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V dnešním čísle:

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 rozluštění che  tš  ny a individuální 
prohlídky areálu.

Přijďte a zažijte atmosféru podvečerních kostelů!
Akce je zdarma.

Jako každoročně, tak i letos, jsme si v den 
státního svátku 8. května, připomněli výročí 
konce druhé světové války. 

Při letošním výročí jsem měl poprvé příle-
žitost promluvit k přítomným, kteří se tohoto 
aktu zúčastnili. Při přípravě řeči jsem přemýš-
lel, jak ji pojmout a vzpomněl jsem si na své 
dva dědečky, kteří zažili jak dobu před válkou, 
válku samotnou, tak také čas po ní. Tak jako 
se na dobu války díváme z různých úhlů my, 
byly i jejich názory na válku často odlišné. 
Někteří z nás jsou přesvědčeni, že hlavním 
vítězem války byl tehdejší Sovětský svaz, jiní, 
že západní spojenci v čele se Spojenými stá-
ty. Málokdo z nás by pochyboval o zločinech 
páchaných ve jménu nacistického Německa 
na československém obyvatelstvu. Naopak 
mnoho z nás by rádo pochybovalo o zločinech 
páchaných ve jménu obnovené Českosloven-
ské republiky na říšských Němcích. Zkrátka 
každá válka je řadou různých utrpení a proti-
venství, která buď upevní charakter, nebo jej 
pokřiví. Bohužel mám poslední dobou pocit, 
že jsme se od té poslední velké války nepoučili 

Výročí konce druhé světové války

a začíná se nám vracet doba před ní. Nejsem 
příznivcem uměle živeného strachu z cizinců, 
vyvolávání xenofobních nálad a neklidu ve 
společnosti. Čelit těmto náladám není jedno-
duché, ale pokud nepozvedneme svůj hlas, 
pak lehce můžeme vplout zpět do let předvá-
lečných, které by nás znovu mohly dovést do 
války. Doufám, že tato doba nenastane a že je 
naše společnost dostatečně vyspělá na to, aby 
dokázala odolat jednoduchým řešením. Na zá-
věr bych rád vzpomenul vojáky všech armád a 
národností, kteří padli pro znovu osvobozené 
Československo a umožnili nám tak i nadále 
upevňovat svou identitu. Tento svátek je při-
pomínkou jejich hrdinství, oběti a vzdáním cti 
jejich památce.

Rád bych také poděkoval všem, kteří se v ten-
to den sešli. Velký dík patří Chrámovému sboru 
u sv. Jana Křtitele, který zazpíval několik krás-
ných písní a vytvořil tak důstojnou a příjemnou 
atmosféru při této významné příležitosti.

Mgr. Jiří Havelka
starosta města

Foto: MVDr. Jan Kořínek
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Dne 20. 2. 2016 nabyl účin-
nosti zák. č. 48/2016 Sb., kterým 
se mění zák. č. 247/2000 Sb., o zís-
kávání a zdokonalování odborné 
způsobilosti k řízení motorových 
vozidel. Tato novela mimo jiné při-
nesla zcela zásadní změnu v pro-
vádění zkoušek žadatelů o řidičská 
oprávnění vozidel sk. AM, A1, A2 
a A. Zjednodušeně a laicky řeče-
no se jedná o získávání řidičské-
ho oprávnění k řízení motocyklů, 
skútrů, mopedů a dalších jiných 
jednostopých vozidel. U těchto 
zkoušek, na rozdíl od dřívějšího 
stavu, jede žadatel na výcvikovém 
motocyklu již zcela sám a zkušeb-
ní komisař jej doprovází na jiném 
motocyklu nebo v doprovodném 
automobilu, přičemž pokyny ža-
dateli dává pomocí elektronic-
kého komunikačního zařízení 
(interkomu). 

Jedná se u nás o zcela nový fe-
nomén, kterým se Česká republika 
zařadila mezi ostatní evropské stá-
ty. Je proto nutné, aby se toto do-
stalo do podvědomí všech účast-

Změny při zkouškách motocyklistů
níků provozu a ti aby svoji jízdu 
v těchto případech přizpůsobili 
všem okolnostem.

Uvědomte si, že žadatel není ješ-
tě plnohodnotným motocyklistou 
– vždyť právě v průběhu zkoušky 
prokazuje, zda svůj motocykl umí 
ovládat a zda jeho znalosti, doved-
nosti a chování odpovídají tomu, 
aby byl řádným držitelem přísluš-
ného řidičského oprávnění – a pro-
to je nutné brát v úvahu i možná 
vzniklá rizika. 

Jestliže se tedy v provozu na po-
zemní komunikaci setkáte s mo-
tocyklistou výrazně označeném 
jako „motocyklista ve výcviku“, 
mějte na paměti, že ho následuje 
zkušební komisař nebo učitel vý-
cviku na jiném motocyklu nebo 
v doprovodném vozidle a nesnažte 
se za každou cenu svým vozidlem 
dostat mezi výcvikový motocykl a 
doprovodné vozidlo. Chovejte se v 
takových případech nejen tak, jak 
vyžadují předpisy, tj. dbát zvýšené 
opatrnosti a ohleduplnosti vůči vý-
cvikovým vozidlům autoškoly, ale 
projevte i pochopení a lidskost cí-
tění. Vzpomeňte si na své začátky, 
kdy jste sami byli řidiči začátečníci. 
Vždyť není kam spěchat.

Uvedené platí nejenom při pro-
vádění zkoušky, ale i při provádění 
výcviku, zejména v jeho poslední 

fázi. Počáteční fáze výcviku může 
probíhat tak jako dříve na moto-
cyklu vybaveném dvojím řízením, 
kdy žadatel i učitel jedou spolu na 
jednom motocyklu (nikoliv však již 
při skládání zkoušky). 

Závěrem bych ještě uvedl, jak 
vlastně poznáte výcvikový moto-

cykl.  Je to snadné. Žadatel jedoucí 
sám na motocyklu je minimálně na 
zádech, případně i na prsou, ozna-
čen výrazným modrým čtvercem 
s bílým písmenem „L“.

Karel Kuřátko
zkušební komisař ORP

Lysá nad Labem

Dne 10. 6. 2016 od 17.00 ho-
din bude slavnostně otevřena 
zrekonstruovaná komunikace 
v ulici K Bažantnici. Slavnost-
ní otevření proběhne u napo-
jení na ulici V Polích. V listo-
padu 2015 byla dokončena 
rekonstrukce komunikace v ulici 

Slavnostní otevření rekonstruované ulice K Bažantnici 

K Bažantnici. Městu se podařilo 
na tento projekt získat dotaci z Re-
gionálního operačního programu 
Střední Čechy (ROP SČ) v rámci 
projektu „Rekontrukce ulice K Ba-
žantnici v Lysé nad Labem“ (re. č. 
proj.: CZ.1.15/1.1.00/5a.02034).

Magda Šulcová, dipl. tech.

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

Dovoluji si reagovat na tento 
článek, který navenek, pro neza-
svěceného, může být chápán jako 
popis negativního postoje strážní-
ků k našim spoluobčanům. Opak 
je však pravdou, vítáme každý 
podnět, který přispěje k objasně-
ní události nebo pomůže zamezit 
protiprávnímu jednání. Vede-li 
pak takový podnět k úspěšnému 
vyřešení případu, je to důkaz, že 
důvěra vás občanů spolu s profe-
sionalitou strážníků je tou nejlepší 
cestou ke klidu a pořádku ve měs-
tě. V tomto konkrétním případě si 
však za svojí reakcí na telefonát 
stojím. Pokud někdo vyžaduje te-
lefonicky informace o funkčnosti 
kamerového bodu, měl by počítat 
s tím, že mu z pochopitelného dů-
vodu informace poskytnuta nebu-
de. Po osobním jednání s panem 

Reakce na článek „Interní 
záležitost“ z Listů 5/2016

Dohalským, chápu i jeho násled-
nou reakci, kdy sledem událostí 
při jednání se zaměstnanci státní 
správy byl předmětný telefonát 
tzv. poslední kapkou k napsání 
ostré kritiky mého jednání. Jsem 
rád, že mi pan Dohalský umož-
nil vysvětlit mu celou událost 
při osobním setkání. Děkuji mu 
za vlídné přijetí a konstruktivní 
jednání, které vedlo k vzájemné-
mu porozumění. Osobně si velmi 
cením lidí, kterým není lhostejná 
bezpečnost našeho města a kteří 
nezůstávají ke svému okolí nete-
ční. Věřím, že toto malé, ale media-
lizované, nedorozumění nebude 
mít vliv na důvěru občanů v jejich 
městskou policii.  

Luboš Zita 
zástupce ředitele 

Městské policie Lysá n. L.
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Městský úřad

Z 5. zasedání zastupitelstva 
města dne 20. 04. 2016 

ZM schválilo:
• program jednání ZM dne 
 20. 4. 2016,
• uzavření dodatku č. 1 k veřejno-
 právní smlouvě mezi městem 
 Lysá n. L. a městem Benátky n. J.
 o výkonu činnosti Městské po-
 licie Lysá n. L. na území města 
 Benátky n. J., jehož předmětem 
 je změna doby trvání smlouvy 
 z doby určité na dobu neurčitou 
 s výpovědní lhůtou 6 měsíců a 
 navýšení paušální úhrady ná-
 kladů na 750 Kč/1 hodina/
 1 strážník,
• doplnění zápisu ze ZM dne 
 30. 3. 2016 na str. 39 tak, že za 
 hlasováním o usnesení k bodu 
 č. 36 (podání žádosti o dotaci 
 na projekt „Nákup CAS pro JSDH 
 Lysá nad Labem“) bude doplně-
 no, že zastupitelé při rozhodo-
 vání neměli k dispozici kom-
 pletní materiál,
• uzavření smlouvy o zpracování 
 žádosti o dotaci na výstavbu sa-
 mostatného parkovacího systé-
 mu – Bike Tower – dle podmí-
 nek 24. výzvy IROP se společ-
 ností Aspira Invest, s. r. o., 
 IČ: 25797735, se sídlem Želez-
 ná 33, 293 01 Mladá Boleslav, 
 v částce max. 160 000 Kč bez 
 DPH. Termín předložení zpra-
 cované žádosti nejpozději do 
 2. 9. 2016.
• Uzavření smlouvy o zpracová-
 ní projektové dokumentace na 
 akci BIKE TOWER se společ-
 ností BIKEPROJECT, s. r. o., se
 sídlem Na Moráni 1750/4, Nové
 Město, 128 00 Praha 2, IČ: 
 29007445, dle podmínek 
 24. výzvy IROP, v částce max. 
 200 000 Kč bez DPH. Termín 
 předložení PD nejpozději do 
 2. 9. 2016.
• Podání žádosti o dotaci na pro-
 jekt „Nákup CAS pro JSDH Lysá 
 nad Labem“ z Integrovaného 
 regionálního operačního progra-
 mu, výzva č. 19 Technika pro 
 integrovaný záchranný systém 
 a závazek inanční spoluúčasti 
 na projektu v minimální výši 
 10 % z celkových uznatelných 
 nákladů projektu,
• uzavření smlouvy o dílo se spo-
 lečností LKA, s. r. o., se sídlem 
 Kubánské náměstí 1391/11, 

 100 00 Praha 10 – Vršovice, 
 na zpracování a podání žádosti 
 o dotaci na vozidlo pro integro-
 vaný záchranný systém spolu 
 se zpracováním studie provedi-
 telnosti,
• přesun inančních prostředků po-
 skytnutých o. s. SONUS z pro-
 jektu „Antonín Dvořák a jeho
 doba“ na další projekt „Pocta 
 Antonínu Dvořákovi“. V tomto 
 smyslu bude upravena i veřej-
 noprávní smlouva.
• Umístění sídla Spolku Quattuor
 Artes, z. s., na adrese ZUŠ F. A. 
 Šporka, Školní náměstí 906, 
 Lysá nad Labem,
• variantu řešení: namátkové na-
 sazení mobilního radaru s ob-
 sluhou strážníků MěP, kteří by 
 za součinnosti s Policií ČR častě-
 ji měřili úsek v ulici ČSA smě-
 rem od Milovic,
• inanční částku ve výši 138 000
 Kč a uzavření veřejnoprávní 
 smlouvy s žadatelem k zakou-
 pení nových prvků ozvučovací 
 aparatury do majetku Klubu 
 přátel dechové hudby Lysá n. L. 
 z rezervního fondu města,
• úpravu rozpočtu – 3. rozpočtové
 opatření spočívající ve vzniku 
 nové položky „Ozvučovací apa-
 ratura“ – 138 000 Kč,
• inanční částky na údržbu, pro-
 voz a rekonstrukce areálů, 
 včetně veřejnoprávních smluv 
 s žadateli, takto: TJ Sokol Lysá 
 nad Labem – 126 000 Kč, TK 
 Slovan Lysá n. L. – 126 000 Kč, 
 VK Lysá n. L. – 126 000 Kč, 
 TJ Litol – 91 000 Kč, Tenisový 
 klub Lysá n. L. – 59 500 Kč, 
 Kynologický klub Lysá n. L. – 
 21 000 Kč, Hippodrom Lysá n. L. 
 – 91 000 Kč, Junák – Český skaut 
 Lysá n. L. – 59 500 Kč,
• zveřejnění záměru na pronájem 
 prostor k podnikání v čp. 1102, 
 Masarykova, Lysá n. L.,
• umístění  sídla Základní organi-
 zace Českého svazu včelařů, z. s., 
 Lysá nad Labem, na adrese So-
 jovická 268, Lysá nad Labem,
• dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 
 č. S082401612 na zajištění sbě-
 ru, svozu, odstraňování a likvi-
 daci komunálního odpadu,
• změnu podnájemního vztahu 
 na provozovnu Pizza Fast rychlé 
 občerstvení z pana Romana 
 Groha na pana Daniela Šmerdu 
 (Bělomlýnská 60/4, Praha 9 – 

 Čakovice, IČ: 71537635) za pod-
 mínek určených odborem SMI.

ZM vzalo na vědomí:
• koncept klidové zóny na okraji 
 břehu řeky Labe u Lysé nad 
 Labem,
• koncepci školství města Lysá 
 n. L. zaměřenou na kapacitu 
 škol a školských zařízení z hle-
 diska demogra ického vývoje,
• žádost paní Kristýny Kaňkové, 
 ze dne 24. 2. 2016, o vyřešení
 bezpečnosti na přechodu pro 
 chodce v ul. Čs. armády,
• žádost ZŠ J. A. Komenského Lysá 
 n. L. o schválení zvláštního uží-
 vání komunikace ul. Školní ná-
 městí a účelové komunikace
 před ZŠ J. A. Komenského při 
 konání dopravní kampaně „Had 
 Eda“ a inancování umístění pře-
 chodného dopravního značení a 
 přesun mobilních květináčů ne-
 bo umístění dopravních kuželů 
 z rozpočtu města,
• informativní zprávu o vyřizová-
 ní petic a stížností a žádostí dle 
 zákona č. 106/1999 Sb. za rok 
 2015,
• zápis z jednání výboru pro ob-
 chvat města dne 14. 3. 2016,
• zápis z jednání komise pro ro-
 dinu, školství a kulturu dne 
 16. 3. 2016,
• zápis z komise regenerace MPZ 
 dne 16. 3. 2016,
• zápis z jednání komise pro ces-
 tovní ruch a sport dne 21. 3. 2016,
• zápis z jednání komise sociální 
 a zdravotní dne 15. 2. 2016,
• informaci o výpovědi nájemní 
 smlouvy z prostor k podnikání 
 v čp. 1102 od Centra zdraví Mi-
 lovice.
• změnu obchodního názvu spo-
 lečnosti z .A.S.A., spol. s r. o., 
 na FCC Česká republika, s. r. o.

ZM uložilo:
• starostovi města zaslat „Stano-
 visko města Lysá n. L. k revizi 
 technického řešení křižovatky 
 silnic II/272 a II/331 v Litoli 
 pod nadjezdem“ Krajskému 
 úřadu Středočeského kraje,
• odboru SMI vyvěsit záměr na 
 pronájem pozemků p. č. 12/8 a 
 12/9, k. ú. Litol,
• starostovi města navrhnout i-
 nanční prostředky ve výši 1 mil. 
 Kč do rozpočtu města na rok 
 2017 za podmínky získání dota-
 ce na projekt BIKE TOWER,
• urbanistovi města ve spolupráci 
 s odborem ŠSVZaK, SÚ, stavební 
 komisí, komisí pro rodinu, škol-
 ství a kulturu, a komisí pro do-
 pravu a bezpečnost v dopravě, 
 posoudit varianty rozšíření škol-
 ních a předškolních zařízení,
 obsažené v koncepci školství 
 města Lysá n. L. z hlediska i-
 nanční, stavební, časové a do-
 pravní náročnosti, včetně návr-
 hu konkrétních opatření a vlivů 
 na rozpočty města v letech 2017 
 a 2018,  
• starostovi města projednat s KÚ 
 SK možnost umístění středové-
 ho ostrůvku,
• tajemníkovi odpovědět paní 
 K. Kaňkové v duchu diskuse na 
 ZM 20. 4. 2016,
• odboru ŠSVZaK zpracovat ná-
 vrh změn zřizovacích listin ZŠ 
 a MŠ ve smyslu diskuse v ZM a 
 v souladu s NOZ a předložit je 
 22. 6. 2016 do ZM,
• odboru ŠSVZaK uzavřít dohodu 
 s Klubem přátel dechové hudby
 Lysá n. L., o bezplatném zapůj-
 čování zvukové aparatury pro
 aktivity města (10 let v provozu-
 schopném stavu, 4x do roka bez-
 platné půjčení městu včetně 
 obsluhy),

Pokračování na str. 4

Dne 2. května 2016 Město Lysá nad Labem zahájilo veřejnou 
sbírku za účelem zakoupení dřevořezeb od pana Bernarda Knáp-
ka z Lysé nad Labem z důvodu zachování uměleckého díla. Sbír-
ka bude probíhat od 2. května 2016 a bude ukončena 1. května 
2017. Lidé mohou přispět na účet č. 130032-0504268369/0800 
u České spořitelny, a. s., nebo do pokladničky umístěné na Měst-
ském úřadě v Lysé nad Labem, inančním odboru. 

Aneta Dušková, referent kultury

Vyhlášení veřejné sbírky
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Pokračování ze str. 3
Krátce z radnice
• odboru SMI navrhnout technic-
 ké řešení na odvodnění Fuksovy 
 ulice,
• odboru SMI předložit zpraco-
 vaný materiál „Řád veřejného po-
 hřebiště“, návrh vzorové smlou-
 vy o nájmu hrobového místa a
 nový ceník za pronájem hrobo-
 vých míst na hřbitově města
 Lysá n. L. k projednání v komisi 
 pro rodinu, školství a kulturu.

ZM souhlasilo:
• s vydáním rozhodnutí ke zvlášt-
 nímu užívání komunikace ul. 
 Školní náměstí a účelové komu-
 nikace před ZŠ J. A. Komenské-
 ho při konání dopravního expe-
 rimentu „Had Eda“.

ZM odvolalo:
• z funkce člena stavební komise 
 pana Ing. Vojtěcha Černohor-
 ského z Lysé nad Labem.

ZM jmenovalo:
• členkou stavební komise paní 
 Ing. Petru Hodkovou z Lysé 
 nad Labem.

ZM odložilo:
• rozhodnutí o návrhu na vydání 
 nového „Řádu veřejného po-
 hřebiště“, o schválení vzorové 
 smlouvy o nájmu hrobového 
 místa a nového ceníku za pro-
 nájem hrobových míst na hřbi-
 tově města Lysá nad Labem.

ZM konstatovalo:
• že z hlediska územního plá-
 nu Lysé nad Labem lze záměr na 
 vytvoření klidové zóny na břehu 
 Labe uskutečnit.

Úplné informace najdete na 
stránkách www.mestolysa.cz.

Miloš Dvořák
tajemník MěÚ 

Lysá nad Labem

Tříděný odpad – pytlový sběr

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

 7010000004 – 2 černé pytle, další pytel zahradnický substrát, 
  sláma a znečištěné bahnem plastové obaly, hadice 
  od vysavače, kanystry
 7010006884 –  v pytli směsný plast byla zabalená kola od kočárku
 7010006179 – ve směsných plastech se našlo sklo, tetrapaky 
  a směsný plast
 7010001263 – nenačten z důvodu nebezpečného odpadu
 7010001263 – nenačten z důvodu špatného označení pytle, 
  štítek směsné plasty, obsahem pytle byl papír

Na MěÚ jsou Vám vydávány průhledné pytle na tříděný sběr, pokud 
nebudete třídit do pytlů, které jsou na tříděný sběr určeny, Vaše pytle 
Vám nebudou načteny!

Romana Novotná
odbor SMI

Krimi střípky
Řidič pod vlivem 
omamných látek 

Dne 9. 4. 2016 v 5.10 hodin 
byl strážníky v ulici ČSA zasta-
ven řidič osobního motorového 
vozidla značky Toyota, který byl 
důvodně podezřelý, že řídí vozi-
dlo pod vlivem omamných látek. 
Řidič vozidla nejdříve na pokyny 
k zastavení nereagoval, proto byli 
strážníci nuceni provést manévr 
k jeho zastavení. Vzápětí zasa-
hující strážník vyjmul ze spínací 
skříňky klíče, aby zamezil mož-
nému ujetí z místa. U 67letého 
muže byl následně proveden test 
na přítomnost omamných látek, 
který dopadl pozitivně. Na místo 
byla přivolána Policie ČR, která si 
věc na místě převzala k provedení 
dalších opatření.

Odcizili zboží a utekli 
Dne 18. 4. 2016 v 17.20 hodin 

bylo přijato telefonické ozná-
mení od prodavačky prodejny 
Second hand, která sídlí v ulici 
Čapkova, že se před chvílí v pro-
dejně zdržovaly tři osoby, z nichž 
jedna odcizila bundu zn. Adidas. 
Vzhledem ke skutečnosti, že se 
hlídka v tuto dobu nacházela 
v blízkosti místa události, pro-
vedli strážníci kontrolu okolí 
místa a v ulici Smetanova osoby 

odpovídající popisu zadrželi. Na 
místě bylo zjištěno, že se jedná 
o cizí státní příslušníky bez po-
třebných dokladů. Na základě 
tohoto byla na místo přivolá-
na Policie ČR, která si osoby 
převzala k provedení dalších 
opatření. Odcizená bunda byla 
u jedné ze zadržených osob za-
jištěna a později předána zpět 
do prodejny.

Řídil pod vlivem alkoholu? 
Dne 24. 4. 2016 v 6.35 hodin 

bylo přijato telefonické ozná-
mení, že v ulici Dukelská se 
mimo vozovku nachází osobní 
motorové vozidlo značky Škoda 
a na místě řidiče sedí muž, kte-
rý jeví známky opilosti. Na mís-
tě strážníci ztotožnili 44letého 
muže z Prahy, u kterého byla 
provedena dechová zkouška 
s pozitivním výsledkem a na-
měřenou hodnotou 1,16 ‰. Na 
místo byla přivolána Policie ČR, 
která si věc na místě následně 
převzala.

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

Bc. Luboš Zita
zástupce ředitele 

Městské policie Lysá n. L.

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

hodně zdraví, pohody a spokojenosti.

Odbor školství, kultury, soc. věcí a zdravotnictví

Don Bosco:
„Třeba milovat to, co mají rádi mladí lidé, 
aby oni milovali to, co milují starší lidé.“

80 let
Jana Janková 
Drahomír Kopal
Josef Najman

85 let
Květa Mincbergerová
Věra Nováková
Jaroslava Špačková
Vlasta Jurkovičová
Bernard Knápek

90 let
Vlasta Turková

92 let
Anna Soukupová
Marie Partlová

93 let
Vlasta Merunková
Žofi e Smejkalová
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Městský úřad

Velkoobjemové kontejnery se budou přistavovat 3. sobotu 
v měsíci – tj. 18. 6. 2016 – pouze na tato stanoviště: 

místo přistavení (typ kontejneru) čas rozvozu čas svozu
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 červnu 2016

Svoz bioodpadu
Město Lysá nad Labem ve spo-

lupráci se společností FCC Česká 
republika, spol. s r. o. nabízí zajiš-
těný 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 rozloži-
 telný odpad tvoří v současnos-
 ti až 40 % komunálního odpa-
 du? Odděleným sběrem umož-
 níte jeho další využití.
• Odpadnou Vám každoroční sta-
 rosti, kam s padanými jablky, 
 listím a trávou.
• Na odpad Vám dodáme popel-
 nice se speciální konstrukcí o ob-
 jemu 120 nebo 240 litrů, která 
 omezují zahnívání a šíření zá-
 pachu.
• Kompostování je levnější než 
 skládkování a není zatíženo 
 rostoucími zákonnými poplat-
 ky za uložení odpadu na 
 skládku.

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).
120 l ………….. 620 Kč
240 l ………….. 886 Kč 
cena za svozové období 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

Tímto bychom chtěli oslovit 
zájemce o práci příslušníka Po-
licie ČR. Máme především zájem 
o nové kolegy, kteří žijí v nym-
burském regionu a kteří vnímají 
práci policisty jako své celoživot-
ní poslání. Uchazeči musí splnit 
přijímací řízení. Předpoklady 
k přijetí do služebního poměru 
jsou následující:

Policistou se může stát občan 
ČR, starší 18 let, který o přijetí pí-
semně požádá, je bezúhonný, má 
úplné středoškolské vzdělání, 
je fyzicky, zdravotně a duševně 
způsobilý pro přímý výkon služ-
by, není členem politické strany, 
nevykonává živnostenskou nebo 
jinou výdělečnou činnost.

V našich řadách rádi přivítáme 
perspektivní jedince, kterým na-
bízíme zajímavou, často adrena-
linovou práci na obvodních od-
děleních:  Nymburk, Poděbrady, 

Lysá nad Labem, Městec Králové, 
Milovice, Sadská, Křinec a na 
Dopravním inspektorátu v Nym-
burce. Dále nabízíme možnost 
profesního růstu s kariérním po-
stupem na specializované služby, 
profesní vzdělávání a dobré pla-
tové podmínky.

Pokud uchazeči splňují uve-
dené předpoklady, mohou se 
přihlásit každý všední den 
v době od 7.30 do 15.30 hodin na 
Územním odboru Policie České 
republiky, OOP Lysá nad Labem, 
289 22 Lysá n. L., ul. Přemys-
lova čp. 1745, nebo na Územ-
ním odboru Nymburk, 288 29 
Nymburk, ul. Boleslavská 1831, 
případně mohou projevit svůj 
zájem na e-mail: tomas.rejman@
pcr.cz – VOOP Lysá n. L., nebo 
petra.potocna@pcr.cz. Nebo nás 
telefonicky kontaktovat na tel. č. 
724 323 477, 724 323 475.

Územní odbor Policie ČR 
Nymburk nabízí uplatnění 
uchazečům o policejní práci 
v přímém výkonu služby
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11. 6. 2016 
od 13.00 do 17.00 hodin
Přijď si sestavit domeček 
dětská sportovní akce
v lesíku Borek v Litoli

13. 6. 2016 od 18.00 hodin
Slavnostní závěrečný 
koncert orchestru ZUŠ 
Lysá nad Labem
Kino Lysá nad Labem

13., 27. 6. od 14.30 hodin
Kavárnička dříve narozených
v restauraci U Bílé labutě
 
15. 6. 2016 od 16.30 hodin
Drátování
v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

15. 6. 2016 od 20 hodin
DRUM EVENT volume III. 
(bubenická show)
Kino Lysá nad Labem

16. 6. 2016 
od 17 hodin a 18 hodin
Koncert pěveckých sborů 
Filiorum Musica, Ama Musica 
a Quantumtet
Kino Lysá nad Labem

18. 6. 2016 od 9.30 hodin
2. ročník Beach volejbalového 
turnaje smíšených dvojic
SportZone Lysá nad Labem

19. 6. 2016 od 14.00 hodin
Pohádková cesta
Zámecký park Lysá n. L.

19. 6. 2016
25. ročník sokolského 
triatlonu
Areál TJ Sokol Lysá n. L.

27. – 30. 6. 2016 
vždy od 8.00 do 12.00 hodin
Prázdniny v knihovně
dopolední programy pro děti 
od 6 do 10 let,
v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

28. 6. 2016 od 20.00 hodin
Kytarová noc No. 6 
Kino Lysá nad Labem
www.kinolysa.cz

29. 6. 2016 od 16.30 hodin
Drátování
v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

Stálé Kino Husovo náměs  
  Výstava: Výstava fotografi í Mirka Langa z cesty po 
  Jižní Americe. Fotografi e jsou k vidění v Kině Lysá 
  nad Labem. Vystavené fotografi e byly pořízeny 
  převážně v Brazílii, Argen  ně a Peru. 
1. 6. od 17.00  Zootropolis: Město zvířat   AKCE KINO KLUB
1. 6. od 20.00  Captain America: Občanská válka   AKCE KINO KLUB
2. 6. od 17.00  Želvy Ninja 2   PREMIéRA
2. 6. od 20.00  Svátek matek
  Akce pro dámy sklenka sektu
3. 6. od 17.00 Alenka v říši divů: Za zrcadlem
3. 6. od 20.00   Tajemství pouze služební   PREMIÉRA
4. 6. od 10.00  Kniha džunglí
5. 6. od 10.00  Angry Birds ve fi lmu
5. 6. od 15.00  Kniha džunglí   3D PROJEKCE
5. 6. od 18.00  Děda    PREMIÉRA
7. 6. od 17.00  Angry Birds ve fi lmu
7. 6. od 20.00  Iggy Pop – live in Basel 2015   KONCERT
8. 6. od 17.00  Kniha džunglí
8. 6. od 20.00  X-Men: Apokalypsa
9. 6. od 17.00  Želvy Ninja 2  
9. 6. od 20.00  Warcra  : První střet    PREMIÉRA
10. 6. od 20.00  Commedia fi nita
  Divadelní společnost Karla Soukupa
11. 6. od 10.00  Angry Birds ve fi lmu
11. 6. od 17.00  Děda 
11. 6. od 20.00  Musíme se sejít    PREMIÉRA
12. 6. od 10.00  Alenka v říši divů: Za zrcadlem
12. 6. od 15.00  ZLATOVLÁSKA -  Divadlo Liberta
13. 6. od 18.00  Slavnostní závěrečný koncert orchestru
  ZUŠ Lysá n. L.
15. 6. od 20.00  DRUM EVENT volume III. (bubenická show)
16. 6. od 17.00  Koncert pěveckých sborů 
a od 18.00 Filiorum Musica, Ama Musica a Quantumtet
18. 6. od 10.00  Hotel Transylvánie 2
18. 6. od 20.00  Milenci těch druhých
19. 6. od 10.00  Čtyřlístek ve službách krále
22. 6. od 20.00  Dánská dívka
25. 6. od 10.00  Řachanda
25. 6. od 20.00  Lída Baarová
26. 6. od 10.00  Robinson Crusoe: Na ostrově zvířátek
28. 6. od 20.00  Kytarová noc No. 6
29. 6. od 20.00  Gangster Ka

Program červen Letní kino Lysá nad Labem
4. 6. od 20.00 BLUE EFFECT open air
15. 6. od 21.30 Teorie tygra
16. 6. od 21.30 Jak se zbavit nevěsty
17. 6. od 18.00 Nabar fest 6
18. 6. od 21.30 Kniha džunglí
19. 6. od 21.30 Lída Baarová
21. 6. od 21.30 Padesátka
22. 6. od 21.30 X-Men: Apokalypsa
23. 6. od 21.30  Den nezávislos  : Nový útok
24. 6. od 21.30 Musíme se sejít
25. 6. od 21.30 Hledá se Dory
26. 6. od 21.30 Jak básníci čekají na zázrak
28. 6. od 21.30 Warcra  : První střet
29. 6. od 21.30 Trabantem do posledního dechu
30. 6. od 21.30 Hledá se Dory
1. 7. od 21.30 Star Wars: Síla se probouzí
2. 7. od 21.30 Angry Birds ve fi lmu

Kino Lysá n. L.                  6/20161. 6. 2016 od 16.30 hodin
Drátování
v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

od 1. 6. 2016
Výstava akvarelů paní 
Miloslavy Elicerové
Kavárna Domova Na Zámku 
v Lysé nad Labem

13. 5. – 13. 6. 2016
Výstava projektů na téma:
Skautský areál v novém
I. patro MěÚ Lysá nad Labem

1. 6. – 25. 7. 2016
Pojďte se mnou na výlet 

 – výstava obrazů
v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

3. – 4. 6. 2016
Pyžamová párty
v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

4. 6. 2016 od 20.00 hodin
BLUE EFFECT open air 
koncert, Letní kino Lysá n. L.

4. – 5. 6. 2016
Rybářské závody
rybník Okrouhlík Lysá n. L.
 
7. 6. 2016 od 16.30 hodin
Toulky minulostí
Období Nové říše 
ve starověkém Egyptě
v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

10. 6. 2016 od 17.00 hodin
Slavnostní otevření 
komunikace

  v ulici K Bažantnici
u napojení na ulici V Polích
www.mestolysa.cz

10. 6. 2016 od 20 hodin
Commedia inita
Kino Lysá nad Labem
www.kinolysa.cz

10. 6. 2016 od 18.00 hodin
Noc kostelů
Římskokatolický kostel, 
Evangelický kostel

11. 6. 2016 od 10.00 hodin
Komentovaná prohlídka 
zámeckým parkem
nutná rezervace v knihovně
www.knihovnalysa.cz

Kulturní přehled
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Městská knihovna

Městská knihovna v Lysé nad Labem
Husovo nám. 23 (budova MěÚ – přízemí)
289 22  Lysá nad Labem
tel.: 325 551 255, e-mail: info@knihovnalysa.cz,
www.knihovnalysa.cz, www.iclysa.cz

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

PYŽAMOVÁ PÁRTY – 3. – 4. června 2016
Tradiční akce spojená s přespáním v knihovně určená pro čtenářky naší 
knihovny ve věku 7–12 let. Tentokrát se společně vydáme na cestu do 
světa fantazie. Vzhledem k omezené kapacitě je nutné se přihlásit předem 
v knihovně. Cena programu 100 Kč/dítě.  
 
TOULKY MINULOSTÍ – 7. června 2016 od 16.30 hodin 
Tématem červnové přednášky PaedDr. Marie Kořínkové bude období 
Nové říše ve starověkém Egyptu. Vstup volný. 

DRÁTOVÁNÍ – 1., 15. a 29. června 2016 od 16.30 hodin
Pravidelné kurzy drátování s Janou Procházkovou v knihovně.

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA ZÁMECKÝM PARKEM 
– 11. června 2016 od 10.00 hodin
Všechny zájemce o historii našeho města srdečně zveme na komento-
vanou prohlídku zámeckého parku s Mgr. Kateřinou Adamcovou, Ph.D.. 
Vzhledem k omezené kapacitě účastníků je nutné si místo na prohlídce 
předem v knihovně rezervovat!!!! Vstupné zdarma. Prohlídka není určena 
pro organizované skupiny!

PRÁZDNINY V KNIHOVNĚ
– 27. – 30. června 2016 (vždy od 8.00 do 12.00 hodin)
Dopolední programy pro děti od 6 do 10 let, které nerady sedí doma a 
začátek prázdnin chtějí strávit aktivně. Po všechny dny bude na děti čekat 
spousta soutěží, uměleckého tvoření, čtení a nezapomene se ani na malou 
vycházku. Vzhledem k omezené kapacitě je nutné si účast na programu 
rezervovat předem. 

POJĎTE SE MNOU NA VÝLET – 1. června – 25. července 2016
Výstava obrazů RNDr. Heleny Grocholové. Malby olejovými a akrylový-
mi barvami za použití různých malířských nástrojů, technik a přidaných 
materiálů.

Městská knihovna Lysá nad Labem pořádá pro veřejnost

s průvodkyní Mgr. Kateřinou Adamcovou, Ph.D.
v sobotu 11. června 2016 
od 10.00 hodin

Sraz v Městské knihovně Lysá nad Labem.
Počet míst omezen, nutná rezervace předem, tel.: 325 551 255

y p p j
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Pozvánky

Vstupné 120 Kč (studen   a důchodci 80 Kč)
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Pozvánky

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

pořádá

XVII. ročník soutěže
Šikovné ruce našich seniorů 

pro radost a potěšení
práce všech přihlášených účastníků budou 

prezentovány na samostatné výstavě
na Výstavišti v Lysé nad Labem v rámci výstavy

Senior – Handicap: aktivní život 2016, 
Lázeňský veletrh, Růžová zahrada 

která se uskuteční ve dnech 16. – 19. 6. 2016

Srdečně Vás zveme
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Pozvánky

MO ČRS Lysá nad Labem a Rybářský klub Lysá n. L. pořádají

11. ročník MEMORIÁLU FRANTIŠKA BĚLSKÉHO   

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
  

které se konají na rybníku OKROUHLÍK v Lysé n. L. (Poděbradova ul., u železniční trati)
 

pro děti a mládež v sobotu 4. června 2016
pro dospělé v neděli 5. června 2016

kategorie závodníků:
mladší žáci, starší žáci /

dospělí, senioři

Lovná místa budou číslována,
účastníci si místo vylosují.

Startovné: DOSPĚLÍ 100 KČ, 
SENIOŘI A DĚTI ZDARMA

Hodnotí se celková délka všech ulovených ryb. Za každého uloveného kapra nebo amura se připočítá bonus 30 cm. 
Lovit se smí na 1 prut s 1 háčkem, na položenou či plavanou. Ryby musí být ihned po změření šetrně vráceny do vody. 

Každý účastník si může ponechat  jednoho kapra o délce od 40 do 50 cm, nebo pstruha, kterého sám ulovil. 
Asistence další osoby kromě podebrání ryby je nepřípustná. 

Hodnotné ceny pro každou kategorii.                            Občerstvení zajištěno.
Prezentace od 7.00 – Rybolov od 8.00 do 11.00 – Vyhlášení vítězů od 11.30 do 12.00

 
V případě velmi nepříznivého počasí se závod nekoná.

30 cm
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Pozvánky

4. června 2016 
Muzejní noc 

od 17.00 do 20.00 hodin
Skanzen Přerov nad Labem

Co všechno je možné dělat pro 
radost? Někdo chodí do přírody, 
maluje nebo peče. V předvánoč-
ním čase se v klubu Patro sešla 
skupinka lidí, co pro radost zpí-
vá. Společně jsme si zazpívali ko-
ledy a najednou tu byla nabídka 
zazpívat si na půlnoční mši. To 
byla výzva. A protože nám spolu 
bylo dobře, vystoupení se poved-
lo. Naše společné zpívání prová-
zela radost a ta nás neopustila. 
Chtěli jsme se scházet a prožívat 
radostné chvilky ze zpěvu dál. 
A najednou před námi byly dvě 
otázky: kde budeme zkoušet a 
hlavně – kdo nás povede? Na 
první otázku přišla záhy odpo-
věď – protože se naše zpívání 
koled líbilo, vyhověl pan farář 
Pavel Porochnavec naší velice 
nesmělé žádosti a poskytl nám 
místnost, kde můžeme zkoušet. 
Jeho srdečná nabídka, podpo-
ra a důvěra nás moc potěšila. 
Chceme otci Pavlovi na oplátku 
přinášet radost ze zpěvu. Odpo-
věď na druhou otázku na sebe 
nenechala dlouho čekat. Oslovi-

li jsme Marušku Sommerovou, 
která si nás přišla poslechnout, 
vzala si čas na rozmyšlenou a 
k naší velké radosti nás vzala 
pod svá křídla. A to doslova, pro-
tože na první zkoušku přinesla 
svou skladbu s názvem Naděje 
s bukovými křídly, kterou jsme 
začali hned zkoušet. Pomalu se 
začal rýsovat repertoár – moc se 
nám líbí spirituály a máme jich 
několik nazkoušených a cvičíme 
další skladbu od Marušky.

Zbývalo nám vyřešit poslední 
detail – jak se budeme jmenovat? 
A protože jsme si chtěli zachovat 
radost, zvolili jsme ji do názvu. 
Tak tedy vznikl nový pěvecký 
sbor PRO RADOST. 

A brzy přišla další výzva – účast 
na koncertu a slavnosti města Lysá 
nad Labem. Nacvičit tolik skladeb 
najednou – na to jen zkoušky nesta-
čí. Nejlepším vyzkoušeným recep-
tem je celodenní soustředění. To se 
hezky řekne, ale je zapotřebí větší 
prostor, kde můžete cvičit část dne 
odděleně. Tyto prostory jsme na-
lezli v areálu irmy Autodoprava Ši-

mon @ Kolman. Pan Josef Kolman 
nás osobně přivítal v prostorách 
irmy, o které mnozí z nás jen tušili, 

že v Lysé existuje, ale jak je velká a 
kdo za vznikem stojí, věděl jen má-
lokdo. Byli jsme překvapeni upra-
veným okolím, krásnými učebnami 
s dobrou akustikou. Chceme panu 
Kolmanovi touto cestou moc podě-
kovat za milé přijetí a možnost celý 
den zpívat v tak pěkném prostředí. 
Doufáme, že nám do budoucna za-
chová přízeň. 

V současné době za sebou máme 
první společné pěvecké předsta-

vení, na které jsme tolik cvičili. Na 
zámku v Brandýse nad Labem se 
9. 5. konal koncert studentů gym-
názia (žáků naší milé sbormistro-
vé), kam jsme byli přizváni jako 
hosté. Moc jsme se snažili, vystou-
pení se povedlo a přineslo poslu-
chačům i nám hezké zážitky. 

Radost chceme rozdávat dál a 
kdo není protiva, ať si s námi zazpí-
vá. Zkoušíme pravidelně ve čtvrtek 
od 19.00 hodin. Kontaktní telefon 
606 336 498.

Naďa Tlamichová
Pěvecký sbor PRO RADOST

Pěvecký sbor PRO RADOST

Na Hakenově stadionu v Mi-
lovicích proběhne v sobotu 
18. čevna jubilejní 5. ročník cha-
ritativního hudebního festivalu 
Žijme tu spolu. V muzikantsky 
pestrém programu zahraje cel-
kem devět kapel. Vedle folkových, 
country a bluegrassových se ná-
vštěvníci mohou těšit na legendu 

Karel Kahovec zavítá 
na milovický festival

rock-and-rollu Karla Kahovce a 
skupinu GEORGE & BEATOVENS. 
Pro návštěvníky budou k dispozi-
ci stánky s občerstvením, pořada-
telé připravují také program pro 
děti. Začátek akce ve 13.00 hodin, 
vstupné dobrovolné.

Jana Křížová

Zahájení výstavy
Ivy Hüttnerové

18. 6. 2016 
v 15.00 hodin

Vernisáž 
s autogramiádou

Skanzen Přerov nad Labem
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Zámecké novinky
„České jméno měsíce června 

je odvozováno různě.  Od čer-
venání ovoce v tomto měsíci, 
od červenosti vůbec, nebo od 
červů, kteří v tomto období dě-
lají škody zvláště na štěpech 
a ovoci. Erben odvozoval původ 
slova červen od červenosti růže 
šípkové, která v červnu nej-
bujněji kvete, někteří odvozují 
jméno měsíce od sbírání červce, 
hmyzu, ze kteréhož se vyrábělo 
barvivo“.

A co se za poslední 
dobu událo?

Již tradičně se náš domov zú-
častnil Velikonoční výstavy na 
Krajském úřadu Středočeského 
kraje v Praze. Nejen my, ale i 
ostatní prodejci nabízeli pomláz-
ky a mazance, kraslice, beránky 
a další výrobky s velikonoční te-
matikou. Byli jsme úspěšní, naše 
výrobky se líbily a prodávaly se. 
Klientky z pracovní dílny měly 
radost, že jsme se domů vrátili s 
prázdnou.

Ve středu 23. 3. 2016 náš do-
mov navštívili žáci páté třídy ZŠ 
Bedřicha Hrozného. Připravili si 
pro nás společný program – vý-
robu velikonočních dekorací.

Každá dvojice (jeden klient a 
jeden žák) dostala za úkol vy-
tvořit veselý velikonoční talířek. 
Všechny výrobky pak putovaly 
na výstavku. Nakonec dal každý 
z žáků i seniorů hlas té práci, kte-
rá se mu nejvíce líbila. Následo-
valo vyhodnocení, předání cen 
a společné fotografování. Tříd-
ní karbaníci si našli za tu chvíli 
dokonce společníky na partičku 
„prší“. Když děti odcházely, bylo 
vidět, že se setkání líbilo všem. 
Dětem i našim klientům. Paní 
učitelce PhDr. Daně Papáčkové i 
jejím žákům V. A velice děkujeme 
za příjemné dopoledne a těšíme 
se na další společnou akci.

Při domovském pečení „Holky 
v akci“ jsme si upekli velikonoč-
ní linecké cukroví a udělali hned 
několik druhů pomazánek. Krás-
ně ozdobené jednohubky nám 
velmi chutnaly. Pak už následo-
vala velikonoční pomlázka.

V pátek 8. 4. 2016 u nás vy-
stoupil pěvecký sbor Cesmína 
z Centra seniorů Mělník pod 
vedením vedoucí aktivizačního 
úseku, paní Mgr. Adriany Rohde 

Kabele. Se svým pásmem tramp-
ských písní nám velmi zpříjem-
nili páteční odpoledne. Velice 
děkujeme.

Pečlivě jsme se připravovali 
na letošní již VII. ročník „Lyské-
ho pětiboje“, který se rychle blí-
žil, a nechtěli jsme nic ponechat 
náhodě. V pátek 22. dubna jsme 
zavítali na lyské výstaviště na 
naši oblíbenou výstavu: ,,Nar-
cis 2016, Elegance – Avantgar-
da 2016, Dovolená na kole a na 
vodě 2016 a Regiony České re-
publiky 2016“. Nejvíce se nám 
líbily narcisy a móda.

A co nás čeká?
Ve dnech 16. – 19. 6. 2016 

Vás srdečně zveme do našeho 
výstavního stánku v rámci vý-
stavy: Senior – handicap: aktivní 
život 2016. Také se zúčastníme 
soutěže – „Šikovné ruce našich 
seniorů“. Ve čtvrtek 16. 6. 2016 
v 13.30 hodin nás přijďte podpo-
řit na lyské výstaviště, kde bude-
me vystupovat v doprovodném 
programu. Letošním tématem 
je módní přehlídka s názvem: 
„Bez babičky, ani ránu“. Společně 
vystoupíme se studenty Střední 
školy oděvního a gra ického de-
signu z Lysé nad Labem a s dětmi 
z MŠ Dráček z Litole. Držte nám 
palce.

Letošní rok je pro nás důle-
žitý i tím, že právě v červnu to 
bude 55 let, kdy se brány naše-
ho domova poprvé otevřely. Vel-
kou oslavu si však necháme až 
na kulaté narozeniny. Že práce 
v sociálních službách není jed-
noduchá, ví snad každý, aspoň 
doufáme. Peněz není nikdy dost. 
Finančně nás můžete podpořit 
prostřednictvím veřejné sbír-
ky uspořádané pro náš domov 
irmou SODEXO. Z více jak tří 

stovek projektů byl vybrán ten 
náš: „Život na zámku, posezení 
v altánku“. Altán nám v minulém 
roce úplně zničil vítr a déšť. Rádi 
bychom nový. Náš projekt můžete 
podpořit na webových stránkách 
www.plnime-prani-seniorum.cz. 
Předem děkujeme.

S přáním krásného léta zdra-
vím.

Mgr. Jiří Hendrich
ředitel Domova Na Zámku

Lysá nad Labem

Zámecké novinky

Vážení a milí dárci, 
zdravíme Vás z Domova Na Zámku Lysá nad Labem, p. o. – do-

mova pro seniory. Po předchozích neúspěších jsme se přece jen i 
letos zapojili do projektu „Plníme přání seniorům“. Jsme moc rádi, 
že letošní rok byl úspěšný a náš projekt byl vybrán a zařazen do ve-
řejné sbírky.

Naším domovem je již řadu let lyský zámek, zámek hraběte Špor-
ka. I když je přece jen zámek historickou budovou, žije se nám tu 
opravdu dobře. Máme spoustu aktivit a společenských akcí. Hned 
jak počasí dovolí, trávíme dny na našem krásném nádvoří, kde stál 
náš altán. Bohužel přišel velký vítr a altán nám úplně zničil. Všichni 
jsme byli moc smutní, protože jsme v něm strávili mnoho krásných 
chvil, opékali jsme buřty, grilovali, schovávali jsme se pod ním před 
prudkým sluncem a hráli hry. Na společně strávené chvíle pod al-
tánem nám zbyly jen fotogra ie a vzpomínky. A také víra, že jednou 
tu bude stát nový a odolnější. Prosíme, pomůžete nám? Pořizovací 
cena je cca 30 000 Kč. Aby byl lepší, pevnější a pokud možno dřevě-
ný a my měli radost z krásně strávených společných chvil. 

Na přání našich seniorů můžete přispět na 
www.plnime-prani-seniorum.cz

Děkujeme!
www.domovnazamku.cz

„Život na zámku, 
posezení v altánku“ 
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Školství

Každého z nás 
asi v dětství po-
tkaly různé adap-
tace Pohádek ti-
síce a jedné noci. 

K jedné z legendárních postav 
těchto příběhů patří i známý ná-
mořník Sindibád, který podstupu-
je mnohá dobrodružství. Z tohoto 
námětu vzešel autorský muzikál 
Lukáše Sommera. Pan učitel půso-
bí v místní ZUŠ F. A. Šporka již ně-
kolik let a Sindibád rozhodně není 
jeho prvním autorským počinem. 
Muzikál představila ZUŠ veřej-
nosti poprvé v prosinci 2015, ale 
jelikož jsme se tehdy z kapacitních 
důvodů do kina nedostali, potěšila 
nás nabídka jarních termínů. 

Protože jsou vystoupení ZUŠ 
vždy zárukou „vysoké laťky“ a pří-
jemného zážitku, na představení 
se těšili všichni žáci druhého stup-
ně. I tentokrát byl námět zpraco-

Návštěva dětského muzikálu Sindibád
ván místy netradičně, přesto velmi 
poutavě. Přiznejme si - kdo z nás 
se nezávisle na věku občas nene-
chá rád unést do světa fantazie, 
pohádky a dobrodružství?

Děj, který byl divákům srozu-
mitelný, měl spád, nepostrádal 
napínavost, stejně jako tu a tam 
pohádkovou jemnost a něžnost, 
vyhraněnost dobra i zla, humor, 
nadsázku a překvapení. V celém 
představení byste nenašli „hluché 
místo“. V průběhu výpravného, 
hodinu trvajícího muzikálu vy-
stoupily děti z tanečního, drama-
tického a hudebního oddělení 
ZUŠ, jejich kolegové výtvarníci 
se zase podíleli na dotvoření scé-
ny a kulis. S poměrně náročnými 
sborovými i sólovými výstupy si 
všichni malí umělci dobře poradi-
li, jakož i s případnou trémou, kte-
rá na dětech nebyla znát. Hudební 
doprovod obstaral malý orchestr 

složený z pedagogů ZUŠ. V tomto 
představení tedy byli žáci i jejich 
učitelé doslova na jedné lodi. Ce-
lou hodinu jsme sledovali úžasné 
divadlo – ti vnímavější museli oce-
nit dokonalou přípravu scény, hu-
dební doprovod i množství dalších 
efektů v podobě stínoher a projek-
cí. Už jen samotné kostýmy stály 
za pozornost. Největší ocenění 
zaslouží aktéři představení: mladí 
zpěváci, tanečníci, herci, muzikan-
ti. Právě jejich zápalem pro věc, 
úsilím a kvalitními výkony byla 
dána celková vysoká úroveň celé-
ho představení. 

Pokud očekáváte, že Vám pro-
zradíme něco z děje, zklameme 
Vás. Každý divák by si měl do kina 
zajít sám, protože nejlepší je vše 
vidět a slyšet na vlastní smysly. 
Dobromyslný, avšak popletený 
a trochu roztržitý kapitán Sin-
dibád, posádka, která se dokáže 

„ozvat“, kouzelné cesty divočinou, 
rozverné opičky, ledová krajina 
a velikánský mrož, namyšlená a 
zlomyslná princezna a mnoho 
dalších detailů... To vše doprová-
zeno krásnou hudbou s nádechem 
Orientu i tóny evokujícími napětí 
a podkreslujícími dějové zvraty. 
Stejně úžasné byly všechny sboro-
vé scény... To vše asi jako pozván-
ka stačí. Ostatně udělejte si názor 
sami. Když si přispíšíte, o předsta-
vení ještě nepřijdete. Ale pozor, 
možností zhlédnout Sindibáda 
ubývá, proto rychle do kina! Je za 
pět minut dvanáct!

Milí malí umělci, vážení páni 
učitelé ZUŠ F. A. Šporka, děkujeme 
Vám za příjemný umělecký záži-
tek, přejeme Vám hodně nadšení 
do další práce a ať Vám vane do 
plachet dobrý vítr. Těšíme se na 
některé další představení.

Olga Gruhnová

Žáci 5. C a 6. A 
ZŠ B. Hrozného 
Lysá nad Labem 
se vydali po-
slední dubnový

pátek do zoo Praha. Cestová-
ní vlakem, metrem, autobusem 
proběhlo bez komplikací a plni 
očekávání jsme nadšeně před 
vchodem vystou-
pili. Děti se chovaly 
v dopravních pro-
středcích velice 
ukázněně a vzor-
ně.

Naše prohlídka,
která nabízela exo-
tiku, vyprahlou 
poušť i deštný 
prales, započala 
v pavilonu opic,
kde k našemu 
smutku probíhalo 
krmení. Další za-
stávky byly u voliér s exotickým 
ptactvem. Dechberoucí krásu na-
bídli plameňáci. Žáci navštívili in-
donéskou džungli, kde objevovali 
pestrý život pralesů jihovýchodní 
Asie ode dna vodních toků až po 
nejvyšší koruny stromových ve-
likánů. Všichni se shodli, že zažili 
dobrodružnou procházku tropic-
kým pralesem.

Velké nadšení proběhlo u mlá-
děte guerézy ve venkovní expo-

zici vodního světa, kde žijí živoči-
chové, kteří jsou ve vodě a u vody 
jako doma. Nevynechali jsme ani 
pavilon šelem a velevzácných 
plazů.

Velké ohlasy a nejsilnější zá-
žitek na nás čekal v údolí slonů. 
Pohled na měsíční slůně nás 
fascinoval a okouzlil. Vychutnali

jsme si pohled na početné sloní 
stádo i desítky originálních asij-
ských artefaktů.

Nechybělo ani výborné občer-
stvení, kde každý našel pro své 
chuťové pohárky to pravé.

Výlet byl krásný a naplnil nás 
zážitky na mnoho týdnů. Děku-
jeme žákům za vzorné chování a 
pedagogům za dobrou náladu.

Mgr. Špačková Šárka, 5. C
Mgr. Kubalová Petra,  6. A

Zoo  Praha

V letošním roce proběhl již po-
třetí společný projekt České ilhar-
monie a Asociace ZUŠ. Projektu se 
účastnilo vždy několik krajů a v le-
tošním roce došlo i na kraj Středo-
český. Úkolem projektu je sestavit 
ze žáků ZUŠ symfonický orchestr, 
který pod vedením koncertních 
mistrů České ilharmonie nacvi-
čí a posléze pod taktovkou pana 
Jiřího Bělohlávka provede vybrané 
skladby na slavnostním koncertě 
v Rudol inu. Letos byla k provedení 
vybrána symfonická fantazie „Noc 
na Lysé hoře“ M. P. Musorgské-
ho, „Pohádka o krásné Meluzíně“ 
F. Mendelssohna-Bartholdyho, 
„Symfonie č. 8 h moll – Nedokon-
čená“ R. Schumanna a „Uherský 
tanec č. 5“ J. Brahmse. Není třeba 
připomínat, že tento profesionální 
repertoár mohou zvládnout jen 
skutečně ti nejlepší žáci.

Šanci zúčastnit se takového pro-
jektu má žák i učitel nejspíše jen 
jednou za život, proto jsme, když 
na podzim přišla nabídka na účast, 
neváhali. Do orchestru naše ško-
la vyslala houslisty bratry Matěje 
Mikuška a Ondřeje Mikuška. Násle-
dovala tvrdá práce na orchestrál-
ních partech, lednové a březnové 
víkendové soustředění a konečně 
závěrečné pětidenní soustředění 

v Praze, které bylo naplněno usi-
lovným zkoušením, ale i např. 
účastí na masterclass vynikajícího 
klavíristy Behzoda Abduraimova. 

Celý projekt vyvrcholil v neděli 
10. dubna 2016, kdy proběhla ve-
řejná generální zkouška a večerní 
absolutně vyprodaný slavnostní 
koncert pod taktovkou Jiřího Bělo-
hlávka.  Je neuvěřitelné, čeho jsou 
schopni „ZUŠkoví“ žáci pod vede-
ním takové umělecké osobnosti! 
Koncert byl nádherným zážitkem 
jak pro mladé muzikanty, tak pro 
jejich rodiče a učitele. Ještě dlou-
hou dobu po návratu do běžného 
života taková událost zanechává 
v účastnících krásné dojmy. Za 
zmínku stojí také vynikající orga-
nizace ze strany České ilharmonie.

Z projektu si všichni odnesli ne-
jen dobrý pocit, že zvládli obtížné 
party, zahráli si pod taktovkou vě-
hlasného dirigenta v nádherném 
sále Rudol ina, ale i nová muzi-
kantská a pedagogická přátelství. 
Můžeme jen doufat, že projekt 
bude pokračovat i nadále a snad 
za tři roky dostaneme tuto mož-
nost znovu. Děkujeme bratrům 
Mikuškovým za šíření dobrého 
jména naší školy i našeho města!   

Vlasta Blažková
ZUŠ F. A. Šporka

Projekt České ilharmonie
a Asociace ZUŠ
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Květen
• Na přelomu dubna a května 
 proběhla další fáze projektu 
 Oblékáme hada Edu. Před 
 hlavní vchod byly instalovány 
 zábrany zamezující parkování.
 Výrazně snížily riziko úrazu 
 školáků, jelikož auta teď ne-
 couvají do křižovatky před 
 školou a provoz je plynulejší.
• Školní parlament (ŠP) zorga-
 nizoval, již tradiční, Aprílové 
 dny. V pátek 29. dubna jsme se 
 všichni převlékli za čaroděje a 
 čarodějnice. V pondělí 2. květ-
 na měl 1. – 3. ročník Pyžamo-
 vý den (žáci i jejich paní uči-
 telky přišli do školy v pyža-
 mech) a 4. – 9. ročník si užil 
 Den naruby (holky se převlék-
 ly za kluky a kluci se převlékli 
 za holky). ŠP si pak pro žáky 
 4. – 9. tříd připravil soutěž 
 Riskuj!
• V 7. a 8. ročníku opět proběhl 
 Semiramis. Jedná se o navazu-
 jící program dlouhodobé pre-
 vence šitý všem kolektivům 
 na míru. Každá třída (i s tříd-
 ním učitelem) si vybírá z na-
 bídky témat to, které zrovna 
 považuje za aktuální.
• Žáky 8. tříd navštívili pracov-
 níci IPS (Informační a pora-
 denské středisko pro volbu a 
 změnu povolání), aby jim po-
 mohli s výběrem budoucího 

 povolání, potažmo s výběrem 
 té správné střední školy.
• Stále probíhají vědomostní 
 soutěže, v květnu to bylo na-
 příklad okresní kolo Pythago-
 riády pro 6., 7. a 8. ročník.
• Pro žáky 4. – 6. ročníku byl 
 organizován přírodovědný 
 program o vodním ptactvu 
 Ornita.
• Nezaháleli jsme ani v oblasti
 sportu. Žáci I. stupně se zú-
 častnili turnaje v malé kopané 
 McDonald’s CUP. Žáci II. stup-
 ně soutěžili v atletických dis-
 ciplínách na Poháru rozhlasu 
 v Nymburce.
• I v květnu jsme podnikli za-
 jímavé exkurze. Žáci 9. tříd na-
 vštívili Terezín, 6. třídy se vy-
 daly do Prahy do Státní opery, 
 třídy 5. A a C vyrazily na pro-
 hlídku Pražského hradu. 
 Ovšem za kulturou nemusíme 
 jezdit nijak daleko. ZUŠ v Lysé 
 nad Labem připravila pro 
 naše žáky výchovný koncert. 
 Postupně se na něm vystřída-
 li žáci 3., 5. a 6. ročníku a vý-
 běr žáků ze 7. – 9. ročníku. Na 
 konci května navštívily ZUŠ i 
 další třídy I. stupně. Zhlédly 
 závěrečné vystoupení taneč-
 ního oddělení. Děkujeme.
• Školní družina (ŠD) připravila 
 pro své svěřence hned dvě 
 soutěže. Jednu věnovala Dni 

 matek (literární a výtvarná 
 soutěž), druhou Dni květin 
 (výtvarná soutěž). Vyrazila 
 také do kina na představení
 ZUŠ Žába Mastičkářka. ŠD rov-
 něž využila hezkého počasí 
 a možnosti práce ve venkovní 
 učebně k uskutečnění projek-
 tu navazujícího na učivo před-
 mětu Člověk a jeho svět. Děti 
 odkrývaly dinosaura v životní
 velikosti a vytvářely sádrové 
 modely vyhynulých živočichů. 
 Svěřenci Školního klubu vyrá-
 běli přání a dárky ke Dni 
 matek. 
• Naši žáci si rovněž užili jed-
 nodenní i vícedenní výlety a 
 projekty, napřiklad Zdolali
 jsme tisícovku (3. ročník), 
 Hurá z lavic do přírody (4. roč-
 ník), Cestou necestou – vlasti-
 vědný seminář (5. ročník), 
 Možná přijde i Koperník 
 (8. ročník), Literárně historic-
 ké toulky (9. ročník).
• A nesmíme zapomenout. 
 Všichni se těšíme, až 30. květ-
 na pojedeme na Výjezdní se-
 mináře (škola v přírodě)!

Červen
• První červnový týden si ještě 
 užijeme na Výjezdních semi-
 nářích.
• Ve středu 1. června a ve čtvr-
 tek 2. června bude od 15.00 do 
 17.00 probíhat zápis do škol-
 ní družiny na příští školní rok 
 2016/17.
• Pro žáky 1. tříd je v Městské 
 knihovně v Lysé nad Labem 
 připraveno Pasování na čte-
 náře. 
• Školní družina přichystá Dět-
 skou olympiádu a u příleži-
 tosti Mezinárodního dne dětí 
 projekt Děti dětem, tedy ukáz-
 ku toho, co děti dokáží.
• Žáci, kteří reprezentují školu, 
 dostanou odměnu v rámci při-
 pravovaných výletů. Naši 
 sportovní reprezentanti, stej-
 ně jako v loňském roce, vyra-
 zí do Vodního světa v Kolíně a 
 účastníci vědomostních soutě-
 ží se vydají do liberecké 
 iQLANDIE, kde je pro ně ob-
 jednán speciální doprovodný 
 program.
• Čekají nás i obhajoby absol-
 ventských prací žáků 9. roč-
 níku a slavnostní rozloučení 
 9. ročníku a předávání klíče 
 od školy.
• A pak už tu budou letní prázd-
 niny!

Mgr. Tereza Říhová

Květen a červen na ZŠ J. A. Komenského 

Dne 8. dubna 
2016 naši školu 
v rámci part-
nerství s Ma-
tematicko-fyzi-

kální fakultou Univerzity Kar-
lovy navštívili fyzikové se svojí 
show “Fyzika všemi smysly”. 
V 7. a 9. ročnících předváděli 
své experimenty a snažili se 
žákům přiblížit svět fyzikál-
ních zákonů prostřednictvím 
lidských smyslů. Jako fakultní 
škola MFF UK se moc těšíme na 
další setkání. 

Mgr. Simona Sabáková
ZŠ J. A. Komenského

Lysá nad Labem

MFF UK na ZŠ 
J. A. Komenského
v Lysé n. L.
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LYSÁ nad LABEM
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Dne 12. 

4. 2016 se 
naši studen-
ti zúčastnili 

přednášky v Městské knihovně 
Lysá nad Labem na téma „Biblio-
gra ická citace“. V úvodu je paní 
Štěpánka Zrcková seznámila se 
základními pojmy, jako je např. 
autorské právo a ISBN. Vysvětlila 
rozdíl mezi pojmem „citace“ a „bi-
bliogra ická citace“. V druhé polo-
vině přednášky studenti pracovali 
ve skupinách a zkoušeli vytvořit 
z předložených knih bibliogra ic-
kou citaci v souladu s Českou stát-
ní normou ISO 690. Zjistili, že není 

Jak tvořit bibliogra ické citace
až tak snadné vyhledat některé 
údaje z tištěných knih, ale se zada-
nou prací se všichni velmi dobře 
vypořádali. V závěru dostali infor-
mace o webových stránkách, které 
umí citaci dle normy vygenerovat. 

Nově získané znalosti uplatní 
nejen při studiu na obchodní aka-
demii, ale i v průběhu dalšího stu-
dia i celého života. 

Děkuji zaměstnancům Městské 
knihovny Lysá nad Labem za pří-
pravu přednášky, studentům za 
vzornou reprezentaci školy a pra-
covní atmosféru.

Mgr. Lenka Hrubčíková
OA Lysá nad Labem

Základní umělecká škola 
Františka Antonína Šporka 

TALENTOVÉ
ZKOUŠKY
pro studium ve šk. roce 2016/2017

Výtvarný obor:
8. 6. v 15.00 hodin (6 + 7 let) nebo 16.30 hodin (od 8 let)
14. 6. v 15.00 hodin (6 + 7 let) nebo 16.30 hodin (od 8 let)
2. patro vpravo, učebna č. 21, H. Malíková akad. mal.,
Mgr. D. Hermanová-Říhová, M. Volvovičová

Taneční obor:
8. 6. v 15.00 nebo 16.30 hodin  a 14. 6. v 15.00 nebo 16.30 hodin
přízemí vlevo, taneční sál, K. Klánová, M. Kozová

Lit. – drama  cký obor:
8. 6. v 16.30 nebo 17.00 hodin a 14. 6. v 16.45 nebo 17.15 hodin
přízemí vpravo, koncertní sál, Mgr. K. Urbánková

Hudební obor:
dě   od 5 let: 8. 6. a 14. 6. v 14.30 – 17.00 hodin
1. patro vlevo, učebna č. 9, J. Erbenová
dě   od 7 let: 8. 6. a 14. 6. v 14.30 - 17.00 hodin
1. patro vpravo, učebna č. 13, Bc. Z. Erben

Věk dítěte pro talentovou zkoušku se počítá k 1. 9. 2016.

Výsledky talentových zkoušek budou zveřejněny 
v ZUŠ v úterý 21. června 2016 

(webové stránky, nástěnky).

Ve dnech 28. 
a 29. dubna 
se naše škola 
účastnila soutě-
že s názvem His-

toriáda ve Svatobořicích-Mistříně. 
Jednalo se o 17. ročník, ale za naši 
školu jsme vyslali tým poprvé. 

Tým měl být složen ze čtyř žáků 
z každého ročníku, ale kvůli kom-
plikacím se soutěže zúčastnili jen 
tři žáci – Adéla Takačová (6. C), 
Kristýna Verzichová (7. B) a Da-
vid Štengl (9. B), vedeni učitelkou 
Mgr. Evou Káňovou.

V průběhu soutěže jsme navští-
vili skanzen ve Strážnici, zámek 
v Miloticích a město Kyjov. Na kaž-
dém místě pro nás byl připraven 
soutěžní úkol. Čtvrteční večer 
nám zpříjemnilo vystoupení dvou 
místních folklorních souborů 

Historiáda

v krojích. 
Celou akci jsme si moc užili a 

doufáme, že příští rok opět vy-
razíme.

Mgr. Eva Káňová
Rodinné centrum Parníček 

Jedličkova 1398/9, 289 22  Lysá n. L.
e-mail: info@rcparnicek.cz, tel.: 775 685 501

www.rcparnicek.cz

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 www stránkách 

www.rcparnicek.cz/
školka, školička, tábor

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

POHÁDKOVÁ CESTA 
ZÁMECKÝM PARKEM

6. 6. 2016 od 17.00 do 18.00
Interaktivní beseda:

PREVENCE 
RAKOVINY PRSU

beseda proběhne pod záštitou 
Mamma HELP, z.s.

8. 6. 2016 od 16.30 do 18.30
BEZPLATNÁ RODINNÁ

PORADNA
s psycholožkou a speciální 

pedagožkou Mgr. Soukupovou
JE NUTNÉ SE OBJEDNAT

22. 6. 2016 od 16.30 do 18.00
BEZPLATNÁ PRÁVNÍ 

PORADNA
poradenství poskytuje advokát

JE NUTNÉ SE OBJEDNAT

7. 6. 2016 od 18.30 hodin
Tvoření pro dospělé a náctileté:

OZDOBY A ŠPERKY 
Z ORGANZY

13. 6. 2016 od 17.30 hodin
Interaktivní přednáška:

ANTIKONCEPCE
(plusy a mínusy)

21. 6. 2016 od 17 do 19 hodin
SETKÁVÁNÍ RODIČŮ

(rodičovská skupina)
pod vedením psycholožky

Mgr. Marie Soukupové
Prostor pro setkávání rodičů dětí, 
kteří chtějí probrat výchovné i jiné 

situace, které zažívají se svými dětmi. 
Budeme se zabývat našimi vztahy 
s dětmi, mezi dětmi navzájem, jak 
s dětmi pracovat, jak předcházet 

konfl iktním situacím.

14. 6. 2016 od 18.15 do 19.45
beseda s psycholožkou

Mgr. et Mgr. Pavlou Kouckou:
JAK ZVYŠOVAT PSYCHICKOU  

ODOLNOST DĚTÍ
- psychicky odolným dětem se žije lépe

- Jak to ale dělat, abychom děti do 
života posilovali? Co pomáhá a co 

naopak dítěti ubližuje?

PROVOZ O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH:
-  příměstské tábory pro děti 5-9 let, celkem 5 turnusů
- školkové tábory pro děti 3-5 let, po celé letní prázdniny
- herna bude otevřená 2-3 dny v týdnu; děti budou mít 
 možnost pobývat na naší zahradě, kde máme herní prvky
-  během prázdnin nebudeme poskytovat službu převodů dětí 
 a co-working

www.rcparnicek.cz
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Telefonické konzultace
dětských lékařů

(po ordinačních hodinách)

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

MUDr. Chocholová    
 tel. 606 840 451

MUDr. Matasová        
 tel. 607 746 211

Pro registrované pacienty těchto lékařů: 

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

So 18. 6. MUDr. Čerňanská
Ne 19. 6. MUDr. Čerňanská
Po 20. 6. MUDr. Čerňanská
Út 21. 6. MUDr. Čerňanská
St 22. 6. MUDr. Chocholová
Čt 23. 6. MUDr. Dáňová
Pá 24. 6. MUDr. Čerňanská
So 25. 6. MUDr. Dáňová
Ne 26. 6. MUDr. Dáňová
Po 27. 6. MUDr. Matasová
Út 28. 6. MUDr. Matasová
St 29. 6. MUDr. Chocholová
Čt 30. 6. MUDr. Dáňová
Pá 1. 7. MUDr. Dáňová
So 2. 7. MUDr. Chocholová
Ne 3. 7. MUDr. Chocholová

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

Za dobu svého trvání se stal 
neodmyslitelnou součástí kultur-
ního a společenského života Lysé 
nad Labem. Kromě působnosti 
v rámci farnosti sv. Jana Křtitele, 
která mu je domovem, přispívá i 
na mnoha dalších akcích ve městě, 
blízkém i vzdálenějším okolí. Při 
svých vystoupeních již spolupra-
coval i s celou řadou přizvaných 
vynikajících zpěváků a hudební-
ků. Sdružuje ty, kteří svůj talent a 
píli sdílejí ve prospěch kvalitních 
hudebních produkcí, pro které 
je zodpovědnost vůči poslucha-
čům i vůči hudbě samé ozdobena 
přátelskou sounáležitostí členů
k celku souboru. To všechno a snad 
i mnohem více je Chrámový sbor 
u sv. Jana Křitele v Lysé nad Labem.

Počátky souboru, který vdě-
čí za svou existenci zakladateli 
Vítu Odcházelovi, sahají do roku 
1996. Bylo to nezměrné nadše-
ní a odhodlání, které všechny od 
počátku sjednocovalo. Vítek, jak 
jej všichni ve sboru oslovovali, hu-
debník par excellence, se obklopil 
lidmi, kteří nalezli zalíbení v tom, 
co společně vytvářeli. Dokázal tak 
na zelené louce položit základy 
kolektivu, který se plodně rozvíjel 
a postupem času také neobyčejně 
rostl – a to jak kvantitativně, tak i 
po hudebně interpretační strán-
ce. Dnešní vnímání Chrámového 
sboru vyrůstá z pokorné služby a 
dobré vůle řadových členů i trpě-
livé a soustavné péče těch, kteří 
o soubor pečovali po stránce orga-
nizační nebo se vystřídali na po-
zici sbormistra. Jen těžko by bylo 
možné všechny jmenovitě uvést, 
přestože by si to dozajista plným 
právem zasloužili. Každý jeden to-
tiž má svůj nezanedbatelný podíl 
na současné podobě tělesa a jeho 
aktuálním hudebně interpretač-
ním potenciálu.

Kronika sboru uvádí, že jednou 
z prvních skladeb, které tehdy za 
doprovodu saxofonu Víta Odchá-
zela jistě ještě nepříliš početná 
schola dívek poprvé provedla, 
bylo Ave Maria od Franze Schu-
berta. Jak šel čas, krystalizoval ne-
jen kaleidoskop obrazu obsazení 
souboru, ale i možnosti jeho umě-
leckého působení. Zvykli jsme si, 
že Chrámový sbor v Lysé nad La-
bem v posledních letech neslouží 
jen liturgii, třebaže ta je a nadále 
bude stále důležitým, primárním 

prostorem, v němž skladby v jeho 
podání ožívají. Ostatně repertoár, 
který zahrnuje duchovní hudbu 
všech historických epoch od gre-
goriánského chorálu a kompozic 
starých mistrů až po skladby sou-
časných autorů, otevírá širokou 
míru uplatnění tělesa v průběhu 
celého liturgického roku. Od roku 
2009 je také pozvolna rozšiřována 
a pestře dramaturgicky obohaco-
vána skupina studovaných svět-
ských skladeb. Setkávání s krásou 
vyjádřenou v tónech a souzvucích, 
kontakt s hlubinou niterného 
poselství skladatelů, které je při 
interpretaci skladeb dešifrováno, 
to je nejen zpívání jako „volnoča-
sová činnost“ přinášející potěšení 
zúčastněných, ale i okouzlující ob-
jevitelské pronikání do způsobů 
„jiného“ – totiž uměleckého – vy-
jádření, které může být plněji roz-
poznáváno a může žít jen ve svo-
bodném prostoru, který nechce a 
nemůže prvoplánově vymezovat 
hranice.

Víkend na přelomu dubna a 
května byl v tomto jubilejním 
roce v životě lyského chrámo-
vého pěveckého tělesa jedním 
z výjimečných. V sobotu 
30. dubna se soubor zúčastnil 
slavnostního koncertu, který při 
příležitosti taktéž 20 let svého 
působení zorganizoval Pěvecký 
sbor svaté Cecílie v Poděbradech. 
Lyský sbor v posledních letech 
navázal s tímto svým polabským 
sousedem úzké přátelství, které 
mohlo vyústit i v toto společné 
prožití narozenin obou soubo-
rů. Sál poděbradského Divadla 
Na Kovárně se stal místem na-
plněným hudbou, vzpomínkami 
i slavením, přičemž mezi gratu-
lanty nechyběl ani starosta města 
Poděbrad, PhDr. Ladislav Langr. 
Organickým pokračováním se 
pak v neděli 1. května stala far-
ní mše sv. v kostele Narození 
sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem, 
při níž oba sbory společně před-
nesly pod taktovkou Petra Bajera 
a za varhanní spolupráce Milana 
Janouška Lužanskou mši, tj. Mši 
D dur Antonína Dvořáka. Sólové 
party byly tentokrát rovnoměrně 
svěřeny nejen zástupcům obou 
sborů (sopránové sólo zaznělo 
v podání členky lyského sboru 
Jany Bajerové, basového sóla se 
ujal Jiří Sebera z Poděbrad), ale – a 

Chrámový sbor letos slaví 20 let

to si zaslouží zvláštní poděkování 
– Lysou navštívili i pěvci působící 
v Národním divadle v Praze. Krom 
podílu tenoristy Štěpána Eliáše 
přítomní na provedení díla oceni-
li procítěné podání sólistky opery 
ND, paní Sylvy Čmugrové. Zvlášt-

ní rozměr této události byl dán i 
tím, že autor přednesené mše, 
od jehož narození letos uplyne 
175 let, zemřel v roce 1904 právě 
v neděli 1. května.

Chrámový sbor 
u sv. Jana Křtitele
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Je to tak, slavíme už 30 roků, 
kdy byl ustanoven Klub D. Umění 
stárnout a pomáhat si vzájemně, 
také, aby měli senioři kde trávit 
svůj volný čas.

Jak to všechno začalo?
Koncem léta 1986 se sešla sku-

pina Lysáků. Učinili první krůčky 
k činnosti a k radosti všech měli 
výsledky, jak z řad seniorů, tak ve-
dení města. Vznikla tak samosprá-
va Klubu D v Lysé n. L.

Vladimír Koleška, Vladimír 
Kříž, Dr. Josef Ledecký, Jaroslav 
Svoboda, Jiří Rubeš.  Tato jména 
zaručovala vysokou úroveň všech 
akcí. Program byl bohatý, seniorů 
bylo mnoho, ale chyběla klubovna, 
kterou v té době klub ještě neměl. 
Bylo jim umožněno scházet se 
v měst. kulturním středisku v bu-
dově kina nebo v hudební škole. 
První společná akce byl výlet „Od 
Labe k Labi“. Plný autobus mužů 

a žen pokročilého věku vyjel smě-
rem Krkonoše k pramenům Labe. 
Každých pět let se výlet opakuje. 
Vozíme si s sebou vzorek vody, 
odebraný v Litoli pod mostem a 
smutně porovnáváme se vzorkem 
z pramene.

Nebylo měsíce, aby nebyl něja-
ký zajímavý program, promyšlený 
a zajištěný samosprávou. Ať ná-
vštěva muzea B. Hrozného nebo 
v dubnu slavnostní otevírání stu-
dánek pod vrchem na Viničkách. 
Velmi milý byl vzpomínkový večer 
v rekreačním středisku MěNV na 
Řehačce nebo výlet do Drážďan.

8. 1. 1987 došlo k slavnostnímu 
ustanovení Klubu důchodců (Klu-
bu D) v Lysé nad Labem, v čele 
s vedoucím klubu Jiřím Rubešem, 
v sále městského kina za účasti 
ONV a MěNV. Kino bylo plné do 
posledního místa.

Ta nejlepší sláva a radost nasta-

la 8. 2. 1988. Otvírala se první část 
nové klubovny, místnosti nebyly 
předány zrovna v pěkném stavu, 
ale zásluhou několika obětavých 
členů klubu byla provedena radi-
kální úprava. Dokončená klubov-
na se líbila všem přítomným.

Protože se všichni senioři do 
klubovny společně nevešli, bylo 
dohodnuto ustanovení kroužků, 
vzniklo jich šest.

Vznikl kroužek přátel dobré 
hudby, ručních prací, vaření, turis-
tiky, šití, přátelé přírody. Všechny 
byly členy kladně přijaty. Pokud 
by se i nadále vše dělo se stejným 
„nasazením“, tak bude klub žít 
mladistvým duchem. Do klubu 
v té době chodilo 60–75 lidí.

Koncem roku předseda samo-
správy Jiří Rubeš poděkoval čle-
nům Klubu D za pěknou návštěv-
nost všech akcí a ze zdravotních 
důvodů se vzdal své funkce. No-

vým předsedou se stal Vladimír 
Koleška. Posléze byl nastíněn plán 
akcí, které se mají v příštích měsí-
cích uskutečnit.

První den měsíce března byl 
opravdu zimní, a tak se uskuteč-
nila akce „Zabíjačka, aneb žádný 
hněv a žádná rvačka“. Přilákala 
do restaurace na Kačín, zvané 
„U podkovy“, 90 zájemců. Nálada 
byla výborná, každý si pochutnal a 
ještě si mohl zakoupit jelítka, jitr-
nice, tlačenku nebo ovar.

Akcí za rok 1988 bylo mno-
ho. Výletů 12, přednášek 15, 
několik koncertů a divadelních 
představení.

Na závěr bych chtěla poděkovat 
MěNV za dotace, které nám dává, a 
těšíme se, že budeme pokračovat 
v klidu a pohodě v naší činnosti.

Pokračování příště.
 J. Piskáčková

Klub D

 Neuvěřitelných „30“ let

Jaro se rozvinulo v celé své krá-
se, včetně rozkvetlých stromů a 
zahrádek. Je radost kráčet po uli-
cích našeho města a kochat se jar-
ní náladou. No a ve vzpomínkách 
se vracíme do mladých let, kdy 
jsme v tomto čase vyráželi do pří-
rody s kytarou a zpívali trampské 
písně u táborových ohňů. A právě 
to jsme si chtěli připomenout na 
posezení v Kavárničce v polovině 
dubna letošního roku.

Abychom lépe vzpomínali, roz-
dali jsme si zpěvníčky s oblíbený-
mi písničkami a vesele se pustili 
do zpěvu a tance. A tak zněly pís-
ně Ascalona, Táboráku, plápolej, 
Niagara, Je na západ cesta dlou-
há, Letí šíp savanou… Naše dámy 
v károvaných blůzkách, s klobouky 
na hlavách a dokonce se šerifským 
odznakem na prsou tomu dávaly 
ten správný říz. Taneční parket 
se plnil hned při prvních taktech 
trampských písní a při některých 
rychlejších jsme sledovali i count-
ry tanečky v kruhu. Na to bychom 
však potřebovali trochu tréninku, 
ale snad na to jednou dojde.     

Nezapomněli jsme na jubi-
lanty. Popřáli jsme těm dubno-
vým, rozeným ve znamení Býka. 
Byli to paní Jindřiška Bártová a 
pan Vladimír Novák. K přání se 
přidali všichni přítomní a po 
společném snímku následoval 

V Kavárničce s trampskými písněmi
taneček, tentokrát na trampské 
motivy.   

Abychom rozvíjeli i jinou čin-
nost než jenom tanec a zpěv, 
účastníme se i dalších akcí ve 
městě, které se týkají těch dříve 
narozených. Takovouto akcí byla 
beseda ZO Svazu postižených ci-
vilizačními chorobami, jejíž před-
seda – pan Jiří Beneš – nás osobně 
pozval. Bylo to v salonku v Domě 
s pečovatelskou službou, na téma 
Prevence kriminality proti se-
niorům a bezpečný pohyb osob 
s omezenou schopností pohybu 
v městském provozu. 

Úvod k diskusi přednesl ředitel 
Městské policie Lysá n. L., pan Bc. 
Luděk Přibyl. Připomenul různé 
situace, které se ve městě přihodi-
ly a kdy právě senioři se stali obětí 
drobných a domovních krádeží, 
s ohrožením ublížení na zdraví. 
Dále se hovořilo o problémech 
ve městě, na nedostatek přecho-
dů pro chodce, málo parkovacích 
míst pro postižené, o nadměrném 
provozu v ulicích aj. Zde se dostali 
ke slovu i přizvaní zastupitelé – 
Mgr. Petr Kopecký, paní Marcela 
Chloupková, Ing. Petr Gregor a 
Bc. Martin Robeš. Snažili se vy-
světlit okolnosti, které vedou 
k problémům v městském provo-
zu a jaká opatření zastupitelstvo 
města připravuje. 

První květnové sezení bylo 
hned po Prvním máji a jako hos-
ta jsme přivítali pana Mgr. Petra 
Kopeckého, zastupitele města 
a předsedu sociální a zdravotní 
komise. Velmi podrobně nás in-
formoval o opatřeních ke „šťast-
nému stárnutí seniorů“ v našem 
městě a co všechno k tomu je tře-
ba rozvíjet. Pohotově odpovídal 
na vznesené dotazy, což zejména 
naše dámy kvitovaly jeho vyzvá-
ním k tanci.

Tradičně jsme popřáli jubilan-
tům – přítomné paní Janě Kode-
rové i nepřítomné paní Boženě 
Nádvorníkové. A pak už následoval 
jen zpěv a tanec a rozloučení s přá-

ním hezkého prožívání májových 
dnů, v nichž se setkáme v Kavárnič-
ce ještě dvakrát. Těšíme se na Vás!

MVDr. Jan Kořínek
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Reakce na článek paní 
Jany Křížové

Shodli jsme se s manželkou, že 
takový článek, co napsala Jana 
Křížová, už byl potřeba. Man-
želka dokonce při setkání paní 
Křížové poděkovala. Jenže pak 
se dozvěděla, že jde o jinou Janu 
Křížovou (shoda jmen). Nicméně 
údajně i ta druhá by se pod člá-
nek podepsala.

To, co máme na mysli, není 
o cenzuře, ale o tom, že by se 
měly nějakým způsobem nasta-
vit mantinely. Jinak se normální 
příspěvek (myslím tím od spolků 
a občanů našeho města) do Listů 

vůbec nedostane. Prostor obsa-
dí propagace některých stran a 
osob. Samozřejmě že to souvisí 
s určitou mírou sebere lexe. Ale 
ta dost často schází. Pokud budu 
jako občan přispívat ze svých 
daní na to, aby se mohl nějaký 
politický subjekt v městských no-
vinách zviditelnit, a to za každou 
cenu – já to odmítám. Než začnu 
být konkrétní, prosím, podívejte 
se do jednotlivých čísel, kdo má 
nejvíc příspěvků…

To vůbec nesouvisí s konstruk-
tivní kritikou, ta je samozřejmě 
pozitivní záležitost.  

Někdo namítne, že ostatní jsou 

příliš pohodlní na to, aby psali 
do novin. Jenže – před lety jsem 
chtěl uveřejnit článek, který měl 
význam, jen když byl aktuální a 
přiznávám, že jsem přišel na po-
slední chvíli (to se mi bohužel 
občas stává). Bylo mi řečeno, že 
už jsou noviny naplněné a ten 
můj příspěvek se tam nevejde. 
Tak jsem prostoduše namítal, že 
v každém čísle jsou články dvou 
autorů, kteří se stejně opakují, a 
tak by se nestalo tolik, kdyby se 
jednou jeden vynechal. Odpo-
věď: „Vážený pane, to jsou pří-
spěvky dvou zastupitelů. To si ne-
můžeme dovolit neotisknout – to 

by byl hrozný průšvih.“ Tak jsem 
sbalil svůj příspěvek a pomyslel 
si svoje.

Cenzura je to, co tu fungovalo 
za bývalého režimu, kdy nepro-
šlo do novin nic, co by se nelíbilo 
vládní straně. Někteří z nás ještě 
časy cenzury pamatují, pamatují 
si i stranu, která cenzuru použí-
vala. Já osobně bych hrozně ne-
rad, kdyby se časy cenzury vrá-
tily, ať už ve prospěch té strany 
nebo dalších s totalitní ilozo ií. 
A proto by se měl systém tak 
nastavit, aby k tomu ve inále 
nedošlo.

Ing. Jiří Fišer

Já to vidím také tak
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TIRÁŽ

Asi tak by se dal popsat pár slovy 
spontánní sousedský nápad, který 
se vyvinul ve skvělé přátelské se-
tkání lidí nejenom ze sousedství, 
ale i vzdálenějšího okolí. Nejprve 
skromný nápad o přichystání ohýn-
ku na buřty v sousedském kruhu 
přivedl k ohni na louku na rohu ulic 
Na Mlíčníku a U Stadionu kolem 
60 lidí. Hrálo se na kytaru, zpívalo, 
klábosilo a děti rozlítané po celé 
louce nechtěly domů. Tento po-
dařený pokus o premiéru pálení 
čarodějnic na Mlíčníku se prav-
děpodobně stane tradicí tak, jak 

De initivní rozloučení se zimou
na závěr večera požadovali mnozí 
účastníci. 

Za realizaci akce děkujeme pře-
devším majiteli pozemku panu 
Skuhrovcovi, který nám přislíbil, že 
zde čarodějnice můžeme opakovat a 
nejenom to. Upravená louka, ohniště 
a lavičky, které zde zůstaly, nás inspi-
rovaly k tomu, že prostor využijeme 
s laskavým svolením majitele pro 
herní plácek pro děti a příležitostné 
setkávání sousedů a okolí. A to je vý-
zva, jak prozatím nevyužívaný poze-
mek přeměnit v „živý plácek“.  

Dana Hančová
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Na rozdíl od paní Křížové velice 
pečlivě čtu články nebo informa-
ce, uveřejněné v Listech. Oproti 
o iciálně vydávaným informacím 
mají tu výhodu, že se občan dozví 
skutečnou pravdu a dostane i širší 
informace o jednání ZM, zejména 
o důležitějších bodech programu. 
Je určitě chvályhodné, že se občas 
projeví i pan starosta a informuje 
občany o postupu prací na ně-
kterých projektech. Co mu však 
zazlívám, že obsah jeho informa-
cí je koncipován tak, že akce jsou 
rozvíjeny jakoby pouze ODS ane-
bo jím samým. Je samozřejmé, že 
za situace na radnici musí akce 
dotahovat do zdárného konce on 
po schválení v ZM. Škoda, že také 
neinformuje občany, kdo vlastně 
s podněty k řešení, i třeba před ně-
kolika lety, přišel.

Naštěstí je mi známo, že s kon-
krétním řešením cyklotrasy přes  
Šibák přišel pan Ing. Gregor spolu 
s kolegou zastupitelem Ing. Kvá-
čem, zpracoval tehdy i základní 
podklady a již minimálně před 
rokem jednal se starostou Milovic 

Chlubení se cizím peřím
a tajemníkem Milovic o tomto zá-
měru a nabádal k dořešení tohoto 
projektu a k vzájemnému jednání 
zastupitelstev obou měst, nejen 
o této problematice. Tehdy prosa-
zoval ještě postavení rozhledny. 
Tuto stavbu již dříve, v roce 2009, 
inicioval postavit na nejvyšším 
místě v oblasti, v Jiřicích, pan Sed-
láček. Podobně, pokud jde o klu-
ziště, tak jeho instalaci inicioval 
tentýž zastupitel spolu s kolegou 
za KSČM již asi před třemi roky. 
Dokonce přivezl návrhy, jak celou 
akci zlevnit, měl tehdy k dispozici 
mantinely cca rok staré za 30 % 
ceny pro rozměry 20x40 m. Po-
kud je mi známo, tak tehdy nebyl 
záměr schválen ani zástupci ODS, 
ani jinými zastupiteli. Minimálně 
je to vůči jeho osobě neslušné, že 
se při informacích o projektech 
nezmiňuje, kdo se záměrem přišel. 
A nejde jen o pana Gregora, je to 
bohužel dobový trend, chlubit se 
tak trochu cizím peřím. Opakem 
je např. záměr vybudovat v Lysé 
u nádraží věž na kola. S tímto ná-
padem přišla, pokud vím ODS, a 

nyní to oživuje zcela někdo jiný. 
Zde na řešení zase úzce spolupra-
cuje pan Ing. Otava, protože jde 
o stavbu u nádraží ČD.

Obdobný případ je článek pana 
Elišky o řešení salonku DPS. Ano, 
je pravdou, že asi před rokem při-
šli spolu s panem Kořínkem, kdy 
byl pan Eliška místostarostou, 
s námětem zpracovat pravidla pro 
užívání tohoto salonku. Po rozpa-
du koalice to však nebylo dotaže-
no do konce. Pan Kořínek požádal 
o spolupráci pana Gregora a te-
prve poté, kdy pan Gregor před-
ložil ZM řešení situace, se to celé 
rozhýbalo a nakonec k dohodě 
všech subjektů o využití salonku 
za přispění pracovníků odboru 
školství, sociálních věcí, zdra-
votnictví a kultury došlo a má to 
nyní již určitý řád, i když některé 
problémy se stále postupně řeší. 
O tom ale pan Eliška asi záměrně 
nepíše a zase se tak trochu chlubí 
něčím, co sám nedotáhl do konce. 

Je to snad dané také tím, že ti, 
kteří by s podněty přijít měli před-
nostně, tak je další rozvoj města 

nezajímá. Např. jen tyto náměty 
ukazují, že jsou určeny především 
pro mladé občany tohoto města, 
což by možná někdo ani u pana 
Gregora nepředpokládal. Očeká-
val by od něho prosazování něja-
kých akcí pouze pro seniory.

Bohužel informovanost o po-
stupech prací na projektech, 
plánech rozvoje a koncepcích je 
velice sporadická. Občané by uví-
tali přehled o důležitých investič-
ních akcích, o časovém rozložení 
jejich řešení. Kdopak asi myslíte, 
že přišel s podnětem ani ne za 
10 000 Kč, aby měli možnost obča-
né se sami, i ti bez PC, informovat 
o postupu prací na akcích měs-
ta. Asi Vás to napadne. Opět pan 
Gregor. Materiál do zastupitel-
stva připravoval ale po dohodě 
pan tajemník a předložil pan 
starosta. Uvidíme, jestli to ostat-
ní zastupitelé dne 11. 5. 2016 
na ZM podpořili, či nikoliv. Kéž 
by někdo z nich přišel také s dob-
rým nápadem.

Stanislav Ježek
MěR KSČM

Společnost je současnou pro-
pagandou rozvrácena. Ve své an-
tikomunistické zaslepenosti Vám 
uniklo, že dnešní Komunistická 
strana je na politické scéně nej-
demokratičtější ze všech, protože 
striktně dodržuje ústavu a Listinu 
základních práv a svobod. 

Nazývat tuto stranu stranou ex-
tremistickou je falešné a lživé, ale 
hlavně účelové. Strašidlo komuni-
smu už nezabírá. Lidem se oteví-
rají oči, a proto 80 procent občanů 
odmítá tuto prolhanou a korupcí 
prolezlou vládu. Komunistů se 
bojí ti, kteří rozbili společný stát 
Čechů a Slováků a v konečném dů-
sledku rozkradli a rozprodali re-
publiku. Bojí se, že by byli pohnáni 

Nalejme si čistého vína
k zodpovědnosti, a proto se snaží 
přepisovat dějiny, šíří kolem sebe 
nenávist ke komunistům a pro své 
mocenské cíle zneužívjí i nezletilé 
děti a studenty. Jaká to podlost, 
jaká to hnusná politika.

Nechápou, že jejich hra na sle-
pou bábu skončila. Nechápou, že 
vsadili na falešnou kartu primitiv-
ního antikomunismu, nechápou, 
že antikomunismus není názor. 
Je to nemoc, stav chorobné mysli. 
Srovnání komunismu s nacismem 
a fašismem svědčí o intelektuální 
nedostatečnosti s demagogickou 
jednoduchostí myšlenky. Takové-
to hodnocení je nutno kategoric-
ky odmítnout! Právě zuřiví anti-
komunisté, z nichž mnozí o sobě 

tvrdí, že jsou demokraté a huma-
nisté, by nejraději komunistům 
našili rudé hvězdy na oděv, jako 
to udělali nacisté Židům za války a 
postavili je mimo zákon.

Denně celých 24 hodin hrčí 
prorežimní hámotostroje a chrlí 
na lidi propagandu, prošpikova-
nou skrytou nenávistí. Sdělovací 
prostředky, tito hlídací psi demo-
kracie nemají odvahu tvrdě kriti-
zovat vysokou nezaměstnanost, 
kriminalitu pocházející z nejvyš-
ších míst, korupci, bezdomovectví, 
nevídaný morální úpadek národa, 
lichvu, zločinné praktiky exekuto-
rů a všechny zlořády, které nám 
nadělil ten zrádný listopad 1989. 
Bojí se pravdě podívat do očí a 

hlavně si nerozhněvat své chle-
bodárce. Lidé nadávají na ulicích, 
v hospodách, jsou nespokojeni 
s vládou, která stále zdražuje ži-
votní potřeby, bydlení, dopravu 
a není schopna zajistit jim práci, 
která by jim zajistila slušnou ži-
votní úroveň. Vysoká nezaměst-
nanost vyvolává stres, obavy 
z budoucnosti a současný režim 
nemá lidem co nabídnout, mimo 
pokleslé zábavy z televizní obra-
zovky, kde na ně útočí násilí v jeho 
nejbrutálnější podobě. Pokřivená 
tvář demokracie, překrucování 
historie, přivádí národ na scestí.

Jak dlouho zůstaneme nečinně 
přihlížet vlastní zkáze!

Tomáš Fišar

Není tomu dlouho, co dva žáci 
třetí třídy ZŠ TGM v Litoli, bratran-
ci Matěj Hejzlar a Štěpán Poledne, 
byli na návštěvě u babičky a u dědy, 
místopředsedy Českého rybářské-
ho svazu – MO Lysá nad Labem, 
pana Vladimíra Tlustého. Pan Tlus-
tý zčistajasna upadl do hlubokého 
bezvědomí, jeho manželka byla 

Poděkování a pochvala
v šoku a nebyla podle vlastních 
slov v první chvíli schopna cokoliv 
dělat. Naštěstí kluci sami zavolali 
na tísňovou linku 155, podle poky-
nů operátora na dispečinku  uložili 
poměrně těžkého dědečka do stabi-
lizované polohy a Matěj běžel před 
dům mávat na záchranku, aby řidič 
v dlouhé Sojovické ulici hned našel 

správný dům. I díky duchapřítom-
nosti a perfektnímu jednání obou 
kluků a rychlému příjezdu sanitky 
s odbornou pomocí se zmíněná 
zdravotní indispozice odehrála, 
doufejme, bez vážných následků. 
Kluci si zaslouží dle mého a ne-
jenom dle mého názoru velkou 
pochvalu. 

Matěji a Štěpáne, jménem svým 
i jménem výboru ČRS Lysá nad 
Labem Vám moc a moc děkuji a 
panu Vláďovi Tlustému – našemu 
kolegovi – přeji pevnější zdraví a 
ještě mnoho radostných let mezi 
námi, rybáři!

Ing. M. Firman
člen výboru MO ČRS Lysá n. L.
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Názory občanů / Inzerce

V Listech 5/2016 starosta in-
formuje, jak pracuje na zimním 
kluzišti a cyklostezce spojující 
Lysou n. L. s Benátkami n. J. Je to 
chvályhodné, že něco „dělá“. Nut-
no však připomenout, že tyto ná-
vrhy byly na jednom z veřejných 
zasedání zastupitelstva města 
podány cca před 4 roky ze stra-
ny opozičních zastupitelů. Pro 
blokaci ODS nebyly schváleny a 
nyní byly starostou vytaženy na 
světlo boží jak králík z klobouku. 
Přitom je mnoho potřebnějších 
věcí, které by měly být řešeny. 
Kluziště a cyklostezka jimi urči-
tě nejsou. To spíše vypadá jako 
sypání písku do očí, aby se od-
vedla pozornost od skutečných 
problémů města. Tou je beze-
sporu a bez rozdílu věku obyva-
tel kvalitní vodní zdroj a snížení 
dopravního zatížení ve městě. Po 
již rozjeté přípravě na realizaci 
obchvatu města považuji za veli-
ce důležité urychleně zajistit pro 
město dostatek (alespoň na 25 
roků) kvalitní pitné vody. 

Stávající stav: nekvalitní – kon-
taminovaná voda ze starého vrtu 
je míchána s vysoce kvalitní vo-
dou z nového zdroje, kde je však 
menší vydatnost, která sama 
o sobě plně nepokryje potřeby 
města. Nespolehlivost dodrže-
ní správného poměru míchání 
vody z obou zdrojů tak, aby byly 
dodrženy zdravotnické parame-
try bez výjimek, byla nejednou 
prokázána. A to bez ohledu, zda 
k porušení došlo selháním tech-
niky či lidského faktoru. Město 
musí mít takové zdroje, aby ne-
bylo odkázáno na využívání sta-
rého mělkého vrtu.

Veřejnost – občané města mají 
právo vědět, co a kdy bude za jejich 
peníze provedeno. 

Starosta by měl namísto kluziště 
a cyklostezky, téměř po roce a půl, 
předložit důvěryhodnou informaci 
– harmonogram:
1) zda byl zadán a kdy bude do-
 končen hydrogeologický prů-
 zkum nových zdrojů kvalitní 
 pitné vody,
2) kdy a jak bude provedeno vý-
 běrové řízení na irmu k prove-
 dení nových vodárenských vrtů 
 a jejich vystrojení,
3) kdy bude mít město dostatek 
 kvalitní pitné vody, která se na-
 lézá na katastru města. 

Populismus vedení města
Nové vodní zdroje by měly 

vyloučit závislost na lidském 
faktoru – opomenutí průběžné 
kontroly spolehlivosti techno-
logického zařízení a iltrační 
schopnosti iltrů, současně sní-
žení ekonomické nákladnosti 
jejich provozu.

Další z priorit by mělo být 
řešení sociálně zdravotní pro-
blematiky v našem městě. Do 
ní spadá péče o dříve narozené 
– penzion /domov/ pro seniory. 
O tom již bylo napsáno mnohé. 
Pro nejmladší generaci je nut-
né mít zdravá školská zařízení. 
U nich v neposlední řadě pak od-
stranit vady, které přineslo roz-
hodování o výběru dodavatelů 
veřejných zakázek – jediné krité-
rium = nejnižší cena, bez ohledu 
na provozní, ekonomické, eko-
logické dopady. Přitom zákon 
vždy umožňoval vícekriteriální 
hlediska. To však naráželo na ne-
dostatečnou orientaci úředníků 
v procesu přípravy staveb a dal-
ších realizací z odboru investiční 
výstavby. Jedním z negativních a 
neméně závažných důsledků při 
zateplení škol je zanedbání zdra-
vého životního prostředí opome-
nutím větrání škol. Jak jsem již 
dříve upozorňoval, výměna sta-
rých oken za nová plastová a za-
teplení škol polystyrenem nese 
sebou vážný problém „vydý-
chaného“ vzduchu. Většina tříd 
v zateplených školách překraču-
je veškeré zdravotní limity, tedy 
maximálně 1 500 ppm CO2. To se 
bohužel odráží na dětech. Nově 
připravovaná vyhláška bude jed-
noznačně de inovat maximálně 
přípustnou koncentraci oxidu 
uhličitého ve školách. Uvedení 
do optimálního stavu bude pro 
zřizovatele, kterým jsou v pře-
vážné většině obce, znamenat 
nemalé náklady na investice do 
větracích zařízení a do čidel na 
měření zejména CO2. 

Lze tedy pouze potvrdit, že 
zvýšená koncentrace CO2 působí 
na děti obdobně jako na dospělé. 
Způsobuje nižší soustředěnost, 
nižší psychologické výkony, ne-
klid, při dlouhodobém pobytu 
ve znečištěném prostředí pak 
bolesti hlavy. Důsledkem je i sní-
žená imunita a tím pochopitelně 
zvýšená nemocnost s možnou 
budoucí náchylností k astmatu. 

Nedostatečné větrání se projeví i 
neodváděním mikrobů a tím in-
tenzivnějšími infekcemi.

Téměř ve všech kontrolova-
ných školských zařízeních bylo 
v průběhu vyučování zazname-
náno překročení hranice kon-
centrace 1 500 ppm. Jedinou 
výjimkou jsou školy postavené 
za Rakouska-Uherska, které ne-
prošly renovací a „vylepšením“. 
To proto, že existovalo „Nařízení 
ministerstva kultury a vyučování 
z 12. III. 1888 číslo 40 zemské-
ho zákoníku českého“, v němž 
byly předepsány povinnosti při 
stavbě škol. Celý jeden odstavec 
byl zde věnován větrání a sta-
novoval mimo jiné, že ve všech 
projektech škol musí být také 
zakresleno vzduchotechnické 
zařízení pro větrání škol. Školy 
byly mimo jiné vybaveny obvyk-
le větracími sopouchy, což spolu 
s tehdejším vytápěním kamny 
umístěnými přímo ve třídách, 
stačilo pro dostatečné větrání. 
Doporučované řešení otvírání 
oken však s sebou nese několik 
problémů. Účinné větrání se děje 
pouze na základě tlakového roz-
dílu mezi vnitřním a venkovním 
prostorem. Ten při otevřeném 

okně v horizontální rovině ne-
bývá dostatečný. Dále pak ote-
vřené okno nesplňuje základní 
požadavky na něj kladené, tedy 
ochranu před hlukem, prašností 
a exhalacemi v exteriéru.

Řešení existuje a je jím říze-
né větrání s rekuperací. V reku-
perační jednotce je odváděný 
vydýchaný teplý vzduch veden 
do výměníku, kde ohřívá z ven-
kovního prostoru přiváděný čer-
stvý vzduch. Je dlouhodobými 
měřeními prokázáno, že obavy 
z možného šíření mikrobů vzdu-
chotechnikou se nenaplňují. Pro-
blémem jsou však inance. Na-
štěstí se nově otevřela možnost 
pro zřizovatele škol a školek 
(tedy zejména pro obce a města) 
požádat o dotaci na řízené vět-
rání s rekuperací v rámci dotač-
ního programu OPŽP. Naše měs-
to (odbor majetku a investic/ 
projektový manažer) by mělo 
uchopit tuto příležitost a inten-
zivně se věnovat získání dotací 
pro naše školy. Zpracováno dle 
názoru spoluobčanů a podkladů 
z odborné literatury.

 Sedláček Tomáš
autorizace ČKAIT 

pro realizaci staveb                                                                                                 
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V dubnu skončila soutěžní se-
zona 2015/16 šachových druž-
stev. Měli jsme hned několik 
želízek v ohni o čelní umístění 
(čtyři družstva z osmi), a tak byly 
nervy do úplného konce soutěží. 
Asi největší radost máme z dru-
hého místa našeho A družstva 
v extralize a zachování extraligo-
vé příslušnosti v příští sezoně i 
pro B družstvo.

Přes jisté výkyvy ve výkon-
nosti se podařilo dosáhnout po 
loňském bronzu na výborné 
stříbrné medaile. Nejlepšího 
výsledku dosáhl GM Krejčí Jan 
6,5 bodu/11 partií. Prohrál až 
v posledním kole. Na druhém 
místě se umístil nestárnoucí ka-
pitán družstva GM Jansa Vlas-
timil 6 bodů/11 partií. Bodový 
zisk 5,5 bodu/9 partií zazname-
nal Oral Tomáš a Plát Vojtěch.

Po dramatickém konci sezo-
ny se podařilo tento cíl splnit, 
B družstvo bude hrát extraligu i 
v sezoně 2016/17. Daleko nejlep-
šího výsledku dosáhl Nguyen Thai 
Dai Van, který získal 8 bodů/10 
partií, neprohrál ani jednu par-
tii, získal jako nejmladší hráč ČR 
(2001) třetí normu IM a tím i titul 
IM a první normu GM. Výborný 
výsledek zaznamenal Radek Lon-
dýn 5,5 bodů/9 partií a tím i nor-
mu IM a rovněž i Víťa Priehoda, 
5 bodů/9 partií a Khenkin Igor 
3,5 bodů/6 partií.

C družstvo obsadilo druhé 
místo o jediný bod za vítězným 
celkem Bohemians Praha. V se-
zoně zaznamenalo 10 výher, ale 
na postup do 1. ligy to nestači-
lo. Nejlepšího výsledku dosáhl 
Mirek Jurásek, který ziskem 8,5 

Šachisté Lysé nad Labem ukončili sezonu 2015/16
Konečná tabulka extraligy šachových družstev sezona 2015/16
poř. družstvo V R P body skóre výhry
1.  1. Novoborský ŠK – mistr ligy 11 0 0 33 63.5 42
2.  Výstaviště Lysá nad Labem 7 1 3 22 47.0 25
3.  BŠŠ Frýdek-Místek 6 2 3 20 48.0 24
4.  Rapid Pardubice 5 2 4 17 47.0 23
5.  Labortech Ostrava 5 1 5 16 44.5 23
6.  AD Mahrla Praha 4 3 4 15 43.0 23
7.  ŠK Slavoj Poruba 4 2 5 14 42.5 17
8.  Tatran Litovel 4 0 7 12 35.5 18
9.  ŠK Duras BVK 3 1 7 10 40.0 21
10. ŠK města Lysá nad Labem B 2 4 5 10 39.5 19
11. ↓ TŽ Třinec 2 4 5 10 38.5 15
12. ↓ Zikuda Turnov 1 4 6 7 39.0 12

Konečná tabulka 2. ligy C sezona 2015/16
poř. družstvo V R P body skóre výhry
1. ↑ Bohemians Texbase.cz Praha  10 1 0 31 56.0 39
2.  ŠK JOLY Lysá nad Labem C 10 0 1 30 57.5 43
3.  ŠK Dopravní podnik Praha B 7 1 3 22 53.5 38
4.  TJ Pankrác B 7 0 4 21 45.0 25
5.  TJ Sparta Kutná Hora 5 1 5 16 41.5 23
6.  Sokol Praha-Vršovice 5 0 6 15 43.0 26
7.  Sokol Tábor 5 0 6 15 41.5 23
8.  Sokol Kolín 4 1 6 13 41.0 15
9.  ŠACHklub Písek 4 1 6 13 38.0 21
10. ↓ Klub šachistů Říčany 1925 2 2 7 8 41.5 26
11. ↓ ŠK JOLY Lysá nad Labem D  1 2 8 5 36.0 15
12. ↓ ŠK Světlá nad Sázavou 1 1 9 4 33.5 15

Konečná tabulka krajského přeboru 2015/16
poř. družstvo V R P body skóre výhry
1. ↑ JOLY Lysá nad Labem E 9 2 0 29 57.0 41
2. ↑ Klub šachistů Říčany 1925 B 6 4 1 22 52.0 31
3.  Caissa Úholičky 7 1 3 22 48.5 32
4.  DDM Sokol Nymburk 6 3 2 21 49.5 31
5.  Šachklub města Dobrovice 5 2 4 17 46.0 31
6.  ŠK Kostelec nad Černými lesy 4 5 2 17 44.5 21
7.  Spartak Vlašim B 4 4 3 16 45.5 28
8.  Šachový klub Zdice 2 5 4 11 42.0 24
9.  Sokol Mladá Boleslav B 3 2 6 11 40.0 19
10. ↓ Šachový klub Příbram Baník  2 2 7 8 39.5 20
11. ↓ Klub šachistů Říčany 1925 C 2 1 8 7 37.0 12
12. ↓ ŠK Řevnice 0 1 10 1 26.5 12
↑ postup  ↓ sestup

bodu/9 partií vyhrál hodnocení 
jednotlivců této soutěže. Výborně 
zahrál i Kolář Pavel se ziskem 7,5 
bodu/11 partií. Zisku 5,5 bodů/ 
8 resp. 9 partií získali Neckář Lu-
boš a Špaček Petr.

Cíl D družstva: udržet se 
ve 2. lize

Tento cíl se nepodařilo splnit, 
bylo to způsobeno značnou luk-
tuací hráčů v jednotlivých kolech 
soutěže, řadu zápasů se slabšími 
soupeři jsme hráli značně oslabe-
ni, s těmi silnými ani silná sestava 
nestačila. Škoda!

Nejlepšího výsledku dosáhli Ba-
láček Tadeáš 5 bodů/8 partií, Ko-
žený Pavel 5 bodů/11 partií, Munk 
Petr 4,5 bodu/8 partií a Hostička 
František 4,5 bodu/8 partií. Dobře 
hrál i Košnář Martin 3,5 bodu/7 
partií a Valtr Tomáš 3,5 bodu/9 
partií. Překvapil i Toník Hejda 2,5 
bodu/4 partie.

Cíl E družstva: hrát klidný 
střed tabulky

Tento cíl byl stanoven s před-
pokladem, že D družstvo se udrží 
ve 2. lize. Pro jistotu jsme začá-
tek sezony „napálili“, abychom si, 
v případě neúspěchů D družstva, 
nezavřeli cestu k postupu. To se 
ukázalo jako prozíravé a když jsme 
měli již po pěti kolech náskok, tak 
jsme cíl soutěže přehodnotili. Řek-
li jsme si, vyhrajeme tuto soutěž, a 
co bude dál, to se rozhodne až po 
ukončení sezony.

To se družstvu podařilo, i když 
jsme několikrát nastoupili v silně 
improvizované sestavě. Hráči uká-
zali, že mají na to hrát o čelo soutě-
že. Vyhráli jsme o sedm bodů, ani 

jednou neprohráli a jen ve dvou 
zápasech jsme se rozešli se soupe-
řem smírným výsledkem.

Nejlepším hráčem E družstva 
byl Eda Meduna, který uhrál 10,5 
bodu z 11 partií, jen jednou remí-
zoval. Dále pak Michal Čermák, 
který uhrál 8,5 bodu z 11 partií, 
rovněž ani jednou neprohrál. 
Tito dva hráči jako jediní odehráli 
všechny zápasy. Slušnou sezonu 
odehrál i Husárik Braňko, který 
získal 6,5 bodu z devíti partií. 

Se sezonou 2015/16 může-
me být vcelku spokojeni, několik 
našich družstev (50 %) bojova-
lo o první místo, další pak již tak 
úspěšná nebyla, ale nasadili jsme 
mnoho hráčů do dosti vysokých 

soutěží (B družstvo – extraliga a D 
družstvo – 2. liga), a tak jsme s tím 
tak trochu počítali. 

Neztratili jsme žádnou soutěž, 
do sezony 2016/17 půjdeme se 
stejnou skladbou soutěží.

Získali jsme jedno první místo 
(KP), dvě druhá místa (extraliga a 
2. liga) a jedno třetí místo (KS B).

Díky patří všem sponzorům, 
kteří pomohli se zabezpečením 
soutěží jak inančním, tak i mate-
rielním, na prvním místě pak díky 
patří městu Lysá nad Labem a Vý-
stavišti Lysá nad Labem. Pomohli i 
další, kteří si nepřejí být jmenová-
ni. Děkujeme! 

Petr Saeckl
Šachový klub Joly

Lysá nad Labem

Sport
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Více informací najdete na:  
www.vedanasbavi.cz/masterlektor

Chytré kroužky pro děti i ve 
vašem městě

Odměna až 250 Kč/hod.

Věda nás baví o.p.s.

Brigáda v úklidu festivalu 
Votvírák 10. – 15. 6. 2016
Hledáme pracovníky na úklid během festivalu 
a po festivalu. Denní či noční směna během festivalu, 
denní úklid po skončení akce. 70–80 Kč/hod. (dle aktivity 
na místě). Zájemci volejte 773 603 205, info@uklidy.com, 
přijďte za námi uklízet každé ráno na letiště 12. – 15. 6. 2016
WWW.UKLIDY.COM 

ECO taxi

725 502 855 ŘÁDKOVÁ INZERCE
Koupím motocykl JAWA ČZ a díly, možno i vraky. Tel. 777 589 258.

Sport / Inzerce

Závodní veslařská sezona je v pl-
ném proudu. Po prvních závodech, 
kde startovali jen zkušenější závod-
níci, jsme vyjeli ve dnech 7. – 8. květ-
na do Neratovic téměř v kompletní 
oddílové sestavě. Na naše nejmladší 
zde čekal jejich první start. S patřič-
nou dávkou nervozity vyrazili zá-
vodníci na start jednotlivých délek 
trati. Počasí bylo hezké na pohled 
z okna. Svítilo sluníčko, ale vítr ne-
byl především pro malé žáčky vů-
bec milosrdný. Poprali se s nástra-
hami statečně. Jen jeden vyzkoušel 
nedobrovolně teplotu vody a do cíle 
nedojel na své závodní lodi, ale na 
motorovém člunu s rozhodčím. Ale 
bral vše s úsměvem. Vždyť „cvak-
nout se“ k veslování patří.

A jak se nám tedy dařilo? No 
skvěle. Přivezli jsme celkem 13 me-
dailí. Zvítězili tito závodníci: v ka-
tegorii 1x žkym 12 Macháčková A., 
2x žkym Macháčková A., Melicha-
rová L., 1x žkys 14 Zavadilová A., 1x 
žkys 13 Macková K., 2x žkys Hráz-
ská V., Sloupová E., 1x žcis 14 Hejňák 
D., 1x žcis 14 Chládek Š., 4x+žcis 
Williams B. Brynych H., Chládek 

Š., Hejňák D., k. Hachová M., 1x dci 
Hamera N., 1x jky Vrátilová E., 2- jky 
Babecová Z.,  Vrátilová E., 2x jky  Ba-
becová Z. ve spol. Neratovice, 4x- jři 
Céza M.  Uvíra M. ve spol. Litoměři-
ce, 4x-jky Babecová Z. Krumpholco-
vá A., Vrátilová E., Marešová E.

Dále oddíl úspěšně reprezento-
vali: Pešek A., Elicer D., Včelák M., 
Sibera M., Šípková N., Voříšková N., 
Tůmová K., Vocásková M., Sadílek O., 
Voříšek J., Jansa D., Kavan V., Urbán-
ková N., Vejlupková J., Karamonová 
A., Hejňáková K., Jislová A., Sadílková 
T., Mráz T., Williams T. 

Do Neratovic s námi nejeli naši 
nejúspěšnější závodníci, kteří ve 
stejném termínu reprezentovali ČR 
na prestižní mezinárodní regatě 
v Mnichově. Celkem 3x na nejvyšší 
stupeň vystoupil J. Zavadil v posád-
ce 4x- jři, a pěkné umístění čekalo i 
na T. Sloupovou, N. Krakuvčíkovou a 
A. Šoukalovou. 

Hodně úspěchů v mezinárodních 
vodách všem našim reprezentan-
tům a všem ostatním závodníkům 
na tratích domácích.

Naďa Tlamichová

Veslaři úspěšně bodují 
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 cena za 1 kg

Prsa kuřecí čerstvá 108,90 Kč
Čtvrtky kuřecí čerstvé 39,90 Kč
Křídla gril čerstvá 39,90 Kč
Stehenní řízky čerstvé 89,90 Kč
Uzené čtvrtky a křídla  54,90 Kč
Krkovice bez kos   čerstvá 94,90 Kč

HAMIPE Čerstvá drůbež
Lysá nad Labem, Masarykova 587
Nová prodejna u náměstí, dříve XXL
Prodejní doba: PO 10–17, ÚT až PÁ 7–17, SO 7–12

PRO NAŠI POBOČKU DHL JIRNY HLEDÁME
KOLEGY A KOLEGYNĚ NA POZICI

SKLADOVÝ OPERÁTOR
 
UPLATNĚNÍ U NÁS NALEZNOU VŠICHNI, KTEŘÍ
CHTĚJÍ PRACOVAT A ROZVÍJET SVŮJ POTENCIÁL:
• Muži a ženy všech věkových kategorií
• Všichni, kteří chtějí rozvíjet svoji kariéru v logistice

OČEKÁVÁME:
• Odpovídající pracovní výsledky – produktivita, kvalita, spolehlivost
• Ochotu pracovat ve třísměnném provozu
• Přípravu a odbavení objednávek zákazníka
• Provádění skladových prací pomocí manipulační techniky
• Vedení skladové dokumentace

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED
POKUD MÁTE ZÁJEM,
JEDNODUŠE VOLEJTE NEBO NAPIŠTE

HLEDÁTE PŘÍLEŽITOST A ZMĚNU?
CHCETE BÝT SOUČÁSTÍ NEJVĚTŠÍ LOGISTICKÉ FIRMY NA SVĚTĚ?

NABÍZÍME:
• Atraktivní platové podmínky
• Zaměstnání v kmenovém stavu na hlavní pracovní poměr
• Výborné pracovní prostředí
• Týden dovolené navíc
• Dotovanou dopravu do místa pracoviště
• Dotované stravování v místě pracoviště
• Měsíční peněžní příspěvek na penzijní připojištění
• Stravenky plně hrazené zaměstnavatelem
• Hrazené pojištění proti škodě způsobené zaměstnavateli
• A mnoho dalších fi remních benefi tů

VÍCE INFORMACÍ
NA DHL.JOBS.CZ

TELEFONNÍ ČÍSLO
281 028 717

E-MAIL
NABORJIRNY@DHL.COM
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