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V dnešním čísle:

Dne 6. února uspořádalo město Lysá nad 
Labem ve spolupráci se Spolkem pro rozvoj 
města Lysá nad Labem, Farní charitou Lysá 
nad Labem a Městskou knihovnou Lysá nad 
Labem Masopustní rej 2016. Akce odstar-
tovala ve 14 hodin na Husově náměstí, kde 
se úvodního slova ujal pan starosta Mgr. Jiří 
Havelka společně s paní Martinou Havelkovou.
Po slavnostním zahájení se do programu za-
pojil oblíbený klaun Mireček a jeho kamarádi, 
kteří s dětmi zatančili pár zahřívacích taneč-
ků, a hned potom se mohlo společně s decho-
vou hudbou Jitřenka vyrazit do průvodu měs-
tem. Během celého odpoledne panovala i díky 
pěknému počasí veselá nálada. Již tradičně se 
konala soutěž o nejhezčí masky, do které se 
přihlásily jak děti, tak někteří tvořiví dospělá-

Masopustní rej 2016

ci. Odborná porota ocenila především masky 
domácky vyrobené, které tento rok převlá-
daly – čtvero ročních období (tato maska 
získala první místo). Mezi oblíbené postavy 
patřily postavičky z Ledového království a 
ani letos nechyběly princezny, piráti, čaro-
dějnice, indiáni či různá zvířátka. K poslechu 
a tanci hrála Staropražská kapela. Tímto také 
děkujeme za pomoc místním skautům a Fajn 
spolku, z. s., kteří nám pomohli pro děti při-
pravit soutěže a v průběhu celého odpoledne 
se jim věnovali. Děkujeme všem za hojnou 
účast, doufáme, že jste si stejně jako my le-
tošní masopust užili a budeme se těšit při 
nějaké další společné akci.

Aneta Dušková
referentka kultury

Městská knihovna Lysá n. L.
Vás srdečně zve na 

VELIKONOČNÍ KONCERT

Doteky strun
 a kouzla měchu

Jindřich Macek - loutna
Jitka Baštová - akordeon

28. března 2016
od 16.00 hodin
evangelický kostel
Lysá nad Labem
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Městský úřad

Po dobrých zkušenostech 
z předchozích let se bude opa-
kovat úspěšná akce Finanční-
ho úřadu Nymburk (dále jen 
FÚ), při níž budou pracovníci 
FÚ poskytovat konzultace a vy-
bírat daňová přiznání v budo-
vě MěÚ Lysá nad Labem. Rok 
od roku se počet občanů, kteří 
využívají tuto službu, zvyšuje 
– v roce 2015 bylo tímto způso-

Finanční úřad opět jeden den na radnici
bem podáno více než 250 daňo-
vých přiznání.

Všichni daňoví poplatníci, 
kteří budou za rok 2015 po-
dávat daňové přiznání k dani 
z příjmů fyzických osob, mohou 
v rámci služeb FÚ přijít ve stře-
du 16. března 2016 od 8.00 
do 18.00 hodin na Městský 
úřad v Lysé nad Labem (vel-
ká zasedací místnost ve staré 

budově). V provozu budou 
dvě pracoviště.

Pracovníci FÚ ve výše uvede-
ném termínu umožní daňovým 
poplatníkům, aby si v klidu moh-
li vyřídit své záležitosti. Daňoví 
poplatníci zde mohou platně 
podat daňové přiznání, mohou 
získat pomoc při vyplnění da-
ňového přiznání do příslušných 
formulářů a rovněž mohou obdr-

žet složenku pro případné zapla-
cení daně. Formuláře daňového 
přiznání je možné vyzvednout 
již od ledna v podatelně MěÚ 
v přízemí. Poplatníci, kteří mají 
zřízenu datovou schránku, jsou 
povinni podat daňové přiznání 
elektronicky.

Miloš Dvořák
tajemník MěÚ Lysá n. L.

V měsících srpen 
2015 až leden 2016 
byla realizována in-
vestiční akce města 
s názvem: „Vestavba 

učeben do suterénu pavilonu D 
v ZŠ J. A. Komenského“. Předmě-
tem celého projektu byla rozsáhlá 
rekonstrukce suterénu pavilonu 
D a jeho přestavba na učeb-
ny, kabinety, knihovnu, šatny a 
sociální zázemí. Projekt bylo nut-
né realizovat z důvodu nedosta-
tečné kapacity základních škol 
kvůli navyšujícímu se počtu žáků 
v základních školách. 

Hlavním cílem projektu bylo 
především navýšení kapacity ZŠ 
J. A. Komenského pomocí vestav-
by nových kmenových učeben do 
stávajících prostor školy. Vestav-
ba byla provedena do stávajících 
prostor pavilonu D školy, přičemž 
se vybudovaly 4 učebny, každá 
o výměře cca 65 m2. Dále byla 
vybudována chodba, šatní pro-
story, kabinet, jednací/relaxační 
místnost, knihovna, toalety pro 
chlapce, dívky, kantory i vozíčkáře, 
úklidová komora se skladem čisti-
cích prostředků a dílna se skladem 
nábytku. Celkově projekt přinesl 

Vestavba učeben do suterénu pavilonu D v ZŠ J. A. Komenského
škole 4 nové kmenové učebny, 
a tedy možnost navýšení kapacity 
až o 120 žáků. Skoro celý suterén 
je navíc bezbariérový.

Celkové náklady projektu na 
stavební úpravy a vybavení byly 
9,8 mil. korun. Projekt byl spolu-
inancován Ministerstvem inan-

cí ČR v rámci programu Podpora
rozvoje a obnovy materiálně tech-
nické základny regionálních škol 
v okolí velkých měst dotací ve výši 
4,647 mil. Kč, zbytek byl hrazen 
z rozpočtu města pro rok 2015. Ge-
nerálním dodavatelem stavby byla 
společnost RYBÁŘ  stavební s. r. o.

Ukončení stavebních prací pro-
běhlo v listopadu 2015 a v sou-
časnosti jsou prostory zařizovány. 
Prostory byly slavnostně otevře-
ny dne 19. 1. 2016 v rámci Dne 
otevřených dveří za účasti paní 
ředitelky Mgr. Marie Novákové, 
starosty města Lysá nad Labem 
Mgr. Jiřího Havelky, zástupce zho-
tovitele Ing. Davida Rybáře, někte-
rých zastupitelů města a dalších. 
Nové žáky v těchto prostorech 
škola přivítá v září roku 2016.

Olga Vlastová MSc.
projektový manažer 

města Lysá nad Labem

Policistům v Lysé nad Labem 
byl předán panem starostou 
k užívání speciální tablet. Za po-
moci tohoto tabletu má hlídka 
on-line přístup do registru oby-
vatel, registru řidičských průka-
zů, registru vozidel a do registru 
osob, po kterých je vyhlášeno 
pátrání. Zařazení tohoto zaříze-
ní do provozu výrazně zlepší a 
zefektivní práci policie tím, že 
dojde k okamžitému zaslání za-
daných informací do centrální 
databáze, a odpadá tak ověřo-

vání informací radiostanicí přes 
informační středisko, jak tomu 
bylo doposud. Tablet zakoupi-
lo město a zástupcům policie, 
kterými byli vedoucí Územního 
odboru PČR v Nymburce plk. 
JUDr. Marek Jirouš, vedoucí 
OO PČR Lysá nad Labem npor. 
Bc. Tomáš Rejman a ředitel Měst-
ské policie v Lysé nad Labem, 
Bc. Luděk Přibyl, jej předal sta-
rosta města Mgr. Jiří Havelka.

Jana Nováková, MěÚ

Předání nového tabletu
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Krátce z radnice

Městský úřad

Z 1. zasedání zastupitelstva 
města dne 27. 1. 2016 
ZM schválilo:
• program jednání,
• odklad splatnosti dlužné částky 
 z parkovného za rok 2015 ve 
 výši 220 tis. Kč. Částka bude 
 uhrazena do 15. 2. 2016 bez 
 úroku z prodlení, po tomto ter-
 mínu se částka úročí 0,05 % 
 denně.
• rozdělení dotací z Programu na 
 podporu kultury města Lysá 
 nad Labem na rok 2016 dle ná-
 vrhu komise pro rodinu, škol-
 ství a kulturu,
• rozdělení dotací z Programu na 
 podporu sportu a volného času 
 města Lysá nad Labem na rok 
 2016 dle návrhu komise pro 
 cestovní ruch a sport,
• výkupy pozemků pro výstavbu 
 II. etapy obchvatu,
• úpravu rozpočtu města na rok 
 2016 – 1. rozpočtové opatření – 
 podle návrhu inančního odboru,
• podání 2 žádostí o dotace ze 
 Středočeského fondu životního 
 prostředí, 1 žádosti ze Středo-
 českého fondu podpory hasičů a 
 1 žádosti ze Středočeského fon-
 du kultury a obnovy památek,
• zveřejnění prodeje částí obec-
 ních pozemků v prodloužení 
 ulic Máchova a Fibichova,
• ceník parkovacích lístků a par-
 kovacích karet pro rok 2016,
• rekonstrukci části komunikace 
 na Školním náměstí,
• budoucí využití objektu čp. 
 28–29, ulice Čs. armády, pro 
 služebnu Policie ČR a MěP Lysá 
 nad Labem,
• jako jediné kritérium výši na-
 bídkové ceny u veřejných za-
 kázek: v ZŠ Komenského rekon-
 strukce dívčích WC v pavilonu 
 D, rekonstrukce topení ve škol-
 ní jídelně, v čp. 12 rekonstrukce 
 podlah a obložení, oprava zá-
 mecké ohradní zdi, 
• zveřejnění záměru na pronájem 
 nebytových prostor v čp. 5, 
 Jiráskova ulice v Litoli, pro rozší-
 ření činnosti městské knihovny,
• cenové ujednání a cenovou kal-
 kulaci irmy Thermoservis Nym-
 burk v souvislosti s provozem, 
 údržbou a dodávkou tepla v ob-
 jektech města,
• prodloužení doby jednání za-
 stupitelstva do 24.00 hodin,
• přijetí daru ve výši 150 tis. Kč od 

 Spolku rodičů žáků ZŠ Komen-
 ského na nákup úložného ná-
 bytku do kabinetů,
• návrh veřejnoprávní smlouvy 
 o poskytnutí dotace panu Lu-
 káši Fuchsovi na provoz a údrž-
 bu kin. Roční částka činí 800 
 tis. Kč a bude vyplacena ve 4 
 částkách: 300, 200, 200 a 100 
 tis. Kč, vždy do 10. dne začínají-
 cího čtvrtletí. 
• návrh na vyhlášení veřejné sbír-
 ky k zakoupení dřevořezeb od 
 pana Bernarda Knápka,
• směrnici č. 1/2016 Provoz slu-
 žebních vozidel a cestovní ná-
 hrady a směrnici č. 2/2016 
 Sociální fond pro rok 2016,
• užití znaku města na infor-
 mačních plakátech společnosti 
 Kompakt ČR a ve vědecké publi-
 kaci pana Petra Houzara o zna-
 cích měst a obcí ČR,
• vyplacení odměn předsedům 
 a členům výborů a komisí, kteří 
 nejsou členy zastupitelstva 
 města. Předsedům náleží odmě-
 na 200 Kč za každou účast na 
 schůzi s limitem 2 000 Kč za rok, 
 členu odměna 100 Kč za schůzi 
 s limitem 1 000 Kč za rok.
• Uzavření smlouvy na zpracová-
 ní lesních hospodářských osnov 
 s Ing. Bořivojem Zimmer-
 mannem z Prahy 10 za cenu 
 245 830 Kč včetně DPH,
• spolu inancování dopravní vý-
 chovy BESIP v roce 2016 v část-
 ce 10 000 Kč,
• jako dodavatele kancelářských 
 potřeb pro Městský úřad Lysá 
 n. L. společnost Lento z Radiměři,
• TK Slovanu Lysá n. L. podání žá-
 dosti o dotaci na sportovní 
 hřiště a ZŠ Komenského Lysá 
 n. L. podání žádosti o dotaci na 
 primární prevenci.
ZM vzalo na vědomí:
• žádost p. Martina Hlavičky o od-
 klad splatnosti dlužné částky 
 z parkovného za rok 2015 ve 
 výši 220 tis. Kč,
• žádost paní Jany Křížové na oto-
 čení laviček v Zámecké ulici. Žá-
 dost nebyla schválena z důvodu 
 udržitelnosti projektu na rekon-
 strukci ulice po dobu 5 let.
• Návrh na rozšíření počtu parko-
 vacích míst pro občany ZTP. 
 Žádost bude začleněna do studie 
 dopravního značení v parkovací 
 zóně.
• Návrh na opravu chodníků a ko-

 munikací. Návrh bude projed-
 nán na ZM 17. 2. 2016.
• zápis z jednání komise dopravy, 
 bezpečnosti dopravy z 13. 1. 2016,
• žádost Osadního výboru Řehač-
 ka na vybudování sportovního 
 hřiště pro volejbal a nohejbal,
• zprávu o schválení inančních 
 prostředků ze Státního fondu 
 životního prostředí ČR,
• zápis z jednání stravovací komi-
 se 30. 11. 2015,
• zápis z jednání komise pro rodi-
 nu, školství a kulturu 6. 1. 2016,
• zápis z jednání komise sociální 
 a zdravotní 23. 11. 2015,
• zprávu o porovnání inanční 
 náročnosti kontroly hospoda-
 ření města,
• žádost majitelů domů v ulicích 
 Jaromírovy sady a Sadová,
• zápisy z jednání stavební komi-
 se 14. 12. 2015 a 11. 1. 2016,
• zápis z jednání výboru pro ob-
 chvat 20. 1. 2016.
ZM uložilo:
• panu starostovi informovat pana 
 Petra Rubeše o podmínkách pro-
 deje pozemků v lokalitě Hraba-
 nov severozápad,
• panu starostovi připravit navý-
 šení inančních prostředků na 
 opravy pozemních komunikací 
 ve výši 300 tis. Kč a zahrnout ná-
 vrh do 2. rozpočtového opatření,
• odboru správy majetku vstoupit 
 v jednání s podnikem Povodí 
 Labe o kupní ceně pozemku 
 v souvislosti se záměrem na vy-
 budování sportovního hřiště pro 
 volejbal a nohejbal na Řehačce,
• kontrolnímu výboru připravit 
 řešení, týkající se předkupního 
 práva na městské byty,
• předsedům komisí a výborů za-
 slat tajemníkovi přehled do-
 cházky za rok 2015,
• tajemníkovi odpovědět paní 
 Břinčilové, jak byla projednána 
 žádost majitelů domů v ulicích 
 Jaromírovy sady a Sadová s po-
 žadavkem na opravu komunikací,

• tajemníkovi po uzavření docház-
 ky za rok 2015 zajistit proplace-
 ní odměn ve stanovené výši 
 předsedům a členům výborů a 
 komisí, kteří nejsou zařazeni do 
 zastupitelstva.
ZM odložilo:
• Žádost nájemce městského 
 bytu v Milovicích o znovuzařa-
 zení předkupního práva na byt 
 v případě odprodeje bytů. Žá-
 dost bude opakovaně projedná-
 na 17. 2. 2016 s návrhem řešení 
 od kontrolního výboru.
• Projednání zadávací dokumen-
 tace a výzvy k podání nabídky 
 na výběr pojišťovny pro město. 
 Materiály budou projednány 
 dne 17. 2. 2016.
• Projednání zprávy o užívání 
 služebního bytu v ZŠ TGM v Li-
 toli. Zpráva bude projednána 
 17. 2. 2016 za účasti uživatele bytu.
• Směrnici č. 3/2016 Postup při 
 umísťování reklamních zařízení 
 a předzahrádek. Návrh bude 
 projednán dne 17. 2. 2016.
ZM pověřilo:
• pana starostu k podpisu „Sou-
 hlasu vlastníka nemovité věci 
 s umístěním sídla“ pro sbory 
 dobrovolných hasičů Lysá n. L., 
 Byšičky a Dvorce.
ZM souhlasilo:
• s návrhem změn územního 
 plánu podle navržených bodů 
 č. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 
 30a, 30b, 30g, 31,
• s umístěním stavby „Optimali-
 zace traťového úseku Lysá nad 
 Labem – Čelákovice“, se souvi-
 sejícím odnětím zemědělské pů-
 dy pro nezemědělské účely, se
 zřízením věcných břemen a s umí-
 stěním stavby ve vzdálenosti 
 do 50 m od lesa.  

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

Miloš Dvořák, tajemník MěÚ 
Lysá nad Labem

VELIKONOCE V EVANGELICKÉM KOSTELE
ZELENÝ ČTVRTEK 24. 3. od 19.00

- Velikonoční koncert
VELKÝ PÁTEK 25. 3. od 9.00
- Bohoslužby s večeří Páně

VELIKONOČNÍ NEDĚLE 27. 3. od 9.00
- Bohoslužby s večeří Páně 

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 28. 3. od 16.00
- Koncert pro akordeon a loutnu
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Městský úřad

Dne 21. ledna 2016 uspořá-
dalo město Lysá nad Labem ve 
spolupráci se Státním okres-
ním archivem Nymburk se síd-
lem v Lysé nad Labem a Kotě-
rovým centrem architektury 
vernisáž a výstavu spojenou 
s představením stejnojmenné 
publikace. Samotná výstava 
probíhala od 21. ledna 2016 
do 19. února 2016 dle otevíra-
cí doby archivu včetně soboty 
6. února 2016. Lidé měli mož-
nost výstavu zhlédnout i v ji-
ných městech, např. Hradci 
Králové, Chomutově, Klatovech, 
Praze, a jsme rádi, že zavítala i 
do našeho města. Výstava lidem 
nabídla jedinečnou tvář barok-
ní architektury v Čechách v ob-
razech, fotografiích a příbězích 
o architektech, stavebnících 
a stavitelích.  

Tato zajímavá akce se konala 
v rámci projektu Putování po 
stavbách rodu Luragů v Čechách, 

Slavné stavby rodiny Luragů v Čechách

k 400. výročí narození vlašského 
stavitele a architekta Carlo Lura-
ga a 150. výročí úmrtí jeho pří-
buzného Anselmo Luraga a bude 
putovat „po vlastech českých“ 
i v letošním roce.

Ve čtvrtek 21. ledna se na 
slavnostní vernisáži sešlo mno-
ho hostů. Výstavu zahájil jmé-
nem města Lysá nad Labem 

tajemník městského úřadu Ing. 
Miloš Dvořák a ředitel SokA 
PhDr. Michal Řezníček.

Mezi hosty přijeli autoři a re-
alizátoři výstavní expozice prof. 
PhDr. Pavel Vlček, CSc., z Ústavu 
dějin umění Akademie věd ČR, 
ředitel Kotěrova centra archi-
tektury a předseda Ediční rady 
FOIBOS BOOKS Oldřich Janota 

a manažerka Mgr. Eva Henkri-
chová. Kromě výstavy přivezli 
také publikaci Slavné stavby 
rodiny Luragů v Čechách, která 
byla  na vernisáži slavnostně 
pokřtěna a kterou na autogra-
miádě podepisoval účastníkům 
autor prof. Vlček.

         Aneta Dušková
referentka kultury

Jedním z projektů, na kterém 
město intenzivně pracuje, je vy-
budování městské sportovní 
haly. Vyčleněné území pro její 
stavbu se nachází v širším cen-
tru města v blízkosti areálu ZŠ 
Komenského, zámeckého parku 
a existujícího sportovního areálu 
s atletickou dráhou a několika 
multifunkčními hřišti.

Městská sportovní hala svými 
funkčními a dispozičními para-
metry bude mít za úkol dopl-
nit paletu sportovišť ve městě 
o polyfunkční objekt, který 
bude schopný sloužit pro výuku 
tělovýchovy a sportu na základ-
ních a středních školách a záro-
veň podpoří rozvoj sportovních 
klubů a spolků ve městě. S ohle-
dem na absenci většího spole-
čenského prostoru ve městě se 
předpokládá částečné využití 

Projekt sportovní haly
městské sportovní haly pro spo-
lečenské akce.

Celkově by se měla sportovní 
hala skládat z hlavní sportovní 
haly, pohybového sálu, zázemí 
haly, šaten, sociálního zařízení, 
úklidové místnosti, ošetřovny, 
bufetu, části pro regeneraci, 
prostor technického vybavení 
objektu a prostor správy objek-
tu. Ve sportovní hale se počítá 
s možností všech halových spor-
tů i pro soutěžní utkání. 

V této fázi projektu je zpraco-
vána studie a také stavební pro-
gram. Ty byly rozeslány všem 
příslušným komisím a výborům, 
poté bude následovat předložení 
projektu ke schválení v zastupi-
telstvu města.

Mgr. Jiří Havelka 
starosta města

Městský úřad Lysá nad Labem zpracoval za rok 2015 „Zprá-
vu o činnosti Městského úřadu a Městské policie“. Elektronic-
ká verze zprávy je pro Vás připravena ke stažení na webových 
stránkách města (www.mestolysa.cz).

Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L.

V listopadu 2015 byla dokonče-
na rekonstrukce komunikace v uli-
ci K Bažantnici. S její rekonstrukcí 
se započalo v září. Cílem projektu 
bylo zvýšení kvality a bezpečnost 
provozu na této komunikaci, a to 
nahrazením nezpevněného povr-
chu asfaltovým krytem a provede-
ním odvodnění komunikace. 

Městu se podařilo na tento pro-
jekt získat dotaci z Regionálního 
operačního programu Střední 

Rekonstrukce ulice 
K Bažantnici 

INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINÁNCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Čechy (ROP SČ) v rámci projektu 
„Rekonstrukce ulice K Bažantni-
ci v Lysé nad Labem“ (re. č. proj.: 
CZ.1.15/1.1.00/5a.02034), a to ve 
výši 5,2 mil. Kč. Z celkových ná-
kladů 6,6 mil. Kč bude tedy město 
hradit 1,4 mil. Kč.

Doufáme, že vše bude sloužit 
ke spokojenosti občanů v této lo-
kalitě.

Mgr. Jiří Havelka
starosta města

Před a po rekonstrukci



5

Městský úřad

Svoz bioodpadu
Město Lysá nad Labem ve spo-

lupráci se společností FCC Česká 
republika s. r. o., nabízí zajištěný 
komplexní systém svozu a využití 
biologicky rozložitelného odpadu 
ze zahrad a z domácností občanů. 

Co nabízíme?
• Přistavení sběrových nádob 
 o objemu 120 a 240 litrů.
• Pravidelný vývoz 1x za 14 dní 
 přímo od Vašeho domu (zejmé-
 na v době vegetačního období).
• Zajištění využití bioodpadu dle 
 platné legislativy.

Proč se do systému zapojit?
• Věděli jste, že biologicky roz-
 ložitelný odpad tvoří v součas-
 nosti až 40 % komunálního 
 odpadu? Odděleným sběrem 
 umožníte jeho další využití.
• Odpadnou Vám každoroční sta-
 rosti, kam s padanými jablky, 
 listím a trávou.
• Na odpad Vám dodáme popel-
 nice se speciální konstrukcí 
 o objemu 120 nebo 240 litrů, 
 která omezuje zahnívání a šíře-
 ní zápachu.
• Kompostování je levnější než 
 skládkování a není zatíženo 
 rostoucími zákonnými poplat-
 ky za uložení odpadu na skládku. 
• Povinnost třídění bioodpadu 
 přijde s novým zákonem o od-
 padech v nejbližším období i 
 do ČR.

Pro jaký odpad je služba určena? 
• BIOODPAD ZE ZAHRAD 
 listí, tráva, plevel, spadané ovo-
 ce, větve keřů a stromů (zkráce-
 né, rozštěpkované ap).

• BIOODPAD Z DOMÁCNOSTÍ
 zbytky zeleniny a ovoce, pečivo, 
 odpad z přípravy kávy a čaje, 
 skořápky z vajec, ořechů, exkre-
 menty drobných domácích zví-
 řat apod.

Jaký odpad do nádoby nepatří?
• kosti, maso, uhynulá zvířata
• jedlý olej
• tekuté a kašovité zbytky jídel
• obaly, směsný komunální odpad
• kamení, suť či jiný nerozložitel-
 ný odpad.

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

Kontakt pro rezervace nádoby:
FCC Česká republika s. r. o. 
provozovna Lysá na Labem
Hana Krejčíková, Čechova 67
289 22  Lysá nad Labem 
Tel.: +420 602 146 573

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

hodně zdraví, pohody a spokojenosti.

Odbor školství, kultury, soc. věcí a zdravotnictví

Morley:
„Krása se začíná v duši.“

80 let
Bohuslav Trnka
Jarmila Horová
Hana Benkovská
Josef Kořista
Josef Fišer
Olga Kavková

85 let
Milada Jelínková 
Božena Vitmanová

92 let
Josef Šnejdr

95 let
Bedřiška Rámišová

Vítání občánků
se uskutečnilo dne 11. 2. 2016

24. 3. 2016 v 19.00 hodin
v evangelickém kostele 

v Lysé nad Labem

LETEMSVĚTEM 
S PÍSNIČKOU

VELIKONOČNÍ CHARITATIVNÍ KONCERT

Zazpívají a zahrají Vám: 
Lada Zumrová

Daniela Smutná
Zdena Košnarová

Markéta Fajmonová
Rachel Brunclíková

Tereza Lelovicsová 
Marian Lelovics 
Petra Havlíková  
Nikolas Rettich  
Mikuláš Vacík  
Matěj Junek  

Kateřina Glazarová  
Margita Peltanová  

Oldřich Káš  
Viktorie Petřeková  

Kryštof Petrov  

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

Romana Nováková, odbor kultury

Mezi občany našeho města byly přivítány tyto děti:
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Kulturní přehled

do 27. 3. 2016
Výstava cestopisných
fotogra ií „Borneo“
čajokavárna Inspirace
www.salek-inspirace.cz

1. 3. 2016 od 16.30 hodin
Toulky minulostí
dějiny starověké Indie
www.knihovnalysa.cz

2. 3.  a 16. 3. 2016 od 16 hodin
Z pohádky do pohádky
v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

5. 3. 2016 od 15.00 hodin
Divadélko Kuba: Stop 

 pohádka aneb jak zachránit 
 princeznu

Kino Lysá nad Labem
www.kinolysa.cz

2. – 29. 3. 2016
13 let pro Vás a s Vámi
retrospektivní výstava

 fotogra ií z činnosti 
 spolku  Maminky dětem, z. s.

v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

8. 3. 2016 od 17.00 hodin
Maroko
přednáška v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

9. 3. a 23. 3. 2016 
 od 16.30 hodin

Drátování
v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

9. 3.  a 23. 3. 2016 
od 16.00 do 17.00 hodin
PC pohotovost
v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

11. 3. 2016 od 17.00 hodin
Křeslo pro hosta 
– herečka Uršula Kluková
Domov Na Zámku
www.domovnazamku.cz

13. 3. 2016 od 18.00 hodin
Všechen čas na světě
promítání ilmu s diskusí
čajokavárna Inspirace
www.salek-inspirace.cz

14. 3. 2016 od 14.30 hodin
Kavárnička dříve narozených
v restauraci U Bílé labutě

15. 3. 2016 od 17.00 hodin
Trénování paměti
přednáška v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

15. 3. 2016 od 18.00 hodin
Co všechno můžeme dělat 

 lokálně a proč je to výhodné?
přednáška Milana Smrže
čajokavárna Inspirace
www.salek-inspirace.cz

16. 3. 2016 
Koncert Leburn Maddox
Kino Lysá nad Labem
www.kinolysa.cz

16. – 20. 3. 2016
Jarní zemědělec
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

17. 3. 2016 od 18.00 hodin
Zajímavé rostliny 
a stromy Čelákovicka
v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

18. 3. 2016 od 18.00 hodin
Madeirová vajíčka
v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

18. 3. 2016 od 18.00 hodin
Bene iční koncert
Domov Na Zámku
www.domovnazamku.cz

18. 3. 2016 od 20.00 hodin
Vzhůru k nebesům
Kino Lysá nad Labem
www.kinolysa.cz

19. 3. 2016 od 9 do 11 hodin
Tátové čtou dětem
v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

21. 3. od 17.00 do 18.30 hodin
Interaktivní seminář:
Vývoj řeči od narození
po nástup do školy
logopedka Mgr. Chotěborová
www.mcparnicek.cz

22. 3. 2016 od 17.00 hodin
Změň svůj život s lehkostí
přednáška v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

23. 3. 2016 
 od 9.30 do 11.30 hodin

Luna v horoskopu
v Rodinném centru Parníček
www.mcparnicek.cz

24. 3. 2016 od 19.00 hodin
Letem světem s písničkou
velikonoční charitativní 

 koncert, evangelický kostel 
 Lysá n. L. 

24. 3. 2016 od 8 do 12 hodin
Velikonoční prázdniny 

 v knihovně
www.knihovnalysa.cz

28. 3. 2016 od 16.00 hodin
Doteky strun a kouzla měchu
velikonoční koncert
evangelický kostel Lysá n. L.

29. 3. 2016 od 18.00 hodin
Vernisáž výstavy
„Tvořím, tedy jsem“
čajokavárna Inspirace
www.salek-inspirace.cz

1. 3. od 17.00 Řachanda
1. 3. od 20.00 Lemmy
2. 3. od 17.00 Star Wars: Síla se probouzí   AKCE KINO KLUB
2. 3. od 20.00 Spectre
3. 3. od 17.00 Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda
3. 3. od 20.00 Ave, Caesar!   PREMIÉRA
4. 3. od 17.00 Řachanda
4. 3. od 20.00 Rodinný fi lm
5. 3. od 10.00 Robinson Crusoe: Na ostrově zvířátek
5. 3. od 15.00 Divadélko Kuba: Stop pohádka aneb jak 
  zachránit princeznu
5. 3. od 17.00 Řachanda
5. 3. od 20.00 Decibely lásky
6. 3. od 10.00 Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda
6. 3. od 15.00 Řachanda
6. 3. od 18.00 Rodinný fi lm
8. 3. od 17.00 Robinson Crusoe: Na ostrově zvířátek
8. 3. od 20.00 Suburra   PREMIÉRA
9. 3. od 17.00 Agen   Demen     AKCE KINO KLUB
9. 3. od 20.00 Ave, Caesar!   
10. 3. od 17.00 Zootropolis: Město zvířat   PREMIÉRA
10. 3. od 20.00 Decibely lásky
11. 3. od 17.00 Zootropolis: Město zvířat 
11. 3. od 20.00 Polednice
12. 3. od 10.00 Zootropolis: Město zvířat 
12. 3. od 15.00 Decibely lásky
12. 3. od 18.00 EXPEDIČNÍ KAMERA 2016 
13. 3. od 10.00 Agen   Demen    
13. 3. od 15.00 Robinson Crusoe: Na ostrově zvířátek 3D PROJEKCE
13. 3. od 18.00 Polednice
15. 3. od 17.00 Zootropolis: Město zvířat 
15. 3. od 20.00 Rudý kapitán   PREMIÉRA
16. 3. od 20.00 LEBURNE MEDDOX   Americká hvězda poprvé v Česku!
17. 3. od 17.00 Kung Fu Panda 3   PREMIÉRA
17. 3. od 20.00 Dvojníci   PREMIÉRA
18. 3. od 20.00 Divadelní soubor Náplavka: Vzhůru k nebesům!
19. 3. od 10.00 Kung Fu Panda 3
19. 3. od 17.00 Grimsby   PREMIÉRA
19. 3. od 20.00 Dvojníci 
20. 3. od 10.00 Zootropolis: Město zvířat 
20. 3. od 15.00 Kung Fu Panda 3
20. 3. od 18.00 Dvojníci 
22. 3. od 17.00 Kung Fu Panda 3
22. 3. od 20.00 Trabantem do posledního dechu
23. 3. od 17.00 Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda   AKCE KINO KLUB
23. 3. od 20.00 Rudý kapitán  
24. 3. od 17.00 Zootropolis: Město zvířat 
24. 3. od 20.00 Já, Olga Hepnarová   PREMIÉRA
25. 3. od 17.00 Batman vs. Superman: Úsvit spravedlnos     PREMIÉRA
25. 3. od 20.00 Dvojníci 
26. 3. od 10.00 Barbie: Tajná agentka   PREMIÉRA
26. 3. od 17.00 Batman vs. Superman: Úsvit spravedlnosti   3D PROJEKCE
26. 3. od 20.00 Eva Nová   PREMIÉRA
27. 3. od 10.00 Řachanda
27. 3. od 15.00 Kung Fu Panda 3   3D PROJEKCE
27. 3. od 18.00 Rudý kapitán 
29. 3. od 17.00 Barbie: Tajná agentka  
29. 3. od 20.00 Grimsby 
30. 3. od 17.00 Robinson Crusoe: Na ostrově zvířátek   AKCE KINO KLUB
30. 3. od 20.00 Já, Olga Hepnarová  
31. 3. od 17.00 Kung Fu Panda 3
31. 3. od 20.00 Teorie tygra   PREMIÉRA
Připravujeme:
8. 4. od 20.00 Koncert Pavel Dobeš a Tomáš Kotrba
16. 4. od 15.00 Liduščino divadlo: ROZPUSTILÝ KABARET

Kino Lysá n. L.                  3/2016
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Městská knihovna

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 knihovny
PO   8.00 –18.00
ÚT   zavřeno
ST    8.00 –18.00
ČT    8.00 –18.00
PÁ   8.00 –18.00

TOULKY MINULOSTÍ – 1. března 2016 od 16.30 hodin 
PaedDr. Marie Kořínková se v březnové přednášce bude věnovat dějinám 
starověké Indie. Vstup volný.

Z POHÁDKY DO POHÁDKY  2. a 16. března 2016 od 16.00 hodin
Pohádkové čtení pro menší děti spojené s básničkami, říkadly, malováním 
a jiným „skotačením“. Přijďte se svými ratolestmi objevovat krásný po-
hádkový svět! Určeno pro předškolní děti (ale i pro školáky, pokud budou 
chtít).

MAROKO – 8. března 2106 od 17.00 hodin 
Zveme Vás na výlet do dávných časů, do pohádek Tisíce a jedné noci, do 
země hlubokých kontrastů. Na cestě po Maroku nás provedou manželé 
Lenka a Václav Špillarovi. Vstup volný. 

DRÁTOVÁNÍ – 9. a 23. března 2016 od 16.30 hodin
Pravidelné kurzy drátování s Janou Procházkovou v knihovně.

PC POHOTOVOST – 9. a 23. března 2016 od 16.00 do 17.00 hodin
Pokud si nevíte rady se zpracováním textového dokumentu, vyhledává-
ním na internetu či odesíláním mailové pošty, přijďte do knihovny! V tuto 
dobu totiž bude přímo pro Vás k dispozici poradenská počítačová služba, 
která Vám se základními problémy poradí. 

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI – 15. března 2016 od 17.00 hodin
Přednáška Beáty Čovanové – trenérky paměti I. stupně. Akce proběhne ve 
spolupráci s Českou společností pro trénování paměti a mozkový jogging 
v rámci Národního týdne trénování paměti.

ZAJÍMAVÉ ROSTLINY A STROMY ČELÁKOVICKA 
– 17. března 2016  od 18.00 hodin
Čelákovicko stálo vždy trochu mimo pozornost botaniků. Pokusíme se vás 
přesvědčit, že neprávem, protože tu rostou dokonce druhy, které na území 
našeho státu jinde nenajdete. Ve spolupráci s knihovnou tuto přednášku 
připravil Okrašlovací spolek čelákovický. Přednášet budou RNDr. Petr Pe-
třík, PhD., a Ing. Petr Jiras.

MADEIROVÁ VAJÍČKA – 18. března 2016 od 18.00 hodin
Kurz výroby a zdobení madeirových vajíček s Andreou Říhovou. 
Krásná krajková madeirová vajíčka již nemusí být Vaším snem! Přijď-
te se naučit, jak si poradit s jejich výrobou a jak je zdobit. Kurzovné 
250 Kč. V ceně kurzovného jsou zahrnuty náklady na materiál, sle-
pičí vejce a 1 ks husího vejce. Na kurz je nutné se přihlásit předem. 
Počet míst je omezen! 

TÁTOVÉ ČTOU DĚTEM – 19. března 2016 od 9.00 do 11.00 hodin
Zveme všechny děti, rodiče i prarodiče na dopolední čtení do knihovny. 
Těšit se můžete na čtení pohádek, zpívání a malování. Prosíme všechny 
odvážné „taťky čtenáře“, aby nám se čtením přišli pomoci. Na každého 
„tátu čtenáře“ bude čekat odměna.

ZMĚŇ SVŮJ ŽIVOT S LEHKOSTÍ – 22. března 2016 od 17.00 hodin
Rádi děláte věci po staru? Neradi něco měníte? Přijďte na interaktivní
dvouhodinové hrátky s myslí a zbavíte se strachů a obav ze změn. 
Přednáší Helena Krátká – kouč osobního rozvoje.

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY V KNIHOVNĚ 
– 24. března 2016 od 8.00 do 12.00 hodin
Dopolední program pro děti, které nerady tráví prázdniny doma. Na akci 
je nutné se přihlásit předem, počet míst na akci je omezen!

DOTEKY STRUN A KOUZLA MĚCHU – 28. března 2016 od 16.00 hodin
Velikonoční koncert v evangelickém kostele v Lysé nad Labem, na kte-
rém se představí netradiční instrumentální duo ve složení: Jitka Baštová 
(akordeon) a Jindřich Macek (loutna). 

13 LET PRO VÁS A S VÁMI – 2. – 29. března 2016
Retrospektivní výstava fotogra ií z činnosti spolku Maminky dětem, z. s., 
který od roku 2003 působí v Milovicích.

TANEČNÍ 2016 
Zápis do tanečních kurzů 2016 bude zahájen na začátku března. Pro-
síme, sledujte webové a facebookové stránky knihovny, kde budou 
aktuální informace.

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN: 
PC KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY 
– 5.  a 12. dubna 2016 od 9.30 do 11.00 hodin
Na kurz zveme všechny, kteří se chtějí dozvědět něco více o ovládání po-
čítače, chtějí se naučit pracovat s textovým editorem a objevit možnos-
ti internetu. Vzhledem k omezenému místu je nutné si účast na kurzu 
v knihovně rezervovat předem. Kurz je pro všechny zájemce zdarma.
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Kultura

Vzpomínka
Vzpomeňte si s námi na otce, 

kamaráda, známého či občana 
z Litole, Bohumila Čermáka na-
rozeného 29. 5. 1916. Bude to už 
100 let od jeho narození. Původem 
byl Francouz, byl to člověk čestný, 
přímý, veselý, obětavý, společenský 
a plný humoru. Neměl rád lenost, 
lež, podvod, závist a lakotu.

Kreslil pro děti i dospělé, psal po-
hádky, vtipy a humoresky z fotbalu, 
kterému se věnoval jako brankář, 
později jako rozhodčí. Vystudoval 
stavební průmyslovou školu v obo-
ru stavitel a architekt.

Za války byl u francouzsko-an-
glické letky, kde dostal několik vy-
znamenání za chrabrost, odvahu, 
bojovník za rozhlas v Praze atd. 
Potom sloužil jako kapitán u voj-
ska. Za minulého režimu byl pro-
následován. Později se vrátil ke své 
práci architekta a koníčkům fotba-
lu a houbám.

Zemřel mlád ve 48 letech 4. 4. 
1964. Stále na něho vzpomíná jeho 
rodina a kamarádi a možná i ti, kte-
ří mu ublížili. V nemoci, která byla 
zlá a neúprosná, všem odpustil.

Hana Lompartová (dcera)

Sluncem zalitá pláž brazilského 
pobřeží velkolepě se rozprostírající 
pod klenbou azurově modré oblo-
hy, na níž se choulí hrstka bílých 
obláčků, jemný písek schovávající 
se před slunečními paprsky ve stí-
nu svěže zelených palem, v jejichž 
korunách poletují a své rozprávky 
si vyprávějí papoušci rozličných 
tvarů  a barev, vůně exotických kvě-
tin strelície provokativně dráždící 
čich přítomných. Kam oko pohléd-
ne, spočine na pestrých barvách 
– lila se střídá s bordó, červená za-
bírá místo žluté, modrá se snoubí           
s tyrkysem. V centru toho všeho 
se ve víru samby vlní spoře oděné 
tanečnice. Jste přesvědčeni, že toto 
vše neomylně ukazuje na karneval 
v Riu? Ale kdeže! To je jen show 
uspořádaná v rámci IX. reprezen-
tačního plesu Tanečního klubu do-
spělých Lysá nad Labem (TKD).  

Výzdoba sálu, tak intenzivně na-
vozující brazilské prostředí, byla le-
tos dílem dvou mladých návrhářů, 
Veroniky Tondlové a Honzy Dubna, 
kterým se podařilo přeměnit pros-
tou výstavní halu na netradiční ta-

Výbuch vášně v Lysé na plese TKD! 

neční prostředí, jemuž na originali-
tě přidala i pestrobarevná výzdoba 
vznášející se přítomným nad hla-
vami a prozářená množstvím třpy-
tivých světel. To vše by však bylo 
zbytečné, kdyby nepřišli ti, jimž byl 
tento večer určen – milovníkům 
tance. I tentokrát se ukázalo, že 
v našem městě a jeho okolí je mno-
ho lidí, kteří umí nejen velice dobře 
tancovat, ale také si společenský 
tanec užívat. Po vstupu do sálu byla 
každému příchozímu na uvítanou 
nabídnuta sklenka sektu a v prů-
běhu večera došlo tradičně i na bo-
hatou tombolu, díky níž si někteří 
účastníci plesu odnášeli nejen pěk-
né vzpomínky, ale i hodnotné ceny. 
Po úvodním slovu, které pronesl 
předseda TKD Ing. Miloslav Škoch, 
byl ples uveden zahajovacím wal-
tzem, následovalo předtančení 
pražské taneční skupiny BRASIL 
SHOW, jež diváky uvítala párovou 
sambou.

V průběhu večera, ještě než zmí-
něná skupina před půlnocí potěšila 
přítomné svým druhým vystou-
pením, představil se obecenstvu 

svým tanečním uměním i taneční 
pár z Lysé nad Labem, Tereza Stein-
bachová a Matrin Reiser, který se 
v minulém roce pravidelně umísťo-
val na předních příčkách tanečních 
soutěží      a získal v kategorii dospě-
lí latina kvali ikační třídu C.

Neméně uznání si zasloužily 
i tanečnice z řad návštěvníků, které 
v nádherných šatech a v pevném 
držení svých tanečních partnerů 
vhodně doplnily krásu večera a 
vytvořily příjemnou společenskou 
atmosféru, jež plnila sál do brzkých 
ranních hodin. Celým večerem ta-
nečníky provázela skupina ECHO 
91 ze Starého Kolína pod taktov-
kou Pavla Doležala, které vděčíme 

za kvalitní hudební produkci, při 
níž byla radost tancovat.

Nezbývá nám tedy než poděko-
vat všem, kdo se, kromě již zmi-
ňovaných, o zdárný průběh večera 
zasloužili. Děkujeme zaměstnan-
cům Výstaviště Lysá nad Labem, 
všem sponzorům a městu Lysá 
nad Labem, kteří pomohli tuto 
náročnou akci zrealizovat. Bez je-
jich pomoci, inančního přispění  a 
hmotných darů by tento ples mohl 
být uskutečněn jen velmi těžko. 
Zvláštní poděkování patří dětem 
z MŠ Čtyřlístek, které speciálně 
pro tento ples namalovaly krásné 
obrázky papoušků, jež byly pou-
žity k výzdobě sálu. Poděkování 
patří všem členům Tanečního klubu 
dospělých, kamarádům a přízniv-
cům, kteří se na přípravě a náročné 
výzdobě tohoto plesu podíleli.

V neposlední řadě pak děkuje-
me všem účastníkům a hostům, 
kteří se přišli pobavit a zatancovat 
si. Věříme, že si odnesli nádherné 
zážitky.

Těšíme se opět na setkání se 
všemi příznivci společenského 
tance a dobré zábavy na jubilej-
ním 10. plese TKD v roce 2017.                                                                                                                                       
Bižší informace jsou dostupné 
na našich webových stránkách 
www.tkdlysa.estranky.cz. 

 Miloslav Škoch, TKD
Foto: Martin Novák 
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Pozvánky

Petr “Lynxxi” Pavliska
VÝSTAVA DOKUMENTÁRNÍCH FOTOGRAFIÍ 

Z EXPEDICE NA TŘETÍ NEJVĚTŠÍ OSTROV SVĚTA

27. 2. – 27. 3. 2016
Čajokavárna Inspirace, Lysá nad Labem

Centrum sociálních a zdravotních služeb 
Poděbrady, o. p. s.,

nám. T. G. Masaryka 1130, 290 01 Poděbrady
vyhlašuje pro uživatele terénních sociálních služeb, kluby důchodců a 
ostatní seniorské skupiny (STP, SPCCH, Sdružení Parkinson a další), 

domovy pro seniory a seniory jednotlivce

XVII. ročník soutěže
Šikovné ruce našich seniorů 

– pro radost a potěšení
Všechny práce budou prezentovány na samostatné výstavě v Lysé 
nad Labem v rámci výstavy Senior - Handicap: aktivní život 2016, která 
se uskuteční ve dnech 16. – 19. 6. 2016 společně s Lázeňským veletr-
hem a výstavou růží  - Růžová zahrada. 
Nejlepší práce budou vyhodnoceny a oceněny dne 17. 6. 2016 v rámci 
slavnostních kulturních programů v prostorách výstaviště. 
Soutěží se v činnostech -  ruční práce, literární práce, fotografi e, počí-
tačové prezentace. 

Každý okruh činností má své propozice.

Ruční práce, které jste vytvořili v průběhu posledního roku z různých 
druhů materiálů i různými technikami, například vyšívání, háčkování, 
pletení, malování, práce ze dřeva, kovu, hlíny apod. můžete přihlásit 
do soutěže do 16. května 2016 - odevzdat přihlášku a seznam prací.

Literární práce na téma:
„Podzim – nejkrásnější období v životě i v přírodě“ 
Próza – max. dvě literární práce o max. třech stranách textu (povídka, 
fejeton, vyprávění…)
Poezie – max. tři básně, posílejte společně s přihláškou do 16. května 
2016.

Fotografi cká soutěž na téma:
„Místo, které mám rád“       
Zúčastnit se může každý senior s max. šesti jednotlivými snímky 
či dvěma fotografi ckými cykly o nejvíce pěti snímcích. Fotografi e 
mohou být černobílé i barevné ve formátu nejméně 13x18 cm. 
Fotografi e zašlete společně s přihláškou do 16. května 2016.
Autory fotografi í, které budou zobrazovat osobu, prosíme o zaslání 
čestného prohlášení, které je na internetových stránkách. 

Počítačová prezentace na téma:
„Takoví jsme dnes“
Soutěž je vyhlášena pro seniory (jednotlivce), kteří vytvářejí počítačové 
prezentace. 
Prezentace musí být vytvořena v programu MS PowerPoint nebo 
podobném (OpenOffi ce Impress) v rozsahu 5 až 15 snímků na jednu 
prezentaci, celková délka by neměla přesáhnout 7 minut a nesmí být 
do ní vloženo video. Prezentace zašlete nejpozději do 16. května 2016, 
prosíme společně s čestným prohlášením, které je na našich interne-
tových stránkách.  

Kontaktní adresy:
Organizátor soutěže:
Bc. Věra Součková, středisko Centra sociálnícha zdravotních služeb
Poděbrady o.p.s. Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 1722, 
PSČ 289 22 Lysá nad Labem, tel.: 325 551 353, 775 760 777,
e-mail: souckova@centrum-podebrady.info

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

Ředitelství organizace: 
Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o. p. s., 
nám. T. G. Masaryka 1130/18, 290 01 Poděbrady, tel.: 325 626 352

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

 Za organizátory Bc. Věra Součková
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Pozvánky

Rodinné centrum Parníček 
Jedličkova 1398/9, 289 22  Lysá n. L.

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

Vyzvedávání dětí z MŠ 
a ZŠ a jejich doprovod 
na kroužky, do ZUŠ či 
do herny RC Parníček
Cena za převod 15 Kč

14. 3. od 16.00 do 19.00 hodin
PŘEDPORODNÍ KURZ 

PRO BUDOUCÍ RODIČE
- pod vedením porodní asistentky 

z nemocnice V Podolí

30. 3. od 16.00 do 17.00 hodin
BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA

na otázky bude odpovídat advokát
JE NUTNÉ SE OBJEDNAT

15. 3. od 18.30 hodin
Tvoření pro dospělé a náctileté:

VÝROBA ZE SLANÉHO TĚSTA

Nabízíme k pronájmu:
- hernu na dětské a rodinné oslavy
- tělocvičnu na cvičení, besedy, workshopy
- více informací na tel. 730 772 133 
  či emailu: info@rcparnicek.cz

KROUŽKY A KURZY
Pro děti od 0 do 3 let:
– Babyklubko
– Hudební všeználek
 (pro děti 1–2 roky)
– Hudební všeználek
 (pro děti 2–3,5 let)
– Cvičení (pro děti 1,5–3,5 let 
 s rodičem)
Pro děti od 3 do 6 let:
– Výuka hry na fl étnu 
 (pro děti 4–6 let)
– Tvořivá výtvarka
 (pro děti 4–6 let)
– Hudební všeználek
 (pro děti 3–6 let)
– Taneční školička TSK
 (pro děti 3–6 let)
– Cvičení (pro děti 3–6 let)
Pro děti od 6–15 let:
– Angličtina s rodilou mluvčí
 (pro děti  6–8 let)
– Tvořivé dílny (pro holky 
 a kluky 6–10 let)
– Tvořivá výtvarka 
 (pro děti  6–8 let, 9–15 let)
– Výuka hry na fl étnu 
 (pro děti 6–8 let)
Pro dospělé vč. hlídání dětí:
– Anglická konverzace 
 s rodilou mluvčí
– Cvičení pro ženy i těhotné
– Tvořivé dílny (děti se nehlídají)
– Výuka hry na fl étnu 
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Pozvánky

Domov Na Zámku Lysá nad Labem, p. o.
Vás srdečně zve na 

Benefi ční koncert
 

Šporkovo dechové trio: Eva Otradovská - hoboj 
                                    Jan Czech - klarinet

                                      Milan Muzikář - fagot
 

pátek 18. 3. 2016
od 18.00 hodin
sál 1. patra

Program:
W. A. Mozart
F. X. Dušek
A. Dvořák
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Zámecké novinky

Zámecké novinky

Máme tu měsíc březen a jeho 
název pochází z rašení bříz a za-
čátku březosti zvířat. Letošní zima 
si s námi opět pohrává. Je střídmá, 
proměnlivá, skoupá na sněhovou 
nadílku. Doufejme, že si příroda 
odpočinula a nabrala dost sil k ná-
sledujícímu jaru.

My se na jaro těšíme. Připravo-
vali jsme se na Zámecký – Valen-
týnský ples a na masopust, poma-
lu tvoříme výrobky s velikonoční 
tematikou. Tím trénujeme nejen 
zručnost rukou, ale veselým po-
vídáním a vzpomínáním na doby 
mládí i naši paměť. 

Cvičíme při pravidelných tzv. 
„Hýbánkách“, hrajeme na kytaru, 
zpíváme, čteme knihy, hrajeme 
společenské hry, vaříme, promítá-

me fotogra ie a videa z proběhlých 
akcí. Těm, kdo z různých důvodů 
nemohou do pracovní dílny, se vě-
nujeme individuálně na pokoji, ať 
už jde o cvičení, čtení, či ruční prá-
ce apod.

Nezapomínáme ani na ducho-
vní stránku. Po krásné letošní 
„Poutní tříkrálové mši“, která se 
uskutečnila 9. ledna, pokračuje-
me v katolických i evangelických 
bohoslužbách.  Zámecká kavárna 
také nepřestává žít. Všem návštěv-
níkům se jistě dobře sedí v nových 
kavárenských židlích u nových ka-
várenských stolků, a když se ještě 
přidá něco dobrého s muzikou, 
zpěvem a tancem… Kdo by odolal? 
Chystáme i další novinku. Naše 
kavárna se stane internetovou. 

Klienti i návštěvníci budou moci 
tuto službu využívat. Podařilo se 
nám obměnit a dovybavit zámec-
kou kuchyni, a to nám umožnilo 
rozšířit obědové menu. Klienti i 
zaměstnanci si mohou vybírat ze 
tří hlavních chodů. Toto zkvalit-
nění stravování všichni přivítali 
s velkým ohlasem.

Také jsme navštívili lyské výsta-
viště na výstavě „Chovatel“. Probí-
há „Univerzita volného času“, kde 
si povídáme, čteme a sledujeme 
dokumenty a ilmy s různými té-
maty. V lednu i v únoru jsme slavili 
se všemi, kteří se v těchto měsí-
cích narodili. Již tradičně jsme se 
s jubilanty sešli v reminiscenční 
místnosti a zpívali jsme, vyprávěli 
historky z mládí a samozřejmě ka-
ždý oslavenec si sfoukl svíčku na 
dortu.  Na konci ledna se jídelnou na 
1. patře rozvonělo česnekové aro-
ma. To se vám společně sejdeme, 
posedíme, loupeme česnek a po-
máháme tak našim kuchařkám a 
přitom si uděláme výborné domá-
cí zámecké bramboráky. A ty pak 
chutnají, když přiložíme ruku k dílu. 
Úklid je pak horší, ale stojí to za to.

A co nás čeká? V březnu jis-
tě „retro“ oslava MDŽ, návštěva 
„školkových a školních“ dětí a 
„Holky v akci“ uvaří či usma-
ží něco dobrého. Budeme se 
připravovat na Velikonoce. 
Náš domov si vyzdobíme a 
také zavzpomínáme na veli-
konoční tradice. Vytvoříme 
spoustu výrobků s velikonoční 
tematikou, se kterými se poje-
deme pochlubit na prodejní vý-
stavu v budově KÚ Středočeské-
ho kraje v Praze. Rádi bychom 
navštívili „velikonoční skanzen“ 
v Přerově nad Labem. 

Závěrem k Vám přicházíme s po-
zváním na, v pořadí již páté, přátel-
ské setkání v rámci projektu „Křes-
lo pro hosta“, tentokrát obnoveně, 
s herečkou paní Uršulou Klukovou, 
které se bude konat dne 11. 3. 2016 
od 17.00 hodin na sále 1. patra.

18. 3. 2016 Vás srdečně zveme 
na Bene iční koncert – Šporkovo 
dechové trio. Začátek v 18.00 ho-
din, sál 1. patra.

S přáním krásných dnů zdravím.
Mgr. Jiří Hendrich, ředitel

Domov Na Zámku Lysá n. L.
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ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem, 
nám. B. Hrozného 12, www.zsbhrozneho.cz, 
přijme na plný úvazek 
KVALIFIKOVANÉHO PEDAGOGA I. STUPNĚ 
od šk. roku 2016/2017 a 
KVALIFIKOVANÉHO PEDAGOGA II. STUPNĚ 
(Čj, Nj, D, Ov, Hv) od dubna 2016. 

Kontakt: PaedDr. I. Jarešová, 
tel. 601 367 903
reditel@zsbhrozneho.cz

Školství

ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem (www.zsjaklysa.cz) 
hledá na plný i částečný úvazek
KVALIFIKOVANÉ VYUČUJÍCÍ M, ICT, VV 
a I. STUPNĚ SE ZNALOSTÍ AJ, 
výhodou praxe s dětmi s SVP; dále 
ASISTENTKU PEDAGOGA 
a VYCHOVATELKU na částečný úvazek. 
Nástup 1. 8. 2016. Služební byt možný. 
Strukturovaný životopis s referencemi a motivačním dopisem 
zasílejte do 20. 3. 2016 na info@zsjaklysa.cz.

V pondělí 
1. února 2016 
proběhlo na dru-
hém stupni naší 
školy školní kolo 

konverzační soutěže v němec-
kém jazyce. Jsme moc rádi, že 
mají naši žáci o tuto tradiční ja-
zykovou soutěž zájem a nebojí se 
zúčastnit. Letos se do školního 
kola zapojilo celkem devět žáků 
ze sedmých, osmých a devátých 
ročníků.

V kategorii I. A, kam spada-
jí šesté a sedmé třídy, soutěžily 
Zuzka Krupová, Kačka Hejňáková 
a Šarlota Kutáčová. V kategorii 
II. A soutěžili žáci osmých a devá-
tých ročníků: Pavlína Jehličková, 

Školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce

Martina Rechtigová, Marie Blaž-
ková, Kateřina Krupová, Jan Filip 
a Filip Kolář.

Průběh soutěže se příliš nelišil 
od předchozích let – žáci nejprve 
absolvovali poslechový test, poté 
si vylosovali pořadí a následně po-
stupně předstupovali před „zku-
šební komisi“ s cílem okouzlit ji 
svými jazykovými schopnostmi. 
Každý se nejprve představil, krát-
ce pohovořil na vylosované téma 
a na závěr se pokusil co nejlépe a 
nejobsáhleji popsat obrázek. Ně-
které chvíle možná pro soutěžící 
nebyly úplně jednoduché, protože 
ne každý umí „vařit z vody“, všich-
ni však udělali maximum proto, 
aby podali svůj nejlepší výkon, za 

což jsme moc rádi.
Po důkladném zvážení a po-

rovnání všech výkonů rozhodla 
komise ve složení E. Poborská, 
I. Brčáková, D. Papáčková a P. Po-
korný o pořadí a o postupujících 
do okresního kola, které se kona-
lo v šestém týdnu v Nymburce. 

Výsledková listina:
Kategorie I. A (6., 7. ročníky)
1. Šarlota Kutáčová 
 – postup do okresního kola
2. Kateřina Hejňáková 
 – postup do okresního kola
3. Zuzana Krupová
Kategorie II. A (8., 9. ročníky)
1. Filip Kolář 
 – postup do okresního kola

2. Jan Filip 
 – postup do okresního kola
3. Kateřina Krupová 
 – postup do okresního kola
4. Marie Blažková
 Pavlína Jehličková
 Martina Rechtigová

Děkujeme všem soutěžícím za 
odvahu a účast. Postupujícím gra-
tulujeme a držíme palce v okres-
ním kole! 

Všichni soutěžící předvedli vel-
mi dobré výkony. Věříme, že vás 
němčina bude provázet i nadále. 
Již nyní se na vás všechny těšíme 
zase za rok!

Za vyučující NJ zapsal
Petr Pokorný

Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
pořádá pod vedením 
Ing. J. Bodláka, M. Krebse 
a vybraných žáků ZŠ

pro seniory 
a začátečníky
První informa  vní schůzka: 
16. března 2016 v 16.00 hodin 
ve vstupní hale školy
Cena: 400 Kč
Informace na tel.: 723 948 461, 325 551 220
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Školství

Naše ško-
la poskytuje 
všeobecné 
a odborné 

ekonomické vzdělání. Absolven-
ti jsou připraveni pracovat jako 
asistenti nebo účetní ve státním 
i soukromém sektoru, referenti 
ve veřejné správě, v cestovním 
ruchu nebo v oblasti manage-
mentu. Během studia získají ne-
jen teoretické znalosti, ale i prak-
tické dovednosti. Ty získávají 
mimo jiné během odborné praxe, 
která je povinnou součástí studia. 
Dlouhodobě věnujeme velkou 
péči zajištění praxí v reálném 
pracovním prostředí. Spolupra-
cujeme s řadou institucí, dlou-
hodobě např. s městskými úřady 
v Lysé nad Labem, Brandýse nad 

Odborná praxe – vstupenka do lepšího zaměstnání

Labem, Milovicích a Čelákovicích, 
s Výstavištěm Lysá nad Labem, 
s Kovonou, a. s., s Českou spořitel-
nou, a. s., a dalšími. 

Praxi našich žáků organizujeme 

tak, aby odpovídala Evropskému 
systému kreditů pro odborné vzdě-
lání a přípravu (ECVET). To zname-
ná, že zadáme požadavky na praxi 
žáka a ověřujeme, které činnosti a 
dovednosti si během praxe osvojil 
a jak. Žák poté získá certi ikát o spl-
nění konkrétní složky kvali ikace – 
kreditu ECVET. Ten je pak součástí 
tzv. europassu, dokladu o dosaže-
ném vzdělání potřebném pro práci 
v zahraničí. 

O odborné praxi našich žáků 
jsme v roce 2015 zpracovali přípa-
dovou studii, která je dalším ško-
lám k dispozici na http://pospolu.
rvp.cz/detail-materialu?id=342 
jako příklad dobré praxe. V lednu 
2016 byla na žádost Svazu prů-
myslu a dopravy České republiky 
zmíněná studie zveřejněna jako 

příklad spolupráce mezi střední-
mi odbornými školami a zaměst-
navateli v oblasti odborné praxe 
v „Almanachu technického vzdě-
lávání“, elektronické knize, která 
obsahuje přehled středních škol 
s technickým zaměřením.

Těší nás, že systém odborných 
praxí na naší škole je odborní-
ky ve vzdělávání i představiteli 
Svazu průmyslu a dopravy Čes-
ké republiky hodnocen jako 
příkladný. To, že naši absolventi 
jdou do praxe vybaveni kredity 
ECVET, jim jistě usnadní získat 
kvalitní zaměstnání. Navíc mají 
výhodu, kreditní systém do vět-
šiny ostatních středních škol 
teprve vstupuje.

RNDr. Ivana Dvořáková
Obchodní akademie Lysá n. L.
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Zápis do prvního ročníku
První týden v únoru na naší ško-

le proběhl zápis do prvních tříd. 
Více než 80 předškoláků v dopro-
vodu starších školáků plnilo úko-
ly na pěti stanovištích. Za každý 
splněný úkol dostali razítko na so-
vičku (zápisový lístek). Po získání 
všech razítek na předškoláky čeka-
la odměna. Vše se odehrávalo pod 
bedlivým dohledem rodičů.

Dílna čtení a psaní - veršování
Čtenářské dílny a dílny psaní se 

na naší škole staly běžnou praxí. 
V dílnách psaní, jež jsou se čtením 
úzce spjaty, se děti učí rozvíjet for-
mulování svých myšlenek a práci 
s textem. Rovněž zkouší tvořit své 
první literární pokusy.

Aktuálně ze ZŠ J. A. Komenského

Školní družina
Školní družina má opět připra-

ven bohatý program, tentokrát 
pod názvem Březen – měsíc kni-
hy, a proto pořádá školní družina 
výtvarnou soutěž Broučci. Děti 
vytvoří výstavky svých oblíbených 
knih, budou si o nich vyprávět a na-
vštíví knihovnu. Inspirací pro další 
téma tvoření družinových dětí jsou 
blížící se Velikonoce, velikonoční 
tradice a s tím související výroba 
velikonočních dekorací. 

Robotický kroužek
Ve školním roce 2015/16 byl za-

ložen na naší škole Robotický krou-
žek při DDM Nymburk. Pět členů 
kroužku se seznamuje se základy 
programování. K dispozici máme 
2 sady stavebnice LEGO Mind-

storms EV3. Pomocí stavebni-
ce lze vytvořit živé roboty – až 
5 různých typů. Programujeme 
roboty, jak mají chodit, mluvit, 
pohybovat se a dělat, co potře-
bujeme, za pomoci intuitivní 
aplikace EV3 Programmer. Roboty 
lze též ovládat a programovat ze 
Smart zařízení Android, nebo iOS.

Exkurze, soutěže a kulturní akce
V polovině února se žáci 6. A vy-

pravili do Prahy na prohlídku bu-
dovy Národního divadla. Exkurze 
propojila učivo z předmětů člověk 

a společnost a český jazyk a litera-
tura. Díky této návštěvě jsme mohli 
s dětmi nahlédnout i do prostor 
veřejnosti nepřístupných. Prohlíd-
ka byla velmi zajímavá a vřele ji 
doporučujeme. 

Měsíc březen proběhne ve zna-
mení olympiád z fyziky, chemie 
(pouze II. stupeň) a matematiky. 
Vědomostní soutěže z matemati-
ky proběhnou postupně na obou 
stupních naší školy.

ZŠ J. A. Komenského Lysá nad 
Labem pořádá pod vedením Ing. 
J. Bodláka, M. Krebse a vybraných 
žáků školy Počítačový kurz pro 
seniory začátečníky. Kurz začí-
ná 16. března a je naplánován na 
5 setkání (každé setkání trvá cca 
60 minut). Další organizační infor-
mace naleznete na plakátu k akci. 

Den před velikonočními prázdni-
nami, ve středu 23. března, se bude 
konat další Projektový den. Ten-
tokrát s názvem Výchova v evrop-
ských a globálních souvislostech. 
Školní parlament uspořádá pro 
žáky z I. stupně Maškarní karneval.  

Mgr. Tereza Říhová
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TIRÁŽ

Trika
Trika jsou barevná a hezká,
dlouhá a taky krátká,
krásná i ošklivá
a jsou na nich draci a princové,
princezny a taky králové…

Jakub Ječný, 5. B
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Ve dnech 11. – 17. 1. 2016 v pol-
ském Krakově proběhl jubilejní 
10. ročník mezinárodní soutěže 
talentu a módy Vánoční anděl. 

Soutěže se zúčastnily děti 
z Bulharska, Ukrajiny, Běloruska. 
Českou republiku reprezentovaly 
Romana Drábková ze Šnepova a 
Erika Fenclová z Poděbrad. 

Účasti v této mezinárodní sou-
těži předcházelo vítězství Romany 
a Eriky v prosincovém prestižním 
mezinárodním festivalu Poklad 
národů - Interbrilliant World® 
v rámci soutěže Miss/Mister a Top 
Model Interbrilliant World Chris-
tmas Star 2015. Pořadatelem fes-
tivalu je NR Meyer Company, s.r.o., 
(Nymburk). Tato akce již mnoho 
let tradičně probíhá na Výstavišti 
v Lysé nad Labem. Tento rok svojí 
přítomností v odborné porotě fes-
tivalu poctil starosta města Lysá 
nad Labem, pan Mgr. Jiří Havelka. 

Festivalu se zúčastnily děti ve 
věku  3–18 let z celé České repub-
liky, Běloruska, Moldávie, Ukrajiny 
a Švýcarska. Porota vysoce ohod-
notila vystoupení Romany a Eriky 
a pořadatel festivalu se na základě 
výsledků se rozhodl předat dív-
kám pozvání na mezinárodní sou-
těž Vánoční anděl. 

V Polsku dívky důstojně repre-
zentovaly svoji vlast a výsledkem 
jejich snahy se staly vítězné tituly. 
Romana získala titul Stříbrný anděl 
a Erika získala Grand prix soutěže. 

Momentálně se děvčata připra-
vují na další ročník mezinárodní 
soutěže Miss/Mister Interbrilli-
ant World 2016, která proběhne 
v dubnu v rámci výstavy Elegan-
ce 2016 na Výstavišti v Lysé nad 
Labem, a na mezinárodní klaní 
Prince & Princess of the World 
2016, které proběhne v červnu 
v Bulharsku. 

10. ročník mezinárodní soutěže talentu a módy Vánoční anděl

Tímto chci poděkovat pořa-
datelce mezinárodního festivalu 
Poklad národů - Interbrilliant World 
paní Viktorii Meyer za odbornou 
přípravu a zastoupení děvčat v za-
hraničí, sportovnímu klubu Funatic 
club Brandýs nad Labem za spon-

zorský dar a slečně Anetě Duškové 
z MěÚ Lysá n. L. za poskytnutí upo-
mínkových předmětů města, které 
Romana s radostí předala v Polsku 
soutěžícím z různých států, a tím 
prezentovala město Lysá n. L.

Dana Drábková

Dobrovolné hasiče z Lysé nad 
Labem přijal ve svém úřadě hejt-
man Středočeského kraje Ing. Mi-
loš Petera. Na krátkém posezení 
jim poděkoval za jejich činnost a 

Naše hasiče přijal hejtman
Středočeského kraje

předal Medaili hejtmana a Čestné 
uznání za 1. místo v anketě Dobro-
volní hasiči roku 2015.

Jiří Zima
SDH Lysá nad Labem 

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

Pá 18. 3. MUDr. Chocholová
So 19. 3. MUDr. Čerňanská
Ne 20. 3. MUDr. Čerňanská
Po 21. 3. MUDr. Čerňanská
Út 22. 3. MUDr. Matasová
St 23. 3. MUDr. Chocholová
Čt 24. 3. MUDr. Dáňová
Pá 25. 3. MUDr. Čerňanská
So 26. 3. MUDr. Matasová
Ne 27. 3. MUDr. Matasová
Po 28. 3. MUDr. Čerňanská
Út 29. 3. MUDr. Matasová
St 30. 3. MUDr. Chocholová
Čt 31. 3. MUDr. Dáňová
Pá 1. 4. MUDr. Matasová
So 2. 4. MUDr. Dáňová
Ne 3. 4. MUDr. Dáňová

 Všední dny: 17.00 – 22.00 hodin
 Sobota, neděle a svátek: 8.00 – 20.00 hodin
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Kavárnička masopustní
Plesový měsíc leden nám ute-

kl doslova jako voda, i s nečeka-
nými sněhovými přeháňkami a 
teplotami hluboko pod bodem 
mrazu. Měli jsme trochu potíže 
s bezpečnou chůzí po zasněže-
ných či zledovatělých chodnících, 
a i to snad mohlo být důvodem 
trochu nižší účasti v Kavárničce. 
Přitom jsme měli v Křesle pro 
hosta vzácnou návštěvu – pana 
Ing. Miloslava Škocha a pana 
Ing. Miloše Dvořáka – oba před-
stavitele Tanečního klubu dospě-
lých (TKD) z našeho města.

Výběr návštěvy nebyl náhodný. 
Právě probíhající plesová sezo-
na nám připomíná naše mladá 
léta, kdy jsme nevynechali žádný 
velký bál. Ať to byly plesy hasi-
čů, sportovců, myslivců či jiných 
pořadatelů. A právě naši milí 
návštěvníci nás podrobně infor-
movali o svých reprezentačních 
plesích, jichž se zúčastňují stov-
ky návštěvníků. Plesy jsou sku-
tečně dokonale zorganizované, 
s předtančením, s tombolou, a 
hlavně s nejkrásnější dostupnou 
výzdobou, charakterizující poje-
tí plesu. K poslechu i tanci hrají 
profesionální taneční soubory. 
Jak to všechno probíhá, nám naši 
hosté předvedli na videozázna-
mu, doplněném živým slovem 
pana Ing. Škocha. Bylo to velice 
poutavé a bude nás to určitě lá-
kat k návštěvě jejich dalších plá-
novaných akcí. 

A že hlavní organizátoři si 
dovedou s tancem dokonale po-
radit, nám předvedli v následu-
jícím tanečním čase. Sice až po 
gratulaci lednovým jubilantům 
(paní Božence Vitmanové a panu 

Františku Řehákovi), ale tanec 
byl prostě jejich. Nebyly to jenom 
polky, valčíky a tanga, ale třeba 
ptačí tanec, country a jiné tance 
svižné, v nichž taneční dvojice 
rejdily po celém tanečním par-
ketu jako mladíci, sotva škole 
odrostlí. 

Další setkání jsme měli před 
Hromnicemi. Přísloví říká o skři-
vánku, který by měl vrznout… 
Nemusíme však mít strach, že 
by zmrznul. Mrazy, které nás za-
sáhly v lednu, jsou zřejmě v ne-
dohlednu. Ale počasí nám pořád 
zvlášť nepřeje. Mrholí, pořád 
padá drobný deštík. Až nahlas 
uvažujeme: Přijde nám vůbec 
někdo za tohoto počasí do Ka-
várničky? Ale účast nám přilákal 
host v Křesle – pan Mgr. Bedřich 
Stehno, lyský básník.

Když jako mladý kantor přišel 
do Lysé, byl doslova okouzlen 
prostředím, které dodnes popi-
suje ve svých verších. Vůbec se 
nedivil našemu historickému 
mecenáši umění – Františku An-
tonínu Šporkovi, že si právě Ly-
sou vybral za svůj domov. Vždyť 
v prostředí rovinatého Polabí je 
u nás najednou Zámecký vrch, 
Šibák, Přerovská a Semická hůr-
ka… Zkrátka prostředí inspiru-
jící citlivou duši. A pak už jenom 
tužku a blok a verše se hromadí 
na čisté stránce.

Hodně toho pan magistr s ci-
tem zaznamenal. Dnes je toho 
pět tištěných publikací, ze kte-
rých nám recitoval. Sklidil velký 
potlesk od pozorně naslouchají-
cích hostí. 

Že lyské prostředí okouzlí i jiné 
citlivé duše, nám předvedl další 

náš milý host a zastupitel města 
– pan ing. Petr Gregor. Přednesl 
nám svoji báseň Lyské Polabí. 
I on sklidil uznání a potlesk.

Poděkovali jsme vystupujícím 
a nadešel další bod programu. 
Byla to masopustní gratulace 
jubilantům, slavícím narozeniny 
v tomto období. Byli to manželé 
Pohorští, paní Fišerová a pan Do-
volil. Dostali vytištěné přáníčko, 
přednesené před celým fórem. 
A pak už nastal čas zpěvu a tance. 

Vyzvání k tanci dostali právě naši 
hosté a samozřejmě jubilanti, 
i když dva se ze zdravotních dů-
vodů nemohli zúčastnit. Pak se 
taneční parket naplnil ostatními 
a čas nám tak neuvěřitelně uběhl, 
že se nám ani nechtělo domů.

Rozloučili jsme se s přáním 
hezkého prožití masopustu. 
A moc se těšíme na příští setká-
ní v naší oblíbené Kavárničce 
v restauraci U Bílé labutě.

MVDr. Jan Kořínek

Lukášek se usmál a zavrtěl se na svém invalidním vozíku. Čekala ho návštěva toalety, což pro něj 
pokaždé znamenalo vynaložení velkého úsilí, a to vstát z invalidního vozíku a přesednout na toaletu. 
Takový je úděl Lukáška, chlapce s Downových syndromem, jenž se postupně stává imobilním a je odká-
zán na pomoc pedagogů a asistentů. Tentokrát ho čekal o něco snadnější fyzický výkon, jelikož mu bylo 
na toaletu namontováno madlo. Ještě nedávno ho nepotřeboval, ale vzhledem ke zhoršování jeho 
pohyblivosti se teď pro něj stalo nezbytnou pomůckou. Lukášek nemluví a své emoce vyjadřuje výrazem 
obličeje, občas ještě přidá jakési zamručení či zahoukání. Věřím, že kdyby mluvil, zajisté by namontované 
madlo do nebes vychválil, hlasitě a s úsměvem by poděkoval. A komu a proč? Panu a paní RETROVÝM, 
do jejichž obchodu jsme se vypravili madla zakoupit (potřebovali jsme dvě) a nakonec jsme si je odnesli 
jako dárek pro Lukáška.

Panu a paní Retrovým moc děkujeme a přejeme: „ať se kšefty hýbou“ a ať se jim daří v jejich nové 
prodejně. Jejich skutek nás moc potěšil a Lukáškovi moc pomohl.

Mgr. Irena Dlabolová, za pedagogický sbor i celou školu

Poděkování Táně a Lubošovi Poděkování
Děkujeme touto cestou 

všem, kteří doprovodili pana 
Josefa Světlého na jeho po-
slední cestě a svou účastí se 
snažili zmírnit naši bolest 
slovem útěchy. Rovněž dě-
kujeme za květinové dary.

Zarmoucená rodina

Jitka Kavková (dcera)
Na Vysoké mezi 554

289 22   Lysá nad Labem
Tel.: 723 047 718
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Stalo se již tradicí, že v měsíci 
lednu Myslivecký spolek Lysá nad 
Labem – Doubrava pořádá v Kul-
turním domě v Milovicích mysli-
vecký ples. V letošním roce to byl 
již v pořadí VII. ročník.

Dne 16. 1. 2016 po 19. hodině, se 
začal sál o dvě stě šedesáti místech 
za-plňovat účastníky plesu. U vcho-
du je vítali členové MS a uváděli 
účastníky ke stolům.

Krátce po 20. hodině byl ples 
zahájen. Za hraného pochodu my-
slivci nastoupili do sálu s bohatou 
zvěřinovou tombolou zavěšenou 
na dřevěných bidlech. Na bidlech 
bylo jmenovitě 40 ks divokých ka-
chen, 40 ks bažantů, 5 ks orebic, 
12 ks zajíců, 6 ks divočáků, 1 ks 
srnčete, 1 ks danče a jako hlavní 
cena 1 ks mladé jelení zvěře. Cel-
kem tombola obsahovala na 100 ks 

zvěře. Po nástupu a ztišení hluku 
v sále následovalo myslivecké ha-
lali, kterým myslivci vzdali úctu 
ulovené zvěři. Poté přítomné při-
vítal člen MS, představil hudební 
soubor XBAND a informoval o prů-
běhu plesu. Závěrem popřál všem 
příjemnou zábavu a nějakou tu vý-
hru. Za potlesku sálu byla zvěř od-
nesena zpět do místnosti, kde byla 
připravena na půlnoční tombolu.

Ples začal a taneční parket byl 
neustále zaplněn, tančilo se téměř 
pořád, kromě přestávek na občers-
tvení tanečníků i hudebníků.

Osudí s tombolovými lístky se 
roztočilo úderem půlnoci. Výherci 
si svoji výhru vyzvedávali přímo 
na sále.

Po této přestávce se parket opět 
roztančil a všichni se skvěle bavili 
až do třetí hodiny ranní. Potěšují-

cí bylo, že naše společenská akce 
uspokojila starší, ale i mladší ge-
neraci.

Závěrečné hodnocení je jedno-
značné, a to že myslivecký ples při-
spívá k dobrému jménu a popula-

rizaci myslivosti na veřejnosti. Ples 
byl na dobré úrovni, o čemž svědčí 
spokojenost zúčastněných.

Sajfrt Josef st.
MS Lysá n. L. – Doubrava
foto: Pastrňák Miroslav

Myslivecký ples v Milovicích se vydařil!

V posledních letech došlo 
k navýšení stavů černé zvěře. 
Tato zvěř se rozšířila i do honi-
teb, kde se vůbec v minulosti 
nevyskytovala.

Z těchto důvodů Ministerstvo 
zemědělství ČR vyhláškou č. 
343/2015 rozhodlo o prodloužení 
lovu černé zvěře a to tak, že od 1. 1. 
2016 je možné lovit tuto zvěř bez 
omezení věku a pohlaví.

Myslivecký spolek Lysá nad 
Labem – Doubrava se na své 
lednové schůzi tímto zabýval a 
vyzval všechny členy ke zvýše-
né aktivitě lovu černé zvěře, a to 
z důvodu značných škod na ze-
mědělských porostech, hlavně 
na kukuřici, řepce, obilí a jiných 
plodinách.

Divoké prase jako všežravec 
likviduje i přírůstky mladé zvě-
ře, např. zajíců, bažantů, koropt-
ví a dokonce i srnčí zvěře. V naší 
honitbě se černá zvěř zdržuje 
v úseku honitby Šibák, Josefov, 
Hrabanovská rezervace a Dvorec-
ko. Vysoké stavy této zvěře jsou 
v lesní honitbě Vojenských lesů 
Milovice, Lipník a Jiřice, odkud 
zvěř přechází za potravou do 
všech honiteb v rámci celého 
lyského okolí.

Za rok 2015 bylo v naší honit-
bě uloveno celkem 15 ks černé 
zvěře, což je alarmující počet. Sa-
motný lov je velice náročný, a to 
z důvodu, že zvěř z různých kry-

Zvýšený lov černé zvěře (prase divoké) a nebezpečná nákaza psů

tů vychází za potravou až pozdě 
večer a v noci, kdy je ztížena vidi-
telnost zvěře.

Obracím se tímto na širokou 
veřejnost, aby pochůzky, pří-
kladně se svým psem, ve vyjme-
novaných lokalitách provozovali 
pouze po veřejných cestách, aby 
pes nebyl volně puštěn a v přípa-
dě večerní pochůzky, aby občan 
na sebe upozornil osvětlením, 
např. baterkou apod. Byly zjiš-
těny případy, že občan se svým 
psem se pohyboval v honitbě i ve 
23.00 hodin večer mimo cestu, 
což pokládáme za velice nero-
zumné chování.

Tímto je pro myslivce ztížena 
možnost zvěř ulovit, a to právě 
z důvodu rušení zvěře v těchto ho-
dinách. Upozorňujeme i na otázku 
po stránce bezpečnostní.

Černá zvěř již od února a i v dal-
ších měsících metá selata. V tuto 
dobu je veliké nebezpečí napadení 
bachyní, která má selata a ta veli-
ce chrání. Bylo dost případů, kdy 
v tuto dobu došlo k napadení člo-
věka bachyní a i usmrcení na volno 
puštěného psa, který se k bachyni 
se selaty přiblížil. NEPODCEŇUJ-
TE TYTO PŘÍPADY! Na fotogra-
ii “zbraně” divočáka uloveného 

v Hrabanově.
Druhé upozornění se týká 

AUJEZSKÉHO choroby, která je 
přenosná na psa a kočku. Přená-

ší se výkaly a tělními tekutinami 
divokých prasat. Nakažený pes 
nebo kočka hynou ve velkých 
bolestech.

Pokládali jsme za nutné sezná-
mit občany se zvýšeným lovem 
černé zvěře i s možnou nákazou 
psů a koček. Věříme, že vzájem-
ným pochopením myslivecké 
činnosti dokážeme uvedené 
nové záležitosti v přírodě zvlád-
nout bez nějakých problémů. 

Josef Sajfrt st.
MS Lysá n. L. – Doubrava

Přijďte s dětmi strávit příjemný den v MK v Nymburce-Drahelicích. 
Můžete si prohlédnout modelové kolejiště a dě   nechat vyzkoušet 

různá řemesla – výrobu motýlků z pedigu nebo šperků, sypání 
obrázků z písků a zdobení perníčků. 

Bude zde také prodej hrnčířských výrobků a výrobků z pedigu, 
šperků, velikonočních perníčků a dřevěných vláčků.

Mlsání pro dě   i dospělé zajis   Vinný bar a kavárna Luna.
Otevřeno máme i každý víkend od 10.00 do 17.00 hodin. 

sobota 12. 3. 2016 od 10.00 do 17.00 hodin

Přivítání jara 
v Modelovém kolejiš  
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A na bazén, poštu, parkoviště 
či hotel, které mají vyrůst v loka-
litě bývalé Fruty (dnes Zåhrada)? 
Také jsem se těšil a vyhlížel, kdy 
už konečně… Ještě stále mám 
v živé paměti anketu, s jejíž 
pomocí v roce 2007 zjišťova-
lo tehdejší vedení města v čele 
s Jiřím Havelkou, o jaká kulturní, 
sportovní či veřejně prospěšná 
zařízení mají občané zájem. Ta 
nejžádanější pak měl v lukrativ-
ní oblasti v centru města vybu-
dovat investor, který jejich stav-
bu bude inancovat z části zisku 
z prodeje bytů, které zde budou 
také postaveny. Tak se to tehdy 
říkalo, tak se o tom psalo, tak 
jsem to pochopil.

Ve zmíněné oblasti se již delší 
dobu staví, vznikají nové bytové 
domy, a to jak na soukromých 
pozemcích, tak na pozemcích 
vlastněných městem. V mno-
hých bytech již bydlí noví oby-

Taky se stále ještě těšíte na městský kulturní sál?
vatelé. O slibovaném kulturním 
sále, bazénu ani poště však stále 
není slyšet.

Po komunálních volbách 
v říjnu 2014 jsem se stal členem 
inančního výboru. Z titulu svo-

jí funkce jsem začal řešit, proč 
v bývalé Frutě zatím vznikají jen 
bytové domy, ale občanská vyba-
venost nikde.

Pročetl jsem tedy velmi peč-
livě smlouvu, kterou uzavřelo 
město Lysá nad Labem s irmou 
MS Development, a ačkoliv ne-
mám právní vzdělání, získal jsem 
dojem, že stavební irmu nic ne-
zavazuje k tomu, aby občanskou 
vybavenost vybudovala. Finanč-
ní výbor na základě tohoto mého 
zjištění navrhl zpracovat práv-
ní audit smlouvy. Tento právní 
rozbor, vypracovaný advokátem 
Štěpánem Řiháčkem, se projed-
nával na jednání zastupitelstva 
města v listopadu 2015. Všechna 

moje zjištění se potvrdila. Firma 
MS Development není dle smlou-
vy nijak povinována občanskou 
vybavenost vybudovat – pokud 
však zahájí výstavbu, její první 
etapou musí být realizace občan-
ské vybavenosti (tak jak slíbila 
ve výběrovém řízení). Zastupi-
telstvo města tedy uložilo panu 
starostovi projednat s irmou MS 
Development úpravu smlouvy.

Za přečtení stojí článek, kte-
rý vyšel na přední straně Lis-
tů 2/2008 (lze volně stáhnout 
z webových stránek města). Mož-
ná by stálo za to tento článek Jiří-
ho Havelky znovu v Listech otisk-
nout, abychom měli srovnání, co 
„investor musí v rámci výstavby 
realizovat“ a co skutečně po osmi 
letech realizuje.

Taky je vám z toho smutno? 
Máte pocit, že vás někdo okla-
mal? Že něco není v pořádku? 
Také se vám nechce opustit my-

šlenku na možnost vybudovat 
v oné skvělé lokalitě to, co v na-
šem městě velmi chybí? Nebo 
si myslíte stejně jako zastupitel 
Hynek Fajmon na lednovém pra-
covním zasedání zastupitelstva, 
že to prostě jen nevyšlo? Na-
padá mě ještě spousta dalších, 
závažnějších otázek: Proč nikdo 
neohlídal, aby požadavek na vý-
stavbu občanské vybavenosti 
byl zpracovaný ve smlouvě tak, 
aby byl vymahatelný? Bylo to 
z neznalosti, nedbalosti, nebo 
to snad byl záměr? Existuje zde 
vůbec politická vůle ke zjednání 
nápravy? 

Přeji panu starostovi, aby 
v jednáních o nápravě této 
situace byl úspěšnější než při 
sjednávání původní smlouvy.

Mgr. Karel Marek
člen inančního výboru ZM

za KDU-ČSL

Protože se mezi spoluobčany ob-
jevují nejasnosti ohledně současné 
politické situace, rádi bychom vám 
přiblížili fakta.

Historie
• Současná situace je důsledkem 
 odmítnutí požadavku bývalých 
 koaličních partnerů vůči ODS na 
 personální změnu starosty měs-
 ta Mgr. Jiřího Havelky z důvodů 
 chování neslučitelného s výko-
 nem veřejné funkce.
• Dále jsme vyvolali hlasování 
 o důvěře starosty. Výsledek na 
 žádost ODS tajného hlasování: 
 7 pro odvolání, 4 proti, 4 hlasy 
 se zdržely.
• Na základě neúspěšného poku-
 su o odvolání starosty se naši 
 zastupitelé vzdali postů radních 
 a místostarosty. Tímto krokem 
 bylo ODS, jako vítězi voleb, 
 umožněno při jednáních o nové 
 koalici disponovat těmito poli-
 tickými posty.
• Pan starosta následně zastupi-
 telům veřejně slíbil, že novou 
 radu města představí nejpozději 
 do konce roku 2015. ODS novou 
 koalici do vzniku tohoto článku, 
 tj. 10. 2. 2016, zatím nepřed-
 stavila.
• V současné době tedy zastává 
 funkci rady města zastupitelstvo 

 města, čímž je úspěšný rozvoj 
 města ovlivněn.

Proč potřebujeme radu města?
• Rada města se zpravidla schází 
 jednou za čtrnáct dní. Zastupi-
 telstvo města se schází zpravidla
 jednou měsíčně. Program jed-
 nání zastupitelstva tak v lednu 
 čítal téměř sedmdesát bodů. Je 
 tak zpomaleno řešení některých 
 požadavků občanů. Pro zastupi-
 tele je obtížné se v jednotlivých 
 otázkách uspokojivě orientovat.
• Rada města zpravidla předkládá 
 zastupitelstvu města ke schvále-
 ní návrh rozpočtu města a jeho 
 úpravy. Ve výdajích rozpočtu měs-
 ta jsou zahrnuty prostředky na 
 realizaci velkých investičních 
 akcí, na kterých se shodli zástup-
 ci koaličních stran. Ti potom 
 v rámci úřadu kontrolují jejich 
 realizaci.

Naše vstřícné kroky směrem 
k řešení situace:
• Žádost o obměnu postu starosty 
 před vypovězením koaliční 
 smlouvy.
• Uvolnění mandátů radních a 
 místostarosty pro ODS při jed-
 náních o nové koalici – sestavení 
 nové rady města.
• Schválení rozpočtu běžných vý-

 dajů, investic ve školství, řešení 
 kvality vody a investic podpoře-
 ných dotačními tituly v rozpočtu 
 města na r. 2016, předloženého 
 starostou.

Jaké kroky učinila pro řešení 
neuspokojivé situace zkušená 
ODS v čele se starostou
Mgr. Jiřím Havelkou?

Běžnou praxí je, že v případě, 
kdy se vítězi voleb nezdaří sesta-
vit novou koalici, rezignují jeho 
zástupci na významné politické 
posty a přenechají odpovědnost 
za sestavení koalice další nejsil-
nější straně, dle výsledků voleb. 
Pokud se tak nezdaří sestavit ko-
alici žádnému z politických sub-
jektů, následují předčasné volby.

Volební lídr ODS a staros-
ta města Mgr. Jiří Havelka tak 
nemá dostatečný počet hlasů 
k sestavení nové koalice a odmítá 
se svého postu vzdát. Situace je 

zvláštní i z toho důvodu, že mezi 
zastupiteli, jejichž hlasy by tuto 
situaci mohly zvrátit a starostu 
odvolat, jsou i oba zastupitelé 
za KSČM. Zastupitelé, kteří se 
v minulosti pokusili současné-
ho starostu za ODS několikrát 
odvolat. Nyní jsou dle vlastních 
slov spokojeni, protože koneč-
ně mohou vyvíjet tlak na sta-
rostu tak, aby plnil jejich úkoly. 
Současná politická situace tak 
některým zastupitelům, kteří 
ze svého současného postavení 
ovládají úřad, vyhovuje. Nemů-
že však vyhovovat těm, komu 
jde opravdu o rozvoj města ve 
prospěch občanů.

Zastupitelé za Kulturně!,
KDU-ČSL a Lysá v pohybu:

Ing. Jitka Fialová, 
Ing. Petr Eliška, Matěj Kodeš, 
Jan Burian a Jan Krumpholc

Aktuální politická situace ve městě

V Z P O M Í N K A
Dne 29. března uplyne 5 let, kdy nás 
navždy opus  l manžel, ta  nek a dědeček 
Vlas  mil Miškovský. 
S láskou na Tebe vzpomíná manželka Anuška 
a dcery s rodinami.
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Ohlédneme-li se zpět do období 
roku 2014 po volbách, pak vidíme, 
že mnozí zvolení lídři jsou téměř 
psychopaté, neschopni týmové 
práce, vymezující se jeden proti 
druhému, namísto hledání styč-
ných bodů spolupráce ve prospěch 
spoluobčanů ve městě. Tuto svoji 
neschopnost zastírají odvoláváním 
se, při tom na dvacet pět let staré, 
vyšumělé, otřené fráze, které kdy-
si částečně platily v parlamentu, 
senátu či při sestavování vlády. 
V životě obcí a měst je však hlavní 
kritérium poctivá práce pro jejich 
rozvoj, její výsledky a uspokojování 
potřeb spoluobčanů. Nikoliv světo-
vý ilozo ický názor. Pro jinou část 
deprivantů byli představitelé kan-
didující za jinou stranu, než je ta 
jejich, příliš staří (cca 60 roků) na 
to, aby vedli město.

Zatím co jedna část „Neználků“ 
klientelismem donutila lékárnu 
Dr. Max, po dvaceti letech dobrých 
služeb pro občany města, ke změ-
ně místa pronájmem jejího dosa-
vadního působiště podnikatelce 
kandidující spolu se starostou na 
kandidátce místního sdružení ODS, 
druhá část se topila v problémech 
spojených se zajištěním, pro celé 
město, dostatečného množství kva-
litní pitné vody. Někteří si přihřáli i 
svoji polívčičku tím, že se nyní má 
přednostně investovat do oblasti 
jejich vlastních zájmů. Tak místo 
rekonstrukce chodníků a místních 
komunikací, kde je již dlouhodobě 
tristní situace, se má dláždit ulice, 
ve které za celý den projde pár lidí 
z ulice nebo v nejbližším okolí by-
dlících spoluobčanů (ulice B. Něm-
cové), případně přejede za týden 
několik aut od občanů bydlících 

v jiné ulici – cca 15 domů (ulice 
K Borku). Zatímco se již po tři roky 
ignoruje potřeba urychleného 
vybudování cca 250 m chodníku 
spojujícího sídliště Vichrova, kde 
žije bezmála tisícovka obyvatel na-
šeho města. Tito jsou nuceni chodit 
po silnici do ulice U Nové hospody, 
nebo dlouhodobě slibovaná rekon-
strukce jediné panelovky v centru 
města (ul. 28. října). Mimochodem 
silnice Na Zemské stezce je např. 
silně zatížena provozem kamionů 
jezdících do Kovony, zemědělský-
mi stroji a v neposlední řadě i osob-
ními auty obyvatel Vichrova sídliš-
tě. Takových bezohledných jednání 
bychom však u některých zastupi-
telů objevili více.  V současné době 
je vedení města bez rady a její pra-
vomoci vyplývající ze zákona pře-
cházejí na celé zastupitelstvo.

Za této situace není divu, že 
ing. Gregor, nezávislý kandidát za 
KSČM, zvedl koalicí a částí opozi-
ce zahozenou kartu iniciativy a od 
října loňského roku (tedy řádově 
po roce od voleb) předkládal, bez 
rozdílu všem zastupitelům, reálné 
návrhy spojené s nutnými kroky 
pro chod a další rozvoj města. ODS 
se částečně vzpamatovala, starosta 
projevil i jistou dávku pudu sebe-
záchovy, začal brát vážně návrhy 
ing. Gregora a jednat s představi-
teli strany, za kterou jako nestra-
ník kandidoval. Většině ostatním, 
rovněž demokraticky zvoleným 
zástupcům obyvatel našeho města, 
tito představitelé nestáli ani za to, 
aby jim potvrdili na přelomu roku 
e-mailem rozesílané návrhy na po-
stup při dalším zajištění realizace 
shodných bodů, které měla valná 
část volebních subjektů také ve 

svých volebních programech. 
Pominu-li dvě nejsilnější voleb-

ní seskupení (ODS a KULTURNĚ!), 
pak z 15 zastupitelů zbývá 9, kteří 
se téměř za půl roku nebyli schopni 
dohodnout a vybrat ze svého středu 
pět svých kolegů v zastupitelstvu, 
do vedení města pro zbytek voleb-
ního období. Protože pro město je 
z dlouhodobého hlediska tento stav 
neudržitelný, nezbývá nic jiného, 
než aby představitelé jednotlivých 
volebních subjektů – zastupitelé, 
zejména ze stran, které prokázaly 
svoji intoleranci, ba přímo averzi 
k jiným spoluobčanům a spoluprá-
ci s nimi a kteří nejsou schopni tý-
mové práce, jak z výše uvedeného 
vyplývá, neprodleně odstoupili a 
uvolnili svá místa komunikativněj-
ším spoluobčanům. 

To vše zejména proto, že platí 
právní odpovědnost zastupitelů za 
řádný výkon jejich mandátu a za 
plnění povinností z něho plynou-
cích. Dle §159 zák. 89/2012 Sb., 
v platném znění, je ten, kdo přijme 
funkci voleného orgánu povinen ji 
vykonávat s nezbytnou loajalitou, 
potřebnými odbornými znalostmi 
a pečlivostí. Současně jsou zastu-
pitelé povinni nakládat se svěře-
ným obecním majetkem a tedy 
i inančními prostředky zodpo-
vědně „s péčí řádného hospodáře“. 
Jak je výše uvedeno, v obecné ro-
vině vidíme dlouhodobé kon likty 
mezi veřejným a osobním zájmem 
jednotlivých zastupitelů. Střet zá-
jmů upravuje zák. 128/2000 Sb., 
v platném znění, a zák. 159/2006 
Sb., v platném znění. 

Dodnes je záhadou, jaké odbor-
né znalosti a morální vlastnosti 
kvali ikovaly do čela některých 

stran či občanských sdružení je-
jich lídry. Také žádný z nich se ve-
řejně neprezentoval v městském 
měsíčníku Listy, kde by uvedl svůj 
profesní životopis a reference pro 
případné ověření předkládaných 
tvrzení. Jsme svědci toho, že jim 
výše uvedené požadavky spíše chy-
bí, právě tak jako přirozená autori-
ta, sebere lexe, empatie, sociální 
cítění a v neposlední řadě i pokora. 
Zato oplývají přemírou sebevědo-
mí, hraničící ruku v ruce s jejich 
ješitností. Výsledkem je pak nulový 
přínos pro komunitu – spoluobča-
ny města.

Tak nám stále chybí slibované 
aktualizace strategického plánu 
rozvoje města, komunitního plánu, 
dopravního generelu a plánu mo-
bility města. Před necelými dvěma 
roky, doslova silou zastupitelstvem 
protlačeného, resp. schváleného 
a upraveného Územního plánu, 
který měl mít platnost 10 roků, 
budeme nyní dopracovávat o nové 
návrhy, však již za peníze jak měs-
ta, tak jeho občanů. Přimlouvám se 
rozhodně mimo jiné za to, aby se 
obnovila diskuze o zařazení „ Nové 
Litole“, jejíž vyřazení bylo chybou. 
Vedení města tehdy prokázalo ne-
dostatek vize, svoji krátkozrakost 
a nekoncepčnost v řešení dlouho-
dobého rozvoje města. Krom vý-
stupů z práce inančního výboru 
a výboru pro obchvat v podstatě 
chybí jakákoliv informace (zprávy) 
o kontrolních zjištěních kontrolní-
ho výboru za celé uplynulé období. 
Výsledkem pak je např. nekoncepč-
ní plán zimní údržby. Také proto 
máme od sněhu neuklizené chod-
níky a místní komunikace.

Tomáš Sedláček

Pohled na vedení města očima spoluobčanů

V době psaní tohoto článku uply-
nulo již více než pět měsíců od roz-
padu koalice Kulturně!, KDU-ČSL,
ODS, OS Naše Lysá a Lysá v pohybu 
a tři měsíce, co se po nezdařilém 
pokusu odvolat starostu v zastupi-
telstvu města rozpadla rada města 
(RM).  Její spolupráce bohužel trva-
la jen do června 2015, kdy na jed-
nání ZM došlo k závažné roztržce.

Zákon o obcích pamatuje i na 
skutečnost, že se RM rozpadne 
a její úkoly přebírá ZM nebo sta-
rosta města. Ale ani jeden z nich 
nemůže plnohodnotně nahradit 

Kdy bude rada města?
fungující RM, protože její jednání 
je neveřejné.

Nevím, komu takový stav trva-
jící několik měsíců vyhovuje? Jsem 
přesvědčen, že to nevyhovuje za-
stupitelům Ing. Gregorovi a Ing. 
Kváčovi, kteří předkládají mate-
riály na řešení v ZM, nemůže to 
vyhovovat našemu městu a jeho 
občanům. Položme si otázku, kdo 
za nynější stav v ZM zodpovídá? 
V první řadě jsou to komunální 
politici, kteří podcenili své kroky 
a nedocenili možné dopady na 
fungování ZM podle zákona. Podíl 

máme i my, voliči.  Nechali jsme 
se nalákat na sliby novými poli-
tickými subjekty, my jsme si naše 
zástupce vybrali ve volbách!

Když jsem se vrátil k některým 
volebním programům, tak jsem se 
nestačil divit, jak málo stačilo ně-
kterým kandidujícím subjektům 
k tomu, aby získaly mandát do ZM. 
Celkem ve volbách uspělo devět 
politických subjektů!

Možná, že současné rozčaro-
vání ze stavu v ZM by nás občany 
- voliče mohlo vést k tomu, že v roce 
2018 při komunálních volbách 

budeme více přemýšlet, komu 
dáme hlas.

Závěrem si přeji, aby daný stav 
v ZM skončil co nejdříve, aby se 
z nejschopnějších zastupitelů zvo-
lila RM, a to v zájmu našeho města 
a jeho občanů, a ne v zájmu někte-
rých zastupitelů. Inspirací pro naše 
zastupitele by mohlo být řešení 
podobné krize v Bělé pod Bezdě-
zem, kde vytvořili širokou koalici: 
Občané za rozvoj a budoucnost 
města, ODS, ČSSD, KSČM a ANO.
(Právo 6. 2. 2016).

Ján Šturm
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Názory občanů

To je jedna z nejdůležitějších 
věcí veřejně činných lidí. Umět 
se sám, ve správný čas, pochválit, 
poplácat, odměnit.

Žiji trvale ve Dvorcích od roku 
2004, ze začátku mi ani nevadilo, 
že u nás dávají lišky dobrou noc, 
že se u nás nic neděje, nic nové-
ho nevzniká. Ovšem po několika 
letech jsem, nejen já, zatoužil po 
výdobytcích 21. století, v jiných 
částech Lysé nad Labem úplně 
samozřejmých. A tak na společné 
obecní schůzi v roce 2010 vznikl 
osadní výbor, od kterého si občané 
Dvorců slibovali, že by jim mohl 

Hlavně se umět pochválit
k vytouženým cílům a investicím 
pomoci. Bohužel z priorit, které si 
obyvatelé společně stanovili, do 
dnešního dne nemáme nic. Např. 
na dobudování kanalizace čeká-
me od roku 2003. Ačkoli nám byla 
vedením města opakovaně přisli-
bována a většina volebních stran 
ji má ve svém volebním programu 
minimálně deset let!

Ano, město uspořádalo několik 
schůzí, již máme dokonce druhý 
projekt, lidé byli vyzváni k vypl-
nění potřebných formulářů, nově 
stavící či rekonstruující ujišťováni, 
že příští rok už určitě kanalizace 

bude atd. Pravdou bohužel je, že 
žádnou doposud nemáme, a ani 
vyhlídky na rok 2016 se netváří 
realizovatelně. A tak slovy pana 
starosty: „Budete mít kanalizaci, 
tak s žádnou další investicí nepočí-
tejte…“ No a my tedy nepočítali, my 
jen znovu a znovu žádali, každý rok 
opakovaně. O osvětlení zadní cesty 
u lesa, kde lidé musí chodit za tmy 
s baterkami, přitom se jedná o úsek 
cca 200 m, tudíž asi 5 lamp. O zpev-
nění té samé cesty, kde se drží bah-
no a louže pomalu i v létě. A znovu 
o kanalizaci… Vždy jsme slyšeli: 
Nejsou peníze! O to víc, mě překva-

pila informace od pana Fajmona, 
že město za loňský rok ušetřilo 
40 mil. korun. Dvorecké dobudo-
vání kanalizace by mělo vyjít na 
cca 6 mil. korun. Tak si říkám, 
o penězích to asi nebude?! A proto 
apeluji na současné vedení města, 
postavte se k tomuto problému už 
konečně čelem, přestaňte zavírat 
oči, slibovat a vytvářet v lidech faleš-
né naděje! Anebo že by mělo prav-
du jedno staré dvorecké přísloví: 
„Vždyť co bychom chtěli, když naše 
vesnice není vidět z oken radnice!“

Martin Podaný
OV Dvorce

Vážení spoluobčané, v po-
slední době dozajista slýcháváte 
pojem mobilita, plán mobility. 
Na zastupitelstvu města bylo již 
cca před 1,5 rokem zadáno jeho 
řešení i pro naše město. Původ-
ně mělo jít pouze o zpracování 
dopravního generelu, který by 
měl být ale nově součástí plánu 
mobility, tak jako výstavba ko-
munikací a chodníků, parková-
ní, budování cyklotras, zajištění 
bezbariérovosti apod.

Je zcela nepochopitelné, jak se 
dosavadní vedení radnice od roku 
1994 bránilo zpracováním vizí roz-
voje města, anebo těmto vedením 
byly házeny klacky pod nohy, aby 
takové vize nevznikly. Bohužel i 
jednou z metod je řízení ad hoc, 
jinými slovy zcela nesystémové, 
při kterém se řeší problémy tak, 
jak nastanou, bez ohledu na stra-

Mobilita – 1. část
tegické nebo komunitní plánování, 
příp. plán mobility.

Podle použité praxe řízení se pak 
můžete i podivovat nad tím, jak to, 
že některé město se rozvíjí pro-
gresivně, má kulturní sál, bazén, 
několik hal a jiné nemá vůbec nic 
anebo velmi málo. Proto jsme vždy 
považovali v rámci našeho voleb-
ního subjektu plánování za velice 
důležité a tržní prostředí bez vize 
pouze za chaos, korupci, majetko-
vé delikty a daňové úniky. V praxi 
se ukazuje, že je to bohužel pravda.

I naše menší město by se mělo 
tedy aktivně zapojit do mnoha 
procesů, které ve vyspělejší Evropě 
již existují a dlouhodobě se prosa-
zují. Jde o to, abychom se zapojili 
do procesu tzv. chytrého města. 
Neznamená to současně přebírat 
cokoliv. Chytré město by se dalo 
de inovat asi tak, že ví, co chce. Ví, 

čeho chce dosáhnout, ve kterých 
oblastech chce zasáhnout, zajímá 
se o vyhodnocení svých investic a 
dokáže změnit své dosavadní smě-
rování, a hlavně dokáže akceptovat 
změny, dokáže se zapojit do jaké-
hokoliv moderního procesu a hlav-
ně každý občan, který má zájem 
o rozvoj svého města a zlepšování 
kvality života všech ve městě žijí-
cích spoluobčanů.

Společné přemýšlení je klíčem 
k úspěchu. Tím patří i doprava 
mezi nezpochybnitelné sektory 
chytrého města, jako je rozvoj 
sociálních služeb, zdravotnictví 
a další sektory. Občané by měli 
být prvními při návrhu, pláno-
vání a tvorbě chytrého města. 
Bez občanů nemá chytré město 
žádný smysl.

Městská mobilita musí být úzce 
spjata s územním plánováním. 

A to bohužel neumíme. Město 
musí mít nejdříve strategický plán 
rozvoje, komunitní plán, plán mo-
bility, a teprve poté má řešit ÚP, 
resp. jeho úpravy. Jiný způsob ře-
šení nedává smysl.

Dopravní sektor obecně a po-
chopitelně i v Lysé nad Labem pro-
chází výraznými změnami, máme 
momentálně jak dopravní problé-
my, tak i problémy v parkování, ze-
jména v termínech výstav na VLL. 

Plány mobility měst jsou poměr-
ně novou, ještě ne zcela vžitou zá-
ležitostí. Jejich podstatou je ale po-
stupná změna dopravních návyků 
a zlepšení podmínek pro využívání 
šetrných forem dopravy vč. parko-
vání vozidel.

V příštím čísle snad pokračování 
po tomto krátkém úvodu, případně 
bude pokračovat i někdo jiný.

Ing. Petr Gregor

Zástupci za KSČM v zastupitel-
stvu podpořili mnoho projektů 
v našem městě, jako například 
vybudování kanalizace v ulici
Za Pávem na sídlišti – vedle 
zdroje pitné vody s cílem zajiš-
tění zvýšené ochrany vodního 
zdroje. Podporujeme budování 
nových vodních zdrojů. Chceme 
dotáhnout do zdárného konce 
kanalizaci ve Dvorcích a Byšič-
kách. Podařilo se zajistit dotaci 
z fondu hejtmana na doplně-
ní sportovních prvků na hřišti 
u nové školy. Bohužel neprošel 
návrh na kontrolu města Stře-
dočeským krajem, který provádí 
kontrolu zdarma, ale bude kont-

Co prosazuje KSČM na radnici v Lysé
rolu vykonávat soukromá irma 
za úplatu. Prošel návrh na po-
souzení vhodné lokality na umís-
tění domova důchodců v oblasti 
u chovatelů směrem k Františku. 
Nepodpořili jsme návrh na při-
dělení dotace na opravu varhan 
v kostele sv. Jana Křtitele z toho 
důvodu, že opravu lze dle našeho 
názoru provést levněji. Částka na 
opravu varhan se předpokládá 
11 milionů Kč a dotace z Nor-
ských fondů lze získat od částky 
převyšující 10 milionů Kč, proto 
zřejmě došlo k umělému navýše-
ní částky na opravu varhan, aby 
šlo získat prostředky z Norských 
fondů. Díky příkladné práci za-

stupitelů za KSČM se podařilo 
resuscitovat projekt vybudová-
ní II. části obchvatu směrem na 
Milovice. Na základě protinávr-
hu Ing. D. Kváče k rozpočtové-
mu opatření se podařilo nalézt 
inanční prostředky na nákup 

nového softwaru pro potřeby 
městské policie, u které dále 
preferujeme přemístění z nevy-
hovujících prostor městského 
úřadu. Ze 40 millionů Kč, které 
zbyly v rozpočtu z předešlého 
roku z důvodu nekvalitně zpra-
covaného rozpočtu předešlou 
koalicí na příjmové straně, chceme 
použít převážnou část na výstav-
bu víceúčelové sportovní haly. 

Dále bych chtěl říci, že KSČM 
nenese žádnou odpovědnost 
za rozpad předešlé koalice a 
vždy jsme prosazovali zájmy 
města a občanů a v tomto du-
chu budeme i nadále pokračovat 
v práci pro lid.

Závěrem mi dovolte Vás pozvat 
na oslavu MDŽ, která proběhne 
dne 5. 3. 2016 od 14.00 hodin 
u chovatelů (Sojovická 268).

U příležitosti svátku žen ce-
lého světa přijměte naše přání 
pevného zdraví, osobní a pracov-
ní spokojenosti, politické svobo-
dy, štěstí a lásky.

Ing. D. Kváč
předseda Měr KSČM
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Inzerce

GOLF
Nabídka dětských golfových kurzů
Benátky nad Jizerou - jaro 2016
Nabízíme golfové kurzy pro dě   – začátečníci i pokročilí ve věku 9–18 let

NÁPLNĚ KURZŮ
Začátečníci: získání základních herních golfových dovednos  , nácvik golfového švihu, krátká a dlouhá hra, patování, hra z bunkru, golfová e  keta, 
soutěže se zaměřením na golfová pravidla a zvyklos  . Účastníci mohou využívat v doprovodu trenérů zdarma veřejné 9 jamkové hřiště Dýmač.
Pokročilí: zlepšení herních golfových dovednos   (golfový švih, krátká a dlouhá hra, patování, hra z bunkru), course management, pravidla 
golfu a e  keta. Účastníci mohou využívat v doprovodu trenérů zdarma mistrovské 18 jamkové hřiště Soudný.

Termín: duben, květen, červen 2016 (2x 75 min. lekce/týden); doba trvání/počet lekcí: 12 týdnů/24 lekcí; cena: 4 500 Kč

Kurzy vedou zkušení golfoví profesionálové s dlouholetou praxí v práci s dětmi a mládeží. Během kurzu je zajištěn pedagogický dohled 
a pitný režim. Výuka probíhá individuálně nebo ve skupinách.

Po absolvování kurzů je možné získat Osvědčení pro hru na hřiš   („zelená karta“) za zvýhodněnou cenu a registraci v České golfové federaci.
V rámci všech kurzů mají absolven   k dispozici:
- služby profesionálního trenéra/cvičitele
- zdarma vstup na tréninkové a hrací plochy dle úrovně hráče
- zapůjčení golfových holí pro nácvik
- neomezený počet tréninkových míčů
- zapůjčení šatní skříňky včetně použi   sociálního zázemí
- pitný režim

Bližší informace na tel.: 603 454 835, 777 109 960, 326 322 34, e-mail: benatky@golfandservice.cz
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Inzerce 

Kácení a řez rizikových stromů stromolezeckou technikou. Tel.: 606 527 091.
ŘÁDKOVÁ INZERCE

Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlašuje ve dnech 
8. dubna 2016 od 8.00 do 17.00 hodin a 9. dubna 2016 od 8.00 
do 13.00 hodin Sbírku použitého ošacení. Místo sběru: garáž 
městského úřadu, za MěÚ u sídla Policie ČR.

Sbírka použitého ošacení

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

 602 548 440
                733 622 436
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www.drmax.cz

* Nárok na slevu mohou uplatnit účastníci klientského programu Dr.Max Karta výhod po předložení klientské Karty výhod Dr.Max. Sleva se poskytuje ve formě neuplatnění maximální obchodní přirážky 
při výdeji léčivého přípravku na předpis. Plnou slevu 50 % lze poskytnout pouze v případě, že tato sleva nebude vyšší, než je právními předpisy stanovená maximální obchodní přirážka lékárny. Plnou 
výši slevy 50 % nelze poskytnout v případě, že by prodejní cena léčivého přípravku byla nižší nebo na úrovni nákladů, které Pořadatel vynaložil na pořízení léčivého přípravku, tzv. predátorská cena. 
V takovém případě Pořadatel poskytne nejvyšší možnou výši slevy tak, aby se nedopustil porušení právních předpisů. Výše doplatku pacienta je tedy nastavena na nejnižší možnou cenu. Úplná 
pravidla klientského programu Dr.Max k nahlédnutí na www.kartavyhod.drmax.cz. Pořadatel ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., si vyhrazuje právo akci kdykoliv ukončit. Akce trvá do 10. 2. 2017 pouze 
v lékárně Dr.Max, Masarykova 652, Lysá nad Labem.
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Z DOPLATKU NA LÉKY

PRO VŠECHNY DRŽITELE  

KLIENTSKÉ KARTY DR.MAX*

Nízké ceny pro Vaše zdraví

Otevíráme pro Vás  
naši Dr.Max lékárnu  

na nové adrese
Masarykova 652 – Lysá nad Labem

pondělí-pátek 08.00 - 18.00
sobota 08.00 - 12.00

Otevírací doba


