 let)
 13.00 – 14.00 ŠITÍČKO PRO DĚTI
 15.00 – 18.00 HERNA
 16.00 – 17.00 DIVADELNÍ KROUŽEK - předškoláci
 17.00 – 18.00 DIVADELNÍ KROUŽEK - školáci
 18.00 – 19.00 POSTURE
 19.00 – 20.00 POSTURE - muži
PÁTEK   8.30 – 12.30 MINIŠKOLKA (2–5 let)
 16.00 – 17.00 DIVADELNÍ KROUŽEK
SOBOTA  OSLAVY, PÁRTY, AKCE
NEDĚLE 19.00 – 20.00 CHI-TONING   

Vážené spoluobčanky, vážení 
spoluobčané, z pověření komise 
dopravy, bezpečnosti dopravy 
Rady města Lysá nad Labem 
vás srdečně zvu na veřejné se-
tkání této komise ve středu 
11. února od 18 hodin v za-
sedací místnosti radnice. Na 
úvod proběhne přednáška, 
která v kostce představí jinde 
používaná opatření na zajiš-
tění bezpečnosti dopravy pro 
všechny její účastníky. Mezi 
nimi samozřejmě budou před-
stavena opatření i pro cyklo-
dopravu, která v rovinatém Po-
labí tradičně hraje významnou 
roli, jejichž správné plánování 
je největší „věda“. Následovat 
bude prostor pro vaše námě-
ty a dotazy – co byste v oblas-
ti dopravy od radnice chtěli 
do konce volebního období 

Za bezpečnější dopravu: mluvte nám do toho

Tříkrálová sbírka 2015

v roce 2018. Dopravou máme 
na mysli všechny její „pozemní“ 
druhy – pěší, cyklo, veřejnou 
i automobilovou.

Záměrem komise je dosáh-
nout znatelného zlepšení bez-
pečnosti dopravy v našem měs-
tě ve volebním období do roku 
2018. Rada i komise také chtějí 
důkladněji diskutovat obecní 
záležitosti s občany, proto se 
s vámi i komise dopravy bude 
opakovaně scházet, zejména 
letos. Počítá se s tím, že bude 
zpracován strategický doku-
ment dopravy (generel) tak, aby 
drobná opatření i velké investi-
ce dávaly smysl jak jednotlivě, 
tak dohromady.

O hlavních dopravních problé-
mech města samozřejmě víme, 
také díky loňské anketě Bezpeč-
ně do školy, uspořádané občany 

(lysa.bezpecnedoskoly.eu). Rádi 
bychom si však potvrdili důle-
žitost nám známých problémů, 
a také možná nevíme o některých 
vyloženě místních problémech, 
které trápí jen malý okruh ob-
čanů. Vaše názory a náměty
nám můžete říci na setkání 
11. února, ale nejlépe písemně 
– připravili jsme pro Vás anke-
tu. Pokud máte internet, anketu
prosím do 11. února 2015 vyplň-
te na adrese www.mojeanketa.cz/
pruzkum/235617710/1/. 

Občany bez internetu prosíme, 
aby nám odpovědi napsali na list 
papíru a doručili je na adresu 
„Komise dopravy“ na radnici do 
11. února 2015. 

Otázky jsou:
1) Co považujete za největší 

dopravní problémy města Lysá 
nad Labem? (např.: bezpečnost 

přecházení, úzké či chybějící chod-
níky nebo parkování na určitých 
místech, nepřehlednost křižovatky 
u kina pro řidiče...) 

2) Chtěli byste nějak zlepšit 
autobusovou dopravu ve městě? 
(např. vzdálenosti a umístění za-
stávek, více spojů do okrajových 
částí města...)

3) Obligátní údaje o vás – po-
hlaví, věk, zaměstnání, ulice, počet 
členů vaší domácnosti. 

Odpovězením na anketní otázky 
velmi pomůžete při zpracování za-
dání toho, co má město od pořizo-
vaných strategických dokumentů 
očekávat. 

Děkujeme!
Martin Robeš, předseda 

komise a člen Zastupitelstva

ŽELEZNIČNÍ 
MODELOVÉ KOLEJIŠTĚ
Ve velikos   TT na nádraží ČD v Lysé nad Labem
Otevřeno od 9.00 
do 17.00 hodin

Přístupné ve dnech:
19. 2. – 21. 2.
16. 4. – 19. 4.
30. 5. – 31. 5.
4. 9. – 6. 9.
8. 10. – 11. 10.

Vážení občané a přátelé Dvor-
ců, dovolte, abychom vám všem 
ještě dodatečně popřáli co nejvíce 
zdraví, spokojenosti, pohody a sil 
v novém roce. Chceme vám tou-
to cestou poděkovat za podporu 
a pomoc při akcích, které jsme 
v loňském roce pro vás připravili. 
Zároveň bychom chtěli poděkovat 
těm, kteří nám pomohli spon-
zorsky. Těšíme se, že se sejdeme 
i v letošním roce na připravova-
ných akcích, kde bych jmenovala 
určitě tu nejtradičnější a tou bude 
Dvorecká pouť 5. 7. 2015. V loň-
ském roce, jak víte, také proběhly 
i volby do zastupitelstev. Toto se 
dotklo i našeho OV. Dovolili jsme 
si vám předložit návrhy kandi-
dátů pro schválení nového OV. 
17. 12. 2014 byl ZM odhlasován 
nový OV Dvorce v tomto složení: 

Dvorce
Marie Herclíková, Jana Burešo-
vá, Martin Podaný. Veškeré in-
formace a kontakty naleznete na 
www.dvorecaci.cz. Také na těchto 
stránkách vás budeme i nadále 
informovat o připravovaných ak-
cích. Přejeme si, aby i nadále se 
vám žilo v naší vesničce příjemně
a proto se budeme opět snažit pro-
sadit dořešení rozdělaných akcí 
jako např. už historicky všem zná-
má kanalizace a podobné akce. 
Věřte, není to jednoduché, ale 
myslíme, že nyní máme „spojen-
ce“ v ZM víc než kdy jindy. Pokud 
kdokoliv projeví zájem se podílet 
na řešení akcí pro Dvorce, může 
s námi ZM navštívit. Úspěšný rok 
ve Dvorci vám za OV přejeme.

M. Herclíková,
Jana Burešová,
Martin Podaný

Tradice se nemají zapomí-
nat, a proto po 8 leté pauze 
uspořádalo Honební společen-
stvo Lysá nad Labem Litol, z. s.
a Myslivecké sdružení Lysá 
nad Labem - Černava tradič-
ní myslivecký ples. Konal se 
v pátek 9. ledna v prvním pat-
ře výstaviště a celým večerem 
panovala příjemná nálada. 
K tanci hrála výborně kape-
la Pohoda a Pavel Drahotský, 
člen MS a hlavní organizátor 
plesu, se ujal role moderáto-
ra. Hosty přicházející na ples 
vítala u hlavního vchodu sku-
pina mysliveckých trubačů, 
kteří posléze v prvním patře 
ples zahájili a ještě několikrát 
během večera zpestřili tento 
myslivecký svátek. Hosté moh-
li vidět ukázku pasování na lov-
ce a okolo desáté hodiny přišla 
na řadu očekávaná zvěřinová 
tombola. Zlatým hřebem byla 
půlnoční dražba daněly. Chtě-
li bychom touto cestou podě-

kovat Pavlu Drahotskému, za 
odvahu a zorganizování celé 
akce, členům MS Černava za 
krásnou výzdobu sálu a zvě-
řinovou tombolu, výstavišti 
a všem, kteří nějak přispěli. 
Velké poděkování patří hostům 
a přátelům myslivosti, kteří 
se přišli pobavit, zatancovat 
a poklábosit. Snad se akce líbi-
la a bude v lednu 2016 znovu 
na co navazovat.  

Pavla Ličková

Poslední leč po letech opět na výstavišti

Také v letošním roce proběhla 
v Lysé nad Labem, Milovicích
a Kostomlatech nad Labem TŘÍ-
KRÁLOVÁ SBÍRKA. 

Označené a zapečetěné poklad-
ničky byly protokolárně otevřeny 
na MěÚ Lysá n. L., pod dohledem 
Ing. Ivany Polenové – vedoucí fi -
nančního odboru. Celkem bylo vy-
bráno 46 353,- Kč.

Doprovodnou akcí v Lysé n. L. 
byl ŽIVÝ BETLÉM a ZPÍVÁNÍ 
POD VÁNOČNÍM STROMEM 
v kostele sv. Jana Křtitele. Moc dě-
kuji dětem z litolské školy a panu 
řediteli P. Eliškovi i paní učitelce L. 
Kremlíkové a jejich dětem za krásné 

vánoční zpívání.  Poděkování patří 
všem, kteří s dětmi představovali 
Svatou rodinu, koledníky, Tři krále 
a všem, kteří pomáhali při rozdává-
ní svařeného vína a čaje.  

Vám všem, kteří jste přišli na 
vánoční potkávání a přispěli do 
kasiček, jménem pořadatelů, 
moc a moc děkuji. Také děkuji 
farníkům, kteří se zasloužili v ne-
malé míře o zdárný průběh sbír-
ky svými peněžitými dary. Děkuji 
Otci Pavlovi za podporu akcí Far-
ní charity.  

V Milovicích se konal již tradič-
ní TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT, 
za jehož organizaci děkuji paní 
Janě Hrdličkové. Zde bylo vybráno 
6 390,- Kč. Městu Milovice n. L. dě-
kuji za fi nanční podporu.  

V Kostomlatech n. L. se za po-
moci Ing. M. Zajanové. Za fi nanční 
podpory obce se konal TŘÍKRÁ-
LOVÝ KONCERT. Zde bylo vy-
bráno 7 302,- Kč.

Na těchto akcích se podílí mno-
ho dobrovolníků a já jim tímto, za 
všechny potřebné, moc DĚKUJI.

DĚKUJI TÍMTO VŠEM LIDEM 
DOBRÉ VŮLE, ZA PŘISPĚNÍ 
NA TUTO SBÍRKU. 

Za Farní charitu v Lysé n. L. 
Labutová  Jaroslava

Klub
Fajn KlubFajn

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

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

PROČ DĚTI NEPROSPÍVAJÍ?
Pomalé či chybné čtení, vynechávání písmen či diakritických 

znamének v písemném projevu, problémy se sčítáním či odčítáním...

... to jsou jen některé obtíže, se kterými se děti ve škole potýkají.

A kdy se jedná o specifi ckou poruchu učení, 
jako je DYSLEXIE, DYSGRAFIE apod.?

A co když se potýkáme s nízkou motivací k výkonu?

Těmto a dlaším otázkám bude věnována 

BESEDA S Mgr. Markétou Hájkovou,
speciální pedagožkou v pedagogicko-psychologické poradně

dne 10. 2. 2015 od 18.00 hodin 
ve Fajn klubu v Lysé nad Labem
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Centrum sociálních a zdravotních služeb 
Poděbrady, o. p. s.,

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

domovy pro seniory a seniory jednotlivce

XVI. ročník soutěže
Šikovné ruce našich seniorů 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Za organizátory Bc. Věra Součková

Klub náhradních rodin RC Routa Čelákovice
Seminář „Cesta ke kořenům“

28. 2. 2015 od 10.00 do 16.00 hodin
JAZYKová škola Čelákovice, 
Sedláčkova 107, Čelákovice.

Osobní příběh, dojmy a pocity dospělých lidí, kteří vy-
rostli v různých formách náhradní rodinné péče. O své 

zkušenos   se podělí Edith Holá a Michal Tiller.

Edith Holá, matka dvou dě  , byla osvojena ve velké 
pěstounské rodině. Je autorkou autobiografi cké knihy 

Cesta k mým matkám, která získala velký ohlas. 
Kniha je příběhem hledání ztracené iden  ty, silnou 
zpovědí ženy, která se teprve v dospělos   dozvídá, 

kdo je vlastně její skutečná matka.

Michal Tiller, otec čtyř dě  , po smr   matky prošel 
příbuzeneckou náhradní péčí u babičky a později 

u tety a strýce. Když po třice   letech vyhledal 
svého skutečného otce, s překvapením pochopil 

a přijal, kým sám je. 
Seminář je určen pouze pro pěstouny. Seminář je 

zdarma pro pěstouny, kteří mají uzavřenou smlouvu 
s RC Routa. Cena pro ostatní pěstouny: 600 Kč. 

Pěstouni z jiných organizací mohou požádat o úhradu 
organizaci, s níž mají uzavřenou smlouvu. 

Během semináře je zajištěn program pro předem 
přihlášené dě  . 

Bližší informace a přihlášky: 
Mgr. Lenka Slováková, tel.: 603 538 763, 

slovakova.routa@seznam.cz.

Úvodem bych chtěla něco říci 
k historii úprav Pivovarské ulice, 
protože patřím k jejím nejstarším 
obyvatelům. Bydlím v Pivovarské 
ulici od svých 10 let v domě, který 
dal postavit můj dědeček z cihel vy-
robených v jeho cihelně, ze kterých 
je postavena jistě řada domů v této 
ulici, jejichž výstavba byla uskuteč-
něna asi v 30. letech minulého století 
v období rozkvětu 1. republiky. 
Domy jsou vesměs navrženy a re-
alizovány lyskými staviteli a jejich 
architektura je zajímavá a vypoví-
dá něco o této době. V době mého 
dětství nebyly v této ulici dlážděné 
chodníky ani silnice a tam, kde 
je nyní travnatý pás byly příkopy, 
které za deště byly plné vody a na 
jejich okraji směrem k domům 
byly, zřejmě pro zpevnění příkopů, 
vysazeny mladé stromky lip. Tyto 
stromky jinak nevzhlednou praš-
nou ulici zdobily a nikomu neva-
dily. Postupem doby však byla asi 
v 60. letech pod silnicí položena 
dešťová kanalizace a potrubí měst-
ské vody a silnice byla vyasfaltována 
a příkopy zasypány. V 70. letech 
navezl MěNV před domy dlaždice 
a písek a obyvatelé si svépomocí 
každý před svým domem vydláždil 
chodníky. Stromy lip byly pravidel-
ně ořezávány pracovníky ČEZ, aby 
jejich větve nenarušily elektrické 

vedení vedené na sloupech. V letech 
80. však bylo zavedeno elektrické 
vedení zemí a od té doby již nikdo 
stromy neořezával a stromy začaly 
neregulovatelně růst a bujet. Jejich 
kořeny již nemohly být vyživovány 
pod silnicí, takže si začaly hledat 
cestu směrem k chodníkům a zá-
kladům domů. Vzdálenosti mezi 
stromy jsou nepravidelné v rozpětí 
3–6 m a blízkost k pozemkům a k 
plotům obyvatel je většinou menší 
jak 3 m. Stromy jsou nahuštěné 
a navzájem si konkurují a jejich ko-
runy se dotýkají, takže v období olis-
tění tvoří téměř neproniknutelnou 
hradbu, přes kterou domy a vilky 
nejsou vůbec vidět. Kořeny stromů 
zároveň s rozvojem korun, které ni-
kdo výchovným řezem neošetřoval, 
začaly mohutnět, nadzvedávat dla-
žice a bortit chodníky.

Zajímalo by mě, zda členka neb 
předsedkyně sdružení Lysin, která 
ulicí, jak uvádí, projížděla, šla někdy 
touto ulicí po chodníku a všimla si 
této devastace. Pokud je středního 
věku, neměl by to pro ni být pro-
blém, pokud zrovna nespěchá na 
vlak. Horší je tato cesta pro seniory, 
maminky s kočárkem, malé děti 
a seniory s chodítkem. Vídám je, že 
raději chodí, na vlastní nebezpečí, 
po silnici. K názoru zástupkyně Ly-
sinu v nadpisu článku bych si dovo-

lila uvést, že zdravý už není ani jeden 
z těchto stromů. Všechny stromy 
mají dutiny v kmenech a podélné 
trhliny, které časem vznikly vlivem 
ořezu „na babku“ a stromy dle od-
borníků neměly správně založené 
koruny. Dle posudku arboretisty je 
nutný plán nejen na ořez, ale i poká-
cení jednotlivých stromů. Obyvatelé 
ulice přivítali postup MěÚ, který se 
začal situací zabývat a provedl ně-
které kroky a to snížení korun stro-
mů, ořezání spodních větví a také 
redukci aleje vykácením některých 
stromů na jedné straně ulice, které 
obyvatelům domů stínily. Obyvate-
lé druhé strany ulice, kde nedošlo 
k redukci stromů, doufají, že dojde 
k vykácení několika stromů i na této 
straně, protože stromy vzhledem 
k velké blízkosti k domům neúměr-
ně stíní, ohrožují stavby a obtěžují 
je svými imisemi. Listí, plody, kvě-
ty a lepkavý pyl dopadají na jejich 
okna, předzahrádky, ploty, střechy 
a fasády. Tyto lepkavé imise vážou 
na sebe prach, takže ploty černají, 
reziví a puchří, fasády a okna se špi-
ní. V oknech ani v předzahrádkách 
se nedaří květinám, protože stro-
my stíní a kořeny odebírají vláhu 
i ze sousedních zahrad. Nejedná se 
jenom o můj názor, ale vše co jsem 
výše uvedla a ještě mnohem více 
zaznělo z úst obyvatel této ulice na 
jednání zastupitelstva MěÚ.

Je sice hezké, že zástupce Lysinu 

myslí na včelstva, ale už vůbec nebe-
re v úvahu člověka – obyvatele této 
ulice. Pokud se Lysin považuje za 
ochránce životního prostředí, měl 
by si uvědomit, že životní prostředí 
je dle defi nice Wikipedie „Soubor 
všech činitelů, se kterými přijde 
do styku živý subjekt a podmínek, 
kterými je obklopen. Tedy vše, na 
co subjekt přímo i nepřímo působí. 
Subjektem může být chápán orga-
nismus, populace, člověk i celá lid-
ská společnost a proto se většinou 
životní prostředí chápe ve smyslu 
životní prostředí člověka.“

Doufejme, že zástupci MěÚ jsou 
si vědomi toho, že je třeba brát 
v úvahu nejen ustanovení zákona 
o ochraně životního prostředí, ale 
vezmou v úvahu i práva občanů, 
zejména ustanovení nového ob-
čanského zákoníku o tzv. soused-
ských právech, které byly nově 
převzaty do nového občanského 
zákona dle zákonů evropské-
ho společenství a že přihlédnou 
k tomu, zda přerostlá alej plní ješ-
tě funkci estetické městské aleje. 
Obyvatelé této ulice by chtěli žít 
ve svých domech, které si posled-
ní dobou vylepšují novými okny, 
střechami a fasádami se světlem 
v oknech, s upravenými zahrádka-
mi a okny plnými květin tak, aby 
tato ulice se stala opět příjemnou 
městskou promenádou.

Hellerová Jana

Několik vět k článku Lysinu Zdravé lípy pokáceny 
z Listů č.12/2014

Ráda bych poděkovala městu 
Lysá nad Labem za výměnu oken 
v ulici Masarykova čp. 176. Rozdíl 

Poděkování

Mladí virtuózové v Lysé 
až 21. února 2015

Všechny příznivce klasické 
hudby zvu na koncert skvěle obsa-
zeného souboru Lobkowicz Trio, 
který se uskuteční 21. února 2014 
v 19.00 hodin v Městském kině 
Lysá nad Labem. Nenechte si ujít 
umění mladých, ale již zvučných 
hudebníků, kteří jsou již dnes re-
nomovanými umělci nejen v České 
republice, ale i na zahraničních 
pódiích. Lukáš Klánský je skvělý 
pianista, který jde ve šlépějích své-
ho slavného otce Ivana Klánského, 

Změna termínu!

Zjištěná přítomnost dusičnanů 
ve vodě není katastrofální. Určitě 
to není důvod přijímat unáhlená 
řešení. Ze zkušenosti jiných měst 
víme, že k cíli nás čeká dlouhá 
cesta.

Pozornost občanů by se měla 
obrátit ke skutečně závažnému 
problému, a to že vedení obce ne-
bylo schopno rychle zareagovat 
a informovat včas a řádně obyva-
tele o stavu životního prostředí. 
Umělo by to, kdyby se do vody 
dostaly fekální bakterie? Nebo 
kdyby byl zaznamenán únik jedo-
vatých látek do ovzduší? Existují 
krizové plány? Seznamy, kam 

Na dusičnany ve vodě s rozmyslem 
v případě environmentální ka-
tastrofy zatelefonovat, aby byli 
uchráněni občané, především ti 
nejmenší? To je největší problém 
této kauzy.

Pro snížení obsahu dusičnanů 
se nabízejí dvě řešení. Jedním je 
napojením obce na Kárané – nej-
kvalitnější zdroj vody v okolí. To 
by ovšem znamenalo jednorázo-
vou investici do potrubí a závis-
lost Lysé na dodavateli i s fi nanč-
ními důsledky. Druhým řešením 
je prohloubit stávající zdroj vody 
(ten, který obsahuje nadlimitní 
množství dusičnanů) nebo vyvr-
tat nový hluboký vrt. To by byla 

Při návratu do rady města de-
klarovala KDU-ČSL, že bude 
konstruktivní součástí nově 
vzniklé koalice. Současně jsme 
prohlásili, že se naše nové vedení 
zříká konfrontačního stylu jedná-
ní, který se v minulém volebním 
období nezřídka projevoval. Pro-
to byl pro čtenáře lednového čísla 
Listů asi překvapením příspěvek  
bývalého člena městského zastu-
pitelstva za KDU-ČSL, který kri-
tizoval  právě schválený rozpočet 
města, navíc dosti konfrontač-
ním tónem. 

Autor měl zajisté jako občan prá-
vo zveřejnit své osobní stanovisko. 
Pozastavuji se však nad tím, že kri-
tický článek k rozpočtu předal do 
tisku v době, kdy rozpočet nebyl ješ-

Jak diskutovat?
tě schválen, a přitom se sám veřejné 
diskuse k jeho návrhu neúčastnil 
a tudíž nevyužil možnosti poža-
dovat v tomto přípravném stadiu 
podrobnější vysvětlení k bodům, 
jež zpochybňuje, resp. předložit své 
alternativní návrhy. 

Po schválení rozpočtu, lze po-
dávat řádně zdůvodněné podněty 
k jeho změnám, za něž ale nelze 
považovat pouhé spekulace o úmy-
slech tvůrců rozpočtu nebo paušál-
ní hodnocení (diletantství, amatér-
ství), jakož i nedoložená podezření 
(nadržování spřízněným osobám) 
- dokonce s poukazem na údajnou 
žalovatelnost daného postupu (po-
známka o státním zastupitelství).

Jan Burian
radní za KDU-ČSL  

jednorázová investice. Jedinou 
nevýhodou je, že není zaručeno, 
že se napoprvé podaří trefi t do 
zdroje čisté vody z Jizery.

Zásadně nedoporučuji jakékoli 
fi ltrace vody, ani její části. Proces 
fi ltrace je zbytečně složitý, kromě 
jednorázové investice na poří-
zení fi ltračního zařízení s sebou 
nese setrvalé fi nanční náklady. 
Na jedné straně vah je Lysá n. 
L. obklopená zdroji dobré vody, 
a na straně druhé náročná tech-
nologie, která klade na obsluhu 
zařízení vysoké nároky – fi nanč-
ní, technologické a personální. 
Filtry či membrány fi ltrů se musí 

v pravidelných intervalech měnit, 
kupovat nové. Pokud není o fi ltry 
řádně pečováno, množí se na nich 
bakterie, které mohou být více 
nebezpečné než dusičnany. Kdo 
zaručí, že nedojde k osobnímu po-
chybení obsluhy? Náklady a rizika 
jsou neúměrná přínosům.

PhDr. Kateřina Jančaříková, 
Ph.D., vedoucí Centra environ-

mentálního vzdělávání a výchovy 
PFUK v Praze

Článek vznikl z podnětu KDU-
ČSL Lysá nad Labem. Více na 
www.lysanadlabem.kdu.cz. 

O vodě budeme mluvit i 4. 2. 
2015 v restauraci U Krále Václa-
va (18 hodin). 

mezi původními okny a novými 
je ohromující. Ještě jednou velké 
díky.

Za nájemníky 
Lorková Irma

cellista Ivan Vokáč je členem České 
fi lharmonie a nenechte si ujít hlav-
ně umění houslisty Jana Mráčka, 
který byl nejmladším laureátem 
soutěže festivalu Pražské jaro a na 
podzim 2014 zvítězil ve světově 
uznávané soutěži Fritze Kreislera 
ve Vídni. Jeho hvězda míří hodně 
vysoko, což dokazuje, že v příští 
sezóně bude sólistou v abonentním 
cyklu Vídeňské fi lharmonie, což se 
mnoha Čechům nepovedlo. Bude 
to jistě velký hudební zážitek, tak si 
ho přijďte vychutnat.

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

              od 20.05 hodin do 21.15 hodin

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

od 19.00 hodin do 20.05 hodin

MIX AEROBIC s Anetou
= rychlá část velmi úspěšně přispívá ke snížení nadváhy a tvarování postavy. 
Posilováním ve středním tempu docílíme formování svalových skupin celého 
těla. Strečinkem na konci hodiny protáhneme všechny partie...

od 20.15 hodin do 21.15 hodin

PROBLÉMOVÉ PARTIE
KURZ INTERVALOVÉHO TRÉNINKU NEJEN PRO ŽENY
= cvičení při kterém dochází ke spalování zásobních tuků a budování svalovi-
ny. Vysoká intenzita cvičení, vhodné i pro muže... Cvičení za pomoci TRX, či-
nek, bosu a vahou vlastního těla... Stanoviště, na kterých se posiluje, se mění.        

PRO VŠECHNY NOVÉ KLIENTY PŘIPRAVEN DÁREK
- ČASOPIS ZDARMA!

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

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

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

PONDĚLKY

PONDĚLKY

ČTVRTKY

ČTVRTKY
do 19.3.2015

Seminář:

CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ I.
Neděle 8. února 2015
od 15.00 do 17.00 hodin
v prostorách Fajn klubu 
Lysá nad Labem, Poděbradova 1707

Počet míst je jen pro 10 osob, proto 
se neváhejte přihlásit na emailu: 
milbeclub@seznam.cz
Cena: 350 Kč
O čem bude seminář?
 úvod do teorie a praxe cvičení v těhotenství
 ovlivnění změn, které v těhotenství působí 
 na organismus ženy
 vhodné a nevhodné pohybové aktivity 
 v těhotenství
 sestava cviků vhodných pro těhotné 
 - na velkém míči
 sestava cviků vhodných pro těhotné 
 - na protažení
 volná diskuze

Pořádá Milbe s FAJN klubem Lysá nad Labem

    www.milbe.cz    www.fajnklub.eu

Aerobik Studio Čelákovice o.s. 
slaví tento rok 15 let od jeho za-
ložení. Při této příležitosti byla 
otevřena pobočka v Lysé nad 
Labem – nezávodní sportovní 
přípravka se zaměřením na zá-
kladní prvky aerobiku. 

Když v roce 1999 členové Ae-
robik Studia Čelákovice poprvé 
vstoupili na závodní plochu, 
nikdo netušil, kolik skvělých zá-
vodníků se v klubu vychová. Po-
dařilo se získat ve všech věkových 

kategoriích jak tituly národní, 
evropské tak i světové. Výraz-
nou osobností klubu je Markéta 
Linhartová (vícemistryně světa 
v tříčlenných týmech a několi-
kanásobná medailistka MČR 
v kategorii týmů i jednotlivců), 
která v Lysé nad Labem vede pří-
pravku pro malé sportovce.

Skladba tréninku přípravky 
podporuje rozvoj všeobecných 
pohybových schopností dítěte, 
ať už k němu mají dispozice či 

nikoli. Tudíž je zde možné získat 
základ pro jakýkoliv jiný sport. 
Tréninky jsou zaměřeny na rych-
lost, sílu, vytrvalost, obratnost, 
fl exibilitu a koordinaci. Děti se 
naučí pravidelnému a zdravému 
pohybu, který patří do zdravého 
životního stylu. Časem je možný 
postup do výběrové skupiny se 
zaměřením na sportovní aerobik, 
kde se již tvoří závodní sestavy na 
danou hudbu a závodník se při-
pravuje na soutěže.

Od dětí se vyžaduje pouze chuť 
se hýbat, poctivou docházku a práci 
na tréninku, který probíhá každou 
středu v tělocvičně ZŠ B. Hrozné-
ho (od 16.45 do 17.45 hodin děti 
5–7 let, od 17.45 do 18.45 hodin 
děti 8–14 let). Do přípravky se mo-
hou děti hlásit kdykoliv v průběhu 
celého školního roku. 

Bližší informace na tel. 775 
925 901 nebo email: linhartova.
market@email.cz.

Sportovní přípravka se zaměřením na aerobik

První kroky koalice?
První po volbách zveřejněná 

koaliční smlouva na internetu - 
www stránkách města, vykazuje 
určité nedostatky, nechci-li říci 
přímo diletantství. Jeden příklad 
za všechny. 

Zajistíme výstavbu kulturní-
ho sálu. Zde si vedení města může 
již odškrtnout splněno. 

Kulturní sál má být součástí 
občanské vybavenosti města, sta-
věné ve Frutě. K jeho realizaci se 
v roce 2008 zavázala fi rma MS 
Development. Je tedy třeba dů-
sledně dbát na dodržení smluv-
ních vztahů a neměnit svévolně 
předmět, který má být realizován 
(např. změna bytů na malomet-
rážní – snad dotované, označené 
jako senior park) a termíny do kdy 
mají být objekty zkolaudovány. 
Je žádoucí, aby se novicové v ko-
munální politice nejprve důklad-
ně seznámili s rozpracovanými 
projekty a nepodepisovali něco, 
co bylo již dávno zajištěno jiným 
způsobem. Pro osvěžení paměti 
uvádím: v etapě 1.1 má být rea-
lizováno - plavecký bazén drá-
hy 25 m s toboganem, kapacita 
50 návštěvníků, víceúčelová hala 
400 návštěvníků, pasáž 80 míst, 
kavárna 140 míst, hotel 40 poko-
jů, veřejné kryté parkoviště 110 
míst, pracoviště pošty 225 m2, ob-

chody, provozovny služeb 375 m2 
atd., atd. Teprve v dalších etapách 
měly být vybudovány byty.  

Původní skladby bytů v etapě: 
1.2.  147 bytů o průměrné veli-
 kosti 58 m2 a 213 parkovacích 
 míst v suterénním parkovišti 
 Slunéčkova zahrada
II. 121 bytů průměrné velikosti 
 68 m2 a 207 parkovacích míst 
 v suterénním parkovišti
III  Jednota - 13 bytů průměrné ve-
 likosti 97m2 a 27 parkovacích 
 míst v suterénním parkovišti

S politováním konstatuji, že 
dodavatel stavby údajně z ne-
dostatku fi nancí, za souhlasu 
vedení města v období 2010 – 14 
změnil pořadí staveb a nejprve 
započal se stavbami obytných 
budov a nikoliv občanské vy-
bavenosti, jak bylo původně ve 
smlouvě. 

ODS a její blízké strany či ob-
čanská hnutí prosazují změnu 
počtu bytů, jejich velikosti a tech-
nické vybavenosti pro Senior park. 
Zřejmě se domnívají, že tím by 
byla vyřešena potřeba fi nancování 
staveb ve Frutě a nového Domova 
důchodců – penzionu pro senio-
ry. Vzhledem k počtu nechodících 
klientů v Domově na zámku, je 

tato úvaha lichá. Většina z obča-
nů našeho města zůstává doma 
do poslední chvíle, kdy jsou ještě 
soběstační. Trochu při tom pomá-
há zprivatizovaná Pečovatelská 
služba. Celodenní zdravotní péče 
je pouze v Domově na zámku, kde 
však jsou z hlediska EU a přísných 
předpisů nevyhovující pracovní 
podmínky pro zdravotnický a dal-
ší obsluhující personál, tak i pro 
klienty. Jeden z odborů MěÚ zabý-
vající se sociální péčí již byl zúkolo-
ván v nabídce malých bytů pro se-
niory ve Frutě. Tedy provádět tyto 
vícepráce ve své normální činnosti 
vymezené zákonem o obcích, na-
místo realitní kanceláře develope-
ra – MS Development s.r.o.. Opět 
svévole minulého vedení města.  
Přitom existovaly i další způsoby 
zajištění fi nancí (například formou 
konsorcia). Ty však zřejmě pro 
malé zkušenosti s touto formou 
fi nancování MS Development ani 
město nevyužily. 

Co na to minulé a stávající za-
stupitelstvo? S nimi nebyla tato 
změna projednána a tak by mělo 
platit původní zadání. Je to až neu-
věřitelné. Zastupitelé rozhodnou o 
tom co se má stavět a stavební do-
davatel s tichým souhlasem vedení 
radnice staví něco jiného. Toto jed-
nání na celé čáře porušuje princip 
dobré veřejné správy. Jinak, než 
svévole jednání vedení radnice se 

tento stav nedá nazvat. Smlouva 
o dílo, k samostatné nemovité věci, 
kde jako objednatel vystupuje měs-
to, je svěřena do působnosti zastu-
pitelstva, bez možnosti delegace 
na jiný orgán města. Domnívám 
se, že státní zastupitelství by ini-
ciativu vedení města posuzovalo 
minimálně jako porušení zákona 
o obcích a zneužití pravomoci 
úřední osoby (dle § 159 NOZ 
č.: 89/2012 Sb., a §220, §221, 
§ 329 TR zák. č.: 40/2009 Sb., 
a dalších v platném znění) včetně 
naplnění defi nice porušení péče 
řádného hospodáře. To je ta demo-
kracie dle lyské ODS.

Koaliční smlouva má mnoho 
dalších trhlin. Jednou z největších 
je, že odporuje právním předpisům 
vyšší váhy a to v hned v několika 
článcích. Např.: bezvýhradné spo-
lečné hlasování o všech návrzích 
předkládaných vedením města, 
bez vlastního názoru či případného 
požadavku spoluobčanů (viz člán-
ky: 5, 6, 7) v odvolatelnosti koho-
koliv z vedení města v průběhu vo-
lebního období, dohodnuté sankce 
za porušení čtyřletého závazku 
atd. Bližší vyplyne při srovnání 
s některými zákony (např.: záko-
nu O obcích, Občanském zákoní-
ku, Trestním zákoníku a dalších, 
v platném znění) Chartě lidských 
práv a svobod atd.

Tomáš Sedláček

PŘIJMEME do KVĚTINÁŘSTVÍ na P9 (Praha-východ, směr Kolín) nejlépe na plný 
úvazek, prodavačku s minimální 2letou praxí v oboru. Hledáme spolehlivou, 
pracovitou, příjemnou, krea  vní, zodpovědnou prodavačku, která svojí práci 
vykonává s rados   a ráda by pracovala v příjemném kolek  vu a v hezkém 
kvě  nářství na úrovni. Nabízíme příjemné zázemí kamenného obchodu, dobrý 
kolek  v, více než dobré platové podmínky, možnost uplatnit svoji krea  vitu bez 
omezování s možnos   sebevzdělávání na vyšší úrovni.
Nástup možný po úspěšném osobním pohovoru na prodejně od 1.2.2015. 
Volejte (h  p://1.2.2015.volejte/) PO-PÁ od 8-20 h. na tel.: 608 982 711

Zastupitelstvo města schválilo 
dne 17. 12. 2014 rozpočet na rok 
2015. Původně jsem se domní-
val, že rozpočet bude sestavován 
novým způsobem, systematičtěji, 
jako zastupitelé dostaneme maxi-
mální možné podklady, abychom 
mohli zodpovědně rozhodnout. 
Bohužel se tak nestalo. Nemohli 
jsme jej odsouhlasit jako celek, 
i když s dílčími akcemi lze i sou-
hlasit a jsou v souladu s dlouho-
dobou strategií rozvoje města. 

Pokud jde o příjmy, tak nelze 
k návrhu moc namítat. Promí-
tá se v něm především vazba na 
skutečnost roku 2014. V případě 
daňových příjmů RUD (rozpoč-
tové určení daní), se přibližuje 
návrh více skutečnosti, než bylo 
v minulosti obvyklé, kdy se sku-
tečnost blížila spíše mým ná-
vrhům, nežli k návrhu koalice
a zvýšených příjmů bylo využívá-
no ne zcela transparentním způ-
sobem. 

Prostředky na údržbu a zá-
kladní chod města jsou v zásadě 
přiměřené. Jejich výši jsme dlou-
hodobě kritizovali v řadě položek. 
Navýšení fi nančních prostředků 
do různých fondů, zejména do 
oblasti sportu a kultury, považuji 

K rozpočtu na rok 2015
ale za ne zcela přiměřené, alibis-
tické a hlavně populistické a jako 
výsledek hokynaření při sestavo-
vání koalice. Určitým problémem 
jsou položky, jako je údržba chod-
níků a komunikací. V tomto pří-
padě jde spíše o drobné investice, 
rekonstrukce, které si nechala 
k rozhodování pouze RM. Je 
zde tedy nebezpečí, že s touto 
částkou bude manipulováno ve 
prospěch volební agitace pro 
slepenou koalici, tak jak se stalo 
již před těmito volbami a bylo to 
z Vaší strany výrazně kritizová-
no. Rekonstrukce se nekonaly 
podle skutečné potřeby na zá-
kladě hodnotících kritérií, ale 
pouze jako volební tahák, ze-
jména podle Vás pro účely ODS, 
přitom bylo doslova mrháno 
s fi nančními prostředky. Ještě se 
za to nikdo neomluvil.

Kamenem úrazu jsou jako 
vždy investice. Výběr oblastí 
není složitý, priority jsou stano-
veny ve Strategickém plánu roz-
voje města, schváleného v roce 
2010, příp. v Komunitním plánu 
a dalších koncepcích. Vhodným 
podkladem pro zařazování akci 
do realizace je i seznam dosud 
zpracovaných projektů. Dřívější 

vedoucí koalice, zejména zástup-
ci ODS, jmenovaný dokument 
neuznávala, za celé 4 roky nebyla 
schopna vyhodnotit jeho plnění, 
ani provést jeho novelizaci a bliž-
ší konkretizaci. 

Zejména v oblasti investic je 
patrná snaha zařadit bez jakých-
koliv kritérií, anebo dle zcela 
neprůkazných, akce, které byly 
dohodnuty koalicí a jsou pre-
zentovány v rozporuplném a v 
mnoha bodech nekonkrétním  
programovém prohlášení RM ze 
dne 17. 12. 2014. Podle někte-
rých stanovisek, dokonce podle 
dokumentů, které nejsou zcela 
v souladu se zákony této země 
a slibem zastupitele.  Předpo-
kládám, že budou respektovány 
naše připomínky a ke zpřesnění 
konkrétních investic a ke zdůvod-
nění jejich zařazení do rozpočtu 
bude přistoupeno alespoň při 
projednávání 1. úpravy rozpočtu 
v únoru 2015.

Zaregistroval jsem v tomto 
směru od Vás, občanů, řadu 
připomínek a stanovisek, ně-
kdy až docela radikálních, ale 
bohužel ve své podstatě pravdi-
vých. Zejména jde o komunikace 
a chodníky k novým lokalitám 
výstavby RD. Starousedlíci pou-
kazují oprávněně na to, že jejich 

ulice se „rekonstruuje“ již 50let, 
a „naplaveninám“, se přednost-
ně řeší jak komunikace, tak chod-
níky, příp. občanská vybavenost. 
Samozřejmě otázek je více, 
bohužel k rozsahu článku mám 
k dispozici pouze jednu stránku 
A4, takže další detaily až příště.

Pokud jde o obchvat a výstav-
bu Domova pro seniory, máme 
získat informace až na únoro-
vém zasedání ZM. Pan staros-
ta již konečně na kraji jednal, 
ale výsledky ani zastupitelům 
nesdělil, byť mu to ukládá Zá-
kon o obcích. Alespoň záznamy 
z jednání zásadně nepořizuje. 
V tomto případě k žádným změ-
nám nedošlo. Tuto situaci do-
kresluje např. případ z poslední 
doby, kdy Krajská hygienická 
stanice zjistila závadnost měst-
ské vody, resp. výsledky měření 
z poslední doby poukazují na 
to, že se kvalita potácí v blíz-
kosti povolené hranice normou. 
O této skutečnosti věděl pan 
starosta údajně již 12. 12. 2014, 
opatření řešil až na počátku roku 
2015 pan místostarosta. To do-
kresluje vše. Třeba Vám to obča-
nům někdo dodatečně vysvětlí. 
Sledujte web města.

Ing. Petr Gregor, zastupitel, 
bezpartijní za KSČM 
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RM CENTRUM | JIŘICE
VŠE PRO DŮM, ZAHRADU, ZVÍŘATA A VOLNÝ ČAS

Více na www.rmcentrum.cz 777 888 918

  Široký sortiment pro chovatele, 
pěstitele, zahrádkáře,  
malíře, lakýrníky, kutily.

  V nabídce také jízdní kola  
a cyklistické potřeby.

  Společenské akce a workshopy 
pro děti i rodiče.

* Sleva se nevztahuje na zboží v akci.

SLEVA 10 %platí s tímto letákem  
na Vámi vybraný  výrobek do 15. 3.  2015!*

Jiřice 3, 289 22 Lysá nad Labem Po–Pá: 9:00–17:00 h, So: 9:00–14:00 h

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

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

PRODEJNU PEČIVA U VÝSTAVIŠTĚ NABÍZÍME 
K PRONAJMUTÍ, TEL.: 724 357 404.

Vyměním byt 2+1 v Milovicích-Mladé za menší byt 1+1 
v Milovicích nebo v Lysé nad Labem, tel.: 608 748 396.

NAVÍC
SMARTPHONE 
ZDARMA

 
Garance podmínek – Banka tímto klientovi zaručuje poplatkové zvýhodnění po dobu deseti let od uzavření smlouvy, pokud bude majitel účtu splňovat 
všechny stanovené podmínky pro tento typ produktu. Výše měsíčního poplatku za vedení konta, který bude účtován při nesplnění podmínek, se může 
změnit podle míry infl ace v ČR a výše měsíčního limitu pro příchozí platby podle průměrné mzdy v ČR.
Smartphone zdarma mohou získat klienti, kteří dovršili 27 let; o dalších podmínkách se informujte v pobočkách UniCredit Bank nebo na www.unicreditbank.cz.
Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy.

Stačí si měsíčně posílat příjem 
alespoň 12 000 Kč.

0:00 Kč
Výběry ze všech bankomatů 
v ČR a ve světě
0:00 Kč
Domácí online platby
0:00 Kč
Vedení účtu v Kč a v cizí 
měně
0:00 Kč
Mezinárodní platební karta
0:00 Kč
Online Banking a Smart klíč

UniCredit Bank Expres 
Lysá nad Labem
Husovo náměstí 175/17
tel.: 955 964 197
www.unicreditbank.cz

U KONTO ZDARMA 
NA 10 LET 
Největší hity v novém stylu

BYTOVÉHO TEXTILU

v LYSÉ NAD LABEM
Masarykova 583  •  Otevřeno: Po - Pá   8.30 - 12.00    13.00 - 17.30 hod.  •  So   8.00 - 11.00 hod.

 P
la

tí 
do

 1
3.

 2
. 2

01
5

NOVÁ PRODEJNA 
... dělá domov

Matrace TANA 1+1
kvalitní sendvičová matrace 
z odolných a vzdušných pěn 
FLEXIFOAM, s pevným potahem
a lemovkou s označením tužší
a měkčí strany

n
h
M

r

ce 
kvalitní sen
z odolných
FLEXIFOAM
a lemovko
a měkčí str

MatracM t2890,-
za 2 kusy

5780,-

1+1  
ZDARMA 

VÝŠKA

17
cm

120
kg

NOSNOST ZÁRUKA

2
roky

VÝPLŇ

FLEXIFOAM 
PĚNA
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KOMORNÍ KONCERT 
Lobkowicz Trio
21. února 2015 v 19 hodin

v Městském kině 
v Lysé nad Labem

Na programu : 
A. Dvořák, J. Haydn, J. Brahms

Účinkují: Jan Mráček - housle
                      Ivan Vokáč - violoncello

                 Lukáš Klánský - piano

Vstupné 100 Kč, mládež do 15 let  a studen   ZUŠ 50 Kč
Předprodej od 26. ledna 2015 v Městské knihovně Lysá nad 

Labem nebo hodinu před koncertem v kině

Koncert se koná za fi nanční podpory Města Lysá nad Labem.

Polabské muzeum – Muzeum Bedřicha Hrozného
a Městská knihovna Lysá nad Labem Vás zvou na přednášku

Ing. Jaroslava Kolčavy

VARHANY
projekce dokumentárního fi lmu a následná beseda

17. února 2015, od 17.00 hodin
Městská knihovna Lysá nad Labem 

(Husovo nám. 23, přízemí MěÚ)
Varhany jsou pro mnohé z nás nástrojem, k němuž chováme obdiv, 

ale někdy i bojácný odstup. Naše putování zahájíme v Týnském chrámu 
v Praze a navš  víme také nejstarší varhany v Čechách. 

Seznámíme se také s varhany, které v Čechách nenajdete. Uvidíte 
a uslyšíte také nejnovější a nejmodernější nástroj z počátku 21. stole  .

Vstupné 30 Kč.

www.polabskemuzeum.cz          www.knihovnalysa.cz

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 9.30 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!

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 400Kč
Informace na tel.:
723 948 461, 325 551 220


