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Město Lysá nad Labem
Vás srdečně zve na slavnostní

NOVOROČNÍ
OHŇOSTROJ

1.1.2015 v 18.30 hod.
na louce za zámeckou zdí

„U Černých vrat“

Přijďte i Vy spolu s námi
přivítat rok 2015.

Sbírka proběhne 4. – 12. 1. 2015 u kostela sv. Jana Kř  tele 
v Lysé nad Labem. Skupinky malých koledníků budou 
v tomto čase obcházet Vaše domovy s kasičkami. 
Přispět na tuto sbírku můžete do zapečetěných pokladniček 
již 24. 12. 2014 odpoledne u ŽIVÉHO BETLÉMU.

V kostele sv. Bartoloměje v Kostomlatech n. L. se uskuteční 
3. 1 v 15. 00 hodin Tříkrálový koncert kde zazní Slavná mše 
vánoční J. J. Ryby v podání pěveckého sboru HLAHOL 
z Nymburka a jeho hostů. 

V kostele sv. Kateřiny v Milovicích  bude Tříkrálový koncert 
4. 1. v 16. 00 hodin. Zde vystoupí pěvecký sbor 
Vox Nymburgensis, který nastudoval Missu pastoralis 
Jiřího  Gregoriuse Zrunka. Spolupracuje Michael Pospíšil 
a další hosté.
Letošní sbírka je určena:
1. Pomoc rodinám a matkám s dětmi.
2. Podpora nových Farních charit v pražské diecézi.
3. Nemocnice Arcidiecézní charity Praha v Ugandě

Za Farní charitu Lysá n. Labem Labutová J.   

Vánoce, Vánoce přicházejí… 
zpívaly děti z pěveckého sboru 
Fontána pod vedením paní Lenky 
Kremlíkové za doprovodu hasičské 
dechovky. Pan starosta s Miku-
lášem, andělem a čerty zazvonili 
zvonečkem a spolu s ostatními 
návštěvníky rozsvítili ten náš lyský 
vánoční strom …

Tak začal poslední sobotu v lis-
topadu Advent v Lysé nad Labem, 
který za fi nanční podpory města 
pro všechny připravil již tradič-
ně Spolek rodáků a přátel města 
Lysá nad Labem. Začátek i konec 
programu patřil Hasičské dechové 

hudbě. Ve vánočně laděném pás-
mu vystoupilo letos rekordních 
220 dětí z lyských školek a škol 
s pásmem koled, tanečků i scének, 
které s nimi připravily kreativní 
paní učitelky. Všichni účinkující 
obdrželi sladkou odměnu – čokolá-
dový adventní kalendář. S velkým 
úspěchem se setkala i vánoční pí-
seň mladé sólové zpěvačky Majdy. 
Během odpoledne paní Havelková 
vyhlásila výsledky soutěže o nej-
hezčí ozdobu. Ti nejlepší si opět 
mohli vítězné práce pověsit na 
vánoční strom sami, a to za odbor-
ného dohledu pana Bílka, který se 
s nimi vznesl na plošině do potřeb-
né výšky.

Návštěvníků bylo opět plné ná-
městí. Rozzářené oči dětí i spoko-
jené úsměvy rodičů byly odměnou 
organizátorům za hezkou akci. 
Nechyběli dva velbloudi, poníci, 
kolotoč a mašinka pro nejmenší 
a množství stánků s vánočním zbo-
žím i tradičním občerstvením.

Poděkování za zdárný průběh 
akce si zaslouží vedle Rodáků pře-
devším tým lyských hasičů a skau-
tů, aranžérky z týmu paní Jaku-
balové, fi rma Šimon a Kolman za 
pomoc s dopravou, pan Březina za 
zapůjčení zábran, Školky Montano 
za krásné stromečky, pan Bílek za 
pomoc s osvětlením, pan Huk za 
ozvučení programu a pan tajemník 
Dvořák za roli konferenciéra.

Prostě bylo nás mnoho, kteří 
přiložili ruku k dílu, aby se  lyský 
Advent 2014 líbil. Snad i Vy jste, 
milí čtenáři Listů, spolu s námi 
pocítili tu vůni jehličí, svařeného 
vína a prožili krásnou atmosféru 
blížících se Vánoc a přátelského 
setkání s lidmi, které máme rádi, 
ale na které nemáme během roku 
čas. Tak přijďte za rok, budeme tu 
zase…

Dana Papáčková

Vážení spoluobčané, již tra-
dičně jsme novoročním ohňo-
strojem přivítali příchod roku 
2015. Rád bych vám proto 
popřál vše nejlepší do nového 
roku, hlavně zdraví, mnoho 
pracovních úspěchů a rodinné 
pohody. 

Rád bych vás znovu seznámil 
s většími investičními akcemi, 
které město Lysá nad Labem 

Co nás čeká v novém roce

plánuje na letošní rok. Největ-
ší investiční akcí bude rekon-
strukce muzea Bedřicha Hroz-
ného. V rámci tohoto projektu 
dojde ke kompletní rekonstruk-
ci celé budovy, vybudování bez-
bariérového přístupu a obnova 
zahrady. Vzhledem k tomu, že si 
příští rok připomeneme 100 let 
od rozluštění chetitského písma 
profesorem Hrozným, jedná se 
o akci více než symbolickou. 

Většina finančních prostředků 
bude hrazena z regionálního 
operačního programu Střed-
ní Čechy. Další významnou 
městskou investicí bude rozší-
ření kapacity v základní škole 
J. A. Komenského a to výstav-
bou nových tříd v pavilonu 
D, i zde má město zažádáno 
o dotaci. Na řadu přijdou i nové 
komunikace a to konkrétně 
v ulicích kpt. Jaroše, K Bažant-
nici a U Vodárny. V rámci této 
rekonstrukce budou současné 
povrchy nahrazeny povrchy 
novými. Ve Vichrově vile dojde 
k odvlhčení celého suterénu 
a následně k výstavbě nového 
výtahu, který by měl vylepšit 
přístup pro osoby se sníženou 
pohyblivostí. V úpravně vody 
dojde k výměně stávajících do-
žívajících filtrů za nové. V Litoli 
bude zrekonstruována přečer-
pávací a oddělovací stanice pro 
kanalizaci. Budou pokračovat 
rekonstrukce sociálního zaří-

zení ve škole J. A. Komenského 
a k menším investičním projek-
tům dojde i v dalších školách. 
V areálu zámku a zámeckého 
parku bude pokračovat obnova 
klášterních teras. Jsou připra-
veny i peníze na výkup pozem-
ků pod budoucím obchvatem. 
V neposlední řadě je potřeba se 
připravit na nové programovací 
období v Evropské unii, což se 
neobejde bez přípravy nových 
projektů. V rozpočtu je na tuto 
činnost vyčleněna částka cca 
5 mil. korun, namátkou by se 
měli rozběhnout projektové 
práce na nové sportovní hale, 
hasičské zbrojnici, cyklostez-
ce mezi Lysou a Čelákovice-
mi, projekt rozšíření ZUŠ, či 
dokončení projektu na rekon-
strukci ulice na Vysoké mezi 
a další projekty. Samozřejmě, 
že jsou naplánovány i další 
menší investiční akce.

  Mgr. Jiří Havelka
starosta města

foto: MVDr. Jan Kořínek

foto: Hana Lajnerová

foto: Hana Lajnerová

foto: Hana Lajnerová
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do 3. 1. 2015
Vánoční prodejní výstava 
výrobků Domova Na Zámku
v prostorách Městské knihovny

do 9. 1. 2015
Miloslava Elicerová – Akvarely
výstava v Domově Na Zámku

1. 1. 2015 od 18.30 hodin
Novoroční ohňostroj
na louce „U Černých vrat“

3. 1. od 15.00 hodin
Tříkrálový koncert
v kostele sv. Bartoloměje 
v Kostomlatech nad Labem

4. 1. od 16.00 hodin
Tříkrálový koncert
v kostele sv. Kateřiny v Milovicích

4. – 12.1.
Tříkrálová sbírka 2015
u kostela sv. Jana Křtitele v Lysé

5. 1. od 14.00 hodin
Kavárnička dříve narozených
host: Mgr. Jiří Havelka, 
starosta města Lysé n. L.
v restauraci U Bílé labutě

6. 1. od 16.00 hodin
Metody výuky na ZŠ v Lysé n. L.
beseda s Mgr. L. Kremlíkovou 
a Mgr. M. Tanglovou v knihovně

7. 1. od 16.30 hodin
Kurz drátování
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

7. 1. – 2. 2.
Kamenné dialogy
výstava fotogra ií MVDr. Jana 
Kořínka v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

Kulturní kalendář           1 / 2015
10. 1. od 10.00 hodin
Poutní mše svatá
v zámecké kapli sv. Tří králů 
v Domově Na Zámku

13. 1. od 17.00 hodin
Rudolf Jedlička 
– Samaritán v bílém plášti
přednáška PhDr. Aleše Dvořáka
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

17. 1. – 18. 1.
Náš chovatel 2015
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

19. 1. od 14.00 hodin
Kavárnička dříve narozených
host: Bc. Věra Součková, vedoucí 
střediska Centra soc. a zdrav. 
služeb, Lysá n. L.; v restauraci 
U Bílé labutě

20. 1. od 16.30 hodin
Významné ženy českých dějin
přednáška PaedDr. Marie 
Kořínkové v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

21. 1. od 16.30 hodin
Kurz drátování
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

27. 1. od 16.10 hodin
Povídání o porodech
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

30. 1. od 9.00 do 12.00 hodin
Masopustní tvoření
v 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

Předvánoční výlet s rodáky
Jak se již stalo každoroční tradicí, 

organizuje Spolek rodáků nejenom 
Advent v Lysé nad Labem, ale jezdí 
si pro inspiraci i do sousedního Ně-
mecka či Rakouska, kde je tradice 
vánočních trhů velmi oblíbená.

V sobotu 6. 12. 2014 zamířil náš 
autobus do Míšně a na Königstein. 
Pod vedením zkušeného a spoleh-
livého průvodce Ing. Bohumila 
Kolacího jsme si prohlédli historic-
ké centrum Míšně. Někteří zamířili 
do místní světoznámé výrobny, kde 
se porcelán ručně vyrábí již od roku 
1710. Ukázky výrobního postupu 
potvrzují, proč je porcelán se zkříže-
nými meči tak drahý. Jiní účastníci 
dali přednost malebným uličkám 
tohoto krásného městečka na bře-
zích Labe a vánočnímu tržišti s tra-
dičním německým občerstvením, 
vyřezávanými betlémy i světelnými 

pyramidami.
Po obědě pokračoval autobus 

směrem na pevnost Königstein. 
Velkolepá historická stavba nás pře-
kvapila svojí rozlohou i krásnými 
zákoutími, vánočními tržišti, kul-
turními vystoupeními i prohlídkou 
historického objektu. Zvláště v pod-
večer, kdy se rozsvítilo po celé pev-
nosti množství světel, zněla vánoční 
hudba a voněl tradiční svařák s gri-
lovanými bílými klobásami, neměla 
vánoční atmosféra na Königsteinu 
chybu.

Počasí nám přálo, odjížděli jsme 
domů po celém dni příjemně unave-
ni, plni krásných zážitků a pohodo-
vé vánoční atmosféry.

Mílo, moc děkujeme za Tvé prů-
vodcovské služby i za společnost!

Tak za rok zase na shledanou.
Rodáci

Vážení přátelé, obracíme se na 
vás s následující prosbou. Rádi 
bychom zpříjemnili a vyzdobili 
zámecké prostory, jako tomu 
bylo doposud, historickými 
a dobovými kostýmy. K tomu 
jsou zapotřebí KREJČOVSKÉ 
PANNY.

Pokud byste nějakou vlastnili, 
již nepoužívali, chtěli byste nás 
v této myšlence podpořit a pannu 
darovat, budeme moc rádi.

Děkujeme.
Kontakt: 325 551 000; 602 

154 221; info@dnz-lysa.cz.
Zaměstnanci a obyvatelé 

Domova Na Zámku Lysá n. L.

Prosba

V páteční podvečer 12. 12. 
2014 se již pojedenácté sešli ná-
vštěvníci na Zámeckém vršku. 
Vítaly je fanfáry lesních rohů, 
ale kvůli větrnému počasí bez 
ohňů v koších, jak bývá tradicí 
na setkáních, kde se zájemci 
mohou seznámit s prací restau-
rátorů při obnově soch a dalších 
kulturních památek. Začátek 
akce byl na horní terase pod bý-
valým klášterem, kde se rekon-
strukční práce chýlí k závěru 
a již nyní je vidět, jakou krás-
nou část města – dosud skrytou 
– budou mít občané od příštího 
roku přístupnou.

Druhá část programu byla 
věnovaná připravované rekon-
strukci Muzea B. Hrozného. 
Návštěvníci se přesunuli do 
I. patra zámku do vánočně vy-
zdobené jídelny. Projekt před-
stavila nadmíru povolaná oso-
ba, paní Mgr. Eva Zápalková 
z Národního památkového 
ústavu. Pohovořila o historii 
budovy čp. 265, ale především 
slovem i obrazem představila 
to, jak by budova měla vypadat 
po rekonstrukci. Při práci bude 
respektováno původní rozlo-
žení stavby, mj. se na střechu 
vrátí funkční komíny. Rekon-
strukcí projde i zahrada, která 

Zimní setkání v zámeckém parku

bude od jara do podzimu veřej-
ně přístupná jako odpočinkové 
zákoutí. Máme se tedy na co 
těšit!

Potom přišla na řadu hudba 
a zpěv v podání smíšeného pě-
veckého sboru Hlahol z Nym-
burka pod vedením sbormistra 
pana Tomáše Pergela. Skladby 
pro adventní dobu obsáhly his-
toricky několik staletí, zaznělo 
i sólové vystoupení pro flétnu 
a klavír v podání Elišky Říhové 
a T. Pergela. V závěrečné části 
koncertu zaznělo pásmo koled 
a jako přídavek si mohli všich-
ni zazpívat Narodil se Kristus 
Pán. Kromě potlesku byli čle-
nové sboru odměněni vánoční-
mi hvězdami a pan sbormistr 
dostal velký perníkový zvonek 
s PF 2015.

V závěrečném poděkování 
vystoupili organizátoři akce: 
ředitel Domova Na Zámku pan 
Mgr. Jiří Hendrich, slovo dostal 
pan místostarosta pan Ing. Petr 
Eliška a také vedoucí odboru 
paní PaedDr. Věra Bodnárová, 
za Spolek rodáků a přátel města 

Úspěšný rok 2015
přeje čtenářům Listů

redakce

obdržela květinu paní předsed-
kyně PhDr. Dana Papáčková.

Pak už byl čas sejít do zámec-
ké kavárny, kde byl příjemný 
večer zakončen popovídáním 
s přáteli u čaje a vánočky.   

Miloš Dvořák
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Krátce z radnice
20. jednání rady města se kona-

lo 13. 11. 2014. Bylo první v novém 
složení, kdy z původní sestavy po-
kračují pan starosta Mgr. Havelka 
a člen rady pan Kolman. Novými 
členy rady jsou pan místostarosta 
Ing. Eliška a členové rady pánové 
J. Burian a J. Krumpholc. Program 
obsahoval 4 body spíše koncepční-
ho charakteru. V prvním bodu rada 
pověřila tři členy zastupitelstva od-
dáváním v matričním obvodu měs-
ta. Kromě pana starosty, který je 
oddávajícím ze zákona, mohou od-
dávat Ing. Eliška, J. Kolman a J. Bu-
rian. V druhém bodu rada ukončila 
činnost předchozích komisí a pro 
volební období 2014–2018 zřídila 
7 nových komisí: sociální a zdra-
votní, pro cestovní ruch a sport, 
pro rodinu a školství a kulturu, 
pro podporu podnikání a zaměst-
nanost, pro dopravu a bezpečnost 
v dopravě, stavební, pro životní pro-
středí. Ve třetím bodu rada vybrala 
dodavatele nových notebooků pro 
některé nové členy zastupitelstva. 
Ze dvou nabídek se vítězem stala 
fi rma JPC z Lysé, která dodá 5 kusů 
za celkovou cenu 75 tis. Kč včetně 
DPH. V posledním bodu rada po-
drobně probrala návrh rozpočtu 
města na rok 2015.

21. jednání rady města se ko-
nalo 25. 11. 2014. Program obsa-
hoval 53 bodů, z nichž dvě třetiny 
byly od odboru správy majetku 
a investic (SMI). Nejvyšší počet 
bodů se týkal pozemkových zá-
ležitostí – 12 bodů, a splátkovým 
kalendářům – 3 body. Po dvou 
bodech bylo věnováno veřejným 
zakázkám, bytovým záležitostem 
a věcným břemenům, po jednom 
nebytovým prostorům a úpravě roz-
počtu v rámci kapitoly. Z programu: 
v prvním bodu rada projednala ná-
vrh darovací smlouvy na zajištění 
náhradní výsadby za společnost 
TESCO. K návrhu se bude vyjadřo-
vat i zastupitelstvo. Ve třetím bodu 
rada projednala návrh na pronájem 
místních komunikací v době výstav, 
tj. parkovací službu. O zakázku se 
ucházel jediný zájemce – současný 
provozovatel pan Martin Hlavička 
z Lysé. Jako roční nájem uhradí 
městu 380 tis. Kč v pěti stejných 
splátkách. V dalším bodu rada dis-
kutovala o výši poplatků za parko-
vání. Sazby pro návštěvníky zůstá-
vají na stejné výši, ceny parkovacích 
karet jsou pro rok 2015 tyto: 1. kar-
ta 100,- Kč, 2. karta 500,- Kč. Více 
informací najdete v jiném článku. 
V bodu č. 8 rada schválila smlouvu 
o dílo na doplnění veřejného osvět-
lení v několika částech města fi r-
mou V- Bílek Elektroservis za na-
bídkovou cenu 652 tis. Kč včetně 
DPH.

V bodu č. 20 se rozvinula disku-
se na téma dalšího působení léká-
ren ve městě. V roce 2015 budou 
končit oběma lékárnám nájemní 
smlouvy, a proto rada uložila panu 
místostarostovi připravit záměr na 
pronájem obou nebytových prostor. 
Cílem by mělo být udržení dvou lé-
káren s odlišným provozovatelem, 
a to z důvodu zachování konkuren-
ce.

V bodu č. 27 rada posuzovala 
nabídky zájemců, kteří by chtěli 
zpracovat dokumentaci na tělo-
cvičnu a rozšíření ZŠ TGM v Litoli. 
O zakázku byl zájem, dorazilo 
11 nabídek. Architekti ale přijdou 

zkrátka, protože rada zakázku zru-
šila. V Litoli by tedy měla zůstat 
škola ve stávajícím rozsahu. V bodu 
č. 29 rada potvrdila záměr na za-
kázku přístavby výtahu u budovy 
Zdravotního střediska Masarykova 
214. Nabídky se budou hodnotit 
podle 4 kritérií: cena – 60 %, záruka 
– 20 %, termín realizace – 10 %, 
platební podmínky – 10 %. Akce 
by měla být zahrnuta do rozpočtu 
roku 2015. Krátká diskuse vznikla 
u bodu č. 33. Plynárenská společ-
nost RWE GasNet předložila měs-
tu návrh nové nájemní smlouvy 
na plynovod, který je v Milovicích 
a který byl vybudován před nece-
lými 20 roky nákladem měst Mi-
lovice, Čelákovice a Lysá. Město 
nemá o plynovod zájem, a tak místo 
o novém nájmu se bude jednat 
o podmínkách prodeje fi rmě RWE 
GasNet. Samozřejmé je, že všechna 
města budou jednat společně. Už 
proto, že nová nájemní smlouva na-
hrává spíše RWE.

V bodu č. 36 rada jmenovala 
nové členy do školských rad u všech 
tří základních škol. V bodech č. 39 
a 40 se rada seznámila s opatřeními 
ZŠ Komenského a ZŠ Hrozného, 
která by měla přispět k lepší kontro-
le osob a ke zvýšení bezpečnosti dětí 
ve školách. 

V bodu č. 46 rada diskutovala 
o dopravní obslužnosti na Kačíně. 
V srpnu 2014 dorazila žádost, aby 
školní autobus, který vozí děti z By-
šiček, zastavoval i na Kačíně. Mož-
ným řešením je průjezd autobusu 
Dvořákovou ulicí. Odbor správy 
majetku a investic navrhl omezení 
parkování, ale u obyvatel z Dvořá-
kovy ulice se návrh nesetkal s po-
chopením. Po veřejném projednání 
na úřadě došlo k dohodě, že zatím 
vše zůstane při starém. Autobus 
několikrát během prosince zkusí 
projet ulicí, aby se ukázalo, zda je 
průjezd bez komplikací. V lednu se 
poznatky vyhodnotí a odbor předlo-
ží radě města návrh řešení.

V dalším bodu se rada seznámila 
s požadavkem pana Sosny ohled-
ně jeho bývalých pozemků, o věci 
bude jednat nadcházející zasedání. 
V bodu č. 48 rada schválila měsíční 
odměny neuvolněným zastupite-
lům. Odměny jsou stanoveny dle 
nařízení vlády a konečné slovo má 
v tomto případě zastupitelstvo.

V bodu č. 50 rada schválila, aby 
byl vybrán dodavatel statického za-
jištění opěrné zdi pozemku p. č. 166 
(mezi evangelickým kostelem a Ja-
klovými). Důvodem je hrozící sesuv 
zdi. Právník města podá žalobu na 
určení vlastníka stavby opěrné zdi 
u soudu, protože mezi sousedy ne-
došlo k dohodě. V bodu č. 51 rada 
schválila příspěvek 20 tis. Kč Čes-
komoravské myslivecké jednotě, 
okresnímu mysliveckému spolku. 
Příspěvek je určen na nákup léčiv 
pro srnčí zvěř.

V bodu č. 52 rada schválila pro-
gram nadcházejícího zasedání za-
stupitelstva. Posledním bodem bylo 
vyhodnocení dálkového sledování 
spotřeby médií a energií pro vybra-
né objekty města. Na veřejnou za-
kázku dorazily dvě nabídky, ale obě 
výrazně překročily odhadované ná-
klady, a proto byla zakázka zrušena.    

8. zasedání zastupitelstva měs-
ta se konalo 3. 12. 2014. Program 
obsahoval více než čtyři desítky 
bodů, z toho byla třetina předložena 

Ing. Gregorem a Ing. Kváčem. Na 
začátku jednání dostali slovo obča-
né z Pivovarské ulice, v níž kácení 
lip na začátku listopadu rozvířilo 
veřejnou diskusi na téma „kácet, či 
nekácet?“ Z více než půlhodinové 
diskuse vyplynulo, že občané bydlí-
cí v ulici si přejí, aby se v kácení po-
kračovalo. Pan starosta poděkoval 
občanům za podporu. Další postup 
musí pokračovat v duchu zákona, 
budou se řešit individuální žádosti 
o kácení. Obdobná situace je v Hu-
sově ulici v Litoli. 

Další, kdo dostal slovo, byl pan 
Václav Sosna. Ten se snaží domo-
ci fi nanční náhrady za pozemky, 
které byly před lety jeho zahradou 
a které v roce 1981 přešly kupní 
smlouvou do majetku městského 
národního výboru, který na nich 
postavil smuteční obřadní síň. 
V obsáhlém vystoupení před pří-
tomnými defi loval poválečný roz-
voj města, a spousta práce, jejímž 
výsledkem byla Sosnova kvetoucí 
a plodící zahrada. Přijetí usnesení 
o výkupu v tísni a za nápadně ne-
výhodných podmínek však nelze 
schválit jen na základě empatie, 
a tak byl bod ukončen doporuče-
ním, aby se pan Sosna obrátil na 
příslušný soud.      

Třetím přeřazeným bodem byla 
příprava výstavby II. etapy kana-
lizace ve Dvorcích a vodovodu 
a kanalizace v Byšičkách. Z důvodu 
fi nanční náročnosti budou projekty 
přepracovány. V roce 2015 se oče-
kávají dotační výzvy pro vodovod 
a kanalizace, a tak je určitá naděje, 
že se městu podaří dotace získat. 
O oživení v sále se postaral pan 
Ing. Kváč, který (ač nepamětník) 
připomněl v souvislosti s kanalizací 
akce Z, kdy byly práce prováděny 
svépomocí občanů v rámci zvelebe-
ní republiky.

Pak už program pokračoval po-
dle schválených bodů. Pod č. 8 a 9 
zastupitelé rozhodovali o názvech 
ulic. Ulice, kde je dnes nová prodej-
na a sklad pana Retra, se jmenuje 
„K Šibáku“. Ulice v severovýchodní 
části města, kolmá na Poděbrado-
vu, dostala název „U Okrouhlíku“. 

Více se diskutovalo u bloku 
bodů, které předložili Ing. Gregor 
a Ing. Kváč. V bodu č. 22 rada do-
stala úkol, aby zajistila zpracování 
programu v souvislosti s blížícím se 
100. výročím rozluštění chetitského 
písma prof. B. Hrozným. Výročí při-
padne na rok 2015 a oslavy v Lysé 
by měly být sladěny s celostátním 
připomenutím si významu B. Hroz-
ného, kterého je tento slavný rodák 
hoden.

Dalším úkolem pro radu města 
je doplnění jednacího řádu zastu-
pitelstva, který bude v I. pololetí 
2015 aktualizován. Zajímavý je 
i návrh na zakoupení řezeb od míst-
ního řezbáře pana Knápka, který 
v lipovém dřevě kromě jiných mo-
tivů ztvárnil řadu námětů, které 
v podobě pískovcových soch vidí-
me v zámeckém parku. Kompletní 
je např. Alegorie měsíců. Rada se 
bude tímto návrhem dále zabývat. 

Mezi další úkoly lze zařadit vy-
hodnocení plnění Strategického 
plánu města nebo přesunutí lavič-
ky v Masarykově ulici. Úkolem pro 
pana starostu je průběžné informo-
vání ve věci vybudování obchvatu 
města a ve věci výstavby domova 
pro seniory. Úkolem pro pana mís-
tostarostu jsou jednání o pozemcích 
v ulicích K Borku a Za Zámkem, 
aby v těchto místech mohla být vy-

budována, resp. dokončena zpev-
něná komunikace. V bloku osmi 
informativních zpráv se větší disku-
se rozvinula u bodu, v němž se za-
stupitelé seznámili s ceníkem par-
kovacích lístků pro rok 2015. Pan 
Mgr. Fajmon poukázal na enormní 
ničení povrchu Husova náměstí, 
tam by se nemělo parkovat vůbec. 
Pan Bc. Robeš považuje parko-
vání za velké politické téma, které 
by mělo být podrobně projednáno 
s veřejností. Informativní zprávy 
vzali členové zastupitelstva města 
na vědomí. Po diskusi k obecním 
záležitostem pan starosta zasedání 
ukončil.

22. jednání rady města se kona-
lo 9. 12. 2014. Program obsahoval 
36 bodů, z nichž skoro polovina 
byla od odboru SMI. Po třech bo-
dech bylo věnováno splátkovým 
kalendářům a bytům, ale většinou 
byly body různorodé a týkaly se 
velké šíře života ve městě. Z pro-
gramu: v bodu č. 3 se rada vrátila k 
dopravní obslužnosti a schválila do-
datek ke smlouvě o závazku veřejné 
služby ve vnitrostátní linkové osob-
ní dopravě pro obce okresu Nym-
burk na roky 2010–2019. V bodu 
č. 7 k jednacímu stolu zasedli hosté: 
pan Bernart ze společnosti Syste-
matica a pan Štros ze společnosti 
Aspira Invest. Informovali o tom, 
jak pokračuje projekt parkovacího 
domu pro jízdní kola. Ukázková 
stavba slouží u nádraží v Hradci 
Králové dva roky, zájem o umístění 
kol se zde trvale zvyšuje. Na úvod 
pan Bernart konstatoval, že přije-
li vlakem a hned spočítali kola na 
lyské straně. Dospěli k číslu 98, což 
je obdivuhodné, když uvážíme, že 
teplota byla dva stupně pod nulou. 
V diskusi byly podrobně projednány 
možnosti fi nancování, což je jedno 
úskalí projektu. Ministerstvo pro 
místní rozvoj připravuje na leden 
2015 výzvu k podání dotace, kde by 
byla možnost, jak ušetřit městské 
fi nance. Druhým úskalím je poze-
mek – vytipovaná místa u nádraží 
jsou drážními pozemky. Radě v no-
vém složení se projekt líbil a usnese-
ním se město přihlásilo k tomu, že 
na projektu se začne aktivně praco-
vat. 

V bodu č. 10 rada schválila zá-
měr na uzavření dodatku k nájem-
ní smlouvě. Podle záměru by měl 
platit pronájem nebytových prostor 
pro služebnu Policie ČR a garáže 
i nadále, a to za symbolické roční 
nájemné 1,- Kč. Město tím dává 
najevo zájem na zachování policejní 
služebny i v budoucnosti. V bodu 
č. 15 rada schválila výjimku 
z obecně závazné vyhlášky (OZV) 
č. 2/2012 Honebnímu společen-
stvu Lysá n. L. – Litol, a tak se mys-
livecký ples na Výstavišti 9. 1. 2015 
může protáhnout do třetí hodiny 
ranní následujícího dne.

V bodu č. 16 rada schválila po-
řádání novoročního ohňostroje, 
dodavatelem je fi rma Ohňostroje 
z Děčína. Náklady budou hraze-
ny ze sponzorských darů. V bodu 
č. 19 rada opakovaně prošla ná-
vrh rozpočtu města na rok 2015. 
Po pracovní schůzce zastupitelů 
byly provedeny drobné korektu-
ry a v této podobě bude rozpo-
čet předložen zastupitelstvu ke 
schválení. V dalších dvou bodech 
byly projednány vnitřní směr-
nice úřadu o spisovém a skar-
tačním řádu a provozním řádu 
informatiky. K oběma dokumen-

Občané v komunálních volbách 
10. – 11. října 2014 rozhodli o nad-
poloviční obměně zastupitelstva 
města. Ke změně dochází i ve vedení 
města, kde z funkce místostarostky 
odchází paní Marcela Chloupková. 
Toto místo zastávala po čtyři voleb-
ní období, což je velký kus života 
z hlediska člověka, ale i města. Do-
voluji si touto cestou poděkovat 
paní Chloupkové za vykonanou 
práci.

Její doménou jsou lidské vztahy, 
a proto jí vystupování na veřejnos-
ti nedělalo problémy. Po řadu let 
předávala závěrečná vysvědčení 
žákům 9. tříd, kteří opouštěli zá-
kladní školy a slova paní místosta-
rostky je doprovázela při vstupu 
do „dospělého“ života. Radost při-
nášela starším občanům, k nimž 

Poděkování za spolupráci
přicházela s gratulací a vlídným 
slovem při dosažení jubilejních 
narozenin. Řadě rodin pomoh-
la při řešení bytových problémů. 
Při květnových oslavách konce 
2. světové války přibližovala lidsky 
blízkým způsobem události, které 
se týkaly Lysé nad Labem a jejích 
občanů.

Poděkování si zaslouží i za podíl 
na získání dotací pro město, ale vý-
čet akcí není účelem tohoto článku. 
Jak už to v životě bývá, nebyly vždy 
jen růžové okamžiky. Důležité je, 
že se problémy řešily jednáním 
a dohodou. Paní Chloupková určitě 
přispěla k rozkvětu Lysé nad Labem 
a svůj úkol na radnici splnila. Děku-
jeme! 

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Svoz komunálního odpadu
o Vánocích

Svoz komunálního odpadu 
v době vánočních svátků bude 
probíhat beze změn.

Poplatek za svoz 
komunálního odpadu

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

Upozornění
Upozorňujeme občany, kteří 

jsou trvale hlášeni na adrese Hu-
sovo nám. 23, že mají povinnost 
platit poplatek za svoz komunál-
ního odpadu. Pokud poplatek 
nebude zaplacen, Město Lysá nad 
Labem bude vymáhat poplatek na 
adrese, kde se poplatník zdržuje. 
Tímto žádáme občany, kteří jsou 

Odbor SMI informuje
na Husově náměstí čp. 23 hlášeni, 
aby uhradili poplatek za svoz ko-
munálního odpadu, jak jim uklá-
dá zákon.

Výzva
Upozornění pro občany, kteří 

doposud neuhradili poplatek za 
svoz komunálního odpadu.

Město není povinné posílat ob-
čanům upomínky za neuhrazený 
odpad.
Platbu lze provést 2 způsoby:
- pokladna (vystavení lístku 
 u p. Novotné, 2. patro, dveře 
 č. 50),
- platbu na účet města 
 0127838126/0300 (variabilní 
 symbol vám sdělí p. Novotná, 
 tel.: 325 510 235, 
 email: novotnar@mestolysa.cz).

Novotná Romana, SMI

tům se rada vrátí po doplnění 
v lednu 2015. Krátkou diskusi vy-
volal bod č. 24, v němž se jednalo 
o regulaci hracích automatů na 
rok 2015. Na základě poznatků 
městských strážníků je navrženo 
vyškrtnout jednu adresu ze se-
znamu, čímž by se počet heren ve 
městě snížil na 12. Konečné slovo 
bude mít zastupitelstvo na prosin-
covém zasedání. V bodu č. 27 rada 
posuzovala nabídky na veřejnou 
zakázku – zpracování územní stu-
die pro lokalitu Hrabanov severo-
západ. Z devíti podaných nabídek 
se vítězem stal Ing. arch. Milan 
Vojtěch ze Sezemic s nabídkovou 
cenou 29 tis. Kč.

V bodu č. 29 rada jmenova-
la členy a předsedy komisí, a to 
na základě návrhů, které došly 

od jednotlivých volebních stran. 
Komise se sejdou v lednu 2015. 
V dalším bodu rada doporučila 
jmenování členů a předsedů vý-
borů, ale schvalovací akt proběh-
ne až při zasedání zastupitelstva. 
V bodu č. 33 rada schválila Pro-
gramové prohlášení na volební 
období 2014–2018. Po schválení 
v zastupitelstvu bude prohlášení 
zveřejněno v Listech. V dalším 
bodu rada schválila program 
nadcházejícího zasedání zastu-
pitelstva. Posledním bodem ke 
schválení bylo udělení výjimky 
z OZV č. 2/2012 z regulace provoz-
ní doby restauraci a baru Mango 
a stánku s rychlým občerstvením 
ve Smetanově ulici.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá n. L.

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

hodně zdraví, pohody a spokojenosti.

Odbor školství, kultury, soc. věcí a zdravotnictví

80 let
Jiřina Jandová
Vladimír Tlustý
Božena Černá

Ch. Lichtenberg:
„Ničím nestárne člověk rychleji
než stálou myšlenkou na to, že stárne.“
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     1 vozidlo na   2. a každé další vozidlo
     1 kalendářní rok  na 1 kalendářní rok                      

Fyzické osoby s trvalým 
pobytem v Lysé n. L.
dle OP a předložení ORV,  

100,- Kč 500,-Kč
ve kterém je občan zapsán 
jako vlastník nebo
provozovatel            
Firma se sídlem v Lysé 
n. L., po předložení ORV 100,- Kč -------------

Držitelé průkazu ZTP 
nebo ZTP/P s trvalým  zdarma  -------------
pobytem v Lysé n. L. 

MAS POLABÍ Vás zve na workshopy 
zájmových skupin, kde se dozvíte, 
co se chystá v příš  m programovém 
období a jak se můžete zapojit 
v případě žádos   o dotace z EU.

Sdělte nám přání, která byste chtěli realizovat se svojí MASKOU.
Přijďte a podpořte ty, kteří chtějí změny v regionu. Těšíme se na Vás! 

Jednotlivá setkání jsou téma  cky zaměřena.

Termíny konání:
LYSÁ NAD LABEM
13. 1. CESTOVNÍ RUCH A ROZVOJ REGIONU
14. 1. VENKOV A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
20. 1. ŠKOLSTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, SOCIÁLNÍ OBLAST
v 16.00 hodin, zasedací místnost MěÚ v 1. patře, Husovo náměs   23/1

MILOVICE
21. 1. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
22. 1. PODNIKATELÉ A PODPORA PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT
v 16.00 hodin v restauraci Férovka, ulice Komenského 582, 
bližší informace na h  p://www.1ferova.cz/kde-nas-najdete

S dotazy, případě svoji účast potvrďte prosím na emailové adrese: 
milada.caslavkova@maspolabi.cz

Kolek  v  MAS POLABÍ, o.p.s.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: 
Evropa investuje do venkovských oblas  

Vážení čtenáři, rád bych vás pra-
videlně krátce informoval o věcech, 
které se na MěÚ řeší v rámci běžné 
agendy. Výčet všech činností by byl 
příliš obsáhlý, proto zmiňuji body, 
které se většinou týkají odborů pod 
mou správou a které považuji za za-
jímavé z pohledu občana.

• Byla vypracována Pravidla pro 
 evidenci a prodej dřeva pocházejí-
 cího z obecních dřevin.
• Bylo zahájeno jednání o tom, aby 
 některé autobusy směřující do 
 Českého Brodu, které začínají 
 u nádraží, zastavovali na zastávce 
 U školy.
• Bylo vyjednáno umístění značky 
 omezující rychlost na 70 km/h na 

Okénko místostarosty
 první části obchvatu Lysé před 
 křižovatkou z Litole směrem na 
 most.
• Na webové stránky města byl 
 umístěn jednoduchý nástroj pro 
 občany k vyjádření se k návrhu 
 rozpočtu na r. 2015 (občanům, 
 kteří možnost využili, děkuji).
• Bylo vyměněno téměř 50 oken 
 v bytovém domě čp. 600 ve Spor-
 tovní, Milovice.
•  Byla prodloužena nájemní smlou-
 va s Policií České republiky.
• Bylo vypsáno výběrové řízení na 
 prostory obou lékáren s výhodný-
 mi podmínkami pro naše občany.
• Bylo zrušeno výběrové řízení na 
 zhotovitele projektové dokumen-
 tace na tělocvičnu vč. rozšíření 

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.

Děkujeme všem občanům, kteří přišli k volbám a dali nám svůj hlas. Díky 
nim získalo naše sdružení 1 mandát v zastupitelstvu města. Budeme se sna-
žit vaši důvěru nezklamat.

Josef Kolman, Naše Lysá

Poděkování

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

Romana Nováková, odbor kultury

Vítání občánků
se uskutečnilo dne 4. 12. 2014

Mezi občany našeho města byly přivítány tyto děti:

Kryštof Bednář
Matěj Švarc
Zuzana Smejkalová
Kristýna Lapková
Ondřej Kuba
Daniel Babický

Michaela Jirásková
Johana Tuzarová
David Hudec
Matěj Šlapák
Jan Gabriel Magoč

Návrhy na udělení vyznamená-
ní města Lysá nad Labem

Městská vyznamenání jsou výra-
zem ocenění významných úspěchů 
jednotlivců i organizací. Udělují se 
za významnou a dlouhodobou práci 
pro město, za významné úspěchy 
v různých oborech, za vynikající re-
prezentaci města nebo státu, za hr-
dinské činy a statečnost, za přínos 
pro rozvoj kulturního, společenské-
ho a sportovního života v Lysé nad 
Labem a dále za zásluhy o město 
nebo k poctě významné návštěvy ve 
městě. Letos se budou udělovat již 

po sedmé. Navrhnout udělení vy-
znamenání může každý občan nebo 
organizace se zdůvodněním. Tedy 
i Vy. Váš návrh můžete předložit 
na přiloženém formuláři, případně 
napsat volnou formou se stejným 
obsahem. Formulář najdete též na 
webových stránkách města. Případ-
né dotazy Vám zodpoví tajemník 
města Ing. Miloš Dvořák, tel. 325 
510 221. Vaše návrhy očekáváme 
do 30. 1. 2015. Návrhy odevzdá-
vejte na podatelnu MěÚ Lysá nad 
Labem nebo zasílejte na e-mail 
dvorak@mestolysa.cz. 

Výzva pro občany

 ZŠ T. G. Masaryka na devítiletku 
 v Litoli.

Tento měsíc se chystá:
• Aktualizace informací na strán-
 kách města – životní situace ob-
 čana.
• Zveřejňování smluv města na 
 webových stránkách města.
• Změna organizační struktury 
 úřadu.
• Uzavření nominace na vyzname-
 nání města (občané mohou též 
 nominovat - viz. výzva pí. Bodná-
 rové).

K vysvětlení:
Rád bych vysvětlil okolnos-

ti, které vedly ke změně podoby 
a zdražení kartiček na parkování ve 
městě (viz informace v článku od 

p. Přibyla). Jsem si vědom, že to 
není dlouhodobě vyhovující kon-
cepční řešení problému, ale vzhle-
dem k nedostatku času po volbách 
a potřebě schválit vhodný rozpočet 
pro rok 2015, jsme s ostatními 
radními zvolili východisko, které 
zaručuje určitý řád pro letošní rok. 
Otázku parkování ve městě chce-
me vyřešit co nejlépe, ale nalézt 
vhodný kompromis pro všechny 
dotčené vyžaduje více času. 

Závěrem bych vám rád popřál 
šťastný nový rok a ujistil vás, že i na-
dále budou mé dveře na radnici ote-
vřené. Pro případný návrh termínu 
schůzky můžete využít i můj veřejný 
webový kalendář, který je umístěn 
na internetových stránkách města.

Ing. Petr Eliška, místostarosta

Tak se nám završuje první rok 
trvání naší Kavárničky dříve na-
rozených. Bylo to 21 setkání, 
na kterých jsme přivítali vzácné 
hosty, představitele radnice i vý-
znamné osobnosti našeho města. 
Dozvěděli jsme se mnohé z toho, 
co potřebujeme k aktivizaci naší 
paměti, ke zlepšení našich doved-
ností, společenského vystupování 
a k upevňování kontaktů s městem 

i mezi sebou navzájem. Všechno 
to máme zachycené v kronice, na 
kterou jsme náležitě pyšní.

V uplynulém měsíci prosin-
ci nás navštívili čertíci a andílek 
z MŠ Dráček v Litoli. Pod ve-
dením paní učitelky Ivety Lom-
partové nám předvedli doslova 
čertovský rej, ale také mazurku – 
jako společenský taneček s našimi 
seniory. Po mazurce jsme se do-
čkali hezkého překvapení – každý 
senior dostal vánoční ozdůbku na 
stromeček – zvonečky a hvězdič-
ky, vyrobené právě v Dráčku. Pak 
se malí diblíci rozmístili kolem 
muzikantů a všichni jsme začali 
zpívat koledy. Byla to velice hezká 
akce, na kterou budeme dlouho 
vzpomínat.

Ve druhém prosincovém setká-
ní pak předvánoční náladu ještě 

Kavárnička dříve
narozených bilancuje

navýšil malý houslista – Vojtěch 
Bajer. Zahrál a zazpíval nejhez-
čí nám známé koledy. S dojetím 
jsme se přidávali ke zpěvu a v Ka-
várničce byla skutečná vánoční 
nálada. Rozcházeli jsme s přáním 
šťastných Vánoc a všeho nejlepší-
ho – hlavně zdraví – v novém roce 
2015.

Celý letošní ročník posezení 
v Kavárničce naplnil její účel – ak-

tivizovat a trénovat paměť seniorů, 
rozvíjet jejich vzpomínky a zážitky 
z minulých pracovních let, pozvedat 
jim zdravé sebevědomí a odhodlání 
být aktivně činní ve své rodině i ve 
městě samotném.

V příštím roce budeme pokra-
čovat ve stejném duchu. V Křesle 
pro hosta postupně přivítáme 
všechny představitele města, před-
sedy lyských organizací, ale také 
ředitele podniků a závodů, škol 
a jiné významné osobnosti. O tom 
vás budeme pravidelně informovat.

A jenom připomenutí – Ka-
várnička se koná vždy po čtrnácti 
dnech, v termínech, 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

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
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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

Otevírací doba knihovny:Otevírací doba knihovny:
1. 1. - zavřeno     
2. 1. – zavřeno
od 5. 1. 2015: 
Po, St, Čt, Pá:  8.00 - 18.00
Út: zavřeno

Beseda o metodách výuky na ZŠ v Lysé n. L. Beseda o metodách výuky na ZŠ v Lysé n. L. 
– 6. ledna 2015 od 16.00 hodin – 6. ledna 2015 od 16.00 hodin 
Beseda určená všem rodičům, které zajímá co, jak a proč se učí děti 
na základních školách v našem městě. Přednášet budou Mgr. Lenka 
Kremlíková a Mgr. Martina Tanglová. 

Kurz drátování Kurz drátování 
– 7. a 21. ledna 2015 od 16.30 hodin– 7. a 21. ledna 2015 od 16.30 hodin
Pravidelné kurzy drátování s Janou Procházkovou v knihovně. 

Rudolf Jedlička – Samaritán v bílém plášti Rudolf Jedlička – Samaritán v bílém plášti 
– 13. ledna 2015 od 17.00 hodin– 13. ledna 2015 od 17.00 hodin
Přednáška PhDr. Aleše Dvořáka o jednom z nejvýznamnějších rodáků 
našeho města – Rudolfovi Jedličkovi. Vstup volný.

Toulky minulostí Toulky minulostí 
– 20. ledna 2015 – 20. ledna 2015 
od 16.30 hodinod 16.30 hodin
Lednová přednáška PaedDr. Marie Kořín-
kové bude věnovaná významným ženám 
českých dějin. Akce se koná od 16.30 hodin 
v knihovně. Vstup volný.

Povídání o porodech Povídání o porodech 
– 27. ledna 2015 od 16.10 hodin– 27. ledna 2015 od 16.10 hodin
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.

Masopustní tvoření Masopustní tvoření 
– 30. ledna 2015 – 30. ledna 2015 
od 9.00 do 12.00 hodinod 9.00 do 12.00 hodin
Kreativní dílna pro všechny děti, které se 
chtějí pořádně připravit na Masopust a vyro-
bit si krásnou masku.  

Kamenné dialogy – 7. ledna – 2. února 2015Kamenné dialogy – 7. ledna – 2. února 2015
Výstava fotografi í soch z lyského zámeckého parku. Autorem fotografi í 
je MVDr. Jan Kořínek.

PerlorodkyPerlorodky
S novým rokem zveme naše dětské čtenáře do druhého ročníku soutěže 
Lovci perel. Celý rok opět budete mít možnost jako správní lovci perel 
získávat za přečtené knížky perly a další odměny. Ne však každá kniha 
se může stát perlorodkou.  Věříme, že se s námi pustí do čtení i ti, co do
této chvíle váhali J. Bližší informace ke hře získáte v knihovně.

Připravujeme na únor:Připravujeme na únor:

Masopust – 14. 2. 2015

Rok 2014 je za námi a rád 
bych poděkoval všem našim 
příznivcům, rodinným přísluš-
níkům, sponzorům a v nepo-
slední řadě zaměstnancům, 
kteří se každý den ze všech sil 
snaží vytvářet našim klientům 
domov. 

Do nového roku přeji pev-
né zdraví, štěstí, pohodu a jen 
samé dobré myšlenky.

Loňský rok byl rozmanitý 
a náročný, ale i velice plodný. 
Stejně jako v předcházejících 
letech jsme pokračovali v mo-
dernizaci prostor našeho do-
mova. Vybavení a rekonstrukce 
potřebného, nákup vybavení, 
které lze fyzicky použít i v pří-
padně novém objektu domova. 
Kdo nás navštívil, mohl posou-
dit. Samozřejmě děkujeme všem 
našim sponzorům. Rozhodně 
však nevzdáváme myšlenku re-
alizace stavby domova nového. 
Před, během i po komunálních 
volbách jsme oslovovali a jednali 
se zastupiteli města, zřizovate-
lem, politiky, s lidmi, kteří by 
nám mohli pomoci náš záměr 
realizovat. 

I přes další nutnou rekon-
strukci podlah v přízemí náš 
domov ožíval a všude bylo cítit 
kouzlo Vánoc - vánoční výzdoba, 
adventní věnce, vánoční strom-
ky, vůně cukroví…

V neděli 23. listopadu se usku-
tečnil benefi ční koncert s podti-
tulem „Zámecké prozpěvování“. 
Koncert pro náš domov uspořádal 
„Chrámový sbor u sv. Jana Křtite-

le“ v Lysé nad Labem. Ten ke spo-
lečnému účinkování pozval pěvec-
ký sbor „Intermezzo“ ze Mšena, 
řízený panem Karlem Horňákem, 
a pana Jaroslava Bittnera, který 
s Chrámovým sborem zazpíval 
dvě písně z autorských muziká-
lů pana Bohumila Kolacího. Na 
koncert přišlo přes 100 poslucha-
čů a vybrala se částka 4.561,- Kč. 
Děkujeme a těšíme se na další 
setkání.

Společně jsme vyráběli výrob-

ky s vánoční tematikou tak, aby-
chom se jimi mohli prezentovat 
na „Vánoční prodejní výstavě“ 
v budově KÚ Středočeského kra-
je. O výrobky byl velký zájem. 
Uspořádali jsme „Vánoční bazar 
oblečení“ získaného především 
ze sponzorských darů od velkých 
fi rem, ale i jednotlivých dárců. 
Naši klienti si to velice pochvalo-
vali. Přijali jsme pozvání od škol-
kových dětí z MŠ Dráček v Litoli 

na jejich „Vítání adventu“. Bylo to 
příjemné odpoledne plné zábavy, 
dobrot a milých úsměvů.

4. prosinec se zámkem ro-
zezněli adventní i muzikálové 
písně v podání pěveckého sboru 
ZUŠ F. A. Šporka v Lysé. Den 
poté bylo pěkně veselo. To se Mi-
kuláš s andělem a „partou“ čertů 
rozhodovali, koho a jak potěšit, 
povzbudit, ale i pokárat.

Před námi bylo ještě spoustu 

milých předvánočních návštěv – 
školek, škol, zájmových institu-
cí, které nám, jako každoročně, 
přišly zpříjemnit předvánoční 
čas.

A pak už jsme se připravova-
li na příchod nového roku, ale 
o tom všem až příště.

Zdravím a krásné zimní dny 
přeji.

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

Za Městskou knihovnu bychom 
rádi poděkovali všem, kteří si 
v průběhu prosince přišli do knihov-
ny prohlédnout prodejní výstavu 
Domova Na Zámku a případně si 
některý z výrobků zakoupili. Touto 
koupí jste totiž nejen ocenili zruč-
nost našich starších občanů, ale 

i podpořili činnost lyského domo-
va pro seniory. Městská knihovna 
společně s Domovem Na Zámku 
a Jiřím Hendrichem ročně spolu-
pracuje na řadě akcí. Kromě zmí-
něné každoroční vánoční výstavy 
jsou to přednášky, počítačové kurzy 
či letní koncerty hasičské dechovky. 

 Městská knihovna
Lysá nad Labem

Poděkování

Tipy ke čtení
Beletrie pro dospělé
Pralinky – NESVADBOVÁ, Barbara

Existuje v našich životech ještě místo pro „opravdové 
muže“, a nebo jsme jim ho nechtěně sebraly? Fejetony 
a povídky Barbary Nesvadbové o vášni, lásce, zklamání, 
nevěře, deziluzi, zášti, přátelství i žárlivosti.

Malý pražský erotikon – HARTL, Patrik
Tento nový román vypráví osudové příběhy lásky 

obyvatel dvou sousedících řadovek v Praze na Babě. Je 
zábavným obrazem jejich milostného života, který líčí 
jejich intimní touhy, okamžiky radosti i katastrofy od 
předškolního věku až po věk důchodový.

Naučná pro dospělé
Ostrovy našich snů – VACKOVÁ, Monika

Návštěva několika krásných ostrovů, mnoho zážitků, 
a nakonec i slib čtenářům první knihy donutily Moni-
ku a Jirku Vackovy vydat pátý cestopis. V něm Vás za-
vedou na exotická místa Karibiku, Pacifi ku, Indického 
oceánu, Polynésie, Oceánie a také ledového kontinentu 
Antarktidy, kam si odskočili právě během své dlouhé cykloexpedice po Jižní 
Americe. Tentokrát však v knize zdaleka nepřevládá jejich milovaná cyklotu-
ristika, většinu míst navštívili jen s batohem na zádech a v závěru dokonce 
najdete dvě daleké cesty z roku 2014, které už s nimi podnikla jejich malá 
čtrnáctiměsíční dcerka Bára.

Neznámé Čechy: Posvátná místa východních Čech – 
VOKOLEK, Václav

Na řadě míst tento díl překročí tradiční hranice Mo-
ravy, které ovšem současné státoprávní uspořádání ne-

respektuje. Na tomto rozsáhlém území bude čtenář spolu s autorem objevo-
vat posvátné hory, poutní místa a posvátné stavby, nejen křesťanské.

Velkým tématem východočeské krajiny je náboženská reformace, takže se 
tu budeme setkávat se stopami Jednoty bratrské i s těmi, kteří zůstali „věrní 
ve víře“.  Ve východních Čechách se setkáme se zázraky i se stopami prvních 
křesťanských věrozvěstů, ať již v kamenných křížích, křtitelnicích či v pověs-
tech. I v tomto dílu si čtenář uvědomí, že posvátnost je síla, která formuje 
nejen krajinu, ale i člověka v ní.

Beletrie pro děti
Ďábelská zubařka – WALLIAMS, David

Nový příběh dnes již etablovaného autora dětských 
knih čtenáře opět dojme i pobaví. Ale pozor: Tentokrát 
se budete BÁT!

Na město padá noc a v temnotě se začínají dít podiv-
né, hrůzné věci. Malé děti večer před spaním uloží nic zlého netušíce pod 
polštář mléčný zub pro zoubkovou vílu, a ráno – ó hrůzo! – pod ním najdou 
mrtvého slimáka, živého pavouka nebo stovky lezoucích odporných švábů. 
Kdosi zlý a podlý se tomu ďábelsky chechtá. Ale KDO?

Svět podle Norma – MERES, Jonathan
Norman pochopil, že je zle, když se jednoho dne probu-

dil a zjistil, že se pokouší vyčurat v tátově šatní skříni. No 
a co, že jsou to už tři měsíce, co se přestěhovali? Kdo si má 
pamatovat, že tam, kde dřív byl záchod, je teď almara?

Proč vůbec Normovy rodiče napadlo se přestěhovat? 
Ve starém domě se nikdy nepokusil vyčurat nikde jinde 

než na záchodě. A ve starém domě taky byly tlustší stěny, kdežto tady, když 
se zrovna náměsíčně nepokouší znesvětit skříň z Ikey, zase nemůže usnout, 
protože táta vedle chrápe jako nosorožec trpící zácpou.

A od té chvíle už bylo jen hůř… a srandovněji.

Naučná literatura pro děti
Malý vědec 3: Kaleidoskop a dalších více 
než 60 experimentů – SENČANSKI, Tomislav

Ověřte si platnost fyzikálních a chemických zákonů 
zábavnou formou v praxi - experimenty, které můžete 
provádět i doma! Tato kniha je určena pro všechny, 
kteří si chtějí ověřit fyzikální a chemické zákony jedno-
duchými experimenty – ať už ve škole, nebo doma. Najdete v ní pokusy pře-
hledně rozčleněné do následujících oblastí: vlastnosti předmětů, síla, tlak, 
teplo, energie, elektřina, magnetismus, světlo, chemické reakce, pozorování 
změn. Kniha k vám přichází v doprovodu dalších dvou dílů (v nichž najdete 
další zajímavé pokusy), při jejichž provádění se rozhodně nudit nebudete. 
Zaručujeme vám, že tahle fyzika a chemie je opravdu zábavná. Vždyť některé 
z našich experimentů připomínají spíše kouzla než vědecké pokusy! 
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INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Telefonické konzultace
dětských lékařů

(po ordinačních hodinách)

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

MUDr. Chocholová    
 tel. 606 840 451

MUDr. Matasová        
 tel. 607 746 211

Pro registrované pacienty těchto lékařů: 

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

So 17. 1. MUDr. Matasová
Ne 18. 1. MUDr. Matasová
Po 19. 1. MUDr. Čerňanská
Út 20. 1. MUDr. Matasová
St 21. 1. MUDr. Chocholová
Čt 22. 1. MUDr. Dáňová
Pá 23. 1. MUDr. Matasová
So 24. 1. MUDr. Dáňová
Ne 25. 1. MUDr. Dáňová
Po 26. 1. MUDr. Čerňanská
Út 27. 1. MUDr. Matasová
St 28. 1. MUDr. Chocholová
Čt 29. 1. MUDr. Dáňová
Pá 30. 1. MUDr. Dáňová
So 31. 1. MUDr. Chocholová
Ne 1. 2. MUDr. Chocholová

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

Projektové a grantové řízení
Ekonomické lyceum
Obchodní akademie

specializace

Ekonomika a podnikání
Cestovní ruch a průvodcovství

Marketing a reklama
Den otevřených dveří

12. 1. 2015 od 10.00 do 16.00 hodin

Obchodní akademie,
Lysá nad Labem,
Komenského 1534

www.oalysa.cz

Poslední 
zářijový den 
se studenti 
4. ročníku 

Magdaléna Janatová, Tomáš Mik-
šovský a Michal Svoboda zúčastnili 
krajské soutěže v odborných před-
mětech „Ekonomický tým 2014“. 
Letos se její organizace ujala 
OA a VOŠ Příbram. Soutěže se 
zúčastnilo celkem 14 týmů z 10 
obchodních akademií (Beroun, Ko-

lín, Lysá n. L., Mladá Boleslav, Ne-
veklov, Příbram, Rakovník, Sedlča-
ny, Slaný, Vlašim).

Soutěž má 2 části. Nejprve stu-
denti řeší hodinový vědomostní 
test z oblasti ekonomiky, účetnictví 
a práva. Následně jednotlivé týmy 
zpracovávají prezentaci na do po-
slední chvíle utajované odborné 
téma. Na její vypracování mají přes-
ně hodinu. Svoji práci poté musí 
obhájit před komisí. V porovnání 

s předchozími ročníky bylo zcela 
ojedinělé, že členy komise byli pou-
ze zástupci z praxe. 

Velice oceňuji práci našich stu-
dentů. V konkurenci ostatních škol 
se neztratili. Předvedli prezentaci 
skvěle zpracovanou jak po grafi cké 
stránce, tak i po stránce odborné. 
Rovněž jejich slovní projev byl na 
vysoké úrovni. Nebyli zaskočeni ani 
dotazy komise. 

Podle mého názoru je tato sou-

těž pro studenty cenná nejen proto, 
že mohou poměřit svoje znalosti 
a dovednosti se svými vrstevníky 
z jiných škol, ale také proto, že si 
mohou vyzkoušet obhajobu své 
práci v neznámém prostředí a před 
neznámými lidmi. Tato zkušenost 
se jim dobře hodí v posledním roč-
níku studia na střední škole, kdy 
je kromě maturitní zkoušky čekají 
i přijímací zkoušky na VŠ nebo přijí-
mací pohovory.

Ing. Věra Rampová
učitelka ekonomických předmětů 

Soutěž „Ekonomický tým 2014“
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Od října 2014 začínáme na SŠ 
OGD s realizací již pátého velkého 
projektu v rámci OP VK s dotací 
5,5 miliónů korun. Nový projekt 
řeší odborné vzdělávání žáků SŠ 
s důrazem na specializované od-
borné techniky a řemeslné do-
vednosti. Hlavní náplní projektu 
je vytvoření vlastního střediska 
odborné praxe - zázemí pro obor 
Textilní výtvarnictví se školním 
vzdělávacím programem Design 
interiéru a bytových doplňků. 
V interiérovém studiu bude pro-
bíhat kompletní technické zpra-
cování daných interiérů. Vznikne 
kreslírna, odborná učebna vyba-
vená ICT technologiemi, tech-
nická odborná učebna pro práci 
s barvami, s textilem, část vě-
novaná úpravě stěn a návrhová 
odborná učebna. Zpracováním 
výukového modulu Interiérové 
studio dojde k zajištění kvalitní 
odborné přípravy žáků. Jednot-
livé části výukového modulu 
zpracují učitelé odborných před-

Interiérové studio na SŠ OGD
mětů. Modul bude zahrnovat 
následující části: grafi cký návrh 
interiéru, vizualizace interiéru, 
práce v technické odborné učeb-
ně a  konečný návrh interiéru. 
Modul bude obsahovat zadání 
praktických i teoretických úko-
lů připravených pedagogy ško-
ly. Součástí výukového modulu 
budou i aktivity uskutečňované 
mimo prostory školy, a to odbor-
né programy a semináře, zahra-
niční výjezdy zaměřené na ná-
vštěvy veletrhů v oblasti designu 
interiéru, návštěvy podniků za-
měřených na bytový design v ČR. 
Projekt počítá se zapojením od-
borníků z praxe. Nadregionální 
charakter zajistí spolupráce se 
střední školou AVE ART Ostrava, 
s.r.o., která je školou podobného 
zaměření v Moravskoslezském 
kraji. V rámci projektu dojde 
ke zpracování analýzy a popisu 
možností zajišťování praktického 
vyučování v daném oboru vzdě-
lávání ve Středočeském kraji. 

Projekt bude realizovat tým se 
zkušenostmi s vedením a realiza-
cí předchozích velkých projektů.

Projekt je spolufi nancován 
z Evropského sociálního fondu 
a státního rozpočtu České repub-
liky v rámci Operačního progra-
mu Vzdělávání pro konkurence-
schopnost, díky kterému získala 
od roku 2009 Střední škola oděv-
ního a grafi ckého designu Lysá 
nad Labem již přes 20 miliónů 

korun na svůj rozvoj v projek-
tech Výchova a vzdělávání pro 
život v environmentální oblasti 
(2009–2011), Dějiny kultury 
v cizích jazycích (2012), Zlepše-
ní podmínek pro vzdělávání na 
SŠOGD (2012–2014), Řemesla 
v moderní době (2013–2014), 
Interiérové studio (2014–2015).

Za celý realizační tým 
Ing. Iva Valenová

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.

V letoš-
ním roce vy-
cestovalo do 
zahraničí na 

odbornou praxi 12 studentů.  Kaž-
dý student školy se mohl přihlásit 
do výběrového řízení. V rámci něj 
pak absolvoval motivační poho-
vor, jehož hodnocení bylo jedním 
z kritérií výběru stážistů. Dalším 
kritériem byla aktivita a účast na 
kurzu anglického jazyka, aktivita 
ve školních projektech, soutěžích 
a dalších akcích školy, prospěch 
a docházka do školy. Vybraní stážis-
té pak absolvovali kulturní a odbor-
nou přípravu. Před výjezdem každý 
stážista podepsal smlouvu o stáži, 
smlouvu o pracovním programu 
a partnerskou dohodu o zajištění 
kvality stáží. Stáže se uskutečnily 
v rámci projektu Leonardo da Vinci 
„Za zkušenostmi do kanceláří ev-
ropských institucí“ za fi nanční pod-
pory Evropské unie v „Programu 
celoživotního učení.“

V říjnu 2014 vycestovaly čtyři 
studentky do Popradu ve Vysokých 
Tatrách. Pracovaly v kancelářích 
fi rem Perkins, a.s., 1. STT, s.r.o., Se-
gat, s.r.o. a Chemosvit Segat, s.r.o. 

Zahraniční praxe studentů

Nikola Hlaváčová, studentka 3. roč-
níku, o své praxi napsala: „Pracuji 
v kanceláři, kde se učím, jak správ-
ně účtovat v počítačovém progra-
mu BarIS a ELALL. Zakládám 
a kontroluji dokumenty a také mě 
nechají zapisovat výdaje a příjmy do 
pokladní knihy. Práce v této fi rmě 
mě velice baví, protože zde pracují 
velmi příjemní a ochotní lidé.“

V listopadu vycestovalo šest stu-
dentů do anglického Derehamu.  
Pracovali v kancelářích Barcleys 
Bank, ve fi rmě Jemmet and Fox, 
v Brackland Council, v knihovně 
a v kanceláři naší partnerské školy 
Neatherd Community High School 
a v městské knihovně. Matyáš Eli-
cer, student 3. ročníku, mimo jiné 
o své praxi napsal: „Tento týden 

jsem pracoval ve fi rmě Jemmet Fox. 
Všichni jsou tam příjemní a hodní. 
První dva dny jsem strávil v patře, 
kde jsem prováděl kancelářské, 
účetní a klientomanažerské práce 
převážně na počítači. Další dva dny 
jsem byl v přízemí v oddělení médií. 
Tam jsem kreslil loga, navrhoval 
a sestavoval webové stránky pro 
tesaře a stavitele a diskutoval jsem 
s mediálním týmem o softwaru 
a jiných věcech.“ Pracovníci fi -
rem naše studenty velmi chváli-
li, např. paní Margaret Cranmer 
uvedla o Kristýně Čapkové, stu-
dentce 4. ročníku: „Kristýna je 
výborná, vůbec se nestydí, skvěle 
komunikuje a je velkou pomocí 
při práci celého týmu. Její anglič-
tina je unbeliavable (neuvěřitel-

ná) a celá Kristýna je fantastic.“ 
Studenty do Anglie doprovázela 
paní Vlasta Sloupová a výkony i 
chování našich studentů ohod-
notila: „Byla jsem na ně opravdu 
moc pyšná.“

Dva studenti absolvovali praxi 
v německém Bambergu. Praco-
vali v kanceláři školy Maria Ward 
Gymnasium u zástupkyně ředitel-
ky paní König nebo u paní Augus-
tin v účtárně školy. Třídili seznamy 
studentů, vyplňovali pozvánky na 
přivítání Adventu, zpracovávali 
data na PC v účtárně a další. V od-
poledních hodinách pomáhali ve 
školní družině. Petr Hes, student 
4. ročníku, o svém pobytu v Bam-
bergu napsal: „Měli jsme i příleži-
tost nakouknout do zdejší výuky. 
Ve středu jsem navštívil dívčí fot-
balový turnaj, na který jsme s To-
mášem byli pozváni. Na turnaji se 
střetly jednotlivé bamberské školy, 
přičemž Maria Ward Gymnasium 
zastupovala dvě dívčí družstva, 
jedno za Gymnasium, druhé za 
Real Schule. Holky z gymnázia se 
dostaly až do fi nále, kde nakonec 
podlehly na penalty. Nutno ale 
podotknout, že byly po celý zápas 
lepší. Skvělý zážitek!“

Více informací o zahraničních 
stážích naleznete na našich strán-
kách www.oalysa.cz.

Ivana Dvořáková,
ředitelka OA Lysá n. L.
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ZŠ J. A. Komenského
Lysá nad Labem          
Komenského 1534, okres Nymburk
Mgr. Marie Nováková - ředitelka školy                                                   

ZŠ B. Hrozného
Lysá nad Labem
nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk
PaedDr. Irena Jarešová - ředitelka školy     

ve středu 13. ledna 2015 v 16.00 hodin 
v přízemí pavilonu D v ZŠ J. A. Komenského 
(pro všechny MŠ v Lysé a spádových obcích 

a zájemce z řad veřejnosti)

Povídání nejen o školní zralosti, přípravě na povinnou školní 
docházku, zápisu do 1. tříd ve školním roce 2015/16 v Lysé nad 
Labem, odkladu povinné školní docházky dle novely školského 
zákona, školské reformě, školních vzdělávacích programech škol 
a dalších věcech, které Vás zajímají…

Setkání s rodiči
předškoláků

 
ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem

úterý 20. ledna 2015
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

8.30 – 11.25 hodin
Doporučujeme vidět:
nové pracovny ve 2. a 3. patře pavilonu D 
fi nancované z grantů 212 a 309; 
ve školním klubu kroniky školy; 
absolventské práce 9. ročníků; 
ŠVP Harmonická škola; výstavy výtvarných 
prací v patrech pavilonů B a D a práce žáků 
fotokroužku ve 3. patře pavilonu D; školní družinu č. 1 v hale A; 
v přízemí pavilonu D a v inf. centru promítání prezentací 
ze školních akcí; zajít na oběd do Scolarestu 
od 11.15 do 14.00 hodin

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 písnič-
kami o vodě a také s vodními živočichy. Užijete si i vodní obchodování 
s hrnečky a dušičkami, se šperky pro víly… Na této své cestě vás bu-
dou provázet vodníci, víly a kapříci, od kterých obdržíte kapra „Lysá-
ka“. 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 zají-
mavou 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 ● výtvarně umělecká třída 
● roužek Aj ● kroužek fl orbalu                   
● mažoretky ● výtvarný kroužek

Zároveň si vás  mto dovolujeme také pozvat 
na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se bude konat 

dne 15. 1. 2015 od 7.45 do 11.25 hodin
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

P r o t o ž e 
se blíží k zá-
věru rozho-
dování, kam 
p o v e d o u 
další cesty 

vašich „deváťáků“, rádi bychom 
vás informovali o možnosti zahr-
nout mezi volbu i školu se snadnou 
dostupností a s různými studijními 
a učebními možnostmi, INTE-
GROVANOU STŘEDNÍ ŠKOLU 
Františka Melichara v Brandýse 
nad Labem.

Škola je státní a nabízí 3 matu-
ritní a 7 učebních oborů, kde může 
najít naplnění svých zájmů řada žá-
kyň a žáků.

Z maturitních čtyřletých oborů
je možné se rozhodnout mezi eko-
nomicko-technicky zaměřenými, 
jako je Ekonomika podnikání nebo 

Mechanik strojů a zařízení a nemé-
ně perspektivní je obchodně-ekono-
mický obor Obchodník. Úspěšnost 
žáků u státních maturit mírně pře-
sahuje celostátní průměry. Ve tříle-
tých učebních oborech je možno 
volit mezi Strojními mechaniky, 
strojírenskými pracemi automon-
tážního charakteru, stavebními 
klempíři nebo mezi obory zaměře-
nými na služby jako je stravování, 
čalounické práce, krejčovské práce 
nebo prodavač.

Výhodou integrované školy je 
možnost přechodu během studia 
maturitního oboru na učební a na-
opak, pokud se ukáže, že původní 
výběr nebyl optimální. Dojde-li 
k této změně, dochází k ní bez nut-
nosti měnit návyky v dojíždění nebo 
v organizaci volného času. Ojedině-
lá nejsou ani rozhodnutí žáků, kteří 

po úspěšném vyučení přejdou na 
maturitní obor anebo i naopak.

Prostředí školy je příjemné, 
dopravní dostupnost snadná, od-
borné učebny pro jazyky nebo pro 
výpočetní techniku jsou dobře 
vybavené. Teoretickou výuku za-
jišťuje kvalifi kovaný pedagogický 
sbor připravený i na obory typu E. 
Odborný výcvik zajišťujeme ve škol-
ních dílnách nebo v cvičné kuchyni, 
některé profese získávají zkušenosti 
u našich smluvních partnerů, jako 
jsou supermarkety Penny, Albert 
nebo nadnárodní společnost Bo-
sal a další. Perspektivním žákům 
umožnujeme získat svářečské 
oprávnění, v řešení je i možnost zís-
kání cenově výhodného řidičského 
oprávnění.  Z prostředků Krajského 
úřadu je poskytováno pro některé 
profese stipendium a je možno žá-

dat o úhradu nákladů za dopravu 
v rámci Středočeského kraje. Vel-
kou pozornost věnujeme i sportov-
ním možnostem našich žáků, ať už 
jde o využití školní posilovny nebo 
prostor Sportcentra. Daří se spor-
tovním kroužkům, lyžařské kurzy 
probíhají každoročně, a pokud je 
zájem tak i ozdravné pobyty u moře.

V době vydání tohoto příspěvku 
již proběhly Dny otevřených dve-
ří, takže Vás zveme buď na osobní 
návštěvu školy dle Vašich časových 
možností anebo na výstavu Řemes-
la 2015 na výstavišti v Lysé nad 
Labem ve dnech 19. – 21. 2. 2015. 
V našem výstavním stánku získáte 
všechny informace o studiu na naší 
škole, které Vás budou zajímat. 

Více informací najdete na strán-
kách školy www.issb.cz.

Integrovaná střední škola 

Nastal pro-
sinec, hezké 
období mi-
kulášských a 
předvánočních 

příprav, které dokáží naplno za-
městnat naše myšlenky. Tým učite-
lů tělesné výchovy a milovníci běhu 
však v tuto dobu žijí ještě jednou 
záležitostí. V prvním prosincovém 
týdnu tělocvikáři se svými pomoc-
níky organizují tradiční klání v 
přespolním běhu „Vzpomínka na 
Emila Zátopka“. Ve středu 3. 12. se 
v prostoru zámeckého parku konal 
již 15. ročník tohoto oblíbeného 
závodu, na nějž se sjíždějí účastníci 
z lyských i okolních škol. Na tratě 
závodu vyběhli v různých věko-
vých kategoriích žáci pořádající ZŠ 
Bedřicha Hrozného, ZŠ Lysá nad 
Labem, ZŠ Juventa Milovice, ZŠ 
Kounice a ZŠ Přerov nad Labem - 
celkem přes 250 účastníků.  

Každá akce začíná důkladnou 
přípravou několik týdnů předem. 
Organizátoři a asistenti vypracovali 
instrukce, startovní listiny, označili 
tratě barevnými fáborky, zajistili 
služby na stanovištích, pomáhali s 
technickými náležitostmi závodu.

A co samotný průběh akce? Na 
nejmenší děti čekala trať 680 m, 

jejich starší kamarádi běželi 1550 m 
a ti nejzkušenější absolvovali závod 
na 2 230 m. Svolávání závodníků, 
řazení na startu, napětí ve tvářích 
dětí, nervózní pošilhávání po sou-
peřích… Potom špička boty těsně u 
startovní čáry, soustředěný pohled, 
nastražené všechny smysly… Start! 
Povzbuzování, tleskání, pokřiky. 
Doprovázející učitelé a spolužáci 
drží palce a fandí každému, i tomu, 
kdo se k cíli dostává s větším odstu-
pem za ostatními a na hranici svých 
sil. Vyčerpání stálo za to, jsme ve 
fi niši, teď se rychle obléknout a dát 
si čaj na zahřátí… Veselá oranžová 
trička kounických borců rozsvítila 
jinak šedivé zatažené dopoledne, 

ale atmosféra byla i bez toho velmi 
milá. 

Nejvíce trofejí si odvezli sportov-
ci ze ZŠ Kounice (Nováková Jana, 
Mrázek Adam – děti r. 2008; Čepe-
lová Karolína – mladší žákyně; Sla-
vík Šimon – mladší chlapci; Svatoš 
Marek – starší žáci; Liška Tomáš 
– starší chlapci; Dusová Natálie 
– starší děvčata). Domácí ZŠ Bed-
řicha Hrozného si doběhla pro tři 
první místa (Tvrdá Eliška – mladší 
děvčata; Vykydalová Alena – mlad-
ší dorostenky; Širc Matěj – mladší 
dorostenci). Na zlatou pozici do-
sáhli jednou běžci ze ZŠ Přerov nad 
Labem (Martínek David – mlad-
ší žáci) a ze ZŠ Lysá nad Labem 

(Smutnický Petr – kategorie bez 
hranic).  Proběhlo předání po-
slední sady medailí, závěrečný úklid 
a 15. ročník „Vzpomínky na Emila 
Zátopka“ je u konce. V celkovém 
ohlédnutí šlo o pěkný sportovní zá-
žitek. Nezbývá než se těšit na příští 
rok. Děkujeme pí. uč. Daně Tvrdé 
za hlavní organizační zajištění celé 
akce a dále všem spolupracujícím 
pedagogům, našim vypomáhajícím 
žákům, fi rmě Scolarest, ZŠ Kouni-
ce, p. Kolářskému a Městu Lysá nad 
Labem za pomoc při realizaci naše-
ho běžeckého dopoledne. 

Za zúčastněné žáky a učitele
Olga Gruhnová

15. ročník závodu „Vzpomínka na Emila Zátopka“

Integrovaná střední škola Františka Melichara

Grant re-
alizovaný na 
naší škole 
pod názvem 
Přírodověd-
ná učebna 

v přírodě a laboratoř má i svou ze-
měpisnou část. Při zeměpisných 
exkurzích žáci porovnávají přírodu 
místní s přírodou v oblasti, ve které 

Americká divočina 
se při ní vyskytují. 

Pro žáky II. stupně jsme do Lysé 
pozvali již podruhé do místního 
kinosálu známou cestovatelskou 
dvojici – manžele Špillarovi. Jejich 
programy vznikají na základě cest 
do různých oblastí světa.  

Téma „Americká divočina“ se 
nám zdálo velmi atraktivní. Šéf 
rodinných výprav a zároveň autor 

Masaryko-
va škola a její 
„CK Bedříšek“ 
nabídla svým 
klientům v září 

letošního roku návštěvu rodiště 
bratří Grimmů, cesty za poznáním 
Německem a také kulturní zážitek - 
divadelní představení Snow White. 
Projekt byl realizován v týdnu od 
22. září do 26. září 2014.

Každá třída měla svůj specifi cký 

Evropský den jazyků
program. Ačkoli byl teprve konec 
září, naši šikovní prvnáčci pro nás 
vyrobili krásná cestovní zavazadla, 
plná prak-
tických věcí. 
Ostatní žáci 
p r o v á d ě l i 
p r ů z k u m 
v oblasti his-
torie, kultury, 
gastronomie 
a reálií SRN. 

Vyrobili poutavé plakáty, nádherné 
koláže místních krojů a lodě z papí-
ru, kterými by nepohrdl ani přístav 
Hamburk. Žáci 5. tříd se seznámili 
se životem a tvorbou bratří Grimmů 

a městem 
Hanau, rodi-
štěm Jacoba 
a Wilhelma 
G r i m m ů , 
jež leží v ně-
mecké spol-
kové zemi 
Hesensko. 

Vrcholem projektu bylo předsta-
vení pohádky Snow White – Sně-
hurka, jehož protagonisty byli 
žáci z 5. A. Celé představení bylo 
v anglickém jazyce a herci byli po 
zásluze odměněni potleskem.

A co bylo dál? Opona spadla, 
světla zhasla...Cestovní kancelář 
byla uzamčena a děti se vrátily ke 
svým školním povinnostem. Klíč 
od cestovní kanceláře byl uložen 
na bezpečném místě a pokud bude 
znovu použit, tak až v září 2015...    

Y. Sovová

pořadu pan Václav Špillar nám 
představil, popsal a vykresli nejsil-
nější dojmy, zážitky a postřehy ze 
západní části Spojených států. Tuto 
oblast navštívil 11x. V programu si 
přišli na své jak duše zasněné a ro-
mantické, tak i povahy dobrodruž-
né, toužící po adrenalinu a napětí. 
Žáci i pedagogové viděli mnoho 
naprosto unikátních snímků z ame-
rické divočiny.

Mgr. Jana Šenfelderová

Akce byla fi nancována z projek-
tu „Přírodovědná učebna v přírodě 
a přírodovědná laboratoř“ schvále-
ného v rámci Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschop-
nost (OP VK) s registračním číslem 
CZ.1.07/1.1.32/02.0088 je spolu-
fi nancován Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem České 
republiky.
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Vyzvedávání dětí z MŠ 
a ZŠ a jejich doprovod 
na kroužky či do herny 

RC Parníček

HUDEBNÍ VŠEZNÁLEK
hudební kroužek pro děti
od 6 měsíců do 3,5 let
ve středu dopoledne

STŘEDA 28.1. 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
ČT 18.15–19.15 bez hlídání

3.2.2015 od 9.00 hodin
POVÍDÁNÍ s LAKTAČNÍ 
PORADKYNÍ a DULOU

o těhotenství, 
porodu a kojení

PŘEDPORODNÍ KURZ
12.1. od 17.00 do 19.30 hodin

CVIČENÍ PRO DĚTI
PRO DĚTI OD 1,5 DO 6 LET
PO a ČT 9.30-10.30 s rodiči
ČT 16.30-17.30 bez rodičů

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 dospělé anglická konverzace s rodilou mluvčí
– pro děti HUDEBNÍ VŠEZNÁLEK (6 měsíců – 6 let); 
 hravé cvičení (2–6 let); taneční škola (přípravka) (3–7 let)
– Školička BENJAMÍNEK = klub pro předškolní děti (2,5–5,5 let)
– pro dospělé - cvičení s hlídáním dětí, předporodní kurzy

V pondělí 1. prosince v pod-
večer přišla nenadálá kalamita – 
v důsledku namrzajícího deště 
na trolejích a kolejnicích se téměř 
zastavila železniční doprava. Pro 
mne a spoustu dalších v Lysé nad 
Labem. Ve stanici stálo pět vlako-
vých souprav a ani jedné se přes 
silnou vrstvu ledu nepodařilo spojit 
sběrače s trolejí.

Desítky cestujících po dlouhé 
hodiny doufaly, že se stane zázrak. 
Nestal se ani tehdy, kdy přijel rych-
lík od Ústí nad Labem. Odjet z Lysé 
ve směru na Nymburk se mu už ale 
nepodařilo. Nádražní rozhlas se 

Železniční kalamita
v pravidelných intervalech omlou-
val za zpoždění a u nově naskakují-
cích spojů na digitální tabuli ozna-
moval jejich zrušení.

Situace na nádraží začínala být 
zoufalá. Prokřehlí čekající cestující 
se srocovali u pokladen – jediném 
místě, kde je alespoň trochu teplo. 
Zavřené záchody k jejich pohodě 
pochopitelně rovněž nepřispíva-
ly. Zatímco v osm hodin taxikáři 
před nádražím nabízeli odvezení 
do Nymburka za čtyřista padesát 
korun, o půl desáté už zvedli taxu 
na šest stovek.

A do této napjaté atmosféry vešli 

do nádražní haly dva pánové z pi-
zzerie Matylda odnaproti a promrz-
lým nešťastníkům přinesli kelímky 
s horkým čajem. Zadarmo! Bylo to 
jako pohádkové zjevení.

Za všechny cestující, z nichž 
mnozí pravděpodobně strávili na 
lyském nádraží celou noc, patří 
personálu Matyldy vřelý dík.

Jan Řehounek

Jednotka sboru dobrovolných 
hasičů Lysá nad Labem byla od-
bornou porotou nominována do 
fi nále 4. ročníku prestižní ankety 
Dobrovolní hasiči 2014. 

Porota v letošním roce vybírala 
z téměř 200 nominovaných 25 jed-
notek a 25 sborů dobrovolných ha-
sičů z pěti soutěžních oblastí.  Do 
soutěže se v letošním roce přihlási-

ly jednotky a sbory ze všech krajů 
České republiky, kromě Prahy.  

Nominaci dobrovolné jednotky 
předcházelo splnění řady přísných 
kritérií. Konečné pořadí bylo ovliv-
něno i počtem obdržených hlasů 
při hlasování veřejnosti.

Jednotka sboru dobrovolných 
hasičů Lysá nad Labem se v kate-
gorii „sever-střed Čech“ umístila 
na velmi pěkném 2. místě! Prven-
ství obsadila JSDHO Úvaly.

Domů si tak lyští hasiči přivezli 
šek v hodnotě 35.000 Kč a kapesní 
radiostanici.

Vyhodnocení soutěže proběhlo 
v podobě společenského večera v 
městském divadle v Brně, dne 13. 
11. 2014.  Cílem organizátorů celé 
akce byla širší propagace činnosti 

dobrovolných hasičů a bližší se-
známení veřejnosti s prací hasičů 
zábavnou a humornou formou. 

Večer byl současně důstojným 
poděkováním nejen hasičům, ale 
i jejich partnerům za podporu 
a všem, kteří se na činnosti dobro-
volných hasičů jakkoli podílejí.

Večerem provázeli Petr Rychlý 
a Jana Musilová. Účinkovali Ilona 
Csáková, Ewa Farna, Lukáš Pavlá-
sek, Jiří Zonyga či Marek Ztracený. 
Zazpívali také Support Lesbiens. 
Fireshow předvedla skupina Mag-
nis z Třebíče. Zatancovali tanečníci 
Městského divadla v Brně.

     Záznam večera vysílala Čes-
ká televize v sobotu 15. listopadu 
2014 na ČT1.

Jiří Zima, SDH Lysá n. L.

Dobrovolní hasiči 2014

Tímto vřele děkuji hodnému 
nálezci nevyzvednuté hotovosti 
v bankomatu České spořitelny ze 

Poděkování

Když se zeptám: Víte, co je 
to pečovatelská služba? Mla-
dá generace neví, nepotřebuje. 
Střední generace - pokud má 
někdo někoho z rodičů nemoc-
ného - jistě o pečovatelské služ-
bě ví, ale stará generace už je 
s pečovatelskou službou sezná-
mena. Pečovatelská služba se 
v Lysé poskytuje asi od roku 1986. 
V roce 1995 jí byl přidělen objekt 
ve dvoře jednoho z nejstarších 
domů na Náměstí B. Hrozného. 
Ze starých bytů bylo vytvořeno 
sídlo, které obsahuje kancelář, šat-
ny pro personál, sklady, prádelna, 
koupelna, místnost pro pedikúru 
a sociální zařízení. V těchto pro-
storách pracuje vedení v čele s paní 
Bc. Součkovou, 27 pečovatelek 
a dva řidiči. Jejich činnost je boha-
tá, možno říci namáhavá. Mají na 
starosti 260 občanů postižených 
nebo starých a jejich činnost je 
z Lysé soustředěna do obcí, pře-
devším Lysá – město, Stará Lysá, 
Čihadla, Dvorce, Byšičky, Starý 
Vestec, Ostrá, Stratov, Semice, 
Přerov nad Labem, Jiřice, Bená-
tecká Vrutice, Milovice, Kounice 
a jezdí i na Řehačku. Všem dů-
chodcům rozváží obědy, zařizuje 
úklid, praní prádla, nákupy, ale 
i každodenní pomoc nemocným, 
jako ošetřování na lůžku, pomoc 
při oblékání a osobní hygienu. Pa-
cientům i z vesnice zařizuje dovoz 
do koupelny a zpět domů. Veškeré 
služby jsou poskytovány i v sobo-

tu a v neděli a je již vypracován 
i plán na služby o Vánocích. Je to 
činnost obětavá, záslužná a namá-
havá. Pro pečovatelskou službu 
pracuje pět zdravotních sestřiček, 
které dle potřeby provádí odběry 
krve, převazy nemocných a cvi-
čení. Vedení pečovatelské služ-
by pořádá každý rok na lyském 
výstavišti propagační výstavu, 
která přiláká návštěvníky z celé 
republiky, kteří zde vidí výsledky 
ručních i odborných prací našich 
seniorů. V Milovicích je v provozu 
stacionář, kam jsou denně dováže-
ny naši občané, kteří ve společnosti 
potřebují oživit svou samotu. Je-
den z vrcholů činnosti je každý rok 
setkání seniorů na soutoku Labe 
a Cidliny v Poděbradech, kam je 
vždy dovezeno několik autobusů 
s občany z celého okresu a je zde 
připraveno příjemné odpoledne. 
Je zde hudební program, občers-
tvení a hlavně setkání se známý-
mi. V Milovicích bude uspořádán 
v kulturním domě Den seniorů 
a opět zpestření života pro občany.

Chtěl bych poděkovat celému 
vedení lyské pečovatelské služby, 
ale i všem pečovatelkám a řidičům 
za jejich obětavou práci a ochotu. 
A protože vím, že i o Vánocích bu-
dou ve své činnosti pokračovat, 
přeji jim hezké Vánoce, ale i všem 
260 ošetřovaným občanům. Pokud 
možno, budeme se i v příštím roce 
setkávat.

Vladimír Koleška

Dík pečovatelské službě

Před plněním našeho tréninko-
vého plánu zaměřeného na první 
pomoc, jsme spolu s rodiči dvou 
dětí z našeho týmu Dvoreckých 
mladých hasičů, absolvovali kurz 
první pomoci stvrzený certifi ká-
tem. Při této příležitosti se mi po-
dařilo s naším mediálně známým 
školitelem Markem Hylebrantem 
domluvit návštěvu a exkurzi na 
středisku Zdravotnické Záchran-
né Služby Středočeského kraje 
na Kladně, kam jsme se s dětmi 
vydali jedno sobotní listopadové 
dopoledne.

    Po domluvě byla pro všechny 
připravena ukázka sanitek, jejich 
výbavy a výklad průběhu záchran-
né akce. Vše jsme měli k dispozi-

Exkurze Dvoreckých mladých hasičů na ZZS Kladno
ci na prohlédnutí zblízka. Každé 
z dětí si vyzkoušelo   saturaci kyslí-
ku, zafi xování zlomeniny pomocí 
vakuového pytle a posléze jim již 
známou resuscitaci na nové pod-
světlené fi guríně. Zároveň jsme se 
dozvěděli spoustu zajímavých in-
formací.  Podívali jsme se na jeden 
díl připravovaného večerníčku se 
záhranářským tématem, přičemž 
jsem pro účel výuky DVD se vše-
mi díly  dostala s sebou. Za velmi 
zajímavou považuji možnost živě 
vidět práci operátorek linky 155. 
Závěrem všichni přítomni dostali 
drobný dárek s logem ZZS.

    Musím všechny děti moc po-
chválit a poděkovat jim za jejich 
pozornost a spolupráci, kdy mu-

sely být opravdu velmi potichu. 
Výlet se velmi vydařil a já vím 
a věřím, že tento zajímavý zážitek 
nebyl jediným. Těším se tedy na 

další. Děkuji zároveň všem pří-
tomným rodičům za účast.

  Vedoucí mládeže 
Petra Šolínová

V sobotu 6. prosince ukonči-
ly děti z kroužku mladých hasi-
čů v Lysé nad Labem výcvikový 
rok 2014 karnevalem v místní 
zbrojnici. Děti i jejich rodiče 
soutěžili o nejkrásnější masku 
a plnili různé soutěžní úkoly, 
za které byli odměňováni slad-
kostmi a věcnými dary. Ty po-
skytla firma Hamé s.r.o., za což 
pořadatelé děkují. Karnevalu 
se zúčastnilo celkem 35 dětí 
spolu s rodiči v nejrůznějších 
maskách pohádkových bytostí. 
Mezi nejlepší masky se zařadi-
la například červená Karkul-
ka, čarodějnice nebo kocour 
v botách. V závěru maškarní-
ho karnevalu poctil děti svojí 
návštěvou Mikuláš v doprovo-
du anděla a čertů. Ten popřál 
dětem mnoho úspěchů při 
soutěžích v následujícím roce 

a odměnil je spoustou sladkos-
tí. Organizátoři této akce dě-
kují kromě firmy Hamé s.r.o. i 

Mladé hasiče navštívil Mikuláš

ostatním sponzorům a členům 
hasičského sboru, kteří se na 
akci podíleli.

Vladimír Juříček,
vedoucí mladých hasičů

PRÁVNÍ PORADNA
z oblasti občanského práva
22.1. od 16.00 do 17.30 hodin
zdarma – nutné se objednat

14.1.2015 od 16 do 19 hodin
Workshop: Internet, 
webovky a facebook

jak je správně a chytře využívat,
a to nejen při podnikání

27.1.2015 od 17.30 do 19 hodin
Přednáška: 

Rodičovská identita 
a mezigenerační přenos
přednáší psycholožka a psycho-

terapeutka Mgr. Kynclová

MIMIKLUBKO
pro budoucí maminky 

a pro děti od narození do 1 roku
každé úterý 9.00-10.30 hodin
13.1. = povídání o tom, jaké 
léky jsou pro děti vhodné 

a jak řešit nemoci

dne 19. 11. v 16.35 hodin, který na-
lezenou hotovost vrátil na pokladně 
pobočky. Velmi si vážím Vašeho činu 
a veřejně Vám za něj děkuji. 

Mgr. Lenka Chlíbková, DiS.
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Stali jste se obětí trestného 
činu? Kladete si otázku, proč se 
to muselo stát zrovna Vám? Ovlá-
dají Vás pocity smutku, strachu, 
vzteku či nespravedlnosti? Neví-
te, kam přesně se s Vaší tíživou 
situací obrátit o radu nebo o po-
moc? Nejste v tom sami! Právě pro 
Vás je tu totiž projekt „Proč zrov-

Projekt Probační a mediační služby pomáhá 
bezplatně obětem trestných činů

na já?“, který po celé ČR pomáhá 
obětem trestné činnosti. Projekt je 
zaměřen na právní a psychosociál-
ní poradenství a pomoc všem, kteří 
se cítí být obětí trestného činu, bez 
ohledu na věk, pohlaví, způsobe-
nou újmu či fázi trestního řízení. 
V rámci středních Čech působí 
poradna také ve městě Nymburk 

v rámci střediska Probační a medi-
ační služby ČR na adrese Boleslav-
ská 139 (sídlo okresního státního 
zastupitelství). Poradenství posky-
tují zkušení a empatičtí poradci, 
kteří se snaží o maximálně citlivý, 
diskrétní a profesionální přístup. 
Poradnu lze kontaktovat telefonic-
ky na mobilu +420 737 247 470 

nebo +420 733 788 936, případně 
elektronicky skrze maily jjezek@
pms.justice.cz nebo vkulikova@
pms.justice.cz. Bez objednání je 
možno využít poradnu otevřenou 
v pondělí od 15 do 17 hod. a ve stře-
du od 9 do 11 hod. nebo si předem 
sjednat osobní schůzku. Závěrem 
je třeba zdůraznit, že veškeré tyto 
služby jsou poskytovány naprosto 
bezplatně.

Centrum sociálních a zdra-
votních služeb Poděbrady o.p.s. 
poskytuje sociální služby v do-
mácím prostředí v regionu okre-
su Nymburk v různých podobách 
od roku 1971. Za tuto dobu prošla 
organizace značnými změnami 
a vývojem.  Od roku 2005 je obec-
ně prospěšnou společností založe-
nou městem Poděbrady.

V roce 2001 se podařilo regis-
trací nestátního zdravotnického 
zařízení sociální služby rozšířit 
o domácí zdravotní péčí, a tak 
v domácím prostředí občanů pro-
vázat sociální a zdravotní služ-
by. Domácí zdravotní péči posky-
tují registrované zdravotní sestry, 
na základě ordinace praktického 
lékaře nebo ošetřujícího lékaře 
v nemocnici podle potřeby 7 dní 
v týdnu, 24 hodin denně. Pro ne-
mocné je tato služba bezplatná. 
Je hrazená zdravotními pojišťov-
nami, s nimiž máme uzavřené 
smlouvy. Půjčujeme kompenzační 
pomůcky, např. chodítka, toaletní 
křesla, invalidní vozíky a další. 

Posláním společnosti je zajistit 
pomoc a podporu občanům v je-
jich domácím prostředí, pokud se 
ocitnou v nepříznivé životní situa-
ci a potřebují pomoc druhé osoby 
se zajištěním základních život-
ních a osobních potřeb. Důvodem 
může být nemoc, stáří, zdravotní 
či tělesné postižení, které omezují 
soběstačnost. Myšlenku domov 
je doma naplňujeme prostřed-
nictvím poskytování širokého 
spektra sociálních služeb a jejich 
vhodnou kombinací. Společnost 
podle zákona 108/2006 Sb., o so-
ciálních službách poskytuje a má 
registrovány tyto sociální služby:   
• pečovatelská služba - pomá-
 háme doma s podáním jídla, 
 s osobní hygienou, s nácvikem 
 soběstačnosti, přesuny na lůž-
 ko a vozík, s vedením domác-
 nosti zajistíme nákupy, po-

 chůzky k lékaři, úklid domác-
 nosti, dovoz obědů, na stře-
 disku zajistíme koupání, praní 
 a žehlení prádla, pomůžeme 
 s vyřízením úředních záleži-
 tostí, dohlédneme na správné 
 užívání léků a další.
• osobní asistence - zajistíme 
 pomoc při zvládání úkonů 
 péče o vlastní osobu, podporu 
 při zajištění chodu domác-
 nosti, doprovodíme na úřad, za 
 zájmovou činností a další,  
• denní stacionář  -  využívají ob-
 čané z Lysé a okolí od roku 
 2002, nachází se v prostorách 
 našeho střediska v Milovicích, 
 je zde možnost být v kontaktu 
 s vrstevníky a nebýt sám doma, 
 zajímavě vyplnit volný čas, roz-
 víjet svoje schopnosti a doved-
 nosti, ulevit pečujícím rodinám. 
• odlehčovací služba - zajistíme 
 potřebnou péči o blízké v době, 
 kdy si pečující rodina potře-
 buje zajistit lékaře, vyřídit 
 svoje záležitosti, odpočinout si, 
 v době její dovolené, či zaměst-
 nání. Péči poskytujeme doma 
 nebo ve středisku v Sánech, 
 kde máme od roku 2010 poby-
 tovou službu s péčí 24 hod, dél-
 ka pobytu je podle potřeby ro-
 diny. Službu využívají občané 
 z celého okresu, často i lidé 
 z Lysé nad Labem a okolí. 
 

Služby jsou dostupné každé-
mu člověku podle jeho individuál-
ních potřeb (zajistíme i několik 
návštěv v průběhu dne) bez rozdí-
lu bydliště (město, obec) v celém 
regionu okresu Nymburk, a to jak 
v pracovní dny od 7.00 do 15.30 
hodin, tak podle potřeb klientů 
i ve večerních hodinách, o víken-
dech a svátcích. Služby poskytuje-
me na základě smlouvy s klientem, 
úhrady za sociální služby jsou dány 
ceníkem.

Pokud se ocitnete v tíživé si-

tuaci, rádi poskytneme potřebné 
informace při osobním jednání 
v domácím prostředí nebo na 
středisku v Lysé nad Labem, 
nám. B. Hrozného 1722, tele-
fon  325 551 353, 775 760 777, 
na internetových stránkách 
www.centrum-podebrady.info.

Dále podporujeme rodiny pe-
čující o své blízké nejen poskyto-
váním služeb, ale i pravidelným 
organizováním kurzů pro pečující 
rodiny. V nich získávají rodiny 
mnoho užitečných informací, jak 
zvládnout pečování a zároveň si 
vzájemně předávají informace.  
Od loňského roku je také novou 
službou podpora pěstounských 
rodin. 

Organizačně je provoz společ-
nosti rozčleněn do čtyř středisek: 
Lysá nad Labem, Poděbrady, 
Nymburk a Městec Králové. Ředi-
telství je v Poděbradech, nyní nově 
v prostorách Městského úřadu 
v „Pentagonu“ ve 4. patře – nám. 
T. G. Masaryka 1130/80. V součas-
né době poskytujeme služby cca 
2000 občanům našeho regionu. 

Mohu říci, že v mnohých okre-
sech a regionech není běžné, aby 
měli občané zejména v menších 
obcích možnost zůstat doma 
i v době, kdy potřebují pomoc 
druhé osoby, a rodina není na 
blízku. Senioři na našem okrese 
mají možnost volby, zůstat doma 
co nejdéle za pomoci mnoha 
služeb a odchod do domova pro 
seniory volit, až pokud již byly vy-
čerpány všechny možnosti.  Jsme 
rádi, že se nám daří komplexně 
zajistit a řešit služby a podpo-
ru v domácím prostředí, včetně 
hospicové péče. Určitě za to pa-
tří poděkování naší paní ředitel-
ce Třískové, všem pracovníkům 
společnosti, ale také všem zastu-
pitelům měst a obcí našeho okre-
su, kterým není lhostejný život 
svých starších spoluobčanů. Pro 
nás je to zavazující, chceme naše 
služby i nadále rozvíjet a zvyšovat 

jejich kvalitu.   
Poskytováním služeb se snaží-

me pomoci naplnit nejen základní 
životní potřeby klientů, ale také se 
zajímáme o kvalitu jejich života, 
vyplnění volného času, či možnosti 
kontaktu s druhými lidmi, proto 
pořádáme různé akce. Mezi největ-
ší patří soutěžní výstava Šikovné 
ruce našich seniorů, která v loň-
ském roce proběhla již po patnácté. 
V červnu se stalo tradicí velmi ob-
líbené zábavné odpoledne na Cidli-
ně, kde se setkávají senioři z celého 
okresu. Z Lysé nad Labem a okolí 
se pravidelně účastní kolem 90 se-
niorů.  7. 10. 2014 jsme ve spolu-
práci s městem Milovice připravili 
oslavu Mezinárodního dne seniorů 
v Kulturním domě v Milovicích za 
účasti cca 150 seniorů z Milovic, 
Lysé nad Labem, Stratova, Ostré, 
Přerova a Semic. Prohlédli jsme si 
výstavu ručních prací klientů z den-
ního stacionáře v Milovicích a Klu-
bu ručních prací Milovice. Nahlédli 
jsme do činnosti Klubu seniorů 
z Milovic, Místní organizace Svazu 
postižených civilizačními choroba-
mi a Sjednocené organizace nevi-
domých a slabozrakých. Děti ZUŠ 
F. A. Šporka z Lysé nad Labem a ZŠ 
Juventa v Milovicích potěšily svým 
krásným vystoupením a k dobré 
náladě přispěla živá hudba, nechy-
běl ani tanec. V říjnu se pro klienty 
a veřejnost stal Den otevřených dve-
ří v denním stacionáři v Milovicích 
příjemným zážitkem.  Byl spojený 
s ukázkami činností a zakončen 
opékáním buřtů společně s rodin-
nými příslušníky klientů.  V pro-
sinci jsme připravili předvánoční 
posezení. 

Chtěla bych všem spolupracují-
cím organizacím, našim pracovní-
kům, klientům a všem občanům, 
popřát mnoho zdraví, štěstí a úspě-
chů, aby nový rok přinesl každému 
mnoho radosti, pohody a milých 
setkání. 

Bc. Věra Součková 
vedoucí střediska Lysá n. L.

Sociální a zdravotní služby v domácím prostředí 
v Lysé nad Labem a okolí

Máme za 
sebou nejkrás-
nější svátky 
v roce, Vánoce, 
které ale spolu 
s rodinnou po-

hodou, návštěvami přátel, milými 
dárky pod vánočním stromečkem 
s sebou přinášejí častou obavu: jak 
zvládnout tu přemíru dobrot bez 
nabrání na váze? A zároveň před-
sevzetí, jak hned od ledna začneme 
hubnout. Pokud začínáte hubnout 
každým rokem, každého prvního, 
každé pondělí a veškeré pokusy 
končí po několika dnech velkým 
zklamáním, udělejte letos změnu 
a přijďte do kolektivu. Nestresujte 
se! Začněte letos jinak, bez hlado-
vění a zdravě. Poradíme vám, od-
halíme skryté příčiny vaší nadváhy 
a pomůžeme vám je odbourat. Zdra-
vý životní styl a ozdravení celého va-
šeho organizmu po vánočních svát-
cích a před jarem je jistě potřebné 
a žádoucí, ale bez odborného vede-
ní se nemusí dostavit patřičný 
a dlouhodobý efekt. Proto vám nabí-
zíme novoroční relaxačně-redukující 
kurzy hubnutí v příjemném kolekti-
vu za odborného dozoru, doplněné 
o pohyb pod dohledem zkušené 
cvičitelky. 

A jedna rada na závěr: člověk je 
tvor společenský, pobavit i učit se, 
cvičit i hubnout, na to nemá cenu 
být sám.

Kurz snižování nadváhy a zdra-
vého životního stylu v Lysé nad 
Labem začíná 18. ledna 2015 od 
17.00 hodin.
V kurzu máte možnost:
- změnit svůj životní styl
- zredukovat váhu
- porozumět označování 
 na obalech výrobků
- naučit se nakupovat kvalitní 
 potraviny

Do nového roku bez stresu
z nadbytečných kil

- získat pomůcky usnadňující 
 hubnutí
- naučit se sestavit si vhodný 
 a zdravý jídelníček
- ochutnat potraviny vhodné 
 při hubnutí
- příjemně strávit čas ve společnosti
 lidí majících stejný cíl

Kurzy trvají 11 týdnů a tvoří je 
každý týden jedna tříhodinová sku-
pinová lekce (2 hodiny povídání 
+ 1 hodina cvičení).

Jezte s námi zdravě - krabičky 
do zaměstnání i do domu

Jestliže se stále trápíte držením 
diety a snaha zhubnout alespoň 
nějaká kila je pro vás čím dál těž-
ší a nemáte možnost kvalitního 
stravování v zaměstnání, připra-
vili jsme pro vás program ,,Jez-
te s námi zdravě“ - je to systém 
stravování, který vám pomůže 
dosáhnout redukce váhy, lepší 
kondice nebo prostě jen ušetřit čas.                                                                                                
Tak pokud chcete jíst zdravě a bez 
práce, ochutnejte naše krabičky, 
které splňují zásady zdravé výživy.

Aktuální jídelníčky naleznete na 
www.vyzivovyporadce-hubnutí.cz.

Nordic Walking - sport 
pro všechny generace
- půjčovna, prodej a servis holí
- prodej krokoměrů a kompresních 
 legín
- výuka a instruktáž
- kurzy pro začátečníky i pokročilé

Pravidelné lekce Nordic Walk-
ingu začínají 19. ledna v 18.30 ho-
din (vždy v pondělí a ve čtvrtek).

Přihlášky a informace:
Renata Zápotocká, výživový poradce 
www.vyzivovyporadce-hubnutí.cz 
Tel.: 775 246 033

Klub náhradních rodin RC Routa Čelákovice: 
vzdělávací seminář pro pěstouny 

„Agrese je OK“
30. 1. 2015 od 15.30 do 19.00 hodin,

JAZYKová škola Čelákovice, 
lektor Mgr. Michal Vybíral, Liga otevřených mužů.

Zážitkový seminář, který je zaměřen na proak  vní 
práci s agresí u chlapců, zejména na rozbor reál-
ných konkrétních situací, které běžně zažíváme. 
Seminář je určen pouze pro pěstouny. Program 

pro předem přihlášené dě   zajištěn.

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

Rok 2015 bude pro Lysou nad 
Labem nový v tom, že voliči přeroz-
dělili v podzimních komunálních 
volbách své hlasy a v zastupitelstvu 
i na radnici se objevily nové kon-
stelace. Kdyby však mělo zůstat jen 
u toho, bylo by to žalostně málo. 
Velká část obyvatel totiž očekává 
změny, jak to rozdělením hlasů 
dala najevo. Významná část ovšem 
potvrdila i stávající kurs. O obojím 
svědčí  program radniční koali-
ce, který se nedojednával zrovna 
hladce. V KDU-ČSL jsme v těsné 
spolupráci se sympatizujícími nezá-
vislými rozhodně nehodlali ulehčit 
celé jednání tím, že bychom slevili ze 

Nebudeme to dělat jednoduché jiným, tím méně sobě
svých priorit. Bylo povzbuzující, že 
Kulturně! a Lysá v pohybu k tomu 
přistupovali stejně. Pevně věříme, že 
se tento trend podaří udržet, na tom 
budeme pracovat. Výsledek se jistě 
dostaví a začne se něco dít i v oblas-
tech života lyské pospolitosti, které 
dosud zůstávaly spíš opomíjené.

Do voleb jsme šli s trochu kacíř-
ským postojem vůči tomu, co se 
často zúženě rozumí pod pojmem 
„komunál“. Ale co se někdy může 
jevit jako kacířské, může být občer-
stvujícím vánkem změn. Říkali jsme 
si totiž, že pro nás nejsou tak důleži-
té – když to vyjádřím s nadsázkou 
– ani tak vysoce kvalitní chodníky 

a vozovky jako spíš bezpečnost 
našich dětí, dědečků a babiček, 
klidnější doprava, čistší prostředí 
a vůbec rozvoj města. Ovšem rozvoj 
všestrannější než ten, který spočí-
vá hlavně v péči o městskou infra-
strukturu (i když i ta je samozřejmě 
nepominutelná a je nutné se jí věno-
vat podle míry aktuální naléhavosti 
nebo s rozumným náskokem před 
předvídatelnými problémy).

Jsme totiž přesvědčeni, že mno-
hem důležitější jsou věci, které ne-
jsou vidět a nedají se s jistotou zvá-
žit, změřit a spočítat podobně jako 
budoucí úroda nebo neúroda. Zasít 
se však musí vždy. Proto jako nejdů-

ležitější investice vnímáme přede-
vším ty, které jdou do nejmladších 
generací. K našim prioritám tak pat-
ří podpora zájmových a sportovních 
aktivit, které obohacují osobnostní 
rozvoj dětí a mládeže a prohlubují 
jejich výchovu, a tedy i podpora or-
ganizací, které tuto činnost nabízejí 
a zajišťují. Je to naše srdeční záleži-
tost. Považujeme to za moudré. Kva-
litnější výchova, která dokáže předat 
a upevnit mravní hodnoty, respekt 
jednoho člověka ke druhému, je tou 
nejlepší prevencí kriminality v době, 
kdy jsou mladí lidé často vychová-
váni hlavně zábavním průmyslem, 
aniž by rodiče, nebo i občanská 

společnost mohli proti tomu něco 
zásadního udělat. 

Těmto trendům je možné – 
a nutné – se postavit nejen na poli 
rodinném, ale i občanském – třeba 
v rámci obecní pospolitosti. Předně 
tím, že se zvýší podpora výchovných 
aktivit, které se zakládají na zdravých 
hodnotách. Aha… a které že to jsou 
hodnoty…? Tuhle jsme si je mohli 
připomenout o Vánocích. Kdo to ne-
stihl, bude mít další příležitost třeba 
na Velikonoce, a vlastně už na Tři 
krále. Ježíšovu dobrou radu „chovej 
se ke druhému tak, jak chceš, aby se 
on choval k tobě“ vnímáme jako zce-
la zásadní odkaz, se kterým západní 
kultura a civilizace stojí i padá. Ale 
tato klíčová postava lidských dějin 

měla ještě náročnější variantu: „Měj 
rád svého bližního, jako máš rád sám 
sebe.“ Každý asi sám ví, jak je ne-
snadné dostát této výzvě.

Také v roce 2015 budeme po-
kračovat v tradici „prvních střed 
v měsíci“, kdy budeme k dispozici 
pro osobní setkání se spoluobčany. 
Ve středu 7. ledna 2015 budeme 
úřadovat jako obvykle od 18 hodin 
v příjemném prostředí restaurace 
U Krále Václava v Masarykově ulici 
218. Můžete s námi komunikovat 
i prostřednictvím našeho faceboo-
kového profi lu nebo e-mailem: 
lysanadlabem@kdu.cz. Těšíme se 
na vás.

Jan Burian
zastupitel a radní za KDU-ČSL
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Již delší dobu jsme veřejnost ne-
informovali, co je v šachu nového. 
V říjnu zahájilo mistrovskou sezó-
nu hned osm našich družstev. Jako 
jedni z mála v ČR máme obsazené 
všechny soutěže družstev dospě-
lých. Nikde nehrajeme o postup, 
není kam postoupit. Jen A druž-
stvo, Výstaviště Lysá n. L., chce 
konečně získat medaili.

Máme za sebou tři kola a tak 
tentokráte informujeme o třech 
ligách.

Co k extralize, po tak vydaře-
ném začátku extraligy, kdy máme 
plný počet bodů a jsme s Novým 
Borem jediní bez ztráty kytičky, 
jsme jistě spokojeni. Navíc jsme 
neprohráli ani jednu partii a to 
je základ úspěchu. Když se nic 
neprohraje, stačí jeden celý bod 
k vítězství. Celé družstvo zaslou-
ží velkou pochvalu, máme z toho 
všichni radost.

Musíme však zůstat nohama 
na zemi, každé utkání extraligy je 
velice vyrovnaný souboj osobností 

Tabulka extraligy ČR po 4. kole
pořadí družstvo V R P body skóre výhry
1. 1. ŠK Novoborský 4 0 0 12 26.0 21
2. Výstaviště Lysá n. L. 4 0 0 12 22.0 12
3. Zikuda Turnov 3 1 0 10 18.0 5
4. Labortech Ostrava 3 0 1 9 19.5 12
5. Slavoj Ostrava - Poruba 2 0 2 6 17.5 10

Šachisté informují
a to co nám vyšlo v prvních čty-
řech kolech, nemusí platit stále. 
Pořád je cílem našeho družstva 
dostat se konečně na bednu 
a získat medaili. Zatím se nám to 
nepodařilo, ale snad to konečně 
vyjde. Čeká na nás však minimál-
ně pět těžkých soupeřů a bodovat 
s nimi bude těžký boj (Nový Bor, 
Turnov, Rapid Pardubice, Labor-
tech Ostrava a Poruba).

V rámci ŠK JOLY pracují tři 
šachové kroužky pro mládež (ZŠ 
J.A.K. Lysá n. L. pondělí, ŠK 
JOLY pátek a ZŠ Semice středa). 
Kontakt pro případné zájemce na 
stránkách ŠK – www.sachy-lysa.
cz , na nástěnce klubové místnosti 
Sojovická 268/3, nebo na e-mailu 
petr. saeckl@worldonline.cz.

V lednu 2015 (10. a 11. ledna) 
přivítáme na výstavišti v 5. a 6. 
kole extraligy přední kluby: Zikuda 
Turnov a mnohonásobný mistr ČR 
1. novoborský šachový klub.

Za pozornost děkuji.
Saeckl Petr ŠK JOLY Lysá n.L.

6. AD Mahrla Praha 2 0 2 6 16.0 8
7. Rapid Pardubice 2 0 2 6 16.0 7
8. BŠŠ Frýdek-Místek 2 0 2 6 15.0 5
9. Ancora Tatran Litovel 1 0 3 3 15.5 5
10. TŽ Třinec 0 1 3 1 10.5 1
11. ŠK Karviná 0 0 4 0 8.5 1
12. 2222 ŠK Polabiny 0 0 4 0 7.5 3

Tabulka 1. ligy západ po 3. kole 
pořadí družstvo V R P body skóre výhry
1. Unichess A 3 0 0 9 17.5 14
2. ŠK Joly Lysá n. L. B 3 0 0 9 17.5 12
3. ŠK Sokol Vyšehrad 3 0 0 9 16.5 11
4. ŠK AD Jičín 2 1 0 7 14.5 11
5. TJ Bohemians Praha 2 0 1 6 14.5 12
6. TJ Spartak Vlašim 1 1 1 4 10.5 7
7. Karlovar. šachklub Tietz 1 0 2 3 10.0 7
8. QCC České Budějovice 1 0 2 3 10.0 4
9. 1. Novoborský ŠK B 0 1 2 1 10.0 4
10. TJ Praha - Pankrác 0 1 2 1 9.5 4
11. Unichess B 0 0 3 0 7.0 4
12. TJ Slavia Hr. Králové 0 0 3 0 6.5 3

Tabulka 2. ligy C po třetím kole 
pořadí družstvo V R P body skóre výhry
1. ŠK Gordic 3 0 0 9 14.5 10
2. Sokol Kolín 2 1 0 7 13.0 6
3. ŠK Joly Lysá n. L. C 2 0 1 6 14.5 10
4. Dolní Kralovice 2 0 1 6 14.0 10
5. ŠK GROP Praha 2 0 1 6 13.5 9
6. SK OAZA Praha 2 0 1 6 12.5 8
7. TJ Bohemians Praha B 1 1 1 4 13.0 8
8. ŠK Sokol Vyšehrad B 1 0 2 3 12.0 9
9. TJ Sparta Kutná Hora 1 0 2 3 11.5 6
10. Silko Gambit Jihlava 1 0 2 3 11.0 6
11. Sokol Praha - Kobylisy B 0 0 3 0 8.0 3
12. Klub šachistů Říčany 1925 0 0 3 0 6.5 2

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

Vážení občané, po delší odmlce, 
způsobené novými komunálními 
volbami, bych si Vás dovolil in-
formovat o nových poznatcích při 
řešení přípravy dvou nejdůležitěj-
ších akcí ze Strategického plánu 
rozvoje města. Jde o II. etapu ob-
chvatu a nový Domov pro seniory. 
Vzhledem k tomu, že minulé ve-
dení města naprosto neuznávalo 
schválený Strategický a ani ko-
munitní plán města a dlouhodobě 
obě akce se nesnažilo řešit, resp. 
některé procesy obnovit, snažili 
jsme se spolu s panem Sedláčkem 
téměř rok o obnovení spolupráce 
s krajem na obou stavbách, proto-
že hrozilo, že naše město nebude 
mít v budoucnu již vůbec žádnou 
šanci. Pokud jde o obchvat, tak 
se nám po značném úsilí podařilo 
přesvědčit kraj, aby nám nabídl 
opět smlouvu o spolupráci, což se 
nakonec v srpnu t. r. podařilo. Šlo 

Obchvat a Domov pro seniory
o typizovanou smlouvu s možnos-
tí ji kdykoliv vypovědět a dodatky 
zpřesňovat základní ujednání. 
Přes varování bohužel někteří za-
stupitelé ke smlouvě podali řadu 
připomínek, o kterých jsme vě-
děli předem, že pro kraj většina z 
nich bude naprosto nepřijatelná. 
Původně měl kraj smlouvu podle 
dohody s panem hejtmanem rati-
fi kovat na jednání RM do konce 
září. Bohužel, připomínkování 
ze strany města se zcela zbytečně 
zpozdilo. Pan starosta dostal ale 
3. 9. 2014 od ZM úkol, aby zahájil 
co nejdříve jednání s krajem. Za 
celé 3 měsíce nebyl schopen se na 
schůzce dohodnout a neomlouvá 
jej ani to, že v určité fázi to způ-
sobilo onemocnění zástupce kraje 
pro jednání. V době psaní tohoto 
článku by měl na kraji jednat. 
Původně byla dohoda, že budu 
přizván na všech jednáních. Ov-

šem tak, jako kdykoliv dříve, svůj 
příslib nesplnil. Ale uvidíme, s čím 
přijede, a doufám, že nás překvapí 
pozitivními výsledky a Vás bude 
nějakým způsobem informovat o 
dalším postupu. Na kraji přízni-
vá situace pro toto vedení města 
bohužel není. To co předvedlo 
Kulturně ve vztahu k organizaci 
ČSSD ve městě, při povolebním 
vyjednávání jistě dobrým zákla-
dem pro další jednání rozhodně 
není. V případě výstavby Domova 
pro seniory nakonec pod verbál-
ním nátlakem dalších zastupitelů 
a rozhodnutí ZM pan starosta po-
slal dne 23. 9. dopis na kraj se žá-
dostí o obnovení procesu výstavby 
nového domova. Tuto možnost 
jsme opět předjednali na kraji s 
panem Sedláčkem. Po mnoha 
jednání byla na pana starostu za-
slána dne 24. 11. 2014 odpověď, 
která měla být původně velice 

negativní. Za pomoci Krajského 
klubu KSČM a nemalého úsilí 
krajského zastupitele za KSČM 
a současného zastupitele KSČM 
v Milovicích pana Mgr. Zdeňka 
Milaty, se podařilo při jednání v 
Sociální Komisi kraje navrhnout 
odpověď tak, aby byla ještě určitá 
naděje a kraj nabídl i v této věci 
spolupráci a uznal, že stávající 
stav v Domově na Zámku není 
dobrý přes veškerou snahu jeho 
vedení i personálu. Je otázkou, jak 
se bude nové vedení města k obě-
ma projektům chovat a budou na 
řešení účinně a nedemagogicky 
spolupracovat. Dveře k realizaci 
byly zásluhou KSČM a KDU-ČSL 
pootevřeny. KSČM s tím nemá 
žádný problém, protože koaliční 
program nového vedení města je 
v podstatě dlouhodobým progra-
mem KSČM.

Ing. Petr Gregor, zastupitel
za KSČM, bezpartijní

Do rukou se mi dostala Koaliční 
smlouva (KS) pro volební období 
2014–2018, kterou podepsalo devět 
zastupitelů z ODS, KULTURNĚ!, 
KDU-ČSL, Naše Lysá a Lysá v po-
hybu.

KS je obšírná a čítá šest stran, 
proto se zaměřím jen na některé její 
obsahové stránky.

Co mi na KS vadí? V bodu 5 se sig-
natářům KS ukládá, že po dobu trvá-
ní této smlouvy neuzavřou otevřenou 
ani skrytou koalici s jiným politickým 
uskupením. To odporuje slibu zastu-
pitele, který je zakotven v Zákoně 
č. 128/2000 sb. O obcích. Dále je v 
tomto zákoně v paragrafu 69, článek 
(4) uvedeno, že „Člen zastupitelstva 
obce vykonává svůj mandát osobně a 
v souladu se svým slibem a není při-
tom vázán žádnými příkazy.“

Z vlastní zkušenosti zastupitele 

Koaliční smlouva
vím, že pokud zastupitelé nehlasují 
podle svého vědomí a svědomí, tak 
dochází ke špatným rozhodnutím, 
které pak nelze zvrátit. Jako příklad 
stačí uvést rekonstrukci Masaryko-
vy ulice.

Z obsahu KS mě potěšila pro-
klamace koaličních partnerů, kteří 
uznávají demokratické právo opo-
zičních stran na kontrolní činnost. 
Podíváme-li se na rozdělení funkcí 
předsedů výborů a komisí, musí-
me konstatovat, že demokratičnost 
skončila již u proklamace. Opozice 
dostala jen funkci předsedy kont-
rolního výboru, přesto však bude 
mít koalice v počtu členů převahu! 
V Milovicích neproklamovali de-
mokratičnost, ale funkce předse-
dů obou výborů dostala opozice 
(KSČM, ODS).

Jsem rád, že koaliční partneři 

chtějí provést revizi všech dlouho-
dobých smluv. Chtěl bych upozor-
nit jak opoziční, tak nové zastupi-
tele, aby nezapomněli na prověření 
smlouvy uzavřené mezi městem 
Lysá n. L. a fi rmou MS Develop-
ment z roku 2008 k výstavbě areálu 
bývalé FRUTY. Podle vyjádření p. 
starosty Jiřího Havelky v LISTECH 
2/2008 měla být stavba celého are-
álu ukončena do konce roku 2010! 
V článku se dále uvádí, že se fi rma 
zavázala všechny objekty postavit 
a zajistit jejich fi nancování. Mimo 
již postavených a stavěných bytů v 
areálu se snad dočkáme městského 
sálu, hotelu, plaveckého bazénu, 
kavárny a restaurace, pošty, obcho-
dů, garáže a dětského hřiště.

V KS je vytyčen závazek, že za-
jistí výstavbu kulturního sálu. Zde 
mi není zcela jasné, zda-li se myslí 
sál, který měl být postaven již v roce 
2010 v areálu bývalé FRUTY, nebo 

zda-li je to projekt nový.
Co se týče rozdělení působnosti 

uvolněných funkcionářů a radních, 
nemá smysl to nějak komentovat. 
Z toho, co vychází na povrch je 
vidět, že některým nechybí velké 
sebevědomí. Uvidíme, jak se jejich 
přehnané sebevědomí bude odrážet 
v ovlivňování práce odborů státní 
správy!

Celkový dojem z Koaliční smlou-
vy je ten, že její obsah byl šitý hor-
kou jehlou. Nepochopil jsem, jak 
mohl Ing. Eliška z KULTURNĚ! 
podepsat některé otázky v KS, 
vzhledem k tomu, že byl ještě v říjnu 
opozičním zastupitelem. Tady asi 
platí rčení (s malou úpravou), že je 
bližší funkce než kabát.

Těším se na Programové pro-
hlášení Rady města, které nám 
občanům ukáže, na co se můžeme 
v letech 2014–2018 těšit.

Ján Šturm

První, po volbách na úřed-
ní desce a na internetu (www 
stránkách města), zveřejněný 
návrh rozpočtu vykazuje určité 
nedostatky, nechcili říci přímo 
diletantství. Jen několik málo 
příkladů. 

Že by amatérský, nebo pečlivě 
promyšlený návrh? To nechť po-
soudí čtenář sám. 

Položka rozpočtu Dostavba 
budovy Jednota pro použití ZUŠ 
z kapitoly služby pro obyvatel-
stvo činí 3.000 000,- Kč. To je 
plánovaná investice do objektu, 
ve kterém je prodejna potravin 
na rohu náměstí Husova a Bed-
řicha Hrozného. Jedná se o ve-
stavbu učeben do podkroví. Jde 
však o investici města do cizího 
majetku.

Zatím co Jedličkův dům na ná-
městí Bedřicha Hrozného, který 
je v majetku města, již několik 
let zeje prázdnotou. V minulém 
volebním období byla Zastupi-
telstvem města doporučena jeho 
úprava pro účely ZUŠ, ale vede-
ní města se dosud nezmohlo ani 
na zadání vypracování projekto-
vé studie, která by řešila nutné 
rekonstrukce a ZUŠ požadované 
úpravy. 

Obdobná situace je s objek-
tem bývalé organizace PRI-
VUM v ulici ČSA. Obě budovy 
nejsou plně využívány městem 
a dlouhodobě čekají na smys-
luplnou rekonstrukci a využití 
pro školství, kulturu, nebo soci-
ální služby. Přitom investice do 
těchto domů by byla investicí 
do vlastního majetku, bez pří-
padného placení nájmu cizímu 
vlastníkovi. Ovšem, to by se 
město musilo o budovy starat 
a nečekat, až zchátrají nato-
lik, že je představitelé města 
z úsporných důvodů navrhnou 
k prodeji vybranému (rozuměj 
spřízněnému) zájemci.

V rozpočtové sestavě rozpoč-
tové výdaje – investice, je hned 
v první položce: Projekty část-
ka 3,500.000,- Kč aniž by byla 
přiložena specifi kace, za které 
projekty chce vedení města tyto 
veřejné prostředky utratit. Je 
otázkou, dle jakých priorit jsou 
vybírány ulice k rekonstrukci 
komunikací. Nejvíce dopravou 
zatížená komunikace, např. 
k parkovišti s 50 parkovacími 
místy v délce cca 250 m, je pa-
nelová. Denně zde projede asi 
120 aut. Další panelová ulice 
je téměř ve středu města. Těch 

První kroky koalice?
panelových provizorií je i v Li-
toli nadbytek. Ty však v plánu 
chybí. Krom toho je v plánu 
ulice kpt. Jaroše za 2,700.000,- 
Kč a komunikace U Vodárny za 
1,000.000,- Kč. Obzvláště tento 
záměr je téměř hoden prověření 
Státním zastupitelstvím. Vedení 
města přesvědčilo v minulém 
volebním období zastupitelstvo 
o vhodnosti přijmutí daru ve výši 
600,000,- Kč od developerů na 
výstavbu komunikace k novým 
RD v této ulici. V jiných částech 
města, ale i obcí spadajících pod 
Stavební úřad v Lysé, se na infra-
strukturu skládají vlastníci při-
lehlých pozemků. Případná pro-
vizorní komunikace i pro menší 
počet domů, by byla překážkou 
v následné kolaudaci. Komu-
nikaci k napojení na silnici 
č. II/332 vedoucí z Lysé do Milo-
vic bude musit vystavět ze svých 
prostředků město. Proto v roz-
počtu ten milion. A to i přes to, že 
město zde nemá žádný svůj po-
zemek, který by jeho převodem 
na stavební pozemek zhodnotilo 
a pak následně za své takto zís-
kané prostředky budovalo pří-
stupovou komunikaci. Proč tedy 
bude fi nancovat stavbu nové sil-
nice? Inu proto, že legalizaci této 
pro město nevýhodné transakce 
- prosazení přijetí daru proti pří-
slibu vybudování komunikace za 
městské - veřejné prostředky, je 
zřejmě jiný zájem? Jaký? To si 
však může každý jenom domýš-
let. Na kanalizaci Byšičky je vy-
členěno 10,000.000,- Kč. Zatím 
však několik volebních období 
zůstává nedokončena kanalizace 
ve Dvorcích. 

V kapitole Kultura a tělový-
chova září položka – okna, fasá-
da, zahrada ve výši 13,000.000,- 
Kč. Jako jinde je nemovitost 
určení anonymní. Není známo 
která okna, fasáda a čí zahrada 
budou tímto nákladem zrenovo-
vány. Jinak většina ze tří stránek 
položek nemá za sebou napsa-
nou ani korunu.

Nebylo by dobré dokončit to, 
co je rozděláno a pak začínat 
další akce?

Všem občanům přeji do no-
vého roku kromě zdraví, štěstí, 
pracovních a osobních úspěchů 
i více zájmu o činnost, kterou vy-
víjí vedení města v prospěch nás 
všech a jemu pak více odbornos-
ti, respektive používání hlavy 
a zdravého selského rozumu.

Tomáš Sedláček
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CENÍK
RÁMEČKOVÉ 
SLOUPKOVÉ

INZERCE

Uzávěrka je vždy 
10. dne v předchozím 

měsíci!

20%
SLEVA

 při opakování 
inzerátu 
3x a více 

Text inzerátu zasílejte 
na e-mail:

listy@knihovnalysa.cz.

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

www.knihovnalysa.cz
www.mestolysa.cz Doučím v Lysé SŠ a Bc MATEMATIKU, SŠ DEG, T: 325 551 178.

Mgr. Helena Šubrtová
tlumočení a překlady 

- anglický jazyk
i s ověřením = razítkem soudního překladatele

výuka anglického jazyka 
(dětí i dospělých, všechny úrovně)

www.kvalitnipreklad.cz
Alešova 1377/18, Lysá n. L.
(5 min. od vlakového nádraží)

tel.: 723 444 117
email: hsubrtova@seznam.cz
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Myslivecké sdružení Lysá nad Labem Doubrava
pořádá

MYSLIVECKÝ BÁL
v sobotu 17. ledna 2015 od 20.00 hodin

v Kulturním domě v Milovicích

 
ples zahájí myslivecké fanfáry

hraje skupina MINI BAND
bohatá zvěřinová tombola 

(100 ks různé zvěře)
vstupné 150,- Kč

Předprodej vstupenek v Knihovně města Milovice.

Farní charita Lysá nad Labem 
a obec Kostomlaty nad Labem

Vás zvou na 

Tříkrálový koncert
3. 1. 2015 od 15.00 hodin
v kostele sv. Bartoloměje
v Kostomlatech n. L.

PROGRAM: 
Jan Jakub Ryba: Česká mše vánoční
„HEJ MISTŘE“
Účinkovat bude pěvecký sbor HLAHOL 
z Nymburka a jeho hosté

Výtěžek z koncertu pujde na Tříkrálovou sbírku 2015.

L 

KOMORNÍ KONCERT 
Lobkowicz Trio
16. 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.

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


