
Lysá nad Labem a okolí

5/2016
www.mestolysa.cz  /  tel.: 325 510 211

1

Městský úřad           str. 2
Kulturní přehled str. 7
Městská knihovna str. 8
Pozvánky str. 9
Dotazník str. 10
Zámecké novinky str. 15
Školství str. 16
Zajímavosti str. 19
Názory občanů str. 21
Sport str. 23
Inzerce str. 23

V dnešním čísle:

Pokračování na str. 2

Poslední květnový víkend Lysá ožije histo-
ricky prvním ročníkem slavností pořádaných 
pod záštitou města. Ve dvou dnech vystoupí 
na dvou hudebních scénách mnoho skvělých 
umělců v čele s Ivanem Mládkem a jeho Ba-
njo Bandem. Kromě hudební produkce je 
kladen důraz na využití potenciálu místních 
podnikatelů a spolků.

Hudební program s převážně taneční 
atmosférou začne v pátek 27. května úde-
rem 18. hodiny na Husově náměstí a potrvá 
zhruba do půlnoci. Sobotní část programu 
bude zahájena již v dopoledních hodinách, 
kdy na Vás na náměstí Bedřicha Hrozného 
budou čekat stánky a druhá hudební scéna. 
Zde v 10.00 hodin začne hudební produk-
ce, která bude pokračovat během celého 
dne střídavě na obou náměstích do desáté 
hodiny večerní. Po skončení produkce pod 
širým nebem bude program pokračovat 
v místních klubech – Calypsso, Patro, kde 
zahrají DJs a otevřené bude také předsálí 
městského kina.

Festival bude pro všechny generace – ve 
spolupráci se Spolkem rodáků a přátel měs-
ta Lysá nad Labem je připravený koncert 
Hasičské dechové hudby společně s hosty 
z partnerského města Břeclavi v atriu kláš-
tera. Součástí programu v atriu je také mód-
ní přehlídka místní SŠ oděvního a gra ické-
ho designu. Kulisu doplní oblíbený dětský 
sbor Ama Musica v doprovodu již zmíněné
dechové hudby a také Chrámový sbor 
u sv. Jana Křtitele. 

Lysá žije – slavnosti 
pro všechny generace

Městské slavnosti Lysá žije 2016 budou 
výjimečné hlavně svým umístěním v samot-
ném centru města, kdy dojde k propojení 
obou náměstí. Do celého projektu se zapojí 
i Muzeum Bedřicha Hrozného, které uvítá 
své návštěvníky novými expozicemi po ne-
dávné rekonstrukci. Pozadu nezůstane ani 
katolický kostel sv. Jana Křtitele, který také 
otevře své prostory, pro zájemce se bude 
konat komentovaná prohlídka unikátních 
varhan. Obě instituce budou zpřístupněny až 
do pozdních večerních hodin. Páteční večer 
odstartuje v rytmu afrobeatu Prince Alfredo 
& the Warriors.  Hudební štafetu po něm pře-
vezme českému publiku známý Ivan Mládek 
a jeho Banjo Band. Desetičlenná energická 
kapela Top Dream Company nás opět odvane 
do živějších rytmů funku a soulu. Večer za-
končí místní elektronické seskupení Hard to 
Frame. 

Ivan Mládek a jeho Banjo Band

Klub českých turistů Lysá n. L.
společně s Městskou policiií, 
sborem dobrovolných hasičů,

Klubem Dobré zprávy, 
Farní charitou 

a žáky OA Lysá nad Labem

pořádají v neděli

dne 29. 5. 2016dne 29. 5. 2016

DĚTSKÉ DĚTSKÉ 
ODPOLEDNEODPOLEDNE

při příležitosti oslav při příležitosti oslav 
Mezinárodního dne dětí Mezinárodního dne dětí 

v Dětském areálu v Dětském areálu 
v ul. Čechova v ul. Čechova 
od 13.00 hodinod 13.00 hodin

Zveme všechny děti s rodiči 
k příjemnému prožití svátečního
odpoledne plného her, sportovní 

zdatnosti, zručnosti, ukázek 
z pyrotechniky, kynologie, 

hasičského zásahu 
a další zábavy 

se sladkou odměnou.
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Sobotní program je po páteční 
divoké jízdě laděn zpočátku do klid-
nějšího rytmu, který bude v průběhu 
celého dne gradovat. Produkci zahájí 
na náměstí Bedřicha Hrozného Vítek 
Andršt se svým JazzBandem. Hlavní 
hudební scéna na Husově náměstí 
odstartuje ve 12.30 hodin, kdy za-
hrají jazzoví CupCake Collective a po 
nich místní písničkáři MaryjeBand. 
Od 15.00 hodin se Vám představí tři 
sličné dívky s elektronickými smyčci 
pod názvem In lagranti, které Vám 
nabídnou nevšední zážitek v podobě 
moderní klasiky. 

Do taneční nálady Vás dostane 
bluesová formace The Kingsize 
Boogiemen společně s  česko-al-
bánskou funky kapelou Hitfakers. 
Program vyvrcholí na Husově ná-
městí koncertem energické ska/
reggae kapely Fast Food Orchestra. 
Hudební tečku za celým festivalem Trio In lagranti

Lysá žije – slavnosti pro všechny generace
Pokračování ze str. 1 udělá písničkářské duo Vasilův Ru-

báš v klubu Patro. 
Kromě hudebního programu se 

můžete těšit na různé stánky, doplň-
kové aktivity pro děti i dospělé, např. 
dětské divadlo, mobilní planetári-
um, šachový koutek, dětské krizové 
centrum, koutek pro děti, skautské 
aktivity. Součástí akce bude také 
„blešák“, kde budete moci měnit 
nebo prodávat jakékoliv předměty, 
které už sami nevyužijete.

Nezapomeňte celou akci sledo-
vat na našich webových stránkách 
www.lysazije.cz, facebooku, twi-
tteru, instagramu. Zároveň nám 
dovolte poděkovat všem, kteří se 
na projektu městských slavností 
podílejí a také za podporu, přízeň a 
schovívavost, kterou nám věnujete. 

Za realizační tým
Vojta Černohorský

Aneta Dušková
referent kultury
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Nový projekt, na kterém nyní 
pracuji, se týká kluziště, které by 
mělo být umístěno na umělém 
trávníku v areálu školního hřiš-
tě před školou J. A. Komenského. 
Celý systém lze však demontovat a 
následně realizovat na jiném mís-

Kluziště
tě. Kluziště by mělo mít rozměry 
20x40 metrů a navržená techno-
logie umožňuje vytvoření kvalit-
ního ledu až do venkovní teploty 
+15 °C na přímém slunci. Cena za 
kompletní technologii je přibližně 
7 mil. Kč s DPH. Odhad provozních 
nákladů na jednu sezonu se pohy-
buje kolem 150 tis. Kč. 

Tento projekt bude předložen 
zastupitelstvu už v měsíci květ-
nu tak, aby se veškerá potřebná 
příprava stihla včas, a další sezo-
nu bychom už mohli i my v Lysé 
bruslit na vlastním kluzišti.

Mgr. Jiří Havelka
starosta města

Seznam var. symbolů, které jsou vyřazeny z tříděného odpadu:

7010008197 – důvod vyřazení: byl použit jiný pytel
 než ten, co je vydán na MěÚ

7010004036 – důvod vyřazení: do pytlů byl vhozen 
 nebezpečný odpad!

7010000627 – důvod vyřazení: do pytlů byl vhozen 
 nebezpečný odpad!

7010006122 – důvod vyřazení: do pytle byl vhozen 
 okenní rám!

7010007813 – důvod vyřazení: tetrapak v papíru.

Žádáme občany , kteří jsou zapojeni do třídění odpadu, aby nevhazo-
vali do pytlů odpad, který tam nepatří!

Romana Novotná
odbor SMI

Tříděný odpad – pytlový sběr
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Městský úřad

Z 4. zasedání zastupitelstva 
města dne 30. 3. 2016

ZM schválilo:
• program jednání,
• uzavření smlouvy o dílo s ir-
 mou ZAMSTAV TRADE z Brna 
 na výmalbu bytových domů 
 v Milovicích, které jsou v majet-
 ku a správě města Lysá n. L., 
 za nabídkovou cenu 180 tis. Kč 
 včetně DPH,
• uzavření smlouvy o dílo s irmou 
 Jiří Řezáč z Nymburka na opravu 
 střechy bytového domu čp. 620, 
 Lesní ul. v Milovicích, který je 
 v majetku a správě města Lysá 
 n. L., za nabídkovou cenu 363 tis. 
 Kč včetně DPH,
• uzavření smlouvy o dílo s irmou 
 ROADSTAV Poděbrady na opra-
 vu výtluků v komunikacích tech-
 nologií PATCH za cenu asfaltové 
 směsi ve výši 2 849 Kč/tunu do 
 celkové výše zakázky 500 tis. Kč 
 včetně DPH,
• Uzavření smlouvy o dílo s irmou 
 ROADSTAV Poděbrady na opra-
 vu spár teplou asfaltovou záliv-
 kou s překrytem za cenu asfal-
 tové zálivky ve výši 73 Kč/běžný 
 metr do celkové výše zakázky 
 200 tis. Kč včetně DPH,
• směrnici č. 3/2016, postup při 
 umísťování reklamních zařízení 
 a předzahrádek na veřejném 
 prostranství s platností od 
 1. 7. 2016,
• stanovisko města Lysá nad La-
 bem k revizi technického řešení 
 křižovatky silnic II/272 a II/331 
 v Litoli pod nadjezdem,
• zveřejnění záměru na prodej 
 obecních pozemků a výkupy po-
 zemků, potřebných k výstavbě 
 II. etapy obchvatu města, 
• poskytnutí základní částky 300 
 tis. Kč na konání oslav 300 let od 
 založení obce Byšičky z rozpočtu 
 města na rok 2017,
• umístění formálního sídla Svazu 
 postižených civilizačními choro-
 bami v ČR, ZO Lysá nad Labem, 
 na adrese Masarykova 1729, 
 Lysá n. L. (DPS),
• pro realizaci stavby ZŠ Komen-
 ského rekonstrukce dívčích WC 
 pav. D irmu Dvořák – Karlík, 
 s. r. o., IČ 28825870, Dudychova 
 298, 534 01 Holice, za nabídko-
 vou cenu 2,3 mil. Kč včetně DPH, 
• pro realizaci stavby ZŠ Komen-
 ského, školní jídelna – rekon-

 strukce topení irmu Bušek P&T
 Voda Plyn Topení, s. r. o., 
 IČ 04637526, Újezdec 29, 
 384 22 Vlachovo Březí, za na-
 bídkovou cenu 1 015 054,17 Kč 
 včetně DPH,
• úpravu směrnice č. 3/2015 
 „Zveřejnění a zpracování ve-
 řejných zakázek malého rozsahu 
 města Lysá nad L.“ ve smyslu ná-
 vrhu odboru a diskuse ze ZM, 
• pravidla pro užívání společenské 
 místnosti v DPS na adrese Ma-
 sarykova ulice čp. 1729 dle návr-
 hu odboru ŠSVZaK,
• vypracování studie proveditel-
 nosti ve více variantách možné-
 ho využití objektu Na Františ-
 ku čp. 253 ke zřízení Domova 
 pro matky s dětmi a krizové 
 bydlení,
• uzavření dodatku č. 1 k veřejno-
 právní smlouvě č. 2015-0354/KÚ
 ze dne 30. 4. 2015 o výkonu úko-
 lů Městské policie Lysá nad La-
 bem na území města Benátky 
 nad Jizerou za předpokladu na-
 výšení platby o 32 000 Kč/měsíc,
• prodloužení doby dnešního jed-
 nání o jednu hodinu do 24.00 
 hodin,
• předložený návrh na rozdělení 
 dotací z Programu na činnost 
 společenských organizací pracu-
 jících s dětmi do 18 let se sídlem 
 v Lysé nad Labem včetně veřej-
 noprávních smluv s příjemci 
 dotací, 
• restaurování 1 ks vázy a 2 ks 
 bust z ohradní zámecké zdi 
 v Lysé nad Labem sochařem 
 p. MgA. Janem Brabcem, Jedno-
 řadá 451/4, 160 00 Praha 6, za 
 99 500 Kč (bez DPH), tj. 114 425 
 Kč vč. DPH,
• hospodářské výsledky příspěv-
 kových organizací MŠ Pampeliš-
 ka, MŠ Mašinka, MŠ Čtyřlístek, 
 MŠ Dráček, ZŠ J. A. Komenského, 
 ZŠ B. Hrozného, ZŠ T. G. Masary-
 ka Litol, ZUŠ F. A. Šporka, Měst-
 ské knihovny a přidělení do
 fondů dle návrhu ředitelů,
• uzavření pachtovní smlouvy na 
 obecní pozemky – louky – o vý-
 měře 9,55 ha v lokalitě U Mlýnka 
 se společností Cavalo, Černá 
 v Pošumaví. Pachtovné činí 
 670 Kč/ha/rok, smlouva se uza-
 vírá na dobu neurčitou s výpo-
 vědní lhůtou 6 měsíců.
• Uzavření pachtovní smlouvy na 
 obecní pozemek o výměře 

 579 m2 v ulici Na Staré vsi jako 
 zahradu pro fyzickou osobu za 
 pachtovné 2 Kč/m2/rok. Smlou-
 va se uzavírá na dobu neurčitou 
 s výpovědní lhůtou 6 měsíců. 
• Provedení opravy spár teplou 
 asfaltovou zálivkou s překrytem 
 v ul. Palackého, za cenu podanou 
 v cenové nabídce na opravu spár 
 v ul. Sokolská, tj. 73 Kč/1bm, 
 vč. DPH, 
• zateplení fasády nemovitosti 
 čp. 1413, ul. U Stadionu, Lysá 
 n. L., v tl. 140 mm na zdivu a 
 v tl. 100 mm na soklu, 
• zveřejnění záměru na změnu ná-
 jemce části pozemku p. č. 487/4 
 o výměře 1 m2, k. ú. Lysá n. L., 
 ulice Sokolská, pod automatem 
 na stolní vodu s tím, že nájemní 
 smlouva s novým nájemcem 
 bude uzavřena zpětně ke dni 
 1. 4. 2016.

ZM vzalo na vědomí:
• čtyři doručené nabídky k veřejné 
 zakázce ZŠ Komenského – rekon-
 strukce dívčích WC v pavilonu D,
• čtyři doručené nabídky k veřejné 
 zakázce ZŠ Komenského – rekon-
 strukce topení ve školní jídelně,
• šest nabídek k veřejné zakázce 
 – oprava výtluků v komunikacích 
 technologií PATCH, 
• čtyři nabídky na veřejnou zakáz-
 ku – oprava spár teplou asfalto-
 vou zálivkou s překrytem,
• informativní zprávu „Vypracová-
 ní stanoviska k organizaci a 
 provozování parkování na míst-
 ních komunikacích a jiném pro-
 stranství“,
• zprávu o možných variantách 
 novelizace obecně závazné vy-
 hlášky č. 2/2012, o zabezpečení 
 veřejného pořádku a užívání ve-
 řejných prostranství,
• informaci Bc. Martina Robeše 
 o splnění úkolu ze ZM 16. 12. 2015,
• způsob stanovení priorit oprav, 
 rekonstrukcí a novostaveb míst-
 ních komunikací v majetku měs-
 ta Lysá nad Labem,
• stav výkupů pozemků pod bu-
 doucí stavbou obchvatu II. etapa 
 ke dni 17. 3. 2016,
• zápis z jednání Osadního výboru 
 Dvorce dne 2. 3. 2016,
• žádost Osadního výboru Byšičky 
 o příslib inančního příspěvku ve 
 výši 500 tis. Kč na oslavy 300 let 
 od založení obce Byšičky,
• žádost nájemníků bytového 

 domu čp. 602, Sportovní ul., Mi-
 lovice, a informaci o stavu byto-
 vého domu,
• předchozí stanovisko minister-
 stva inancí podle § 30 zákona 
 č. 139/2006 Sb., o koncesních 
 smlouvách a koncesním řízení 
 (koncesní zákon), ve znění poz-
 dějších předpisů, k uzavření kon-
 cesní smlouvy městem Lysá nad 
 Labem, 
• žádost občana z Palackého ulice, 
 Lysá nad Labem-Litol, o opravu 
 spár a provádění častějších kon-
 trol ze strany městské policie.

ZM uložilo:
• starostovi města zaslat „Stano-
 visko města Lysá nad Labem 
 k revizi technického řešení kři-
 žovatky silnic II/272 a II/331 
 v Litoli pod nadjezdem“ Krajské-
 mu úřadu Středočeského kraje,
• starostovi města zpracovat pořa-
 dí investic pro opravy, rekon-
 strukce a novostavby místních 
 komunikací v majetku města 
 Lysá nad Labem,
• starostovi města, aby vydal roz-
 kaz městské policii, aby strážní-
 ci průběžně zaznamenávali záva-
 dy ve schůdnosti chodníků (např. 
 uvolněné a nerovné dlaždice) 
 a hlásili je odboru správy majet-
 ku a investic (SMI),
• odboru SMI dodatek č. 2 ke 
 smlouvě o dílo č. S082401612 na 
 zajištění sběru, svozu, odstraňo-
 vání a likvidace komunálního 
 odpadu upravit a dopracovat ve 
 smyslu diskuse a předložit na 
 další jednání ZM,
• tajemníkovi připravit souhrnný 
 materiál k otázkám uvedeným 
 v zápisu OV Dvorce dne 2. 3. 
 2016 v součinnosti s odbory SMI, 
 ŠSVZaK a KMÚ a včetně přehle-
 du nákladů a investic vynakláda-
 ných do městské části Dvorce,
• panu starostovi zahájit jednání 
 se Středočeským krajem a Mini-
 sterstvem kultury ČR k získání
 dotace na konání oslav 300 let od
 založení obce Byšičky v roce 2017,
• odboru SMI ve spolupráci s RK 
 Crhová předložit ZM vyjádření 
 k sdělení nájemníků z domu 
 čp. 602, Sportovní, Milovice, ze 
 dne 22. 3. 2016, ohledně četnosti 
 úklidu, rozsahu oprav a údržby 
 bytového fondu,

Pokračování na str. 4
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• odboru SMI informovat o vyvě-
 šených záměrech na volné byty 
 v Listech a na úřední desce,
• starostovi města požádat 
 starostu města Milovice, pana 
 Milana Poura, zda by MěP Mi-
 lovice zvýšila dohled v bytových 
 domech ve Sportovní ulici, 
 čp. 600 až 602. Dále ve spoluprá-
 ci obou starostů zjednodušit 
 odběr odpadu ve sběrných dvo-
 rech v Lysé n. L. a v Milovicích.
• Odboru správy majetku a in-
 vestic vypovědět nebo dohodou 
 ukončit stávající platnou nájem-
 ní smlouvu s Klubem důchodců
 Lysá n. L. a uzavřít s dotčenými 
 subjekty dohodu o společném 
 užívání nebytových prostor ve 
 vlastnictví města Lysá n. L.,
• odboru SMI v nově uzavíraných 
 smlouvách na byty v tomto ob-
 jektu informovat nájemníky 
 o účelu domu čp. 253, Na Fran-
 tišku, Lysá n. L, 
• inančnímu výboru projednat 
 rozpočtový výhled města Lysá 
 n. L. na období 2017–2020,
• členům ZM předat připomínky 
 k rozpočtovému výhledu
 e-mailem vedoucí FO, 
 Ing. Polenové,

• odboru SMI vstoupit v jednání 
 se státním podnikem Povodí Labe 
 ve věci stanovení kupní ceny po-
 zemku p. č. 3628/78 o výměře 
 586 m2, k. ú. Lysá n. L., lokalita 
 Řehačka,
• starostovi města, aby prostřed-
 nictvím městské policie zajistil 
 provádění častějšího dohledu 
 nad dodržováním umístěného 
 dopravního značení v ul. Palac-
 kého, 
• odboru SMI zahrnout do návrhu 
 rozpočtu města Lysá n. L. na rok 
 2017 inanční prostředky v část-
 ce 500 000 Kč na zajištění kry-
 tého parkování vozidel záchran-
 né služby v objektu výjezdové 
 základny ZZS SČK, p. o., Lysá n. L., 
 na adrese Masarykova 214, Lysá 
 n. L., pro Zdravotnickou záchran-
 nou službu Středočeského kraje, 
 se sídlem Vančurova 1544, 
 272 01 Kladno, 
• odboru SMI prověřit jinou mož-
 nou variantu trasování přeložky 
 sloupu VN lokality Mršník po 
 pozemcích ve vlastnictví města.

ZM jmenovalo:
• komisi pro otevření obálek a 
 hodnocení nabídek k zakázkám 
 ZŠ Komenského – rekonstrukce 

 dívčích WC v pavilonu D a rekon-
 strukce topení ve školní jídelně 
 ve složení: O. Balík, Ing. V. Kopec-
 ký, Mgr. M. Nováková,  
• členy komise pro architektonic-
 kou soutěž na rekonstrukci 
 Husova náměstí ve složení: Mgr. 
 Hynek Fajmon, Ing. Petr Eliška, 
 doc. Ing. akad. arch. Jan Šépka, 
 Ing. arch. Petr Preiniger, Ing. 
 arch. Jan Líman,
• náhradníky komise pro architek-
 tonickou soutěž na rekonstrukci 
 Husova náměstí ve složení: 
 Mgr. Jiří Havelka, Ing. Petr Gre-
 gor, Ing. Luděk Grochol, CSc., 
 Ing. arch. Jan Ritter,
• sekretáře a přezkušovatelky sou-
 těže pro architektonickou soutěž 
 na rekonstrukci Husova náměstí 
 ve složení: Ing. Markéta Kohou-
 tová, Michaela Kloudová, Petra 
 Hrubešová.

ZM odložilo:
• projednání metodického návodu 
 postupu pro zadávání veřejných 
 zakázek malého rozsahu zadáva-
 ných mimo režim zákona do 
 doby vydání nového zákona o za-
 dávání veřejných zakázek,
• rozhodnutí o zveřejnění záměru 
 na uzavření nájmu ke 2 bytům 

 v Jedličkově ulici a rozhodnutí 
 o uzavření nájmů k bytům v Mi-
 lovicích-Mladé, 
• rozhodnutí o poskytnutí inan-
 čního příspěvku na pořízení no-
 vých prvků ozvučovací aparatury
 pro Hasičskou dechovou hudbu,
• projednání koncepce školství 
 města Lysá nad Labem zaměře-
 nou na kapacitu škol a školských 
 zařízení z hlediska demogra ic-
 kého vývoje.

ZM souhlasilo:
• s povolením realizace odvlhčo-
 vací drenáže západní stěny ob-
 jektu a zateplení fasády domu 
 čp. 15, Husovo nám., Lysá n. L., 
 polystyrenem tl. 100 mm, 
• s uzavřením jednosměrné ko-
 munikace ul. náměstí B. Hroz-
 ného podél spořitelny, dne 19. 6. 
 2016, z důvodu konání 25. so-
 kolského triatlonu s tím, že ža-
 datel TJ Sokol, Lysá n. L. – ČOS
 požádá o součinnost Městskou 
 policii a Obvodní oddělení PČR 
 v Lysé nad Labem. 

Úplné informace najdete na 
stránkách www.mestolysa.cz.

Miloš Dvořák
tajemník MěÚ Lysá n. L.

Pokračování ze str. 3
Krátce z radnice

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ PLÉNA
MAS POLABÍ, o. p. s.

Vážení členové MAS POLABÍ, o. p. s.,
 v souladu s platným statusem svolávám jednání Pléna členské 

základny Místní akční skupiny MAS Polabí, o. p. s.   
Setkání se uskuteční v úterý dne 17. 5. 2016 od 18.00 hodin 
do 20.00 hodin ve školní jídelně ZŠ Komenského v Lysé n. L.,

adresa: Komenského 1534, Lysá nad Labem 289 22. 
(Vstup do prostoru školní jídelny z ulice Veleslavínovy.)

Program:
1. Přivítání, zahájení Pléna MAS, určení zapisovatele.
2. Aktuální informace o dění v MAS.
3. Připravované výzvy v roce 2017.
4. Volba členů povinných orgánů.
5. Schválení Výroční zprávy MAS POLABÍ, o. p. s. za rok 2015.
6. Diskuse.
7. Závěr.

Na setkání se těší Mgr. Milada Čáslavková
– manažerka SCLLD   

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Velkoobjemové kontejnery se budou přistavovat 3. sobotu 
v měsíci – tj. 21. 5. 2016 – pouze na tato stanoviště: 
místo přistavení (typ kontejneru) čas rozvozu čas svozu
U Vlečky (BIO) 08.30 10.30
Ke Skále (BIO) 09.00 11.00
Brandlova – u trafa (BIO) 09.30 11.30
Mlíčník (BIO) 10.00 12.00
Dvorce (1x TDO, 1x BIO) 08.30 10.30
Byšičky (1x TDO, 1x BIO) 09.00 11.00
Řehačka (1x TDO, 1x BIO) 09.30 11.30
U Borku (1x TDO, 1x BIO) 10.00 12.00
Vysvětlivky: TDO – velkoobjemový kontejner na domovní odpad
                       BIO – velkoobjemový kontejner na zeleň
    
Pro občany z ostatních lokalit je k dispozici  sběrný dvůr, 
který je otevřen celý rok v tyto dny:
Pondělí–pátek 08.00–12.00 13.00–17.00
Sobota 08.00–13.00
Sběrný dvůr je u sídliště – bývalá kotelna, ulice Ke Vrutici 1738.
Podrobnější informace Vám rádi podáme na MěÚ, odbor 
správy majetku, tel.: 325 510 231. 

 Ivana Koštířová
referentka SMI

Přistavování kontejnerů 
v měsíci květnu 2016
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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-
 nici 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 České repupliky.

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

Městský úřad Lysá nad Labem, 
odbor životního prostředí, upo-
zorňuje, že od 1. 1. 2017 dochází ke 
změnám povinností na straně pro-
vozovatelů kotlů na pevná paliva 
o jmenovitém tepelném příkonu 
10 až 300 kW včetně, které slou-
ží jako zdroj tepla pro teplovodní 
soustavu ústředního vytápění. 
Provozovatelé těchto spalovacích 
zdrojů na pevná paliva mají povin-
nost zajistit provedení první kont-
roly technického stavu a provozu 
zdroje odborně způsobilou oso-
bou (osoba proškolená výrobcem 

Povinné kontroly kotlů – upozornění odboru životního prostředí 
spalovacího zdroje s udělením 
oprávnění k jeho instalaci, provo-
zu a údržbě) nejpozději do 31. 12. 
2016 a následně pak jednou za 
2 kalendářní roky. Tato povinnost 
vyplývá z § 17 odst. 1 písm. h) a 
§ 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší. Dále 
upozorňujeme, že provozovatel 
spalovacího zdroje je povinen 
na vyžádání předložit obecnímu 
úřadu obce s rozšířenou působ-
ností doklad o provedení této 
kontroly. 

Podrobné informace o povin-

Města Milovice, Lysá n. L. a Be-
nátky nad Jizerou společně usilují 
o vybudování cyklostezky mezi tě-
mito městy. Postupně se uskuteč-
nilo několik jednání na toto téma 
a během posledního se podařilo 
vytyčit trasu budoucí cyklostez-
sky s délkou přibližně 16 km. Ply-

Cyklostezska
nule probíhají další jednání, proto 
plánujeme v nejbližší možné době 
zadat studii proveditelnosti, ná-
sledně by mohla být zadána také 
projektová dokumentace pro její 
brzké vybudování.

Mgr. Jiří Havelka
starosta města

ných kontrolách spalovacích zdro-
jů na pevná paliva lze získat na 
webových stránkách http://www.
mzp.cz/cz/spalovaci_stacionarni_

zdroje_300kW_sdeleni.
Bc. Andrea Rousková
MěÚ Lysá nad Labem

odbor životního prostředí

Dne 21. 12. 2015 kolem 14. ho-
diny se na přechodu pro chodce 
v ulici Jedličkova, před křižovat-
kou u Husova nám. (u drogerie 
Teta), stal úraz, kdy si poškozená 
při pádu zlomila ruku. U této udá-
losti byli přítomni dva svědci, muž 
a žena, kteří poskytli poškozené 

okamžitou pomoc. Žádáme tyto 
osoby, zda by se mohli přihlásit 
na městském úřadě u paní Po-
lenové nebo na telefonním čís-
le 325 510 232 pro poskytnutí 
svědecké výpovědi.

Městský úřad

Prosba
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Krimi střípky

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

hodně zdraví, pohody a spokojenosti.

Odbor školství, kultury, soc. věcí a zdravotnictví

Saint-Exupéry:
„Nejlépe vidíme srdcem.“

80 let
Ivanka Mrázová
Jiří Kočí

85 let
Jiřina Nováková

90 let
Václav Votrubec
Miloslava Nováková

91 let
Věra Hermová

92 let
Blažena Nováková

93 let
Bohumila Barochová

95 let
Miloslava Černá

Vítání občánků
se uskutečnilo dne 7. 4. 2016

Nikola Zimová
Adam Vacek

Martin Kohout
Anežka Janatová
Samuel Cabrnoch
Helena Liptáková

Karolina Steklá
Matěj Pomšár
Jakub Lajner

Klára Nováková
Adéla Máchová
Emma Konečná

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

Romana Nováková
Odbor školství, kultury, soc. věcí a zdravotnictví

Mezi občany našeho města byly přivítány tyto děti:

Kradli nejen alkohol
Dne 3. 3. 2016 bylo na slu-

žebnu Městské policie přijato 
telefonické oznámení od zaměst-
nance prodejny Penny v ulici Jed-
ličkova, že ostraha prodejny zadr-
žela osoby, které se pokusily odcizit 
z prodejny alkohol. Na místě byli 
ztotožněni dva mladíci ve věku 
16 a 17 let z Milovic, kdy 17letý 
se pokusil odcizit alkoholic-
ké nápoje (rum) v celkové výši 
745 Kč a 16letý se pokusil odcizit 
prací prášek, nealkoholické nápoje 
a čokolády v celkové výši 451 Kč. 
Po provedených úkonech k osobám 
pachatelů byly jejich přestupky 
projednány na místě v blokovém 
řízení. Zboží bylo následně bez po-
škození vráceno na prodejnu.

Okradená seniorka
Dne 17. 3. 2016 v 14.40 hodin 

se na služebnu Městské poli-
cie dostavila 92letá žena z Lysé 
nad Labem, která oznámila, že 
byla okradena neznámou ženou 
o 30 000 Kč. Bližším šetřením 
bylo zjištěno, že neznámá žena 
se představila jako zaměstnanec 
VZP a pod záminkou, že poško-
zené přináší přeplatek ze zdra-
votního pojištění ve výši 1 200 
Kč, se vloudila do bytu. Neznámá 
žena na seniorku vyzkoušela trik 
s rozměněním pětitisícové ban-
kovky, který jí bohužel vyšel. Bě-
hem krátké doby, kdy seniorka 
odešla bankovku rozměnit do 
vedlejšího pokoje a ženu necha-
la samotnou v kuchyni, došlo 
k odcizení výše uvedené inanč-
ní hotovosti. Strážníci o události 
informovali i Policii ČR, která si 

věc následně převzala k prove-
dení dalších opatření. Strážníci se 
ještě pokusili přes MKDS a hlíd-
kovou činností ženu vypátrat, ale 
bez kladného výsledku.

Vandal zadržený přímo při činu
Dne 26. 3. 2016 v 5.15 hodin 

zadrželi strážníci 19letého muže 
z Čelákovic, který rozbil skleně-
nou výplň vstupních dveří do ves-
tibulu ČD. Strážníci při pochůzko-
vé činnosti v podchodu ČD slyšeli 
podezřelé rány, které se ozývaly 
z horní části vestibulu ČD. Při 
kontrole místa, odkud se rány 
ozývaly, spatřili muže, který roz-
bil skleněnou výplň vstupních 
dveří a dalším svým hrubým jed-
náním se pokoušel dveře ještě 
více poškodit. Muž byl evident-
ně nepříjemně zaskočen, když 
ho strážníci přímo za jeho zády 
vyzvali, aby zanechal svého pro-
tiprávního jednání. Následně 
muže zadrželi a provedli šetření 
k způsobené škodě. Jelikož svým 
jednáním rozbil skleněnou výplň 
a poškodil dveřní panty, bylo dů-
vodné podezření, že způsobená 
škoda bude vyšší než 5 000 Kč, 
byla na místo přivolána Policie 
ČR, která si muže převzala k pro-
vedení dalších opatření. Muži 
byla dechovou zkouškou na pří-
tomnost alkoholu naměřena hod-
nota 1,6 ‰ alkoholu.

Sledujte naše webové stránky na 
adrese www.mplysa.cz, kde najde-
te další informace.

Bc. Luboš Zita
zástupce ředitele 

Městské policie Lysá n. L.

Městský úřad

Město Lysá nad Labem pořádá ve spolupráci 
s Kinem Lysá nad Labem divadelní představení 

„Commedia fi nita“
Představení se bude konat dne
10. června 2016 od 20.00 hodin
v Kině Lysá nad Labem.

Předprodej vstupenek probíhá 
v Kině Lysá nad Labem.
Cena vstupenky je 250 Kč v předprodeji, 
300 Kč na místě.
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Kulturní přehled

13. 5. – 30. 5. 2016
Jak by měl vypadat můj 
skautský areál – výstava 
v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

14. 5. 2016 od 15.00 hodin
Pohádka O Palečkovi 
Kino Lysá nad Labem
www.kinolysa.cz

14. 5. 2016 od 14.00 hodin
Den otevřených dveří 
v hasičské zbrojnici

17. 5. 2016 od 18.00 hodin
Mé ideální já
v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

18. 5. – 22. 5.2016
NATURA VIVA 2016
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

18. 5.2016 od 16.30 hodin
Drátování
v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

19. 5. 2016 od 18.00 hodin
Veřejná debata na téma: 
REVITALIZACE A PŘÍPADNÉ 
DOSTAVBY HUSOVA NÁMĚSTÍ
Kino Lysá nad Labem
www.kinolysa.cz

20. 5. 2016 od 16.00 hodin
Zahradní slavnost 
ZŠ TGM Litol

20. 5. 2016 od 18.00 hodin
FIMO
v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

21. 5. 2016 od 11.00 hodin
Růžovky – degustace vín 
a sektů
Vinotéka Lysá n. L.

27. 5. – 28. 5. 2016
Slavnosti města LYSÁ ŽIJE
Husovo náměstí a
nám. B. Hrozného

29. 5. 2016 13.00 hodin
Dětské odpoledne
Dětský areál v ul. Čechova

29. 5. 2016 od 15.00 hodin
Entomologická exkurze
sraz u vstupu do kynologického 
cvičiště při silnici do Byšiček

1. 5. od 10.00 Pat a Mat ve fi lmu
1. 5. od 15.00 Kniha džunglí   3D PROJEKCE
1. 5. od 18.00 Jak básníci čekají na zázrak
3. 5. od 17.00 Zootropolis: Město zvířat
3. 5. od 20.00 Ani ve snu!   PREMIÉRA
4. 5. od 17.00 Kung Fu Panda 3
4. 5. od 20.00 Hardcore Henry   PREMIÉRA
5. 5. od 19.00 SBOROVNA
  Divadlo Pavla Trávníčka
6. 5. od 17.00 Captain America: Občanská válka   PREMIÉRA
6. 5. od 20.00 Jak se zbavit nevěsty
7. 5. od 10.00 Pat a Mat ve fi lmu
7. 5. od 15.00 La Scala – Chrám zázraků   PREMIÉRA
  Nahlédněte do jednoho z nejslavnějších operních 
  domů světa a nechte si vyprávět jeho fascinující příběh.
7. 5. od 17.00 Teorie tygra
7. 5. od 20.00 Jak básníci čekají na zázrak
8. 5. od 10.00 Kung Fu Panda 3
8. 5. od 15.00 Bella a Sebas  an: Dobrodružství pokračuje   PREMIÉRA
8. 5. od 18.00 Jak se zbavit nevěsty
10. 5. od 17.00 Kniha džunglí 
10. 5. od 20.00 Tajemství Divadla Sklep aneb Manuál 
  na záchranu světa
11. 5. od 17.00 Barbie: Tajná agentka   AKCE KINO KLUB
11. 5. od 20.00 Já, Olga Hepnarová   AKCE KINO KLUB
12. 5. od 15.00 Odpoledne pro seniory
  dokument Šmejdi a česká komedie Teorie Tygra
12. 5. od 20.00 Hardcore Henry
13. 5. od 17.00 Angry Birds ve fi lmu   PREMIÉRA
13. 5. od 20.00 Orel Eddie
14. 5. od 10.00 Angry Birds ve fi lmu
14. 5. od 15.00 O Palečkovi: Divadýlko Mrak
  vstupné 70 Kč
14. 5. od 17.00 Kniha džunglí 
14. 5. od 20.00 Jak přežít single   PREMIÉRA
  pro dámy k vstupence sklenka sektu
15. 5. od 10.00 Kluk ve světě příšer
15. 5. od 15.00 Angry Birds ve fi lmu  3D PROJEKCE
15. 5. od 18.00 Teorie tygra
18. 5. od 17.00 Angry Birds ve fi lmu 
18. 5. od 20.00 Nikdy nejsme sami   AKCE KINO KLUB
19. 5. od 20.00 X-Men: Apokalypsa   PREMIÉRA
20. 5. od 20.00 Divadelní soubor NÁPLAVKA: 
  VZHŮRU K NEBESŮM! 
21. 5. od 10.00 Angry Birds ve fi lmu 
21. 5. od 17.00 X-Men: Apokalypsa 
22. 5. od 10.00 Zootropolis: Město zvířat
22. 5. od 15.00 Angry Birds ve fi lmu   3D PROJEKCE
27. 5.  LYSÁ ŽIJE SLAVNOSTI MĚSTA – vstupné zdarma
od 15.00 Agen   Demen  
od 17.00 Řachanda
od 20.00 Lída Baarová 
28. 5. LYSÁ ŽIJE SLAVNOSTI MĚSTA – vstupné zdarma
od 10.00 Robinson Crusoe: Na ostrově zvířátek
od 15.00 Řachanda
od 17.00 Dvojníci 
od 20.00 Rodinný fi lm
29. 5. od 10.00 Angry Birds ve fi lmu 
29. 5. od 15.00 Alenka v říši divů: Za zrcadlem
29. 5. od 18.00 Jak básníci čekají na zázrak
31. 5. od 20.00 Angry Birds ve fi lmu 
31. 5. od 20.00 Ani ve snu!

Kino Lysá n. L.                  5/20162. 5., 16. 5. a 30. 5. 2016,
vždy od 14.30 hodin
Kavárnička dříve 
narozených
v restauraci U Bílé labutě

3. 5. 2016 od 16.30 hodin
Toulky minulostí 
Starověký Egypt v městské
knihovně
www.knihovnalysa.cz

4. 5. 2016 od 16.30 hodin
Drátování
v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

5. 5. 2016 od 20 hodin
Žabí koncert 
– terénní exkurze
s průvodcem RNDr. Šanderou,
sraz u mokřadu Hladoměř 
ve Staré Lysé

6. 5. 2016 od 17.00 hodin
Dětský bene iční koncert
Evangelický kostel Lysá n. L.

7. 5. 2016 od 7.30 hodin
Vítání ptačího zpěvu 
– terénní exkurze 
sraz u vstupu do zámeckého 
parku v Komenského ulici

8. 5. 2016 od 9.00 hodin
Kladení věnců
sraz před městským 
hřbitovem

10. 5. 2016 od 18.00 hodin
Tři bratři z Mydlovaru
v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

10. 5., 17. 5., 24. 5., 31. 5. 2016
od 16.30 hodin
Trénování paměti
v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

12. 5. 2016 od 15.00 hodin
Odpoledne pro seniory 
– projekce ilmů
Kino Lysá nad Labem
www.kinolysa.cz

13. 5. 2016 od 17.00 hodin
Současný skautský areál 
v novém
v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz
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Městská knihovna

Tipy ke čtení

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 
– 3. května 2016 od 16.30 hodin 
Květnová přednáška PaedDr. Marie Kořínkové se bude věnovat opět 
starověkému Egyptu. Časově se však posuneme do období Střední říše. 
Vstup volný. 

DRÁTOVÁNÍ – 4. a 18. května 2016 od 16.30 hodin
Pravidelné kurzy drátování s Janou Procházkovou v knihovně.

TŘI BRATŘI Z MYDLOVARU – 10. května 2016 od 18.00 hodin
Přednáška Mgr. Václava Kořána k přípravě reedice historické povídky 
z Polabí Tři bratři z Mydlovaru. 

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI – 10. , 17. ,  24. a 31. května 2016 od 16.30 hodin
Kurz Beáty Čovanové – trenérky paměti I. stupně. Na akci je nutné se při-
hlásit předem.
  
SOUČASNÝ SKAUTSKÝ AREÁL V NOVÉM
– 13. května 2016 od 17.00 hodin
Zahájení stejnojmenné výstavy, která představí projekty studentů archi-
tektury na podobu nového skautského areálu v Lysé n. L. 

MÉ IDEÁLNÍ JÁ – 17. května 2016 od 18.00 hodin
Tyto už tradiční hrátky s myslí Vám dají klíč k uvolnění pocitů viny, naslou-
chání sama sobě a otevření se radosti. Naučíte se konkrétní kroky vedoucí 
k lásce, spokojenosti a trvalému sebevědomí.

FIMO –  20. května 2016 od 18.00 hodin
Kurz Jany Svobodové, která nás seznámí s prací s FIMO hmotou a na-
učí nás květované vzory. Cena kurzu včetně spotřebovaného materiálu je 
290 Kč. Vzhledem k omezené kapacitě je nutné se na kurz přihlásit 
předem. Kurz je určen pro dospělé (případně studenty).

JAK BY MĚL VYPADAT MŮJ SKAUTSKÝ AREÁL – 13. – 30. května 2016
Výstava dětských výtvarných soutěžních prací na téma nové podoby 
skautského areálu v Lysé n. L.

Beletrie pro dospělé
Sigmundovy můry – BUŠTA, Pavel
V psychiatrickém centru začíná sezení...

Tajuplná žena – ROBERTS, Nora
Elizabeth se stane svědkyní brutální vraždy, za níž stojí 
ma ie. Žena se obrátí na policii a naivně věří, že ji právní 
systém ochrání. Žije pod falešným jménem na zdánlivě 
utajené adrese... 

Naučná literatura pro dospělé
Karel IV. mystik  a čaroděj – NOVÁK, Jan A.
Kniha je pohledem na tajemnou a málo známou tvář 
Karla IV. i dávné doby, kdy se Čechy ocitly na křižovatce 
dějin.

Minimalizace šikany: Praktické rady pro rodiče
Publikace si klade za cíl podat rodičům informace 
o problematice šikanování mezi dětmi školního věku. 
Zaměřuje se zejména na psychologické pozadí vztahů 
ve školním kolektivu, na jejich patologii a na komunika-
ci mezi vrstevníky i mezi dětmi a dospělými. 

Stopy v oblacích – ASKWITH, Richard
Tato kniha změnila žánr – patří k povinné četbě kaž-
dého běžce a běžkyně, kteří se alespoň jednou za čas 
hodlají popasovat s nějakým (nejlépe vyšším) kopcem. 
Uznávaný autor a běžec se rozhodl, že svět běžců do vr-
chu zažije na vlastní kůži. 

Beletrie pro děti
Čuníkův supertajný deník – STAMP, Emer
Čuník je štěstím bez sebe. Má svého vlastního nejlepší-
ho kamaráda Kačera a je si docela jistý, že ho má farmář 
ze všech zvířat nejraději...

Expedice z pohlednice – MAŇÁK, Vratislav
Stačí, aby na poště vyměnili razítka, a začnou se dít věci. 
Každý pohled, který Martinu Martincovi přistane ve 
schránce, je najednou kouzelný...
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Pozvánky

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 sociálních a 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

Spolek rodáků naplánoval dal-
ší ze zajímavých zájezdů. Jsme 
v jubilejním roce Karla IV., a tak 
si připomeňme dobu, kdy k Čes-
kému království patřila Lužice. 
Pojedeme do Görlitz (Zhořelec), 
prohlédneme si jeho obnovené 
měšťanské domy a pamětihod-
né stavby. Náš prosincový zájezd 
nám už zhořelecké zajímavosti na-
značil, a tak máme nyní možnost 
pobýt v historickém městě déle. 
Druhým cílem je Oybin, rozkošné 
lázeňské městečko v Lužických 
horách, s dřevěným horským 
kostelíkem a především s obdivu-

Vzhůru do Lužice
hodnou pevností s chrámem sta-
věném podle totožného projektu 
s pražským kostelem sv. Kateřiny. 
Dalším lákadlem je parní železni-
ce a možnost svezení historickým 
vláčkem. Zájezd uskutečníme 
v sobotu 11. června, odjezd 
v 7.30 hodin z Husova náměstí, 
návrat okolo 19. hodiny. Přihláš-
ky přijímá Městská knihovna 
Lysá nad Labem, tel. 325 551 255,
cena zájezdu 370 Kč. Průvodce 
Ing. Bohumil Kolací.

Dana Papáčková
Spolek rodáků a přátel města 

Lysá nad Labem

Sešel se rok s rokem a litolská 
škola opět připravuje svoji Zahrad-
ní slavnost. Zasvěcení již vědí, že se 
jedná o tradiční akci pro děti, jejich 
rodiče a prarodiče. 

Také letos jsme pro všechny, kdo 
přijdou, nachystali divadelní před-
stavení, hudební vystoupení, tanec, 
soutěže. Bavit vás budou samy děti, 
absolventi naší litolské školy a také 
pozvaní hosté. Navíc letošní slav-
nost bude v lecčems nová, máme 
připraveno několik překvapení, 
ta Vám ale teď neprozradíme, aby 
překvapeními zůstala až do termí-
nu konání Zahradní slavnosti.

Zahradní slavnost opět v Litoli!

A termín? Letos se sejdeme 
o pár dní dříve než obvykle, jako 
vždy ale v pátek. Bude to 20. 5. 
2016 od 16.00 hodin na zahradě 
ZŠ TGM v Litoli.

Srdečně tedy zveme nejen li-
tolské děti, ale i všechny ostat-
ní z Lysé a okolí. Děti, vezměte 
s sebou maminky, tatínky, ba-
bičky, dědečky a vaše kamarády 
a přijďte se pobavit, zasoutěžit 
si a vyzkoušet své schopnosti 
a dovednosti.

Za organizátory Roman Fiala
ŠR při ZŠ TGM Litol
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Dotazník

Vážení spoluobčané, město Lysá nad Labem v tomto roce připravu-
je URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ na téma REVITA-
LIZACE A PŘÍPADNÉ DOSTAVBY HUSOVA NÁMĚSTÍ. Součástí zadání 
bude také vyhodnocení veřejného mínění. Věnujte tedy, prosím, pár 
chvil tomuto dotazníku a přijměte pozvání na veřejnou debatu za 
účasti zástupců samosprávy města a soutěžní poroty dne 19. května 
od 18 hodin v kině. Dotazník je možné vyplnit také elektronickou for-
mou na stránkách města. Díky za Vaši spolupráci.

Charakteristika respondenta:

1. Jaký je Váš věk?
a) méně než 15 let
b) 15–20 let
c) 21–30 let
d) 31–40 let
e) 41–50 let
f) 51–60 let
g) 61–70 let
h) 71 let a více

2. Jaké je Vaše pohlaví?
a) muž
b) žena

3. Kde bydlíte?
a) přímo na Husově náměstí
b) do 5 minut pěší chůzí od náměstí
c) do 15 minut pěší chůzí od náměstí
d) v Lysé nad Labem, ale více než 15 minut pěší chůzí od náměstí
e) jinde ________________________

4. Jak často se vyskytujete na Husově náměstí?
a) denně
b) několikrát týdně
c) průměrně 1× týdně
d) méně nežli 1× týdně
e) vůbec

5. Dostáváte se na náměstí:
a) spíše pěšky
b) spíše na kole
c) spíše autem
d) jinak:

Současná podoba náměstí:

6. Čeho si na náměstí ceníte?

7. Co Vám na náměstí chybí?

8. Co Vám na náměstí vadí nebo překáží?

9. Považujete nynější řešení Husova náměstí za vyhovující, 
nebo je třeba jej změnit?
a) není třeba cokoli měnit
b) stačilo by revitalizovat zeleň – travnaté plochy a zejména 

 stromy, dále opravit poškozené části povrchu vozovky, jinak 
 není nutné stavebně měnit
c) je třeba rozšířit plochy zeleně
d) je třeba zmenšit plochu pro parkování automobilů a navýšit 
 plochy pro pohyb a setkávání pěších a cyklistů
e) náměstí je třeba řešit zcela jiným způsobem
f) jiné

Budoucí podoba náměstí:

10. Co od Husova náměstí NENÍ TŘEBA očekávat? (lze vybrat
i více odpovědí – co nezaškrtnete, to za potřebné považujete)
a) možnost odpočinku při pobytu v centru města
b) možnost zaparkovat svůj automobil
c) možnost uspořádat akci pro početnou skupinu lidí
d) trvale funkční pódium
e) vysoký podíl zatravněných ploch
f) vysoký podíl plochy zastíněné stromy
g) vodní prvek

11. V jakém rozsahu by mělo být v prostoru náměstí 
umožněno parkování?
a) na náměstí by nemělo být parkování umožněno vůbec
b) ano, ale pouze do počtu 10 stání
c) ano, dle možností 10–30 stání
d) ano, dle možností 30–50 stání
e) ano, ale pouze pokud bude řešeno jako podzemní
f) jinak:

12. Jakým způsobem by mělo být případně zpoplatněno 
parkování automobilů v prostoru náměstí?
a) první hodina do 10 Kč, každá další 20 Kč
b) první hodina 10–20 Kč, každá další 20–40 Kč
c) první hodina více než 20 Kč, každá další více než 40 Kč
d) jinak

13. Jaké je Vaše mínění o uplatnění vodního prvku?
a) jsem pro, je to atraktivní estetický doplněk
b) jsem pro, zejména z důvodu osvěžení v letních měsících
c) nenavrhovat, byl by to zbytečný výdaj za realizaci i provoz 
 a mohl by překážet, zabíral by místo
d) nenavrhovat, období v roce, kdy takovýto prvek má smysl, 
 je nepoměrně krátké a zejména v zimě hrozí technické problémy
e) jiné:

14. Vadilo by Vám, kdyby bylo náměstí v místě stávajícího 
parku dostavěno?
a) ano
b) ne
c) jiná odpověď:

15. Jak byste odůvodnili předchozí odpověď?
a) nevadilo, protože náměstí je zbytečně velké
b) nevadilo, protože součástí náměstí by přestala být východní 
 fronta domů a frekventovaná křižovatka silnic II. třídy.

Husovo náměstí v Lysé nad Labem

Sběrná místa pro papírovou verzi dotazníku jsou na podatelně MěÚ 
a v Městské knihovně Lysá nad Labem. Dotazník je možné odevzdat 
nejpozději do pondělí 16. 5. 2016.
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Pozvánky
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Pozvánky

HERPETA, BELECO, z. s.
Město Lysá n. L., Polabské muzeum Poděbrady

připravily pro zájemce program na

DEN ZEMĚ 2016
Terénní exkurze „Žabí koncert“. Setkání účastníků bude 

ve čtvrtek 5. května ve 20.00 hodin u mokřadu Hladoměř 
ve Staré Lysé u informační tabule ze strany od fotbalové-
ho hřiště. Průvodcem bude RNDr. Mar  n Šandera, Ph.D. 
S sebou kvalitní obuv a teplé oblečení. Výhodou je vlastní 
baterka na svícení. V případě vytrvalého deště se akce ruší. 

Terénní exkurze „Vítání ptačího zpěvu“ se uskuteční 
v sobotu 7. května. Sraz zájemců je v 7.30 hodin u vstupu 
do zámeckého parku v Komenského ulici. Průvodci budou 
Ing. Vilém Járský, Ing. Petra Málková  a Mgr. Pavel Marhoul. 
S sebou dalekohled a kvalitní obuv. V případě vytrvalého 
deště se akce ruší. 

aktuální informace na stanislav.svoboda@mestolysa.cz

Den otevřených dveří 
v hasičské zbrojnici

Dobrovolní hasiči z Lysé nad Labem otevřou svá 
vrata pro veřejnost dne 14. 5. 2016 ve 14.00 hodin.
Bude připravena statická ukázka hasičské techniky. 
V kulturní místnosti budou promítány záběry ze 

zásahů i z preventivně výchovné činnosti. 
Od 18.00 hodin je připravena taneční zábava 

pro členy a zvané hosty.

Jiří Zima, starosta SDH Lysá nad Labem

Domácí hospic
Nablízku, z.ú.

Domácí hospic Nablízku, z.ú.
IČ: 04066502, sídlo: Jahodová 1857, 289 22 Lysá nad Labem, tel.: 731 268 306
www.hospic-lysa.cz, e-mail: info@hospic-lysa.cz, č.ú. 2300803840/2010

Za všechny naše budoucí klienty, kterým chceme být nablízku, Vám 
předem srdečně děkujeme. Aktuální informace o naší činnosti najde-
te také na našich webových stránkách či facebooku.

Představujeme Vám nově vznikající Domácí hospic NABLÍZKU, z.ú., 
který si klade za cíl poskytovat péči těm lidem, u nichž medicína  
vyčerpala všechny své možnosti. 

Co je vlastně domácí hospic?
●  Je to odborná zdravotně-sociální služba pro těžce nemocné a umírající.
●  Nemocnému garantuje, že nebude trpět nesnesitelnou bolestí, v posledních chvílích života 

nezůstane osamocen a současně bude plně respektována jeho lidská důstojnost. 
●  Péče je poskytována kvalifikovaným týmem, který odborně a lidsky podporuje rodinu v každo-

denní péči o své blízké a doprovází je i v nelehké době po jejich smrti.
●  Klient a jeho rodina mají k dispozici telefonní číslo na naše kontaktní centrum, na které se  

mohou kdykoliv obrátit se žádostí o radu a pomoc a to 24 h denně.

Kdo jsme a jaký je náš cíl?
●  Jsme tým složený z lékaře, zdravotních sester, sociální pracovnice, psychoterapeuta, duchov-

ního a dobrovolníků.
●  Chceme zajistit specializovanou paliativní péči nevyléčitelně nemocným, umírajícím lidem v je-

jich přirozeném domácím prostředí v kruhu svých nejbližších, aby netrpěli bolestí, strachem, 
úzkostmi a osamocením.

●  Chceme poskytovat službu klientům nejen v Lysé nad Labem, ale i v okolních městech a obcích 
v okruhu do 30 km (Nymburk, Benátky n. J., Český Brod, Čelákovice, Brandýs n. L., ad.)

●  V současné době usilovně pracujeme na plném zahájení činnosti této zdravotně-sociální služby.

Jak můžete být nápomocni Vy?
●  Domácí hospicová péče není hrazena z veřejného zdravotního pojištění a platby pacientů kryjí 

jen část skutečných nákladů. 
●  Hledáme proto dárce, kteří by nám pomohli získat zdravotnické a technické vybavení a nezbyt-

né finanční prostředky k zahájení činnosti.
●  Budeme vděčni za každou formu Vaší podpory!
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Po roce přichází opět tradiční Noc kostelů. 
V Lysé se můžete zúčastnit programu na dvou místech.

Římskokatolický kostel:
18.00–23.00  otevřené dveře; možnost prohlídky 
   kostela včetně historických varhan, 
   na jejichž opravu je vyhlášena veřejná 
   sbírka; příležitost ke z  šení a meditaci
22.00–22.30  modlitba se zpěvy z Taizé

Evangelický kostel: 
19.30–20.20 úvodní řeč; koncert QuantumTet
20.30–21.00  hudební improvizace; čas pro z  šení
21.00–21.20  komentovaná prohlídka areálu
21.30–22.00  otevřené dveře
22.00    závěrečné zamyšlení, modlitba
V průběhu večera možnost prohlídky výstavy k výročí roz-
luštění che  tš  ny a individuální prohlídky areálu.

Přijďte a zažijte atmosféru podvečerních kostelů!
Akce je zdarma.

Pozvánky

Květen v Modelovém kolejiš   
– sobota 14. 5. 2016 
od 10.00 do 17.00 hodin
Zveme dospělé i dě   do Modelového 
kolejiště v Nymburce-Drahelicích.
Kromě prohlídky Modelového kolejiště budou připraveny 
různé dílničky, kde si mohou dě   vyzkoušet svoji šikovnost. 
Jako vždy prodej dřevěných vláčků a dalších výrobků 
z dílniček.
Vinný bar a kavárna Luna připraví dobroty pro malé i velké.
Otevřeno máme každou SO–NE od 10.00 do 17.00 hodin.

Vás srdečně zve k účasti na

KLADENÍ VĚNCŮ
U PŘÍLEŽITOSTI OSLAV 

OSVOBOZENÍ OD FAŠISMU

 8. května 2016 v 9.00 hodin
Sraz před městským hřbitovem

Město Lysá nad Labem ve spolupráci
se Svazem bojovníků za svobodu, s TJ Sokol, Kluby důchodců

a Chrámovým sborem u kostela sv. Jana Křtitele
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Zámecké novinky

Zámecké novinky

Máj – lásky čas. Český název 
měsíce května je odvozen od toho, 
že všechno kvete. Už od 13. století 
je měsíc květen spojen s lidový-
mi oslavami, např. stavění máje. 
My už sázíme květiny a inspiru-
jeme se při procházkách okolím 
našeho domova.

Velmi milým zpestřením našeho 
života byla návštěva canisterapeu-
tek z Domova Mladá v Milovicích. 
Se svými třemi pejsky – byli to Das-
ti, Aladin a Azalka – za námi přišla 
paní Martina Motuzová a paní Ka-
teřina Pejchalová. Velice děkujeme 
a doufáme, že se zase brzy uvidíme. 
Návštěvu bychom rádi oplatili. 

V pátek 11. března 2016 bylo 
u nás v Domově Na Zámku opět 
živo. V rámci našeho projektu 
„Křeslo pro hosta“, které se usku-
tečnilo již po páté, jsme přivítali 
herečku považovanou za svébyt-
ného ženského komika s charak-
teristickým smíchem, rodačku 
z Broumova, paní Uršulu Klukovou. 
Pozvána byla samozřejmě také 
i lyská veřejnost. Sil mnohdy ubývá, 
a proto: „I když už se nám nedaří za 
životem sejít ze zámeckého kopce, 
vyjde na zámecký kopec život za 
námi“. Jsme rádi, že náš domov žije 
a je otevřený i široké veřejnosti. 
Důkazem jsou oprávněně i tato 
setkání. V podvečer se sál našeho 
zámku zaplnil dychtivými poslu-
chači a ti se po úvodní skladbě zá-
meckého kapelníka dočkali. Paní 
Uršulu jsme vyzpovídali. Dozvěděli 
jsme se o jejím dětství, hereckých 
začátcích, profesním hereckém 
životě, jejích koníčcích a zálibách. 
Při vyprávění humorných historek 
jsme se ochotně nechali nabít tak 

potřebnou energií a „nakazit“ ne-
utuchajícím smíchem. A její rada 
na dobrou náladu? „Doma jsme se 
nasmáli hodně, a když se podíváte 
kolem sebe, vidíte spoustu věcí, 
které jsou nejen ke smíchu, ale i 
k úsměvu.“ Paní Uršule děkujeme, 
a to nejen za její „nákazu“, ale i za 
to, že vystoupila bez nároku na ho-
norář a dobrovolný příspěvek byl 
použit na pořízení pomůcek pro 
aktivizaci klientů.

Vydařila se nám návštěva jarní 
výstavy – „Zemědělec“. Sluníčko 
hřálo a nabízené květiny byly pře-
krásné. A nejen květiny, ale také 
ostatní exponáty. Jak vystavované, 
tak prodejní. 

Jaro jsme přivítali společně 
s dětmi z MŠ Dráček a Čtyřlístek. 
Pod vedením šikovných učitelek 
děti zazpívaly a zatančily. Nakonec 
byla i pohádka. Dětem moc děkuje-
me a těšíme se na další vystoupení 
a spolupráci. 

V pátek 18. března 2016 se sá-
lem na 1. patře rozezněla hudba 
v podání „Šporkova dechového 
tria“. Konal se další ze série be-
ne ičních koncertů. Děkujeme 
Evě Otradovské, Janu Czechovi a 
Milanu Muzikářovi za  podporu 
našeho domova. Výtěžek z dob-
rovolného příspěvku na koncert 
bude použit na nákup materiálu do 
zámecké dílny.

V nejbližší době nás čeká VII. 
ročník „Lyského pětiboje“, na který 
se pečlivě připravujeme. Rozeslali 
jsme pozvánky našim spřáteleným 
domovům a opět budeme spolu zá-
polit a měřit si své síly v dovednost-
ních, vědomostních a sportovních 
disciplínách. 

Také se chystáme na červno-
vou výstavu – „Senior – Han-
dicap: aktivní život 2016“, ve 
dnech 16. – 19. 6. 2016. Budeme 
se prezentovat v našem výstav-
ním stánku a zapojíme se i do 
doprovodného programu. Jste 
srdečně zváni.

Veškeré informace naleznete na 
našich webových stránkách www.
domovnazamku.cz.  

S přáním krásných dnů zdravím.
Mgr. Jiří Hendrich

ředitel Domov Na Zámku
Lysá nad Labem
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Poslední školní 
den před veliko-
nočními prázdni-
nami jsme se se 
žáky páté třídy 

ZŠ Bedřicha Hrozného vypravili 
za seniory do Domova Na Zám-
ku. Připravili jsme si pro ně spo-
lečný program – výrobu veliko-
nočních dekorací.

V krásné prostorné jídelně 
s nástěnnými malbami jsme 
byli již očekáváni. Rozesadili 
jsme se ke stolečkům, rozlo-
žili materiál a začali vyrábět. 
Každá dvojice dostala za úkol 
vytvořit veselý velikonoční 
talířek. Všechny výrobky pak 

Návštěva v Domově Na Zámku
putovaly na výstavku. Nakonec 
dal každý z žáků i seniorů hlas 
té práci, která se mu nejvíce lí-
bila. Následovalo vyhodnocení, 
předání cen a společné fotogra-
fování. Třídní karbaníci si našli 
za tu chvíli dokonce společníky 
na partičku „prší“.

Když jsme se vraceli společně 
do školy, vzpomněla jsem si na 
bývalou ředitelku Domova Na 
Zámku, paní Beníkovou, kte-
rá mi jednou řekla, že tito lidé 
potřebují hlavně dobré slovo 
a pobavení. Když jsem viděla 
spokojené oči svých dětí i senio-
rů a pocítila příjemnou atmosfé-
ru při loučení, byla jsem šťastná. 

Spolu s dětmi jsme udělali dob-
rý skutek a sami jsme si taktéž 
odnesli krásné zážitky. Děkuji 
seniorům, děvčatům z Domova 

Na Zámku i žákům V. A za spo-
lečnou akci.

Dana Papáčková

Je po 
zimě a 
místo aby-
chom se tě-
šili na léto 
a prázdni-
ny, těšíme 

se zase na zimu, kdy si budeme 
moci zopakovat „lyžák“!!! Letošní 
lyžák byl opravdu skvělý!!! Nejen 
díky naší partě, složené ze žáků 
7. a 8. ročníku naší ZŠ J. A. Komen-
ského Lysá nad Labem, ale i skvě-
lým instruktorům. Bylo to prostě 
super. Hodně jsme se skamarádili 
a prohloubili vztahy i mezi třída-
mi… a trvá to i po lyžáku.

Lyžařský výcvik a sportovní 
soustředění se konalo v Barto-
šovicích v Orlických horách a 

Vracíme se k lyžařskému výcviku a sportovnímu soustředění

ubytováni jsme byli na hotelu 
Zemská brána. Lyžovali jsme 
denně přibližně 4 hodiny i přes 
horší sněhové podmínky, a to 
většinou na sjezdovce Ski areálu 
Nella v Bartošovicích. Jednou 

jsme jeli lyžovat i do velkého 
areálu v Říčkách. Řada z nás si 
mohla vyzkoušet i snowboard.

Sedmáci, doplnění žáky z šes-
tých tříd, se učili základy lyžování. 
Ti zkušenější pilovali carvingový 

oblouk a žáci osmých a devátých 
tříd na sportovním soustředění 
zkoušeli, mimo blbnutí na lyžích, 
i snowboard. Lyžák je ale hlavně 
o srandě, kterou jsme zažívali 
denně při večerních společen-
ských hrách, na skvělých večer-
ních diskotékách nebo ve veřej-
ných prostorách hotelu při hraní 
stolního tenisu. 

Chtěli bychom poděkovat 
všem dospělákům, kteří se nám 
věnovali. Věříme, že příští rok 
to bude stejně suprové jako 
letos. Už se těší i ti, kteří letos 
jet nemohli. Pojedeme prostě 
všichni.                              

Žáci 7. A, B a žáci 8. A, B 
ZŠ J. A. Komenského

Lysá nad Labem

Dne 1. dubna 
jsme se setkali ve 
škole u příležitos-
ti „Noc s Ander-
senem“. My jsme 

ve škole nocovali poprvé, ale akce 
„Nocí s Andersenem“ slavila již 
svůj 16. ročník. Žáci 3. A a 4. B se na 
nocování ve škole moc těšili. Nej-
dříve si děti připravily pelíšky ze 
spacáků a karimatek, a pak šly ven 
hrát hry ve skupinách. Po návratu 
do třídy nás čekalo plnění kvízů a 
hádanek na téma pohádky. Na řadu 
přišly i zábavné úkoly z anglického 
jazyka od pana učitele Petra Pokor-
ného. Pan učitel nám také přečetl 
pohádku v „áčkové řeči“, které jsme 
se moc nasmáli.

Noc s Andersenem u nás ve škole

Když byla opravdová tma, přišla 
na řadu vytoužená bojovka. Žáci 
chodili ve škole po dvojicích a pl-

nili zadané úkoly. Bylo to opravdu 
moc strašidelné, v šatnách bylo ta-
jemné strašidlo, kterého se některé 

děti bály, všichni žáci však nakonec 
splnili bojovku na jedničku. Po ná-
vratu do třídy nás čekala pohádka 
H. Ch. Andersena Císařovy nové 
šaty. Když se vystřídali všichni na 
bojovce, šli jsme do pyžam, a pak 
konečně přišla diskotéka, na které 
paní učitelka Jana Pítová roztančila 
téměř každého z nás. 

Celá tato akce splnila naše oče-
kávání, žáci se chovali slušně a 
celý večer panovala pohodová 
atmosféra. Ptali se, kdy zase bu-
deme spát ve škole, že by to chtěli 
opakovat. Už teď se proto těšíme 
na spaní ve škole s Andersenem 
zase za rok. 

Za 3. A a 4. B ZŠ B. Hrozného
zapsala Petra Kuželová
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Co se skrývá POD 
HLADINOU? Od-
pověď na otázku 
dostanete v úterý 

28. června 2016 na Výstavišti 
v Lysé nad Labem, kde se usku-
teční velká výstava a zároveň 
módní přehlídka Střední školy 
oděvního a gra ického designu 
Lysá nad Labem.

Návštěvníci uvidí, co bě-
hem školního roku vznikalo 
za zdmi školy ve výtvarných a 
oděvních ateliérech i v interié-
rovém studiu, tedy často mimo 

Pod hladinou

povědomí široké veřejnosti, 
která je opakovaně překvapena 
zjištěním, že se v Lysé úspěš-
ně připravují na své budou-
cí povolání jednak umělecky 
nadaní žáci a jednak ti, kteří 
mají výborný organizační ta-
lent. Budou totiž prezentovány 
práce oborů grafický, oděvní 
a interiérový design a poprvé 
se při organizaci akce zapojí 

i náš nový obor – produkční 
činnost v umění a reklamě. 

Výraz POD HLADINOU nebu-
deme asi vnímat jen obrazně, 
protože se stal významným te-
matickým a sjednocujícím prv-
kem většiny zadávaných výtvar-
ných prací. Téma letních nálad 
– blížících se prázdnin – slunce, 
nekonečného moře, bylo pro 
zpracování mladých výtvarníků 

velice atraktivní, a tak se z loň-
ského ruchu velkoměst (téma 
Metropolis) přesouváme do 
krajiny odpočinku a zasloužené 
relaxace.

Než odjedete za sluníčkem, 
zveme vás všechny 28. 6. 2016 
v 17.00 hodin na tradiční výsta-
vu výtvarných prací žáků školy a 
od 18.00 hodin na módní show, 
tentokrát POD HLADINOU – na 
Výstaviště Lysá nad Labem.   

PhDr. Vlasta Kočová
zástupkyně ředitelky

SŠ OGD Lysá nad Labem

Jako kaž-
dý rok, i  le-
tos v dub-
nu jsme 

pro naše žáky připravili projekt 
„Ochrana člověka za mimořád-
ných událostí“. Jeho součástí 
jsou rovněž témata zdraví a ži-
votního stylu. Smyslem projek-
tu je, aby žáci postupně během 
tří let absolvovali níže uvedené 
aktivity.

 V 1. ročníku je hlavním té-
matem první pomoc. Žáci pro-
cházejí několik stanovišť, na 
kterých si vyzkouší poskytnutí 
první pomoci pod dohledem 
pracovnic Červeného kříže.

Druhé ročníky navštěvují sta-

Učíme se chránit život a zdraví
nici HZS Lysá nad Labem, kde 
se seznamují s fungováním in-
tegrovaného záchranného sys-
tému, prohlédnou si a vyzkouší 
některé ochranné pomůcky pro 
zásah při mimořádné událos-
ti.  Vyslechnou také přednášku 
profesionálního hasiče.

Ve 3. ročníku si žáci teoretic-
ky i prakticky „vyzkouší“ zdra-
vý životní styl. Nejprve bese-
dují s paní Takačovou na téma 
zdravé výživy, hovoří o kvalitě 
potravin a porovnávají si své 
jídelníčky. Potom si zacvičí 
v tělocvičně naší školy, tento-
krát byl na programu kruhový 
trénink pod vedením cvičitelky 
Anety Houžvičkové. Na závěr 

projektu se žáci věnují aktuál-
nímu tématu z oblasti výživy, 
v letošním roce anorexii.

Žákům se projekt líbí, navíc 
mohou získané informace i do-

LYSÁ nad LABEM

O
B

C
H

O
D

N
Í

A
K

A
D

E
M

IE

vednosti využít v běžném živo-
tě. Učíme je tak ohleduplnosti 
k ostatním i k sobě.

Mgr. Zdeněk Doležal
organizátor projektu

Akci pod 
n á z v e m 
Křeslo pro 
hosta po-
řádáme na 
naší škole 
k a ž d ý m 

rokem.  V minulých letech v na-
šem pomyslném horkém křesle 
seděl  například  pan starosta 
Mgr. Jiří Havelka  nebo  bývalý 
místostarosta Mgr. Petr Eliška.

Letošní rok byl pro nás tro-
chu výjimečný už tím, že naše-
ho dalšího hosta jsme potkali  
přímo v Senátu České republiky 
23. 11. 2015, kde jsme se účast-
nili setkání školních parlamentů 
s názvem „S tablem do senátu“. 
Zástupci školních parlamentů 
základních škol celé republiky 
besedovali s poslanci Parla-
mentu ČR. Diskuse byla velmi 

Křeslo pro hosta na ZŠ J. A. Komenského
příjemná a inspirativní. Mgr. 
Nina Nováková, poslankyně pro 
Středočeský kraj, nám byla svý-
mi názory velmi sympatická, a 
proto jsme jí nabídli další setká-
ní, tentokrát na půdě naší školy. 
Ochotně naše pozvání  přijala. 
5. 4. 2016 jsme netrpělivě a 
s určitou nervozitou očekávali 
její příjezd. Přijela usměvavá a 
tím nás zbavila prvotního osty-
chu a obavy opadly. Během be-
sedy jsme paní magistře položili 
velké množství otázek, připra-
vených žáky celého 2. stupně. 
Paní Nováková velmi ochotně 
a trpělivě odpovídala. Beseda 
byla velice poučná. Probírala se 
dnes tolik diskutovaná témata, 
jako například imigrační krize, 
bezpečné prostředí ve školách, 
ekologie a další. Paní poslan-
kyně nám také vyprávěla o své 

práci a činnosti v Parlamentu 
ČR. Na konci celé besedy nás  
přiměla dokonce zpívat. Celý 
školní parlament, vybraní žáci 
z 5. až 9. ročníků, učitelé, paní 
ředitelka i my moderátorky jsme 
vstali a zazpívali jsme píseň Na 
Okoř je cesta. S paní poslankyní 

jsme se rozloučili s pocitem, že se 
beseda velice vydařila.

Kamila Nováková
předsedkyně ŠP

Lucie Horáčková
místopředsedkyně ŠP

Mgr. Simona Sabáková
koordinátorka ŠP
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Školství 

Od 1. 5. 2016 bude v Rodin-
ném centru Parníček otevřena 
ŠKOLKA PARNÍČEK s kapacitou 
12 dětí. Školka bude otevřena 
s celodenním provozem od 7.00 
do 16.30 hodin a bude určena 
primárně pro děti z Lysé nad La-
bem, které se v září daného škol-
ního roku nedostanou do ma-

V Lysé nad Labem bude od května otevřena nová školka
teřské školy 
z důvodu níz-
kého věku, 
tedy že jim 
budou tři roky 
až v průběhu 
daného škol-
ního roku.

Š k o l k a 
bude mít cha-
rakter dětské
skupiny a bu-
de splňovat 
veškeré poža-
davky stano-

vené zákonem č. 274/2014 Sb., 
o poskytování služby péče o dítě 
v dětské skupině a vyhláškou
č. 281/2014 Sb., o hygienických 
požadavcích na prostory a pro-
voz dětské skupiny do 12 dětí.

Vybudování a otevření školky 
bylo možné jen díky tomu, že 
Rodinné centrum Parníček, z. s.,

uspělo se svými 2 žádostmi 
podanými v rámci výzvy číslo 
03_15_035 Podpora vybudování 
a provozu zařízení péče o děti 
předškolního věku pro podniky 
i veřejnost mimo hlavní město 
Prahu v Operačním programu 
Zaměstnanost. Provoz školky 
bude z převážné části mini-
málně po dobu 4 let inanco-
ván z příspěvku Evropské unie 
z Evropského sociálního fondu 
a z národních veřejných zdro-
jů. Z tohoto důvodu lze nabíd-
nout poskytnutí služby péče 
o dítě za příznivou cenu. Ceník 
služby péče o dítě (školkovné) 
včetně dalších informací na-

leznete na webu RC Parníček 
– www.rcparnicek.cz.

Cílem Rodinného centra Par-
níček je umožnit rodičům po ro-
dičovské dovolené návrat na trh 
práce a zapojení do pracovního 
procesu.

ZÁPIS do Školky Parníček na 
školní rok 2016/2017 se usku-
teční v pátek 3. 6. 2016 od 15.30 
do 17.30 hodin v Rodinném cen-
tru Parníček na adrese Jedličko-
va 1398/9, Lysá nad Labem.

Budeme se na Vás i Vaše děti 
těšit.

Mgr. Radka Bláhová
předsedkyně Rodinného 

centra Parníček, z. s.

V úterý 5. dub-
na 2016 proběhla 
na prvním stupni 
již tradiční soutěž 
v konverzaci v an-

glickém jazyce. Soutěž je určena 
žákům čtvrtých a pátých tříd a le-
tos můžeme s potěšením konsta-
tovat, že zájem byl opravdu veliký! 

V minulých letech jsme se vždy 
scházeli v naší útulné jazyko-
vé učebně, kam se vejde zhruba 
16 dětí, letos jsme se ale kvů-
li „návalu“ soutěžících museli 
přesunout do větší učebny. Do 
konverzačního zápolení se totiž 
letos zapojil rekordní počet žáků 
– 12 čtvrťáků a 12 páťáků. 

Průběh soutěže se příliš nelišil 
od minulých let. Poté, co si porota 

Konverzační soutěž v angličtině na prvním stupni

ve složení Y. Sovová, K. Galuščáko-
vá a P. Pokorný od soutěžících vy-
slechla připravené básničky a pís-
ničky, následovalo spelování vět a 
konverzační téma. Čtvrťáci vyprá-
věli nejčastěji o své rodině, o svém 
volném čase a o tom, co mají rádi. 
Páťáci si pak pro porotu připravili 
hádanku – anglicky popisovali ně-
jakou osobu, věc či zvíře a členo-
vé poroty měli za úkol uhádnout, 
o čem (o kom) hovoří. 

Po důkladné debatě a porov-
nání všech výkonů určila porota 
pořadí a proběhlo předání cen. 
Vítězům gratulujeme a všem moc 
děkujeme za odvahu a účast. Těší-
me se zase za rok!                                                                    

Za organizátory soutěže 
zapsal Petr Pokorný

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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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: 

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

Út 17. 5. MUDr. Matasová
St 18. 5. MUDr. Chocholová
Čt 19. 5. MUDr. Dáňová
Pá 20. 5. MUDr. Čerňanská
So 21. 5. MUDr. Matasová
Ne 22. 5. MUDr. Matasová
Po 23. 5. MUDr. Čerňanská
Út 24. 5. MUDr. Matasová
St 25. 5. MUDr. Chocholová
Čt 26. 5. MUDr. Dáňová
Pá 27. 5. MUDr. Matasová
So 28. 5. MUDr. Dáňová
Ne 29. 5. MUDr. Dáňová
Po 30. 5. MUDr. Čerňanská
Út 31. 5. MUDr. Matasová

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

Po delší nemoci odešel z tohoto 
světa můj milovaný dědeček Ja-
roslav Procházka. Jednou vyslovil 
své přání, že by byl rád, kdyby se 
rozloučení uskutečnilo v kostele 
Českobratrské církve evangelické, 
které byl členem. Bratři a sestry 
z církve na něj mysleli i v době 
jeho nemoci a poslali mu do ne-
mocnice povzbuzující dopis. A 
dědeček bojoval ze všech sil sta-
tečného sokola. A tím byl. Hrdým 
sokolem, gymnastou s velkou vůlí 
a duchem. 

Více než díky
Po jeho skonu naše rodina oslo-

vila pana Vejnara, se kterým jsme 
se dohodli na uskutečnění roz-
loučení v evangelickém kostele 
s organizací jeho a dalších bratrů 
a sester. Obřad byl dobře zorgani-
zován a pečlivě připraven a tým 
evangelické církve si zaslouží vel-
ký dík celé naší rodiny. Vážíme si 
i závěrečné řeči paní Dagmar Fé-
rové, která za sebe doplnila něko-
lik milých detailů, jak dědu znala 
z pohledu sestry v Kristu.

A nyní se musím podělit o udá-

lost, která mě nesmírně dojala a 
slova díků nedokáží vyjádřit jak 
moc to pro mne, i celou naši rodi-
nu, znamená.

Při začátku obřadu, kdy začaly 
hrát varhany, prošel kolem naší 
první lavice pan Denemark, kte-
rý nesl ve svých rukách prapor 
Sokola. Postavil se naproti nám 
vedle rakve a za chvíli jej násle-
doval pan Křena. Postavil se ve-
dle svého bratra sokola a i přes 
svou vlastní zdravotní indispozici 
stál hrdě vedle vlajky. Oba bratři 

sokolové stáli celý obřad a vzda-
li tak našemu dědečkovi obrov-
skou poctu. Vím, že by byl děda 
nesmírně hrdý a hrdá jsem i já. 
Na to, že děda patřil k takovýmto 
lidem, že byl jedním z nich, a já 
nyní mohu veřejně poděkovat za 
sebe i za celou rodinu, že se mu 
dostalo důstojného rozloučení 
z řad bratrů sokolů a bratrů a ses-
ter evangelické církve.

S úctou Eliška Sedláčková
vnučka

Děkujeme panu starostovi Mgr. 
Jiřímu Havelkovi a pracovníkům 
odboru školství Městského úřa-
du Lysá nad Labem v čele s paní 
PaedDr. Věrou Bodnárovou za 
milá setkání, která pro vedou-
cí pracovníky všech škol v Lysé 
nad Labem každoročně pořádají 
u příležitosti Dne učitelů. Letos 
jsme se sešli 21. 3. 2016. Vyslech-
li jsme krásné vystoupení brat-

Poděkování
rů Mikuškových, žáků ZUŠ Lysá 
nad Labem a poděkování pana 
starosty učitelům za péči, kterou 
věnují svému povolání. Rádi toto 
poděkování předáme všem učite-
lům ve školách. Neformálně jsme 
pohovořili o situaci ve školství. 
Je přínosné předat si informace 
z různých stupňů a typů škol. 

Vedoucí pracovníci škol
v Lysé nad Labem

Jistě se mnou, milí čtenáři, 
budete souhlasit, že čas plyne 
a čím jsme starší, tím rychleji. 
Mění se pořadí našich priorit 
a více než hmotné dary nám 
přináší potěšení milá setká-
ní s lidmi, se kterými nás pojí 
příjemné vzpomínky a společ-
né zážitky. O radost z jedno-
ho takového setkání bych se 
s Vámi ráda podělila.

Téměř 20 let jsem pracovala 
v jedné lyské irmě, která pro 
mě byla velkou životní zkuše-
ností, a to v dobrém i ve zlém. 
Poznala jsem spoustu milých a 
obětavých lidí, pro které byla 
práce nejenom zdrojem obživy, 
ale také dobrých mezilidských 
vztahů. Byly to společné výle-
ty s německými kolegy, co nás, 
první zaměstnance, zaškolova-
li, setkání na sportovních tur-
najích i předvánočních irem-
ních posezeních. I když to byla 
přátelská setkání, hovořilo se 
hlavně o práci a řešily se pra-
covní problémy. Ale tak nějak 
jinak, všem záleželo na tom, 
aby se irma rozjela, vydělala 
si na sebe a my měli jistotu za-

Jak ten čas plyne...
městnání. Prostě jsme spojovali 
příjemné s užitečným. Z rodinné 
irmy vyrostla velká společnost 

a zaměstnanci se již navzájem 
ani neznali. Od těch počátků v 
r. 1995 se mnoho událo – ně-
kteří jsou již v důchodu, jiní 
odešli sami a někteří byli ode-
jiti. Když jsme se ale náhodně 
potkali na různých akcích nebo 
v ulicích města, hlásili jsme se

 
k sobě a rádi vzpomínali na to 
hezké, co jsme spolu prožili.

A tak jsem si řekla, že 20 let je 
dlouhá doba a že bychom moh-
li využít příležitosti, abychom 
se společně sešli, zavzpomínali 
a pobavili se při tanci i hez-
ké písničce. Tak se také stalo! 
Radost byla velká, vždyť jsme 
se s mnohými neviděli pěkných 
pár let! Bylo to opravdu milé a 
vydařené setkání! K dobré nála-
dě přispěl i pan Kořínek, který 
nám k tanci zahrál i zazpíval. A 
protože toho na povídání bylo 
mnoho a vše se nestihlo pro-
brat, těšíme se někdy příště 
zase na shledanou...

Dana Papáčková
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Kavárnička jarní
I když máme víc jak měsíc po 

Velikonocích a žijeme letním 
časem, musíme se ve vzpomín-
kách k Velikonocům vrátit. Mu-
seli jsme se přece na jarní svátky 
řádně připravit a posezení v Ka-
várničce zaměřit právě na veliko-
noční tradice a zvyky v Čechách 
i na Moravě. Nechyběla k tomu 
pořádná pomlázka a hezká pu-
blikace o Velikonocích a mnohé 
dámy skrývaly v kabelkách i ma-
lovaná či čokoládová velikonoční 
vajíčka.

Protože už nám přálo hezké 
počasí, sešlo se nás celkem dost. 
Všichni plni očekávání, co bude 
hezkého na programu a co bu-
deme tančit a zpívat. A hlavně: 
vedle klávesisty – „kapelníka“ – 
usedl nový muzikant, pan Karel 
Šklíba z Nymburka. A není to je-
nom dobrý muzikant! Hned při 
příchodu se přivítal  s našim se-
niorem Vladimírem Novotným. 
Zavzpomínali na mladší léta, kdy 
pan Šklíba hrával závodně volej-
bal a pan Novotný byl jeho roz-
hodčím! Setkání je moc potěšilo. 

Ale k samotnému programu: 
kapelník zavzpomínal na Veli-
konoce našeho mládí. Spočítali 
jsme, kolik postních nedělí pro-
žíváme do Velikonoc, jak se ne-
dělím říká a co se v nich má dít. 
A k samotné pomlázce: kapelník 
vyzval na scénu naši milou Bo-

ženku Vitmanovou a tam ji přine-
senou pomlázkou hezky vyplatil 
s říkankami z Moravy i Čech. Di-
váci tleskali do rytmu a ostatním 
dámám bylo tak trochu líto, že se 
na ně nedostalo. Aspoň se poch-
lubily přinesenými malovanými 
vajíčky. No a pak už jenom spus-
tila muzika – klávesy a klarinet – 
a nastal čas tance a zpěvu.

Samotné Pondělí velikonoční 
následovalo po 14 dnech, tedy 
v termínu příští Kavárničky. Aby-
chom nenarušili domácí pohodu, 
posunuli jsme naše sezení až na 
4. dubna. A tam bylo hlavním 
bodem programu stručné vyhod-
nocení naší „seniorské ankety“. 
Uveďme nyní stručně, co si z od-
povědí můžeme vyčíst:

Účastníky „Kavárničky“ jsou 
návštěvníci ve věku od 60 do 85 
let. Povětšině žijí v rodinném 
domku, kde pomáhají rodině 
s domácími pracemi. Všichni by 
se rádi zúčastňovali různé zá-
jmové činnosti, ale ve městě se 
pro ně moc takového nepořádá. 
Více jak polovina účastníků je 
přesvědčena, že město nepo-
skytuje dostatek možností kul-
turního vyžití seniorů. Nemáme 
vhodné prostředí ke scházení se, 
nedostává se nám dotací na naši 
činnost. Nemáme ani seniorské 
výhody jako v jiných městech. 
Je nutné dopracovat detaily ve 

střednědobém plánu rozvoje 
sociálních služeb pro město na 
období let 2017–2021. A tak mu-
síme hodnotit, že prožívat „seni-
orský věk“ v našem městě není 
žádnou zábavnou životní etapou.

Podrobné vyhodnocení ankety 
zveřejníme v některých příštích 
Listech. Pomohou nám s tím zku-
šení pedagogové a studenti lyské 
obchodní akademie.

V našem prvním dubnovém 
posezení nemohla chybět gra-
tulace jubilantům, narozeným 
v první polovině měsíce. Byli to 
paní Eva Hemerlová z Domova 
Na Zámku a pan Ing. Petr Gregor, 
kterého známe jako zastupitele 
města. Jubilantům gratulovali 
všichni přítomní a samozřejmě 
musel následovat i taneček. Ten 
trval dlouho, protože všichni 

gratulanti si chtěli s oslavenci 
zatančit.

Je nutné se ještě zmínit i o pro-
středí naší „Kavárničky“. Je to re-
staurace „U Bílé labutě“ na Masa-
rykově ulici, kde se scházíme již 
třetím rokem. Velice milý perso-
nál, vedený sympatickým panem 
vedoucím, nám vytváří skutečně 
hezké posezení s příjemnou ob-
sluhou, nemusíme na nic dlouho 
čekat. Také se v naší anketě v ně-
kolika vyjádřeních objevila právě 
zdejší restaurace jako nejlepší 
pro scházení se seniorů.

Čas našeho posezení rych-
le uplynul a my se rozloučili 
s přáním hezkého prožívání jara. 
A moc se těšíme na květnové se-
tkání v naší oblíbené „Kavárnič-
ce“, a to 2. května 2016. 

MVDr. Jan Kořínek

O Velikonocích se po celé repub-
lice koná již po několik let akce 
zvaná „Celonárodní čtení Bible.“ 
Hlavním cílem tohoto čtení je při-
pomenout smysl Velikonoc a upo-
zornit na Bibli jako na naše společ-
né kulturní a duchovní dědictví. 
Různé církve, městské knihovny, 
někdy i samotné obce tak každým 
rokem ve městech pořádají čte-
ní pasáží z nejrozšířenější knihy 
světa – Bible. Každý z pořadatelů 
si pak samotnou akci i její průběh 
organizuje dle svého uvážení. 

V Čelákovicích jsme „Čtení Bi-
ble“ uskutečnili již potřetí a pro 
letošní rok jsme se navíc rozhodli 
pro premiéru v Lysé nad Labem. 
Jako doprovodný program ke čte-
ní jsme přidali soutěžní výstavu 
kreseb a fotogra ií. Po několik 
letošních týdnů až téměř do Ve-
likonoc nám mohli dospělí a děti 

8. ročník celonárodního čtení Bible
zasílat své fotogra ie na téma „Jaro 
v Lysé“ a kresby na téma „Biblický 
příběh.“ Celkem nám bylo posláno 
20 fotogra ií a 15 obrázků. 

V sobotu 26. 3. po poledni jsme 
pak v parku u Penny postavili vel-
ký stan, na stěny stanu rozvěsili 
soutěžní díla a začali číst Bibli. 
Během odpoledne jsme také měli 
mnoho příjemných rozhovorů s 
kolemjdoucími a zvali je i na bo-
dování kreseb a fotek. Celkem vý-
tvarná díla ohodnotilo na 50 lidí. 
Před pátou hodinou jsme začali 
sčítat body, které hodnotící při-
dělili (každý mohl dát body třem 
fotogra iím a třem kresbám), a ná-
sledně proběhlo vyhodnocení. Tři 
nejlepší v každé kategorii dostali 
ceny (malíři obdrželi výtvarné 
potřeby, fotografové pak dárkové 
poukazy do místní foto prodejny 
paní Adamové). Zatímco v kres-

bách bylo vítězství těsné, nejlepší 
fotograf vyhrál s velikým násko-
kem. A nejlepší díla si můžete pro-
hlédnout u tohoto článku.

Příští rok bychom rádi akci zo-
pakovali, a to i s doprovodným 
programem. Pravděpodobně se 
dostane i na obdobnou fotogra-

icko-výtvarnou soutěž, jen té-
mata budou nejspíše jiná.  

Závěrem děkujeme městu Lysá 
nad Labem za poskytnutí místa 
pro akci. Dík patří i všem, kteří 
nám s akcí pomohli.

Jiří Šmíd
Apoštolská církev v Lysé n. L. 
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Rozhodně se nezlobím, že 
mi paní ing. Fialová dělá rekla-
mu zadarmo, mohl bych být i 
pyšný, že jako pouhý člen ZM 
v podstatě podle ní řídím měs-
to a diriguji ostatní zastupitele. 
Není to pochopitelně pravda. 
I nadále podporuji nejen strate-
gické plánování rozvoje města, 
ale i další plány jako zejména 
plán komunitní nebo plán mobi-
lity a všechny možné koncepce 
rozvoje. Jsem rád, že mám občas 
i spojence v koncepční práci, ať 
již je to výbor pro dostavbu ob-
chvatu, inanční výbor, příslušné 
komise, zejména komise doprav-
ní a bezpečnostní – předkládané 
koncepce pana Robeše.

Pan starosta měl za úkol před-
ložit první návrh výhledu do roku 
2021 do konce března tohoto roku, 
což na zasedání ZM dne 30. 3. 2016 
učinil. ZM rozhodlo mimo jiné, že 
návrh projde FV a zastupitelé mají 
do 15. 4. 2016 předat vedoucí FO 
paní ing. Polenové připomínky. 
Zejména je třeba se soustředit na 
roky 2017 a 2018, ve kterých by 
měly mít investice již poměrně jas-
né obrysy. V dalších letech pak jde 
prozatím pouze o celkové objemy. 

K článku „Schválení investic na rok 2016 – 2. rozpočtové opatření“
Důležité je, že nejde o dogma, lze 
se k návrhu vracet a minimálně 
jednou za rok předpokládám i dále 
upřesňovat.

Pokud se vrátím k problema-
tice sestavování rozpočtu na 
rok 2016, napsal jsem k tomu 
již několik článků a nebudu se 
příliš opakovat. Bohužel situace 
na radnici je jaká je a činnost ve-
dení města nemá tradiční postu-
py, vše je řešeno v časové tísni. 
Přesto ti, co návrh kritizují, měli 
několik možností do sestavování 
rozpočtu vstoupit, a neudělali to 
anebo ne dost důrazně. Rozhod-
ně jsem do ničeho nezasahoval 
a nikoho nenutil. Poukázal jsem 
jen na důležitost toho, že je třeba 
rozpočet schválit a rozdělit dal-
ších cca 50 mil. Kč tak, aby byly 
pokud možno pokryty veškeré 
potřeby a představy jak mlad-
ších ročníků, tak i seniorů a měs-
to se zhostilo úlohy zřizovatele. I 
tak je již možná pozdě a referenti 
na úřadě budou mít opravdu těž-
kou úlohu jak zvládnout zabez-
pečení tolika výběrových řízení, 
zajistit zpracování nebo dopra-
cování celé řady projektových 
dokumentací a včas a kvalitně 

požádat o dotace kraj nebo růz-
né fondy. Pokud jde o obchvat, 
byl již schválen výkup pozem-
ků na trvalý zábor z cca  40 % 
a mělo by být z rozpočtu vynalo-
ženo již přibližně 11 mil. Kč.

Bohužel dosavadní kritika je 
naprosto nekonstruktivní. Bral 
bych ji v případě analýzy, že třeba 
30 % akcí schválených k realiza-
ci je mimo strategický plán nebo 
původní rozpočtový výhled. Ni-
kdo nic takového nikdy nepředlo-
žil. Pokud by se mělo pokračovat 
stylem, který prosazuje paní Ing. 
Fialová a spol. tak by ještě dnes 
žádný rozpočet na rok 2016 ne-
byl schválen a topili bychom se 
v nějakém provizoriu. Součas-
ně přiznává, že pravděpodobně 
k celé řadě položek výhrady ne-
měla. Zástupci KSČM při tvorbě 
rozpočtu pracovali aktivně po ce-
lou dobu přípravy. Vycházeli jsme 
nejen ze svého volebního progra-
mu, který je v souladu se schvále-
nou vizí rozvoje města, ale zejmé-
na z návrhů jednotlivých odborů, 
z jejich stanovení priorit, z kri-
térií potřeby rekonstrukcí a vý-
stavby komunikací vč. chodníků, 
a na základě posouzení návr-

hů volebních subjektů, které je 
přednesly. Paní ing. Fialová by 
měla svá tvrzení v článku do-
kázat a veřejnost informovat 
pravdivě. Dále to nechci rozebí-
rat. Jde především o další útok 
na moji osobu. Chovám se 
9 let stále stejně. Rozhodně se 
však nenechám zastrašit ani roz-
hodit a v práci pro město budu 
pokračovat i bez ocenění ostat-
ních zastupitelů.

Ještě jsem četl další články, 
které vlastně podporují má sta-
noviska. Zarazil mne jen jeden. 
Údajně má být paní Křížová 
opět spolupracovnicí v redak-
ci Listů – korektorka. To je jistě 
chvályhodné. Zdá se však, že 
by paní Křížová chtěla zavést 
opět cenzuru, tak jak ji vidíme 
na celostátní úrovni, dokonce i 
u veřejných médií. Chtěl bych ji 
ujistit, že na články máme od ob-
čanů většinově kladnou odezvu 
a pokud ji dění na radnici a ve 
městě a rozvojové programy ne-
zajímají, tak ať je nečte, korekci 
si provedeme sami přes PC. 

Ing. Petr Gregor
zastupitel za KSČM

– bezpartijní

Na Masarykově ulici naproti 
potravinám Dančo se nachází 
městský dům s pečovatelskou 
službou (DPS). Obyvatelé domu 
i ostatní senioři se mohou schá-
zet k aktivitám ve společen-
ské místnosti, která se nachází 
v přízemí. Až dosud byla míst-
nost pronajata Klubu důchodců 
Lysá nad Labem, kteří se zde ně-
která odpoledne v týdnu scházeli 
k zájmovým činnostem. Místnost 
dále využívají k setkání některé 
místní organizace. Ve všední dny 
dopoledne byl však prostor té-
měř nevyužit.

Více aktivit pro naše seniory
Minulý rok se do domu při-

stěhoval aktivní pár manželů 
Kořínkových, kteří nabídli svůj 
volný čas k rozšíření programu 
v místnosti. Mezi uvažovanými 
činnostmi byla např. hudební díl-
na, univerzita třetího věku, vese-
lá kuchyně a další. Jak bylo zmí-
něno, dosavadním nájemníkem 
místa byl Klub důchodců Lysá 
nad Labem, a proto bylo třeba 
najít způsob, jak tento stav upra-
vit. Ve spolupráci s panem Kořín-
kem jsme tak předložili městu 
k jednání návrh nových pravi-
del pro využití místnosti. Praxe 

v jiných zařízeních totiž hovoří 
o tom, že společenská místnost 
není pronajata pouze jedno-
mu subjektu, ale „provozuje“ 
ji samo město. 

Ve spolupráci s  odborem škol-
ství, sociálních věcí, zdravotnic-
tví a kultury byla v březnu svo-
lána společná schůzka subjektů 
již prostor využívajících a no-
vými zájemci o užívání. Po ner-
vózním začátku schůze k sobě 
všichni zúčastnění našli cestu a 
souhlasili s novými společnými 
pravidly pro užívání společenské 
místnosti i s jasným cílem – ma-

ximálním využitím místnosti pro 
co nejširší nabídku aktivit pro 
naše seniory. Společně uprave-
ný provozní řád místnosti, který 
zahrnuje i rozpis aktivit každý 
všední den od devíti do pěti ho-
din, byl následně odsouhlasen 
zastupitelstvem a s jednotlivými 
subjekty bude uzavřena dohoda 
o užívání místnosti. 

Po instalaci zastřešeného sto-
janu na kola ve dvoře domu tak 
mohou mít naši senioři život 
zase o trochu pestřejší.

Petr Eliška
zastupitel za Kulturně!
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Názory občanů

Projednávání novely územního 
plánu na zasedání zastupitelstva 
města 2016 jen potvrdilo skuteč-
nost patrnou již krátce po volbách. 
Mnohým zastupitelům k hodnoce-
ní návrhů chybí vize rozvoje města, 
přestože se o ní snaží zasvěceně 
mluvit. Postrádají příslušnou od-
bornost a patřičné znalosti dlouho-
dobých dopadů jejich rozhodnutí. 
S politováním lze také konstatovat, 
že někteří zastupitelé, přestože se 
cítí být povoláni točit zeměkoulí, 
nejsou schopni si zajistit odborné 
posudky a informace k projedná-
vaným návrhům. Z výše uvedené-
ho důvodu a pro lepší pochopení 
významu územního plánu širokou 
veřejností předkládám volný pře-
klad článku z časopisu Urbanti-
mes magazíne 25. 7. 2013. Věřím, 
že alespoň někteří si z něho vez-
mou ponaučení.

Deset důvodů proč města po-
třebují nový pohled na územní 
plánování:

1) Rámec pro růst. Prosperu-
jící města mají vizi a tu naplňují 
prostřednictvím rámce, který 
zajišťuje ve vývoji města jasný 
řád. Rámec není centralizované 
vedení a řízení, ale je způsobem 
jak předvídat budoucí potřeby, 
koordinovat úsilí a nastínit směr, 
který je kolektivně podporován 
jako správný. Hlavními prvky 
rámce sestavenými z reálných 
úspěchů několika známých měst 
je úsilí o posílení života obyvatel, 
prosperity a vyváženosti. Tento 
tradiční dopad není produktem 
spontánnosti, ale konstruktiv-
ním plánováním.

2) Plánované město je dob-
ře připravené město. Předvídat 
budoucí vývoj nám umožňuje 
být lépe připraveni už dnes. Při 
řešení společné vize je vede-
ní města připraveno na možné 
uplatnění a příležitosti, i říze-

Územní plán, nebo lidová tvořivost?
ní rizik, a to z nevšedního úhlu 
pohledu. Spolehlivé informace 
o současné situaci (zpracované 
ve strategickém plánu rozvoje 
města, dopravním generelu, ko-
munitním plánu atp.) umožní, 
aby se propojila dlouhodobá 
vize s krátkodobými akcemi. Na 
druhou stranu města, která ak-
tivně svoji budoucnost neplánu-
jí, často začnou zaostávat proti 
svým konkurentům v okolí.

3) Plánování zvyšuje dopad. 
Místní představitelé – zastupitelé 
– jsou voleni s cílem aktuální pro-
blémy řešit a přinést městu pod-
statné zlepšení. Vzhledem k široké 
škále různých výzev, kterým měs-
to čelí, je nepravděpodobné, že se 
všechna požadovaná zlepšení sta-
nou naráz. Úspěšná města vytváře-
jí jakýsi impulz podporou priorit-
ních projektů, které jsou v souladu 
s vizí. Plánování tak identi iku-
je naléhavé problémy, dostupné 
zdroje a zajišťuje, že iniciativy 
nejsou nadbytečné nebo nejdou 
různými směry.

4) Vhodná urbanistická for-
ma je velmi důležitá. Bydlení, 
zaměstnání, dostupnost škol, 
zdravotnické služby a bezpečnost 
jsou klíčové zájmy obyvatel měs-
ta. Tato témata silně podléhají 
tvaru a veřejnému prostoru měst. 
Při zajišťování kvality života za 
adekvátní cenu je strategie po-
stavena na hustotě obyvatel, vy-
užívání půdy, veřejného prostoru, 
rozvržení infrastruktury a služeb. 
Projektování struktury prostoru, 
který opravdu řeší problémy ob-
čanů, je prostředkem pro vznik 
lepšího města.

5) Územní plánování pozitiv-
ně ovlivňuje ekonomiku měst.  
Pro každého lokálního politika 
je existence dostatečného počtu 
pracovních míst prioritou. Města 
soutěží o přilákání investic s cí-

lem rozproudit lokální ekonomic-
ké aktivity. Plánování koordinuje 
prostorové umístění a rozvržení 
hospodářských činností, násled-
ně zefektivňuje hodnoty získané 
z veřejných investic a rozvíjí po-
dobu městských pozemků.

6) Společně připravený plán 
města umožňuje vybudovat 
trvalé vazby a vztahy. Vedení 
města, které je schopno vidět 
příležitosti nabízené procesem 
urbanizace, bude muset přede-
vším zapojit všechny zájmové 
skupiny. Společně připravený 
rámec dává místním představi-
telům jasný plán, jak oslovit ob-
čany, na úřadech povzbudit své 
odbory a mobilizovat partnera, 
aby se zapojili do realizace vizí.

7) Širší územní perspektiva 
pomáhá městům dosáhnout 
úspory z rozsahu. Města ne-
existují sama o sobě; jejich fun-
gování je přímo spojeno s okol-
ním regionem, s nímž sdílejí 
zdroje a příležitosti. Spíše než 
plánování do hranice dané obce 
lze tak mnohem více pro itovat 
ze společného plánování více 
měst (viz Stará Boleslav-Bran-
dýs, Frýdek-Místek, Lysá-Milovi-
ce?) a učinit z toho konkurenční 
výhodu. Kromě prostorové efek-
tivnosti tento způsob plánování 
umožňuje získat úspory z roz-
sahu a posílit svou vyjednávací 
pozici.

8) Kontinuita vytváří důvě-
ryhodnost. Úspěšná města zajis-
tila kontinuitu svých plánů pro-
střednictvím politických cyklů, 
protože si uvědomila, že stabilní 
plán je činí důvěryhodnější. In-
vestice je dlouhodobé úsilí, které 
těží z předvídatelných podmínek. 
Územní plánování je přínosem 
pro snížení nejistoty a tím i jeho 
kontinuita přispívá k vytváření 
transparentních příležitostí pro 

angažovanou společnost.
9) Předvídání je nákladově 

efektivnější než reagování na 
vzniklé problémy. Místní samo-
správy mají možnost řídit kon-
struktivní změny, nebo pokud se 
vyhne modelu nechat věci běžet 
sami od sebe. Města, která plánují 
v dostatečném měřítku, by měla 
být v pozici spíše dění a potřeby 
předvídat, než na ně následně re-
agovat, a proto jsou schopna řešit 
kořeny problémů, nikoliv jejich 
důsledky. Neplánované veřejné 
prostory jsou neefektivní a násled-
ně vyžadují více prostředků na 
údržbu; vysoké náklady pramení-
cí ze špatného rozhodnutí zvyšují 
pravděpodobnost, že se výsledná 
řešení stanou nevratnými.

10) Rámec dává konzisten-
ci sdělením. Komunikace je pro 
města klíčovým faktorem, ale 
možnost propojit a vysvětlit pří-
nosy městu mohou být ohroženy 
prázdnými nebo protichůdnými 
zprávami. Dynamika a podpora se 
zvyšuje tehdy, když místní samo-
správa může prokázat podstatné, 
i když jen dílčí pokroky, které jsou 
v souladu s kolektivní vizí a rám-
cem pro jednotlivé aktivity.

Obecně řečeno: Pokud město 
zanedbá svůj rozvoj, bude méně 
vhodných stavebních pozemků, 
bude méně obyvatel, méně služeb 
včetně školství a zdravotnictví, 
bude méně tržeb, bude méně da-
ňových výnosů, město bude chud-
nout. Nebude mít prostředky na 
opravu a údržbu infrastruktury 
(vodovod, kanalizaci, komunika-
ce, veřejnou zeleň, podporu spor-
tovců a kultury atd.), občanskou 
vybavenost. Okolní města je před-
stihnou. Lidé budou takové zane-
dbané město opouštět.   

        Tomáš Sedláček
Autorizace ČKAIT pro 

realizaci staveb

Před lety jsem ohlásil na měst-
ské policii, že v parku leží socha 
shozená z podstavce. Na základě 
tohoto oznámení strážnici za dva 
dny chytili dva zloděje, kteří si 
sochu připravili k odcizení. Snad 
díky mému oznámení bylo pak 
městem nainstalováno osvětlení 
s kamerovým systémem, aby so-
chy mohly být policií monitorová-

ny. Musel jsem si na to noční svět-
lo v ložnici zvyknout, ale ať, jen 
když náš park je pod dohledem. 
Nedávno jsem přijel o víkendu 
pozdě v noci domů a světlo nesví-
tilo. Zavolal jsem městskou policii 
a službu mající strážník mi sdělil, 
že kamery stejně nejsou zapo-
jeny. To mě překvapilo a hned 
v pondělí jsem požádal o hovor 

s velitelem policie. Nebyl příto-
men a byl jsem spojen s jeho zá-
stupcem. Vyslovil jsem svoje upo-
zornění a podivil se, proč kamery 
nejsou funkční. Zarazila mne od-
pověď: „Proč se o to staráte, to 
je naše interní záležitost!“ To mě 
dopálilo. Vždyť mnoho nás obča-
nů podle svých možností přispělo 
na údržbu soch a městská policie 

je přece hrazena z našich daní, 
tak jakápak interní záležitost! 
Navíc mne se péče o dědictví naší 
minulosti dotýká také z titulu his-
torie našeho rodu. Stejně tak mě 
udivuje, že se nezamyká přes noc 
hlavní zámecká brána. Má to být 
pobídka pro nenechavce.

Antonín Bořek Dohalský
Zámek čp. 4 

Interní záležitost?
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HOMEOPATICKÁ
–AUTOPATICKÁ
PORADNA
- pro děti, dospělé a seniory

Bližší informace: 
www. najdizdravi-cz.webnode.cz
tel.: 736 416 108 | email: malachovova.katerina@email.cz
sídlo: Masarykova 1739 II. patro, Lysá nad Labem
IČO: 04756509

V případě zájmu o konzultaci a jakýchkoliv dotazů mne 
neváhejte kontaktovat, těší se na Vás Kateřina Malachovová, DiS

Zima je za námi a můžeme 
konečně vynést lodě z boxů. 
Začínáme trénovat na vodě – 
hurá. Sluníčko nám zatím moc 
nepřeje, ale holky a kluci od 
vody nejsou z cukru a na vodu 
se těší za každého počasí.  Zimní 
příprava byla náročná: trénovali 
jsme v tělocvičně, posilovně, na 
trenažérech, hodně jsme běhali 
i plavali v bazénu. Samozřejmě, 
že naši trenéři nezapomněli na 
relaxaci. Je tu tedy jaro a další 
veslařská sezona plná očekává-
ní – trénovali jsme hodně a po-
ctivě – bude to stačit na soupeře 

Veslaři zahájili
z ostatních oddílů? Přivezeme 
opět spoustu medailí? 

První letošní závody – XVII. 
ročník MČR na dlouhé dráze, 
(které se konaly 9. 4. v  Ho-
říně) dávají naději, že letoš-
ní sezona bude vydařená. 
Startoval rekordní počet zá-
vodníků z našeho oddílu – 
celkem 15 posádek – a červe-
nobílá vesla byla hodně vidět.  
V kategorii 1x jři získal Jan Za-
vadil 2. místo, v kategorii 1x 
jky Tereza Sloupová 7. mís-
to a v kategorii 1x dky Natá-
lie Krakuvčíková 10. místo. 

Všichni tito závodníci svým 
umístěním získali právo star-
tovat na Kontrolních závo-
dech reprezentačních výběrů 
v Račicích. Pojedeme je určitě 
povzbudit.

Mladší žákovské kategorie 
poprvé změří své síly v Praze. 
Zatím budou závodit zkušeněj-
ší závodníci. Nováčci musí ještě 

tročku trénovat jízdu a manipu-
laci s lodí. Brzy se dočkají i oni 
prvních startů. 

Všem závodníkům přejeme 
úspěšnou veslařskou sezonu.

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

Naďa Tlamichová

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

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

4. 5. od 9.30 do 11.00 hodin
Interaktivní beseda s fyzioterapeutkou:

VADNÉ DRŽENÍ TĚLA
povede Mgr. Martina Miklovičová

12. 5. od 18.00 hodin
Interaktivní přednáška:

JAK POZNÁME
NEBEZPEČNÉ HRAČKY

23. 5. od 16.30 do 18.00 hodin
BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA

na otázky bude odpovídat advokát
JE NUTNÉ SE OBJEDNAT

10. 5. od 18.30 hodin
Tvoření pro dospělé a náctileté:

ŠPERKY Z PET LAHVÍ

23. 5. od 16.00 do 19.00 hodin
PŘEDPORODNÍ KURZ

pro budoucí rodiče

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)
– 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)

17. 5. od 18.15 do 19.45 hodin
beseda s psycholožkou

Mgr. et Mgr. Pavlou Kouckou:
Kolik našeho času a

pozornosti děti potřebují
- jak a kdy je důležitá kvalita a jak 
kvantita času, který jsme s dětmi?

- je lepší trávit s dětmi méně času, ale 
intenzivně, anebo s nimi být pořád?

v pátek 3. 6. 2016
 ZÁPIS DO ŠKOLKY 

PARNÍČEK
na období 9/16 – 8/17

 od 15.30 do 17.30 hodin
- veškeré informace včetně 
přihlášky jsou uvedené na 

webových stránkách 
www.rcparnicek.cz/

školka, školička, tábor

19. 6. od 15.00 hodin
KONCERT KAPELY 
CROSSBAND
19. 6. odpoledne

POHÁDKOVÁ CESTA 
ZÁMECKÝM PARKEM

30. 5. od 17.30 do 19.30 hodin
Beseda s psycholožkou
Janou Lojkovou, Ph.D.:

MATKY A DĚTI
vztah matek a dětí z pohledu

hlubinné psychologie a astrologie

V květnu a červnu nabízíme:
INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOLOGICKÉ 

PORADENSTVÍ a
SKUPINOVÁ SETKÁNÍ
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
Koupím motocykl JAWA ČZ a díly, možno i vraky. Tel. 777 589 258.

KČT odbor Lysá n.L. je opět pořadatelem
tradičního Dětského letního tábora 

ŠUMAVA 2016
v tábořiš   Radešov u Rejštejna v turnusech 
– I. běh od 2. 7. do 16. 7. 2016 – 15 dnů a 
II. běh od 16. 7. do 30. 7. 2016 – 15 dnů 

v jednotné ceně poukazu 3950 Kč 
vč. dopravy a pojištění. 

Rekreace  rodičů s dětmi a ostatní v termínu 
31. 7. až 12. 8. 2016 v ceně pronájmu stanu 150 Kč/noc.

Kontaktní adresa:
Blažek Fran  šek, Klicperova 553, 289 22 Lysá n. L.

Tel.: 325 553 355, 602 624 593, 721 704 500, 
e-mail: blazekfra@atlas.cz

Bližší informace vč.fotogalerie najdete na stránkách 
www.dltsumava.cz

Od školního roku 2016/2017 přijmeme do Základní školy 
a mateřské školy Juventa – Milovice (okr. Nymburk)

KVALIFIKOVANÉ PEDAGOGY 
PRO 1. STUPEŇ. 

Jsme nová, moderní škola.
Služební byty 2+1 k dispozici.

Nástup 29. 8. 2016.
Kontaktní e-mail: reditel@zsjuventa.cz,

tel: 325 532 598, 730 892 641, 730 892 643.

PONEC s. r. o. – strojírenská výroba
přijme zaměstnance 

na HPP na pozici
ZÁMEČNÍK

Náplň práce:
 inální úpravy výrobků broušením, pilováním, 
 vrtáním, příprava a dělení materiálu

Požadujeme:
 středoškolské vzdělání, případně výuční list 
 v daném oboru
 pozitivní přístup k práci a lexibilitu
 praxe vítána

Nabízíme:
 zajímavé zaměstnání ve stabilní, prosperující 
 a moderní irmě
 inanční ohodnocení, bonusy a bene ity 
 dle přístupu k práci

Více informací:
na telefonním čísle 736 610 873
(od 15.00 do 17.00 hodin)
nebo na e-mailové adrese ponec@ponec.cz

Středoškolský učitel matematiky a fyziky s dlouholetou praxí nabízí 
profesionální individuální doučování matematiky pro 6. až 9. třídu 

a střední školy všech typů. Doučuji k písemkám, reparátům a přijímacím 
zkouškám. V případě zájmu je možné i souběžné kvali ikované 

doučování fyziky a chemie. Doučování může být v případě zájmu 
kombinováno formou vzdálené konverzace pomocí Skype, včetně 

on-line písemné komunikace na společné pracovní ploše PC.
Tel.: 734 542 734 | e-mail: divis.BPM@seznam.cz čerstvá káva z rodinné pražírny

široký výběr sortimentu výběrových káv
www.kafesolo.cz

Inzerce


