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Město Lysá nad Labem
Domov Na Zámku Lysá nad Labem

Spolek rodáků a přátel města Lysá nad Labem

srdečně zvou
v pátek 11. 12. 2015 v 17.00 hodin

na

Zimní setkání 
aneb 

Úcta k historické kráse
(sál 1. patra lyského zámku)

Program:
17.00 – Mgr. Eva Zápalková, NPÚ - odborný
 výklad k projektům „Rekonstrukce
 klášterních teras a jejich budocnost
 a „Rekonstrukce Muzea B. Hrozného“
18.00 – Lukáš Sommer - kytarový koncert
18.45 – Přátelské posezení v zámecké kavárně
 s občerstvením

Za organizátory:
Mgr. Jiří Havelka - Město Lysá n. L.
Mgr. Jiří Hendrich - Domov Na Zámku
PhDr. Dana Papáčková - Spolek rodáků a přátel města

Slavnostní otevření Muzea Bedřicha Hrozného 

V České republice si každého 
28. října připomínáme státním 
svátkem vznik Československa. 
V Lysé nad Labem tento den 
probíhá již tradičním pokládá-
ním věnců u pomníku T.G.M. 
v Litoli, a také na náměstí 
B. Hrozného. 

Letošní oslavy pojalo město 
Lysá nad Labem opravdu důstoj-
ně, a to slavnostním otevřením 
Muzea Bedřicha Hrozného po 
rekonstrukci.  Středeční odpole-
dne proudily davy návštěvníků, 
kterých se sešlo přes 200, právě 
na prohlídku muzea. 

Rekonstrukce za fi nanční pod-
pory Regionální rady regionu 
soudržnosti Středních Čech z Re-

gionálního operačního programu 
Střední Čechy /dále též „ROP 
Střední Čechy“/ probíhala od 
února do srpna 2015, včetně do-
dávky vybavení. Celkové náklady 
činily 17 mil. Kč, z toho 11 mil. 
činila dotace z ROP.  Jednalo se o 
opravdu náročnou stavební akci, 
neboť se kompletně obnovila bu-
dova samotná, zahrada, a nové 
pojetí získala také expozice. Za 
odbornou pomoc během rekon-
strukce bychom chtěli poděkovat 
zástupci NPÚ ÚOPSČ v Praze 
Mgr. Zápalkové. 

Na zahájení slavnostního ote-
vření nám zahrálo Šporkovo de-
chové trio, poté pan starosta Mgr. 
Jiří Havelka společně s radním 

Město Lysá nad Labem
Vás srdečně zve na slavnostní

NOVOROČNÍ
OHŇOSTROJ
1.1.2016 
v 18.30 hodin
na louce za zámeckou zdí

„U Černých vrat“

Přijďte i Vy spolu s námi
přivítat rok 2016.

Milí spoluobčané, opět nám, 
jako každý rok začal Advent, a já
bych Vám rád alespoň touto ces-
tou popřál, abyste si tento čas 
užili beze spěchu a v příjemné at-
mosféře blížících se Vánoc. Toto 
období by pro nás mělo být obdo-
bím rozjímání a očekávání toho, 

co nového nám přinese Štědrý 
večer, během kterého se sejdeme 
s celou rodinou a svými blízkými. 
V dnešní uspěchané době je čím 
dál náročnější udržet si pověstné 
kouzlo Vánoc, ubránit se stresu 
a nepustit si domů shon a ner-
vozitu. Také pro mě byly posled-

Krásné vánoční svátky

Středočeské-
ho kraje Ing. 
Zdeňkem Šte-
fkem, paní se-
nátorkou ČR 
Emílií Třís-
kovou a ředi-
telem Polab-
ského muzea 
v Poděbra-
dech, PhDr. 
Janem Vind-
uškou, symbo-
licky přestřihli 
pásku u nové-
ho vstupu do 
muzea a ná-
vštěvníci tak 
měli možnost 
poprvé vstou-
pit do zrekon-

struované budovy muzea.
Poté PaedDr. Marie Kořín-

ková umožnila přítomným na-

hlédnout do počátku fungování 
muzea slovem i fotografi emi 
a touto formou také zástupci od-
boru ŠSVZaK seznámili přítomné 
s celým průběhem obnovy mu-
zea. Tento národní svátek byl za-
končen slavnostním koncertem 
v kostele sv. Jana Křtitele.

Letošní rok je pro Lysou o to 
významnější, že právě Bedřich 
Hrozný před 100 lety rozluštil 
chetitštinu a pamětní kámen 
nám připomíná ta slavná slova: 
„Chléb budete jísti, vodu budete 
píti“.  

Na závěr bychom rádi touto 
cestou poděkovali všem, kteří 
se na této náročné stavební akci 
podíleli. Také děkujeme za účast 
pozvaným hostům a vůbec všem, 
kteří přišli, aby společně s námi 
slavnostně otevřeli zrekonstruo-
vané muzeum.

Jana Nováková, MěÚ Lysá n. L.

ní měsíce náročné a tím spíše 
jsem si uvědomil, jak je důležité 
o všechny tyto zdánlivě obyčej-
né věci pečovat a vážit si jich. 
Proto se obklopme o svátcích 
vánočních svými nejbližšími 
a užívejme si společných příjem-
ných chvil, na které můžeme při 

dalších setkáních zase společně 
vzpomínat. Přeji Vám krásný 
Advent, klidné a příjemné prožití 
Vánoc, a v neposlední řadě šťast-
ný a spokojený vstup do nového 
roku 2016.

Mgr. Jiří Havelka

foto: MVDr. Jan Kořínek

LISTY
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do 30. 12.
Vánoční výstava
ve Skanzenu Přerov nad Labem
www.polabskemuzeum.cz

1. 12. od 16.30 hodin
Vánoční tradice
přednáška PaedDr. Marie 
Kořínkové v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

1. 12. 2015 – 31. 1. 2016
Malá výstava velkých fotogra ií
výstava fotogra ií Luboše Kose
v prostorách vinotéky U Myšáka

2. 12. od 13.30 hodin
Kavárnička dříve narozených
zájezd do skanzenu Přerov n. L.
na výstavu Vánoce v Polabí

2. 12. od 16.30 hodin
Kurz drátování
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

4. 12. od 16.20 hodin
Mikulášská besídka
v kině na Husově náměstí
www.kinolysa.cz

4. 12. od 16.30 hodin
Mikulášské odpoledne
ve Fajn klubu
www.fajnklub.eu

4. 12. – 6. 12.
Polabské vánoční trhy 2015
Mikulášské trhy
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

5. 12. od 7.45 hodin
Adventní autobusový zájezd
zájezd do města Görlitz a Bautzen;
přihlášky v Městské knihovně

5. 12. od 16.30 hodin
Dvorecké čertování
Dvorce, hostinec U Háje

6. 12. od 16.00 hodin
Adventní koncert
v kostele Narození sv. Jana Křtitele 
v Lysé nad Labem

7. 12. 2015 – 4. 1. 2016
Vánoční prodejní výstava 
Domova Na Zámku
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

8. 12. od 16.10 hodin
Povídání o porodech
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

9. 12. – 10. 12. od 18.00 hodin
Sindibád
muzikál ZUŠ F. A. Šporka Lysá n. L. 
v kině na Husově nám.

9. 12. od 18.00 hodin
Vitráže
kurz s lektorkou Andreou Říhovou 
v Městské knihovně; nutná 
rezervace předem
www.knihovnalysa.cz

9. 12. od 18.30 hodin
Setkání s Linuxem 
přednáška o Linuxu pro začátečníky
v čajkavárně Šálek Inspirace

11. 12. od 17.00 hodin
Zimní setkání aneb 
Úcta k historické kráse
sál 1. patra lyského zámku

11. 12. od 18.30 hodin
Všechno má svůj čas 
koncert v čajkavárně Šálek Inspirace
Michal Čagánek – kytara, zpěv
Miloš Löf ler – létna

Kulturní kalendář        12 / 2015

11. 12. – 13.12.
Polabské vánoční trhy 2015
Stříbrné trhy
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

12. 12. od 10.00 hodin
Vánoční pohádka
divadelní představení
v kině na Husově nám.
www.kinolysa.cz

12. 12. od 14.00 hodin
Vánoční DISCO MAZEC
dětská diskotéka ve školní jídelně 
Scolarest Lysá n. L.

13. 12. od 14.00 do 19.00 hodin
Tvořím tedy jsem 
hravě kreativní (nejen) literární 
dílna; Michal Čagánek - básník, 
spisovatel a písničkář; v čajkavárně 
Šálek Inspirace

14. 12. od 14.30 hodin
Kavárnička dříve narozených
v restauraci U Bílé labutě, host: Jan 
Burian, zastupitel města Lysé n. L.

15. 12. od 18.00 hodin
Kytarový koncert žáků ZUŠ 
F. A. Šporka Lysá n. L.
v kině na Husově náměstí
www.kinolysa.cz

16. 12. od 16.30 hodin
Kurz drátování
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

17. 12. od 17.00 hodin
Vánoční Akademie
vystoupení TSK Dynamik Lysá n. L.,
Hálkovo divadlo Nymburk
www.tskdynamik.cz

18. 12. – 20.12.
Polabské vánoční trhy 2015
Zlaté trhy
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

20. 12. od 14.30 hodin
Vánoční koncert
vystoupí Hasičská dechová hudba 
Lysá n. L. a pěvecký sbor Ama 
Musica v areálu Výstaviště Lysá n. L.

24. 12. od 9.00 do 13.00 hodin
Štědrý den v psím útulku 
v Lysé nad Labem
www.pejscilysa.wz.cz

24. 12. od 13.30 hodin
Vánoční zpívání a živý betlém
v kostele Narození sv. Jana Křtitele 
v Lysé n. L.

26. 12. od 16.00 hodin
Vánoční koncert
Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční
koncert v kostele Narození sv. Jana 
Křtitele v Lysé n. L.
www.knihovnalysa.cz

31. 12. 
Silvestrovský běh 2015
prezentace od 12.40 hodin 
v Sokolovně  v Lysé nad Labem

1. 1. 2016 od 18.30 hodin
Novoroční ohňostroj
na louce za zámeckou zdí,
“U Černých vrat”

2. 1. – 10. 1. 
Tříkrálová sbírka

5. 1. od 16.30 hodin
Beseda o metodách výuky 
na ZŠ v Lysé n. L.
s Mgr. Lenkou Kremlíkovou 
a Mgr. Martinou Ondruškovou
v Rodinném centru Parníček

Podrobnější informace o akcích se dozvíte na webových stránkách organizátorů.

Nabídka neškolní výuky jazyků
● anglič  na a němčina ● pro začátečníky 

i pokročilé ● dě   i dospělé
Cena za lekci od 200 do 350,- Kč

Kontakt: Karel Novotný, tel.: 705 286 617, 
email: karelnovotny1981@gmail.com

Překladatelské služby AJ a NJ všemi směry
● fi remní dokumenty ● osobní dokumenty 
● příručky a další texty ● překlad a přepis 

audio materiálů ● tlumočení
Kontakt: Karel Novotný, tel.: 705 286 617, 

email: karelnovotny1981@gmail.com

HLÍDÁNÍ KOČIČEK! 
Pohlídám Vaše kočičky v domácím prostředí 
ve Starém Vestci, bez klecí! Tel.: 602 272 026, 

více na www.kockydoma.cz

Po úspěšných autorských před-
staveních Sporck Persona Baroque 
a Žába mastičkářka si vás ZUŠ 
F. A. Šporka dovoluje pozvat na 
dětský muzikál Sindibád. Příběh 
o statečném mořeplavci, který se při 
záchraně zakletého prince nebojí 
všech nástrah náročné expedice, 
jsme pojali opravdu velkolepě. Na 
scéně kina Lysá nad Labem vystou-
pí 9. a 10. prosince v 18.00 hodin 
více než 70 účinkujících. Výpravnou 

Premiéra muzikálu
Sindibád scénu, kostýmy, divadelní vstupy, 

taneční choreografi i a mnohačlen-
ný dětský sbor připravily Jana Er-
benová, Kateřina Klánová, Kateřina 
Urbánková, Martina Volvovičová, 
Drahomíra Hermanová Říhová 
a Renata Vosecká. Orchestr složený 
z učitelů ZUŠ bude řídit autor hud-
by a libreta Lukáš Sommer. Podaří 
se Sindibádovi překonat ostrov ob-
řího mrože? Poradí si s pralesními 
tvory a bájným čarodějem? Přijďte 
se přesvědčit sami.

Vlasta Blažková

TRX * FUNKČNÍ TRÉNINK *
OSOBNÍ TRÉNINK *
DIAGNOSTIKA

POWER JÓGA *  FIT SLIDES
ZDRAVÁ ZÁDA * 
ZDRAVÁ VÝŽIVA

BUĎ FIT S J&J GYM
a poznej profesionální přístup 
a zkušenosti našich lektorů

Jan Knobloch   775 108 123
Jan Šmidrkal   605 972 772
www.jjgym.cz
info@jjgym.cz
www.facebook.com/jajgym

MŠ ČTYŘLÍSTEK
Brandlova 1590, Lysá n. L.

Naposledy se přátelé čtení, knih 
a čtenářské gramotnosti našich dětí 
sešli v litolské škole 8.března 2015 
na druhém ročníku akce Litol čte 
dětem. Tuto akci zorganizovali čle-
nové školské rady ve spolupráci s tý-
mem pedagogů a některými rodiči. 

Organizátoři tehdy zvolili pro 
četbu knihu Miloše Macourka 
„Pohádky“, ilustrovanou Václavem 
Sivkem. Jak se ukázalo, byla to dob-
rá volba. Pohádky se líbily nejen 
dětem, ale i rodičům, často se dru-
žinou ozýval nad vtipnými pointami 
spontánní smích.

Vzhledem k velkému zájmu 
o tuto akci a pozitivním reakcím 
dětí i rodičů připravujeme již její 
třetí ročník. Ten proběhne v sobo-

tu 16.ledna 2016. Opět se sejdeme 
v družině ZŠ TGM Litol. Zatím vám 
neprozradíme, jakou knihu bude-
me číst tentokrát, určitě vám ale 
můžeme slíbit, že to bude čtení vel-
mi zajímavé a hlavně, že nahlas číst 
bude moci každý z příchozích, ať už 
dospělý nebo v dětském věku. Jako 
každý z předchozích ročníků pro 
příchozí chystáme kromě drobného 
občerstvení i nějaké to překvapení 
a zajímavé hosty, kteří mají s kni-
hami a mluveným slovem mnoho 
osobních zkušeností.

Těšíme se na vás, přijďte svojí 
účastí podpořit čtenářskou gramot-
nost našich dětí.

Roman Fiala, předseda školské 
rady ZŠ TGM Litol

Litol čte dětem

Opět zveme všechny děti i dospělé na čtení oblíbených
pohádek a příběhů nejen pro děti. Přijďte si poslechnout, 

ale hlavně sami nahlas číst krásné a poučné příběhy. 
Vezměte sebou svoje děti. Chystáme zajímavé hosty. 

Připraven bude čaj, přinesené dobroty potěší.

školská rada ZŠ TGM Litol

Litol čte dětem III
16.  1.  2016  ve 13.00 hodin

ve školní družině
v Litoli

Kácení a řez rizikových stromů stromolezeckou technikou. Tel.: 606 527 091.
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Krátce z radnice
VOZIDLA ULOŽENA DO 

„DEPOZITU“ PŘED 1. 7. 2013 
ZANIKNOU 1. 1. 2016 JESTLI-
ŽE:
- provozovatel osobně nenahlásí 
 prodloužení a místo odstavení 
 vozidla,
- neukončí „depozit“ do 31. 12. 
 2015.

Počátkem roku 2015 vstou-
pila v platnost novela zákona 
č. 56/2001 Sb. o podmínkách 
provozu vozidel na pozemních 
komunikacích ve znění poz-
dějších změn a doplňků, zákon 
č. 239/2013 Sb.

V souvislosti s touto no-
velou vznikla i některá pře-
chodná ustanovení dle zákona 
č. 239/2013 Sb. Jedno z těchto 
ustanovení se týká i vozidel do-
časně vyřazených z provozu tzn. 
vozidlo uložené do depozitu. Od 
1. 1. 2015 bylo přejmenováno 
na vyřazení vozidla z provozu 
a omezení platnosti tohoto vy-
řazení na 12 měsíců, s možností 
prodloužení.

To znamená, že motorová vo-
zidla, která byla ode dne účin-
nosti tohoto zákona v režimu 
vyřazení vozidla v provozu déle 

Změna v registru vozidel
jak 18 měsíců (tzn. před 1. 7. 
2013), budou dle zákona pova-
žována za zaniklá a budou ke 
dni 1. 1. 2016 vyřazena z regis-
tru vozidel.

Pokud však majitel takovéhoto 
motorového vozidla bude chtít 
nadále vozidlo ponechat ve statu-
tu vyřazení z provozu, musí se do 
daného termínu dostavit na jemu 
místně příslušný odbor dopravy 
s technickým průkazem od vozi-
dla a nechat si provést prodlou-
žení vyřazení vozidla z provozu. 
Vlastník vozidla uhradí správní 
poplatek 50,- Kč, a uvede místo 
odstavení vozidla a důvod jeho 
vyřazení.

Vlastníci motorových vozidel, 
která byla vyřazena z provo-
zu v období od 1. 7. 2013 déle 
jak 12 po sobě následujících 
kalendářních měsíců, jsou po-
vinni rovněž nahlásit místo ulo-
žení vozidla a důvod vyřazení 
z provozu. (§12 odst. 4 zákona 
č. 56/2001 Sb.) Pokud tak neu-
činí, dopouští se přestupku dle 
§ 83 odst. 1 písm. e) citovaného 
zákona, který lze řešit ve správ-
ním řízení až do výše 5 000,- Kč.

Věra Bendová, odbor dopravy

Úřad práce ČR upozorňuje, že 
od 1. 4. 2015 do 31. 12. 2015 pro-
bíhá výměna průkazů mimořád-
ných výhod a dočasných průkazů 
pro osoby se zdravotním posti-
žením. 

K datu 31. 12. 2015 skončí 
platnost všech zmíněných průka-
zů. Jejich držitelé už tak nebudou 
moci, v případě, že si včas nezajis-

Výměna průkazů OZP  
tí jejich výměnu, využívat benefi ty 
a nároky, které jim z vlastnictví 
průkazu vyplývají!

Kontakt na pracovníky ÚP ČR - 
krajská pobočka v Příbrami, KOP 
Nymburk, DP Milovice, pracoviště 
Lysá nad Labem, Husovo náměstí 
23/1, 289 22 Lysá nad Labem:  
Martina Kyselová,
tel.: 325 510 277

Od měsíce listopadu 2015 je 
spuštěn nový program města: 
TŘÍDĚNÍ ODPADU.

Tento program umožní obča-
nům získat slevu na poplatcích 
komunálního odpadu. Pytlo-
vý sběr, který bude odevzdáván 
v období od listopadu 2015 do říj-
na 2016, se bude sčítat a poté bude 
odečten z částky, která bude určena 
zastupitelstvem města na rok 2017.  
K tomu je potřeba jen registrace 
v systému a poté následné správné 
třídění.

Odpad se dělí do třech skupin: 
papír, PET lahve, směsný plast.

Registrace byla možná od 1. 11. 
2015 na Městském úřadě u paní 
Romany Novotné, II. patro, dveře 
č. 50. Registrace probíhá přiřaze-
ním kódu na jméno občana, který se 
přijde registrovat. Každý evidovaný 
zájemce obdrží pytle na tříděný od-
pad, arch s kódy a brožuru obsahu-
jící informace o celém programu.

Od 16. 11. 2015 je možné vozit 
pytle označené kódy k příslušným 
skupinám odpadu na sběrný dvůr, 
kde je pracovníci fi rmy .A.S.A. 
převezmou a uskladní do svozo-
vého dne. První svozový den tří-
děného odpadu bude dne 17. 12. 
2015. Odpad, který nebude v pyt-
lích a nebude řádně označen kódy, 
nebude do systému evidován!

Po převážení pytlů se poplatníkovi 
za každý odevzdaný kilogram odpa-
du odečtou z poplatku za komunální 
odpad 2 Kč. Seznam s výsledky vá-
žení bude do tří dnů od svozového 
dne vyvěšen na stránkách úřadu 
v záložce „Životní prostředí“ - „Od-
pady“, složka „Program třídění 
– pytlový sběr“, kde si každý bude 
moci zkontrolovat, zda mu byl evi-
dován všechen odevzdaný materiál. 

V případě pokusu o podvod, 
bude evidovanému poplatníkovi 
vystavena „žlutá karta“, při dru-
hém přistižení, bude následovat 
vyřazení z evidence.

MěÚ Lysá nad Labem

Přehled svozových dnů 
pytlového sběru separovaného 
odpadu:
rok týden den datum
2015 51 čtvrtek 17. 12.
2016 3 středa 20. 1.
 7 středa 17. 2.
 13 středa 30. 3.
 17 středa 27. 4.
 21 středa 25. 5.
 25 středa 22. 6.
 29 středa 20. 7.
 35 středa 31. 8.
 39 úterý 27. 9.
 43 středa 26. 10.
 47 středa 23. 11.
 51 středa 21. 12.

Program třídění odpadu

Dne 3. listopadu 2015 proběhlo 
mimořádné zasedání zastupitel-
stva města, které mělo v programu 
projednání návrh na odvolání pana 
Mgr. Jiřího Havelky z funkce sta-
rosty města, poté co strany KDU 
– ČSL, Kulturně! A Lysá v pohybu 
vypověděly straně ODS v září 2015 
koaliční smlouvu.

Na začátku zasedání se vyjádřil 
k situaci nejdříve pan starosta, dále 
pan místostarosta Ing. Petr Eliška, 
a následně pan starosta navrhl, za 
stranu ODS, aby po hlasování o od-
volání starosty následovalo hlaso-

Mimořádné zasedání
zastupitelstva

vání o odvolání pana místostarosty.
Hlasování proběhlo tajnou vol-

bou, pro odstoupení starosty bylo 
sedm hlasů, čtyři hlasy byly proti 
a čtyři zastupitelé se zdrželi hlaso-
vání. Návrh tedy neprošel. Po zve-
řejnění výsledků hlasování, se zřekl 
funkce místostarosty a radního pan 
Ing. Petr Eliška a pan Jan Burian 
(KDU-ČSL) a Jan Krumpholc (Lysá 
v pohybu) se vzdali funkce radních. 

Protože je nyní rada města jen 
dvoučlenná, přebírá dočasně funkci 
rady zastupitelstvo města.

MěÚ Lysá nad Labem

Z 19. jednání rady města 
dne 13. 10. 2015
RM schválila:
• zveřejnění záměru na uzavření 
 nájemní smlouvy na nebytové 
 prostory v čp. 268, Sojovická uli-
 ce pro organizace a osoby: Český 
 svaz chovatelů Lysá n. L., Šacho-
 vý kroužek Lamar Lysá n. L., 
 Dobročinná obec baráčníků Lysá 
 n. L., Martin Šmrha Lysá n. L.,
• umístění nástěnky Apoštolské 
 církvi Lysá n. L. na venkovní fa-
 sádu nádražní budovy. Budou 
 vyvěšovány pouze nekomerční 
 materiály o činnosti Apoštolské 
 církve,
• uzavření smlouvy o dílo na od-
 vodnění ul. Resslova s fi rmou 
 AQUION Praha 7,
• uzavření smlouvy na odvlhčení 
 budovy a rekonstrukce chodníku 
 domu čp. 253, Na Františku, 
 Lysá n. L., s fi rmou ALLKON 
 Meziboří,
• uzavření smlouvy na oplocení 
 prameniště Lysá n. L. s fi rmou 
 Stavokomplet, Brandýs n. L.,
• uzavření dodatku ke smlouvě na 
 odstranění dusičnanů z pitné 
 vody s fi rmou Stavokomplet, 
 Brandýs n. L.,
• uzavření smlouvy na opravu 
 hřbitovní zdi se Sdružením živ-
 nostníků Horvát-Klempár Lysá 
 n. L.,
• vypsání výběrového řízení pro 
 zajištění provozu a výběru par-
 kovného v době konání výstav 
 pro rok 2016,
• statuty programů poskytovaných 
 dotací z rozpočtu Města Lysá n. L.,
• pořízení mobilní aplikace InCity,
 která nabízí občanům města 
 a návštěvníkům komplexní pře-
 hled informací a služeb,
• uzavření smlouvy na činnost po-
 jišťovacího zprostředkovatele
 města se společností SATUM 
 CZECH Ostrava,
• úpravu rozpočtu města – 6. roz-
 počtové opatření,
• uzavření dodatku č. 1 na víceprá-
 ce na zateplení objektu kina, 
• uzavření smlouvy na státní ar-
 cheologický dozor při rekon-
 strukci muzea B. Hrozného 
 s Ústavem archeologické památ-
 kové péče Středních Čech,
• uzavření dodatku č. 1 na víceprá-
 ce při rekonstrukci ulice K Ba-
 žantnici, Lysá n. L.,
• uzavření dodatku č. 3 ke smlou-
 vě na rekonstrukci střechy ZŠ 
 B. Hrozného s termínem dokon-
 čení do 20. 11. 2015,
• program jednání ZM 21. 10. 
 2015.
RM neschválila:
• provedení štábního cvičení pro 
 případ rozsáhlého výpadku elek-
 trické energie BLACKOUT.
RM uložila:
• tajemníkovi zajistit odborný od-
 had zůstatkové ceny služebních 
 vozů Škoda 1,2 a realizovat od-
 prodej vozů obálkovou metodou 
 a připravit porovnání operativní-
 ho leasingu vs. nákup za hotové,
• stavebnímu úřadu předložit ná-
 vrh na změnu č. 1 územního plá-
 nu Lysá n. L. ZM k projednání.
RM konstatovala:
• že návrhy na parkovací místa 
 pro držitele ZTP nebo ZTP/P 
 budou předloženy dopravní ko-
 misi k projednání.
RM vzala na vědomí:
• návrh na vypsání výběrového ří-

 zení pro zajištění provozu a výbě-
 ru parkovného v době konání vý-
 stav pro rok 2016,
• zápis z jednání Finančního výbo-
 ru 5. 10. 2015,
• zápis z jednání komise pro pod-
 poru podnikání 29. 9. 2015,
• výplatu ročních odměn pro za-
 městnance města.

Z 20. jednání rady města 
dne 27. 10. 2015
RM schválila:
• úpravu rozpočtu města 2015 
 v rámci kapitoly Ochrana život-
 ního prostředí,
• Nařízení Města Lysá nad Labem 
 č. 7/2015, o placeném stání 
 v době konání výstav,
• uzavření Dodatku č. 15 ke smlou-
 vě o dopravní obslužnosti obcí 
 okresu Nymburk na roky 2010–
 2019,
• plán zimní údržby 2015–2016
• zveřejnění záměru na pronájem 
 nebytových prostor v čp. 29, ul. 
 ČSA, Polskému Klubu Lysá n. L.,
• zveřejnění záměru na pronájem 
 nebytových prostor v čp. 1102, 
 Masarykova ulice, panu MVDr. 
 Kořínkovi jako sklad knih,
• zveřejnění záměru na prodlouže-
 ní pronájmu nebytových prostor 
 v čp. 24, Husovo náměstí, Ko-
 merční bance na období od 1. 9. 
 2016 do 31. 8. 2021 se zvýšením 
 ročního nájemného,
• podání žádosti o grant z prostřed-
 ků EU na Podporu aktivit a pro-
 gramů v rámci sociálního začle-
 ňování,
• žádost o fi nanční příspěvek na 
 předvánoční Společenské odpo-
 ledne pro seniory, kde vystoupí 
 herečka Ivanka Devátá,
• výběrová řízení na vybavení ve-
 stavby suterénu ZŠ Komenského 
 včetně navržených kritérií a slo-
 žení výběrových komisí,
• záměr na zpracování projektové 
 dokumentace na zateplení a vý-
 měnu střechy ZUŠ v čp. 906, 
 Školní náměstí,
• výjimku z OZV č. 5/2008 pro 
 40. ples hraběte Šporka s termí-
 nem ukončení 8. 11. 2015 
 v 03:00 hodin,
• obměnu vozového parku MěÚ 
 Lysá nad Labem formou nákupu 
 za hotové za předpokladu schvá-
 lení úpravy rozpočtu v ZM,
• okamžité vypsání nové veřejné 
 zakázky na zhotovitele projekto-
 vé dokumentace K Borku a Lo-
 mená - Sídliště.
RM pověřila:
• starostu a tajemníka jednáním 
 s Úřadem práce Příbram o pře-
 místění detašovaného pracoviště 
 v Lysé n. L.
RM vzala na vědomí:
• zápis z jednání komise pro ro-
 dinu, školství a kulturu dne 7. 10. 
 2015,
• zápis z jednání komise pro ces-
 tovní ruch ze dne 7. 10. 2015,
• zápis z jednání stravovací komise 
 19. 10. 2015.

Ze 7. zasedání zastupitelstva 
města dne 3. 11. 2015
ZM schválilo:
• program zasedání,
O návrhu na odvolání pana Mgr. 
Havelky z funkce starosty města se 
hlasovalo tajnou volbou. Návrh ne-
byl schválen. 

Z 8. zasedání zastupitelstva 

města dne 4. 11. 2015 
ZM schválilo:
• program jednání,
• zakoupení systému pro řízení 
 procesů městské policie IS MP 
 Manager. Před podpisem smlou-
 vy bude odzkoušena funkčnost 
 systému na území města,
• úpravu rozpočtu města na rok 
 2015 – 6. rozpočtové opatření,
• výkupy pozemků, potřebných ke 
 stavbě II. etapy obchvatu,
• uzavření smlouvy o smlouvě 
 s ČEZ Distribuce na budoucí na 
 přeložku elektrického vedení 
 v lokalitě Mršník, čímž bude 
 umožněno rekreační využití této 
 oblasti.
ZM vzalo na vědomí:
• návrh na řešení lokality Nová 
 hospoda – Zemská stezka – vý-
 chodní část ul. Vichrova, zpraco-
 vaný Bc. Martinem Robešem,
• odstoupení Zdeňka Drapáka 
 z funkce předsedy Osadního vý-
 boru Řehačka,
• informativní zprávu o výběru 
 dodavatele elektrické energie pro 
 město pro rok 2016 a 2017 – fi r-
 ma Amper Market, a plynu – 
 ČEZ Prodej,

• vypsání veřejné zakázky pro rok 
 2016 na zajištění provozu a vý-
 běru parkovného v době konání 
 výstav,
• zápisy z jednání výborů: fi nanční-
 ho dne 5. 10. 2015, kontrolního 
 dne 29. 9. 2015, pro obchvat dne 
 7. 10. 2015.
ZM uložilo:
• odboru správy majetku a inves-
 tic ve spolupráci s komisí dopravy 
 připravit návrh na rozšíření pla-
 cené parkovací zóny v době vý-
 stav,
• radě města, aby posoudila návrh 
 na vybudování domova pro se-
 niory v lokalitě mezi ulicemi So-
 jovická, Na Františku a Vodákova 
 a aby nechala tento podnět po-
 soudit ve výboru pro obchvat 
 města, stavební komisi, komisi 
 sociální a zdravotní a kultury, 
 Národnímu památkovému úřa-
 du a stavebnímu úřadu.
ZM jmenovalo:
• pana Martina Koukala předsedou
 a paní Irenu Horákovou členkou 
 Osadního výboru Řehačka.

Úplné informace najdete na strán-
kách www.mestolysa.cz

Změna u plateb 
za komunální odpad

Z důvodu zavedení nového pro-
gramu bude od ledna roku 2016 
provedeno rozvázání plateb za ko-
munální odpad. Každý poplatník 
bude mít přiřazen svůj variabilní 
symbol, který je nutné uvádět při 
platbách bankovním převodem. 
Staré variabilní symboly, přiřazené 
v roce 2014/2015, už nebudou plat-
né, proto je tedy nepoužívejte. Nový 
variabilní symbol Vám poskytne 
paní Romana Novotná (tel. 325 510 
235, romana.novotna@mestolysa.
cz). Při hromadné platbě bankov-
ním převodem je nutné vypsat do 
poznámky variabilní symboly všech 
poplatníků, kteří jsou v částce obsa-

ženi. V případě, že bude částka od-
povídat platbě za 4 člennou rodinu, 
ale bude uveden jen jeden variabilní 
symbol, bude mít člen s uvedeným 
variabilním symbolem evidován 
přeplatek a ostatní členové rodiny 
nedoplatky! 

Každý poplatník si zodpovídá za 
uhrazení poplatku za komunální 
odpad sám, město není povinno 
obesílat občany složenkami, proto 
je důležité si platby hlídat. 

Důležité: Poplatníků, kteří po-
platky platí přes SIPO, se změna 
netýká, nechají nastavené platby 
tak, jak mají nyní.

Romana Novotná

Od měsíce ledna 2016, se změ-
ní vydavatel periodického tisku 
města. Vydavatelem Listů nadále 
nebude Městská knihovna Lysá n. 
L., ale přebírá je přímo město.

Dále se bude od nového roku 
měnit distributor zpravodaje, už 
jím nebude Česká pošta, proto re-
klamace roznosu uplatňujte u kon-
taktu níže.

Adresa redakce: Městský úřad, 
sekretariát starosty, Husovo nám. 
23, Lysá nad Labem, 289 22

Kontakt: Jana Nováková, tel.: 

Změna vydavatele Listů 
Lysé nad Labem

325 510 204. Příspěvky do měsíční-
ku nově posílejte na adresu: listy@
mestolysa.cz, vždy do 10. dne v 
měsíci. Na stejné adrese je možné 
si objednat odběr elektronické verze 
Listů.

Měsíčník zůstává i nadále zdar-
ma. Listy budou vhazovány do 
všech schránek domácností, bez 
ohledu na jejich označení.

Volně tištěné výtisky budou i na-
dále k rozebrání v Městské knihov-
ně, ceník inzerce se nemění.

MěÚ Lysá nad Labem
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Vítání občánků
se uskutečnilo dne 5. 11. 2015

Mezi občany našeho města byly přivítány tyto děti:

Adéla Dítětová
Natálie Šubrtová
Vojtěch Jalovecký
Adam Chytka
Matyáš Novotný
Filip Čermák

Jan Wilke
Hugo Batlík
Kateřina Tomková
Samuel Jan Ertner
Beáta Jůzová
Marie Mandysová

Alkohol za volantem 
Dne 3. 10. 2015 v 2:30 hodin 

prováděla hlídka strážníků v ulici 
ČSA kontrolu řidiče osobního mo-
torového vozidla značky Škoda, 
který svojí jízdou na sebe upozor-
nil. Na místě řidiče ztotožněný 28 
letý muž slovenské národnosti vy-
kazoval známky, že je pod vlivem 
alkoholu nebo jiných návykových 
látek. Z tohoto důvodu byla u řidiče 
provedená dechová zkouška, která 
dopadla s pozitivním výsledkem a 
naměřenou hodnotou 2,39 ‰. Z 
důvodu podezření ze spáchání pře-
činu ohrožení pod vlivem návykové 
látky dle trestního zákoníku byla na 
místo přivolána Policie ČR, která si 
muže na místě převzala k provedení 
dalších úkonů.

Mladiství pod vlivem alkoholu 
Dne 9. 10. 2015 v 21:20 hodin 

Krimi střípky
zjistil strážník obsluhující MKDS, 
osoby mladistvého vzhledu, které 
se nachází uvnitř vestibulu ČD, kde 
kouří a popíjí alkohol. Na místo byla 
vyslána hlídka strážníků, která na 
místě ztotožnila osoby ve věku 15-
17 let z Brandýsa nad Labem, Mi-
lovic a Lysé nad Labem, u kterých 
vzhledem k věku byla provedena 
dechová zkouška na přítomnost 
alkoholu. Vzhledem k naměřeným 
hodnotám u všech zúčastněných od 
0,40‰ - 1,35‰ byly osoby násled-
ně předány zákonným zástupcům a 
zjištěné skutečnosti byly oznámeny 
na Městský úřad na příslušný od-
bor.

Rozbil skleněnou výlohu a utekl 
Dne 14. 10. 2015 v 15:35 hodin 

bylo přijato telefonické oznámení, 
že neznámý mladík rozbil skleně-
nou výlohu ve vestibulu ČD. Hlídka 

strážníků vandala již na místě neza-
stihla, nicméně se strážníkům při 
místním šetření podařilo zjistit, že 
se mělo jednat o 18 letého mladíka 
z Lysé nad Labem. Následným vy-
hodnocením MKDS, kde byl celý 
incident zaznamenán, byla totož-
nost mladíka zjištěna, jelikož se jed-
nalo o osobu strážníkům již z minu-
losti známou. Strážníci si následně 
pro mladíka dojeli a předvedli k po-
dání vysvětlení. Celá událost bude 
projednána před komisí přestupků 
na MěÚ, kam byla věc oznámena k 
dořešení.

Kontrola heren na území Lysé n. L.
V měsíci říjnu byly opakovaně 

prováděny kontroly heren v Lysé 
nad Labem se zaměřením na dodr-
žování OZV č. 6/2011, která určuje 
místa, kde je povoleno provozovat 
výherní hrací přístroje. Při kontro-
le byla zjištěna jedna provozovna, 
která výše uvedenou OZV porušila. 

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

hodně zdraví, pohody a spokojenosti.

Odbor školství, kultury, soc. věcí a zdravotnictví

94 let
Ajmová Markéta

92 let
Najmonová Marta

90 let
Richter Jan
Strahlová Lidmila

John Stuart Mill:
„Nejsilnějším prostředkem proti stárnutí je láska.“

85 let
Čaňo František
Kellerová Květuše
Palírová Marie
Štěrba Zdeněk

80 let
Petr Jaroslav
Petrášková Božena
Zalabáková Věra

Porušením OZV se bude zabývat 
kompetentní správní orgán MěÚ.

Alkohol za volantem 
Dne 30. 10. 2015 v 02:05 hodin 

kontrolovali strážníci 33 letého ři-
diče z Prahy, který chvíli před tím 
popíjel alkoholické nápoje v restau-
raci na Husově náměstí. Strážníci 
u řidiče následně provedli dechovou 
zkoušku, která dopadla pozitivně 
s naměřenou hodnotou 1,57 ‰. 
Z důvodu podezření ze spáchání 
přečinu ohrožení pod vlivem návy-
kové látky dle trestního zákoníku 
byla na místo přivolána Policie ČR, 
která si řidiče následně převzala 
k provedení dalších opatření.

Sledujte naše webové stránky 
www.mplysa.cz, kde najdete úplné 
informace o činnosti Městské poli-
cie, včetně užitečných odkazů.

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

Okénko místostarosty
V uplynulém měsíci se také 
podařilo:
• spustit zkušební provoz techno-
 logie ionexových fi ltrů na od-
 stranění dusičnanů v městské 
 pitné vodě,
• předložit zastupitelům varianty 
 řešení dlouhodobého zásobování 
 města pitnou vodou (více info 
 v samostatném článku),
• dokončit chodník a doplnit veřej-
 né osvětlení v ulici Kapitána Jaro-
 še, 
• dokončit I. etapu opravy části 
 hřbitovní zdi (II. etapa bude po-
 kračovat na jaře),
• umístit kryté stojany na kola 
 v prostorách domu s pečovatel-
 skou službou,
• osadit bránu do hospodářské 
 zahrady v zámeckém parku,  
• společně s dvěma radními odejít 
 z úřadu (viz. více ve společném 
 vyjádření KDU-ČSL, Kultruně!, 
 Lysá v pohybu).

Další informace:
Návštěva referenčních 
sportovních hal

V říjnu jsme společně s referent-
kou pro investice a stavařkou Mag-
dou Šulcovou a autorem stavebního 
programu městské sportovní haly 

Ing. Štěpánem Svačinou navštívili 
referenční sportovní haly. Se Ště-
pánem Svačinou jsme oba aktivní 
fl orbalisté, mohli jsme již tak slušný 
počet hal po celé republice poznat. 
Pro naši exkurzi jsme tedy vybrali 
společně ty haly, které jsou zajímavé 
svým uspořádáním nebo architek-
turou. Vybrány byly haly v Pardubi-
cích (univerzitní), Skutči, Litomyš-
li, Jaroměřicích a Radotínu.

Protože jsme již dříve získali od 
místních sportovních klubů infor-
mace o požadavcích na parametry 
hřiště, pravděpodobného využití 
nebo skladovacích prostor, měli 
jsme na každého správce haly při-
praveny praktické dotazy ohledně 
provozních nákladů, personálního 
obsazení, vytíženosti, údržby povr-
chu hrací plochy, systému spravo-
vání či vazby fi nancování na město, 
akustiky, atd. Všichni správci hal 
k nám byli velmi vstřícní, zaujatě 
o svých „dětech“ vyprávěli a vy-
hrazená hodina času na prohlídku 
a diskuzi se vždy protáhla.

Každá z navštívených hal je ně-
jakým způsobem specifi cká, každá 
má své plusy i minusy. Obecně lze 
uvést, že všechny haly, které využí-
vají i školy, jsou v období říjen-kvě-
ten denně vytížené od 8 do 22 hod. 

a o víkendech poptávka pravidelně 
překračuje jejich kapacity. (V poža-
davcích na plánovanou halu v Lysé 
je i schopnost pojmout až 3 hodiny 
tělocviku najednou pomocí dělení 
hrací plochy sítí.) Z hlediska pro-
vozních nákladů byli všichni správ-
ci hal schopni hospodařit s černými 
čísly, výrazného plusu dosahovaly 
ty haly, jejichž součástí bylo i uby-
tovací zařízení nebo jiné služby 
pro sportovce. V požadavcích na 
plánovanou halu proto plánuje-
me i pohybový sál, bufet, prostory 
pro regeneraci a saunu. Protože 
nám ve městě chybí kulturní sál, 
zvažujeme samozřejmě i potřeby 
pro uspořádání plesu/koncertu 
v hale. Správci bylo potvrzeno, že 
z hlediska příjmů je to určitě skvě-
lá věc, a pokud by mohli, takovou 
možnost by též uvítali. Náš zvýše-
ný zájem proto přitahoval povrch 
hrací plochy: jako nejvhodnější pro 
naše potřeby se potvrdila palubka 
nebo parkety, kdy vhodný typ laku 
zajistí, že povrch bude pevný a ne-
klouzavý. Snad v žádné hale nepa-
novala spokojenost s osvětlením. 
Zjistili jsme tak, že výbojky nejsou 
vhodným typem osvětlení, protože 
zářivky jsou mnohem vhodnější, 
a že je třeba se tomuto bodu dů-
myslně věnovat a naplánovat roz-
místění vč. možnosti dobře osvět-

lit jen určitou část hrací plochy. 
Nespokojenost panovala často 
i v případě topení nebo odvětrává-
ní. Především situace haly a oken 
z hlediska světových stran a izolace 
střechy se v tomto případě ukázali 
jako klíčové. Na tom, že nářaďov-
na a šatny nejsou nikdy dostatečně 
prostorné, se shodli veskrze všich-
ni správci. Jako vhodným mode-
lem provozu se ukázala správa haly 
(vč. ostatních městských spor-
tovišť) v podobě městem zřízené 
s.r.o., která je suveréním subjek-
tem, a může tak pružně rozhodo-
vat i hospodařit se svěřeným ma-
jetkem.

Cílem zdařilé exkurze bylo získat 
informace z praxe, do zadání pro-
jektu vhodné prvky fungující v praxi 
zapracovat a případné chyby ovliv-
ňující hladký provoz nebo fi nanční 
stránku věci předem eliminovat. Na 
příštím zasedání rady, resp. zastupi-
telstva města by mělo být rozhod-
nuto o vypsání soutěže o návrh haly.

Vzhledem k vzniklé situaci 
zůstane toto „okénko“ zatím 
posledním. Rád bych poděkoval 
svým bývalým spolupracovníkům 
i podporovatelům! V práci pro 
město pokračuji dále jako běžný 
zastupitel.

Ing. Petr Eliška,
místostarosta

VZPOMÍNKA
Dne 31. prosince uplyne 5 let 
od smrti Antonína Pleskače. 
Stále na tebe vzpomíná 
celá rodina.

Tříkrálová sbírka
Ve dnech 2. 1. – 10. 1. 2016 pro-

běhne již tradiční Tříkrálová sbír-
ka. Přispět můžete již na akci Živý 
betlém u kostela 24. 12. 2015 nebo
 v neděli 3. 1. a 10. 1. 2016 v kostele 
sv. Jana Křtitele.

Skupinky malých koledníků bu-

dou procházet po městě, koledovat 
a zpívat. Kdyby měl někdo zájem, aby 
děti přišly koledovat k němu domů, 
zavolejte prosím na tel. 777 959 221. 
Děkujeme za všechny potřebné.

Labutová J., Farní charita 
Lysá nad Labem

Vážení spoluobčané, jak jste 
mnozí již zaznamenali, ve vedení 
našeho města došlo ke změnám. 
Rádi bychom Vám k tomu sdělili 
několik vět.

Jak víte, dne 24. září jsme vypo-
věděli koaliční smlouvu, protože 
ODS v průběhu celého smírčího 
jednání odmítala požadavek koa-
ličních partnerů personálně obmě-
nit post starosty, který vůči zastu-
pitelům užívá nepřijatelné způsoby 
jako vyhrožování, lži a záměrné 
zatajování informací (vizte článek 
„Výpověď koaliční smlouvy“ v Lis-
tech 11/2015, str. 3 dole).

Na jednání městského zastupitel-
stva (ZM), které se mělo uskutečnit 
21. října, jsme proto chtěli navrh-
nout odvolání starosty Mgr. Jiřího 
Havelky, protože jsme již nepovažo-
vali další spolupráci s ním a s ODS 
za možnou a prospěšnou pro měs-
to. Starosta ovšem jednání zrušil 
8 hodin před jeho zahájením a vy-

Vyjádření k odstoupení z rady města

Upozornění

hlásil mimořádné jednání ZM na 
3. listopadu, kde jsme hlasování 
o odvolání Mgr. Jiřího Havelky 
z funkce navrhli. To se nakonec ne-
podařilo, protože pro odvolání hla-
sovalo (na přání zastupitele ODS 
v tajné volbě) pouze 7 zastupitelů. 
Scházel jeden hlas. 

Uvolnili jsme tedy svá místa 
v městské radě a funkci místosta-
rosty a očekáváme, že ODS se 
svými podporovateli předloží nový 
projekt. Nezbývá, než jim popřát 
úspěch.

Měli jsme možnost spolupraco-
vat rok ve vedení radnice. Se svými 
týmy jsme se pokusili nastartovat 
nové věci. Mnohé se podařilo, ov-
šem v řadě záměrů byly učiněny 
teprve první kroky a je potřeba 
v nich pokračovat a dotáhnout je 
do zdárného konce. 

Děkujeme za dobrou spolupráci 
zaměstnancům městského úřadu, 
představitelům dalších institucí 

i mnoha obyvatelům našeho města.
Jsme připraveni nadále spolupra-

covat jako konstruktivní opozice na 
jednotlivých projektech, užitečných 
pro fungování celého městského or-
ganismu a život jeho obyvatel.

Pokud ODS nebude při sesta-
vování nové koalice úspěšná, jsme 
připraveni přijmout plnou zodpo-
vědnost za vedení města.

Jan Burian, KDU-ČSL;
Ing. Jitka Fialová, Ing. Petr Eliš-

ka, Matěj Kodeš, Kulturně!;
Jan Krumpholc, Lysá v pohybu

Psí útulek Lysá n. L.
www.pejscilysa.wz.cz 

723 342 174

ŠTĚDRÝ DEN V PSÍM ÚTULKU
Na Štědrý den je útulek v Lysé nad Labem
otevřen od 9.00 do 13.00 hodin.
Vaší návštěvou a dárkem v podobě krmiva tak 
můžete pomoci opuštěným pejskům, zpříjemnit 
jim tak i dlouhé čekání na nový domov.
Krmivo je možné zakoupit na místě
v prodejním stánku.
Přivítáme Vás malým občerstvením 
a pravou vánoční atmosférou.
Předem děkujeme za Vaši pomoc
a přejeme Vám krásné prožití 
vánočních svátků.

Slavnostní atmosféru svými básničkami a písničkami vytvořily děti 
z MŠ Dráček pod vedením paní učitelky Lompartové.

 Patří jim za to náš velký dík.

Dětem a rodičům přejeme hlavně hodně zdraví,
 štěstí a spokojenosti.

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

Odbor vnitřních věcí MěÚ Lysá 
nad Labem upozorňuje občany, že 
v souvislosti s připravovanými změ-
nami zákonů o evidenci obyvatel, 
občanských průkazech a cestovních 
dokladech, která by měla být schvá-
lená do konce 11/2015, nebude 
možné v době od 28. prosince 2015 
do 31. prosince 2015: 
1) podat žádost o vydání občan-
 ského průkazu se strojově čitel-
 nými údaji nebo občanského 
 průkazu se strojově čitelnými 
 údaji a s kontaktním elektronic-
 kým čipem,

2) podat žádost o vydání cestovní-
 ho pasu se strojově čitelnými 
 údaji a s nosičem dat s biomet-
 rickými údaji, ani hotové občan-
 ské průkazy a cestovní pasy pře-
 dat. 

O vydání občanského průkazu 
nebo cestovního pasu bude možné 
si požádat naposledy 23. 12. 2015, 
kdy také bude v tomto roce naposle-
dy možné si převzít již vyhotovený 
doklad.

Uvedená informace platí k 16. 
11. 2015. Pokud dojde ke změně, 
budou občané informováni pro-
střednictvím celostátních médií.

Odbor vnitřních věcí
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Dle studie VÚV T. G. Masaryka 
bylo doporučeno dále rozpracovat 
pět variant pro připojení nového 
zdroje pitné vody pro město, který 
by řešil zásobování pitnou vodou z 
hlediska dlouhodobé perspektivy. 
Závěry u vybraných variant jsou 
následující: 

 
Varianta posílení či diverzifi kace 
zdrojů mělké zvodně
• RnDr. Milošem Mikolandou 
 proveden Hydrogeologický prů-
 zkum okolí jímacího území zahr-
 nujícího zaměření hladin pod-
 zemních vod mělké zvodně, 
 krátkodobé čerpací pokusy s od-
 běry vzorků na obsah dusična-
 nů a jejich vyhodnocení. -> Zjiš-
 těn zdroj šíření dusičnanů, směr 
 proudění vody do jímacího úze-
 mí, negativní korelace vůči sráž-
 kám. (v pondělí 19. 10. 2015 
 bude zastupitelům emailem roze-
 slán Hydrogeologický průzkum)
• Dle RnDr. Václava Dubánka, 
 odborníka na vodní hospodář-
 ství a ekologii je vzhledem ke 
 koncentraci nežádoucích látek 
 problematické využívat mělkou 
 zvodeň pro zásobování pitnou 
 vodou v celém okrese Nymburk. 
Cena připojení nového zdroje: 
nelze určit
Ideální možný termín využití 
nového zdroje: nelze určit
Doporučení: Tuto variantu dále 
nerozvíjet

Varianta posílení zdroje 
z bazální křídové zvodně
• Na základě výsledků hydrogeo-
 logického průzkumu, společných
 zkušeností RnDr. V. Dubánka 
 a RnDr. M Mikolandy, kteří 
 disponují v oblasti vodního hos-
 podářství odbornými znalostmi 
 vč. znalosti okolí jímacího území 
 z realizovaných projektů bylo na-
 vrženo následující:
• V lokalitě stávajícího jímacího 
 území provést geofyzikální prů-

Rozpracované varianty připojení zdroje pitné vody 
 zkum pomocí zkušebního vrtu 
 do Cenomanské zvodně na hra-
 nici prvního ochranného pásma 
 v největší možné vzdálenosti od 
 stávajícího hlubokého vrtu. 

V případě úspěšného výsledku 
lze očekávat přidanou hodnotu vrtu 
cca 3 l/s, což je při průměrné spo-
třebě 100 l / 1 osoba / 1 den asi 2,5 
tis. obyvatel.
Cena připojení nového zdroje: 
asi 10,5 mil. Kč, z toho: 
• 0,5 mil. Kč průzkumný vrt 
 + vyhodnocení,
• 1,5 mil. Kč vystrojení 
 nového vrtu,
• 8,5 mil. Kč stavební úpravy 
 a rozšíření kapacit stávající
 úpravny vody,
• dále je třeba počítat s investicemi 
 na rozšíření kapacity stávajícího 
 vodojemu.
Ideální možný termín využití 
nového zdroje: r. 2018
• 2016 - průzkum
• 2017 - PD + povolení
• 2018 - realizace + spuštění
Doporučení: 
1. Provést průzkumný vrt v jíma-
 cím území v r. 2016, postupovat 
 dle výsledků měření.
2. Vstoupit do jednání s VaK Nym-
 burk o odkupu prameniště v Li-
 toli, kde by bylo v budoucnosti 
 možné vystrojit další vrt Ceno-
 manské zvodně. Důležité z hle-
 diska strategie vlastní nezávislo-
 sti na zdrojích pitné vody a rela-
 tivní jednoduchosti s připojením 
 z hlediska existující infrastruktury.

Varianta posílení zdroje 
z hlubokého vrtu Kovona
• Kovona a.s., majitel vrtu, má 
 v současné době zažádáno o li-
 kvidaci vrtu z důvodu jeho pře-
 toku.
• Na základě doporučení studie 
 VÚV Ing. M. Fárikem provedeny 
 čerpací zkoušky s výsledkem: 
• Vydatnost vrtu 3 s/l, z toho asi 
 0,5 s/l by využíval majitel vrtu.

Cena připojení nového zdroje: 
cca 20 mil. Kč, z toho:
• 20 mil. Kč vybudování nové in-
 frastruktury vč. stavebních úprav
 a nové úpravny vody i čerpací 
 stanice
• Lze očekávat další výdaje v rámci 
 řešení a vyrovnání majetkopráv-
 ních vztahů
Ideální možný termín využití 
nového zdroje: r. 2018
• 2016–2017 řešení majetkopráv-
 ních vztahů, PD + povolení
• 2018 - realizace + spuštění
Doporučení: Tuto variantu dále 
nerozvíjet.

Varianta posílení zdroje 
z hlubokého vrtu na druhém 
břehu Labe
• S tímto zkušebním vrtem v Ce-
 nomanské zvodni je po rozšíře-
 ní počítáno jako hlavním zdro-
 jem projektu skupinového vodo-
 vodu některých obcí Mikroregio-
 nu Polabí d.s.o. 
• Budoucí vydatnost vrtu cca 3 s/l 
 pro celý projekt, tzn. veškeré 
 napojené obyvatele všech zú-
 častněných obcí. Pro využití pro 
 obyvatele Lysé nad Labem by dle 
 předpokladů zbýval max. 1 l/s, 
 což je cca 800 obyvatel při prů-
 měrné spotřebě.
Cena připojení nového zdroje: 
asi 130 mil. Kč na celý projekt
• náklady by byly rozpočítány 
 mezi zapojené obce: Bříství, Se-
 mice, Přerov nad Labem, Starý 
 Vestec a Lysá.
Ideální možný termín využití no-
vého zdroje: Je vydáno stavební 
povolení. Přerov nad Labem v minu-
losti přestal projekt podporovat, nyní 
uvažuje, že by se opět k projektu při-
pojil. Některé zapojené obce však za-
hájily jednání s připojením prostřed-
nictvím VaK Nymburk, budoucnost 
projektu je tak nejistá. V blízké 
budoucnosti je realizace nepravdě-
podobná. Přesný termín možného 
připojení tak nelze odhadnout.

Doporučení: Tuto variantu dále 
rozvíjet, ale považovat ji pouze za 
záložní, ne však strategický zdroj 
pitné vody pro město.

 
Varianta napojení na okolní 
vodárenské zdroje
• Jediná současná možnost napo-
 jení na jiného dodavatele existu-
 je ve variantě s VaK Mladá Bole-
 slav a.s. a VaK Nymburk a.s. 
 Tuto variantu oslovené subjekty 
 považují za ekonomicky neren-
 tabilní pro dodavatele i odběrate-
 le. Vzhledem k výši investic po-
 hybujících se v řádech desítek 
 milionů a složitým majetkopráv-
 ním vztahům z hlediska budo-
 vání infrastruktury odmítli ceno-
 vou nabídku zpracovat – bylo 
 doporučením studie VÚV.
• RnDr. M Mikolanda a RnDr. 
 V. Dubánek k této variantě 
 uvedli, že město disponuje velmi 
 kvalitním zdrojem a možnostmi 
 pro vybudování vlastních zdrojů 
 pitné vody. Doporučují učinit 
 veškeré kroky k budoucímu 
 stavu, kdy město bude 100 % 
 vlastníkem svých zdrojů pitné 
 vody v dostatečném množství 
 a rezervou pro 15 tis. obyvatel. 
 Závislost na dodávkách vody na 
 jiných subjektech silně nedopo-
 ručují.
Cena připojení nového zdroje:
nelze určit
Možný termín využití nového 
zdroje: nelze určit
Doporučení: Tuto variantu dále 
nerozvíjet.

Podkladové dokumenty jako 
Hydrogeologický průzkum, atd. 
jsou k dispozici na webových strán-
kách města. O konkrétním řešení 
měli zastupitelé rozhodnout v rámci 
mimořádného zasedání zastupitel-
stva města dne 25. 11. 2015

Ing. Petr Eliška - zastupitel, 
František Blažek – referent 

MěÚ Lysá nad Labem

V měsíci říjnu se až nečekaně 
ochladilo a začal podzim se vším 
všudy. Předpověď počasí ale byla 
příznivá. Hlavně, že vedra už byla 
pryč. Vždycky to v Kavárničce roze-
bíráme a tipujeme, jaké počasí bude 
následujících čtrnáct dnů.

Náhlé změny počasí se zapsaly 
i do našeho zdravotního stavu. Roz-
hlížíme se a hledáme kamarádky 
a kamarády – nejsou. Dovídáme se, 
že jezdí po doktorech, dokonce leží 
i v nemocnici. No – věřme, že až se 
to ustálí, zase budeme v celé sestavě 
a plni síly a chuti do zpěvu a tance.

Ještě před státním svátkem 
28. října jsme přivítali v Křesle pro 
hosta pana Ondřeje Rašína, vedou-
cího muzea Bedřicha Hrozného. 
Jeho návštěva byla volená záměrně: 
Letos v listopadu bylo totiž právě sto 
let od rozluštění chetitského jazyka 
naším lyským rodákem – panem 
profesorem Bedřichem Hrozným. 
Na počest tohoto slavného rodáka 
se za velkých investic rekonstruo-
valo celé muzeum a bylo slavnostně 
otevřeno v den státního svátku. My, 
pravidelní návštěvníci Kavárnič-
ky, jsme si tuto vzácnou příležitost 
nenechali ujít a byli tam jako jedni 
z prvních. Jak to celé probíhalo, 
o tom právě náš host podrobně 

hovořil a odpovídal na vznesené 
dotazy.

Na státní svátek 28. října, ještě 
před otevřením muzea, jsme se 
shromáždili na náměstí B. Hrozné-
ho k pietnímu aktu kladení věnců. 
Hasičská dechovka k tomu hrála 
a my spolu s ní zazpívali na závěr 
naši státní hymnu. 

Za čtrnáct dnů byl naším hostem 
pan Mgr. Hynek Fajmon, městský 
zastupitel. Mnozí z nás ho pamatují 

jako lyského starostu, ale také jako 
poslance v evropském parlamentu. 
Kromě funkce zastupitele řídí Vý-
bor pro obchvat města Lysé n. L. 
Široce se rozhovořil o problémech, 
které nás jako občany – a nejen 
seniory – trápí. Třeba o potížích se 

Kavárnička sváteční

Společnost .A.S.A., spol. s r.o. – 
provozovna Lysá nad Labem, která 
se stará o zimní údržbu v Lysé nad 
Labem a v Milovicích, je připrave-
na na příchod zimy. Plán údržby 
komunikací na zimní období 2015 
- 2016, který přesně defi nuje, co, 
kde, v jakém časovém limitu a ja-
kým způsobem má být uklizeno, 
byl schválen Radou města dne 27. 
10. 2015.

Na svých skladech má nyní 
.A.S.A. připraveno 55 tun soli, 60 
tun štěrku a 42 tun písku. Další po-

sypový materiál bude dle potřeby 
operativně doplňován. Zároveň je 
připraven vozový park, který zahr-
nuje 3 velké sypače s radlicí, 6 sypa-
čů typu Multicar, 1 TTR traktůrek, 
traktor s radlicí a nakladač. O zimní 
údržbu se bude starat také dostateč-
né množství ručních pracovníků.

Subdodávky v případě kalamit-
ního stavu jsou již zajištěny na zá-
kladě podepsaných smluv s těmito 
fi rmami/živnostníky: Recyklostav, 
Jan Palyza a Josef Kraus.

.A.S.A., spol. - provozovna
Lysá nad Labem je 
na zimu připravena

Vánoce ve farnos  
Lysá nad Labem

13. 12. od 9.00 BOHOSLUŽBY S ORCHESTREM 
 A PĚVECKÝM SBOREM
20. 12. od 9.00 BOHOSLUŽBY S DIVADLEM PRO DĚTI „BABUŠKA“
24. 12. od 13.30 POMODLÍME SE A ZAZPÍVÁME SI
25. 12. od 9.00 BOHOSLUŽBY S VEČEŘÍ PÁNĚ
26. 12. od 9.00 BOHOSLUŽBY, KÁŽE JIŘÍ ŠAMŠULA
27. 12. od 9.00 BOHOSLUŽBY
1. 1. 2016 od 9.00 BOHOSLUŽBY S VEČEŘÍ PÁNĚ

Vánoce  
v evangelickém 
kostele

Čtvrtek 24. 12. - Vigilie Narození Páně
Lysá nad Labem, setkání u Betléma 14.00 hodin
Kostomlaty n. L., vigilie pro rodiče s dětmi 15.30 hodin
Milovice 22.00 hodin
Lysá nad Labem půlnoční
Pátek 25. 12. - Slavnost Narození Páně
Milovice 8.00 hodin
Lysá nad Labem 9.30 hodin
Kostomlaty nad Labem 11.00 hodin

Čtvrtek 31. 12. - sv. Silvestra papeže v Lysé n. L.
Poděkování na konci kalendářního roku mše svatá 17.00 hodin
Pátek 1. 1. 2016 - Matka Boží Panna Maria
Milovice 8.00 hodin
Lysá n. L. 9.30 hodin
V sobotu 10. ledna 2015 od 10.00 hodin v zámecké kapli Tří králů 
oslavíme poutní slavnost slavením Eucharis  e. Zpívat a doprovázet 
tuto liturgii bude Chrámový sbor od sv. Jana farnos   Lysá n. L.

Ze srdce přeji Milos  plné a pokojné Vánoce a PF 2016.
I v něm hodně milos   a darů Ducha svatého.               Váš otec Pavel!

zajištěním zdra-
votně nezávad-
né pitné vody, 
aby ji mohli kon-
zumovat i kojen-
ci. Zatím máme 
ve vodě vyšší 
obsah dusična-
nů. Řešením 
jsou nové vodní 
zdroje nebo fi lt-
race těch stáva-
jících, ovšem za 

podstatně vyšší náklady. Pracuje se 
na tom a rozhodně se kvalitní vody 
dočkáme. Stejně tak pan magistr 
podrobně hovořil o opatřeních, 
týkajících se silničního obchvatu 
města Lysé n. L. Není to záležitost 
jenom našeho města, týká se přede-

vším kraje. Je však rozvinutá skvělá 
spolupráce a v krátké době začnou 
probíhat výkupy pozemků pod plá-
novanou trasou obchvatu. Poslu-
chači vznášeli na hosta i konkrétní 
dotazy, jak je to třeba s chodníky 
a další vybaveností města. Pan za-
stupitel vše zaznamenal a slíbil ur-
čitě pomoci.

Jako vždy, po vystoupení hostů 
nastal čas zpěvu a tance. Dámy vy-
zvaly k tanci i naše hosty, kteří to 
zvládli na jedničku.

Nu a jak se říká, v nejlepším jsme 
museli přestat a rozloučit se. Samo-
zřejmě s přáním hezkého prožití ná-
sledujících čtrnácti dnů. A pochopi-
telně se těšíme na příští Kavárničku 
a návštěvu v Křesle pro hosta.

MVDr. Jan Kořínek 
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Kino Lysá n. L.                12/2015 Městská knihovna v Lysé nad Labem
Husovo nám. 23 (budova MěÚ - přízemí)

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

www.knihovnalysa.cz, www.iclysa.cz

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

Otevírací doba v průběhu vánočních svátkůOtevírací doba v průběhu vánočních svátků
24. 12. 2015 – 27. 12. 2015 zavřeno
28. 12.    8.00 – 18.00
29. 12. 2015 – 3. 1. 2016  zavřeno
Od 4. 1. 2016 otevřeno v obvyklých otevíracích hodinách.

Toulky minulostí Toulky minulostí 
– 1. prosince 2015 – 1. prosince 2015 
od 16.30 hodinod 16.30 hodin
Přednáška PaedDr. Marie Kořínkové bude 
laděná vánočně. Těšit se můžete na povídání 
o vánočních tradicích a zvycích. Akce se koná 
od 16.30 hodin v knihovně. Vstup volný.

Kurz drátování Kurz drátování 
– 2. a 16. prosince 2015 – 2. a 16. prosince 2015 
od 16.30 hodinod 16.30 hodin
Pravidelné kurzy drátování s Janou Procházkovou v knihovně.

Povídání o porodech Povídání o porodech 
– 8. prosince 2015 od 16.10 hodin– 8. prosince 2015 od 16.10 hodin
Další setkání a beseda nejen budoucích maminek o problematice porodů 

– sdílení osobních zkušeností, orientace v právních otázkách, „porod podle 
mých přání“ a diskuse nad dalšími otázkami i s účastí pozvaných odborníků.  
Akce se uskuteční v prostorách knihovny.

Vitráže – 9. prosince 2015 od 18.00 hodinVitráže – 9. prosince 2015 od 18.00 hodin
S lektorkou Andreou Říhovou se budete moci naučit, jak vytvořit imitaci 
klasické vitráže pomocí barev na sklo a olověné kontury. Cena kurzu 290,- 
Kč (v ceně je zahrnut veškerý materiál a pomůcky). Místo v kurzu je třeba si 
rezervovat předem. 

Vánoční koncert Vánoční koncert 
– 26. prosince 2015 od 16.00 hodin– 26. prosince 2015 od 16.00 hodin
Tradiční vánoční koncert v lyském kostele Narození sv. Jana Křtitele. Tento 
rok pět zazní Rybova mše vánoční v podání pěveckého sboru Vox Nymbur-
gensis a orchestru Concertus Centrobohemicus. Vstup na koncert volný. Vý-
těžek z koncertu bude věnován na obnovu varhan v kostele.

Vánoční prodejní výstava Domova Na Zámku Vánoční prodejní výstava Domova Na Zámku 
– 7. prosince 2015 – 4. ledna 2016– 7. prosince 2015 – 4. ledna 2016
V průběhu prosince bude v prostorách knihovny probíhat prodejní výstava 
výrobků lyského domova pro seniory. Přijďte si prohlédnout, co vše dovedou 
šikovné ruce našich seniorů! Koupí těchto výrobků pak můžete udělat radost 
nejen svým blízkým, ale i podpořit aktivity Domova Na Zámku. 

Je čas Adventu, doba příprav na 
vánoční svátky a už od 11. století se 
její doba trvání ustálila na posled-
ních čtyřech týdnech před Štědrým 
dnem.  Je to doba radostného oče-
kávání příchodu Spasitele, doba 
rozjímání a dobročinnosti. Dříve to 
byla doba postní, kdy byly zakázány 
veškeré zábavy, tanec a zpěv. I tak 
se o Adventu konaly některé lidové 
obřady i veselice, které tento zákaz 
víceméně porušovaly. A asi proto se 
i my bavíme a bavit budeme.

V letošním „Týdnu sociálních 
služeb“ bylo u nás na zámku opět 
živo. Celý týden jsme si pečlivě 
naplánovali a připravili. A zača-
li jsme pěkně zvesela. V pondělí 
5. 10. jsme přivítali zpěváka pana 
Jiřího Helekala. Zpěvákova energie 
okamžitě naplnila celý sál a my jí 
s radostí čerpali. Toto vystoupení 
pro nás zdarma připravilo umělec-
ké sdružení „Ze srdce“. Odpoledne 
jsme společně obdivovali domov-
skou výstavu podzimních výpěstků 
a připomenuli si tak naše zahrádky. 
Důležitou částí programu týdne, 
a to především pro zájemce o naši 
sociální službu, byl „Den otevře-
ných dveří“ dne 6. 10. V naší zámec-
ké kavárně byly připraveny základní 
informace o „životě na zámku“, 
nechyběla prohlídka domova, pro 
zájemce i s historickým výkladem. 
Probíhala přednáška v rámci „Uni-
verzity volného času“ s historičkou 
a etnografkou paní PhDr. Janou 
Hrabětovou. Milou návštěvou na-
šeho dne byla paní senátorka Emí-
lie Třísková. Středa 7. 10. byla ve 
znamení vernisáže výstavy svateb-
ních fotografi í, a to jak klientů, tak 
i zaměstnanců. V zámecké kavár-
ně nezbylo ani jedno volné místo. 
Nechyběla pěkná muzika, tanec 
a vzpomínkové povídání. Mysleli 
jsme i na nás, zaměstnance domo-
va. Ve čtvrtek 8. 10. proběhlo ško-
lení na téma „Transport imobilních 
klientů“. Celý pracovní týden jsme 
v pátek 9. 10. zakončili společnou 

procházkou po nádvoří našeho do-
mova se slavnostní událostí - „Ob-
lékání stromu“. Krásný „obleček“ 
vyrobily naše klientky v zámecké 
pracovní dílně. V průběhu celého 
týdne jste si mohli také prohlédnout 
putovní výstavu na téma „Korálko-
vá slavnost“. Kdo měl štěstí, mohl 
na nádvoří zahlédnout našeho no-
vého obyvatele domova - kocourka 
Jonáše.

Takovým dozvukem „Týdne 
sociálních služeb“ byla návštěva 
Českého rozhlasu v Praze. Tu nám 
zprostředkovala dobrovolnice paní 
Silvie Ulrichová. Dozvěděli jsme se 
spoustu zajímavých informací jak 
z historie, tak i ze současnosti bu-
dovy rozhlasu a samotného rozhla-
sového vysílání. Nahlédli jsme do 
živého vysílání Českého rozhlasu 
Dvojka s Martinou Kociánovou, do 
zvukového zákulisí. Přišla mezi nás 
paní Zita Senková a povídala nám 
o svém pořadu „Jak to vidí…“. Ces-
tou zpět jsme se zastavili na dobrém 
obědě. Doufáme, že to nebyla naše 
poslední návštěva.

Dalším dozvukem celého „Týdne 
sociálních služeb“ bylo 16. 10. 2015 
v pořadí již čtvrté přátelské poseze-
ní v rámci našeho projektu „Křeslo 
pro hosta“ tentokrát s divadelní, fi l-
movou, rozhlasovou herečkou a da-
bérkou paní Taťjanou Medveckou. 
Toto posezení bylo zpřístupněno 
i široké veřejnosti. Sál byl v 17.00 
hodin zaplněn do posledního místa 
a my se začali dozvídat spoustu in-
formací z hereckého i soukromého 
života našeho hosta. Moc děkujeme 
paní Medvecké za návštěvu a pod-
poru naší práce.

Opět jsme s radostí navštívili 
celostátní výstavu exotické fauny 
a fl óry Exotika 2015, kde jsme vi-
děli např. chameleony, hady, stra-
šilky, akvarijní rybky, lva a spoustu 
dalších živočichů a rostlin. Některá 
zvířátka jsme si mohli i pohladit.

A co nás čeká v následujících 
dnech? Pilně pracujeme na ad-

ventních a vánočních výrobcích 
v zámecké dílně. Připravujeme se tak 
na prodejní výstavy, které nás čekají. 
Výstavy budou probíhat 25. 11. 2015 
na Krajském úřadě Středočeského 
kraje v Praze a v Městské knihovně 
v Lysé ve dnech od 7. 12. 2015 do 
4. 1. 2016. Přijďte se podívat.

Na programu budou vystoupení 
lyských základních a mateřských 
škol s vánoční tematikou. Možná 
přijde i Mikuláš. Připravujeme vá-
noční nadílku a oslavu závěru roku 
2015.

11. 12. 2015 srdečně zveme na 
tradiční „Zimní setkání aneb úcta 
k historické kráse“. Vše začne na 
sále v 1. patře v 17,00 hod., kde 
získáte informace o probíhajících 
projektech „Rekonstrukce klášter-
ních teras“ a „Rekonstrukce Muzea 
B. Hrozného“. Náš sluch pohladí 
kytarový koncert pana Lukáše So-
mmera a doufám příjemný večer 
bude zakončen malým občerstve-
ním v zámecké kavárně.

9. 1. 2016 v 10.00 hodin přijmě-

te pozvání do zámecké kaple sv. Tří 
králů na „Poutní mši svatou“ se 
zpěvy lyského „Chrámového sboru 
u sv. Jana Křtitele“.

Adventní a vánoční čas je časem, 
kdy mají lidé k sobě blíž a pomáhají 
si. Proto se na Vás, jako každoroč-
ně, obracím s prosbou o jakoukoli 
fi nanční či materiální pomoc, která 
by nám pomohla při realizaci na-
šich plánů. Sponzorství je jedním 
ze zdrojů fi nancování našich služeb 
a stalo se významnou pomocí v naší 
práci. I my budeme jednou staří. 
Nezapomínejme na to.

Pokud se rozhodnete pomoci, 
kontaktujte prosím, vedení domova 
k získání bližších informací. Za Vaši 
podporu předem děkuji.

Závěrem bych Vám rád, za 
všechny „zámecké“, popřál krásný 
předvánoční čas, klidné prožití sa-
motných svátků vánočních v kruhu 
svých blízkých a přátel a šťastné vy-
kročení do nového roku, roku 2016.

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

Rádi bychom Vás pozvali na 
výstavu svatebních fotografi í míst-
ního fotografa Luboše Kosa, která 
proběhne v prostorách vinotéky 
U Myšáka, Jedličkova 916, Lysá 
nad Labem a to ve dnech 1. 12. 
2015 – 31. 1. 2016. Jde o výstavu 
velkoformátových fotografi í se 
svatební tématikou. Autor se sna-
ží zachytit jedinečnost okamžiku, 
který je pro většinu lidí jedním 
z nejkrásnějších a nejromantičtěj-
ších v lidském životě. Fotografi e 
jsou z Lysé nad Labem nebo jejího 

Malá výstava velkých
fotografi í blízkého okolí ( Ostrá, Čelákovice, 

Benátky nad Jizerou, Nymburk,...). 
Otvírací doba je shodná s otvíra-
cí dobou vinotéky a to od pondělí 
do pátku v čase od 10 do 18 hodin 
a v sobotu od 9 do 12 hodin. Vě-
říme, že Vás vystavované snímky 
zaujmou a potěší. Těšíme se na Vaši 
návštěvu. Vstup zdarma. Děkuje-
me majitelům vinotéky U Myšáka 
za poskytnuté prostory a vstřícný 
přístup.

Za vystavovatele studio 
Beautyfoto, Luboš Kos, 

www.beautyfoto.cz

1. 12. od 17:00 Proč jsem nesnědl svého taťku
1. 12. od 20:00 Hunger Games: Síla vzdoru 2. část
2. 12. od 17:00 Jo Nesbø: Doktor Proktor a prdící prášek
2. 12. od 20:00 Spectre 007   AKCE PRO DÁMY SKLENKA SEKTU
3. 12. od 17:00 Fakjů pane učiteli 2
3. 12. od 20:00 Most špiónů   PREMIÉRA
4. 12. od 16:20 Mikulášská besídka (Vystoupení dě   z taneční 
  přípravky TSK, Divadlo v Kufru: Kašpárek a divadlo v myslivně,
  mikulášská nadílka, návštěva Mikuláše, Anděla a Čerta, 
  od 17:30 promítání pohádky pro dě  )
4. 12. od 20:00 Gangster Ka: Afričan
5. 12. od 10:00 Snoopy a Charlie Brown. Peanuts ve fi lmu
5. 12. od 17:00 Aldabra: Byl jednou jeden ostrov
5. 12. od 20:00  Vánoční Kameňák   PREMIÉRA
6. 12. od 10:00 Malý princ   PREMIÉRA
6. 12. od 15:00 Proč jsem nesnědl svého taťku
8. 12. od 20:00 Gangster Ka: Afričan
9. 12. od 18:00 Sindibád! (Dětský muzikál Lukáše Sommera)
10. 12. od 18:00 Sindibád!
11. 12. od 17:00 Sněhová královna 2   PREMIÉRA
11. 12. od 20:00 Rodinný fi lm   PREMIÉRA
12. 12. od 10:00 Vánoční pohádka (Vánoční pohádku Vám přijede 
  zahrát divadýlko Mrak)
12. 12. od 17:00 Vánoční Kameňák
12. 12. od 20:00 Gangster Ka: Afričan
13. 12. od 10:00  Sněhová královna 2
13. 12. od 15:00  Hodný dinosaurus
15. 12. od 18:00  Kytarový koncert žáků ZUŠ F. A. Šporka
16. 12. od 17:00 Sněhová královna 2
16. 12. od 20:00 Rodinný fi lm  
17. 12. od 17:00  Aldabra: Byl jednou jeden ostrov
17. 12. od 20:00  Most špiónů
18. 12. od 17:00 Hodný dinosaurus
18. 12. od 20:00 Gangster Ka: Afričan
19. 12. od 10:00  Sněhová královna 2
19. 12. od 17:00  Spectre 007
19. 12. od 20:00 Rodinný fi lm  
20. 12. od 10:00 Snoopy a Charlie Brown. Peanuts ve fi lmu
20. 12. od 15:00 Čertovy zlaté vlasy (A-Z divadlo Milovice)
22. 12. od 17:00 Aldabra: Byl jednou jeden ostrov
22. 12. od 20:00 Vánoční Kameňák
23. 12. SPECIÁLNÍ VÁNOČNÍ PROMÍTÁNÍ PRO DĚTI:
od 10:00 Sněhová královna 2
od 15:00 Hodný dinosaurus
od 17:00 Malý princ
27. 12. od 10:00 Žabák Ribit   PREMIÉRA
27. 12. od 15:00 Star Wars: Síla se probouzí   PREMIÉRA
27. 12. od 18:00  Padesátka   PREMIÉRA
29. 12. od 17:00  Žabák Ribit  
29. 12. od 20:00  Padesátka  
30. 12. od 17:00 Padesátka  
30. 12. od 19:00  Vernisáž výstavy koláží TMBK & STAY ZMRD
30. 12. od 20:00  Star Wars: Síla se probouzí   3D PROJEKCE
Připravujeme v novém roce: 
22. 1. od 20:00 Koncert Záviš

Osadní výbor Dvorce srdečně zve na

DVORECKÉ ČERTOVÁNÍ
5. prosince 2015 od 16.30 hodin

Rozsvícení stromečku u hostince U Háje
Bohatý program na sále v hostinci

MASÁŽE – Vladimír Podivínský 
Sokolská 1120, Lysá n. L.

tel.: 604 209 856, facebook: masáže HOT STONE
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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: 

Út 1. 12. MUDr. Matasová
St 2. 12. MUDr. Chocholová
Čt 3. 12. MUDr. Dáňová
Pá 4. 12. MUDr. Čerňanská
So 5. 12. MUDr. Matasová
Ne 6. 12. MUDr. Matasová 
Po 7. 12. MUDr. Čerňanská
Út 8. 12. MUDr. Matasová
St 9. 12. MUDr. Chocholová
Čt 10. 12. MUDr. Dáňová
Pá 11. 12. MUDr. Matasová
So 12. 12. MUDr. Dáňová
Ne 13. 12. MUDr. Dáňová
Po 14. 12. MUDr. Čerňanská
Út 15. 12. MUDr. Matasová
St 16. 12. MUDr. Chocholová
Čt 17. 12. MUDr. Dáňová
Pá 18. 12. MUDr. Dáňová

So 19. 12. MUDr. Chocholová
Ne 20. 12. MUDr. Chocholová
Po 21. 12. MUDr. Čerňanská
Út 22. 12. MUDr. Matasová
St 23. 12. MUDr. Chocholová
Čt 24. 12. MUDr. Dáňová
Pá 25. 12. MUDr. Chocholová
So 26. 12. MUDr. Čerňanská
Ne 27. 12. MUDr. Čerňanská
Po 28. 12. MUDr. Čerňanská
Út 29. 12. MUDr. Matasová
St 30. 12. MUDr. Chocholová
Čt 31. 12. MUDr. Dáňová
LEDEN 2016
Pá 1. 1. MUDr. Čerňanská
So 2. 1. MUDr. Matasová
Ne 3. 1. MUDr. Matasová

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

Recitační soutěž
2. listopadu proběhlo školní 

kolo recitační soutěže “Krásné slo-
vo”. Soutěže se zúčastnili zástupci 
1. – 7. tříd, dvě žákyně 6. ročníku 
recitovaly dokonce svou vlastní po-
ezii. Výhercům gratulujeme!

Program Semiramis
V listopadu opět začala pravi-

delná spolupráce s Občanským 
sdružením Semiramis. Letos jsou 
podruhé zahrnuti i žáci 4. ročníku. 
Program tedy postupně proběhne 
ve 4. - 9. ročníku. Cílem realizace je 
zejména zvyšování a podpora pozi-
tivních sociálních schopností a do-
vedností dětí a snižování sociálních 
rizik, která vyplývají ze způsobu ži-
vota a životního prostředí.

Vzájemné návštěvy prvňáčků naší 
školy a předškoláků  MŠ z Lysé 
nad Labem a okolí

Říjen a listopad byly měsíce vě-
nované setkávání našich prvňáč-
ků s jejich kamarády předškoláky 
v mateřských školkách z Lysé a oko-
lí. V říjnu přivítali předškoláci naše 
prvňáčky v mateřinkách. Bylo pro 
ně připraveno útulné zámezí, někdy 
i výtečné pohoštění a pak společně 
tvořili dekorace z přírodnin, pohráli 
si či zasoutěžili  ve venkovních pro-
storách školek. Prvňáčci se pochlu-
bili paním učitelkám svými školní-
mi úspěchy. 

V listopadu jsme přivítali před-
školáky u nás. Opět byl připraven 
zábavně-vzdělávací program. Děti 
z mateřinek se podívaly do tříd 

Aktuálně ze ZŠ J. A. Komenského

a zkusily si plnit školní úkoly. Zjisti-
ly tak, na co se mohou těšit.

Exkurze a besedy
8. třídy navštívily Historické 

muzeum v Praze v rámci hodin Čj 
a Čsp. Třídy 9. ročníku vyjely do 
Národního technického muzea, tj. 
výuka F a Ch. 6. - 8. ročník navští-
vil prezentaci a následnou besedu 
pana Špilara na téma “Austrálie” 
(Z). Besedu s paní spisovatelkou 

Vítkovou v MěK absolvovali žáci 
4. tříd (Čj, Čs). Aktivní byl i náš Klub 
mladých diváků. S panem učitelem 
Hajným byli na inscenaci C. S. Fore-
sterové Africká královna v nastudo-
vání Divadla Palace v Praze.

Volba střední školy (SŠ)
Začátkem října se žáci 9. roč-

níku zúčastnili programu zamě-
řeného na výběr SŠ na Úřadu 
práce v Nymburce v Informač-

ním poradenském středisku. Na 
konci října navštívili přehlídku 
SŠ rovněž v Nymburce a v lis-
topadu absolvovali další dvě 
akce SŠ - při jedné se seznámili 
se studijními obory a prohlédli 
si SOŠ a SOU Nymburk a dru-
hou byla “burza” pražských SŠ 
Schola Pragensis v Praze.

Vánoční Jarmark 5. prosince 
2015

V sobotu 5. prosince 9:00 - 12:00 
proběhne na naší škole Jarmark. 
Přijďte se podívat na výtvarné 
dílny žáků prvního stupně, pás-
mo vystoupení v Čj a Aj, výstavu 
výtvarných prací a fotografi í žáků 
a budete si moct vychutnat i hu-
dební vystoupení. Můžete podpo-
řit naše žáky zakoupením jejich 
vlastních Vánoci inspirovaných 
výrobků a občerstvit se u stánků 
8. a 9. tříd. A kdo jste nestihl vý-
stavu Nová škola včera a dnes 
v archivu a zaujala vás reportáž 
televize Manola (lze vidět na webu 
města pod odkazem Městská tele-
vize), máte možnost vidět většinu 
panelů na chodbách školy.

Projektový den (PD)
Těsně před Vánočními prázdni-

nami proběhne v pořadí třetí PD 
nazvaný “Multikulturní výchova” 
(MKV). MKV přispívá k upevňo-
vání dobrých mezilidských vztahů 
na základě ohleduplnosti a úcty při 
jednání s druhými lidmi. Žáci se 
učí respektovat přesvědčení tradice 
a kulturní i historické dědictví dru-
hých lidí.

Mgr. Tereza Říhová

Ani jsme 
se nenadá-
li a do naší 
m a t e ř s k é 
školy zavítal 
k o u z e l n í k 

Podzim. 
Kouzelník Podzim miluje všech-

ny odstíny žluté, zlaté, oranžové 
a červené barvy.  

Dokáže rozzářit stromy a keře 
k nepoznání, ptáčky posílá do tep-
lých krajin a zvířátka pomalu při-
pravuje k zimnímu spánku. Každé 
malé dítě ví, že díky němu opadá-
vají listy ze stromů a stromy tak 
mohou schovat do kořenů všech-
nu sílu, která jim pomůže přežít 
zimu a připravit se na jaro. Právě 
Podzimu vděčíme za to, že v příro-
dě dozrávají a zlátnou všechny ty 
výborné podzimní plody jako jabl-
ka, švestky, hrušky nebo ostruži-
ny a šípky. A děti z MŠ Čtyřlístek 
umí s podzimními přírodninami 
i kouzlit.

Kouzelník Podzim
Letošní Podzim pravděpodobně 

zapomněl zaťukat na vrátka a obje-
vil se mezi námi tak rychle, že jsme 
se ani nestihli rozloučit s krásným 
a dlouhým Létem. 

Využili jsme tedy druhé říjnové 
pondělí, kdy se k nám přišli podí-
vat žáci prvních tříd ZŠ J. A. Ko-
menského a poprosili je, zdali by 
nám pomohli uspořádat takovou 
malou zahradní oslavu odcháze-
jícího Léta a přicházejícího Podzi-
mu.  Práce s přírodninami nám šla 
od ruky a tak se během dopoledne 
proměnil trávník pod okny ma-
teřské školy na kvetoucí koberec.  
Od té doby nás krásné květinky 
z dýní, šípků a šišek těší každý 
den. 

A když starší kamarádi zjistili, 
jak jsou předškoláci ze „Čtyřlístku“ 
šikovní, pozvali nás na oplátku na 
návštěvu do jejich základní školy. 
Už se moc těšíme.

Za kolektiv učitelek MŠ 
Čtyřlístek Jitka Churáčková, DiS.

ZŠ J. A. Komenského
Lysá nad Labem          
Komenského 1534, okres Nymburk
Mgr. Marie Nováková - ředitelka školy                                                   

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

všech MŠ v Lysé nad Labem a spádových obcí 
a zájemce z řad veřejnosti

ve středu 12. ledna 2016 v 16.00 hodin 
v ZŠ B. Hrozného – v budově TGM 1. stupně školy 

Povídání nejen o školní zralosti, přípravě na povinnou školní 
docházku, zápisu do 1. tříd ve školním roce 2016/17 v Lysé nad 
Labem, odkladu povinné školní docházky, školních vzdělávacích 
programech obou škol a dalších věcech, které Vás zajímají…

Setkání s rodiči
předškoláků

                                  

Poděbradova 1707, Lysá n. L.
(u Husova náměstí vedle Teta drogerie - 

vchod z boku mezi domy)
www.fajnklub.eu

tel.: 777 141 243, 777 332 526

ROZVRH (CVIČENÍ - TANEC - HRY)    
PONDĚLÍ 8.00 – 11.00 ŠITÍ PRO MAMINKY
 8.00 – 12.00 HERNA
 10.00 – 10.30 MÁMO, POJĎ SI HRÁT!
 15.00 – 18.00 HERNA
 17.30 – 18.30 KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ
 celý den HELEN DORON ENGLISH
ÚTERÝ   8.00 – 12.30 MINIŠKOLKA (2–5 let)
 15.00 – 18.00 HERNA
 18.00 – 20.00 POSTURE CVIČENÍ 
 19.30 – 20.30 KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ (1x / 14 dní)
 celý den HELEN DORON ENGLISH
STŘEDA   8.00 – 12.30 MINIŠKOLKA (2–5 let)
 15.00 – 18.00 HERNA
 15.00 – 16.00 KERAMIKA PRO DĚTI
 16.00 – 17.00 DRAMAŤÁČEK PRO PŘEDŠKOLNÍ
  DĚTI (5–6 let)
 17.00 – 18.00 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO 
  PRO MLADŠÍ ŠKOLÁKY (1. – 2. třída)
 19.00 – 20.00 BŘIŠNÍ TANCE
ČTVRTEK 8.00 – 18.00 HERNA
 13.00 – 14.30 ŠITÍČKO PRO DĚTI
 16.30 – 17.30 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO 
  PRO STARŠÍ ŠKOLÁKY (3. – 9. třída)
 18.00 – 20.00 POSTURE CVIČENÍ
PÁTEK   8.30 – 12.30 MINIŠKOLKA (2–5 let)
 16.00 – 17.30 JÓGA PRO DOSPĚLÉ
SOBOTA  OSLAVY, PÁRTY, AKCE
NEDĚLE 19.00 CHI-TONING

Zápis dětí do 1. ročníku
Zápis dětí do 1. ročníku základ-

ní školy pro školní rok 2016/2017 
na ZŠ Bedřicha Hrozného a ZŠ 
J. A. Komenského v Lysé nad La-
bem

Zápis se uskuteční na obou ško-
lách ve stejném termínu, a to v úterý 
2. února 2016 od 13.30 do 17.00 
hodin a ve středu 3. února 2016 od 
13.30 do 15.00 hodin.

Náhradní termín ve středu 10. 
února 2016 ve 13.00 hodin.

Dny otevřených dveří proběh-
nou na ZŠ B. Hrozného ve čtvrtek 

14. ledna 2016 v 7.45 – 11.30 ho-
din, na ZŠ J. A. Komenského v úterý 
19. ledna 2016 v 7.45 – 11.30 ho-
din.

Bližší informace o školách získá-
te také na webových stránkách: 
ZŠ B. Hrozného 
– www.zsbhrozneho.cz
ZŠ J. A. Komenského
– www.zsjaklysa.cz

Více informací na webových 
stránkách škol a v Listech 1/2016.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAK-
TICKÁ A SPECIÁLNÍ v Lysé nad 
Labem zve všechny rodiče a přátele 
školy na vystoupení „VÁNOČNÍ 
RADOST“, které se koná ve středu 
16. 12. 2015 v 16.00 hodin v prosto-
rách naší školy.

Přijďte si s námi zazpívat, zasta-

Pozvánka vit se a vychutnat vánoční atmosfé-
ru. Těšíme se na shledání. 

  Učitelé a žáci

Zároveň bychom Vás chtěli po-
zvat na již tradiční výstavu našich 
výrobků, která se koná na Výstavišti 
v rámci vánočních trhů, 11. – 13. 
12. 2015.        

Mgr. Irena Dlabolová
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INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Obchodní akademie ve Vídni

Výstaviště Lysá nad Labem vy-
hlašuje 4. ročník soutěže „VYPE-
ČENÉ CUKROVÁNÍ“ a 1. ročník 
soutěže „POLABSKÉ PUNČO-
VÁNÍ“.

Soutěže jsou určeny všem 
hobby cukrářům, cukrářkám 
a milovníkům tradičních i netra-
dičních originálních vánočních 
punčů starších 18 let, kteří do ne-
děle 13. prosince 2015 do 15.00 
hodin doručí na Výstaviště v Lysé 
nad Labem (poštou nebo osob-
ně) zásilku 10 vlastních identic-
kých vzorků od jednoho druhu 
vánočního cukroví nebo originál-
ní recepty na přípravu vánočního 
punče s obsahem alkoholu nebo 
bez alkoholu (dětský vánoční 
punč).

Soutěže Počet obeslaných vzorků resp. 
receptů od jednoho soutěžícího 
není pořadateli nijak omezen.

Přijdete-li do Lysé na Mikuláš-
ské trhy (4. – 6. 12. 2015) nebo 
na Stříbrné vánoční trhy (11. – 
13. 12. 2015), můžete soutěžní 
vzorky vánočního cukroví nebo 
recepty na vánoční punč vzít s se-
bou a odevzdat je na informacích 
výstaviště.

Odborná porota do fi nále vy-
bere 10 nejlepších vzorků cuk-
roví a 10 receptů na přípravu 
originálního vánočního punče 
(5 receptů punče s obsahem 
alkoholu a 5 bez alkoholu). 
U cukroví bude hodnotit přede-
vším vzhled cukroví, jeho chuť, 
kvalitu a originalitu. U vánočních 
punčů pak jejich složení, výběr 
a použití surovin, barvu, chuť 

Základní organizace Svaz po-
stižených civilizačními chorobami
 v ČR Lysá nad Labem chce touto 
cestou poděkovat zastupitelstvu 
města za přístup k postupovým 
technickým úpravám ve městě a ve 
zdravotnických zařízeních tak, aby 

byla naplněna ustanovení vyhláš-
ky číslo 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpe-
čujících bezbariérové užívání staveb 
osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace. 

Jiří Beneš, 
předseda  ZO SPCCH p.s. 

Lysá nad Labem 

Poděkování

Dovolte mi, abych se v tomto 
čase adventu, nebo chcete-li pár 
týdnů před vánočními svátky, za-
myslel nad činy dvou lidí, kteří se 
vzájemně neznali, snad jen jeden 
o druhém něco zaslechli. Dvou lidí, 
jejichž činy od sebe dělí skoro třicet 
roků. Dvou lidí, kteří většinu života 
prožili každý v zemi s jiným spole-
čenským zřízením a oba se anga-
žovali ve prospěch naší země resp. 
našich občanů.

Prvním z nich byl britský ob-
čan Nicolas Winton. Jeho čin je 
dostatečně známý z dokumen-
tárních pořadů britské televize 
a z dokumentů slovenského reži-

séra Mateje Mináče a od téhož re-
žiséra natočeného hraného fi lmu 
Všichni moji blízcí. Takže zbývá 
jen dodat, že holčička, kterou drží 
třicetiletý pan Winton v náručí je 
devítiletá Věruška Diamantová 
z Čelákovic, nyní britská spiso-
vatelka Vera Gissingová. Je to ta 
paní, která v prvním pořadu brit-
ské televize seděla po levé ruce 
pana Wintona.

Protože jste pane Wintone viděl 
dál než politici usmiřovatelé (nebo 
spíše nechtěli vidět) a dožil jste se 
krásného věku 106 let, kterými Vám 
osud splatil alespoň částečně Vaše 
ušlechtilé činy. Ti, kteří budou tento 

příspěvek číst, prosím, aby na Nový 
rok 2016 vzpomněli, že od Vašeho 
skonu uplyne přesně půl roku.

Druhým byla občanka tehdejšího 
Sovětského svazu paní Natálie Gor-
baněvská, jedna z osmi lidí, kteří 25. 
srpna 1968, tedy čtyři dny po obsa-
zení našeho území „mírotvornou 
sovětskou armádou“ rozvinuli na 
Rudém náměstí v Moskvě transpa-
rent v ruském jazyce „Za vašu i našu 
svobodu.“ Na tuto demonstraci šla
i se svými dvěma dětmi pětiměsíč-
ním a sedmiletým. Co následovalo 
v té říši zla se netřeba podrobněji 
zmiňovat. Nikdo netušil, že to potr-
vá už „jen dvacet let.“

Vzpomeňme na tyto dva ušlech-
tilé lidi, kteří se angažovali ve 
prospěch naší země, onoho „bez-
významného koutu Evropy“. Jak 
pravil po podpisu mnichovské do-
hody britský premiér Neville Cham-
berlain a tím naší zemi nepřímo 
vehnal do náruče oné východní vel-
moci, pro kterou jsme naopak vždy 
byli významní až příliš. Zároveň 
ať jsou (nejen v čase svátků klidu 
a míru) tito dva ušlechtilí lidé při-
pomínkou, že podle činů libovolné 
státní moci nelze soudit celý národ.

Hezké svátky všem spoluobča-
nům v Lysé nad Labem přeje 

Vít Fürst

Zamyšlení nad dvěma mimořádnými lidmi 20. století

Sbor dobrovolných hasičů ve 
Dvorcích tradičně uctil dne 28. 10. 
2015 položením věnce u pomníku 
padlých ve Dvorcích vzpomínku 
na 97. výročí vzniku samostatného 
Československa.

Po položení věnce byl připraven 
malý program a občerstvení v ha-
sičské zbrojnici. Paní Mgr. Božena 
Bacílková byla opět přítomna s vý-
kladem o historii a vzniku našeho 
státu. 

Ani ve Dvorcích nezapomněli na vznik 
Československa, ale pouze hasiči

Musíme, ale informovat o tom, 
že vlastenectví není sobě vlastní 
obyvatelům naší obce. Účast,  nebo 
lépe neúčast na takovém setkání vy-
povídá o tom, že nejen naši občané, 
ale ani představitelé osadního výbo-
ru nemají zájem o uctění takového 
významného dne.

Musíme informovat o tom, že ani 
u jiných  výročí k uctění památky či 
státního svátku nejeví místní obča-
né zájem k veřejnému setkání.

Nám hasičům je tedy velice líto 
naší snahy a práce, která není,byť 
jen samotnou účastí obyvatel oce-
něna.

Zástupci sboru pak následně 
navštívili i Lysou nad Labem, kde 
kromě přítomnosti při slavnostním 
aktu položení věnců a kytic, navští-
vili i nově otevřené muzeum Bedři-
cha  Hrozného.

I když účast na této akci ve Dvor-
cích  nebyla veřejností podpořena, 

v odpoledních hodinách využili 
hasiči volného dne pod vedením 
Petry Šolínové k tomu, aby uspo-
řádala s kolektivem rodičů tradiční 
Drakiádu za zbrojnicí a opékání 
špekáčků.

Tady už byla účast vyšší a děti se 
předvedly v plné kráse se svými vy-
robenými, ale i kupovanými draky. 
Připraveny byly hry a soutěže. Zů-
častnění pak byli odměněni pěkný-
mi cenami. Nakonec díky bezdešti-
vému dni se vše povedlo a všichni se 
těší na rok příští.

Kolektiv SDH Dvorce

Milé dě  , vážení rodiče!

Kolek  v zaměstnanců 
Základní školy Bedřicha Hrozného 

Lysá nad Labem 

vás srdečně zve na 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
dne 14. 1. 2016 (čtvrtek)

od 7.45 hod do 11.25 hodin 
Zároveň si vás  mto dovolujeme také pozvat k ZÁPISU DĚTÍ

DO 1. TŘÍDY, který se bude konat 2. 2. a 3. 2. 2016.
Informace o naší škole se dozvíte také na www.zsbhrozneho.cz 

nebo na tel.  325 514 615, 325 551 088, 325 551 302.
Těšíme se na Vás.

Kolek  v zaměstnanců ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem

Studenti Obchodní akademie 
v Lysé nad Labem dostali další pří-
ležitost k tomu, aby si zdokonalili 
získané znalosti němčiny a v praxi 
vyzkoušeli své komunikativní do-
vednosti.

V týdnu od 5. 10. do 9. 10. 
2015 vycestovali díky projektu 
„Učíme se v Evropě“, který Ob-
chodní akademie Lysá nad La-
bem realizuje za fi nanční podpo-
ry ESF a státního rozpočtu ČR, 
na jazykově poznávací  pobyt do 
Vídně.

Před zahájením kurzu byli 
studenti rozděleni podle stupně 
pokročilosti v německém jazyce. 
Každý den pak ve Vídni pracovali 
pod vedením zkušené lektorky, 

která vedla výuku za pomoci pra-
covních listů, obrázků, novinových 
článků a autentických prospektů. 
Během intenzivního týdenního 
kurzu odbourali počáteční ostych 
a pochopili význam a nezbytnost 
komunikace.

Studenti měli i dostatek času 
k tomu, aby poznali alespoň ty nej-
známější pamětihodnosti rakous-
kého hlavního města - Hofburg, 
Schönbrunn, Stephansdom, Hun-
dertwasserhaus.

Vyzkoušeli též atrakce zábavní-
ho parku Prater a projeli se na ob-
řím ruském kole.

Spojení jazykového kurzu 
s poznáváním památných míst, 
která jsou často úzce spoje-

na s dějinnými událostmi naší 
historie, přispělo k celkovému 
kulturnímu obohacení všech zú-
častněných. Někteří si Vídeň za-

milovali natolik, že se sem chtějí 
vrátit, ať už jako turisté nebo 
studenti.

Mgr. Alena Langová
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Studium v oborech

Ekonomické lyceum
Obchodní akademie

Zaměření a specializace

Ekonomika a podnikání
Projektové a grantové řízení

Cestovní ruch a průvodcovství
Marketing a reklama

Dny otevřených dveří
5. 12. 2015 od 9.00 do 12.00 hodin
11. 1. 2016 od 10.00 do 16.00 hodin

Obchodní akademie,
Lysá nad Labem,
Komenského 1534

www.oalysa.cz

a originalitu. Finalisté budou 
pozváni do Lysé nad Labem na 
„Zlaté vánoční trhy“, v sobotu 
19. prosince 2015 od 13.00 ho-
din, kdy se uskuteční veřejné fi -
nále obou soutěží s VIP hosty. 

Vítězové se můžou těšit na 
značkový kávovar, hrneček na 
kávu z originálního růžového 
porcelánu, keramickou sadu na 
pečení, knihy, bižuterii, kalendá-

ře a další ceny.
Kontaktní adresa pro do-

ručení vzorků a receptů: Ji-
tka Soldátová, Výstaviště 
VLL, Masarykova 1727,  Lysá 
nad Labem 289 22. Další 
informace získáte na telefonu 
724  395  810. 

Vstup na Polabské vánoční 
trhy 2015 je zdarma.
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Na trase linky 411 chybí v Lysé 
nad Labem zastávka v místě velké-
ho Penny Marketu - mezi stávající 
zastávkou Lysá nad Labem ulice 
Mírová a zastávkou Lysá nad La-
bem pošta. Celý úsek mezi těmito 
dvěma zastávkami čítá železniční 
nadjezd, který vede přímo kolem 
Penny Marketu s rozlehlým parko-
vištěm, dále vedle Penny také další 

důležitou infrastrukturu - sídliště 
cca deseti bytových domů, podniky 
Dywidag a Linde-Wiemann a učeb-
ny Střední odborné školy! Celý úsek 
okolo Penny Marketu, zmíněných 
podniků a rozlehlého sídliště včetně 
benzínové pumpy míjí 411 bez za-
stavení. Že je tento úsek bez zastáv-
ky, působí trochu hloupě.

Karel Novotný

Podnět na zřízení zastávky 
„Lysá n. L., Penny Market“

Sbor Apoštolské církve Vás zve 
na nedělní bohoslužby do Podě-
bradovy ulice, od 10.00 do 12.00 
hodin. Děti mají v době bohoslužeb 
nedělní školu, kde je pro ně připra-
vený program. Informace na tel. 
čísle 739 524 779. Dále Vás zveme 
na veřejnosti otevřené skupinky, 
které se konají v domácím prostředí 
a kde si povídáme o Bohu. Skupinku 

v Lysé nad Labem vede pan P. Be-
neš, tel.: 606 764 101, email: sku-
pinka.lysa@volny.cz

Skupinku Lysá nad Labem – Li-
tol vede paní L. Šmídová, tel.: 739 
600 271, email: skupinka.litol@
aclysa.cz

„Těm pak, kteří Ho přijali a věří 
v Jeho jméno, dal moc se stát Boží-
mi dětmi.“

Pozvánka Sboru 
Apoštolské církve

Labskou cyklotrasu lze projet na 
kole od pramene Labe na hranice 
ČR a Německa a dále až do Cuxha-
venu, kde Labe v šíři 5 km ústí do 
moře. Po našem území je vyznače-
na jako cyklotrasa č. 2 od Vrchlabí 
do Hřenska v délce cca 350 km. 
Z toho tvoří asi 40 % hotových cy-
klostezek se zpevněným povrchem, 
40 % je vedeno po silnicích a 20 % 
po nezpevněném povrchu, jaký 
známe v úseku mezi Nymburkem, 
Lysou nad Labem a Čelákovicemi.

O rozvoj a propagaci Labské cyk-
lotrasy se od roku 2009 stará spolek 
Labská stezka o. s. www.labskastez-
ka.cz  v čele s jejím předsedou Ing. 
Arch. Janem Ritterem.  Přičemž 
první skica stezky podle Labe je již 
z roku 1977 a první ocenění získal 
v roce 1984 projekt „Polabské cesty 
zdraví“. 

Labská stezka o. s. od roku 2006 
pořádá pro odbornou i laickou ve-
řejnost, pro příznivce cyklistiky, 
a cyklodopravy i pro handicapova-

Jsme na „Labské cyklotrase – od pramene k moři 
– napříč Evropou“ 

né osoby konference pod názvem 
„Labská cyklotrasa – od pramene 
k moři – napříč Evropou – bez bari-
ér“. Letošní ročník se konal v bezba-
riérovém sídle Labské stezky o.p.s. 
a o. s. v PIN Nymburk, pod záštitou 
MMR, hejtmana Středočeského 
kraje Miloše Petery, starosty Nym-
burka Tomáše Macha a dalších.

Z tiskové zprávy o dvoudenní 
konferenci: „Při zahájení vyjádřil 
podporu akce a projednávaným 
aktivitám hejtman Středočeského 
kraje Miloš Petera, starosta města 
Nymburka Tomáš Mach a náměs-
tek primátora města Hradec Králo-
vé Jindřich Vedlich. Na konferenci 
byl prezentován současný stav Lab-
ské cyklotrasy ve Středočeském, 
Ústeckém, Pardubickém a Králové-
hradeckém kraji a stupeň přípravy 
nových úseků v Polabí s vazbou na 
Prahu. Dana Hančová za Labskou 
stezku o. s. prezentovala stav pří-
prav úseku cyklostezky: Čelákovi-
ce – Lysá nad Labem – Nymburk 

a projednávání Memoranda o spo-
lupráci a podpoře obcí, měst a Stře-
dočeského kraje. Zástupci SFDI 
a MMR předložili ucelené přehledy 
fi nančních podpor v následujícím 
období.

Různé formy pohybu, rekreace 
a turistiky v koridoru řeky Labe pre-
zentovali podnikatelé i starostové 
a zástupci měst a obcí z Polabí. Na 
programu byla cyklodoprava ve 
městech a nový pohled na společně 
sdílený veřejný prostor. Proběhly 
informace o zachování a obnově 
zprůchodnění krajiny, hipostez-
kách podle Labe a nových zákonech 
při aktivitách provozovaných na 
vodě. Povodí Labe prezentovalo 
spolupráci při rozvoji stezek podél 
vodních toků. Nadace Partnerství 
prezentovala monitoring návštěv-
nosti  cyklostezek. V rámci propaga-
ce projektu „ČD BIKE“ a  „KOLO-
-LOĎ“ měli účastníci možnost na 
kolech z půjčovny Českých drah do-
jet po nejstarší polabské cyklostezce 
do Poděbrad a vrátit se po vodě do 
Nymburka. O historii a ekonomice 

provozu bez dotací parníku Král 
Jiří a lodi Blanice během plavby 
zasvěceně promluvil provozovatel 
obou lodí Zdeněk Havlas“, uvádí 
v tiskové zprávě Ing. Arch. Jan Rit-
ter, hlavní organizátor konference.

Letošní konference s příspěvky 
zástupců měst a organizací dekla-
rovaly stoupající význam cyklistic-
ké dopravy a potřebu pro vytváření 
nemotorizované infrastruktury ne-
jenom mezi obcemi ale i v jejich in-
travilánu. Nestačí budovat krásné 
cyklostezky po obou březích toku 
Labe, je potřeba také vytvářet bez-
pečné cesty k nim a podmínky pro 
pohyb cyklistů ve městech. Právě 
v Polabí jsou tato města odedávna 
městy cyklistů pro své výhodné te-
rénní podmínky, stejně takové, jaké 
má naše město Lysá nad Labem. 
O tom, že se o tuto tématiku naše 
město již zajímá, dokazovala pří-
tomnost našeho pana místostarosty 
Ing. Petra Elišky.

Dana Hančová, 
Labská stezka o. s., 

cyklokoordinátorka Lysé n. L.

Po roce jsem si sedl k počítači, 
abych napsal do Listů. Tentokrát 
k situaci v Zastupitelstvu města - 
k rozpadu koalice. Musím podtrh-
nout, že na současnou krizi v ZM 
bylo zaděláno v listopadu 2014, 
kdy byla utvořena koalice mezi 
Kulturně!, ODS, KDU-ČSL, OS 
Naše Lysá a Lysá v pohybu.

Když jsem analyzoval výsledky 
posledních komunálních voleb 
v našem městě, (Listy 12/2014),  
tak jsem si nedokázal odpovědět 
na otázku, proč Kulturně se svým 
lídrem Ing. Petrem Eliškou jde do 
koalice s ODS, když po celé čtyři 
roky se zástupci Kulturně! jed-
noznačně vymezovali vůči ODS  
a nešetřili kritikou na práci staros-
ty Mgr. Jiřího Havelky.

Jen naivní a nezkušený komu-
nální politik může věřit v to, že 

Rozpad koalice v zastupitelstvu
někdo ze dne na den změní své 
chování, způsob jednání a styl 
rozhodování. Asi zvítězila touha 
po moci, nebo od začátku byl jiný 
plán?

Současné prohlášení zastupite-
lů za Kulturně!, KDU-ČSL a Lysá 
v pohybu, „Ve spolupráci s ODS si 
totiž fungující radnici pracující ve 
prospěch VŠECH občanů před-
stavit nedokážeme“.

Mělo zaznít již v listopadu mi-
nulého roku. Teď mi to připadá 
pokrytecké.

K prvnímu střetu uvnitř koalice 
došlo na zasedání ZM v červnu, 
kdy šlo o navýšení částky 4,3 mi-
liónů korun na dokončení rekon-
strukce muzea. Je dobře, že návrh 
opozice uvnitř koalice (mimo 
Dr. Kořínka), neprošel. Rekon-
strukce muzea by nebyla dokonče-

na a nedošlo by ani na slavnostní 
otevření 28. 10. 2015. Poděkování 
všem, kteří se o rekonstrukci mu-
zea přičinili.

V září následovala výpověď ko-
aliční smlouvy ODS, kterou pode-
psali Jan Burian, Ing.Petr Eliška, 
Ing. Jitka Fialová, Matěj Kodeš 
a Jan Krumpholc, kde mimo jiné 
zazněl požadavek odstoupení sta-
rosty Mgr. Jiřího Havelky. Po jejím 
zveřejnění, nastal kolotoč jednání, 
ale hlavně získat dostatek hlasů 
pro odvolání starosty na mimořád-
ném zastupitelstvu 3. 11. 2015.

Zastupitelstvo proběhlo, za 
velkého zájmu občanů, atmosfé-
ra by se dala krájet, protože nešlo 
jen o odvolání starosty, ale také 
o přerozdělení funkcí. Jak průběh 
tajeného hlasování ukázal, kdy 
starosta nebyl odvolán (pro 7, proti 

4, zdrželi se hlasování 4), bylo ze 
strany iniciátorů připraveno ama-
térsky. Své funkce ve vedení měs-
ta položili ing. Eliška, p. Burian 
a p. Krumpholc. Již bývalý místosta-
rosta porážku neunesl a z jednání 
ZM odešel před jeho skončením!

Nevím, jak bývalý místosta-
rosta naplní své tvrzení adreso-
vané ODS, uveřejněné v Listech 
11/2015. „...mi věřte, že udělám 
vše proto, aby lidé nízkých morál-
ních hodnot již nedostali příleži-
tost v našem městě vládnout“.  

Situace v ZM není dobrá a to 
je na škodu, pro nás - občany 
a město. Proto, všichni zastupite-
lé by měli zahodit politická trika 
a méně politikařit. Lysá má spous-
tu nedořešených problémů a to vy-
žaduje stabilitu a spolupráci všech, 
kterým jde o další rozvoj města a ne 
o dobře placené posty.

Ján Šturm

Situace ve vedení města je jistě 
pro ty z vás, kteří se o ní zajímáte, 
momentálně spíše nepřehledná. 
Z již dříve uvedených důvodů jsme 
byli s Kulturně! nuceni společně 
s KDU-ČSL a Lysá v Pohybu vy-
stoupit z dosavadní koalice s ODS. 
Ač je to pro nás překvapivé, z růz-
ných diskusí ať už naživo či virtuál-
ně, vyplývá, že pro řadu občanů jsou 
naše důvody nedostatečné a vníma-
jí je jako zástupné (jednalo se jme-
novitě: a. vyhrožování koaličnímu 
partnerovi, b. špatné vedení velkých 
investičních akcí města, c. zatajová-
ní informací koaličním partnerům, 
d. zasahování do chodu oborů, 
jejichž správa mu nepřísluší). Tyto 
důvody ale odrážejí mimo faktic-
kou nemožnost další spolupráce 
i politické nešvary, které nechceme 
ve vedení města podporovat ani re-
prezentovat. Protože by se netýkaly 
jen komunikace s námi osobně, ale 
i komunikace s občany.

Nikdo z nás od počátku fun-
gování koalice nepředpokládal, 
že se svými koaličními partnery 
musíme mít osobně rádi (i vzhle-
dem k politickému vývoji v před-
chozím období). Co je však pro 
plodnou spolupráci nezbytné, to 
je respekt a elementární důvěra. 
Respekt, který umožní jednat 
i s člověkem, který mi není sympa-
tický. Důvěra, že informace, které 
mi moji koaliční partneři dávají, 
jsou pravdivé. Tato nepsaná pra-
vidla zná každý z vás ze svého 
pracoviště – pokud tam alespoň 
v základních rysech ani jedno jme-
nované nefi guruje, práce ani nála-
da nebude stát za nic a většina by 
se snažila najít si jiné místo. Tuto 
možnost jako zvolení zastupite-
lé samozřejmě nemáme. Snažili 
jsme se uvedené principy vetkat 
i do koaliční smlouvy, kterou jsme 
dodrželi včetně snahy o vyjasnění 
vzniklých nedorozumění. Koalič-
ní smlouva nám ani z pochopitel-
ných důvodů nedovolovala před 
svým ukončením vytvářet s před-
stihem nové koalice, proto probí-
hají jednání o nových možnostech 

Odvolané zasedání 
zastupitelstva města

až po rozpadu koalice původní.
Někdy se stává, že uděláte roz-

hodnutí, a následující vývoj vám 
ukáže, že bylo mylné. Nám však 
jednání, kterého se nyní dočká-
váme, pouze potvrzuje, že jsme 
opravdu neměli na výběr a v koa-
lici jsme nemohli setrvat. Ať už to 
je marná snaha pana starosty nás 
všemožně zdiskreditovat, např. 
pomocí kontrol u ředitele litolské 
ZŠ, tatínka našeho již bývalého 
místostarosty Petra Elišky, nebo 
útoky na Petra Elišku samotného 
(např. jeho řešení nového zdroje 
pitné vody) apod.

Rošáda s jednáními zastupitel-
stva, která následovala, náš dojem 
a ztracenou důvěru jen potvrzuje. 
Pokud se vedení města rozpadne, 
předpokládá se od zodpovědných 
dotčených lidí okamžitá snaha si-
tuaci vyřešit. Protože by vyvolané 
mimořádné ZM termínově před-
cházelo řádnému ZM pouze asi
 o dva dny, nevyvolávali jsme je. 
Jaké však bylo naše překvape-
ní, když jsme ráno 21. 10. 2015 
v 9:00, v den, kdy se ZM mělo ko-
nat, zjistili, že ZM je rozhodnutím 
starosty přeloženo o 14 dní pozdě-
ji. Předpokládal jsem, že jej k tomu 
vedly závažné důvody (chřipková 
epidemie mezi většinou zastupi-
telů, apod.) a chtěl jsem je znát. 
Opakovaně jsem se dotazoval sta-
rosty písemně i osobně 3. 11. na 
odloženém ZM. Písemně jsem byl 
odkázán na osobní facebookový 
profi l pana starosty, kde se neurči-
tě odvolával na nepřehlednou po-
litickou situaci a žádost o přesun 
od některých zastupitelů. Logicky 
jsem se zeptal, kteří zastupitelé to 
byli. Na to jsem již odpověď nedo-
stal. Když jsem dotaz opakoval na 
jednání 3. 11., pan starosta mi od-
mítl odpovědět. Na dotaz do pléna 
všichni zastupitelé mlčeli. 

Vidím-li takové chování, jaké 
nyní předvádí Jiří Havelka, musím 
konstatovat, že ne rozpad koaliční 
smlouvy, ale jeho přístup a jedná-
ní destabilizuje město.

Matěj Kodeš, zastupitel 

Vážení spoluobčané, při diskuzích 
s většinou z Vás se dozvídáme, že se 
Vám již z toho, co se děje na radnici 
od prázdnin točí hlava. Nejste sami. 
Lyská KSČM je nakonec osočována, 
jako kdyby situaci zavinila, přitom 
opak je pravdou. My jsme na prosto 
předvídavě ihned po volbách, kdy 
se s námi většina zvolených subjek-
tů nechtěla zcela bezdůvodně bavit, 
upozornili na to, že nové uskupení 
na radnici nemá šanci komuniko-
vat.  My jsme chtěli, aby pan starosta 
odstoupil již v únoru tohoto roku, 
nikdo se k nám nepřipojil. Nakonec 
se slepená nesourodá koalice rozpa-
dla sama. A začali opět nové tanečky. 
Očekávali jsme, že zavládne konečně 
zdravý rozum, bohužel se tak nesta-
lo. Výsledky voleb z října 2014 byly 
opět zadupány do země naprosto 
idiotickou, ničím nepodloženou ar-
gumentací, opřenou o demagogic-
ké výplody fantazie, že se zástupci 
KSČM nikdo spolupracovat nemů-
že. Na řešení situace jsme předložili 
několik pragmatických návrhů, kte-
ré by při realizaci městu a občanům 
pomohli. Tyto návrhy byly pro větši-
nou subjektů opět bez odpovídající 
argumentace nepřijatelné. Byli jsme 

Hrátky na radnici
ochotni se i v zájmu řešení obětovat 
a nechtěli jsme ani odpovídající 
funkce dle výsledků voleb. Při závě-
rečných jednáních jsme byli svědky 
urážlivých výroků zástupců ně-
kterých volebních subjektů, proto 
jsme od dalších jednání ustoupili a 
rozhodli se nepodporovat žádnou 
z nesvářených stran a prosazovat 
oprávněné zájmy. Dne 3. 11. 2015 
byl proveden další pokus o svržení 
starosty. Neúspěšně. Tajná volba 
rozhodla. Není pravdou, že byl poru-
šen Zákon o obcích, jak se snaží ně-
kteří uskutečněný akt zpochybňovat.

Město s ohledem na nastalou si-
tuaci vede Zastupitelstvo jako celek 
a má značnou zodpovědnost. Místo 
zcela neplodných jednání je třeba 
pracovat. My podporujeme přede-
vším, aby se připravili a schválili zá-
kladní dokumenty a urychlili práce 
na řadě rozpracovaných akcí.

Zejména je třeba:
1. Dokončit přípravy a nejpozději 
 15. 12. 2015 na zasedání ZM 
 schválit rozpočet města na rok 
 2016, rozpočtové provizorium 
 by činnost města alespoň na čas 
 poměrně ochromilo,
2. součástí rozpočtu by měl být 

 i krátkodobý fi nanční výhled do 
 roku 2018, tedy do konce tohoto 
 funkčního období,
3. pokračovat intenzivně na přípra-
 vě výstavby obchvatu, pokročit 
 ve výkupech pozemků (k 18. 11. 
 2015 by mělo být vykoupeno již 
 více jak 20 % potřebných pozem-
 ků a vynaloženo z městské po-
 kladny téměř 5 mil. Kč). Součas-
 ně by měly výrazněji pokročit 
 práce na projektové dokumenta-
 ci pro stavební povolení výstav-
 by a sjednat dodatek ke stávající 
 smlouvě s krajem,
4. řešit urychleně problémy s ne-
 kvalitní vodou, podpořili jsme 
 k tomuto tématu svolání mimo-
 řádného zasedání zastupitelstva 
 dne 25. 11. 2015. Jednoznačně 
 podporujeme dlouhodobější ře-
 šení problému, současná opatře-
 ní jsou nedostatečná,
5. urychlit práce na revizi smlouvy 
 mezi městem a MS Develop-
 ment v areálu bývalé Fruty, 
 přednostně řešit otázku výstavby 
 polyfunkčního domu s řadou 
 prvků občanské vybavenosti, 
 který měl být podle smlouvy po-
 staven již v roce 2010,
6. v co nejbližším horizontu posou-
 dit vhodnou náplň budov v měst-

 ském majetku a dle výsledků po-
 souzení postupně objekty rekon-
 struovat. Podporujeme v před-
 stihu řešit objekt č. 13 na náměs-
 tí B. Hrozného a přikláníme se 
 k názoru, aby jej využila zejména 
 škola B. Hrozného,
7. neméně důležité je řešení resp. 
 kvalitní předprojektová i projek-
 tová příprava řady rekonstrukcí 
 komunikací, zejména v oblasti 
 Litole (Na Vysoké mezi, U nové 
 hospody, Vichrova ul. apod.),
8. je třeba pokročit v hledání vhod
 ného pozemku pro výstavbu no-
 vého domova pro seniory na 
 území města ve spolupráci s kra-
 jem. Zástupci KSČM podali no-
 vý podnět, který se bude posuzo-
 vat a podle výsledků nabídnut 
 jako nová možnost kraji. Naděje 
 stále žije, ale je třeba proces pří-
 pravy urychlit,
9. jsme znepokojeni po roce pro-
 klamací, že se výrazněji nepokro-
 čilo v přípravě zpracování nové-
 ho komunitního plánu, plánu 
 mobility, jehož součástí je i do-
 pravní generel. Předpokládáme 
 současně, že je třeba revidovat 
 Strategický plán rozvoje města, 
 schválený v roce 2010.

Ing. Petr Gregor
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pondělky od 19.00 hodin do 20.00 hodin
POWER JÓGA
              pondělky od 20.05 hodin do 21.15 hodin

BODYSTYLING
čtvrtky od 19.00 do 20.05 hodin
MIX AEROBIC
čtvrtky od 20.15 do 21.15 hodin
PROBLÉMOVÉ PARTIE x Kruhový 
trénink x Intervalový trénink 

Vánoční lekce v pondělí 14. 12. od 19.00 
a od 20.05 hodin s dárky, tombolou atd.!

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

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

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

Koupím zachovalou Škodu 1000MB r. v. 1964-67 a náhradní díly. Tel.: 727 941 609.

Zajímavý kolorit povah lze po-
zorovat nejen v našem městě. Do 
hledáčku pozornosti se dostali lidé 
zvoleni do vedení města. Mnozí 
jsou mladí, ambiciózní, neschopní 
seberefl exe, bez životních zkuše-
ností a potřebných odborných zna-
lostí. Jejich hlavní předností jsou 
široká ramena a vysoké sebevědo-
mí. S těmito předpoklady se derou 
do nejvyšších funkcí vedení města. 
V každém období a v každé straně 
či občanské společnosti se nalez-
nou lidé, kteří místo aby podporo-
vali spolupráci mezi spoluobčany 
demokraticky zvolenými do vedení 
města se proti svým domnělým 
konkurentům začnou vymezovat. 
„S těmi nespolupracujeme, Ti jsou 
zelení, modří, černí, oranžoví, čer-
vení, před staletími vedli Křižácké 
války, v minulém století vyprovoko-
vali dvě Světové války, mluví jiným 
jazykem, nemají naprosto stejné 
ideály jako my a ještě jsou Bůh ví 
jací“, namísto toho, aby hledali ve 
svých programech body, které by 
je v zájmu rozvoje města spojovali. 
Tito lidé zpravidla rychle převlékli 
své kabáty a nyní se staví do pozice 
minulým režimem ukřivděných lidí 
a čestným spoluobčanům z jakého-
koliv důvodu věrným svým ideálům 
by nejraději nasadili „psí hlavu“. 
Tak je nalezneme jednou v někte-
rém občanském sdružení, jindy 
v té a později oné straně, u kterých 
si svým členstvím opět slibují určité 
výhody (MOPu, ODS, ODA, SZ, 
TOP 09, ANO atp.).

Tak můžeme pozorovat a lépe 
posoudit chování těch, kteří v mi-
nulosti s požehnáním vedoucí stra-
ny KSČ aktivně studovali VUML 
(večerní univerzitu Marxismu – Le-
ninismu) a dnes se před a za svým 
jménem pyšní titulem např.: RsDr.; 
CSc. Podobné se týká i některých 
absolventů Vysoké školy politické, 
Marxismu-Leninismu v pražských 
Vokovicích, které po jejím zrušení, 
v posledním ročníku jejich studia 
vzala pod ochranu Filosofi cká fa-
kulta UK a za vzorné studium jim 
udělila titul Mgr. 

S takto rozhádanými a sebe-
střednými představiteli jednotlivých 
volebních seskupení, tedy týmem 
či pracovním kolektivem, se dá ve 
městě jen obtížně něco kloudného 
vybudovat. 

Naše město operuje s roč-
ním fi nančním obratem řádově 
400 milionů Kč. Jejich využitím 
ovlivňuje přímo či nepřímo ži-
voty cca 10.000 obyvatel naše-
ho města a několika tisíc oby-
vatel přilehlých obcí. Jsem 

Rivalita ve společnosti a její odraz v našem městě
proti tomu svěřovat hospodaření 
s těmito prostředky lidem, kteří 
ještě v životě dostatečně nepro-
kázali zodpovědnost, odbornost, 
etické chování a lidské kvality. 
Je holý nerozum stavět do čela 
vedení města lidi bez odpoví-
dajících znalostí a prokázaných 
schopností město řídit. Nejsem 
sám, kdo odmítá, aby se tito 
„experti“, kteří neumí používat 
svůj vlastní, tedy „selský“ ro-
zum, teprve ve vysokých měst-
ských funkcích něco „UČILI“ 
o jeho vedení a správě. To vše za pe-
níze daňových poplatníků, spolu-
občanů tohoto města a navíc ještě 
aby za to byli velice dobře placeni 
Riziko neúspěchu je pro všechny 
příliš vysoké. Takové experimen-
ty jsou příliš drahé a posouvají 
naše město vždy o několik roků 
zpět, v nejlepším případě pak roz-
voj města ve srovnání s okolními 
městy stagnuje, ba spíše zaostává, 
což je zcela patrné i ve srovnání 
s okolními městy. Uchazeči o vyso-
ké funkce ve vedení města (radní, 
místostarosta, starosta) by měli 
zveřejnit své profesní životopisy 
s odkazem na příslušné referen-
ce, potvrzující odbornost a praxi. 
Teprve pak by se případně mohli 
ucházet o uvedené funkce. Bylo 
by asi také dobré, aby si kandi-
dáti byli vědomi nejen odpověd-
nosti, ale i případných osobních 
postihů pokud nebudou striktně 
dodržovat zákon. V této souvis-
losti opětovně připomínám zákon 
č. 89/2012 – Nový občanský zá-
koník v platném znění a to zejmé-
na §5 (1) „Kdo se veřejně přihlásí 
k odbornému výkonu jako přísluš-
ník určitého povolání nebo stavu, 
dává tím najevo, že je schopen 
jednat se znalostí a pečlivostí, 
která je s jeho povoláním, nebo 
stavem spojena. Jedná-li bez této 
odborné péče, jde to k jeho tíži.“ 
§ 159 „Kdo přijme funkci člena 
voleného orgánu, zavazuje se, že 
ji bude vykonávat s nezbytnou 
loajalitou i s potřebnými znalost-
mi a pečlivostí. Má se za to, že 
jedná nedbale, kdo není této péče 
řádného hospodáře schopen, ač 
to musel zjistit při přijetí funkce, 
nebo při jejím výkonu a nevy-
vodil z toho důsledky“. Zákon 
č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník 
v platném znění a to zejména 
§ 220 Porušení povinnosti při 
správě cizího majetku (1) „Kdo 
poruší podle zákona mu uloženou 
nebo smluvně převzatou povin-
nost opatrovat nebo spravovat 
cizí majetek a tím jinému způsobí 

škodu nikoli malou, bude potres-
tán odnětím svobody na dvě léta 
nebo zákazem činnosti.“ § 329 
Zneužití pravomoci úřední oso-
by. V neposlední řadě pak zákon 
č. 128/2000Sb., v platném znění 
O obcích (o obecním zřízení).  

S přihlédnutím k výše uvede-
nému je přinejmenším podivné, 
že jsou uzavírány smluvní vztahy, 
které nebyly projednány v radě 
města a ani v tomto případě sta-
tutární představitel města nikoho 
k uzavření takových smluv nepo-
věřil. Bylo by nanejvýš vhodné pro-
věřit také oprávněnost – platnost 
dalších smluv, např. nájemních 
k městským a služebním bytům. 

Jsou určité indicie, že i zde není vše 
v pořádku a škody se mohou lehce 
vyhoupnout přes statisícovou část-
ku. Takové přístupy se neslučují 
s povinností řádného hospodáře. 
Cosi také vypovídají o zneužití pra-
vomoci úřední osoby či nezákon-
ném nakládání s majetkem města, 
o jehož řádnou správu byla, úřední 
osoba z titulu své funkce povinna 
pečovat. 

Závěrem mi dovolte, abych 
všem, bez rozdílu, našim spoluob-
čanům popřál klidné a radostné 
vánoční svátky, v novém roce stálé 
a pevné zdraví, mnoho úspěchů ve 
Vaší denní činnosti.

Tomáš Sedláček

Letošní sezonu jsme úspěšně za-
končili tradiční veslařskou „Žábou“ 
v prostorách loděnice. Program byl 
zahájen slavnostním křtem lodí. 
Příprava křtu začala již na letním 
soustředění, kde žáci navrhovali 
jména lodí. Tak jsme na loděnici při-
vítali např. Necky, Rosničku, Drá-
kulu, Zlatonku a další. Druhým bo-
dem programu jsou tradiční závody 
smíšených posádek. Účast byla ve-
liká, startovalo celkem 10 lodí. Jak 
vznikne taková smíšená posádka 
typu muž, žáček, dorostenec, ju-
nior apod.? Jednoduše – zájemce 
o účast v závodě své jméno na-
hlásí a poté jsou jména losována 

Zakončení letní sezony
do posádek. Každá z posádek si 
zvolí svého kormidelníka a pořadí, 
v jakém usedne na místo v lodi. Ně-
kteří seděli na nepárové lodi (drží 
pouze jedno veslo) poprvé v životě. 
Ale všichni dali do závodů maxi-
mum svých síl a nedali soupeřům 
ani metr zadarmo. Svou premiéru 
měli též ještě nezávodní kategorie 
nejmenších na 2x – dvojskifech. 
Jejich úsilí bylo oceněno velkým po-
vzbuzováním a potleskem. Potom 
se již vysílení závodníci a vděčné 
publikum odebralo směrem stan 
a klubovna. Klobásy byly jako každý 
rok skvělé, guláš též a čaj nebo káva 
také každému přišla vhod. 

Lodě jsme tedy zazimovali v bo-
xech a začala nám zimní příprava 
na trenažerech, v posilovně nebo 
tělocvičně. Závody totiž nekončí ani 
v zimě, jen se přesuneme pod stře-
chy sportovních hal. Tradičně nás 
čeká letos již XXI. Halový triatlon 
v Lounech, Pardubické vánoční 
trenažery ale především Vstupní 
test do SCM – sportovní centrum 
mládeže a čtyři kola poháru ČR na 
trenažerech. I. kolo bude 11. 12. 
v Praze. 

Věřím, že díky poctivé zimní 

přípravě pod vedením našich obě-
tavých trenérů Lenky Zavadilové, 
Marcely Cézové, Václava Čmugra, 
Hugo Rejthara, Jana Krumpholce 
a nové posily Jana Lapáčka (fi nalis-
ty olympiády v Pekingu) přivezeme 
spoustu krásných cen i v zimní se-
zoně. O dalších závodech a výsled-
cích budeme rádi informovat.

Přejeme všem občanům v Lysé 
nad Labem a příznivcům veslo-
vání pohodové vánoční svátky 
a úspěšný rok 2016.

Naďa Tlamichová

Na začátku října se po čtyři 
dny bojovalo o mistrovské tituly 
ve psím sportu agility v italské 
Bologni. My jsme velmi hrdí, že 
členka a trenérka Psí školy Su-
perpes Dita Korcová, se nejen 
zúčastnila, ale také se zasloužila 
o vítězství České republiky nad 
zbytkem světa.

Pepe, Mistr světa omeleta!

Dita, spolu se svou fenkou pud-
la Pepe, byla součást čtyřčlenného 
týmu, který zvítězil na Mistrovství 
světa agility 2015 a stala se tak 
Mistryní světa družstev 2015. Více 
informací, fotografi e a videa ze sou-
těže najdete na ww.superpes.cz.

Za Psí školu Superpes,
Romana Hanousková

Advent 
v Modelo-
vém kole-
jišti v so-
botu 12. 

12. 2015 od 10.00 do 17.00 hodin.
Přijďte prožít vánoční pohodu 

do Modelového kolejiště v Nym-
burce - Drahelicích. Kromě pro-
hlídky modelového kolejiště si 
můžete vyzkoušet spoustu tradič-
ních řemesel – zdobení perníčků, 
svícen z chvojí na vánoční stůl, 
malování látkových ubrousků, 
vyrobit svíčku, korálkovou ozdo-

Advent v Modelovém 
kolejišti bičku nebo svícen na hrnčířském 

kruhu. 
 Koupit můžete dárky a dekorace 

– dřevěné vláčky, hrníčky, andílky, 
věnce a svícny, svíčky a čokolády 
a malovaná trička.

O voňavou vánoční atmosféru se 
postará Vinný bar a kavárna Luna 
se svými dobrotami, například špe-
nátový quiche, domácí cukroví i ve
zdravých variantách a vánoční 
cheesecake. K pití svařák a pro děti 
horká čokoláda a lažanské mošty.

Modelové kolejiště je otevřeno 
i každý víkend od 10.00 do 17.00 
hodin.

www.mknbk.cz

Poslední den v roce si v Lysé tra-
dičně dávají dostaveníčko běžci, 
kterým nevadí mrazivé počasí 
a využívají akci, pořádanou Tě-
locvičnou jednotou Sokol jako 
rozloučení se sportovní sezónou.

Letošní ročník je navíc již 41. Závod začíná a končí před radnicí 
a vede postraními uličkami města po asfaltu a částečně dlažbě. 
Program Čas Trať
prezentace v Sokolovně 12.40
předškoláci (2008 a mladší) 13.15 150 m na náměstí
mladší žákyně (2004–2007) 13.30 800 m – malý okruh
mladší žáci (2004–2007) 13.40 800 m – malý okruh
vyhlášení vítězů předškoláků 13.50
starší žákyně (2000–2003) 14.05 1550 m – velký okruh
starší žáci (2000–2003) 14.15 1550 m – velký okruh
vyhlášení vítězů mladšího žactva 14.25
dorost (1996–1999) 14.35 1550 m – velký okruh
ženy (vč. kat. nad 40 a 60 let) 14.45 3100 m – 2x v. okruh
vyhlášení vítězů staršího žactva 15.05
muži (vč. veteránů nad 40 a 60 let) 15.15 6200 m – 4x v. okruh
vyhlášení vítězů dorost, ženy, muži 16.00

Startovné
Dospělí  80,- Kč | nad 60 let 50,- Kč | dorost 20,- Kč | žactvo 0,- Kč

Zveme proto milovníky běhů k účasti a Vás ostatní 
– přijďte povzbudit závodníky!

Silvestrovský běh 2015

Intervalový trénink 

od 7. 1. 2016
Kdy?  Čtvrtek 20:15 – 21:15
Kde?  Tělocvična OA v Lysé nad Labem
Co s sebou? Podložku, pi  , pevnou obuv
Cena?  100 Kč, 10 lekcí za 700 Kč

e-mail: aneta.krenova@seznam.cz, mobil: 603 298 546
facebook: Aneta Křenová - fi tness trenér

Cvičení pro krásu a zdraví
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PODÍVEJTE SE POŘÁDNĚ NA SVÉ PŮJČKY 
A PLAŤTE MÉNĚ
Převedením půjčky nebo sloučením všech 
vašich stávajících spotřebitelských půjček 
můžete výrazně ušetřit také díky úrokovým 
sazbám, které začínají na úrovni 4,9 % p. a., 
říká Milena Mikezová, ředitelka pobočky 
UniCredit Bank Expres v Lysé nad Labem.

Možná si myslíte, že jsou vaše výdaje příliš vy-
soké a měli byste více šetřit. Hledáte stále další 
způsoby, jak uspořit, ale příliš se vám to nedaří. 
S  největší pravděpodobností se zaměřujete na 
drobnosti, díky kterým však ušetříte právě jen 
drobné. Středem vaší pozornosti by se přitom 
měly stát úvěry, které splácíte. Posviťte si na ně 
a ušetřete tam, kde to stojí za to.

Účet přečerpaný do kontokorentu kvůli ne-
čekaným výdajům, splátky úvěru na vybavení 
bytu, kreditní karta zatížená po letních radován-
kách, nebo dokonce hypotéka, která je ve vaší 
mysli již jen pravidelným inkasem z účtu? Podle 
průzkumů někteří z  nás dokonce nevědí, kolik 
vlastně kde dluží a  splácí. Převedením svých 
různých závazků do jediné půjčky nebo refi nan-
cováním hypotéky přitom můžeme získat vý-
hodnější úrokovou sazbu a také výrazně ušetřit 
na měsíční splátce.

„Hlavy českých rodin se při hledání možnosti 
úspor stále častěji dívají nejen na běžné výdaje, 
ale i na splátky půjček. Podle našeho průzkumu 
přemýšlí až polovina lidí, co již úvěr splácí, zda 
by u jiného poskytovatele neušetřili. U UniCredit 
Bank rozhodně ano, úrokové sazby PRESTO Půjč-
ky začínají již na 4,9 % ročně,“ říká Milena Mi-
kezová. „U hypoték si můžete současnou nízkou 
úroveň sazeb pojistit na tři roky od 1,69 % p. a., 
s pětiletou fi xací úrokové sazby od 1,79 % p. a.“

A  právě v  UniCredit Bank můžete nejen 
převést svou stávající hypotéku, půjčku, kon-
tokorent nebo kreditní kartu za výhodnějších 
podmínek, ale třeba i  sloučit více úvěrů do 

jediné PRESTO Půjčky. „Vše přitom vyřešíte 
návštěvou nejbližší pobočky UniCredit Bank 
nebo několika kliknutími na online e-shopu 
www.UniCreditShop.cz. Stačí dodat všechny po-
třebné dokumenty k úvěrům, a my zařídíme vše 
ostatní,“ vysvětluje Milena Mikezová.

UniCredit Bank navíc nedávno zavedla unikát-
ní možnost vyřídit online i  refi nancování hypo-
téky. Vše, včetně zaslání dokumentů vyfocených 
telefonem, vyřídíte plně online. K  tomu je celý 
proces velmi rychlý, od dodání všech dokumentů 
trvá schválení jen dva pracovní dny. Na pobočce 
se stavíte jen k podpisu smlouvy. Již za pár dnů 
si tak můžete užívat výhodných nízkých splátek.

Podívat se pořádně na vaše půjčky se tedy 
opravdu vyplatí. Stačí přijít na jakoukoliv 
pobočku UniCredit Bank a zeptat se na možnosti 
jejich převedení nebo sloučení.

Více informací, jak skutečně ušetřit, vám 
poskytneme na adrese UniCredit Bank 
Expres, Husovo náměstí 175/17 nebo na tel.: 
955 964 197.

Lysá n/L      Praha
jen 

Volejte  775 791 361 

MHD

levnatramvajenka.cz pendlo.cz
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FARNÍ CHARITA LYSÁ NAD LABEM 
FARNOST ŘÍMSKOKATOLICKÁ
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM
VÁS ZVOU NA 

ADVENTNÍ
KONCERT

6. 12. 2015 v 16.00 hodin v kostele 
Narození sv. Jana Křtitele v Lysé n. L.

ÚČINKOVAT BUDOU:
TRIO CANTABILE 

 L. Vernerová - soprán, V. Kunt - létna, L. Hartelová - harfa

DĚTI Z DĚTSKÉHO DOMOVA 
V MILOVICÍCH - koledy                             

VÝTĚŽEK KONCERTU BUDE PŘEDÁN DĚTSKÉMU DOMOVU

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ  
A ŽIVÝ BETLÉM

FARNÍ CHARITA, FARNOST ŘÍMSKOKATOLICKÁ
A MĚSTO LYSÁ NAD LABEM 

VÁS ZVE

24. 12. 2015 ve 13.30 hodin
do kostela sv. Jana Křtitele

na

Vystoupí děti  DĚTSKÉ SCHOLY od sv. Jana Křtitele 
pod vedením M. Mikuškové 

Zazpívají děti PŘÍPRAVNÉHO PĚVECKÉHO SBORU 
ZUŠ F. A. ŠPORKA pod vedením J. Erbenové.

Klavírní spolupráce M. Mikušková. 


