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a hudbou protkaný

Relax v zámeckém parku

ZÁMECKÁ 
PROMENÁDA

11. 7. a 8. 8. 2015 
v 15.00 hodin

Městská knihovna 
a Domov Na Zámku

srdečně zvou příznivce 
lyské Hasičské dechové hudby

na sobotní promenádní koncerty.

Koncerty proběhnou v atriu augustiniánského kláštera.
V případě nepříznivého počasí se koncerty ruší.

Také si říkáte, kam na procház-
ku? Lysá nad Labem nabízí spous-
tu krásných míst, ale my bychom 
Vás rádi pozvali do zámeckého 
parku. Zámecký park s barokními 
sochami láká návštěvníky již řadu 
let a není divu, neboť Lysá nad La-
bem patří z hlediska historického 
i urbanistického vývoje k velice 
významným českým městům. 
Počátky Lysé spadají do raného 
středověku. Lysá je však nejvíce 
známa a spojována s významnou 
osobností českého baroka, milov-

níkem umění, mecenášem, hrabě-
tem Františkem Antonínem Špor-
kem, jemuž vděčíme za umělecký 
odkaz, který nám zde zachoval. 
Co se týče historie parku, v druhé 
polovině 17. století se v souvislosti 
s přestavbou a rozšířením zámku 
začala budovat barokní zahrada. 
Libosad se poprvé připomíná 
v roce 1696. O povaze tohoto 
díla napovídá dochovaný po-
pis velké voliéry v zámeckém 
nádvoří. Terasová barokní za-
hrada patrně přiléhala k vý-

chodnímu zámeckému traktu. 
V zahradě se připomínají vzác-
né květiny, stromy s lahodným 
ovocem a rovněž dvě aleje 

s habrovým špalírem. V Libo-
sadu byly letohrádek, střelnice 
a závodiště pro hry. 

IX. ročník Květinové slavnosti 
je za námi. Nám zůstaly pouze fo-
tografi e a krásné květiny za našimi 
okny jako vzpomínka na tuto akci.

Přesně v 15 hodin uvítal na letní 
scéně zámeckého parku tajemník 
úřadu a jednatel Spolku rodáků 
Ing. Miloš Dvořák naše milé hosty 
z partnerského města Břeclavi – 
pana místostarostu Ing. Jaroslava 
Válku a druhého místostarostu 
Ing. Zděnka Urbana, oba v dopro-
vodu manželek, a všechny přítom-
né. Omluveni byli oba starostové, 
protože termín 6. 6. byl často žáda-
ným dnem svatebním v Lysé nad 
Labem i v Břeclavi, a tak se museli 
věnovat svým milým pracovním po-
vinnostem.

Program zahájila cimbálová mu-
zika Notečka z Břeclavi, přesněji 

z Charvatské Nové Vsi, což je jedna 
ze 4 městských částí našeho part-
nerského města. V Lysé vystupovali 
již potřetí. Poprvé to byly ještě děti, 

dnes jsou to již dospělí mladí lidé, 
výborní muzikanti. Mnozí z nás si 
s nimi i zazpívali.

Asi po hodinovém vystoupení je 
vystřídali Táborští pouličníci. Jejich 
jarmareční, kramářské, hospod-
ské, vojenské a staropražské písně 
z konce 19. a začátku 20. století 
v doprovodu harmoniky a valchy si 
získaly velký potlesk publika.

V dalším hudebním bloku vy-
stoupila mladá talentovaná sólistka 
Majda Šumpíková se třemi písněmi 
ze současnosti. I když oslavila tepr-
ve 13. narozeniny, má už zkušenosti 
s televizním vystoupením a čeká ji 
jistě velká budoucnost.

Dalším účinkujícím souborem 
byla Konrádyho dudácká kapela, 
která má letos 60 letou tradici. Ve 
svém žánru patří k nejlepším v re-

publice. Vždyť jen v plzeňském roz-
hlasovém studiu nahrála více než 
600 chodských písniček.

Před lyskou dechovkou vystou-
pily ještě 3 skupiny mažoretek 
paní učitelky Jany Tovarové. Svoje 
vystoupení za doprovodu melodic-
kých a rytmických písní předvedly 
ve slušivých bílo-modrých „unifor-
mách“. Zvláště ta nejmenší děvčata 
z prvních tříd byla velmi roztomilá.

Závěr večera patřil opět Hasičské 
dechové hudbě pana Pavla Stříbr-
ného. Velice jsme si vážili toho, že 
i když byl krátce po operaci, akce 
se zúčastnil a s pomocí jednoho 
z bývalých dirigentů pana Josefa 
Švejdy vše perfektně zvládli. Letos 
vystoupili nejenom se svými třemi 
sólisty, ale některé písně nacvičili 
s dětským pěveckým sborem paní 
Jany Erbenové. Byl to pro všechny 
diváky opravdu pěkný zážitek.

Kulturní program na pódiu let-
ního kina probíhal v koloritu květi-
nových aranžmá a pestrobarevných 
květů, kterými byla vyzdobena 
scéna i zámecký park, darů našich 
sponzorů – p. Ing. Valtra, p. Ing. 
Červinky a p. Koníčka. Do květino-
vé výzdoby zámeckého parku byly 
umístěny i práce dětí lyských škol 
a školek, ve kterých byly tentokrát 
využity barevné lavice a židličky ze 
školního prostředí. Jejich zpracová-
ním a dotvořením vznikla díky fan-
tazii výtvarně nadaných dětí i uči-
telek zajímavá díla. Na květinových 
dekoracích se prezentovala všechny 
lyská květinářství a ukázala, že jsou 
ve svém oboru opravdu mistři! Tak-
též hlavní scéna z rukou aranžérské 
„dílny“ paní Jany Jakubalové sklidi-
la velkou pochvalu.

Akce se vydařila, program se lí-
bil, všechno klapalo, jak mělo, jen 
přílišné horko odradilo některé 
návštěvníky a ovlivnilo návštěvnost 
zvláště v první části slavnosti.

Děkujeme všem, kdo jakoukoliv 
pomocí přispěl ke zdárnému prů-
běhu celé akce, zvláště těm, kteří 
v parných dnech pomáhali s přípra-
vou i likvidací. Pro diváka je to totiž 
akce odpolední, ale pro nás, orga-
nizátory, minimálně třídenní. S její 
přípravou však začíná rada Rodáků 
již v lednu.

Těšíme se na další, jubilejní X. 
ročník, který bychom rádi dle mož-
ností umístili na zámecké terasy.

Dana Papáčková
Spolek rodáků a přátel
města Lysá nad Labem

Osadní výbor Dvorce srdečně zve všechny
na

TRADIČNÍ 
DVORECKOU POUŤ

V sobotu 4. července 2015
Na programu:

Sváteční slovo v místní kapličce přednese 
P. Porochnavec ve 14.00 hodin

Dětský koutek s FAJN KLUBEM v 15.00 hodin

                        s Africkou pohádkou v 16.00 hodin

Vystoupení kapely MARYJEBAND v 17 hodin

Pro děti malé i větší skákací hrad

Pokračování na str. 2

foto (3x): Hana Lajnerová
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4. 7. od 14.00 hodin
Tradiční dvorecká pouť
obec Dvorce

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

6. 7.
Memoriál Evy Palyzové
Dostihové závodiště Lysá n. L.
www.dostihylysa.cz

8. 7. od 18.00 hodin
Autorské čtení spisovatele 
Richarda Skolka 
z jeho nové knihy Moudré z nebe,
v čajkavárně Šálek Inspirace

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

11. 7. od 15.00 hodin
Zámecká promenáda
koncert Hasičské dechové hudby
v atriu augustiniánského kláštera,
v případě nepříznivého počasí 
se akce ruší
www.knihovnalysa.cz

15. 7. od 18.00 hodin
Příběh férové kávy
vernisáž výstavy s fotogra iemi, 
součástí bude povídání o tomto 
výrobním procesu a ochutnávka 
káv, výstava v čajkavárně Šálek 
Inspirace potrvá do 21. 8.

3. – 28. 8.
Výstava ilustrací
ilustrace Drahomíry Hermanové 
Říhové v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

8. 8.
Dostihový den
Dostihové závodiště Lysá n. L.
www.dostihylysa.cz
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8. 8. od 15.00 hodin
Zámecká promenáda
koncert Hasičské dechové hudby
v atriu augustiniánského kláštera,
v případě nepříznivého počasí 
se akce ruší
www.knihovnalysa.cz

4. 9. od 19.00 hodin
Netopýří noc
sraz v areálu Skanzenu 
v Přerově nad Labem

4. 9. od 20.00 hodin
Strašidelná výprava
v zámeckém parku
www.rcparnicek.cz

4. 9. – 6. 9.
Domov a teplo 2015
Polabský knižní veletrh 2015
Jiřinkové slavnosti 2015
Celostátní výstava mladých 
králíků a drůbeže 2015
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

4. 9. – 6. 9. od 9.00 do 17.00 hodin
Železniční modelové kolejiště
výstava funkčního železničního 
kolejiště na nádraží ČD v Lysé n. L.

5. 9.
Běh zámeckou zahradou
prezentace od 12.30 hodin,
zahájení závodu 13.50 hodin, 
v zámeckém parku v Lysé n. L.

5. 9.
Dostihové odpoledne
Dostihové závodiště Lysá n. L.
www.dostihylysa.cz

7. 9. od 14.30 hodin
Kavárnička dříve narozených
host: Ing. David Kváč, zastupitel 
města Lysé n. L., v restauraci 
U Bílé labutě

8. 9. od 16.30 hodin
Ferdinand V. a František Josef I.
přednáška PaedDr. Marie 
Kořínkové v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

Podrobnější informace o akcích se dozvíte na webových stránkách organizátorů.

Dvě komedie v komedii
neděle 20. 9. 2015 od 17.00 hodin 
Kino Lysá nad Labem

Divadelní soubor z Kuksu Gei-
sslers Hofcomoedianten představí 
volnou adaptaci hry Giovanniho 
Battisty Andreiniho z roku 1623. 
Na divadle se bude hrát divadlo 
a v rámci hlavní zápletky se odehrají 

Polabské variace 2015
„Italská inspirace“

ještě další dvě 
samostatná 
představení!! 
Co nám asi 
nabídnou oso-
by s takovými 
jmeny jako 
Rovenio Roz-
pálený, Lidia 
Zářivá, Lelio 
H l e d á č e k , 
Arminia Od-
kvetlá, Fabio Samotinka či Solinga 
Obchodník? Přijďte se podívat.

Předprodej vstupenek v ceně 
100,-Kč od 20. 7. 2015 v městské 
knihovně v Lysé nad Labem. 

Cena vstupenek před začátkem 
představení 125,-Kč.

Autobusový výlet „Pozoruhodné 
dílo J. B. Santiniho-Aichla“ 
sobota 26. 9. 2015 odjezd 
z Husova náměstí v Lysé n. L. 
v 7.00 hodin

i k čči S li

Kdo by z literatury či televize 
neznal osobnost barokního sta-

vitele Jana Blažeje Santiniho-
-Aichla (1677–1723). Kolik však 
známe jeho děl? V rámci zájezdu 
se vypravíme na dlouhou cestu, 
v jejímž průběhu navštívíme kostel 
Navštívení Panny Marie v Obyčto-
vě, postaveném na půdorysu želvy. 
Aktuálně ke státnímu svátku na-
hlédneme do kostela sv. Václava ve 
Zvoli. Na programu je samozřejmě 
i Santiniho opus magnum poutní 
kostel sv. Jana Nepomuckého ve 
Žďáru nad Sázavou. Ten je do-
konce zapsán na listině světového 
kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO.

Předprodej rezervačních lístků 
v ceně 250,-Kč od 20. 7. 2015 
v městské knihovně v Lysé nad La-
bem. V ceně není zahrnuto vstupné 
do objektů.

Tento program fi nančně podpo-
řilo město Lysá nad Labem, David 
Kolářský – zámecký zahradník.

Mediální partner Městská 
knihovna Lysá nad Labem

Aktuality k programu naleznete 
na www.polabskevariace.wz.cz.

Představujeme vám projekt na 
záchranu vzácných varhan, které 
jsou kulturní památkou, zapsanou 
ve Státním seznamu movitých pa-
mátek pod ev. č. 4573. Jedná se 
o poměrně velké dílo Albrechtic-
kého varhanáře Josefa Predigera,
které od doby svého vzniku v roce 
1856 zůstalo víceméně zachováno 
v původním stavu. Přestože Predi-
ger postavil srovnatelných nástrojů 
více, většina z nich byla v průběhu 
času přestavěna, nebo „roman-
ticky“ upravena, největší nástroj 
v Praze-Karlíně prakticky zanikl. 
Tento fakt podtrhuje historický 
význam varhan v Lysé. Nástroj je 
navíc vestavěn do nádherné a umě-
lecky velmi hodnotné skříně původ-
ních varhan zhotovených Josefem 
Sträusselem v r. 1774, což spolu 
s bohatou fi gurální výzdobou 
(Šporkovská andělská kapela) vy-

Záchrana a obnova vzácných varhan v kostele 
Narození sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem

tváří mimořádný umělecký celek.
Současný stav varhan je velmi 

špatný, napadení červotočem je již 
takového rozsahu, že některé části 
nástroje nejsou funkční. Varhany 
sice stále „hrají“, ale je jen otáz-
kou času, kdy přestanou. Je proto 
nejvyšší čas, pustit se do jejich 
generální opravy a renovace, aby 
tento historický šperk mohl být za-
chován i pro následující generace. 
Zahájení obnovy nahrává i skuteč-
nost, že celkovou opravou prošel 
i kostel. Od nové střešní krytiny, 
přes výměnu podlahy, po výmal-
bu vnitřní i vnější. Kostel ve městě 
slouží kromě bohoslužebných ob-
řadů také jako v současnosti jediná 
kulturní síň a ke koncertům je hoj-
ně využíván.

Pro uskutečnění takto náročné 
akce usilujeme o využití možnosti 
fi nancování Norskými fondy. Naše 

nutná spoluúčast představuje 
částku 2 000 000,- Kč, pro jejichž 
získání jsme založili tento transpa-
rentní účet.

2300737994/2010
Aktuální stav sbírky můžete 

sledovat na: https://www.fi o.cz/

scgi-bin/hermes/dz-transparent.
cgi?ID_ucet=2300737994.

Budeme vám vděčni za jaký-
koli fi nanční příspěvek, kterým 
pomůžete k záchraně a obnově 
dalšího střípku z mozaiky našeho 
kulturního dědictví.

Město Lysá nad Labem v letoš-
ním roce požádalo Ministerstvo 
kultury ČR o poskytnutí účelové 
dotace ze státního rozpočtu v pro-
gramu Podpora obnovy kulturních 
památek prostřednictvím obcí 
s rozšířenou působností na rok 
2015 (dále též „Program ORP“) 
ve výši 147.000,- Kč. Jedná se o do-
tační titul, který poskytuje fi nanční 
prostředky na obnovu kulturní 
památky, která se nachází mimo 
chráněné území MPZ. Vzhledem 
k dané výši dotace se město roz-
hodlo nedělit tuto částku a navrhlo 
ji v plné výši použít na III. etapu 
obnovy (restaurování) kapličky 
sv. Simeona Stylity v obci Čihadla. 
Restaurování kapličky probíhá od 
roku 2012. 

Mohlo by Vás zajímat, že kap-
lička vznikla mezi léty 1716–1717 
a stavebně je spjata s hrabětem 
F. A. Šporkem, který v obci vybudo-
val zámeček Bon Repos, s množ-
stvím drobných doprovodných 
staveb v okolí. Dle popisu areálu 
z ruky Gottwalda Caesara Stille-
naua z roku 1720 a historické-

Kaplička sv. Simeona pokračuje s obnovou

ho zobrazení areálu Bon Repos 
z roku 1720 a 1726 si do dnešní 
doby kaple zachovala svoji původ-
ní podobu s tím rozdílem, že na 

lucerně, snad původně 
zastřešené jehlanovou 
stříškou, stála socha 
sv. Simeona Stylity nebo 
Smrti, která se taháním 
za provaz otáčela a uka-
zovala na příslušné sym-
bolické nápisy ctností 
a neřestí či čtyř posled-
ních věcí člověka. Kaple 
byla zevně lemována 
nízkým zábradlím, kte-
ré bylo v sedmdesátých 
letech 18. století nahra-
zeno pískovcovými sok-
ly, původně se dvěma 
sochami andělů a dvěma 
sochami lebek na zkří-
žených hnátech. Tato 
sousoší původně dopro-
vázela zbořenou kapli 
sv. Jeronýma, původně 
stojící přímo u zámku 
Bon Repos.

Nejen o kapličku sv. Si-
meona, ale i o celý areál zámku Bon 
Repos se příkladně stará majitel, 
pan Charles Butler. Veškeré práce 
obnovy kapličky probíhají v režimu 

restaurování, dle restaurátorského 
záměru, který vypracoval akade-
mický malíř Petr Kadlec. Ač je zá-
mek Bon Repos v soukromém uží-
vání, pan Butler je velice vstřícný 
a na zámku probíhá řada kultur-
ních i společenských akcí. Kaplička 
je postavena mimo areál zámku. 
Pokud pojedete kolem, možná 
budete mít to štěstí a uvidíte pana 
Kadlece při práci. Ráda bych touto 
cestou poděkovala panu Butlerovi 
za příkladnou péči o kulturní pa-
mátky a také panu Kadlecovi. Na 
setkání s ním se vždy těším. Kdo 
se setkal s panem Kadlecem, tak 
mi jistě dá za pravdu, že o své práci 
a historii tak poutavě vypráví, že je 
dvojnásob radost navštívit tak nád-
herné místo.  

Restaurování této mimořád-
ně cenné barokní památky je 
z hlediska památkové péče jed-
noznačně žádoucí a jsme rádi, 
že vlastník v obnově tohoto díla 
bude pokračovat i v letošním 
roce.

Hana Nesměráková
referentka odboru ŠSVZaK

Česká společnost pro ochranu netopýrů
Město Lysá nad Labem 
a Polabské muzeum, p.o. 
zvou zájemce o noční 
zkoumání přírody na

Netopýří noc
Sraz zájemců je v pátek 4. září 2015
v 19 hodin v areálu skanzenu - Polabského národopisného 
muzea v Přerově nad Labem
Program:
přednáška s ukázkou živých netopýrů
doprovodný program pro děti
vycházka s ultrazvukovým detektorem

pýrů
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Úpravou zdejší zámecké zahrady 
se hrabě František Antoním Špork 
intenzivně zabýval v roce 1733, kdy 
objednal soubor soch, a to podle dů-
kladně promyšleného ikonografi c-
kého programu. Muselo to být nád-
herné místo, co říkáte? Ale i dnes 
má zámecký park co nabídnout. 
Když se projdete parkem a posadíte 
na lavičku s nějakou pěknou kníž-
kou nebo jen tak, zajisté Vás pohltí 
báječná atmosféra plná klidu a po-
hody od neustálého shonu a věřím, 
se do těchto míst budete rádi vracet.

Město Lysá nad Labem řádně 
pečuje o toto významné dílo za-
hradního umění a dále se snaží 
o zatraktivnění daného území.  Ne-
jsou to jen sochy, na které je město 
právem hrdé, ale park dává pro-
stor i našim nejmenším. Zatímco 
se dospělí budou kochat krásami 
kamenného díla, rozkvetlými kvě-
tinami, zaposlouchají se do zpěvu 
ptáků, děti se zatím mohou vydo-
vádět mezi labyrintem a bludiš-

těm. Rostlinky se zatím formují, 
ale časem budou nám dospělým 
asi do pasu a naše ratolesti se 
v nich budou moci zvesela prohánět. 
Z francouzské části zámeckého par-
ku se poklidnou procházkou dosta-
nete do anglické části, kde Vás pře-
kvapí další zajímavosti. V Bludnici 
naleznete houboviště, broukoviště 
a včeloviště. Jedná se o dřevěné prv-
ky, které jsou citlivě zakomponová-
ny do zámeckého parku. Houbovi-
ště a včeloviště je součástí naučné 
stezky „Krajinou Rudolfa II“, do-
plněné o informační panely. Cesty 
v zámeckém parku také nabízí řadu 
průhledů na zámek. Téměř na konci 
parku se můžete zastavit u „Hotelu 
pro brouky“. Při své procházce se 
z informačních cedulí možná do-
zvíte něco nového a v parném létě 
se schováte pod koruny stromů. 
A cestou domů se můžete zatavit 
a osvěžit v zámecké kavárně.   

Hana Nesměráková
referentka odboru ŠSVZaK

Pokračování ze str. 1
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Krátce z radnice

Útulek Lysá nad Labem

Aktuální foto a seznam čtyř-
nohých kamarádů nalezených 
v Lysé nad Labem a okolí na-
jdete aktuálně na adrese útulku 
www.pejscilysa.wz.cz.

Návštěvní doba útulku:
pondělí – čtvrtek   8.00–14.00 h
pátek 8.00–12.00 h
první sobota v měsíci  9.00–11.00 h

Město Lysá nad Labem děkuje 
všem občanům, kteří projeví zájem 
o naše opuštěné pejsky a kočičky.

Adresa: paní Čápová
Velas, a.s.,  Hrabanov 535
tel.: 325 551 221, 723 342 174

Ivana Koštířová, odbor SMI

4. zasedání zastupitelstva 
města se konalo 13. 5. 2015. Také 
toto zasedání bylo možné sledovat 
živě na internetu. V prvním bodu 
zastupitelstvo projednalo zápis 
z Osadního výboru Byšičky, k ně-
muž přednesl průvodní slovo před-
seda výboru pan Koštíř. Druhým 
bodem byla petice k dopravnímu 
řešení severní části ulice U Nové 
hospody. Rada města dostala úkol, 
aby do rozpočtu města na rok 2016 
zařadila položku na zpracování 
projektové dokumentace na vy-
budování rozšířené komunikace 
U Nové hospody včetně parkoviště 
před nádražím. Následoval blok 
tří bodů věnovaných pozemkovým 
záležitostem. V následujícím bodu 
byly projednány společně záležitos-
ti týkající se dopravní obslužnosti 
v regionu, rozdělené v podklado-
vých materiálech do tří bodů pod 
č. 9, 10 a 11. S úvodním slovem vy-
stoupil místostarosta pan Ing. Eliš-
ka, který shrnul dosavadní průběh 
jednání a dosažené výsledky. Zastu-
pitelé Lysé se delší dobu domníva-
jí, že systém není zcela průhledný 
a umožňuje fi nanční toky směřovat 
jinam, než bylo určeno. Sledování 
diskuse bylo dosti náročné, celkově 
trvalo jednání k dopravní obsluž-
nosti skoro 1,5 hodiny. Závěry lze 
shrnout takto: autobusy jezdit bu-
dou, město uhradí stanovenou část-
ku jako doplatek za obslužnost za 
rok 2014 a pan starosta dostal man-
dát k podpisu smlouvy o ostatní 
dopravní obslužnosti na Nymbur-
sku na období 2010-2019. Závazek 
dopravní obslužnosti pro rok 2015 
bude město stát 911 tis. Kč, což je 
100 Kč na občana města.    

Po přestávce se zastupitelé vrátili 
k bodům č. 7, v němž byla schvále-
na dohoda mezi městem a TJ Litol 
v souvislosti s rekonstrukcí hřiště, 
a č. 8, v němž byl schválen prodej 
bytu v čp. 1517 na Sídlišti. Dlouhé 
čekání se vyplatilo, cena bytu 3+1 
dosáhla výše 1,79 mil. Kč. 

V bodu č. 12 zastupitelstvo pro-
jednávalo návrh na odkoupení dře-
vořezeb od pana Bernarda Knápka. 
Odborný posudek stanovil cenu 
těsně pod hranicí půl milionu, ale 
autor si díla cení skoro na dvojnáso-
bek. Po diskusi zastupitelé schválili 
vyhlášení veřejné sbírky pod zášti-
tou pana starosty, aby mohly být 
dřevořezby pro město zakoupeny. 

V dalším bodu zastupitelstvo jed-
nalo o odkoupení areálu ČSAP včet-
ně na Školním náměstí. Nabídková 
cena je 12 mil. Kč, kterou by město 
mohlo uhradit ve splátkách. Nako-
nec v diskusi převážil názor pana 
Mgr. Fajmona, že odkoupení není 
prioritou, a návrh nebyl schválen.

V bodu č. 16 zastupitelstvo 
schválilo smlouvu o spolupráci 
města a kraje při realizaci II. etapy 
obchvatu. V následujícím bodu byla 
schválena plánovací smlouva mezi 
městem a Družstvem Na Vysoké 
Mezi o výstavbě veřejné infrastruk-
tury ve stejnojmenné lokalitě.

Body s čísly 18 až 20 byly věno-
vány fi nancím města, a to schválení 
celoročního hospodaření města za 
rok 2014 s výhradou, celoročního 
hospodaření Mikroregionu Polabí 
za rok 2014 bez výhrad a schválení 
úpravy rozpočtu města na rok 2015.  
V bodu č. 21 bylo schváleno podání 
žádosti o dotaci, která by měla při-
nést nové cvičební prvky do areálu 
hřiště u ZŠ Komenského. Další blok 

čtyř bodů se týkal věcných břemen 
a byl schválen bez diskuse. V bodu 
č. 27 zastupitelstvo projednalo zá-
pis z kontrolního výboru, v němž 
KV poukázal na žalostný stav někte-
rých městských bytů v Milovicích.  
V bodu č. 28 zastupitelstvo vyjád-
řilo podporu Asociaci speciálních 
pedagogů ČR, aby byla zachována 
příloha vzdělávacího programu pro 
vzdělávání žáků s lehkým mentál-
ním postižením.

V bodu č. 30 se dostal na pro-
gram návrh obecně závazné vy-
hlášky (OZV) o regulaci hazardu. 
Návrh předložili zastupitelé Ing. 
Gregor a Ing. Kváč, prvně jmeno-
vaný vystoupil k tématu s úvod-
ním slovem. Návrh není prostým 
absolutním zákazem heren, jako 
je tomu u některých měst, ale spo-
čívá v přesunutí heren za hranici 
o poloměru 400 m od radnice 
a všech škol a školek. Zákaz by začal 
platit po 3 letech, aby měli provozo-
vatelé heren dostatek času, aby svůj 
byznys přestěhovali za stanovenou 
hranici. V diskusi pan starosta pou-
kázal na to, že současná regulace je 
nastavena dobře, počet heren klesá 
a nové nevznikají. Diskusi ukončilo 
hlasování: 2 hlasy pro OZV, 8 proti, 
2 zastupitelé se zdrželi hlasování – 
návrh nebyl schválen.

Bod č. 31 předložil pan Mgr. 
Fajmon, byl věnován přípravným 
pracím pro výstavbu obchvatu 
a výstupem byl úkol pro radu města, 
aby zadala zpracování dokumentů, 
potřebných pro projekční práce 
a případnou žádost o dotaci: prů-
zkum intenzity dopravy v ose sever 
– jih, hluková studie, měření emisí, 
zpráva o technickém stavu silnice 
II/272, zpráva o nehodovosti na 
této silnici uvnitř města. Průzkumy 
hodnot (intenzita, hluk, emise) by 
měly být provedeny na 3 místech 
trasy nepřetržitě po 24 hodin.

Také u následujících dvou bodů 
byl předkladatelem pan Mgr. Fa-
jmon. Jednalo se o cenách pozem-
ků v trase budoucího obchvatu 
a o možné směně pozemků, kte-
ré budou potřeba pro výstavbu 
obchvatu, v druhém případě šlo 
o zápis z jednání výboru pro do-
stavbu obchvatu. Závěr programu 
byl věnován zápisům z jednání 
fi nančního výboru a kontrolního 
výboru. Na jejich základě vystoupil 
pan Mgr. Marek a věnoval se tomu, 
zda a jak je plněna smlouva, kterou 
před sedmi lety schválilo tehdejší 
zastupitelstvo se společností MS 
development. Rada se bude při-
pomínkami fi nančního výboru ke 
smlouvě dále zabývat.  

10. jednání rady města se kona-
lo 19. 5. 2015. Program obsahoval 
36 bodů, z nichž těsná většina byla 
od odboru správy majetku a investic 
(SMI). Nejvyšší počet bodů se týkal 
bytových záležitostí – 4, veřejných 
zakázek – 3 body, nebytových pro-
stor – 2 body. Z programu: v prv-
ním bodu rada schválila provedení 
havarijní opravy v č. p. 1745, kde je 
propadající se překlad velkých ga-
rážových vrat. V druhém bodu rada 
posuzovala žádost o opravu cesty 
v chatové osadě Řehačka. Opra-
va za 15 tis. Kč včetně DPH byla 
schválena. 

V bodu č. 4 rada schválila konání 
tradiční Svatojánské pouti na Hu-
sově náměstí 16. – 22. června 2015. 
Následující tři body byly věnovány 

veřejným zakázkám na práce v ZŠ 
Komenského v pavilonu B, a sice 
rekonstrukci elektrické instalace, 
rekonstrukci topení, vody a kanali-
zace a výmalba po rekonstrukčních 
pracích.

Zajímavým vloženým bodem 
byla prezentace zástupců fi rmy 
Stavokomplet (provozovatele měst-
ského vodovodu a kanalizace), kteří 
členy rady seznámili s možnostmi, 
které jsou realizovatelné pro to, aby 
se zlepšila kvalita pitné vody v měst-
ské vodovodní síti.  Varianty jsou 
fi nančně a časově různě náročné, 
bude se o nich určitě ještě disku-
tovat na zastupitelstvu, než padne 
konečné rozhodnutí.  

V bodu č. 20 se rada poprvé vy-
jadřovala k osobám, které pobírají 
doplatek na bydlení. Je to nová zá-
konná úprava, podle níž obec vy-
dává závazné stanovisko pro Úřad 
práce ČR, že určené osoby mohou 
tento doplatek pobírat. Rada vydala 
souhlas pro 10 osob, bydlících ve 
2 ubytovnách. V dalším bodu rada 
schválila přijetí daru od fi rmy IBM 
ČR. Firma věnuje mateřské škole 
Čtyřlístek počítač s plastovým pra-
covištěm v hodnotě 33 tis. Kč. 

V bodu č. 23 rada jmenovala 
novou členku Komise regenerace 
Městské památkové zóny Lysá 
nad Labem, stala se jí paní Blanka 
Švarcová. V dalším bodu byla sta-
novena prodejní cena předmětů, 
vydaných u příležitosti 100. výro-
čí rozluštění chetitštiny. Pamětní 
stříbrná mince B. Hrozného bude 
za 590 Kč, tiskový list známek za 
450 Kč za kus.

V bodu č. 28 rada schválila vý-
měnu členů v komisi pro cestovní 
ruch: paní M. Hartlovou nahradí 
pan Petr Zoubek. V bodu č. 29 rada 
jmenoval paní Petru Loudovou ve-
doucí odboru informačních tech-
nologií. V bodu č. 35 rada schválila 
vypsání výběrového řízení na vyba-
vení budovy muzea, kde probíhá 
rekonstrukce. Posledním bodem 
byl výběr dodavatele na opravu 
střechy ZŠ B. Hrozného. Dorazi-
lo 5 nabídek, rada vybrala fi rmu 
TESLICE ze Vsetína s nabídkovou 
cenou 4,24 mil. Kč. Smlouva bude 
uzavřena za předpokladu, že zastu-
pitelstvo schválí úpravu rozpočtu.

2. mimořádné jednání rady 
města se konalo z časových důvo-
dů 21. 5. 2015. Program sestával 
pouze ze dvou bodů, a těmi byl 
výběr dodavatelů na velké veřejné 
zakázky. První zakázku - zateplení 
objektu kina v č. p. 25- získala fi rma 
Daniel Šperk z Budiměřic s nabíd-
kovou cenou 1,6 mil. Kč bez DPH.

Na druhou zakázku, vestavbu 
učeben do suterénu pavilonu „D“ 
v ZŠ Komenského, přišlo 5 nabí-
dek. Vítězem a dodavatelem se stala 
fi rma RYBÁŘ stavební z Mělníka 
s nabídkovou cenou 5,9 mil. Kč 
včetně DPH. Hotové učebny musí 
být předány bez vad a nedodělků 
nejpozději 7. 9. 2015. 

11. jednání rady města se kona-
lo 2. 6. 2015. Program obsahoval 
39 bodů, z nichž 16 bylo od odboru 
SMI. Nejvyšší počet bodů se týkal 
bytových záležitostí - 7 bodů a po-
zemkových záležitostí – 6 bodů. 
Z programu: v prvním bodu rada 
vzala na vědomí zápis z jednání ko-
mise pro životní prostředí. Po bloku 
pozemkových záležitostí přišly na 
řadu pronájmy bytů. Jako první 
byla projednána pravidla uzavírání 

nájemních smluv k bytům ve vlast-
nictví města. Přílohou pravidel je 
aukční řád, který určuje postup, 
podle něhož se řídí soutěž o výši ná-
jmu, pokud se na zveřejněný záměr 
přihlásili tři a více zájemců o byt. 
V bodu č. 17 rada projednala dva 
zápisy z jednání komise pro cestov-
ní ruch. Akceptovala návrh komise, 
aby byla zpracována studie volno-
časového centra na okraji města 
v Litoli v blízkosti Labe. Další bod 
určitě udělá radost dětem z Jedlič-
kova sídliště, neboť mezi čp. 1399 
až 1402 bude zřízeno dětské hřiště. 
Po diskusi zvítězil návrh na malé 
hřiště se 3 prvky, 2 lavičkami a od-
padkovým košem, bez oplocení. 
V bodu č. 19 se rada vrátila k ceně 
pamětních mincí B. Hrozného. 
Rada cenu nově stanovila na 515 Kč 
za kus. Tiskový list známek zůstává 
za 450 Kč za kus.

V bodech č. 21 a 22 rada schvá-
lila fi nanční příspěvky: první je 
šachovému klubu JOLY ve výši 
49 tis. Kč. Peníze budou použity 
na nákup bezdrátového přenosu 
signálu ze šachovnic do řídicího 
počítače. Druhý je ve výši 6 tis. Kč 
pro Klub vysokohorské turistiky na 
tradiční setkání horolezců Skály 
Máchova kraje. 

V bodu č. 24 se rada seznámi-
la s peticí za bezodkladné řešení 
křižovatky u kina. Komunikace je 
majetkem Středočeského kraje, 
a tak úkolem pro pana starostu je 
projednat s hejtmanem, jak kři-
žovatku společnými silami řešit. 
Petici projedná i červnové zastu-
pitelstvo.

Body č. 25 a 26 byly věnovány 
obecně závazným vyhláškám. První 
z nich přináší drobnou změnu do 
OZV o technické mapě města. Dru-
há je rozsáhlá a znamená úpravu 
systému odpadového hospodářství 
ve městě. Návrh bude podrobně 
projednán na červnovém zastupitel-
stvu a následně pak bude veřejnost 
podrobně informována, jak bude 
systém fungovat. Účinnost by měla 
nastat od 1. 1. 2016.

Body č. 27, 28 a 32 byly věno-
vány probíhající rekonstrukci 
muzea, rada schválila dodatky 
k smlouvám na stavební práce 
a manažerskou činnost. V bodu 
č. 31 rada schválila dodavatele 
na zhotovení střechy pro přístav-
bu skladu u hasičské zbrojnice. 
Střechu dodá fi rma PETR HA-
VEL z Poděbrad s nabídkovou 
cenou 225 tis. Kč včetně DPH. 
V bodu č. 35 rada projednala zápis 
z jednání komise pro podnikání 
a zaměstnanost. Následující bod 
byl věnován úpravám stávajícího 
jednacího řádu zastupitelstva. 
V bodu č. 38 rada obsáhle jednala 
o smlouvě mezi městem a fi rmou 
MS development. Rada schválila 
vypsání výběrového řízení na po-
skytovatele právních služeb, který 
provede nezávislý právní rozbor 
smlouvy. Rada konkretizovala 
8 otázek, jejichž zodpovězení 
bude obsaženo v právním rozbo-
ru. O všech krocích bude zastupi-
telstvo informováno.

12. jednání rady města se ko-
nalo 16. 6. 2015 a 4. zasedání 
zastupitelstva města dne 24. 6. 
2015, obojí až po redakční uzávěr-
ce, a tak si na informace počkáte do 
září. Hezkou dovolenou a slunečné 
prázdniny!  

Miloš Dvořák, tajemník MěÚ 
Lysá nad Labem

Okénko místostarosty
V uplynulém měsíci se podařilo:

• zahájit provoz výtahu u zdravot-
 ního střediska ve Vichrově vile,
• dokončit rekonstrukci chodní-
 ků na Sídlišti u domů 1439–42 
 a 1454–1458,
• vybudovat nová parkovací stání 
 v Uzavřené ulici,
• umístit: 

- cyklostojany u pošty,
- lavičku na autobusovou 

     zastávku na Masarykově ulici,
- místo pro parkování ZTP 

  u pošty,
- místo pro parkování ZTP na 

  Sojovické ulici u prodejny 
  sportovních potřeb,
• provést čerpací zkoušky u vrtu 
 v Kovoně (výsledek bude znám 
 až po uzávěrce),
• zpracovat hydrogeologický prů-
 zkum jímacího území pro pitnou 
 vodu (výsledek bude znám až po 
 uzávěrce),
• začít s přípravami architekto-
 nické soutěže na novou podobu 
 Husova náměstí,
• uskutečnit pravidelnou společ-
 nou schůzku ředitelek školek, 
 zástupců společnosti Scholarest 
 a města na téma kvality školního 
 stravování,
• opravit plot areálu ZŠ J. A. Ko-
 menského,
• opravit zábradlí v ulicích a pokra-
 čovat v jejich úklidu,

• předložit zastupitelstvu návrh 
 nového motivačního systému 
 sběru tříděného odpadu ve 
 městě,
• umístit nové odpadkové koše ve 
 městě,
• umístit kontejnery na tříděný 
 odpad pro veřejnost v areálu ves-
 lařského klubu (děkuji VKL).

Další informace: 

Úprava jednacího řádu 
zastupitelstva

Na červnovém zasedání zastu-
pitelstva měl být předložen návrh 
úprav stávajícího jednacího řádu 
zastupitelstva. Společně s kolegy 
z Kulturně! jsme se pokusili 
prosadit změny vedoucí k větší 
transparentnosti a otevřenosti za-
stupitelstva, jako například: před-
nostní projednání bodů, ke kterým 
jsou přítomni občané při zasedání 
zastupitelstva, tvorba záznamu 
jmenného hlasování jednotlivých 
zastupitelů a možnost dohledat, 
jak který zastupitel v určité věci hla-
soval, pravidelné online videopře-
nosy ze zasedání nebo umísťování 
anonymizovaných podkladů pro 
rozhodování zastupitelů na webo-
vých stránkách města. O schválené 
fi nální podobě řádu vás budu infor-
movat v příštím čísle.

Ing. Petr Eliška,
místostarosta
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Výše uvedeným dětem i jejich rodičům přejeme 
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Jitka Petrová, Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury

Vítání občánků
se uskutečnilo dne 4. 6. 2015

Mezi občany našeho města byly přivítány tyto děti:

Pavel Jirásek
Marek Nedoma
Matyáš Prchal
Andrea Stuchlíková
Kryštof Kopecký
Jakub Čapek

Viktorie Kammová
Eliška Čáslavská
Kryštof Stejskal
Adam Hanák
Tomáš Horčička

Preventivní besedy 

Setkání v Domově Na Zámku

Preventivně informační skupina 
Městské policie uskutečnila další 
besedy se žáky základních a ma-
teřských škol a to nejen v Lysé nad 
Labem, ale i v Semicích. Se žáky 
I. stupně jsme si opětovně zopako-
vali bezpečné chování v silničním 
provozu. Na II. stupni jsme ote-
vřeli téma drogová problematika. 
Přednášky na toto téma jsou ve-
deny naší externistkou Bc. Soňou 
Sittovou Dis. Navštívili jsme i naše 
seniory v Domově Na Zámku, kde 
jsme pohovořili o obecné krimina-
litě.

Alkohol za volantem 
Dne 13. 5. 2015 v 2:15 hodin 

kontrolovali strážníci v ulici Sojo-
vická řidiče osobního motorového 
vozidla z důvodného podezření, že 
řidič před jízdou požil alkoholický 
nápoj nebo jinou omamnou látku. 
U 35 letého řidiče z okresu Liberec 

Krimi střípky
byla provedena dechová zkouška, 
která dopadla s pozitivním vý-
sledkem a naměřenou hodnotou 
1,81 ‰. Vzhledem k podezření 
ze spáchání přečinu dle trestního 
zákoníku, byla na místo přivolána 
Policie ČR, která si věc na místě 
převzala k provedení dalších opat-
ření.

Agresivní zloděj 
 Dne 16. 5. 2015 v 18:26 hodin 

přijali strážníci telefonické ozná-
mení od zaměstnance prodejny 
Penny v ulici Sokolská, že zadrželi 
muže, který se pokusil z prodejny 
odcizit zboží a začíná být značně 
agresivní. Při příjezdu strážníků na 
místo, se agresivita 28 letého muže 
z Lysé nad Labem vystupňovala 
do takové intenzity, že zasahující 
strážníci byli nuceni použít donu-
covací prostředky a lapkovi přilo-
žit pouta. Vzhledem ke zjištěným 
skutečnostem k osobě pachatele 
byl muž předveden na obvodní od-
dělení Policie ČR Lysá nad Labem, 
kde byly prováděny další úkony 
v přestupkovém řízení. Pachatel se 
pokusil z prodejny odcizit 3 ks lah-
ve alkoholu.

Zmatená žena 
Dne 17. 5. 2015 v 04:10 hodin 

bylo přijato telefonické oznámení 

od obsluhy čerpací stanice v ulici 
Jedličkova, že se v objektu čerpací 
stanice nachází starší žena, která je 
lehce zmatená. Strážníci při příjez-
du na místo po chvíli zjistili, že se 
jedná o 74 letou ženu, lehce dezo-
rientovanou, která bydlí v domě s 
pečovatelskou službou v ulici Ma-
sarykova. Strážníci ženu odvezli 
domů a o celé události vyrozuměli 
i odbor sociálních věcí k provedení 
dalších opatření.

Řidič pod vlivem 
omamných látek? 

Dne 31. 5. 2015 v 2:40 hodin 
bylo přijato telefonické oznámení, 
že v ulici Okružní se nachází vozi-
dlo, jehož řidič narazil do lampy 
veřejného osvětlení a stále stojí na 
místě. Strážníci, kteří se vzápětí na 
místo dostavili, zjistili, že 25 letý 
muž z Lysé nad Labem svojí jízdou 
lehce poškodil spodní část lampy 
veřejného osvětlení a při nárazu 
neutrpěl žádné zranění. Dle sdě-
lení řidiče, nehodu zavinil vlastní 
vinou, kdy ho přemohla únava. 
Strážníci přistoupili k provedení 
dechové zkoušky na přítomnost 
alkoholu, která dopadla negativně. 
Jelikož strážníci pojali podezření, 
že řidič může být pod vlivem ji-
ných omamných látek, vyzvali ho k 
provedení zkoušky na přítomnost 
omamných látek, tuto zkoušku 
již odmítl. Na základě výše zjiš-

těných skutečností byla na místo 
přivolána Policie ČR, která si řidiče 
následně převzala k provedení dal-
ších opatření.

WC byla pouhá záminka? 
Dne 1. 6. 2015 v 17:30 hodin 

bylo přijato telefonické oznámení, 
že se do vnitřních prostor Domova 
Na Zámku snaží pod záminkou 
hledání toalet dostat 4 osoby, je-
jichž chování je zaměstnancům 
podezřelé. Strážníci na místě zto-
tožnili 4 Rumuny, které po prove-
dených úkonech k osobám, vyká-
zali z prostor Domova Na Zámku.

Dopravní akce zaměřená
 na cyklisty 

Dopravní akce na cyklisty pro-
běhla ve dnech 31. 5. a 1. 6. ve spolu-
práci s obvodním oddělením Policie 
ČR. Policisté a strážníci se zaměřili 
na povinnou výbavu jízdního kola 
a v časných ranních hodinách i na 
správné osvětlení. Cyklisté, kteří měli 
vše v pořádku, dostali jako odměnu 
refl exní pásky. Ti méně zodpovědní 
odcházeli buď pěšky, nebo byli na 
nedostatky upozorněni s tím, že jim 
za tento přestupek hrozí bloková po-
kuta až do výše 2000,- Kč.

Sledujte náš web na adrese www.
mplysa.cz.

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

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

hodně zdraví, pohody a spokojenosti.

Odbor školství, kultury, soc. věcí a zdravotnictví

80 let
Eva Rýdlová
Věnceslava Kopecká
Miluška Zímová
Jan Bláha

85 let
Květoslava Koderová
Danuše Krulišová

90 let
Věra Vaňousková
Josef Urbánek
Zdeňka Voborníková

Karolína Světlá:
„Dbejme, aby nám stáří neudělalo vrásky na duši,
když je dělá na tváři.“

91 let
Vladimír Novotný
Blanka Robová
Jaroslava Teichnerová

92 let  
Oluška Vondráčková

94 let
Marie Zvárová

101 let
Blažena Kuchtová

Loni občané odevzdali k recy-
klaci 603 televizí, 249 monitorů 
a 7 422,69 kg drobného elektra. 

Snaha obyvatel obce recyklovat 
staré a nepoužívané elektrospotře-
biče se již několik let vyplácí. Naše 
obec obdržela certifi kát vypovídají-
cí nejen o přínosech třídění televizí 
a počítačových monitorů, ale také 
o velkém významu sběru drobných 
spotřebičů, jako jsou mobilní te-
lefony. Díky environmentálnímu 
vyúčtování společnosti ASEKOL 
můžeme nyní přesně vyčíslit, o ko-
lik elektrické energie, ropy, uhlí, 
primárních surovin či vody jsme 
díky recyklaci vysloužilého elekt-
ra ušetřili ekosystém Země. Víme 

Naše město recyklací elektrospotřebičů výrazně 
ulevilo životnímu prostředí

také, o jaké množství jsme snížili 
produkci skleníkových plynů CO2

nebo nebezpečného odpadu. Infor-
mace vycházejí ze studií neziskové 
společnosti ASEKOL, která s obcí 
dlouhodobě spolupracuje na recyk-
laci vytříděných elektrozařízení. 

Z Certifi kátu Environmentál-
ního vyúčtování společnosti ASE-
KOL vyplývá, že občané naší obce 
v loňském roce vytřídili 603 televizí, 
249 monitorů a 7 422,69 kg drob-
ných spotřebičů. Tím jsme uspořili 
308,92 MWh elektřiny, 15 286,12 
litrů ropy, 1 353,89 m3 vody a 11,82 
tun primárních surovin. Navíc jsme 
snížili emise skleníkových plynů 
o 67,62 tun CO2 ekv., a produkci ne-

bezpečných odpadů o 268,77 tun. 
Výsledek studie jednoznačně 

prokázal, že zpětný odběr elek-
trozařízení, i těch nejmenších, má 
nezanedbatelný pozitivní dopad 
na životní prostředí. Když si uvě-
domíme, že recyklace běžných 100 
televizorů uspoří spotřebu elektric-
ké energie pro domácnost až na 
4 roky, nebo ušetří přibližně 400 
litrů ropy potřebných až k sedmi 
cestám do Chorvatska, jsou to 
impozantní čísla. Pozitivní zprá-
vou pro uživatele počítačů také 
je, že odevzdání 10 vysloužilých 
monitorů ušetří spotřebu energie 
potřebnou pro chod notebooku po 
dobu necelých 5 let. Všichni ti, kte-

ří tříděním takto zásadně přispívají 
k ochraně životního prostředí, si 
zaslouží obrovský dík. 

Studie LCA posuzuje systém 
zpětného odběru CRT televizorů, 
počítačových monitorů a drobné-
ho elektrozařízení. Hodnotí jejich 
sběr, dopravu a zpracování až do 
okamžiku fi nální recyklace jed-
notlivých frakcí vyřazených spo-
třebičů do nového produktu. Pro 
každou frakci byly vyčísleny do-
pady na životní prostředí. Výsled-
ky studie jsou prezentovány jako 
spotřeba energie, surovin, emise 
do ovzduší, vody a produkce od-
padu. Konečná bilance vyzněla 
pro zpětný odběr elektrozařízení 
jednoznačně pozitivně, a to ve 
všech aspektech.

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

Pro stanoviště DVORCE, BYŠIČKY, ŘEHAČKA a U BORKU budou
přistavovány BIO + KOMUNÁL (velkoobjemové kontejnery na zeleň a 
do-movní odpad) – třetí sobotu v měsících ČERVENEC, SRPEN, ZÁŘÍ 
a ŘÍJEN.

Podrobnější informace budou vyvěšeny na jednotlivých stanovištích.

Pro všechny občany je k dispozici sběrný dvůr, který je u sídliště - bývalá 
kotelna, ul. Ke Vrutici 1738, otevřen je celý rok.

PROVOZNÍ DOBA NA SBĚRNÉM DVOŘE:
Pondělí - pátek 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Sobota 8.00 – 13.00

Ivana Koštířová, odbor SMI

Velkoobjemové 
kontejnery

Nové klášterní terasy
Od roku 2012 probíhá obnova 

klášterních teras, která by měla být 
dokončena v letošním roce (vyjma 
vinice). Jejich revitalizace rozšíří 
odpočinkovou vybavenost města 
Lysé nad Labem – přičemž poskyt-
ne vyhlídku do kraje v městě spíš 
vzácnou – a danou realizací dojde 
k obnově dalšího významného seg-
mentu historické části města.

V současnosti byly staticky za-
jištěny tarasní zdi, došlo k úpravě 
pochozí plochy a na terasy budou 
instalovány tři kované brány. Par-
ková úprava bude spočívat v zalo-
žení systému mlatových chodníků 
a v sadovnických úpravách. Může-
me se těšit na květinové záhony, tre-
láže s popínavými růžemi nebo živé 
plůtky, a to zcela v souladu s původ-
ní myšlenkou zřídit na horní terase 
kavárnu, střední terasu prezentovat 
jako otevřenou galerii Matyáše Ber-
narda Brauna a na spodní terase 
obnovit vinici. 

Areál budovy bývalého kláštera 
bosých augustiniánů v Lysé nad 
Labem patří mezi chráněné kultur-
ní památky od roku 1985. V místě 
dnešních teras a také při západní 
straně kláštera byly původně vysá-
zeny vinice, a to po dokončení vr-
cholně barokní přestavby kláštera 
v letech 1733–1741, jak o tom také 
vypovídá olejomalba lyského pan-
ství z roku 1752, jejíž kopie je k vi-
dění v zasedací místnosti staré rad-
nice a též kopie od paní Misákové je 
v objektu archivu. Stávající staveb-
ní a dispoziční úprava obou hor-
ních teras s představěnými lícovými 
zdmi z režných vápenopískových 
cihel pochází z konce 19. století 
a souvisí s radikální přestavbou 
kláštera baronem Leitenbergem, 
tehdejším majitelem lyského a kos-
tomlatského panství. Horní dvě te-
rasy s tarasními zdmi z opuky jsou 
pravděpodobně staršího původu, jak 
lze usuzovat podle situace v terénu. 

Cyklisté, nebo vandalové? 
Město Lysá nad Labem se může 

pyšnit mnoha kulturními památ-
kami, ať už to jsou kamenná díla, 
architektura či přírodně krajinář-
ské komplexy. Jedním z takových 
kamenných skvostů je areál nově 
restaurované kapličky sv. Václava, 
který se nachází u železniční trati na 
rozhraní někdejších panství lyského 
a brandýského. 

Lysá je také „městem cyklistů“, 
a právě trasa vedoucí kolem této 

kapličky je velmi frekventovaná 
a díky odpočívadlu je i častou za-
stávkou cyklistů. Jsme rádi, že se 
díky cykloturistice dostanou do 
podvědomí návštěvníků i zdejší 
osobité kulturní památky, a věříme, 
že si jistě cení odkazu minulosti 
a poselství, které nám zde naši 
předkové zanechali. 

Bohužel se setkáváme i s tako-
vými, kteří si vzácných soch tolik 
neváží a kamenné dílo se pro ně 
stává stojánkem nebo opěrkou pro 
kola. Chceme tyto příznivce sportu 
upozornit, že se jedná o mimořádně 
hodnotný areál, který je dokladem 
chápání a utváření krajiny v baroku, 
zde navíc spojený s předními osob-
nostmi doby. Navíc v roce 2014 
bylo toto dílo restaurováno aka-
demickým sochařem Vojtěchem 
Adamcem. 

Jedná se o poustevnu (eremi-
táž), která byla založena roku 1692 
a celý areál zahrnoval šporkovský le-
tohrádek, poustevnu, kapli, ovocné 
a květinové zahrady se sochařskou 
výzdobou (dnes na ohradní zdi lys-
kého kostela). Bylo zde pět fontán, 
vodárna, větrný mlýn pohánějící 
čerpadlo a zahradníkův domek. Z to-
hoto souboru se na místě dochovala 
pouze výklenková kaple s reliéfem 
Zavraždění sv. Václava a dvě pozděj-
ší nadživotní sochy andělů Blažené 
(Radostné) a Žalostné smrti. Skulp-
tury jsou svým pojetím i ikonografi í 
blízké Braunovým sochám, situova-
ným pod kostelem Nejsvětější Troji-
ce v areálu špitálu v Kuksu.

Velice by nás potěšilo, kdyby 
bylo restaurované dílo uchováno 
co nejdéle a bez známek poškoze-
ní. Vždyť kolik je takových památek 
v přírodě? Až pojedete okolo, před-
stavte si, jak to tu muselo být krásné 
– zahrady, fontány, větrný mlýn… 
Tak ať nás vítají i nadále andělé 
s kapličkou! 

Příprava rozšíření dětského 
hřiště ve Vichrově ulici

V současnosti s Odborem pro 
školství, sociální věci, zdravotnictví 
a kulturu pracujeme na rozšíření 
stávajícího hřiště ve Vichrově ulici. 
Výstupem by měl být návrh rozšíře-
ní a návrh možných nových herních 
prvků. Návrh bychom následně 
předali tam žijícím obyvatelům, aby 
se k němu mohli vyjádřit. Pokud 
vše dobře půjde, realizace by mohla 
proběhnout již letos.

Jan Burian,
radní za odbor ŠSVZaK

Stručně z Odboru 
školství, sociálních věcí, 
zdravotnictví a kultury 
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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

UpozorněníUpozornění
Z důvodu revize knižního fondu bude knihovna od 1. 7. do 17. 7. 2015 
pro veřejnost uzavřena!
Informační centrum bude v průběhu revize (1. 7. – 17. 7. 2015) otevřeno 
takto: 
Po – PÁ 8.00–16.00
SO 9.00–13.00
NE  zavřeno

Od 20. 7. do 31. 8. 2015 bude knihovna i informační centrum otevřeno 
v těchto otevíracích hodinách:
PO 8.00–18.00
ÚT zavřeno
ST  8.00–18.00
ČT  8.00–18.00
PÁ  8.00–15.00
SO 9.00–13.00 (pouze IC)
NE zavřeno

Zámecká promenáda Zámecká promenáda 
– 11. července a 8. srpna 2015 – 11. července a 8. srpna 2015 
od 15.00 hodinod 15.00 hodin
Městská knihovna společně s Domovem Na Zámku srdečně zvou všechny 
příznivce lyské hasičské dechovky na sobotní promenádní koncerty na zám-
ku. Koncerty proběhnou pod širým nebem v atriu augustiniánského kláštera 
v prostoru zámeckého parku. V případě nepříznivého počasí (deště) se kon-
certy ruší.

Výstava ilustrací – 3. – 28. srpna 2015Výstava ilustrací – 3. – 28. srpna 2015
Výstava ilustrací Drahomíry Hermanové Říhové.

Obalování učebnic Obalování učebnic 
Knihovna nabízí všem školákům pomoc s obalováním školních učebnic. 
Cena za obalení jedné knihy je 5,-Kč. Výhodou je pevný trvanlivý obal na 
míru, který nesklouzává.

Připravujeme na záříPřipravujeme na září:

Toulky minulostí Toulky minulostí 
– 8. září 2015 – 8. září 2015 
od 16.30 hodinod 16.30 hodin
Přednáška PaedDr. Marie Kořínkové 
k historii českých zemí, tentokrát zamě-
řená na osudy Ferdinanda V. a Františka 
Josefa I..  Akce se koná od 16.30 hodin 
v knihovně. Vstup volný.

Geologická minulost Geologická minulost 
Lysé n. L. Lysé n. L. 
– 15. září 2015 od 17.00 hodin– 15. září 2015 od 17.00 hodin
Přednáška Mgr. Lukáše Kováře ke geologické historii zdejšího kraje v rámci 
Univerzity volného času.

Kdopak by se šmejdů bál Kdopak by se šmejdů bál 
– 22. září 2015 od 17.00 hodin– 22. září 2015 od 17.00 hodin
Beseda se Světlanou Glaserovou nad stejnojmennou knihou, která odha-
luje nejen praktiky podvodných fi rem, ale zároveň i radí, jak je předvídat 
a nenaletět na ně. Ukazuje také cesty, jak se lidé mohou i sami coby spo-
třebitelé účinně bránit.

V měsíci květnu jsme udělali ra-
dost všem našim dámám, slavícím 
Svátek matek. Pozvali jsme k vy-
stoupení na jejich počest lyské ma-
žoretky ze ZŠ Bedřicha Hrozného, 
vedené paní učitelkou Mgr. Janou 
Tovarovou.

Velice si považujeme jejich 
ochoty u nás vystoupit. Jsou to 
doslova profesionálně připravené 
dívky, sbírající ocenění nejen v naší 
vlasti, ale i za hranicemi. Jejich vy-
stoupení přišli shlédnout i příbuzní 
a tak jsme se do restaurace všich-
ni sotva vešli. Nejvíce ze všech se 
nám líbily ty nejmladší dívenky, 
vystupující poprvé na veřejnosti. 
A ještě k tomu se skladbou „… Já 
už jdu, jdu, jdu…“. Všichni jsme 
jim k tomu tleskali a mnozí z nás 
a příbuzných byli dojatí.

Na tomto sezení nás čekala ješ-
tě další významná událost. Náš 
zasloužilý senior Vladimír Novot-
ný slavil narozeniny. Nebudeme 
uvádět, kolikáté, ale jsou opravdu 
významné. Má rád konvalinky, 
a tak jich dostal celou kytici a k 
tomu tango Bílé konvalinky. Všech-
ny přítomné ženy si s ním chtěly 
zakroužit alespoň pár tanečních 
koleček, ale bylo jich tolik, že se 
na všechny ani nedostalo. Popřáli 
jsme panu Vladimírovi hodně pev-
né zdraví a ať je ještě dlouho vzne-
šeným lvem našeho salonu.

Na dalším májovém sezení 
jsme přivítali pana Ing. Petra 

The Oakville Singers
v Lysé nad Labem

Kavárnička májová

Dvorecká pouť

Gregora, zastupitele města za 
KSČM. Mluvil z postavení opozi-
ce, ale velice věcně, s přehledem 
a s důkladnými znalostmi měst-
ské problematiky. Upozornil na 
některé dlouhotrvající problémy, 
jako je obchvat, výstavba nového 

Domova pro seniory, „přestav-
ba“ bývalého podniku FRUTA aj. 
Všichni jsme pozorně naslouchali 
a většinou mu dávali za pravdu. 
Na vznesené dotazy z pléna zasvě-
ceně odpovídal.

Měl pro nás i hezké překvapení. 
My, co jej známe už delší dobu, 
víme o jeho zálibě a dovednosti při 
vyšívání barevných obrazů, které 
byste u mužského opravdu neče-
kali. Ukázal nám mnohé ze svých 
sbírek, ke kterým jsme mu mohli 
jenom blahopřát.

Na prvním sezení v červnu usedl 
do Křesla pro hosta zastupitel měs-
ta – MVDr. Jan Kořínek. Seznámil 
nás s posláním a činností občan-
ského sdružení „KULTURNĚ“, 
které prosazuje otevřené a prů-
hledné řízení města. Zodpověděl 
k tomu hodně vznesených dotazů.

Příští setkání je podle plánu kon-
cem června a pak budeme prožívat 
dovolenou a prázdniny. Termíny 
od září a hosty na setkáních uvádí 
kulturní kalendář v Listech. Schá-
zíme se v restauraci „u Bílé labu-
tě“, vždy od 14.30 do 16.30 hodin. 
Těšíme se na Vás! 

 MVDr. Jan Kořínek

Obilí na polích zlátne. V lese 
a na zahrádkách dozrávají jahody, 
borůvky a maliny, rostou houby. 
Den je tak dlouhý a večery vlahé, 
jako stvořené k procházkám. Obzor 
se tetelí horkem, slunce pálí. Do té 
pohody se z ničeho nic strhne letní 
bouřka s pořádným lijákem. A zase 
z mraků vysvítá sluníčko. Léto je 
tady. 

V květnu jsme na sobě opět pra-
covali, bavili se i odpočívali.

Připomněli jsme si 70. výročí 
osvobození naši republiky tematic-
kým povídáním a vzpomínáním. 
Navštívili jsme zajímavou výstavu 
„Jaro 1945 v Lysé nad Labem“ ve 
Státním okresním archivu v Lysé 
nad Labem.

Oslavili jsme „Den matek“. 
S krásným programem a přáním 
k nám přišly děti z MŠ Mašinka 
a Pampeliška. Moc děkujeme. 
Zahájili jsme kuželkářskou se-
zonu 2015. V rámci spolupráce 
s MŠ Dráček z Litole proběhl u nás 
v domově „Zámecký sedmiboj“ 
pro děti z této školky. Pomohli jsme 
jim s programem během školky 
v přírodě. Byla to taková obdoba 
našeho „lyského pětiboje“, který 
připravujeme pro okolní domovy 
pro seniory. Pro děti bylo připrave-
no 7 disciplín, ve kterých se děti vy-
řádily a ukázaly, jak jsou šikovné. Po 
obědě, výborné pizze, utíkaly zpátky 
do školky. „Natura Viva“ je výstava 
o myslivosti, rybářství, včelařství 
a zahrádkářství. Moc rádi ji navště-
vujeme.

Se svým pěveckým vystoupením 
jsme u nás na zámku přivítali pěvec-
ký sbor, z lyských základních škol, 
„FONTÁNA“. Dětem děkujeme 

za vystoupení a také paní učitelce 
Kremlíkové.

Naší pravidelnou činností na 
pomoc zámecké kuchyni je loupání 
česneku. Sejdeme se na jídelně, po-

vídáme a zpíváme. Nikdy nechybí 
výborné topinky.

Ani naši zaměstnanci nezaháleli. 
Absolvovali několik školení zamě-
řených na různá témata. Pan ředitel 
nám představil poznatky a postřehy 
z pracovní cesty v Toskánsku, kde 
studoval sociální systém této země. 
Prohlubovali jsme si znalosti v ob-
lasti bazální stimulace a také jsme 
si vyzkoušeli na vlastní kůži pomocí 
„geronto-obleku“, jak se cítí senioři 
s handicapem.

V rámci našeho dobrovolnického 
programu se dne 2. 6. 2015 usku-
tečnil „Dobrovolnický den s PE-
NNY“, a to již podruhé. Tentokrát 
byla dobrovolnická činnost zaměře-
na na zdravou výživu – přednášku 
o akci „Zelené jablko“, kterou fi rma 
PENNY nyní propaguje. Pak jsme 
se společně vydali na návštěvu a ná-
kup do lyského Penny marketu, kde 

na nás čekalo i sladké překvapení 
v podobě výrobku z místní pekár-
ny. Po obědě proběhla prohlídka 
domova, při které se dobrovolníci 
seznámili s jeho chodem a nechy-
běl ani historický výklad. Program 
pokračoval další přednáškou pod 
vedením paní Ing. Ireny Šedivé ze 

společnosti „Zdravá potravina“. 
Dobrovolníci nám všem pak vyro-
bili zdravou svačinu, kterou jsme 
s chutí ochutnali. Překvapením 
byly i dárkové tašky s produkty 
společnosti PENNY, které našim 
obyvatelům udělaly velkou radost. 

Ale ani naši dobrovolníci neodešli 
s prázdnou. Rádi bychom poděko-
vali všem účastníkům „Dobrovol-
nického dne“ a už teď se těšíme na 
další návštěvu a pomoc jak klien-
tům, tak zaměstnancům.

Před námi byla výstava „Senior 
– handicap 2015“, třídenní výlet do 
Máchova kraje a hlavně krásné léto 
plné odpočinku.

Rádi bychom Vás pozvali na již 
tradiční promenádní koncerty Ha-
sičské dechové hudby a to 11. 7. 
a 8. 8. 2015 v 15.00 hodin v atriu 
Augustiánského kláštera.

Závěrem bychom Vás, ještě jed-
nou, rádi požádali o podporu v naší 
práci. Rádi bychom oživili a dopl-
nily naši reminiscenční (vzpomín-
kovou) místnost. Pokud by Vám na 
Vašich půdách či ve sklepích překá-
žel starý dobový kočárek z dob na-
šich babiček, gramofon s troubou, 
rádio či šicí stroj, budeme moc rádi 
za Vaši případnou odezvu. Předem 
děkujeme.

S přáním krásných letních dnů 
zdravím.

Ludmila Hlatká - fyzioterapeut
Domov Na Zámku 

Lysá nad Labem

Vážení návštěvníci a příznivci 
Dvorce, v sobotu 4. července 2015 
se bude konat tradiční Dvorecká 
pouť.

Zahájení proběhne u kapličky ve 
14.00 hodin, kde pronese sváteční 
slovo p. Porochnavec.

Poté se dění přesune na lesní hři-
ště, kde bude pro děti připraven ská-
kací hrad a spousta báječných her 
s Fajn Klubem.

Dospělým návštěvníkům budou 
k dispozici různé stánky a krámky, 

jak s pochutinami, tak s drobnými 
dárky a předměty.

Od 16.00 hodin bude pro malé 
i velké připraveno  Ddivadlo se svojí 
Africkou pohádkou.

V 17.00 hodin vystoupí skupina 
Maryjeband se svojí příjemně-la-
hodnou hudbou.

Srdečně se na všechny návštěvní-
ky těšíme, a jste u nás všichni vždy 
vítaní!

OV Dvorce a Dvorečáci…

26. května zazpíval v evange-
lickém  kostele  komorní pěvecký 
sbor  THE OAKVILLE SINGERS 
z anglického hrabství Worces-
tershire. Samotnému koncertu 
předcházelo milé přijetí hostů 
z Velké Británie místostarostou 
města na radnici. Přesto, že  si 
tentokrát na koncert našlo cestu 
méně posluchačů, byla atmosfé-

ra  po celý  večer skvělá. K té vedle 
profesionálního provedení všech 
skladeb  přispělo i vnímavé pub-
likum. Britští hosté tak odjížděli 
z našeho města s úsměvem na 
tváři. Spolupořadateli koncertu 
byly Farní sbor Českobratrské 
církve evangelické a Městská 
knihovna Lysá nad Labem. 

Jana Křížová
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Letošní kula-
té výročí konce 
2. SV je připo-
mínáno snad 
všemi sdělova-

cími prostředky. S tímto obdobím 
se výrazně pojí naše vlastní historie. 
Mnoho obyvatel českých zemí bylo 
za války pro své protinacistické 
postoje, činnost v odboji či přísluš-
nost k menšinám vězněno, týráno, 
mučeno, popraveno. Dalším z nich 
a jejich rodinám nacistická okupa-
ce, pokud ji přežili, natrvalo pozmě-
nila život.

V hodinách dějepisu odkrýváme 
tuto pochmurnou stránku dějin, 
a pokud je možnost, rádi využívá-
me příležitosti seznámit se s tímto 
obdobím i jinak než jen v učebně při 
klasické výuce dějepisu. Proto jsme 
se letos vypravili do Národního pa-
mátníku Terezín. V polovině května 
jsme pak navázali návštěvou Stát-
ního okresního archivu Nymburk 
se sídlem v Lysé nad Labem, který 
pro své návštěvníky připravil akce 
k připomenutí 2. SV. V krásných 
prostorách bývalého augustini-
ánského kláštera jsme si s žáky 
9. ročníku nejprve prohlédli pu-
tovní výstavu „Místa utrpení, smrti 

Pozvání do archivu na dvě výstavy připomínající 
období 2. světové války

Pohádkový výlet prvňáků

Montessori doma

a hrdinství – vězni z českých zemí v na-
cistických koncentračních táborech“, 
následně jsme v badatelně pokračo-
vali prohlídkou výstavy s čistě míst-
ním zaměřením „Lysá nad Labem 
v roce 1945“. 

Prvně jmenovaná výstava přiná-
šela materiály, fotografi e, články 
a literární úryvky dokumentující 
nacistický záměr ovládnout Evropu 
a svět, v němž převezme kontrolu 
nad veškerým děním jediný nadná-
rod. Koncentrační tábory sloužily 
jako prostředek, jak izolovat poli-
tické odpůrce nacistického režimu, 
mnohé z nich se staly skutečnou 
„továrnou na smrt“. Lidé tu umírali 
v důsledku nedostatečné hygieny 
a výživy, otrocké fyzické práce, psy-
chického násilí i tělesného týrání, 
včetně např. hanebných pokusů na 
lidech. To vše bylo ještě ve vyhla-
zovacích táborech podtrženo sku-
tečným významem nenápadného 
slovního spojení konečné řešení 
židovské otázky... 

Dachau, Mauthausen, Raven-
sbrück, Sachsenhausen, Buchen-
wald, Flossenbürg, Belzec, Sobibor, 
Treblinka, Majdanek, Osvětim, 
Březinka... V těchto místech zůstaly 
stopy vězňů z našeho území. Tisíce 

z nich se konce války nedožily. Nám 
jejich osudy připomněly vystave-
né dokumenty, fotografi e, často 
i úryvky z deníků či dalších osobních 
záznamů. Zůstává rozum stát, že se 
v dnešní době, kdy jsou k dispozici 
nezpochybnitelná svědectví o váleč-
ných zločinech a zločinech proti lid-
skosti, najdou popírači - ti, kteří ma-
nipulací s historickými fakty tvrdí, že 
holocaust nikdy neproběhl...

V badatelně jsme pak měli mož-
nost seznámit se s průběhem osvo-
bození v Lysé nad Labem a okolí. 
Mnohé snímky byly zapůjčeny 
i ze soukromých archivů. Pozná-
vali jsme průběh květnových dnů 
r. 1945, zachycených před objektivy 
občanů Lysé, a dění nejbližších dal-

ších měsíců v našem městě. Pohled 
na různá lyská zákoutí zvěčněná 
před 70 lety nabízel porovnání se 
současností.  

Žáky obě výstavy zaujaly a i mezi 
dětmi nejednou zaznělo, že by si lidé 
měli v dnešní době víc vážit toho, co 
mají.

Děkujeme pracovníkům SOkA 
za milé pozvání, hezké přijetí 
a ochotu zodpovědět naše dotazy. 
Dále děkujeme za kontakt na jedno 
z „Wintonových dětí“, pana Asafa 
Auerbacha, jehož bychom rádi, po-
kud to bude možné, v blízké době 
přivítali na besedě v naší škole. 

Za žáky 9. ročníku 
a doprovázející učitele

Olga Gruhnová

V květ-
n o v ý c h 
dnech letoš-
ního roku 

proběhly v naší škole maturitní 
zkoušky. Studenti se velmi dobře 
připravili, oni i my jsme měli z jejich 
výkonů velkou radost. Mnozí z nich 
předvedli výkon hodný srovnání 
s úrovní gymnázia, vždyť také část 
z nich absolvovala obor ekonomic-
ké lyceum. Ve čtvrtek 28. května 
převzali v obřadní síni Městského 
úřadu v Lysé nad Labem z rukou 
třídní učitelky PhDr. Věry Štycho-
vé maturitní vysvědčení, europass 
a pamětní list města Lysé nad La-
bem. S učiteli, spolužáky i Lysou 
se za celou třídu rozloučil absolvent 
ekonomického lycea Petr Hes.

Vážení přítomní, milí spolužáci, 
všichni si pamatujeme na náš první 
den, když jsme přišli do Obchodní 
akademie v Lysé nad Labem, pa-
matujeme si na naši první hodinu, 

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

seznamovací kurz, na první známky. 
4 roky utekly jako voda a naše dlouhá 
náročná cesta k vysněné maturitní 
zkoušce je u konce. Pro někoho to byl 
boj, pro někoho bylo studium snaz-
ší, důležité ale je, že jsme to zvládli 
a stojíme tu jeden vedle druhého. Za 
to bychom chtěli velmi poděkovat 
našim učitelům, kteří se o náš úspěch 
zasloužili. Váš přístup a mimořádná 
ochota vždy pomoci ať je nám vzo-
rem. Děkujeme také našim rodičům 
a přátelům, kteří nám byli oporou 
během celého studia.

V současné době máme za se-
bou první důležitý krok do osobního 
a profesního života. Naše cesty se 
nyní rozejdou různými směry a je jen 
na nás, kam budou vést a jak vysoko 
vystoupáme. Nechť jsou tyto čtyři 
roky, které jsme úspěšně zakončili 
maturitní zkouškou, prvním kro-
kem v cestě za plněním našich plánů 
a snů. 

Přejte nám proto šťastný výběr 
vysoké školy, prvního zaměstná-
ní a vzpomínejte na naši třídu jen 
v dobrém. Vzpomínejte na společné 

chvíle plné radosti, úspěchů, zážitků 
a vzpomínejte i na drobné problémy, 
které jsme vždy rychle vyřešili s paní 
třídní Věrou Štychovou. Té chceme 
poděkovat zvlášť. Bojovala za každé-
ho z nás do poslední chvíle a podala 
vždy pomocnou ruku, když to bylo 
potřeba. 

Děkujeme Obchodní akademii za 
vše, co nám do života dala. Budeme 
vždy s radostí vzpomínat a vyprávět 
o letech strávených ve škole a věřte, 
že se budeme rádi vracet a znovu se 
procházet po chodbách, avšak už 
jako absolventi Obchodní akademie 
v Lysé nad Labem. Budeme společně 
sdílet své vzpomínky, nové zkušenosti 
a zážitky. 

Na závěr bychom chtěli poblaho-
přát naší škole Obchodní akademii 
v Lysé nad Labem k jejím 20. naro-
zeninám a nám všem popřát hodně 
štěstí, které budeme v celém životě 
tolik potřebovat.

Mgr. Bohuslava Svobodová

LYSÁ nad LABEM
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P o s l e d n í 
květnový čtvr-
tek se vydaly 
všechny tři 
první třídy naší 

školy na pohádkový výlet do Pra-
hy. V osm hodin nás před školou 
čekaly dva autobusy a vyrazili jsme 
na Pražský hrad. Tam na nás čekali 
úžasní průvodci, kteří si pro všech-
ny připravili opravdu zajímavou 
prohlídku hlavního města. 

Začali jsme na Hradčanech, kde 
jsme si prohlédli výměnu hradní 
stráže. Podívali jsme se do chrámu 
svatého Víta, Vladislavského sálu, 
viděli jsme i duplikáty korunovač-
ních klenotů, vyfotografovali jsme 
se s místními kejklíři a zazpívali 
dětské písničky s hudebníky. Odtud 
jsme pokračovali Zlatou uličkou 

k Valdštejnským zahradám, kde 
jsme obdivovali pávy a zlaté rybičky 
a dozvěděli jsme se něco o budo-
vě senátu. Potom jsme přešli přes 
Karlův most až na Staroměstské 
náměstí, kde nás kromě Orloje za-
ujal i pán, který vytvářel obrovské 
bubliny. 

Na závěr výletu nás čekala oprav-
du třešnička na dortu - plavba par-
níkem po Vltavě. Zde jsme kromě 
výborného jídla a pití zažili pře-
vlékání do pohádkových kostýmů 
a focení na palubě. Po dvou hodi-
nách jsme se rozloučili a odjeli zpát-
ky do našeho města. 

Velké díky patří celé rodině jedné 
ze žaček 1. B, která nám všem výlet 
dala jako dárek ke Dni dětí.

Třídní učitelky 1. tříd 
ZŠ Komenského

Exkluzivně v Lysé nad Labem 
mohou rodiče využívat Montesso-
ri výuku doma.

“Montessori doma” je speciální 
seminář pro rodiče, zaměřený na 
domácí využití. To znamená, že vše, 
co se zde naučíte, budete posléze 
schopni využívat se svou ratolestí 
doma v jejím pokojíčku. Seminář 
je určen rodičům dětí předškolního 
věku (od 2 do 7 let).

Ve skupince max. čtyř osob Vás 
provedu všemi Montessori oblast-
mi vzdělávání. Sami si na vlastní 
kůži vyzkoušíte (osaháte), jak se 
s jednotlivými pomůckami pracuje. 
Montessori vzdělávací oblasti jsou 
rozděleny do pěti částí:
Praktický život

Aktivity jsou zacílené na rozvoj 
jemné motoriky (např. práce s prsty 
- špetkový úchop) a na přípravu čte-
ní a psaní (např. práce se zápěstím, 
předloktím). Dítě se zde učí také 
základním hygienickým návykům 
(např. čištění zubů, mytí rukou), 
stolování a uklízení si po sobě (např. 
zametání, vytírání, odnášení věcí na 
své místo).
Smyslová výchova

Hravou formou experimentuje se 
vším, co vydává zvuky, voní, je krás-

ně barevné, vyrobené z různých ma-
teriálů a je plné roztodivných tvarů, 
velikostí a chutí.
Matematika

Dítě zde pracuje s abstraktními 
pojmy, jako jsou např. číslo, zlomek, 
geometrické tvary, násobení, dělení, 
binomická či trinomická krychle 
atd. Je to tak hravé a snadné, že od 
této oblasti nebudete chtít odejít.
Jazyk

Dítě je na čtení a psaní (dle vý-
zkumu Maria Montessori) nasta-
vené již ve čtyřech letech. Prostřed-
nictvím Montessori pedagogiky se v 
tomto věku naučí číst i psát, vytvá-
řet různá leporela i příběhy.
Kosmická výchova

Zahrnuje jednodušše vše, co nás, 
jakožto lidstvo, obklopuje - tedy 
např. přírodu a vesmír. Prostřednic-
tvím kosmické výchovy se dítě také 
dozvídá o historii života na Zemi. Je 
vedeno k samostatnosti, ale zároveň 
zodpovědnosti za své vlastní cho-
vání, je směřováno k lásce k sobě 
samému, ale i k ostatním lidem, 
k přírodě a ke všemu, co se kolem 
nás nachází. 

Více informací na:
www.montessori-doma.cz

Mgr. Michaela Nováková

ZUŠ F. A. Šporka má za sebou 
rušné II. pololetí školního roku. Již 
několik let nás velmi trápil vysoký 
převis poptávky po vzdělávání v naší 
škole nad našimi možnostmi. Díky 
spojenému úsilí našeho zřizovatele 
Města Lysá nad Labem, předsta-
vitelů Milovic a naší školy se po-
vedla pro nás zásadní věc - MŠMT 
povolilo vyšší kapacitu naší školy 
a zřízení pobočky v Milovicích. Nyní 
můžeme ve svých řadách přivítat až 
1100 nadaných dětí a další pracovi-
ště, doufejme, uleví velmi nabitému 
rozvrhu v našem lyském sídle. 

Kromě této zásadní a vítané změ-
ny se udála řada významných akcí 
a soutěží. Do celostátního kola Ná-
rodní soutěže ZUŠ ve hře na dechové 
a bicí nástroje se přes školní, okresní 
a krajská kola úspěšně probojovali: 

Jan Bostl – získal 3. cenu v I. kategorii 
ve hře na klarinet, Karolína Naušová 
– získala 2. cenu v VI. kategorii ve hře 
na hoboj (oba vyučuje Bc. Zbyšek Er-
ben), Martin Rampa – získal 3. cenu 
v VIII. kategorii ve hře na bicí nástroje 
(vyučuje Mgr. Lukáš Buk). V celostát-
ní soutěži Mládí a Bohuslav Martinů 
v Poličce získali klavíristé Jan Lom 
– stříbrné pásmo, Jitka Luňáčková – 
bronzové pásmo (oba vyučuje Libor 
Čapek) a Ondřej Wanke – stříbrné 
pásmo (vyučuje Jana Jehličková). 
V celostátní soutěži uspěl i žák vý-
tvarného oboru Petr Šmíd (vyučuje 
Mgr. Drahomíra Hermanová Řího-
vá), který získal 3. místo v celostátní 
soutěži Kniha a já (Konto Bariéry). 
Všem soutěžícím i jejich učitelům 
blahopřejeme a děkujeme za vzornou 
reprezentaci naší školy i Města Lysá 

nad Labem v celostátním měřítku.
Pestrý život naší škole zajistilo 

dalších 5 představení „Žáby mas-
tičkářky“ v sále kina, na Výstavišti, 
v Poděbradech a Povrlech. Tradič-
ním vystoupením zejména tanečního 
oboru pod vedením Kateřiny Klánové 
a Markéty Kozové bylo představení 
s názvem „Vivat musical!!“, které pro 
velký zájem ze strany diváků bylo uve-
deno celkem 9x. 

Mimořádně náročné, ale i krásné 
období zažívaly naše pěvecké sbory 
– Ama Musica a Přípravný pěvecký 
sbor. Od února vystoupily děti pod 
vedením Jany Erbenové na celkem 
23 vystoupeních jak samostatných, 
tak v rámci již zmiňovaných před-
stavení. Sbory spolupracovaly s Ha-
sičskou dechovkou, Městskou kni-
hovnou, Duchcovským pěveckým 
sborem. 

Překrásnými žákovskými prace-

mi se mohou pochlubit naši výtvar-
níci – veřejnost je měla možnost 
zhlédnout na Výstavě absolventů 
a Závěrečné výstavě v Galerii ve skle-
pě v suterénu ZUŠ. 

Mimořádným počinem byl květ-
nový „Koncert vážné hudby“, na 
kterém se podíleli učitelé a žáci naší 
ZUŠ a hosté z řad pražských divadel 
a orchestrů. Kromě sólových a komor-
ních vystoupení byl rovněž proveden 
Schumannův Klavírní koncert a moll, 
kterého se jako sólista výborně zhostil 
náš učitel Libor Čapek. Dílo takového 
rozsahu a náročnosti dosud na žád-
ném z našich koncertů nezaznělo. 

Všechny uvedené události a akce 
jsou jen částí toho, co se ve II. pololetí 
v naší škole dělo. Přejme si, aby i na-
dále byla naše škola plná nadšených 
učitelů a šikovných dětí.

za ZUŠ F. A. Šporka
Mgr. Vlasta Blažková

Rušné jaro v naší ZUŠce
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Telefonické konzultace
dětských lékařů

(po ordinačních hodinách)

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

MUDr. Chocholová    
 tel. 606 840 451

MUDr. Matasová        
 tel. 607 746 211

Pro registrované pacienty těchto lékařů: 

St 1. 7. MUDr. Matasová
Čt 2. 7. MUDr. Dáňová
Pá 3. 7. MUDr. Dáňová
So 4. 7. MUDr. Matasová
Ne 5. 7. MUDr. Matasová
Po 6. 7. MUDr. Chocholová
Út 7. 7. MUDr. Matasová
St 8. 7. MUDr. Chocholová
Čt 9. 7. MUDr. Dáňová
Pá 10. 7. MUDr. Matasová
So 11. 7. MUDr. Čerňanská
Ne 12. 7. MUDr. Čerňanská
Po 13. 7. MUDr. Čerňanská
Út 14. 7. MUDr. Matasová
St 15. 7. MUDr. Chocholová
Čt 16. 7. MUDr. Čerňanská
Pá 17. 7. MUDr. Čerňanská
So 18. 7. MUDr. Matasová
Ne 19. 7. MUDr. Matasová
Po 20. 7. MUDr. Čerňanská
Út 21. 7. MUDr. Matasová
St 22. 7. MUDr. Dáňová
Čt 23. 7. MUDr. Dáňová
Pá 24. 7. MUDr. Matasová
So 25. 7. MUDr. Čerňanská
Ne 26. 7. MUDr. Čerňanská
Po 27. 7. MUDr. Čerňanská
Út 28. 7. MUDr. Matasová
St 29. 7. MUDr. Čerňanská
Čt 30. 7. MUDr. Dáňová
Pá 31. 7. MUDr. Čerňanská

So 1. 8. MUDr. Chocholová
Ne 2. 8. MUDr. Chocholová
Po 3. 8. MUDr. Čerňanská
Út 4. 8. MUDr. Matasová
St 5. 8. MUDr. Chocholová
Čt 6. 8. MUDr. Čerňanská
Pá 7. 8. MUDr. Chocholová
So 8. 8. MUDr. Matasová
Ne 9. 8. MUDr. Matasová
Po 10. 8. MUDr. Chocholová
Út 11. 8. MUDr. Matasová
St 12. 8. MUDr. Chocholová
Čt 13. 8. MUDr. Chocholová
Pá 14. 8. MUDr. Matasová
So 15. 8. MUDr. Matasová
Ne 16. 8. MUDr. Matasová
Po 17. 8. MUDr. Matasová
Út 18. 8. MUDr. Matasová
St 19. 8. MUDr. Dáňová
Čt 20. 8. MUDr. Dáňová
Pá 21. 8. MUDr. Matasová
So 22. 8. MUDr. Čerňanská
Ne 23. 8. MUDr. Čerňanská
Po 24. 8. MUDr. Čerňanská
Út 25. 8. MUDr. Matasová
St 26. 8. MUDr. Čerňanská
Čt 27. 8. MUDr. Dáňová
Pá 28. 8. MUDr. Dáňová
So 29. 8. MUDr. Dáňová
Ne 30. 8. MUDr. Dáňová
Po 31. 8. MUDr. Čerňanská

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

Po dvou le-
tech se nám
do MŠ Čtyř-
lístek opět 
vrátil úspěš-

ný environmentální projekt MO-
TÝLEK.

A o co jde? Tématem vyprávění 
a bádání předškolních dětí v MŠ 
bývá v jarních měsících obvykle 
rozkvetlá louka a vše co k ní patří.  
Děti vyráží do přírody a všímají 
si hlavně zástupců živočišné říše. 
Povídají si o důležité úloze hmy-
zu, prohlíží si s paní učitelkami 
pod mikroskopem motýlí křídla 
a sosáčky. Počítají broučkům no-
žičky, staví jim domečky, a protože 
jsou to vesměs zvídavé děti, ptají se 
paní učitelky, jak takový brouček či 
motýl vlastně přijde na svět. Paní 
učitelka dětem vysvětlí, co je to 
vajíčko, housenka, kukla a dospělý 
jedinec, nakreslí jim výstižné sché-
ma na tabuli, přinese spoustu foto-
grafi í housenek a motýlů… a děti jí 

MŠ Čtyřlístek a „Motýlek“
samozřejmě věří (protože logicky, 
co řekne paní učitelka „přes to vlak 
nejede“), ale není nad to, když se 
o všech kouzlech přírody mohou 
děti přesvědčit samy (na vlastní 
očka, ouška, nosík…). A právě to 
nabízí projekt Motýlek. 

V dnešní době lze na internetu 
sehnat téměř vše, takže nikoho 
nepřekvapí, že je zde možné za-
koupit i 5 kusů čerstvě vylíhlých 
housenek motýla Babočky bodlá-
kové. Malinké housenky tak dopu-
tují poštou přímo k dětem do třídy 
a to ve speciální vzdušné krabič-
ce, kde mají zároveň připravenou 
výživnou směs na krmení. A po-
zorování může začít! Housenky 
papají a papají a děti žasnou jak 
jim kamarádi, které si mezi tím již 
pojmenovaly, přibývají na váze. 
Když je housenka „tlustá“ tak ako-
rát, zakuklí se. Sledování house-
nek, které se právě kuklí, je stejně 
napínavé, jako když se po zhruba 
14 dnech snaží dospělý motýl 

je jasné, že je to právě ten „jejich“ 
kamarád. Motýlí zahrádka otvírá 
zcela nový pohled na vzdělávání 
a využívá základních didaktických 
zásad J. A. Komenského jako je zá-
sada „názornosti“ a „škola hrou“. 

Že by paní ředitelka Mirka Bod-
láková záměrně pro tento projekt 
zvolila právě Babočku bodlákovou? 
Zeptejme se jí, jak ona hodnotí celé 
motýlí rojení: „Rády bychom dě-
tem touto cestou nabídly možnost 
prozkoumat jednu z nejúžasnějších 
proměn přírody tak, že ji uvidí na 
vlastní oči. Projekt jsme se rozhodly 
zařadit pro jeho mimořádný přínos 
v rámci environmentální (ekologic-
ké) výchovy v MŠ. Slouží nám ne-
jen jako způsob objevování nových 
věcí, ale i pro získání a prohloube-
ní kladného vztahu dětí k přírodě 
a všemu živému“.

A k tomu není co dodat, snad jen 
až bude příště vaše ratolest toužit 
po domácím mazlíčkovi, nabídně-
te mu Babočku bodlákovou! 
za kolektiv učitelek MŠ Čtyřlístek

Jitka Churáčková, DiS.  

z kukly dostat ven.  Zakuklené hou-
senky je nutné z průhledného ke-
límku včas a opatrně přemístit do 
tzv. motýlí zahrádky tj. motýlí síťky 
vysoké asi 30 cm s uzavíráním na 
zip. Po vylíhnutí tak mohou děti 
v prostředí třídy ještě několik dnů 
zkoumat pestrobarevné motýlky, 
starat se o ně a krmit je ovocem 
a sladkou šťávou. Pak je společně 
vypustí zpět do přírody. Celý proces 
zrodu nového motýlka si děti dle 
skutečnosti zakreslují do notýsků 
„malého entomologa“. Samo vy-
puštění baboček je pak velkou udá-
lostí. Když paní učitelka rozepne 
síťku motýlí zahrádky, všechny děti 
nejprve společně čarují, aby měl 
motýlek dost síly a odvahy vzlét-
nout dostatečně vysoko a pak kaž-
dé motýlí mávnutí křídly doprovází 
radostným dětským potleskem 
a křikem (a někdy i slzičkami, pro-
tože se přece loučíme s kamarádem 
„Karlem“ či „Princeznou“). Ale ne 
na dlouho. Při každé vycházce, 
kdykoliv děti spatří oranžového 
motýlka s černým a bílým vzorem, 

Pro každého obyvatele Lysé nad 
Labem se stala jistým standardem 
nabídka služeb lékařů v našem měs-
tě. Mezi jedny z nejvytíženějších or-
dinací, se jistě řadí i ordinace ORL, 
tedy lékaře specialisty na choroby 
ušní, krční a nosní. Po dlouhá léta 
tyto služby v našem městě zajišťo-
vala MUDr. Vladimíra Klementová. 
Paní doktorka, kterou většina z nás 
zná jako velmi milou a vstřícnou 
odbornici, se rozhodla svou praxi 
v našem městě ukončit. Nezname-
ná to ale, že by Lysá nad Labem 
o tuto lékařskou specializaci byla 

Ordinace ORL 
v Lysé nad Labem

ochuzena. Praxi v ORL ambulanci 
přebírá od července MUDr. Simona 
Knotková. Po nezbytných úpravách 
ordinace a jejím vybavení moderní-
mi přístroji své první pacienty přiví-
tá 13. 7. 2015. Podrobnosti o ordi-
nační době a náležitostech návštěvy 
najdete v informaci uvedené níže.

Paní doktorce Klementové velice 
děkujeme za péči, kterou věnovala 
po dlouhá léta občanům našeho 
města a přejeme hodně spokojenos-
ti v dalším životě.

Ing. Kamila Kuchařová
Odbor ŠSVZaK

ORL ordinace 
ve Vichrově vile 
opět otevřena!

Dovolujeme si informovat, že od 13. 7. 2015 obnovujeme provoz 
v ORL ambulanci ve Vichrově vile, Masarykova 214/19, 

Lysá n. L. (MUDr. Klementová ukončila 12. 6. 2015 činnost).
Ordinujeme v původním prostoru po rekonstrukci, s předanou 

lékařskou dokumentací, moderním přístrojovým vybavením 
a v novém složení:

lékařka: MUDr. Simona Knotková
sestra: Kamila Vyšínová

Nabízíme mnoholeté zkušenosti v diagnostice i léčbě ušních, nosních 
a krčních chorob pro dětské i dospělé pacienty.

Smlouvy uzavřeny se všemi pojišťovnami!

Ordinační hodiny: 
pondělí 7.30 - 16.00
úterý 7.30 - 14.00
středa 12.00 - 18.00
čtvrtek 7.30 - 14.00
pátek 7.30 - 12.00

Telefon: 604 649 491 (vyšetření i bez objednání 
nebo doporučení obvodního lékaře)

Výletní loď Blanice zahájila 
v květnu druhou sezonu pravidelné 
plavby po Labi v úseku Nymburk – 
Ostrá.

Pokud chcete spojit tento záži-
tek na lodi s výletem na kole, vydej-
te se z Lysé k Labi a pod mostem 
odbočte po Labské stezce č. 2 proti 
proudu kolem chatařské osady 
a dojedete cca po 2 km k molu 
Blanice, označeného u cesty tabulí 
s jízdním řádem, který mimo jiné 
naleznete na http://www.polabi-
nalodi.cz/pravidelne-plavby. Tato 
cesta na kole je celkem malá pro-
jížďka, kterou zvládnete i s malými 
dětmi. 

Plavba po Labi má svoje kouzlo. 
Z lodi vidíte zelené břehy z úplně 
jiného úhlu. Zvláště v tomto obdo-
bí, kdy jsou břehy zarostlé bujnou 

Na kole po Labi s Blanicí

vegetací, osídleny hnízdícími ptáky 
a hladina posetá žlutými stulíky, je 
plavba po klidném zrcadle řeky 
vpravdě romantická. Loď Blanice 
má kapacitu cca 50 lidí a je připra-
vena i na přepravu cyklistů.

Cílem této projížďky na kole 
kombinované s plavbou může 
být návštěva Hrabalova Kerska 
a jeho naučné stezky, kterou lze 
posléze na kole projet. Přeplutím 

Blanicí na druhý břeh se vyhnete 
nepříjemnému a nebezpečnému 
přejezdu přes litolský most Bo-
humila Hrabala, kde cyklista ještě 
není chráněný vymezovacími cyk-
lopruhy a situace je pro něj občas 
velmi nebezpečná. Pro nápravu 
chystáme opatření, o kterém jsme 
se již zmiňovali v minulém čísle 
Listů – „Bezpečně k Labi a přes 
Labe“, které je součástí nejenom 
bezpečnosti ale také záměru jak 
dostat naše město k Labi, které za-
tím u Labe nežije. Aby to zde žilo, 
chystáme pro rekreační využití 
volnočasovou zónu na pozemcích 
lesoparku v lokalitě u Labe, pro 
kterou již vzniká studie. Dalším 
úkolem je navázání propojení 
Labské stezky v úseku Nymburk –
Čelákovice, která přinese mnoho 
příležitostí jak rekreačních, tak 
i podnikatelských. A pro příští rok 

můžeme slíbit, že další svoji sezó-
nu zahájí Blanice včetně zastávky 
v Litoli u Labe. Jako předzvěst této 
etapy byly v červnu zorganizovány 
výlety pro školy a během prázdnin 
chystáme podobnou pilotní akci 
pro turisty a občany Lysé, kdy 
Blanice přiveze své molo k nám 
k Labi a poskytne své projížďky až 
k Lysé na 1 – 2 prázdninové ter-
míny.

Jsou to první krůčky, které věří-
me, že přenesou život v Lysé nad 
Labem také k řece.

Podrobnější informace o těchto 
záměrech poskytneme na dotazy.

Blanici tímto přejeme krásnou 
lodní sezónu a těšíme se na spolu-
práci s naším městem!

Za komisi pro cestovní ruch 
a sport Dana Hančová, 

cyklokoordinátorka

Od naší první myšlenky provo-
zovat domácí hospic v Lysé nad 
Labem uběhla již dlouhá doba. My-
šlenka nás však neopustila, naopak 
čím více o této službě hovoříme 
nahlas, tím více slyšíme o její po-
třebnosti. Proto bychom vás chtěly 
seznámit s naším záměrem domácí 
hospic v Lysé vybudovat.

O domácí hospicové péči je dnes 
stále více slyšet. První hospic v ČR 
vznikl již v roce 1995, ale samotná 
myšlenka hospicové péče je samo-
zřejmě mnohem starší. Za 20 let 
u nás vznikla celá řada nových hos-
piců a další nově vznikají i ve měs-
tech, která jsou počtem obyvatel 
podobná našemu městu. 

Domácí hospicová péče je určena 
osobám v konečném stádiu života. 
Jejím cílem je umožnit umírajícímu 

Domácí hospic pro Lysou
důstojně a s plným respektem pro-
žít závěr života doma, v bezpečném 
prostředí, v kruhu svých blízkých, 
ulevit od bolesti a dalších obtíží. 
Tato péče zahrnuje zdravotní a psy-
chosociální péči o pacienta, ale také 
obdobnou podporu pro jeho blízké.

Podle průzkumu veřejného mí-
nění si 78 % dotázaných přeje umí-
rat doma, ve skutečnosti však vět-
šina lidí umírá v nemocnici nebo 
v jiném zařízení.

Co se nám tedy zatím podařilo? 
V minulém i letošním roce jsme 
navštívily několik dobře fungují-
cích hospiců. Seznámily se s celou 
řadou zajímavých osobností, které 
hospicovou péči prožívají jako své 
životní poslání a získaly jsme jejich 
velkou podporu. Tyto a další zku-
šenosti nás ujistily o smysluplnosti 

a důležitosti hospicové péče a do-
daly nám odvahu. A proto jsme 
založily právnický subjekt Domácí 
hospic Nablízku, z.ú. Podařilo se 
nám najít klíčové odborníky, tzn. 
lékaře, zdravotníky, sociální pra-
covnice, psychologa, duchovního, 
kteří s námi spolupracují. Navště-
vujeme odborná školení a dále se 
vzděláváme, abychom mohly po-
skytovat péči na nejlepší úrovni.

A co nás aktuálně čeká? 
- intenzivně pracujeme na zpro-
  voznění webových stránek, kte-
  ré budou jedním ze zdrojů, kde 
  bychom vás chtěly informovat, 
  jak ve své práci pokračujeme, 
- založily jsme účet, kde shroma-
  žďujeme fi nanční prostředky, 
  abychom mohly začít poskyto-
  vat péči,
- připravujeme registraci posky-
  tovatele domácí zdravotní péče,

- pozvaly jsme do Lysé kardinála 
  Miloslava Vlka, který je velkým 
  podporovatelem hospicové péče,
- připravujeme přednášku s MUDr.
  Marií Svatošovou, která je lékař-
  kou, spisovatelkou, publicistkou, 
  zakladatelkou a vůdčí osobností 
  hospicového hnutí v České re-
  publice.

Pokud budete mít dotazy nebo 
náměty, případně zájem o spo-
lupráci, můžete nás kontaktovat 
na telefonním čísle 731 268 306 
nebo prostřednictvím emailové 
adresy hospic-lysa@seznam.cz. 
Finančně nás můžete podpořit na 
č. ú. 2300803840 / 2010. Za Vaše 
reakce a jakoukoli podporu Vám 
předem velmi děkujeme.

Bohumila Urbanová a 
Pavlína Furgaláková 

za Domácí hospic Nablízku, z.ú.

Komise sociální a zdravotní 
společně s odborem školství, 
sociálních věcí, zdravotnictví 
a kultury Městského úřadu v Lysé 
nad Labem informuje občany,
že BABYBOX, který je zřízen 
v nemocnici v Nymburce, je 
v současné době až do odvo-
lání uzavřen. Důvodem je re-

konstrukce interního oddělení.
O znovuotevření Babyboxu 
v Nymburce Vás budeme infor-
movat.

Ve Středočeském kraji se 
nachází Babybox v Benešově, 
v Kladně, v Kutné Hoře, v Měl-
níku, v Neratovicích, v Příbrami 
a ve Slaném, nejbližší je v Klau-

diánově nemocnici v Mladé 
Boleslavi – nachází se na zdi 
nemocnice budovy gynekologic-
ko-porodnického oddělení v ulici 
Boženy Němcové a další je v Ob-
lastní nemocnici Kolín, Žižkova 
146 a je umístěn na budově he-
matologického oddělení.

První Babybox byl otevřen 

Babybox  v Nymburce dočasně uzavřen!
1. 6. 2005 v GynCentru v Pra-
ze 9 - Hloubětíně. K dnešnímu 
dni je v České republice zřízeno 
celkem 65 Babyboxů, v každém 
kraji jsou minimálně 2 Babybo-
xy, průměrně jsou 4. Díky Baby-
boxům bylo zachráněno celkem 
123 dětí.

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

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

Klub náhradních rodin RC Routa Čelákovice
Náš klub se zaměřuje na podporu pěstounských rodin a zá-

jemců o náhradní rodinnou péči. Uzavíráme Dohody o výkonu 
pěstounské péče, doprovázíme pěstounské rodiny, pořádáme 

vzdělávací kurzy a pobyty, asistujeme při kontaktu s biologickými 
rodiči, nabízíme respitní péči, právní a psychologické poradenství.  

Zájemcům poskytujeme poradenství a informace o náhradním 
rodičovství. Kancelář Klubu náhradních rodin najdete na adrese: 

Sady 17. Listopadu 1380, Čelákovice, vedle Kulturního domu. 

Další informace poskytne Jana Luhanová, 
nahradnirodiny@seznam.cz, 731 172 650.

Víkendový vzdělávací pobyt pro muže-pěstouny v rámci projektu 
Pěstujme pěstouny: 10. – 12. 7. 2015, hotel Týnec, Týnec nad 

Sázavou, téma: Specifi ka vztahu mezi mužem-pěstounem 
a dětmi svěřenými do pěstounské péče, lektoři: PhDr. Mar  n Jára, 
Bc. Lukáš Talpa, Liga otevřených mužů, cena: 250 Kč pobyt/plná 
penze/vzdělávání pro pěstouny, kteří uzavřeli Dohodu o výkonu 
PP s RC Routa, 250 Kč/pobyt/plná penze + 500 Kč vzdělávání pro 
pěstouny ostatních organizací. Pěstouni jiných organizací mohou 

požádat o úhradu vzdělávání organizaci, se kterou uzavřeli 
Dohodu o výkonu PP. 

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

Uvedený článek nenechal 
chladným snad každého, kdo jej 
mohl přečíst. MěR KSČM udě-
lala velice dobře, že připomenutí 
70. výročí ukončení celosvětového 
konfl iktu realizovala samostatně, 
aniž by museli členové a sym-
patizanti poslouchat vždy 8. 5. 
neskutečné bláboly a informace, 
že zahynuli anebo byli popraveni 
pouze Sokolové. V současné době 
je překrucování dějin moderní 
a převážně se ho dopouštějí Ti, 
kteří o tehdejší době nevědí nic, 
kteří ji nezažili. Je to něco podob-
ného, jako většina Američanů 
chodí do kostela, protože je to 
moderní a pro kariéru nezbytné, 
ale nikdo z nich není věřící. Je 
opravdu velice nesnadné stanovit 
si nyní, jak dlouho si tyto události 
připomínat, když je patrné jak se 
tyto myšlenky pozvedly v podobě 
neofašizmu v řadě částí světa, ne-
vyjímaje např. současnou Ukraji-
nu, Maďarsko anebo Rumunsko. 
Případně nemusíme chodit dale-
ko, je to patrné i v samotném Ně-
mecku anebo v Pobaltí.

K článku „Kladení věnců“ uveřejněném 
v Listech č. 6/2015

Paradoxem zůstává připomíná-
ní minulého období a rozhodnutí 
několika pomatenců, komunizmus 
tu nikdy nebyl. Je otázkou, zdali 
toto období nebylo i v mnohém, 
pro většinu obyvatel přínosné, 
oproti současnému režimu, který 
je znám z dlouhodobého hlediska 
jako nepřijatelný. Kapitalizmus, 
který působí po celém světě pouze 
lidská neštěstí, lokální konfl ikty, 
uprchlíky, sledování lidí, plodí exe-
kutory. Výsledkem je u nás 42 % lidí 
na hranici chudoby. Demokracie, 
svoboda je jen na papíře. Demo-
kratické procesy jsou zprofanová-
ny, tak jako svoboda projevu, vše je 
podřízeno zisku a lidé pracující jsou 
pouhé zboží. Vymahatelnost práva 
je prakticky nulová.

Zcela zavádějící jsou nesmyslné 
glosy autora článku, týkající se sou-
časného Ruska, které je nuceno se 
bránit agresivním choutkám USA 
a jeho nohsledů v NATO, jehož 
jsme bohužel součástí a tím jsme 
vtaženi do agresivních choutek 
USA, a to v rámci tzv. boje proti 
terorizmu. Čemu jsme v mnoha 

státech, zejména v oblasti Střed-
ního východu a severní Afriky na-
pomohly a jejichž důsledky nyní 
i poneseme, není třeba podrobně 
rozvádět. Dříve jsme zde měly ja-
derné hlavice jen skladovány, bu-
de-li to takto pokračovat, tak nám 
budou padat na hlavu, jako důsle-
dek politiky i naší vlády.

Překrucování těchto faktů je 
velice nebezpečné, zvláště pokud 
si uvědomíme, že autor článku je 
učitel. Pak musíme mít obavy z 
takovýchto podobných individuí, 
které by mohli ovlivňovat naše děti 
anebo vnuky takovýmito bláboly. 
Pozitivem je fakt, že redakce Lis-
tů takovýto článek vůbec nechala 

uveřejnit a naplnila tím jako kapka 
v moři naši ústavu - svobodu proje-
vu, což se často nestává a redakční 
rada není cenzorem jako např. ve-
řejnoprávní ČT a jiná média.

Přínosnější by bylo, kdyby-
chom se věnovali více problema-
tice města, kdybychom posuzo-
vali skutečnosti, jak jsou plněny 
předvolební sliby řady subjektů, 
kde jsou ty avizované změny, jak 
se daří vedení řešit přípravu ob-
chvatu, výstavbu domova seniorů, 
výstavbu občanské vybavenosti ve 
Frutě, výstavbu Tesca apod. Od 
voleb uplynulo již ¾ roku. 

Místopředseda KSČM:
Stanislav Ježek

Chcete být vitální? Cítit se o 20 let 
mladší? Odbourat cholesterol? Být 
sexuálně stále aktivní? Mít radost ze 
života? Řešením je kotvičník, vaše 
nová chuť i do sexuálního života!

Kotvičník zemní (Tribulus 
terrestris) je bylina s mimořád-
nými účinky a obsahovým slože-
ním, jejíchž schopností využívaly 
a využívají národy na celém světě. 
V poslední době vyvolal velikou vlnu 
zájmu o Kotvičník zemní fakt, že 
mezi jeho hlavní účinky patří schop-
nost zvýšit u mužů hladinu testoste-
ronu až o 30 %, u žen naopak pod-
statně zvyšuje hladinu estrogenů.  

Existuje něco krásnějšího, než 
čas strávený ve sluncem rozjasně-
né zahradě při pohledu na krásně 
kvetoucí lilie, růže, pelargonie, 
begonie a mnoho dalších květin? 
Na tuto otázku naleznete odpověď 
od 9. do 12. července na výstavišti 
v Lysé nad Labem. Devatenáctý 
ročník výstavy nabídne návštěvní-
kům květinové aranžmá na téma 

Zelená viagra na výstavě
Květy 2015 „Svět za zrcadlem“, vstupní brána 

vás přenese za zrcadlo, kde obje-
víte nový a nevšední svět plný divů 
a tajů. Návštěvníci budou moci za-
koupit květiny, okrasné a ovocné 
dřeviny, balkónové rostliny, bon-
saje, léčivé rostliny a byliny, nářadí 
a potřeby pro zahrádkáře i zahradní 
nábytek.

V rámci výstavy je rovněž při-
pravena soutěž Polabský květ 2015 
o zajímavé ceny. Floristé, květináři 
a zahradníci vytvoří expozice z rost-
linného materiálu. Můžete se přihlá-
sit i vy! 

Více informací a přihlášku do 
soutěže naleznete na stránkách: 
http://www.vll.cz/index.php?pg=-
veletrh&vel=196&podstr=19.  

Výstava Květy nabídne zajíma-
vý doprovodný program. Ve čtvr-
tek vystoupí kapela Trampsteik, 
v pátek Tornádo, v neděli Pohoda. 
Nejzajímavější bude sobota, kdy 
v doprovodném programu vystou-
pí zpěvačka Yvonne Přenosilová, 
Jana Chládková a zpěvák Marcel 
Zmožek.

Již několik let se hovoří o možném 
hřišti na sídlišti podél Jedličkovy 
ulice. Nejproblematičtější bylo, kde 
hřiště umístit vzhledem k tomu, 
že bytové domy jsou velmi blízko 
u sebe a bylo nutné, aby okolní oby-
vatelé s hřištěm souhlasili. Nako-
nec se dohodli obyvatelé domů čp. 
1399/1400, 1405, 1401/1402 a v le-
tošním roce byly vyčleněny fi nanční 

Hřiště v Jedličkově ulici
prostředky k realizaci hřiště. Během 
května probíhaly diskuse obyvatel 
s dr. Věrou Bodnárovou, vedoucí od-
boru ŠSVZaK, ohledně návrhu dět-
ského hřiště, které tímto děkujeme 
za vstřícnost a angažovanost v této 
věci. Obyvatelé se shodli, že by byli 
rádi, aby realizované hřiště respekto-
valo přirozený ráz současného pro-
storu, tzn. aby bylo osazeno herními 

prvky, které nevyžadují bagrování 
(štěrk), ale aby kolem nich mohla 
zůstat travnatá plocha. 

Děkujeme městu, že vyšlo vstříc 
požadavkům obyvatel a schválilo 
plochu bez oplocení, jelikož hřiště 
bude v bezprostřední blízkosti byto-
vých domů a případnému vandal-
ství jsou obyvatelé schopni zame-
zit. Majitelé psů v okolí jsou velmi 
ukáznění a jako obyvatelé dbáme 
na to (případně napomínáme), aby 

po sobě uklízeli. Těšíme se, že areál 
hřiště vytvoří prostor pro setkávání 
místních obyvatel, který není oddě-
lený bariérou (tj. plotem) mezi starší 
a mladší generací. Oproti původním 
návrhům jsme se shodli na jedno-
dušší variantě, která tolik nezasáhne 
do prostoru mezi bytovými domy, 
a to na třech herních prvcích a dvou 
lavičkách a odpadkovém koši.

jménem obyvatel
Daniela Ehrhardtová

Svoz bioodpadu
Město Lysá nad Labem ve spo-

lupráci se společností .A.S.A., 
spol. s r. o. nabízí zajištěný kom-
plexní systém svozu a využití bio-
logicky rozložitelných odpadů ze 
zahrad a z domácnosti občanů. 

Co nabízíme?
• Přistavení sběrových nádob 
 o objemu 120 a 240 litrů 
• Pravidelný vývoz 1x 14 dní 
 přímo od vašeho domu (zejmé-
 na v době vegetačního období)
• Zajištění využití bioodpadů dle 
 platné legislativy
Proč se do systému zapojit?
• Odpadnou Vám každoroční sta-
 rosti, kam s padanými jablky, 
 listím a trávou.
• Na odpad Vám dodáme popel-
 nice se speciální konstrukcí 
 o objemu 120 nebo 240 litrů, 
 která omezuje zahnívání a šíře-
 ní zápachu.
• Kompostování je levnější než 
 skládkování a není zatíženo 
 rostoucími zákonnými poplat-
 ky za uložení odpadu na skládku. 
• Povinnost  třídění bioodpadu 
 přijde s novým Zákonem o od-
 padech v nejbližším období i do 
 ČR.

Pro jaký odpad je služba určena? 
• BIOODPAD ZE ZAHRAD 
 listí, tráva, plevel, spadané ovo-
 ce, větve keřů a stromů (zkráce-
 né, rozštěpkované, ap.)
• BIOODPAD Z DOMÁCNOSTÍ
 zbytky zeleniny a ovoce, pečivo, 
 odpad z přípravy kávy a čaje, sko-
 řápky z vajec, ořechů, exkrementy
 drobných domácích zvířat apod.
Jaký odpad do nádoby nepatří?
• kosti, maso, uhynulá zvířata
• jedlý olej
• tekuté a kašovité zbytky jídel
• obaly, směsný komunální odpad
• kamení, suť či jiné nerozložitel-
 né odpady

Cenové podmínky pro vývoz 1x 
14 dní, 1. 4. – 30. 11. (cena zahrnu-
je pronájem nádoby, svoz odpadu 
a využití dle platné legislativy).
Nádoby o objemu:
120 l ................ 620 Kč vč. DPH
240 l ………….. 886 Kč vč. DPH

Kontakt pro rezervace nádoby:
.A.S.A., spol. s r.o. 
provozovna Lysá na Labem
Hana Krejčíková, Čapkova 598
289 22  Lysá nad Labem 
Tel.: +420 602 146 573

V minulých Listech se opět obje-
vily poněkud zavádějící informace 
o výstavbě sociálních bytů pro seni-
ory v Lysé, na které je asi nutné re-
agovat. Zkusme to vzít postupně. 
Nevíme, odkud vzal pan Najmon 
pocit, že informace MSD o pro-
najímaných bytech byly neúplné. 
Hovoříme-li o nájemním bydlení, 
sdělujeme prostě výši nájemného 
v bytech. S dodatkem, že v domech 
pro seniory bude dostupná pečo-
vatelská služba. Prostá fakta. To, 
že každá služba navíc má nějakou 
cenu, dnes snad chápe každý ško-
láček. A stejně tak dobře chápe, že 
za to, co si objedná, také zaplatí. 
Developer přece nemůže seriózně 
uvádět u nabídky pronájmu i dal-
ší případné náklady, které závisejí 
výlučně na vůli, potřebách a mož-
nostech každého nájemníka. Po-
dle čeho by je asi tak vyčíslil? Však 
také senioři, zajímající se o proná-
jem bytů, nemají s podmínkami 
nájmu žádný problém. Naopak 
je spíše popuzuje, že z nich stále 
někdo dělá nesvéprávné hlupáky 
a podsouvá jim jen kvůli vyššímu 
věku neschopnost orientovat se 
v tak jednoduchých věcech. Nájem 
je prostě nájem. Tečka. A pokud 
jde o výši nákladů pečovatelské 
služby, samozřejmě platí ceník, 
na který pan Najmon odkazuje. 
Úplně stejně, jako platí dnes v ja-
kémkoli jiném bytě v Lysé, kam si 
pečovatelskou službu objednáte. 
Je na tom skutečně něco nepocho-
pitelného?

Pečovatelská služba 
bude stejná jako jinde

Podobně je potřeba reagovat na 
druhý příspěvek, poukazující na cel-
kové životní náklady seniorů. Oprav-
du, když si člověk k nájmu přičte své 
další náklady na provoz domácnosti, 
ať už je to jídlo, doprava, zábava nebo 
dovolená, dostane se jistojistě k vyšší 
sumě, než MSD deklaruje náklady 
na bydlení v Zahradě. Jak překva-
pivé zjištění… Ale nezlobte se – kde 
vám v ceně nájemného nabídnou 
rovnou i stravování nebo elektřinu 
bez ohledu na spotřebu zdarma? 
Pokud to někde za pět tisíc měsíčně 
poskytují, určitě se takového bydlení 
držte a neměňte. Jestli ne, uvažujte 
ekonomicky a běžte bydlet tam, kde 
budete schopni ze svých příjmů za-
platit nájem i vše další, co potřebuje-
te a chcete. Mimochodem v Zahradě 
bude pečovatelská služba každopád-
ně dostupná – už jen s ohledem na 
koncentraci nájemníků vyššího věku 
se to prostě vyplatí jak provozovateli 
této služby, tak i nájemníkům samot-
ným. 

Nájemní slouvy? 
Na dobu neurčitou

Žádným tajemstvím není ani 
délka trvání regulované výše nájem-
ného – jak se pan Gregor ve svém 
příspěvku zmínil, nájemníci a všich-
ni zájemci o bydlení v Zahradě to sa-
mozřejmě vědí. A pro ostatní, které 
by to zajímalo – nájemní smlouvy 
s výhodným nájemným se uzavírají 
skutečně NA DOBU NEURČI-

TOU. To znamená, že nájemné je 
v deklarované výši garantované až 
do doby odstěhování nájemníka 
z bytu (případně samozřejmě do 
jeho smrti). Podstatnou podmínkou 
pronájmu zvýhodněného bytu v Za-
hradě je přitom věk nájemníka nad 
65 let (pro jistotu - to není podmín-
ka developera, ale státu). A samo-
zřejmě, nájemné opravdu podléhá 
infl aci. A opět to není svévolný na-
schvál developera, ale ekonomický 
jev, který je bohužel zcela mimo naši 
kontrolu. Infl ace tu k nelibosti nás 
všech bude, i kdybychom zavřeli oči 
a předstírali, že neexistuje. Tudíž 
ano, nájemné bude pravidelně zvy-
šované o reálnou infl aci, jejíž výši si 
může každý snadno ověřit na webu 
státní správy. Tento fakt je pocho-
pitelně i součástí nájemních smluv. 
Stejně, jako kdekoli jinde.

Je přinejmenším zarážející, že 
právě komunistům je výstavba soci-
álního bydlení v Lysé takovým trnem 
v oku. Jako by se svět obracel vzhůru 
nohama – pravicový starosta podpo-
ří výstavbu bydlení pro seniory (ať 
tomu říká kdo chce jak chce, fakticky 
jde o sociální bydlení, jaké ve stejné 
kvalitě nikde levněji nepořídíte), 
a naopak zrovna komunisté proti 
tomu nepřestávají brojit a hledat, 
jak by výstavbu sestřelili. Bez jaké-
koli varianty jiného řešení. Co je tady 
špatně? 

Seniorské bydlení už od podzimu
Zatím tyto snahy dotlačily město 

do stavu, že přestalo svým seniorům 

výhodné bydlení aktivně nabízet. 
Možná aby se soukromý developer 
náhodou příliš neobohatil. Jenže 
zrovna developerovi je to celkem 
lhostejné – za dané peníze prona-
jme byty snadno i lidem odjinud, 
z jeho strany byla přednostní nabídka 
volných bytů se zaručeným nízkým 
nájmem lyským seniorům vstřícným 
krokem vůči městu, kde působí. Ale 
jakou alternativu nabídne svým star-
ším občanům město Lysá? Že by na 
popud komunistických zastupitelů 
začalo urychleně budovat vlastní 
sociální byty z městského rozpočtu? 
I kdyby k takovému zázraku došlo 
– bude v nich bydlení při srovnatel-
ných podmínkách opravdu levnější? 
Těžko, už dnes jsou podmínky státní 
podpory seniorského bydlení o kus 
drsnější. Rozumně uvažující senioři 
by se tedy měli ve svém zájmu urych-
leně obrátit přímo na developera, 
dokud ještě vůbec pár volných bytů 
zbývá. První nájemníci je obydlí už 
letos na podzim.

Projekt Zahrada nyní vstupuje 
do další fáze – rozjíždí se přípravy 
na výstavbu dalšího bytového domu 
v bývalé Slunéčkově zahradě (více na 
www.zahradatojezivot.cz). A možná 
by vás zajímalo, že společnost MS 
Development městu Lysá vstřícně 
nabídla i možnost, že by jeden z dal-
ších domů, určených původně pro 
sociální bydlení, bylo možné snadno 
realizovat jako nový domov důchod-
ců, pro který Lysá stále marně hledá 
vhodné místo. 

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

Komu tolik vadí sociální byty v Lysé?
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Počínání starosty a jeho sou-
putníků musí občas nutně spo-
luobčanům připadat nejen jako 
neuvážené, ale ba přímo jako bez-
radné, nahodilé, chaotické, bez 
jakýchkoliv odborných znalostí 
a dovedností.

Nedostatek vlastních vizí, ne-
schopnost byť i minimálního dlou-
hodobého urbanistického řešení 
a přímo trvalá ignorace dříve 
zpracovaných rozvojových pro-
gramů města napovídá, že tito 
lidé se snaží hrát bez akcepto-
vání zásadních základních pra-
videl, případně si tato pravidla 
(např.: Strategický plán města) 
upravit dle vlastních potřeb ve-
dení radnice a politické strany
v jejím čele, bez ohledu na potře-
by a priority většiny obyvatel té 
které městské části, nebo celého 
města. On starosta neví snad, že 
slepeckou holí nelze golf hrát? 
Nebo snad že by jiný právní vý-
klad?

Důsledkem jeho chybného ve-
dení města je, že Lysá nad Labem 
pomalu, ale jistě ztrácí pozici ve-
doucího města v regionu, tak jak 
to sledujeme již cca 15 roků. Sta-
čí se jen porozhlédnout na rozvoj 
okolních měst např. do Čeláko-
vic, Benátek nad Jizerou, Milo-
vic. Jen přemístění lavičky blíže 
k autobusové zastávce v Masary-
kově ulici trvá již třetí volební ob-
dobí. Podobný osud asi také čeká 
dokončení parkovacího místa 
před poštou pro ZTP, přesunem 
stojanu pro kola na nové plato. 

Kdy bude moci veřejnost využívat 
dlouho nefunkční Jedličkův dům 
a pro jaký účel – využití, bylo ob-
jednáno zpracování studie, zatím 
není jednoznačně známo.

Jeden z několika příkladů jak 
rozhoduje vedení města o peně-
zích z našich daních: dlouhodobý 
komunální politik, zasažen bez-
břehou ideologií neviditelné ruky 
trhu, nyní tápe v sociální oblasti, 
která mu byla vedoucí stranou 
ve městě svěřena. Tak se u něho 
jednou setkáváme s návrhem 
na likvidaci městské knihovny 
(rok 1996), později uzavřením 
nevypověditelných smluv např. 
v roce 1996 s fi rmou suplující za 
ODS zrušené Technické služby 
(Rethman a Jeřala), s přeměnou 
školek na soukromé subjekty 
(rok 2007), nebo negativním 
postojem, ba přímo odmítáním 
výstavby domova pro seniory 
s tím, že se o ně má postarat 
vlastní rodina, jak hlásá jeho 
ideologický vůdce. Návrhy na 
zvýšení nájmů v obecních bytech 
a DPS v nichž bydlí zejména spo-
luobčané s nižším ekonomickým 
zabezpečením. Řešení otázky 
sociálního bydlení, které je ob-
cím uloženo dle zákona o obcích 
č.: 128/2000 Sb., v platném zně-
ní §2 odst. (2) a §35 odst. (2), 
dle svého chování zřejmě vidí 
v privatizaci Milovických bytů 
a případně vytvoření soukro-
mých ubytoven, typu „Veslák“, 
se státem dotovaných nájmů sou-
kromým podnikatelům.

Kde chybí vize, nepomůže ani neviditelná ruka trhu
Pro starobní důchodce pak má 

doporučení – přestěhovat se do 
Havelkova „Senior parku“ - no-
vodobých „králíkáren“ ve frutě. 
1+kk v průměru cca 30 m2, kde 
si každý může objednat ze své-
ho průměrného důchodu cca 
11.000,- Kč další, např. Pečova-
telskou službu (jako by jinde ne-
mohl), za měsíční nájemné uve-
řejněné v Listech 5/2015 ve výši 
6.000,- Kč + 3.000,- zálohy na 
energie. Kolik jim pak zbude na 
krytí ostatních životních potřeb 
(lékař + lékárna, strava, vodné-
-stočné, poplatky za odpady, roz-
hlas, televizi, případně oblečení, 
o kultuře ani nemluvím).

Výstavba těchto domů je sou-
kromým podnikatelským zámě-
rem, s kterým město nemá nic 
společného a nemůže podnika-
telský záměr podporovat tím, 
že do své agendy (zpracovávané 
za peníze daňových poplatní-
ků, spoluobčanů města) bude 
smluvně, bez nároků na úhradu 
pro developera MS Develop-
ment provozovat činnost rea-
litní kanceláře, shánět zájemce 
z řad seniorů a to nejen z Lysé, 
dokonce v Radě města hlasovat 
o pořadí jejich umístění (viz Listy 
5/2015 a 6/2015 článek Krátce 
z radnice od tajemníka MěÚ). 
Dosud naběhlé náklady na tuto 
činnost jsou nelegální a měly 
by být vyčísleny. Pak by je mělo 
vedení města rukou společnou 
a nerozdílnou uhradit. Je zajíma-
vé nahlédnout do internetového 

rejstříku obchodních společnos-
tí. Jeden z členů Dozorčí rady MS 
Development je údajně z Lysé. 
Vtírá se domněnka, zda starosta 
pro spřátelenou fi rmu s vedoucí 
stranou v řízení města nezajiš-
ťuje činnosti, které jsou na samé 
hraně zákonnosti, jak se o tom dá 
s úspěchem pochybovat. Obdob-
ně jako je prosazovaný pronájem 
lékárny „U Výstaviště“ v Masa-
rykově ulici, pro svoji stranic-
kou kolegyni z volebního letáku 
komunálních voleb ODS v Lysé 
(tedy oblíbené předání trafi ky za 
zásluhy?).  

Pro tyto jejich starosti se člo-
věk ani nemůže divit, že vedení 
města nemá čas na vyslyšení 
občanů, zajištění zdravé kvalitní 
pitné vody, požadujících zelené 
město, tedy více veřejné zeleně – 
parků např.: v oblasti mini sídli-
ště Vichrova, dokončení bezpraš-
ných vozovek v centru města, 
budování chybějících chodníků, 
řešit dopravní systém ve městě, 
rekonstrukci Pivovarské ulice 
atd… Problémů je hodně. Dou-
fejme, že letní měsíce nebudou 
v našem městě okurkovou sezó-
nou a vedení nás po prázdninách 
překvapí svými, pro obyvatele 
našeho města, jednoznačně pozi-
tivními akcemi. 

Všem spoluobčanům, čtená-
řům Listů přeji příjemnou do-
volenou a načerpání nových sil 
k budování společného domova – 
našeho města.                                                    

Tomáš Sedláček

Díky našemu městu se do zákona 
o provozu na pozemních komuni-
kacích s největší pravděpodobností 
dostane pojem „cyklistická ulice“, 
který doposud znají pouze v ně-
kolika zemích s nejpokrokovějším 
řešením dopravy. Stane se tak kvůli 
stavebnímu uspořádání ulice Masa-
rykovy, kde při nedávné rekonstruk-
ci nebyly vyhrazeny jízdní pruhy pro 
jízdní kola, přestože by si je zaslou-
žila. Podobně jako „pěší zóna“ nebo 
„obytná zóna“ je uličním prostran-
stvím s předností pohybu a pobytu 
lidí a omezeným vjezdem a rychlostí 
vozidel, „cyklistická ulice“ je vozov-
ka v zástavbě, kde jízdní kola mají 
přednost před motorovými vozidly.

Na přednášce 20. května na 
radnici to naslouchajícím sdělil ex-
pert Centra dopravního výzkumu 
a národní cyklokoordinátor Jaro-
slav Martinek. Ten předtím naše 
město několikrát navštívil a byl mile 
překvapen tím, kolik lidí v našem 
městě dosud tradičně jezdí na kole, 
přestože zde neexistují prakticky 
žádná opatření pro bezpečnost cyk-
listů. Spolu se svými kolegy totiž 
s politováním konstatovali, že na 
naší Masarykově ulici nelze pro 
bezpečnost cyklistů udělat téměř 
nic, leda za cenu dalších velkých 
stavebních úprav.

„Cyklistická ulice“ předtím byla 
z návrhu novely zákona vypuště-
na, ale díky naší Masarykově ulici 
se Jaroslavu Martinkovi spolu se 
státním tajemníkem Ministerstva 
dopravy Tomášem Čočkem poda-
řilo do návrhu novely vrátit. Pokud 
Parlament novelu schválí, Lysá nad 
Labem tak za rok či za dva bude 
moci být obohacena o první českou 
instalaci „cyklistické ulice“.

Město s dobrou adresou
Jaroslav Martinek 20. května na 

radnici hovořil o nových pohledech 
na plánování mobility, či chcete-li 
pohybu. Co je pohodlné, nemusí 
být zákonitě výhodné pro všechny. 
Autem je pohyb pohodlný, snadný 
a zdánlivě časově a logisticky vý-
hodný. Když ale vezmeme do úvahy 
všechny důsledky, ukáže se, že je 
zároveň nevýhodný pro zdraví nás 
všech, nevýhodný ekonomicky a v 
samotném důsledku i časově ne-
výhodný při čekání v zácpách nebo 
hledání parkoviště, což je realita 
i v našem malém městě. Při někte-
rých cestách a pro někoho je auto 
nezbytností, ale při jeho přebujelém 
a bezmyšlenkovitém nadužívání 
však za výhody jeho používání platí-
me vysokou cenu. Cenou jsou živo-
ty a zdraví našich dětí i naše, ztráta 
náměstí a ulic jako společných míst 
k setkávání, stres.

Zároveň všichni zdraví lidé 
máme nohy a snad všichni máme 
doma kolo. Jak snadné, ekologické, 
zábavné, zdravé a komunikativ-
ní. Obdiv a úcta patří všem našim 
seniorům, kteří se celoživotním 
ježděním na kole udrželi v dobré 
kondici. Každý člověk denně vyko-
ná dvě až tři cesty a naše město má 

ideální rozměry i rovinu pro snadné 
cestování na kole. Lysá má všechny 
cíle ve vzdálenosti do tří kilometrů 
od centra města. Stačí tedy jednou 
týdně místo auta použít jízdní kolo 
na libovolnou cestu a rázem se zvýší 
podíl cyklodopravy v Lysé o 5 %. To 
je výborný úspěch, na kterém jiná 
města mohou pracovat léta.

Dlouhodobý nárůst automobi-
lové dopravy na hlavních trasách 
naším městem způsobil, že u nás 
máme několik nebezpečných míst, 
která mnoho z nás pochopitelně od-
razují od cestování na kole po celém 
městě. Na tato místa se proto sou-
středíme a chceme na jejich vylep-
šení použít 85 % dotace ze Státního 
fondu dopravní infrastruktury.

Na město je však třeba se dívat 
jako na živý celek a pár hlavních ulic 
nelze vytrhnout z kontextu. Proto 
se komise a Rada města zabývají 
přípravou zpracování plánu udrži-
telné mobility pro celé město. Pro 
plány mobility je mimo jiné typické, 
že se velmi důkladně projednávají 
s obyvateli města a ptají se, jaké 
mají místní lidé potřeby. Beseda 
po přednášce 20. května byla první 
z besed k plánu mobility.

Na přednášce 20. května zá-
stupci města také zmínili plány 
o volnočasových zónách a cyklo-
stezkách mimo zástavbu, které 
s pohybem po městě úzce souvisejí. 
Volnočasové zóny jsou místa, která 
si do zadání plánu „nakreslíme“ 
se záměrem: tady si budeme hrát 
a rekreovat se a musíme vědět, jak se 
k těmto místům příjemně a bezpeč-
ně dopravíme, nejlépe vlastní silou.

Díky přednášce a aktivitám ko-
misí zapojíme naše město do Ev-
ropského týdne mobility (ETM), 
který probíhá každoročně ve dnech 
16. – 22. září. Týdnu bude předchá-
zet zapůjčení dánské výstavy „Měs-
ta s dobrou adresou“ v termínu od 
20. srpna do 3. září, o které hovořil 
Jaroslav Martinek. Začátkem září 
proběhne pro rodiče žáků ZŠ be-
seda o dopravě do škol a o tom, jak 
eliminovat to, co se každý školní 
den ráno děje před školami a jak 
ulevit rodičům od nutnosti fungo-
vat jako rodinný taxikář. Ve městě 
nás budou bavit umístěné billboar-
dy, bezplatně zapůjčené od Nadace 
Partnerství a Asociace cykloměst.

V neděli 13. září uspořádáme 
happeningový den „Na Masaryč-
ce to žije“. Na uzavřené ulici bu-
dou probíhat různá představení, 
živá hudba, kavárničky, stánky 
s domácími koláči a raw food. 
Součástí happeningu bude cyklo-
jízda městem s koloběžkami 
a kočárky, která se zastaví na zá-
věr na náměstí, kde seznámíme 
veřejnost s nadcházejícím týdnem 
mobility. Účelem happeningu bude 
položit si otázku: „Líbila by se nám 
taková ulice?“

Dana Hančová, předsedkyně 
komise sportu a cestovního 

ruchu, Lysá v pohybu a Martin 
Robeš, zastupitel,  předseda 

komise dopravy,  Cesta města

Lysá mění zákony
Otevřený dopis místostarostovi 

v Lysé nad Labem ing. Petru Eliš-
kovi

Vážený pane inženýre, přečetl 
jsem si text Vašeho projevu při 
kladení věnců při oslavě dne ví-
tězství nad nacistickým Němec-
kem. Jistě, je třeba si bolestivá 
místa v naší historii připomínat.  
Ke svému velikému překvape-
ní jsem však zjistil, že k reáliím 
2. světové války se lze dovědět 
ještě stále mnoho nového a neče-
kaného. Vaše úvaha, cituji …byl 
československý národ dostatečně 
aktivní v oblasti obrany a spoje-
nectví, aby se snažil předejít mni-
chovské zradě? … mi připadá, jak 
přijatá z jiného světa. Je přece na-
prosto nesporné, že v období před 
mnichovskou dohodou (správně 
jste ji nazval zradou) učinila čes-
koslovenská reprezentace veške-
rá možná obranná i diplomatická 
opatření vzhledem k útočnému 
vetřelci, tedy mimo boje bez na-
prosté záruky vnější pomoci. 
Československá republika vznik-
lá na základě výsledků I. světové 
války, samozřejmě za vydatného 
přispění našeho zahraničního 
odboje reprezentovaného zejmé-
na T. G. Masarykem a Edvardem 
Benešem, byla z titulu své mírové 
existence smluvně garantována 
i řadou aktů spojenectví právě 
vítězi 1. světové války, zejména 
a v prvé řadě Francií. Českoslo-
venská republika reprezentovaná 
ministrem zahraničí a pozdějším 
prezidentem republiky Edvar-
dem Benešem rozvinula celý vějíř 
opatření k zajištění bezpečnosti 
státu počínajíc vytvořením států 

Opodstatněné souvislosti i při kladení věnců
tzv. Malé dohody, opět v součin-
nosti s  Francouzskou republi-
kou a v roce 1935 i spojeneckou 
smlouvou se Sovětským svazem, 
což byl realistický akt vyplývající 
zajedno ze změněné situace z ti-
tulu mocenského vakua po roz-
padu Rakouska - Uherska (přes 
skutečnost naprosto odlišného 
státního a ideologického uspořá-
dání) a také pod dojmem ze stále 
sílícího tlaku nacistického Ně-
mecka. Mnichovská zrada, byla 
výsledkem nejen bezprecedent-
ního postoje nacistického Ně-
mecka, ale v jistém slova smyslu 
zejména bezprecedentního se-
lhání západních velmocí a to opět 
především Francie, potažmo Vel-
ké Británie, ale také USA, jejichž 
prosazovaný izolacionalizmus po 
1. světové válce (angažmá USA 
při vytváření „evropského míru“ 
je ovšem nesporné) výrazně při-
spěl ke dnům Mnichova. Tyto 
státy jako odpovědní „vítězové“ 
I. světové války tedy nesou svým 
způsobem hlavní odpovědnost. 
Odpovědnost za nedůsledný mír 
a jeho podmínky – někteří his-
torikové považují II. světovou 
válku za logické pokračování té 
první a období mezi nimi za pou-
hé přechodné intermezzo. Tyto 
státy také nesou odpovědnost za 
nedůsledné vymáhání podmínek 
mírových smluv a následně za 
naprostou rezignaci na ztrátu 
vlastní paměti i pudu sebezácho-
vy. Osobností, kteří se rozhodně 
od samého začátku od mnichov-
ského diktátu jasně distancova-
li byla menšina, jeden ministr 
konzervativní britské vlády na 

protest rezignoval, Winston 
Churchill, tehdy nečlen vládního 
kabinetu jasnozřivě prohlásil:  …
chtěli jste zachránit mír, budete 
mít  válku…  

Vážený pane místostarosto, 
abych se přiznal, tak ani tolik 
nepochybuji, že jsou Vám všech-
na tato fakta známa. Přesto se 
ptáte, …jaký vlastně česká spo-
lečnost udělala pokrok od dob, 
kdy naši předci nebyli připraveni 
a nezachytili vzrůstající rizika…. 
Vaše další tvrzení – není vůbec 
originální – o vlivu sudetských 
Němců v pozdějších volbách 
je zvláště ošemetné. Na tehdy 
uplatňovaný princip kolektivní 
viny se samozřejmě dnes již sna-
žíme dívat historicky s přihléd-
nutím k souvislostem. Je těžké 
pominout, že včerejší zrádce - 
nebo svedené - na Českosloven-
ské republice (pochopitelně řada 
sudetských Němců ji od samého 
počátku nepovažovala za svůj 
stát) využijete ke strategickému 
tahu jako fi gurku na šachovnici 
a to tahu poněkud iluzornímu. 
Je třeba si také uvědomit, že i v 
případě neuskutečněného trans-
feru německých obyvatel by tato 
německá pospolitost jako celek 
nebo její segmenty byly dočasně 
zbaveny občanských práv, tedy 
i práva volebního. Stačí vzpo-
menout na okupační podmínky 
v Německu do roku 1949.                                        
Vážený pane místostarosto, 
z Vašeho projevu, resp. textu 
uveřejněného na titulní straně 
LISTŮ 6/2015 na mě působí ze-
jména možná nevědomá, mož-
ná vědomá a skrývaná záměna 

příčin a následků. Mluvíte již 
o nenutnosti debat k minulosti 
vzhledem k aktuální současnosti 
a zejména budoucnosti. Přesto 
k této minulosti stavíte od začát-
ku svých úvah celou řadu otaz-
níků. Ale i ta minulost a krize, 
které obsahuje, má své příčiny 
a následky. Je nebezpečí, pokud 
budeme tyto příčiny zjednodušo-
vat a pokřivovat, některé bagate-
lizovat jiné zveličovat, budeme se 
vždy ocitat v začarovaném kruhu 
nových překvapení z následků, 
na které nebude odpověď. I zdán-
livě do sebe zapadající fakta mo-
hou být katastrofálním omylem 
a zůstává pouze umělý konstrukt, 
který ovšem opět nemůže být tím 
konečným. Ve Vašem projevu 
(textu) vše směřuje především 
k aktuální současnosti. Nebudu 
s Vámi polemizovat, kdo se zcela 
nezakrytě změnil ve zdroj nové 
agrese. Stejně jako se většina his-
toriků dosud neshodla (po více 
než 100 letech), kdo je více nebo 
méně, nebo zejména odpovědný 
za rozpoutání I. světové války, 
tak i já si zachovávám určitou 
míru skepse jednoznačně uká-
zat prstem. Spíše vnímám, jak 
málo vyvozujeme ze (spíše nám 
darované) svobody osobní od-
povědnost a hrajeme si s ohněm 
trpělivosti všech vůči všem. Tak 
nějak se i z demokracie stává tr-
hací kalendář.

Vážený pane místostarosto, jsem 
samozřejmě ochoten s Vámi, za 
předpokladu Vašeho zájmu, pole-
mizovat osobně, rád diskutuji o vě-
cech z očí do očí.

Ing. Zdeněk Šalda

Všem našim čtenářům přejeme 

příjemné prožití léta a dětem

krásné prázdniny.

Redakce Listů
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od 19.00 hodin do 20.00 hodin
POWER JÓGA
= je vhodná jako prevence před bolestí zad. Protažení svalů celého těla, jejich 
posílení a udržení naší tělesné schránky ve svalové /fyzické/, ale i duševní 
harmonii. Klidné a pohodové cvičení s dechovými technikami…
Informace + přihlášky e-mailem! Novinka = dne 20. 7. + 17. 8. cvičíme sestavu 
„5 Tibeťanů“. Dne 24. 8. necvičíme !!!

              od 20.05 hodin do 21.15 hodin

BODYSTYLING
= neboli Total Body Workout je vytrvalostně silové cvičení vhodné pro za-
čátečníky i pokročilé, zaměřené na formování všech svalových skupin 
celého těla. Jde o posilování ve středním tempu. Velmi úspěšně přispívá ke 
snížení nadváhy a tvarování postavy. Cvičíme s činkami, gumičkami, overbaly 
a vahou vlastního těla v aerobním pásmu (ve kterém tělo spaluje zásobní tuky).
Zařazen po aerobní části 40 min. Kruhový x Intervalový trénink dne 20. 7. 
+ 17. 8. Dne 24. 8. necvičíme!

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

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

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

PONDĚLKY

PONDĚLKY

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

Veškeré informace a přihlášky na konané akce najdete 
na www.superpes.cz.

Tradiční rybářské závody pro 
děti a mládež pořádané MO Čes-
kého rybářského svazu spolu 
s Rybářským klubem v Lysé nad 
Labem se konaly na rybníku Okro-
uhlík v sobotu 30. května.   

Možná i kvůli nezvykle dobré 
předpovědi počasí se letos do zá-
vodu přihlásilo rekordních 52 mla-
dých rybářek a rybářů z Lysé nad 
Labem a okolí a obsadili všechna 
vyhrazená místa. Během závo-
du mírně zkráplo a foukalo, ale 
všichni závodníci letos vydrželi až 
do konce. Přestože byl Okrouh-
lík před závody dobře zarybněn 
i pstruhem duhovým, očekávalo se 

Výsledky rybářských závodů dětí a mládeže 

přece jen trochu víc úlovků.       
V kategorii mladších zvítězila 

závodnice Eliška Hanyková, která 
se svým dlouhým bičem na vylo-

sovaném místě u leknínů nalovila 
vynikajících 559 cm malé bílé ryby 
a stala se zcela přesvědčivě celko-
vou vítězkou závodů. Druhý skon-
čil Kryštof Kubáček a na třetím 
místě se umístil František Pejchal.  

Kategorii starších do 15 let vy-
hrál výkonem 152 cm Martn Ciryn, 
na dalších medailových místech 
skončili Jiří Šíma a Jakub Vesecký.    

Kromě diplomů a pohárů si nej-
lepší závodníci odnesli velmi pěkné 
ceny, méně úspěšní alespoň upo-
mínkové předměty. Organizátoři 
děkují všem sponzorům.  

Za MO ČRS a RK
Petr Eliška

Prezentace 12.30 hodin
Zahájení závodu 13.50 hodin
Předškoláci (120 m) 13.55 hodin
Žákyně mladší (680 m) 14.00 hodin
Žáci mladší (680 m) 14.10 hodin
Žákyně starší (800 m) 14.20 hodin
Žáci starší (800 m) 14.30 hodin
Dorostenci (2070 m) 14.40 hodin
Ženy a dorostenky (2070 m) 14.50 hodin
Muži, mílaři (4140 m) 15.00 hodin
Vyhlášení výsledků uvedených závodů  15.30 hodin
Muži, vytrvalci - hlavní závod (8280 m) 16.00 hodin

Běh zámeckou zahradou
– 52. ročník

Sokol Lysá nad Labem pořádá v sobotu 5. září již 52. ročník 
tradičního Běhu zámeckou zahradou. V prvním ročníku v roce 
1941 závodilo 8 běžců, ale v roce 1947 již tento významný závod 
vyhrál Emil Zátopek. Před jedenácti lety se k pořadatelství vrátil 
Sokol za spolupráce Svazu českých turistů. Loňského – 51. ročníku 

se zúčastnil rekorní počet 138 závodníků. 

Pro seniory nejsou vypsány zvláštní závody.
Věcné ceny pro 1. až 3. místo včetně seniorských kategorií.
Pohár MěÚ Lysá nad Labem pro vítěze hlavního závodu.

Startovné:
dospělí – 80 Kč, senioři nad 60 let – 50 Kč, dorost – 20 Kč, 
žactvo – 0 Kč

Zveme tímto všechny velké i malé borce k účasti a vás ostatní 
– přátele lehké atletiky, přijďte se podívat na závody v krásném 
prostředí zámecké zahrady v Lysé nad Labem!

TJ Sokol Lysá nad Labem

PŘIHRAJ, VYSKOČ, DEJ KOŠ 
Oddíl basketbalu

SOKOL Lysá nad Labem
zve všechny kluky ve věku 9–11 let na
Nábor pro sezónu 2015/16. 

Tréninky budou od září 2015 
jednou týdně ve středu odpoledne. 
Nábory proběhnou 16. a 23. září 

v 16 hodin v Sokole. 
Těšíme se na vás.

Tomáš Holub, trenér (holub_tomas@centrum.cz)

Dovolte mi sdělit skvělou 
zprávu, že na ME juniorů, které 
se konalo 23. – 24. 5. v Račicích 
nominovaní závodníci našeho 
klubu T. Sloupová a J. Zavadil 
bojovali opravdu ze všech sil. 
J. Zavadil dovedl posádku čtyřky 
párové přes rozjížďky, semifi -
nále úspěšně až do fi nále A, kde 
tato posádka skončila na úžas-
ném 4. místě. T. Sloupová si také 
s náročnou disciplínou skif dobře 
poradila a přes těžkou rozjížďku, 
opravné jízdy a semifi nále vy-

Veslařská sezona v plném proudu

hrála fi nále C a obsadila celkově 
13. místo.  Byla to opravdu velká 
radost sledovat naše závodníky 
a fanoušci je odměnili velkým po-
tleskem.

Hned následující víkend po-
řádal náš klub závody. Do Lysé 
n. L. přijel velký počet závodníků 
z celkem 16 oddílů. Startovalo zde 
537 posádek v různých kategori-
ích. Nejvíce startovalo našich zá-
vodníků a díky tomu zůstal pohár 
v párovém i nepárovém veslování 
doma. Počasí nám přálo a díky 

usilovnému zapojení všech členů 
do přípravy se vše skvěle vydařilo. 
Poděkování patří hasičům z Lysé 
n. L. a Čelákovic, kteří již tradič-
ně obětavě jezdili na člunech jako 
doprovod s rozhodčím a pomáhali 
také zachraňovat žáčky, kterým 
se nepodařilo dojet do cíle, a svou 
loď zvrhli uprostřed závodu.

 Na 102. Primátorkách v Praze 
ve dnech 5. - 7. 6. startovala popr-
vé smíšená párová osma mladšího 
žactva a dojela na 2. místě. Do-
rostenky ve společenství s ČVKP 
a Neratovicemi ve fi nále A 5. místo, 
dorostenci ve společenství Třeboň, 
Slavia, Blesk, Litoměřice, Brandýs 
n. L., Otrokovice skvělé 2. místo 
ve fi nále A. Stejné místo obsadila 
osma juniorů, také ve společenství 

ČVKP, Mělník, Přerov. Juniorky 
závodily ve smíšených posádkách 
s ženami. Posádku našich junio-
rek statečně doplnily obě trenérky 
žactva L. Zavadilová a M. Cézová 
a společně dojely na 5. místě ve fi -
nále B.

Sezona vyvrcholí v Račicích na 
Mistrovství ČR. Závodníci jsou 
dobře připravení a určitě dovezou 
i nějaké medaile. Potom lehce zvol-
níme a nastane prázdninové obdo-
bí. Pokud máte rádi vodu, přijďte si 
vyzkoušet veslování. Rádi vás mezi 
sebou přivítáme. V srpnu nás čeká 
soustředění, na které se velmi těší-
me. Musíme na soustředění načer-
pat hodně sil na druhou polovinu 
sezony.

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

Naďa Tlamichová

Reakce
Vážená lyská KDU-ČSL, vážení 

občané Lysé nad Labem, reaguje-
me tímto na výzvu z minulých Listů 
Lysé. Vážení, historii nezměníte, 
a historie církve je plná krve, nená-
visti, zneužívání ministrantů, potla-
čování svobody slova a dalších jevů, 
které dějiny této organizace prová-
zely. Chtěli jsme být hodní a obrázky 
jsme nedoplnili komentářem. První 
z nich zachycuje dobu, kdy lid hrozil 
hitlerovcům zaťatými pěstmi, bylo 
to 15. března roku 1939 v průběhu 
okupace zbytku republiky, zatímco 
němečtí kněží je vítali nacistickým 
pozdravem při průjezdu němec-
ké jednotky před kostelem. Dru-
hý obrázek zachycuje díkůvzdání 
v kostele v Teplicích. Na obrázku 
není Kristus, ale Hitler... Na sjezdu 
KDU-ČSL zaznělo, že jako lidovci, 
nejste stranou jedné církve, stejně 
jako zaznělo, že komunisté nemají 
vést školství. První evidentně popí-
ráte svým posledním prohlášením, 
druhé je odrazem stavu, kdy ve 
školách je bráněno komunistům 
vystupovat jaká situace v naší zemi 
skutečně byla v druhé polovině 
20. století. V Brně padl na návrh 
lidoveckého politika návrh, aby se 
sjezd Sudeťáků konal právě v tom-
to městě. Připomínáme, že členové 
českého Gestapa se ve své většině 
rekrutovali právě z řad Sudetských 
Němců. Stejně tak nikdo neodpáře, 
že to byli kněží (viz. válečné fi lmy), 
kteří žehnali hitlerovským vojskům 
na východní frontě a každý voják 
wehrmachtu měl na sponě opasku 
slova: Gott mit uns! (Bůh s námi!). 
Žádáme Vás tímto, abyste se distan-
covali od nenávistných slov pana 
Bělobrádka a vyzýváme Vás tímto, 

abyste se distancovali od nenávisti 
vůči komunistické straně a alespoň 
v Lysé podpořili výchovu a vzdělání 
o minulosti takové, jaká skutečně 
byla. Pojďme spolupracovat, ne šířit 
nenávist.

Bez podpory - nikdy nebo velmi 
těžce by vznikla nacistická dikta-
tura v Německu a tady je důkaz 
toho, že jsou to katolíci, kdo má 
na svých rukou krev! Když udělali 
Hitlera říšským kancléřem, požádal 
o „Zmocňovací zákon“, který by 
mu zákonnými prostředky dal moc 
diktátora. Aby ho získal, musel mít 
dvoutřetinovou většinu v Říšském 
sněmu, a úspěch či neúspěch toho-
to požadavku závisel na tom, zda 
katolická strana bude hlasovat pro 
něho. Aby si získal přízeň Vatikánu 
a vysokých katolických předáků, za-
čal Hitler, který předtím zajistil pro-
tiústavní zákaz mandátů komunis-
tické strany, vyjednávat o podporu 
Strany středu. Tato jednání začala 
v březnu 1933. Samotný Brüning 
a prelát Kaas je osobně vedli a infor-
movali Vatikán o jejich pokroku do 
nejmenších podrobností.

Mezi dalšími podmínkami vy-
máhanými na Hitlerovi Brüningem 
bylo, že dá psaný příslib v tom smy-
slu, že zmocňovací zákon nepřeváží 
veto prezidenta. Radil kancléři, po 
jakých liniích by měl provádět svou 
zahraniční politiku. Prelát Kaas 
rozebral a získal příslib, na kterém 
Vatikán pracoval tak tvrdě po mno-
ho let — to je, že konkordát bude 
přinejmenším uzavřen. Hitler slíbil, 
že katolická církev bude mít zvláštní 
privilegované postavení v nové Říši, 
pokud by Vatikán použil svůj vliv 
a zajistil mu hlasy Strany středu. 
Vatikán souhlasil a Hitler učinil další 
slib, že v nástupním prohlášení své 

vlády učiní veřejné prohlášení, které 
bude mít účinek slíbených privilegií.

23. března 1933 se Říšský sněm 
sešel v budově Krollovy opery 
v Berlíně. Nehledě na malou ka-
tolickou opozici katolická strana 
vedená Brüningem a Kaasem hla-
sovala pro Hitlera. Odhlasovali 
rozsudek smrti německého parla-
mentu a odhlasovali i sebevraždu 
své katolické strany.

17. května 1933 Hitler svolal 
Říšský sněm ještě jednou a zís-
kal rozhodnutí podepsané nejen 
nacisty, německými nacionalisty 
a katolíky, ale i sociálními demo-
kraty, jako důkaz, že „tito před-
stavitelé německého lidu … stáli 
jednotně za vládou.“

Mezitím von Papen zahájil 
jednání v Římě k podepsání kon-
kordátu mezi Hitlerem a Svatým 
stolcem. Byla vybrána doba vhod-
ná pro jednání — duben, květen 
a červen 1933. Kromě von Papena 
přijel do Říma další předák kato-
lické strany, který přijal pohled 
Vatikánu na politický katolicis-
mus v Německu, kde byly projed-
nány prostředky, pomocí kterých 

se měl uskutečnit papežský ortel 
tak, aby způsobil co nejmenší 
možný otřes německým katolí-
kům. Během svého pobytu v Římě 
prelát Kaas ve veřejném prohláše-
ní popsal Hitlera jako „nositele 
vysokých ideálů, který provede 
vše nezbytné, aby uchránil národ 
před katastrofou.“

Samotný Hitler, když viděl Va-
tikán na své straně, se držel svého 
slibu ohledně konkordátu a pro-
hlásil 23. května 1933: „Stejně jako 
vidíme v křesťanství neotřesný zá-
klad morálního života, je i naší po-
vinností pěstovat přátelské styky se 
Svatým stolcem pro jejich rozvoj“. 

Historie není černobílá, stejně 
jako Sovětský svaz i Vatikán byl 
jedním z mála států, kdo odsoudil 
pro nás tragickou Mnichovskou 
dohodu. Nicméně na důsledky 
dosavadní politiky církve to již ne-
mělo žádný vliv, k určitému obratu 
a to v podobě výzev k míru to mělo 
až v době, kdy nacisté začali válku 
na východě prohrávat, ale to je již 
jiná kapitola.

Městská rada KSČM 
v Lysé nad Labem

Sdělujeme občanům, že pro ro-
diny s příjmem do 2 násobku život-
ního minima, je možnost požádat o 
příspěvek z Charitativního fondu, 
a to především o příspěvky na ško-
ly v přírodě, ozdravné pobyty, letní 
tábory, lyžařské výcviky. Z tohoto 
fondu je také možný příspěvek na 
některé pomůcky pro invalidní 
občany. Všechny příspěvky jsou ur-

čeny občanům s trvalým bydlištěm 
v Lysé n. L. a mohou být posky-
továny v závislosti na výši příjmu 
rodiny. Bližší informace Vám rádi 
poskytneme osobně na našem 
odboru školství, sociálních věcí, 
zdravotnictví a kultury Městského 
úřadu v Lysé nad Labem nebo na 
tel. č. 325 510 243.

Alena Uhlířová, odbor ŠSVZaK

Charitativní fond města 
Lysá nad Labem
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Koupím motocykl JAWA ČZ a díly, možno i vraky. Tel.: 777 589 258.

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

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

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

„Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem“

Je Vaším cílem naučit se komunikovat v němčině nebo anglič  ně? 
Chcete se učit jazyky, ale zápasíte s časem?

Pak jsme tu pro Vás!
  

Výuka jazyků
PhDr. Dana Papáčková
& Mgr. Petr Otradovský
   

Individuální i skupinové 
jazykové kurzy

pro dě   předškolního věku, žáky, 
studenty, dospělé i seniory

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

• skupinová výuka v jazykové škole v Lysé nad Labem 
• na Vaše přání přijedeme za Vámi do fi rmy i domů
• intenzita jazykové výuky, její zaměření i výběr studijních materiálů 
   dle přání studentů
• individuální přístup a otevřená komunikace
• zkušení lektoři, rodilí mluvčí, fl exibilní přístup

Bližší informace na www.kurzylysa.cz

Kontakt: 
Dana papáčková (NJ, FJ, ŠP), 702 010 133, d.papackova@seznam.cz
Petr Otradovský (AJ, RJ), 728 678 993, p.otradovsky@seznam.cz

SPORTOVNÍ 
PŘÍPRAVKA : pro děti ve věku: 3 - 6 let = rozvoj obratnosti, motoriky, 
  koordinace a síly, formou her a soutěží

 cvičíme každé: PONDĚLÍ 16:30 - 17:30
   malá tělocvična ZŠ a MŠ Juventa
 bližší informace: Denisa Vaněčková - tel.: 773 693 872;
  e-mail: karate@centrum.cz

KARATE :  pro děti ve věku: 5 - 15 let = výuka shotokan karate, rozvoj síly, 
  obratnosti a disciplíny; účast na soutěžích

 trénujeme každé: PONDĚLÍ 17:30 - 18:30
 a také každou: STŘEDU 16:30 - 17:30
   malá tělocvična MŠ Juventa
 bližší informace: Denisa Vaněčková - tel.: 773 693 872;
  e-mail: karate@centrum.cz

ATLETIKA :  pro děti ve věku: 7 - 14 let = výuka základů lehké atletiky, rozvoj 
  rychlosti a síly; účast na závodech

 trénujeme každé: PONDĚLÍ 16:30 - 17:45 (mladší) 

  PONDĚLÍ 17:45 - 19:00 (starší) 
   velká tělocvična ZŠ Juventa

 a také každou: STŘEDU 16:30 - 17:45 (mladší) 
  STŘEDU 17:45 - 19:00 (starší) 
   velká tělocvična ZŠ Juventa
 bližší informace: Robert Esser - tel.: 777 616 947; 
  e-mail: esser@seznam.cz

NÁBOR DĚTÍ
od 7. 9. 2015

PRESTO Půjčka
od 3,9 % p. a.

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

PRESTO Půjčka

Doučím SŠ matematiku na reparáty i o prázdninách. Tel.: 737 253 583.

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

KONCERTY A DALŠÍ SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI.

AKTUÁLNÍ PROGRAM SLEDUJTE NA WWW.KINOLYSA.CZ
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/ Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem / Obchodní akademie Lysá nad Labem
/ Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem

Vás srdečně zvou na den otevřených dveří a výstavu
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LYSÁ nad LABEM

Den otevřených dveří se koná ve školním areálu v ulici Komenského v Lysé nad Labem od 9:00 do 12:00 hodin. 
Navštívit můžete ZŠ J. A. Komenského, Obchodní akademii, ZŠ speciální, Scolarest a školní sportovní hřiště. 
V době od 13:00 do 16:00 hodin budou probíhat komentované prohlídky výstavy v budově bývalého augustiniánského kláštera. 
Výstava je přístupná od 14. září do 10. října 2015 vždy v pondělí a středu 8:00 – 17:00 hodin; 
v úterý, čtvrtek a pátek 8:00 – 13:00 hodin; v sobotu 10:00 – 16:00 hodin.

dne 19. září 2015

NOVÁ ŠKOLA VČERA A DNES
40 let ZŠ a 20 let OA

DÍVČÍ VÁLKA
divadelní představení v letním kině 

Houštka – Stará Boleslav
23. 7. 2015 od 20.00 hodin

 Hrají: S. Pogodová, F. R. Čech, M. Maděrič, J. Štědroň, M. Bittnerová, 
R. Skamene, P. Jablonský, P. Martinák, E. Hájek, T. Šefrnová, 

B. Maruštík, M. Šťastná, A. Kadeřávková a další.

Cena vstupenky v předprodeji 280,- Kč; 
v den akce 340,- Kč

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
1) Brandýs nad Labem, INFOCENTURM, Masarykovo náměstí 1, Tel.: 326 909 188

               Po–Pá: 8.30–17:00 hod., So: 8:30–16 hod.
2) TABÁK, Stará Boleslav, Mariánské náměstí 100, Po–Pá: 5–17hod., So: 6–11hod.

3) www.ticketpro.cz, www.ticketportal.cz


