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V dnešním čísle:

Město Lysá nad Labem a Domov Na Zámku 
Vás srdečně zvou na koncerty 

Hasičské dechové hudby Lysá nad Labem

ZÁMECKÁ ZÁMECKÁ 
PROMENÁDA PROMENÁDA 

23. 7. a 20. 8. 2016 
v 15.00 hodin

Koncerty proběhnou v atriu kláštera.
(V případě nepříznivého počasí 

se koncerty ruší)

15. června zvolili zastupitelé nového staros-
tu města, pana Ing. Karla Otavu. Volbě předchá-
zelo odvolání  pana Mgr. Jiřího Havelky, který 
post starosty zastával téměř 10 let. 

A co bude pro nového starostu města 
prioritou? 

„Na prvním místě je pro mě vyřešení problé-
mu s pitnou vodou, dále pak příprava projektu 
sportovní haly. Rád bych se zasadil o zklidně-
ní situace na radnici a zajištění chodu města 
také prostřednictvím nově zvolené rady měs-
ta, která začala po více než sedmi měsících 
opět pracovat,“ říká nový starosta Ing. Karel 
Otava. „Dále bych rád obnovil spolupráci 
se Středočeským krajem ohledně krajských 
investic (průtah městem ul. Mírová a ČSA 
včetně křižovatek u nadjezdu a ve Dvorcích). 
Samozřejmě budeme pokračovat ve výkupu 
pozemků pro obchvat,“ dodává. Nový sta-
rosta počítá i s přípravou projektu na nový 
domov seniorů nebo například se spoluprací 
při vybudování Polabské cyklostezky mezi 
Nymburkem a Čelákovicemi.

Ing. Karel Otava, rodák z Vysočiny, absolvent 
Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině, je původní 
profesí výpravčí. V roce 1973 opustil nádhernou 
rodnou, ale drsnou Vysočinu a usadil se se svo-
jí ženou Jitkou v úrodné Polabské nížině. Lysá 
nad Labem je lákala nejen blízkostí Prahy, ale 
i významným železničním uzlem s velmi silným 
provozem. Od roku 1989 byl přednostou místní 
železniční stanice. Svých znalostí a schopností 

využil při prosazení rozsáhlé modernizace ná-
draží, kde významnou roli sehrálo také město 
svojí snahou a nebývalou inanční podporou. 
Od roku 2000 působil na Generálním ředitel-
ství Českých drah na Odboru regionálních vzta-
hů jako zástupce ČD pro Středočeský kraj a od 
roku 2010 pracoval na ministerstvu dopravy na 
postu vedoucího oddělení koncepcí a rozvoje. 
V letech 2013 a 2014 byl členem představen-
stva ČD. Do svého zvolení na starostovský post 
byl odborným poradcem na Správě železniční 
dopravní cesty.

V roce 2013 mu byla udělena Čestná medai-
le města Lysá nad Labem I. stupně za dlouho-
letou práci pro rozvoj železnice v regionu Lysá 
nad Labem a významný podíl při modernizaci 
železniční stanice Lysá nad Labem. Čtyři roky 
působil v radě města a osm let v zastupitel-
stvu. Je vášnivým radioamatérem, další jeho 
velkou zálibou je cestování.

Dnem zvolení Ing. Karla Otavy byl tím po-
sledním, kdy křeslo starosty patřilo Mgr. Ji-
římu Havelkovi. „Chtěl bych poděkovat všem 
svým spolupracovníkům i zastupitelům, že 
jsem měl tu čest a možnost deset let fungovat 
jako starosta našeho města. Velmi si toho vá-
žím,“ řekl po zveřejnění výsledků hlasování 
pan Havelka. Co mu téměř desetileté působe-
ní na lyské radnici přineslo, co se mu povedlo 
realizovat, nebo naopak nepovedlo, se dočte-
te v zářijovém vydání Listů.

redakce

Představujeme nového starostu města
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Městský úřad

Naše město má za sebou prv-
ní startovní ročník městských 
slavností Lysá žije, který se konal 
27. a 28. května. Pro nás pořada-
tele to byla určitě povedená akce, 
která se díky Vám – příznivcům a 
fanouškům – nesla v duchu spíše 
kladných ohlasů. Pokud mohu 
hovořit za sebe i mého parťáka 
Vojtu Černohorského, který byl 
mou pravou rukou při organizo-
vání celé akce, tak my oba si vel-
mi vážíme Vašich kladných, ale i 
záporných hodnocení Lysá žije. 
Jsme si vědomi chybiček, které 
jsou pro nás poučením do dalších 
let a zároveň máme radost z toho, 
kolik fanoušků Lysá žije získala.

Vzhledem k tomu, že o iciálně 
byly peníze na slavnosti schvále-
ny až 17. února, jsme si stanovili 
trochu šibeniční termín, ale teď 
už víme, že i za zhruba 3 měsí-
ce se dá uspořádat akce takové-
ho rozsahu. Nebylo jednoduché 
stanovit termín, jelikož místní 
spolky již řadu let pořádají svoje 
akce, které jsme nechtěli zastí-
nit, takže po 3 změnách termínu 
jsme zvolili jarní datum na konci 
května. Velké poděkování patří 
Klubu českých turistů, který nám 
vyšel vstříc a uspořádal dětský 
den ne v sobotu, jako každý rok, 
ale až v neděli, což nám velmi 
pomohlo. 

Tímto bychom chtěli podě-
kovat všem účinkujícím, kteří 
neváhali přijet i z daleka. Lysá 

Městské slavnosti Lysá žije očima pořadatele

žije představila v rámci progra-
mu celkem 12 kapel či soubo-
rů včetně folklorního souboru 
Old Stars z partnerského města 
Břeclav. Přestože Lysá žije ne-
byl úplně typický festival typu 
Votvírák ani typická slavnost, 
tak akci navštívilo zhruba 2 000 
lidí, kteří kapelám připravili 
nezapomenutelnou atmosféru. 
Velké díky patří také místním 
i přespolním spolkům, orga-
nizacím a institucím – Spolku 
rodáků a přátel města Lysá nad 
Labem, skautům, šachovému 
klubu ŠK Joly, Muzeu B. Hroz-
ného, kostelu sv. Jana Křtitele 
a sdružení Kotva, Kinu Lysá nad 
Labem, Dětskému krizovému 
centru, pražskému divadlu Pod 
čepicí, SŠ OGD, ZUŠ, music klubu 
Calypsso, mobilnímu planetáriu 
a domácímu hospicu Nablízku, 
z. ú. Všechny spolky pro Vás 

připravily zajímavé aktivity, vě-
novaly Vám svůj čas a energii, 
a toho si velmi vážíme. Děku-
jeme za ochotu i bezchybnou 
spolupráci. Nesmíme opome-
nout také místní podniky – Bí-
lou labuť, cukrárnu Campiello, 
bowling bar Humbuk, klub 
Patro, vinotéku Blažkovi a dal-
ší, kteří projekt Lysá žije vítali 
s otevřenou náručí a stejně jako 
v případě spolků, děkujeme za 
výbornou spolupráci a vstříc-
nost. Celá akce se obešla bez 
závažnějších problémů a to díky 
součinnosti policie, zdravotnic-
kého dozoru a hasičů, jejichž 
dohled byl pro nás také velmi 
důležitý, tímto jim také děkuje-
me. Propagace kulturních akcí je 
bezpochyby jednou z nejdůleži-
tějších věcí a my jsme byli vidět 
a slyšet hlavně díky reklamní 
agentuře Alfréd Kašpar, jejíž 
skvělý tým vytvořil pro Lysá žije 
kompletní gra ické návrhy, které 
s námi konzultoval nepřetržitě 
24 hodin denně, veškeré nápady 
na reklamy, balonky, náramky, 
webové stránky, za vše vděčíme 
právě tomuto skvělému týmu, 
takže ještě jednou díky lidičky, 

byli jste skvělí! V návaznosti na 
gra iku Alfréda Kašpara násle-
dovaly tisk plakátů Grafpointem, 
reklamní kampaň a rozhovory 
v rádiu Patriot a rádiu Kiss Del-
ta. On-line jste byli v rámci celé 
akce díky spolku Lysafree, z. s. 
V neposlední řadě bych chtěla 
poděkovat kolegům, zvukařům, 
technickému zázemí a hlavně 
Vojtovi. Děkuji za trpělivost, pod-
poru, nápady, souhru a vůbec, že 
jsme dokázali fungovat na stej-
né vlně, aniž bychom se předtím 
znali. Lepšího parťáka jsem si 
nemohla přát! A vlastně nebu-
du lhát, když řeknu, že z úkolu 
se stala srdeční záležitost a že to 
všechno byla nejenom práce, ale i 
zábava – tisíce hovorů, tisíce mai-
lů, ráno, odpoledne, večer… Ale 
stálo to za to!

Díky všem, kteří jste nám po-
máhali, věnovali nám svůj čas, 
nápady, rady, pomoc, děkujeme 
za vše! Díky všem, kteří jste do-
razili, protože tím, že jste přišli, 
jste dali najevo, že Vám není jed-
no, co se ve Vašem nebo okolním 
městě děje, dali jste najevo, že ho 
chcete podpořit a že chcete, aby 
se podobné akce dělaly, protože 
Lysá si to zaslouží! Má mnoho 
šikovných muzikantů (malých i 
velkých), různých spolků, orga-
nizací, takže škoda tento poten-
ciál nevyužít! Pokud bude něja-
ké příště, tak za sebe říkám, že 
u toho chci být! Pokud mi to 
bude umožněno, tak říkám, že 
do toho jdu a narovinu říkám, 
byli jste skvělí a ta náročná pří-
prava za to stála!!!  A doufám, že 
Lysá bude žít a že tohle všechno 
byl jen odrazový můstek… 

Aneta Dušková
referent kultury 

V pátek 10. června 2016 proběhlo slavnostní otevření zrekonstru-
ované komunikace v ulici K Bažantnici. Za poskytovatele dotace ROP 
Střední Čechy se jej zúčastnil projektový manažer Mgr. Radek Kučera, 
za město Lysá nad Labem starosta Mgr. Jiří Havelka a zastupitel Ing. Petr 
Gregor.

Rekonstruovaná silnice 
K Bažantnici již slouží veřejnosti 

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

Městský úřad

Z 6. zasedání zastupitelstva 
města dne 11. 5. 2016 

ZM schválilo:
• program jednání ZM dne 11. 5. 
 2016,
• uzavření plánovací smlouvy 
 č. 1/2016 KÚ na výstavbu ve-
 řejné infrastruktury (parkovací 
 stání) na pozemku p. č. 619/16 
 v katastrálním území Lysá nad 
 Labem, se společností Třetí Slu-
 níčková, s. r. o., se sídlem U Ni-
 kolajky 1085/15, Smíchov, 
 150 00  Praha 5,
• celoroční hospodaření Mikro-
 regionu Polabí za rok 2015 bez 
 výhrad,
• závěrečný účet Mikroregionu 
 Polabí za rok 2015,
• účetní závěrku Mikroregionu 
 Polabí za rok 2015,
• odpisový plán dlouhodobého 
 hmotného a nehmotného ma-
 jetku pořízeného v období roku 
 2016,
• účetní závěrky za rok 2015 
 těchto příspěvkových organizací
 města Lysá nad Labem: ZŠ J. A. 
 Komenského, ZŠ B. Hrozného, 
 ZŠ T. G. Masaryka, ZUŠ F. A. Špor-
 ka, MŠ Čtyřlístek, MŠ Dráček, 
 MŠ Mašinka, MŠ Pampeliška a 
 městské knihovny,
• poskytnutí aktuálního a kom-
 pletního znění smlouvy (tzn. se
 všemi dodatky) města se Scola-
 restem pro vnitřní účely členům 
 stravovací komise, včetně zřizo-
 vací listiny školního stravování 
 v MŠ Dráček a MŠ Čtyřlístek,
• zařazení částky 9,7 mil. Kč na 
 vybudování kanalizace Dvorce 
 do rozpočtu města na rok 2017,
• upravené zadání změny č. 1 a
 č. 1A územního plánu Lysá n. L.,
• jako dodavatele rozšíření kapa-
 city TC společnost AutoCont CZ, 
 a. s., Hornopolní 3322/37, 
 700 02 Ostrava, za celkovou 
 částku 209 244 Kč bez DPH,
• pro realizaci stavby MŠ Čtyřlí-
 stek – rekonstrukce elektroin-
 stalace irmu LENIA, spol. s r. o., 
 IČ: 41186176, U Hostivařského 
 nádraží 556/2, 102 00 Praha 10,
 za nabídkovou cenu 573 609 Kč 
 včetně DPH,
• pro realizaci stavby ZŠ B. Hroz-
 ného č. p. 12 – rekonstrukce 
 podlah a obložení irmu Dvořák 
 – Karlík, s. r. o., IČ: 28825870, 
 Dudychova 298, 534 01 Holice, 

 za nabídkovou cenu 845 039 Kč 
 včetně DPH.
• pro realizaci stavby: výměna 
 světel v tělocvičně ZŠ J. A. Ko-
 menského irmu LENIA, spol. 
 s r. o., IČ: 41186176, U Hosti-
 vařského nádraží 556/2, 102 00
 Praha 10, za nabídkovou cenu 
 116 007,54 Kč včetně DPH,
• Městské knihovně Lysá nad 
 Labem čerpání inanční částky 
 ve výši 650 000 Kč z rezervního 
 fondu MěK Lysá n. L. za účelem 
 nákupu nových regálů na knihy 
 do oddělení dospělých čtenářů 
 Městské knihovny Lysá n. L,
• partnerství v projektu Místního
 akčního plánu vzdělávání MAS 
 POLABÍ, o. p. s., IČ: 29415551, a 
 pověřuje MAS POLABÍ, o. p. s., 
 jejich vypracováním,
• odklad řešení s irmou MS deve-
 lopment do 31.  8. 2016,
• celoroční hospodaření a závě-
 rečný účet města Lysá nad La-
 bem za rok 2015, a to s výhra-
 dou, že město Lysá nad Labem 
 nepostupovalo v souladu s vy-
 hláškou č. 323/2002 Sb., o roz-
 počtové skladbě, protože nevy-
 kázalo splátky úvěru ze smlou-
 vy o úvěru č. 900247 ve výši 
 73 532,80 Kč na položkách 
 inancování,
• návrh opatření zrušit úvěrovou 
 smlouvu se společností ŠkoFIN 
 a doplatit zbývající částku kupní 
 ceny vozidla 710 470,67 Kč, 
 vzhledem k příznivé inanční 
 situaci města z rezervního fondu
 (dočasně volné inanční pro-
 středky na účtech města, mini-
 mální úrokové sazby na bankov-
 ních účtech),   
• účetní závěrku města Lysá nad 
 Labem za rok 2015,
• úpravu rozpočtu na rok 2016 – 
 4. rozpočtové opatření,
• užití znaku města Lysá nad La-
 bem na pohlednicích, které 
 bude vydávat Polabské muzeum
 – Muzeum Bedřicha Hrozného,
• výjimku z OZV č. 2/2012, čl. 4 
 Regulace provozní doby, hudeb-
 nímu klubu Calypsso, Masary-
 kova ulice 582, Lysá n. L., na dny 
 21. 5. 2016 a 25. 6. 2016, s pro-
 vozní dobou v sobotu od 22.00 
 do neděle 05.00 hodin,
• zveřejnění pronájmu části obec-
 ního pozemku p. č. 3451/39, 
 výměra 6 m2, k. ú. Lysá n. L., 
 ulice Masarykova před čp. 176 

 (provozovna Daniels Burger), 
 dle zákona o obcích č. 128/2000 
 Sb., § 39, v platném znění, s tím 
 že nájemce doloží vizualizaci 
 posezení,
• zveřejnění pronájmu části obec-
 ního pozemku p. č. 3451/31, 
 výměra 5 m2, k. ú. Lysá n. L., 
 ulice Masarykova před čp. 583 
 (provozovna kavárny), dle záko-
 na o obcích č. 128/2000 Sb., 
 § 39, v platném znění, s tím, že 
 nájemce doloží vizualizaci po-
 sezení,
• vyčlenění inančních prostřed-
 ků z rozpočtu města roku 2017 
 na zpracování PD na rekon-
 strukci zeleně, chodníků a vjez-
 dů v Jedličkově ulici,
• zveřejnění záměru na prostory 
 sloužící k podnikání na adrese 
 čp. 1102, Masarykova ul., Lysá 
 n. L., pro MVDr. Jana Kořínka,
• inanční dotace z charitativního 
 programu pro nezletilého obča-
 na města na výjezdní seminář 
 ve výši 2 280 Kč, pro nezletilého
 občana města na letní tábor ve 
 výši 2 640 Kč a na zakoupení 
 tabletu ve výši 13 440 Kč,
• umístění sídla Spolku rodičů při 
 Obchodní akademii na adrese 
 Komenského 1534, Lysá n. L.

ZM vzalo na vědomí:
• zápis z jednání stavební komise 
 dne 14. 3. 2016,
• zápis z 10. jednání komise so-
 ciální a zdravotní dne 21. 3. 2016,
• předloženou zprávu o postupu 
 výplaty odměn pro členy výbo-
 rů a komisí,
• zápis z jednání stravovací komi-
 se dne 21. 3. 2016,
• zápis z jednání inančního vý-
 boru dne 11. 4. 2016,
• předloženou zprávu o řešení
 otázek OV Dvorce ze dne 2. 3. 
 2016 a přehled nákladů a inves-
 tic za období 2010–2015,
• došlé cenové nabídky na veřej-
 nou zakázku „Rozšíření kapa-
 city TC“ od společnosti Auto-
 Cont CZ, a. s., Ostrava, a C SYS-
 TÉM CZ, a. s., Praha 4,
• došlé cenové nabídky na veřej-
 nou zakázku MŠ Čtyřlístek – re-
 konstrukce elektroinstalace od 
 irem Alur Trading, s. r. o., Dub-
 ňany, a LENIA, spol. s r. o., 
 Praha 10,
• došlou cenovou nabídku na ve-
 řejnou zakázku ZŠ B. Hrozného, 

 čp. 12 – rekonstrukce podlah a 
 obložení od irmy Dvořák – Kar-
 lík, s. r. o., Holice,
• došlé cenové nabídky od irmy 
 LENIA, spol. s r. o., Praha 10, a 
 KAMONT GROUP, s. r. o., Štětí,
• zápis z jednání s irmou MS de-
 velopment, s. r. o.,
• stav výkupů pozemků pod bu-
 doucí stavbou obchvatu II. etapa 
 ke dni 20. 4. 2016,
• zápis z jednání inančního výbo-
 ru ze dne 2. 5. 2016,
• informace o provedených čin-
 nostech v záležitosti propojení 
 obcí a měst cyklostezkou podél 
 Labe do konce dubna 2016,
• zápis z jednání komise pro život-
 ní prostřední ze dne 18. 3. 2016,
• zápis z jednání komise pro ces-
 tovní ruch a sport ze dne 26. 4. 
 2016,
• zápis z jednání výboru pro ob-
 chvat ze dne 27. 4. 2016.

ZM uložilo:
• starostovi města jednat o jiném 
 vhodném umístění odkládací 
 schránky v Zahradní ulici s ve-
 dením České pošty Lysá n. L.,
• panu tajemníkovi požadované 
 dokumenty předložit členům 
 stravovací komise do 14 dní od 
 schválení usnesení,
• stravovací komisi projednat ná-
 vrh na navýšení ceny obědů pro 
 školní rok 2016/2017 ve škol-
 ní jídelně Scolarest, Komenské-
 ho 1534, Lysá n. L., o 2 Kč na 
 každé jídlo včetně rozboru 
 nákladů,
• komisi pro školství, kulturu a 
 rodinu zpracovat přehled orien-
 tačních cen ve školním stravo-
 vání v okolních městech,
• vedoucí odboru ŠSVZaK připra-
 vit návrh smlouvy na vydání 
 a inancování knihy a předložit 
 návrh do ZM 15. 6. 2016 včetně 
 projednání v komisi pro rodinu, 
 školství, kulturu,
• stavebnímu úřadu pokračovat 
 v procesu projednávání změny 
 č. 1 a č. 1A  ÚP Lysá nad Labem,
• komisi pro cestovní ruch pro-
 jednat využití mobilního kluziště 
 pro veřejnost a školy a vytipovat 
 možné lokality pro umístění 
 kluziště,
• starostovi města prověřit mož-
 nost získání příslušné částky 
 z některého dotačního titulu,

Pokračování na str. 4
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Městský úřad

Pokračování ze str. 3
Krátce z radnice
• stavebnímu úřadu připravit 
 zprávu, jaká jsou potřebná po-
 volení pro instalaci mobilního 
 kluziště,
• starostovi města vyžádat si od 
 Mgr. Řiháčka orientační náklady 
 na vypracování dodatků k ukon-
 čení smluv s MS development, 
 s. r. o.,
• vedoucí inančního odboru za-
 jistit posouzení zadávací doku-
 mentace na výběr pojišťovny 
 odborníkem v pojišťovnictví, 
• odboru SMI zaslat nájemníkům 
 bytových domů čp. 600, 601 a 
 602 v Milovicích-Mladé odpo-
 věď na jejich sdělení ve smyslu 
 předloženého návrhu,
• odboru SMI zajistit zpracování 
 znaleckého posudku objektu 
 TJ Litol s kabinami a návrh kup-
 ní smlouvy na odkoupení objek-
 tu s kabinami.

ZM odložilo:
• rozhodnutí o úpravě termínu 
 2. kola ve Statutu Programu na 
 podporu města Lysá n. L.,
• rozhodnutí o navýšení ceny 
 obědů pro školní rok 2016/

 2017 ve školní jídelně Scolarest, 
 Komenského 1534, Lysá n. L.,
 o 2 Kč na každé jídlo,
• rozhodnutí o realizaci knihy 
 o Lysé nad Labem,
• rozhodnutí o zařazení inanční 
 částky ve výši 200 000 Kč na  
 do inancování tisku knihy 
 o Lysé do rozpočtu města pro 
 rok 2017,
• rozhodnutí o návrhu na poříze-
 ní mobilního kluziště v areálu 
 víceúčelového školního hřiště,
• rozhodnutí o zadávací doku-
 mentaci a výzvě k podání nabíd-
 ky na výběr pojišťovny pro měs-
 to Lysá nad Labem.

ZM souhlasilo:
• s přijetím inančních darů na No-
 voroční ohňostroj dne 1. 1. 2016
 dle návrhu odboru školství, soc. 
 věcí, zdravotnictví a kultury,
• s rozdělením změny č. 1 ÚP Lysá 
 nad Labem na změnu č. 1 (zá-
 měry podléhající schválení vlivů 
 na životní prostředí – SEA) a 
 změnu č. 1A (bez požadavků na 
 posouzení vlivů na životní pro-
 středí – SEA),
• s uzavřením dodatku č. 1 ke 

 smlouvě č. 14209463 o poskyt-
 nutí podpory ze Státního fondu 
 životního prostředí ČR v rámci 
 Operačního programu Životní-
 ho prostředí na projekt „Zatep-
 lení kina“ se Státním fondem 
 životního prostředí ČR,
• s podepsáním dodatku č. 5. 
 ke smlouvě o nájmu výlepových 
 ploch dle návrhu RENGL, s. r. o., 
 kterým se povoluje výměna 
 6 ks původních plakátovacích 
 ploch za nové (z toho u 2 ks 
 dojde k přesunu do náhradní lo-
 kality), provedení údržby dal-
 ších 5 ks plakátovacích ploch a 
 snižuje počet pronajatých pla-
 kátovacích ploch na 0 kusů a 
 počet pronajatých pozemkových
 částí se zvyšuje na 14 kusů.

ZM konstatovalo:
• že pokud členové výborů a ko-
 misí nepředají tajemníkovi po-
 žadované prohlášení k odmě-
 nám za práci v komisích a výbo-
 rech do 31. 5. 2016, nebude jim 
 odměna vyplacena.

ZM neschválilo:
• udělení výjimky pro krátkodobé 

 stání na chodníku před nemovi-
 tostí čp. 964 v ulici Sojovická.

ZM pověřilo:
• pana starostu podpisem textu, 
 na jehož základě by se měl Stře-
 dočeský kraj stát investorem 
 labské cyklostezky v úseku od 
 Nymburka do Čelákovic, a to 
 včetně přemostění řeky lávkou 
 pro pěší mezi obcemi Hradištko 
 a Kostomlaty nad Labem,
• pana starostu jednáním s hejt-
 manem Stř. kraje o aktuálním 
 stavu výkupu pozemků pro 
 obchvat, o dodatku ke smlouvě 
 o spolupráci, kterým by se vy-
 řešila otázka proplacení nákla-
 dů na výkup pozemků a poříze-
 ní projektové dokumentace tak, 
 aby byly proplaceny poskytova-
 telem dotace IROP, o případném 
 vyvlastnění pozemků potřeb-
 ných pro realizaci stavby.

Úplné informace najdete na 
stránkách www.mestolysa.cz.

Miloš Dvořák
tajemník MěÚ 

Lysá nad Labem

Tříděný odpad – pytlový sběr

Seznam var. symbolů, které nebudou načteny v tříděném odpadu:
7010004076  – celkem 6 pytlů, v pytlích na směsné plasty 
 byl polystyren
7010008560  – celkem 2 pytle, v pytlích na směsné plasty 
 byl polystyren

V letáčku na tříděný odpad máte informaci, co do směsných plastů 
nepatří: pěnový polystyren a nápojové kartony.

Romana Novotná 
referent odboru SMI 

Vodné a stočné 2016
Z důvodu využití možnosti čer-

pání dotace z Operačního progra-
mu životního prostředí (OPŽP) 
pro projekty "Výstavba stokových 
systémů ve městě Lysá nad Labem 
a jeho místních částí" a "Intenzi i-
kace ČOV Lysá nad Labem" v rámci 
vodohospodářské infrastruktury 
města Lysá n. L. bylo vypsáno kon-
cesní řízení, ve kterém zvítězil do-
savadní provozovatel VH sítí města 
Lysá n. L., společnost Stavokom-
plet, spol. s r. o. Stalo se tak díky op-
timalizaci provozních nákladů stá-
vajícího provozovatele v souladu 
s inanční analýzou vytvořenou pro 
sledování správného využití přidě-
lené dotace.

Město Lysá n. L. získá udělením 
dotace oproti předchozímu roku 
2,5x zvýšený roční nájem ve výši 
11,658 mil. Kč, který musí na zá-
kladě podmínek OPŽP investovat 
do obnovy vodohospodářské infra-
struktury. 

Cena pro vodné a stočné je vždy 
v případě přidělení dotace z OPŽP 
kalkulována po celou dobu plat-
nosti nové smlouvy o provozování 

VHI tzv. inančními nástroji, vytvo-
řenými odbornými poradci zada-
vatele koncesního řízení, a výše cen 
je v jednotlivých letech podrobová-
na kontrole v souladu s vytvořenou 
inanční analýzou.

Nová smlouva o provozování 
VHI platí od 1. 5. 2016 a od to-
hoto data se tedy mění cena pro 
spotřebitele  za vodné a stočné 
v Lysé nad Labem na celkovou cenu 
79,72 Kč/m³ vč. DPH   ̶ z toho cena 
pro vodné 39,09 Kč/m³ vč. DPH a 
cena pro stočné 40,63 Kč/m³ vč. 
DPH. Dosud platná cena pro vod-
né a stočné byla od roku 2013 do 
dubna 2016 v částce 68,85 Kč/m³ 
vč. DPH bez meziročního navýšení.

Pokládáme za důležité také při-
pomenout, že v období od roku 
2012 město postupně investovalo 
do rekonstrukce čistírny odpad-
ních vod 25 mil. Kč (z celkových 
nákladů 63 mil. Kč vč. dotace), 
3,4 mil. Kč do výměny iltračních 
jednotek úpravny vody a ione-
xových iltrů na úpravu regulace 
dusičnanů v pitné vodě s provoz-
ním měsíčním nákladem 50 tis. 

Kč. Bylo rekonstruováno oplocení 
prameniště v částce 800 tis. Kč, 
roční rozpočtový náklad na běžné 
a havarijní opravy vodovodních 
a kanalizačních sítí je 1,5 mil. Kč. 
Zbylé prostředky z výše uvedené 
částky budou vynaloženy na re-
konstrukci stávající kanalizační a 
vodovodní sítě.  

Město v současné době připra-
vuje stavbu zokruhování vodovod-
ního řadu lokality U Nové hospody, 
rekonstrukci čerpací stanice odpad-
ních vod v Litoli a stavbu nového ce-
nomanského vrtu, který zabezpečí 
dostatečné množství kvalitní pitné 
vody do městské vodovodní sítě.

Odbor správy majetku města
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I když jsme se letos zaměři-
li hlavně na přípravu projektů 
pro investice v příštích letech, 
podařilo se nám získat dotač-
ní prostředky na následující 
projekty:
- dotace na restaurování branky 
 z ohradní zámecké zdi a plotu 
 v Lysé nad Labem ze „Středo-
 českého Fondu kultury a obnovy 
 památek“ ve výši 191 000 Kč,
- dotace na přestavbu hasičského 
 vozidla ze „Středočeského Fondu
 podpory dobrovolných hasičů a
 složek IZS“ na úpravy hasičského
 speciálu CAS K 25 T 815 8x8 VVN 
 ve výši 935 135 Kč,
- dotace na obnovu veřejného 
 osvětlení z programu Opatření 
 ke snížení energetické nároč-
 nosti veřejného osvětlení ve 
 výši 1 627 214 Kč,
- dotace na modulární dráhu 
 pump track v Lysé nad Labem 
 z podprogramu „Cestování do-
 stupné všem“ ve výši 300 000 Kč, 
- dotace na statické zajištění, 
 obnovu a opravu zámecké zdi 

Dotace v roce 2016
 - dalšího úseku na parc. č. 4/1 
 (proti Komenského ulici, v mís-
 tě plánovaného dětského hřiště) 
 a na parc. č. 6/2 včetně  vstupů
 a bran (hlavní brána a brána 
 do letního kina v Komenského 
 ulici), na restaurování sochy 
 sv. Ambrože z ohradní zdi kos-
 tela sv. Jana Křtitele a obnovu 
 evangelické fary čp. 442 v roz-
 sahu výměny stávajících strop-
 ních konstrukcí, zajištění sta-
 tiky a odstranění dodatečně 
 vložených příček včetně dozdí-
 vek z Programu regenerace MPZ
 a MPR na rok 2016 ve výši 
 1 615 000 Kč, 
- dotace na revitalizaci sídelní 
 zeleně I. etapa, záchranu a sta-
 bilizaci vegetačních prvků zá-
 meckého parku I. etapa, inven-
 tarizaci vzrostlé zeleně na 
 vybraných plochách města Lysá 
 n. L. z programu podpory sídel-
 ní zeleně ve výši 338 024 Kč.   

Po součtu výše uvedených do-
tací nám vyjde částka vyšší než 
5 milionů Kč, o kterou se nám 

Krimi střípky
Řidič při předjíždění 
ohrozil strážníky 

Dne 1. 5. 2016 ve 2.20 hodin 
prováděli strážníci hlídkovou čin-
nost v ulici Jedličkova, když při 
přejíždění nadjezdu byli ohroženi 
projíždějícím motorovým vozi-
dlem, které na nadjezdu předjíž-
dělo nákladní automobil. 36letý 
řidič motorového vozidla ze Staré 
Lysé byl po chvíli zastaven v ulici 
Husovo náměstí a upozorněn na 
spáchané přestupky proti bezpeč-
nosti v silničním provozu. Jelikož 
při projednávání byl z řidiče cítit 
alkohol, byla na místě provedena 
dechová zkouška s pozitivním vý-
sledkem a naměřenou hodnotou 
1,74 ‰. Z tohoto důvodu byla na 
místo přivolána hlídka Policie ČR, 
která si událost na místě převzala 
k provedení dalších opatření.

Pokusili se násilím vniknout 
do prodejny? 

Dne 8. 5. 2016 ve 2.27 hodin 
byli strážníky zadrženi dva muži 
v ulici Sokolská, kteří přelézali vrata 
z pozemku prodejny Penny. Muži 
ve věku 25 a 21 let, oba z Lysé nad 
Labem, svoje jednání omlouvali 
tím, že si pouze krátili cestu. Stráž-

níci se s tímto argumentem neu-
spokojili a provedli kontrolu ven-
kovních prostor, při které nalezli 
kovovou tyč, která by mohla být 
velmi vhodným nástrojem k pá-
čení. O události byla následně vy-
rozuměna Policie ČR, která si oba 
muže převzala k podání vysvětlení.

Alkohol za volantem 
Dne 14. 5. 2016 v 5.20 hodin 

strážníci projednávali dopravní pře-
stupek s 23letým řidičem z Milovic. 
Při projednávání přestupku strážníci 
pojali důvodné podezření, že řidič 
před jízdou konzumoval alkoho-
lické nápoje. Z tohoto důvodu byla 
u řidiče provedena dechová zkouška, 
která dopadla s pozitivním výsled-
kem 0,91 ‰ alkoholu. Následnou 
kontrolou bylo zjištěno, že řidič na-
víc nevlastní ani řidičský průkaz. Na 
základě těchto zjištění byla na místo 
přivolána Policie ČR, ta si řidiče před-
vedla k provedení dalších opatření.

Zadržena celostátně 
hledaná osoba 

Dne 16. 5. 2016 v 7.27 hodin 
bylo přijato telefonické oznámení, 
že v prodejně Penny v ulici Sokol-
ská zadrželi muže, který se z pro-

dejny pokusil odcizit zboží. Stráž-
níci na místě zjistili 19letého muže 
ze Všetat, u kterého šetřením 
k osobě bylo následně zjištěno, 
že prochází databází celostátně 
hledaných osob. Muž byl na místě 
omezen na osobní svobodě a pře-
dán Policii ČR.

Alkohol za volantem 
Dne 18. 5. 2016 v 4.20 hodin 

spatřili strážníci muže, který vy-
chází z restaurace a jeho chůze je 
značně nejistá. Na tom by nebylo asi 
nic výjimečného, jenomže muž ná-
sledně nastoupil do zaparkovaného 
osobního automobilu na místo ři-
diče a s vozidlem se vydal směrem 
na Jedličkovu ulici. Strážníci vzápětí 
vozidlo zastavili ve zmíněné ulici a u 
24letého muže z Kamenného Zboží 
provedli dechovou zkoušku na pří-
tomnost alkoholu, která dopadla 
s pozitivním výsledkem 1,16 ‰. 
Z důvodu podezření ze spáchání 
přečinu ohrožení pod vlivem návy-
kové látky byla následně přivolána 
Policie ČR, která si muže převzala 
k provedení dalších opatření.

Opilá matka 
Dne 27. 5. 2016 v 00.20 hodin 

bylo přijato několik telefonických 
oznámení, že na Husově náměstí 
po lavičkách polehává dítě ve věku 
asi 9–10 let, které je bez doprovo-
du dospělého. Strážníci chlapce 
v místě našli a šetřením následně 
zjistili i 40letou matku s trvalým 
pobytem v Lukách nad Jihlavou, 
která vykazovala známky značné 
opilosti. Matka zprvu na syna vů-
bec nereagovala a opakovaně ho 
od sebe dokonce odstrkovala, až při 
spatření strážníků se snažila svoje 
chování k synovi zlepšit. Vzhledem 
ke skutečnosti, že matce byla decho-
vou zkouškou naměřena hodnota 
2,62 ‰, byla o věci informována 
pracovnice sociálního odboru a Po-
licie ČR. Událost bude projednávat 
i přestupková komise, jelikož žena 
svoje chování v opakovaných pří-
padech nedokázala kontrolovat a 
svým jednáním je navíc podezřelá 
ze spáchání přestupků proti majet-
ku a veřejnému pořádku.

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

Bc. Luboš Zita
zástupce ředitele 

Městské policie Lysá n. L.

v I. pololetí povedlo posílit měst-
skou kasu. 

Modulární dráha pump track 
Od ministerstva pro místní roz-

voj město Lysá nad Labem do-
stalo dotaci ve výši 300 000 Kč 
na vybudování modulární dráhy 
pump track. Dotace je poskytnuta 
z Národního programu podpo-
ry cestovního ruchu a je ve výši 
50 % z uznatelných nákladů. Do 
15. července 2016 musí být po-
skytovateli dotace doručeny veš-
keré doklady a povinné přílohy 

pro zdárné podepsání dotační 
smlouvy. Následně pak může být 
zahájena montáž modulární drá-
hy. Pro pump track byl vytipován 
pozemek 2646/1 k.ú. Lysá nad 
Labem, který je oplocený a sou-
částí sportovního areálu při ZŠ 
J. A. Komenského.

O dalších projektech Vás budu 
podrobněji informovat v podzim-
ních vydáních Listů.

Všem přeji krásné léto a pří-
jemné prožití letních prázdnin.

Mgr. Jiří Havelka
zastupitel města

Modulární dráha pump track (ilustrační foto)
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Město Lysá nad Labem přeje jubilantům 
k významným narozeninám do dalších let 

hodně zdraví, pohody a spokojenosti.

Odbor školství, kultury, soc. věcí a zdravotnictví

Fulghum:
„Jen málokdo z nás je schopen přejít sám celou cestu. 

Každý občas někoho potřebuje.“

80 let
Miloslava Holendová
Marta Ziminkovová
Marie Čaňová
Alena Rambousková
Oldřich Hlaďák
Jarmila Herajnová
Jindřiška Bočková
Zdeněk Janda

85 let
Jiřina Urbánková
Jaroslav Schuster
Marie Veselá
Miroslava Strumínská

90 let
Zdeňka Linhartová
Josef Bílek
Marie Bendlová

91 let
Josef Urbánek
Zdenka Novohradská

92 let
Jaroslava Teichnerová
Blanka Robová

Vítání občánků
se uskutečnilo dne 26. 5. 2016

Veronika Pokorná  
Michal Janiš  

Emily Kryszkiewicz  
Filip Schindler  
Vilém Jungman  

Jonáš Vrba  
Kristýna Vítková  
Antonín Přibík  
Vojtěch Škoch  
Amelie Choisel  

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

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

Mezi občany našeho města byly přivítány tyto děti:

Zamýšlená lávka přes Labe 
v úseku Kostomlaty n.L. – Hradišt-
ko společně s cyklostezkou dosta-
ly podporu kraje.

Obyvatelé obcí Kostomlaty 
n. L. a Hradištko, a nejenom oni, již 
dlouhou dobu touží po přemostě-
ní toku Labe. Lávka v této lokalitě 
má své argumenty:
• Mezi Nymburkem a Čelákovice-
 mi v úseku cca 20 km se nachá-
 zí pouze jedno přemostění toku 
 v katastru Lysé nad Labem – 
 most Bohumila Hrabala – pro 
 cyklisty a pěší nevyhovující.
• Dlouho požadované propojení 
 pro pěší a cyklisty mezi obcemi 
 Kostomlaty n.  L. a na druhém 
 břehu obcí Hradištko, které 
 umožní obyvatelům Hradištka 
 také cestu k vlakovému  nádraží 
 v Kostomlatech.
• Turistická návaznost na navště-
 vovanou osadu Kersko s Hraba-
 lovou naučnou stezkou, Ateliérem
 Kuba, Josefským pramenem a 
 dalšími turistickými cíli v Sad-
 ské a Poděbradech. 

Zamýšlená lávka přes Labe
• Návaznost na další cyklistické 
 trasy – z budoucí pravobřežní 
 cyklostezky č. 2 na Lhoteckou 
 cyklostezku, která spojuje Sadskou 
 s lázeňským městem Poděbrady.
• Návaznost na levobřežní asfalto-
 vou cyklostezku 019 do Nym-
 burka přes rekreační oblast je-
 zera Sadská a přes Písty. 

Z iniciativy obou obcí byl v le-
tošním roce zpracován stavební 
záměr irmou Pontex, spol. s r. o., 
která je úspěšným autorem více 
takových lávek přes Labe pro pěší a 
cyklisty. Jsou to např. lávka Čeláko-
vice–Grádo, která získala prestižní 
ocenění Amerického betonářské-
ho institutu, lávka Toušeň–Káraný, 
spirálová lávka v Poděbradech. Do-
poručenou variantou je přemos-
tění v místě hřebčína, kde inves-
tiční náklady jsou nižší, trasa není 
v kontaktu s areálem Povodí Labe, 
začlenění přemostění do území je 
jednodušší a harmoničtější. Beto-
nová mostovka umožní i přejezd 
vozidel Integrovaného záchranné-

ho systému, bude komfortnější pro 
uživatele, má vyšší životnost a nižší 
budoucí náklady na údržbu. Před-
pokládané celkové náklady stavby: 
37 300 000 Kč + DPH.

Tento záměr o nové lávce se stal 
rozšířením záměru o propojení Lab-
ské cyklotrasy cyklostezkou mezi 
Nymburkem a Čelákovicemi. Kdy a 
jak budou oba záměry o prospěšné 
nemotorové infrastruktuře realizo-
vány s pomocí krajských investic, se 
teprve dovíme. Dotčené obce v ce-
lém tomto úseku požádaly v dubnu 
2016 Krajský úřad Středočeského 
kraje o podporu celého projektu, 
o převzetí investorství těchto sta-
veb a uzavření dohody o spolupráci 
s obcemi. Oba projekty podpořila 

Rada Středočeského kraje v pondělí 
13. června s tím, že by na jejich inan-
cování měly přispět evropské peníze 
prostřednictvím Integrovaného re-
gionálního operačního programu 
i dotace Státního fondu doprav-
ní infrastruktury. Více na portá-
lu Středočeského kraje v rubrice 
Tiskové informace.

Každopádně každá taková lávka 
přes Labe usnadní nejenom ne-
motorové dopravní spojení přes 
řeku, ale také sbliží obyvatele na 
obou březích a bude důvodem pro 
příjemné procházky. Držme tedy 
oběma záměrům, lávce i cyklostez-
ce, palce.

Dana Hančová
Lysá v pohybu

Místo, kde v budoucnu bude lávka přes řeku Labe
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Kulturní přehled

23. 7. 2016 od 15.00 hodin
Zámecká promenáda
koncert Hasičské dechové 

 hudby Lysá n. L., atrium kláštera 
www.mestolysa.cz

23. 7. 2016 od 16.00 hodin
Letňák Fest
Letní kino Lysá n. L.
www.kinolysa.cz

13. 8. 2016 od 17.00 hodin
Depeche mode/devotional
Letní kino Lysá n. L.
www.kinolysa.cz 

20. 8. 2016 od 15.00 hodin
Zámecká promenáda
koncert Hasičské dechové 

 hudby Lysá n. L., atrium kláštera
www.mestolysa.cz

3. 9. 2016 od 12.30 hodin
Běh zámeckou zahradou
53. ročník, www.sokol-lysa.cz

Stálé Kino Husovo náměs  
1. 7. od 20.00  Gangster Ka: Afričan
2. 7. od 10.00  Hodný dinosaurus
2. 7. od 20.00  Dánská dívka
3. 7. od 10.00  Řachanda
6. 7. od 20.00  Saulův syn 
8. 7. od 20.00  Whiplash
9. 7. od 10.00  Snoopy a Charlie Brown. Peanuts ve fi lmu
9. 7. od 20.00  Padesátka 
10. 7. od 10.00  Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda
10. 7. od 15.00 Liduščino divadlo: Letní pohádka aneb 
  Skřítek Třešnička a třešňová nálada
13. 7. od 20.00  Kurt Cobain: Montage of Heck  Kino Klub
15. 7. od 20.00  Marťan
16. 7. od 10.00  Ledová sezóna
16. 7. od 20.00  Bohové Egypta
17. 7. od 10.00  V hlavě
20. 7. od 20.00  Deadpool
22. 7. od 20.00 REVENANT  Zmrtvýchvstání
24. 7. od 10.00 Robinson Crusoe: Na ostrově zvířátek
27. 7. od 20.00  13 hodin: Tajní vojáci z Benghází
29. 7. od 20.00 Osm hrozných
30. 7. od 10.00  Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda
30. 7. od 20.00  Já, Olga Hepnarová
31. 7. od 10.00  V hlavě

Program červen Letní kino Lysá nad Labem
1. 7. od 21.00 Star Wars: Síla se probouzí
2. 7. od 21.00 Angry Birds ve fi lmu
3. 7. od 21.00  Já, Olga Hepnarová
5. 7. od 21.00  Hra peněz  PREMIÉRA
6. 7. od 21.00  Captain America: Občanská válka
7. 7. od 21.00  Lucie: Příběh jedný kapely  PREMIÉRA
8. 7. od 21.00  Legenda o Tarzanovi  PREMIÉRA
9. 7. od 21.00  Ratchet a Clank: Strážci galaxie  PREMIÉRA
10. 7. od 21.00  V zaje   démonů 2
12. 7. od 21.00  Osm hrozných
13. 7. od 21.00  Mike i Dave sháněj holku  PREMIÉRA
14. 7. od 21.00  Želvy Ninja 2
15. 7. od 21.00  Musíme se sejít
16. 7. od 21.00  Doba ledová: Mamu   drcnu    PREMIÉRA
17. 7. od 21.00  Teorie tygra
19. 7. od 21.00  Den nezávislos  : Nový útok
20. 7. od 21.00  Tohle je náš svět  PREMIÉRA
21. 7. od 21.00  Warcra  : První střet
22. 7. od 21.00  Učitelka  PREMIÉRA
23. 7. od 16.00  LETŇÁK FEST
 17.00  QVILL
 18.00  TOTÁLNÍ NASAZENÍ 
 19.00  NARUŠENÉ SPOJENÍ
 20.00  ARTMOSPHERE
 21.00  LETY MIMO
 22.00  UKRADENÝ OVOCE
 23.00  ATD
24. 7. od 21.00  Jak básníci čekají na zázrak
26. 7. od 21.00  X-Men: Apokalypsa
27. 7. od 21.00  Deadpool
28. 7. od 21.00  Jason Bourne  PREMIÉRA
29. 7. od 21.00  Sezn@mka  PREMIÉRA
30. 7. od 21.00  Kro  telé duchů  PREMIÉRA
31. 7. od 21.00  Montenegro  PREMIÉRA

Kino Lysá n. L.                    7/2016do 25. 7. 2016
Pojďte se mnou na výlet 

 – výstava obrazů
v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

do 31. 8. 2016
Výstava akvarelů paní 
Miloslavy Elicerové
Kavárna Domova Na Zámku 
v Lysé nad Labem

6. 7. 2016 od 18.00 hodin
Slavnost k památce
MISTRA JANA HUSA
položení kytice u Husovy busty
v areálu Evangelického sboru
nám. Bedřicha Hrozného 

 v Lysé nad Labem

22. – 23. 7. 2016 
Víkend plný sportu a zábavy
Lysá nad Labem – Dvorce, 
za hasičskou zbrojnicí
hasicidvorce@seznam.cz

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

UZAVŘENÍ KNIHOVNY
Městská knihovna upozorňuje všechny své uživatele, že knihovna v budo-
vě MěÚ Lysá n. L. na Husově náměstí bude z důvodu rekonstrukce prostor 
knihovny (výměna knihovních regálů) v průběhu srpna pro veřejnost 
uzavřena. Od 1. 8. 2016 tedy nebude možné půjčovat ani vracet knihy a 
nebude umožněn ani přístup na počítače. Předpokládáme však, že základní 
služby informačního centra a základní reprogra ické služby (tisk, kopírová-
ní a skenování) budou v omezené míře k dispozici. Aktuální informace vždy 
naleznete na webových stránkách a facebooku knihovny. Otevření knihov-
ny je plánováno cca od 5. 9. 2016.  Za srpnové omezení se našim čtenářům 
omlouváme. 
Pobočka v Litoli bude fungovat v průběhu celých prázdnin ve standardních 
otevíracích hodinách (úterý 13.00–17.00 hodin). 

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ
Knihovna MUDr. Františka Tichého – 13. září 2016 od 18.00 hodin
Přednáška PhDr. Luboše Antonína věnující se lyskému lékaři, činovníkovi 
Sokola a mnoha lyských spolků a v neposlední řadě také starostovi města 
MUDr. Františku Tichému. Přednáška se uskuteční v rámci cyklu Univer-
zity volného času.

Beletrie pro dospělé
Ctitel – LINK, Charlotte
V lese je nalezeno tělo nedávno zavražděné dívky. Policie 
i rodina stojí před záhadou, neboť dívka zmizela beze 
stopy před šesti lety. Až telefonát prázdninové známosti 
poskytne vyšetřování první záchytný bod…

Husitská epopej  IV. 
– VONDRUŠKA, Vlastimil
Čtvrtý díl začíná těsně po smrti císaře Zikmunda. Na trůn 
nastoupí jeho zeť Albrecht Habsburský. Ten však záhy 
také umírá a v zemi se znovu rozhoří domácí válka…

Naučná literatura pro dospělé
Přemůžeme autismus? – STRUNECKÁ, Anna
Ve 2., aktualizovaném vydání knížky Přemůžeme au-
tismus?, přibližuje autorka čtenářům nové komplexní 
přístupy celostní medicíny, které ukazují, že autismus 
nemusí být celoživotní hendikep. 

Přírodní zahrady – BOOMGAARDEN, Heike
Oddechnout si po hektickém dni, pracovat na čerstvém 
vzduchu, zažívat přírodu v přímém kontaktu a sklízet 
zdravé, čerstvé ovoce a zeleninu – všechno to a ještě mno-
hem víc nám umožňuje zahrada. 

Nejkrásnější výlety do podzemí – DAVID, Petr
Tento soubor zajímavých tipů na výlety není určený 
pro ty, kdo trpí nepříjemnými pocity ve stísněných pro-
storách. Pokud však máte trochu smysl pro dobrodruž-
ství, pokud jste jako děti tajně prolézali kdejakým otvo-
rem vedoucím do podzemí, pokud vás lákají prostory 
bez slunce, leč se stopami nejdávnější historie, pak je 
tato knížka určena právě vám.

Tipy ke čtení

Beletrie pro děti
Husa Líza – HORÁČEK, Petr
Husa Líza by moc chtěla být jiná než ostatní husy. Chtěla 
by umět klapat zobákem tak silně jako tukan, plavat jako 
tuleň a skákat tak jako klokan...

Vítej, Karle! – BŘEZINOVÁ, Ivona
Jednoho pátečního odpoledne kamarádi Míra a Dany 
hrají jako obvykle na plácku fotbal. Vtom se jim míč za-
kutálí do rohu za kontejnery. A když se Míra pro balon 
rozběhne, objeví tam u zídky schouleného hubeného a 
špinavého chlapce. Kdo je ten záhadný kluk?

Naučná literatura pro děti
Potraviny známé neznámé – BERGMANNOVÁ, Michaela
Exotické ovoce i jiné pochutiny jsou dnes v obchodech 
běžně k dostání. Víš však, jak a kde se pěstují? Zda rostou 
na keři či na stromě? Pěstují se na poli či pod vodou? 

Zaniklé civilizace 
Navštívíme Tróju, Kartágo, Pompeje, vystoupáme do hor 
k Machu Picchu, vydáme se na pouť k chrámům v Angkor 
Vatu, prozkoumáme hrobku Prvního císaře nebo vyrazí-
me za poklady El Dorada.

Otevírací doba v červenci
PO   8.00 –18.00
ÚT   zavřeno
ST    8.00 –18.00
ČT    8.00 –18.00
PÁ   8.00 –15.30
SO 9.00–13.00 (pouze IC)
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Kultura / Pozvánka

Poslední květnový víkend patřilo 
centrum našeho města a atrium ar-
chivu akci Lysá žije. Několik desítek 
účinkujících, program pro všechny 
generace, krásná květinová výzdo-
ba, na dvě tisícovky spokojených 
návštěvníků, to je stručná bilance 
lyských městských slavností.

Slavnosti města pod názvem 
Lysá žije, které na náměstích Hu-
sově, B. Hrozného, v atriu archi-
vu a na dalších místech proběhly 
27. a 28. května, přilákaly okolo 
dvou tisíc návštěvníků. V programu 
si našel to své určitě každý.  Z pódií 

zněla dechovka, funky, jazz, reggae 
nebo například klasika v moder-
ním hávu či folklor.  Největší „kotel“, 
tvořený všemi generacemi, pod 
pódiem měl určitě Banjo Band Iva-
na Mládka. Jednou z účinkujících 
kapel byla i lyská formace Hard 
to Frame se skvělou “vesmírnou” 
elektronickou hudbou.  A jak se jim 
na domácí scéně hrálo? „Hrálo se 
nám skvěle, byli jsme potěšeni, že 
zůstalo tolik lidí (pozn. redakce: kapela 
vystupovala až po 23. h.), že se všichni 
bavili a že Lysá žila! Doufáme, že si 
za rok zase zatančíme.“

Lysá žila
Na své si určitě přišly i děti, pro 

které byl připraven doprovodný 
program na náměstí B. Hrozného 
v podobě divadelního předsta-
vení, skákacích hradů, mobilního 
planetária a řadě dalších aktivit. 
Atrium bývalého augustiniánské-
ho kláštera, oblastního archivu, 
provoněly květiny, módní přehlíd-
kou jej zkrášlily studentky místní 
Střední školy oděvního a gra ic-
kého designu. Součástí zdejšího 
programu bylo i vystoupení mažo-
retek, hasičské dechovky společně 

s pěveckým sborem Ama Musica 
a folklorního souboru Old Stars 
z partnerského města Břeclav, které 
na Lysá žije kromě souboru repre-
zentovali i zástupci vedení města. 

A jak vnímali slavnosti pro 
všechny generace místní? „Koneč-
ně se u nás něco děje, slavnosti se 
nám líbily. Kéž by takových akcí 
bylo během roku víc,“ řekl během 
sobotního programu rodilý Lysák 
Jiří Havlík s manželkou. 

Tak zase za rok.
redakce

Dovolte mi upřímně poděkovat 
všem, kteří se podíleli na zajiště-
ní prvních městských slavností 
„Lysá žije“ od prvních návrhů pro-
pagačních materiálů, programu, 
samotné organizace akce až po 
úklid veřejného prostranství. Ne-
smírně si vážím jejich úsilí, umu, 
práce, které vložili do této kulturní 
akce, která svým rozsahem byla 
v našem městě nebývalá. Velmi mě 
potěšilo, že to byla právě mladá 
nastupující generace, která svým 
nadšením a vlastní aktivitou při-
spěla ke zdárné realizaci této akce. 

Musím jmenovat alespoň dva 
hlavní organizátory – Anetu Duš-
kovou a Vojtu Černohorského, na 
jejichž bedrech ležela největší sta-
rost a odpovědnost. Závěrem bych 
chtěla poděkovat za shovívavost 
a pochopení občanům bydlícím 
v okolí obou náměstí a také všem, 
kteří tuto akci navštívili. Doufám, 
že i v příštích letech zastupitelé 
města schválí inanční prostředky 
na slavnosti, které se tímto stanou 
tradičními.

PaedDr. Věra Bodnárová
vedoucí odboru ŠSVZaK  

Děkuji za zájem a aktivitu
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Pozvánka

V roce 2015 prošla památkově 
chráněná barokní budova roz-
sáhlou rekonstrukcí, díky které se 
výstavní prostory zdvojnásobily. 
Tím bylo umožněno Polabskému 
muzeu – Muzeu Bedřicha Hrozné-
ho vybudovat novou stálou expo-
zici věnovanou historii a význam-
ným osobnostem Lysé nad Labem 
a samozřejmě významná část 
expozice je věnována Bedřichu 
Hroznému, rozluštiteli chetitštiny, 
a jeho dílu. Nedílnou součástí je i 
prezentace významného rodáka 
profesora Rudolfa Jedličky.

Nová stálá expozice Muzea 
Bedřicha Hrozného seznamu-
je návštěvníky prostřednictvím 
množství sbírkových předmětů a 

Pozvánka do muzea

prezentačních panelů s význam-
nými etapami bohaté historie, 
spojené s městem Lysá nad La-
bem. Návštěvník má možnost 
nahlédnout do minulosti života 
města, a to od nejstarších dě-
jin, prostřednictvím bohatých 
archeologických nálezů, přes 
významnou kapitolu období ba-
roka, které zanechalo ve městě 
nezanedbatelnou stopu, až po 
přelom 19. a 20. století, a poznat 
významné rodáky města. V ex-
pozici je mnoho exponátů, které 
byly restaurovány pro tuto příle-
žitost. Jmenujme alespoň obrazy 
majitele lyského panství hraběte 
F. A. Šporka s manželkou nebo 
ukázku barokního nábytku. 

Osobnost Bedřicha Hrozného, 
jeho vědeckou činnost a oblast 
starověkého Předního východu, 
prezentuje množství unikátních 
sbírkových předmětů, které nám 
laskavě zapůjčila Národní gale-
rie Praha. V expozici nechybí ani 
osobní věci Bedřicha Hrozného, 
rodáka z Lysé nad Labem, přední-
ho orientalisty a rozluštitele che-
titského jazyka. Ke stálé expozici 
máme připravené pracovní listy, 
které jsou k dispozici na pracov-
ních stolech. Pokud nechcete jen 
číst panely a prohlížet si fotogra-
ie, obrazy, nebo hrát některou 

z našich her na dotykových mo-
nitorech, vezměte si pracovní list, 
tužku a zkuste si své znalosti a 

paměť. A co byste řekli možnosti 
vyzkoušet si, jaké to bylo napsat 
klínopisnou tabulku?

Muzeum však nezůstává jen 
při prezentování ve stálých ex-
pozicích. Z posledních akcí jme-
nujme „Muzejní noc“. 27. a 28. 
května jsme se zapojili do akce 
„Lysá žije“. Během tohoto víken-
du našlo do muzea cestu zhruba 
300 návštěvníků. Mimo rozšíře-
né otevírací doby jsme nabídli 
v pátek i v sobotu návštěvníkům 
novou zábavně-vzdělávací hru: 
„O poklad chetitské princezny“. 
Budeme ji nabízet i nadále. Nejen 
školním skupinám, ale i dalším. Je 
koncipována jako postupné sbírání 
indicií (písmen), ze kterých získáte 
výsledné jméno chetitské prin-
cezny. V areálu muzea (expozice, 
sklepní prostory, dvůr a další) bude 
několik stanovišť, kde budete plnit 
úkoly a díky tomu sbírat zmíněné 
indicie. Protože je hra náročná 
na přípravu, je připravována pro 
větší skupiny (od 10 do 12 osob) 
po předchozí domluvě. 

Kontakt na nás je:
Tel: +420 325 551 868;
+420 731 449 380
e-mail: lysa@polabskemuzeum.cz;
ondrej.rasin@polabskemuzeum.cz
www.polabskemuzeum.cz a 
také FB www.facebook.com/
mbhlysa/

Na Vaši návštěvu se těší Muze-
um Bedřicha Hrozného.

Ondřej Rašín
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Pozvánky
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Zámecké novinky
„Obilí na polích zlátne. V lese 

dozrávají jahody, borůvky a ma-
liny, rostou i dokonce houby. Den 
je tak dlouhý a večery vlahé, jako 
stvořené na pozdní romantickou 
procházku. Na nebi plují bílé mráč-
ky tak vysoko, že obzory působí 
nedozírnou dálkou. Obzor se tetelí 
horkem, slunce pálí. Do té pohody 
se z ničeho nic strhne letní bouřka 
s pořádným lijákem. A zase z mra-
ků vysvítá sluníčko jako by nic, jen 
ten vzduch…“ Léto je prostě tu a my 
bychom se s vámi rádi opět podělili 
o náš „život na zámku“.

Pečlivě jsme se připravovali na 
letošní již VII. ročník „Lyského pěti-
boje“. Společně s dalšími družstvy,  
pozvanými z okolních domovů a 
lyských seniorských spolků, jsme 
se pobavili, změřili své síly, schop-
nosti a ukázali, co v nás ještě dřímá. 
V letošním ročníku jsme si zahráli 
na zahradníky, květináře, bylinká-
ře, pěstitele… „Hod na květinu“ – 
tohoto sportovně-dovednostního 
úkolu se hned v úvodu soutěžící 
zhostili velkolepě. Házecí kroužky 
byly mnohdy opravdu nezbedné, 
ale přesto padaly pěkné rekordy. 
Dle svého výběru týmy zazpíva-
ly píseň s květinovou tematikou. 
V tomto věku úctyhodné výkony. 
Další disciplínou byl „Botanický 
kvíz“, ve kterém soutěžící poznávali 
rostliny z připravených obrázků 
a bylinky z živých vzorků. Paměť 
jsme potrénovali při skládání kos-
tek vyrobených z krabic. Úkolem 
bylo „Vypěstovat si vlastní květinu“, 
která byla na kostkách vyobraze-
na. Dále soutěžící předvedli svůj 
výtvor v rámci „Kreativní tvorby – 
květinové aranžmá“. Výrobky byly 
opravdu krásné a hlavně hezky 
odprezentované i s nějakým pří-
během. Soutěžní aranžmá u nás 
v domově nějakou dobu zůsta-
nou na výstavě a budou inspirací 
pro další práci. Poprvé v letošním 
ročníku byla zařazena disciplína, 
která mohla „zamíchat kartami“ 
v celkovém výsledku. Do bojů byl 
přizván doprovod jednotlivých 
týmů (zaměstnanci domovů) a ten 
si musel se zavázanýma očima na-
jít svoje „květinové družstvo“. Byla 
to veliká legrace a všichni jsme se 
moc pobavili. Závěrem, po ovacích 
z krásně stráveného odpoledne, 
přišlo na řadu vyhodnocení, roz-
dávání cen a diplomů.  Děkujeme 
také všem sponzorům. Během od-

poledne nechyběla dobrá hudba, 
zpěv, tanec a samozřejmě i něco 
dobrého k snědku. Děkujeme všem 
zúčastněním za vytvoření výborné 
atmosféry. Místnímu týmu z Do-
mova Na Zámku, seniorům z Luxo-
ru z Poděbrad, Domovu U Anežky 
z Benátek n. J. i Luštěnic, Domu 
seniorů z Mladé Boleslavi, senio-
rům z domova ANNA Český Brod, 
lyským baráčníkům, seniorům 
z domova Jenštejn.

Rádi bychom poděkovali za-
městnancům lyského úřadu ze 
sociálního odboru (PaedDr. Věra 
Bodnárová, Alena Uhlířová, Lenka 
Sedláčková), kteří pečlivě bděli nad 
celým průběhem soutěžního klání. 
Za rok opět na shledanou. 

Ve čtvrtek 12. 5. 2016 proběh-
la plánovaná beseda s Městskou 
policií. Tentokrát na téma: „(NE)
bezpečný věk“. Naši klienti se do-
zvěděli spoustu informací, jak se 
bránit nástrahám dnešní doby. For-
mou promítání byli informováni 
o ,,šmejdech“, zvyšujícím se počtu 
útoků na seniory a mnoha dalších 
nástrahách. Na závěr besedy ne-
chyběl prostor pro dotazy. V sou-
vislosti s přednáškou bychom se 
s vámi rádi podělili i o naše staros-
ti. Kdo zná naše zámecké prostory, 
tak si jistě vybavuje naši reminis-
cenční místnost na 1. patře, která 
je zařízena retro nábytkem a retro 
elektrospotřebiči. Darem jsme do-
stali staré rádio, abychom si při-
pomínali doby našeho mládí (viz 
foto), a někdo nám ho ukradl. Moc 
nás to mrzí. I tací jsou lidé.

Pořídili jsme pro náš domov 
praktické mobilní zahrádky a prá-
vě teď nastal ten správný čas je 
osadit. Pro začátek jsme vybrali 
některé druhy salátů, kapusty a 
kedlubny. Teď se o ně budeme spo-
lečně starat a pak si z nich uvaříme 
něco dobrého.

A co nás v létě čeká?
Třídenní výlet do Máchova kraje, 

který organizujeme již podruhé. 
Určitě nějaké přírodní koupání, 
procházky v parku a hlavně odpo-
činek. Opět se letos budou konat, 
v atriu augustiniánského kláštera, 
tradiční promenádní koncerty Ha-
sičské dechové hudby, a to 23. 7. a 
20. 8. od 15.00 hodin. 

V zámecké kavárně celé léto pro-
bíhá výstava obrazů – AKVARELY 
paní Miloslavy Elicerové. Jste sr-
dečně zváni.

Zámecké novinky / Pozvánka

Závěrem bychom rádi poděko-
vali všem, kteří se zapojili do ve-
řejné sbírky organizované irmou 
SODEXO: „Plníme přání seniorům“. 
Díky vám je naše přání splněno. 
Potřebný inanční obnos na nový 
zahradní altán se podařilo vybrat! 

Nyní pracujeme na realizaci a už se 
na něj moc těšíme.

Nám i vám všem přejeme krásné 
léto a pohodovou dovolenou.

Mgr. Jiří Hendrich
ředitel Domova Na Zámku

Lysá nad Labem
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Ve čtvrtek 
2. června 
2016 jsme 
se vydali na 

plánovanou exkurzi do společnos-
ti Microsoft, s. r. o. v Praze. Exkur-
ze byla zahájena v osmém patře 
budovy, kde se rozprostírá střešní 
zahrada, kterou zaměstnanci mo-
hou využívat pro relaxaci i při práci 
na svých projektech. Tam nás naši 
průvodci Karel Klatovský a Jaroslav 
Šindler seznámili s chodem společ-
nosti a iremní kulturou, která se 
v mnohém liší od té, na kterou jsme 
zvyklí v českých irmách.  Tento 
způsob práce se nazývá „Nový 
svět práce“. Zaujal nás styling za-
sedacích místností i způsob práce 
v open space of ice. Nezapomenu-
telným zážitkem pro nás byla celá 
budova irmy doslova prošpiko-
vaná moderními technologiemi – 

Už víme, proč se učit – exkurze do společnosti Microsoft, s. r. o.

samozatmavovacími skly, senzory 
pohybu, aplikacemi ke sledování 
počtu nápojů v ledničkách, rych-
losti chůze atd. 

A co na to naši studenti? Ex-
kurzi hodnotili slovy: „Práce snů! 
Moderní interiér… jako v ame-

rickém ilmu… úžasné moderní 
technologie a super možnosti 
zaměstnanců… pohodlí, zábava.“ 
Všichni jsme si však zároveň uvě-
domili, že zaměstnanci musí od-
vádět stoprocentní práci. 

Co víc dodat. Snad jen učit se, 

stále se zdokonalovat a být v ně-
čem výjimečný. To může být cesta 
k vysněné práci, ať už ve irmách 
a společnostech tuzemských či za-
hraničních.

Mgr. Lenka Hrubčíková 
a žáci 1. A OA Lysá n. L.
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Studenti 
3. ročníků 
měli mož-
nost pomě-

řit znalosti se svými vrstevníky 
v rámci již osmého ročníku Baťo-
vy manažerské olympiády, kte-
rou organizuje Fakulta manage-
mentu a ekonomiky Univerzity 
Tomáše Bati ve Zlíně. Celkem se 
olympiády zúčastnilo 2 407 stu-
dentů ze 109 středních škol Čes-
ké a Slovenské republiky.

Olympiáda má dvě části – 
předkolo a inále. V rámci před-
kola musí každý účastník absol-
vovat 80minutový test, který je 
rozdělen do 5 oblastí: matema-

Manažerská olympiáda

tika a logika, všeobecný světový 
přehled, ekonomie, management 

a marketing, anglický jazyk. Sto 
nejlepších řešitelů postupuje do 

inálového kola, které se koná 
na Univerzitě Tomáše Bati ve 
Zlíně. Vítězové olympiády mají 
možnost být přijati na Fakul-
tu managementu a ekonomiky 
této univerzity pro akademický 
rok 2017/2018 bez přijímacích 
zkoušek.

A jak se letos dařilo našim stu-
dentům? Mezi nejlepší řešitele 
patřili: Daniela Babická, David 
Sluka a Jana Pošmurová, která se 
navíc probojovala až do inálo-
vého kola. Držme jí palce, ať je i 
v něm úspěšná.

Ing. Věra Rampová
učitelka odborných předmětů

OA Lysá nad Labem

Jako ka-
ždý školní 
rok i letos 
se studenti 

třetích ročníků zúčastnili pro-
jektu „Kam po maturitě?“. Sou-
částí programu byly prezentace 
absolventek naší školy Kateřiny 
Vortelové a Barbory Pivné. Ka-
teřina Vortelová žákům před-
stavila irmu Partners, která 
vede inanční poradenství se 
zaměřením na klienta, a motivo-
vala žáky k jejich vlastnímu roz-
voji po maturitě. Barbora Pivná 
žáky seznámila s chodem Úřadu 

Projekt “Kam po maturitě?”
práce v Nymburce a možnostmi 
a povinnostmi, které je čekají po 
maturitě. 

Druhou částí programu byly 
prezentace z praxí tříd 3. A a 
3. B, kde studenti popisova-
li náplň své praxe ve vybrané 
instituci, co nového jim praxe 
přinesla a zda by na vybraném 
místě v budoucnu chtěli praco-
vat. Naprostá většina žáků byla 
s praxí spokojena, hodnotili 
ji kladně a shodli se, že by jim 
dané místo do budoucna vyho-
vovalo, někteří zde již pracují 
jako brigádníci. 

Odborná praxe probíhala na-
příklad na městských úřadech 
v Lysé nad Labem, Nymburce, 
Milovicích, Pečkách, v Brandý-
se n. L.–Staré Boleslavi a v Be-
nátkách nad Jizerou, ve irmách 
v okolí Lysé a Prahy, např. na 
Výstavišti v Lysé nad Labem, 
na Úřadě práce v Nymburce, 
v České pojišťovně a v ČSSZ 
v Nymburce, v České spořitelně 
v Čelákovicích, ve irmě Misan, 
s. r. o. v Lysé nad Labem, v PEMI, 
stavební a obchodní společnosti 
v Kostomlátkách, ve Státním ar-
chivu v Lysé nad Labem a v kan-

celářích škol ve Staré Boleslavi 
a v Nehvizdech.

Prezentace jednotlivých stu-
dentů vyhodnotila odborná ko-
mise, jejímiž členy byly třídní 
učitelky Milena Hercoková a 
Zuzaza Žantovská, absolventky 
naší školy Kateřina Vortelová a 
Barbora Pivná a paní Vladislava 
Šizlingová z Krajské hospodář-
ské komory. 

Patricia Petríková
studentka 3. ročníku 

OA Lysá nad Labem
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Závěr 2. kampaně 
Oblékáme hada Edu

Ve dnech 25. dubna – 6. květ-
na 2016 proběhla na naší škole 
již podruhé mezinárodní kam-
paň Oblékáme hada Edu. Před-
cházel jí jednodenní průzkum, 
kterým se měřila úspěšnost 
kampaně. Zároveň týden před 
zahájením kampaně proběhla 
akce v režii rodičů ze Sdružení 
rodičů. Dobrovolníci rozdávali 
letáky varující před nebezpeč-
ným chováním řidičů. Leták 
vyrobily děti ze 2. A.

Oproti prvnímu kolu kampaně 
byla dopravní situace před ško-
lou upravena přenosnou znač-
kou „K+R“ a přenosnými patníky, 
zabraňujícími parkování a otá-
čení aut v prostoru přímo před 
školou. Město také zapůjčilo více 
stojanů na kola. Značka „K+R“ se 
osvědčila, proto budeme o její in-
stalaci žádat natrvalo.

Během dvou týdnů se situace 
před školou zlepšila, zajíždě-
lo sem méně aut. Ale bohužel i 
přesto se někteří rodiče stále 
otáčeli v prostoru, kde děti při-
cházejí nebo přecházejí silnici. 
Nárůst udržitelné dopravy do 
školy oproti běžnému provozu 
činil 10 %.

Výsledky: (První údaj ukazuje 
situaci během dne předběžného 
průzkumu, druhý během kam-
paně. Údaje jsou v procentech.)
• pěšky: 50 %, 67 % 
• jízda na kole: 3 %, 2 %
• autobus: 12 %, 12 %
• spolujízda: 5 %, 8 %
• automobil: 22 %, 12 %

Mgr. Petra Zemanová

Sportovní úspěchy naší školy
Naše škola, ZŠ J. A. Komenské-

ho, dosáhla na jaře výrazných 
sportovních úspěchů. Žáci I. 
stupně zvítězili v okresním kole 
Štafetového závodu, pořádaného 
v celé republice, a postoupili do 
krajského kola, které se konalo 
na atletickém stadionu v Kolíně. 
Zde obsadili 6. místo z 12 škol 
celého Středočeského kraje. 

Dalšího výrazného úspěchu do-
sáhly dívky 6. a 7. tříd v atletické 
soutěži Pohár rozhlasu, který se 
každoročně pořádá v Nymburce. 
Letos proběhl již 47. ročník. Mladší 
dívky vyhrály a postoupily do kraj-
ského kola, kde vybojovaly krásné 
6. místo. Všem sportovcům gratu-
lujeme a přejeme další sportovní 
úspěchy.
 Ing. Radka Vydrová

Školní parlament ZŠ 
J. A. Komenského na zasedání 
Školské rady

Dne 16. května 2016 proběhla 
na naší škole, pro školní parla-
ment výjimečná, schůzka Škol-
ské rady. Výjimečná tím, že se jí 
poprvé mohlo zúčastnit i vedení 
školního parlamentu. Tato infor-
mace o možnosti spojit žáky s ve-
dením a zřizovatelem školy nám 
byla sdělena senátorkou Ninou 
Novákovou, která u nás na škole 
vystoupila v rámci diskuze Křeslo 
pro hosta a ochotně odpovídala na 
záludné otázky. 

Na této radě jsem jako předsed-
kyně školního parlamentu před-
nesla požadavky dětí ve škole, 
které jsem získala na pravidelných 
schůzkách. Členové školního parla-

mentu zjistili ve třídách, co by chtěli 
žáci ve škole změnit či vylepšit. Po-
žadavků ke mně doputovalo hodně 
a s mnohými jsem souhlasila.

Pan Ing. Kopecký na všechny 
ochotně reagoval a vysvětlil, zda 
půjdou či nepůjdou zrealizovat. 
Děti asi nejvíce trápí šatny, které 
jsou na škole už od jejího otevře-
ní, což už je 40 let. Mezi požadav-
ky bylo například i vodovodní po-
trubí, z kterého neteče teplá voda. 
Teplou vodu na mytí rukou nepo-
třebujeme, ale trápí nás to napří-
klad při mytí nádobí v kuchyňce. 
Řešení tohoto problému je, podle 
slov pana Kopeckého, již v plánu. 
Kluci dostali nové toalety v loň-
ském roce, holky se dočkají příští 
školní rok. Toalety, jak v jídelně, 
tak i pod tělocvičnami, jsou také 
v plánu. Bazén už bohužel není 
v naší škole možné vybudovat. 
Také jsme si přáli nové odpadko-
vé koše. Tento požadavek již pro-

jednává paní ředitelka. Nakupuje 
nové koše na tříděný odpad. Dou-
fám, že město najde prostředky 
ve svém rozpočtu pro naší školu 
i v následujících letech. 

Dalším naším příspěvkem při 
jednání se Školskou radou bylo 
stále diskutované téma stravo-
vání v Eurestu. Předkládali jsme 
názory dětí na kvalitu a chuť va-
řených jídel a hledali společná ře-
šení problémů. Diskutovali jsme 
o tom, jak co nejrychleji a ope-
rativně předávat zaměstnancům 
Eurestu připomínky k jídlům 
aktuálního dne. Věříme, že naše 
spolupráce se Školskou radou 
bude ku prospěchu věci ve všech 
oblastech, které spojují nás žáky 
této školy s naším městem.

Kamila Nováková
předsedkyně školního 

parlamentu  
Tereza Čáslavská

členka stravovací komise

Výjezdní seminář
A nakonec posílají naši devá-

ťáci pozdrav z výjezdního semi-
náře (škola v přírodě). Viz foto. 
(O škole v přírodě více v dalším 
čísle Listů.) 

Aktuálně ze ZŠ J. A. Komenského 

Spolužáci 
z druhých a 
třetích roč-
níků byli na 

praxích, čtvrťáci se potili u maturit-
ních zkoušek a na nás čekala příro-
dovědná vycházka.

Před školou jsme se setkali 
s panem inženýrem Svobodou 
z odboru životního prostředí MěÚ 
Lysá nad Labem. Vydali jsme se do 
Hrabanovské černavy. Na místě 
nás pan inženýr seznámil s místní 
faunou a lórou. Podařilo se nám 
zahlédnout hnízdícího motáka 
pochopa.

Přírodovědná vycházka do Hrabanovské černavy a zámeckého parku
Dalším naším cílem byla zámecká 

zahrada. Pan inženýr nám vyprávěl 
o její historii a největším rozkvětu 
za doby Františka Antonína Šporka. 
Dále nás čekala prohlídka zámecké 
zahrady, hlavně její části Budinec. 
Seznámili jsme se s barokními so-
chami z dílny M. B. Brauna. Takto 
naše procházka skončila.

Tímto článkem bychom chtěli 
poděkovat panu Ing. Stanislavu 
Svobodovi za jeho výklad, ze které-
ho jsme si toho hodně odnesli.

Renáta Trnková a 
Libor Pošepný

studenti 1. A  OA Lysá n. L.
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KURZY PRO VEŘEJNOST
Střední škola oděvního a grafi ckého designu 
v Lysé nad Labem nabízí ve školním roce 2016/17 
pro širokou veřejnost vzdělávací programy:

FIGURÁLNÍ KRESBA
Program je určen pro zájmovou skupinu uchazečů, kteří si 
chtějí rozšířit vzdělání v oblas   výtvarného umění a este  ky. 

Zahájení kurzu: v druhé polovině září 2016
Délka kurzu:    45 vyučovacích hodin za polole   
 školního roku 2016/17
Místo konání:  SŠ OGD Lysá nad Labem – grafi cké dílny, 
 ul. U Dráhy 1280, 289 22 Lysá n. L.
Cena kurzu:  pro 1 uchazeče (včetně materiálu):
 3.200 Kč za jedno polole   (platba předem)
 Přihlásit se lze telefonicky nebo e-mailem.
Kontaktní 
osoba:  Alena Hlavatá 
  Tel.: 325 551 064, 724 786 281 
  E-mail: spvlysa@seznam.cz, 
  www.ogdlysa.cz 

Střední škola
oděvního a grafi ckého designu
Lysá nad Labem, Stržiště 475

Romana Drábková je šikovná, 
moderní čtrnáctiletá slečna ze 
Šnepova. Je dobrá nejen ve škole, 
ale také ve svých mimoškolních 
aktivitách. Romana je mnoho-
násobnou držitelkou vítězných 
medailí z aerobiku, věnuje se he-
rectví a modelingu, kde již také 
získala uznání. Druhým rokem se 
účastní mezinárodního festivalu 
talentů, sportu a módy Poklad 
národů - Interbrilliant World, 
který již léta pořádá nymburská 
irma NR Meyer Company, s. r. o.,

pro děti a dorost. Jarní sezona 
festivalu proběhla  22. až 25. dub-
na 2016 a byla věnována oslavám 
výročí 700 let od narození Karla 
IV. V pátek 23. dubna 28 českých 
a zahraničních dětí z Bulharska, 
Ukrajiny, Makedonie, oblečených 
jak do národních krojů, tak i do 
kostýmů v barvách české vlaj-
ky, se sešly ve městě Poděbrady. 
Navštívily městský úřad a pana 
starostu Phdr. Ladislava Langra, 
který dětem a jejích doprovodu 
pověděl o naší zemi, jejích vý-
znamných panovnicích a zejmé-
na o Karlu IV. Další den Romana 
spolu s ostatními českými dětmi 
a hosty z ciziny absolvovala pěší 
exkurzi po Praze, prohlídli si 
město v průběhu lodní plavby a 
navštívili zoo. Romana již má své 
osobní zkušenosti v komunika-
ci v cizích jazycích. Konverzace 
v angličtině, bulharštině, make-
donštině, ukrajinštině, italštině 

a ruštině jí nedělá žádné potíže. 
V neděli 24. dubna na výstavišti 
v Lysé nad Labem v rámci výstavy 
Elegance 2016 proběhly soutěže 
Miss/Mister Interbrilliant World 
EU 2016, Top Model Interbrilli-
ant World EU 2016 a Interbrilli-
ant World Voice EU 2016. Tyto 
soutěže jsou součástí meziná-
rodního festivalu Poklad národů 
- Interbrilliant World. Romana 
se zúčastnila klání o titul Miss 
Interbrilliant World EU 2016 a 
o titul nejlepší modelky Top Mo-
del Interbrilliant World 2016. 
Konkurence byla velká a důstoj-
ná. Porota hodnotila video vizit-
ku, ve které každá soutěžící měla 
povědět o své zemi, o místě, ve 
kterém žije, a o svých úspěších 
a zálibách. Nejpůsobivější byl 
nástup soutěžících v kostýmech 
na téma „V barvách české vlajky 
a ukázka stylizovaných kostýmů 
doby Karla IV“. Porotu a divá-
ky také velice zaujaly soutěžní 
tvůrčí vystoupení, přehlídka ve 
stylu Velkého Gatsbyho, ukázka 
slavnostních šatů a vynikající 
pěvecký výkon účastníků mezi-
národní soutěže mladých zpě-
vaček a zpěváků Interbrilliant a 
World Voice EU 2016. Výsledky 
rozhodnutí poroty Romanu velmi 
potěšily. Dokázala porazit velkou 
konkurenci a získat nejprestiž-
nější tituly (1. místa) Absolute 
Teen Miss Interbrilliant World 
EU 2016, Absolute Top Model In-

terbrilliant World EU 2016, Best 
Talent Interbrilliant World EU 
2016, Best Costume „V barvách 
české vlajky“ a Čestné uznaní za 
prezentace módní tvorby od Ná-
rodní komory módy ČR. Romana 
byla šťastná! Tři vítězné korunky 
zdobily její hlavu a ruce byly plné 
diplomů, dárků a pozvání na další 
mezinárodní soutěže. V červnu 
2016 Romana Drábková spolu 
s Anežkou Zlochovou, Nikolou 
Kovářovou a Helenou Kovářovou 
reprezentovaly Českou republiku 
na mezinárodním festivalu talen-
tů a módy Prince and Princess of 
the World v Bulharsku. Talento-

Gratulace
Dne 9. 6. 2016 uplynulo 60 let 

od chvíle, kdy si své ANO v kos-
tele sv. Václava ve Staré Boleslavi 
řekli Anna a Jan Královi z Byši-
ček. Za péči a lásku děkují a do 
dalších let hodně zdraví, štěstí 
a božího požehnání přejí děti, 
vnoučata, pravnoučata a celá ši-
roká rodina.

vané a šikovné české dívky určitě 
obstojí v této další zkoušce! Hod-
ně úspěchů a vítězství!

Tímto chci poděkovat slečně 
Anetě Duškové z MěÚ Lysá nad 
Labem za poskytnutí upomínko-
vých předmětů města a za pod-
poru. Romana hrdě a ráda na sou-
těžích reprezentuje město Lysá 
nad Labem. Dále mé poděkování 
směřuje k pořadatelce meziná-
rodního festivalu Poklad národů 
- Interbrilliant World,  paní Vikto-
rii Meyer za odbornou přípravu.

Dana Drábková
maminka

Čtrnáctiletá Romana skvěle reprezentuje naše město
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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: 

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

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

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

Dne 21. 5. 2016 se uskutečnil 
již 3. ročník Zahradní slavnosti, 
kterou uspořádala školská rada 
ve spolupráci se základní školou 
v Litoli. Děti zahrály divadlo Ko-
cour modroočko, dopoledne pro 
spolužáky a mateřskou školu 
Dráček, odpoledne pro rodiče, 
prarodiče a kamarády.  Letos 
nám konečně přálo počasí, takže 
jsme si všichni užili i venkovní 
radovánky – pouť, výrobu man-
dal, několik vystoupení zumby i 

Zahradní slavnost 2016

diskotéku. Jako každoročně při-
pravili rodiče a babičky spoustu 
dobrot, na které se všichni vždy 
moc těšíme.  Je moc milé sledo-
vat setkávání několika generací, 
které tuto akci navštěvují. Na 
závěr dorazili hasiči a připra-
vili pro děti pěnu, což má vždy 
velký úspěch. Těšíme se na vás i 
v příštím roce! 

Martina Svobodová
školská rada

Trošku se posuneme do roku 
1988. Koncem měsíce června do-
šlo k dlouho připravenému stěho-
vání do nového objektu, „Domu 
s pečovatelskou službou“, který 
bude místem, kde se budeme 
scházet v novém moderním pro-
středí. Nebudeme z toho smutní 
a věříme, že si na nové prostředí 
brzo zvykneme a začneme opět 
uskutečňovat náš program.

Začal první hudební kroužek, 
který vedl pan učitel Starý. Po jeho 
smrti převzal hudební kroužek 
K. Suttý. Druhá půlka koncertu 
byla a je vždy slavnostní proto, 
že společně slavíme životní jubi-
lea. V klubu vzniklo první křeslo 
pro hosta, které vždy připravoval 
p. Vladimír Kříž. Hosté: p. Vladimír 
Koleška, p. Věra Hermová, pan pá-
ter Kodera, Ing. Blanka Řeháková, 
vedoucí okresního archivu, rodač-
ka a herečka R. Merunková, paní 
notářka Dr. Krejčíková a mnoho, 
mnoho dalších.

Během roku bylo a je stále mno-
ho akcí, které pořádá město, měst-

ská knihovna, umělecká škola i 
domov důchodců nebo pečovatel-
ská služba vedená paní Bc. Věrou 
Součkovou, a kterých jsme se také 
zúčastnili.

Velmi zdařilá akce, kterou 
uspořádali Karel Suttý a Antonín 
Řehák – zájezd 60 lidí do Itálie, 
kde jsme prožili týden v Portu 
Sant Georgio. Do Itálie se jelo dal-
ší tři roky. Dalšími zájezdy k moři 
v roce 1995 a 1996 bylo Špa-
nělsko. První do L’estartitu na 
pobřeží Costa Brava a další jsme 
prožili v půvabném lázeňském 
přímořském letovisku Penisco-
la na pobřeží Costa del Sazahár, 
220 km od Barcelony. V Penisco-
le jsme byli 4x. Nyní můžeme jen 
vzpomínat na krásné dovolené. 
Nyní jezdíme také na týdenní po-
byty, ale už jen po Čechách nebo 
Slovensku. Léta přibývají a cesta 
k moři je pro nás už únavná.

U nás je všude krásně, takže trá-
víme dovolené na Šumavě, v Bes-
kydech, v Luhačovicích, Nízkých 
Tatrách, ve Vysokých Tatrách, 

Neuvěřitelných 30 let – pokračování
v jižních Čechách. Letos pojedeme 
do Nových Hradů v květnu a na 
podzim nás čekají Nízké Tatry.

Klub stále jezdí na generálky 
České ilharmonie a do divadel 
v Mladé Boleslavi a na Vinohrady. 
Každé pondělí máme zdravotní 
cvičení při hudbě, kroužek pletení 
stále pilně pracuje a zúčastňuje se 
výstavy „Šikovné ruce našich seni-
orů“ na výstavišti, kde získává za 
své práce ceny.

Jezdíme na výlety a myslím, že 
je jen málo hradů a zámků, které 

jsme ještě neviděli. Každý, kdo do 
klubu přijde, si může vybrat, co ho 
baví a o co má zájem.

Od založení klubu máme vše 
zaznamenáno v kronikách. Prv-
ní kroniku psala Jarmilka Hada-
čová, po ní převzala psaní paní 
Bašková a nyní od roku 1998 
je vynikající kronikářkou paní 
Boža Chmelová. Mohu říci, že je 
to velmi zajímavé čtení.

Přeji všem seniorům zdar a 
„Klubu D“ zvlášť.

J. Piskáčková
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Jenom v samotné Kavárničce 
jsme se sešli v květnu třikrát, vždy 
ve veselé náladě. Rozkvetlé jaro 
na nás velmi příjemně působí a 
připomíná naše mládí, první lásky, 
tehdejší představy o svých cílech, 
které jsme chtěli v životě dosáh-
nout, jak po boku milovaných 
partnerů budeme vychovávat 
naše potomky… 

O prvním setkání hned po 
1. máji jsme psali v červnových 
Listech. Pár dnů po té jsme se 
s představiteli města a spolků sešli 
u památníku padlých na lyském 
hřbitově a tiše vzpomínali na obě-
ti 2. světové války. A opět po pár 
dnech jsme přijali pozvání našich 
lyských baráčníků a oslavili s nimi 
Den matek, a to s kytičkami, občer-
stvením, verši, hudbou a zpěvem.

A už tu bylo v polovině měsíce 
května naše další posezení. Přítom-
ný zastupitel města pan ing. Gregor 
se ujal slova a informoval nás, jak 
probíhá dění na radnici a kdy mů-
žeme očekávat ustanovení nové 
rady města. Kdy k tomu dojde, si 
netroufnul odhadnout. Pokračovali 
jsme gratulací jubilantce paní Janě 
Koderové a krátce zavzpomínali 
na naši pěveckou legendu – Karla 
Gotta, který prožívá složité zdravot-
ní problémy. Nakonec jsme udělali 
hezkou skupinku zúčastněných a 
s mnoha přátelskými pozdravy mu 
„scénu z Kavárničky“ zaslali na jeho 
mailovou adresu. Odpověděl s mno-
ha díky předposlední den v květnu.

S kvapem blížícího se léta my, 
dříve narození, často vzpomínáme 
na městské oslavy ve větším for-
mátu, jako kupř. Vodákův červen 

Kavárnička květnová

nebo Slavnosti Františka Antonína 
Šporka. Tak jsme se velice těšili na 
nový ročník slavností města – Lysá 
žije. Musíme přiznat, že nejvíce 
jsme prožívali akce v atriu kláštera 
– módní přehlídku, koncert hasič-
ské dechovky, vystoupení dětského 
souboru Ama Musica, vystoupení 
mažoretek a folklorního souboru 
z Břeclavi. 

My, všichni pravidelní hos-
té Kavárničky, se vždy scházíme 
s úsměvem na rtech, plni síly a elá-
nu. Nepřipouštíme si, že seniorský 
věk na nás už tvrdě doléhá a že to 
nebude to nejlepší, co můžeme če-
kat. Právě v této souvislosti jsme 
zaměřili diskusní téma posledního 
květnového posezení a do Křesla 
pro hosta pozvali vedoucí sociál-
ní pracovnici Domova Na Zámku 
– paní Bc. Markétu Koderovou, 
DiS. Chtěli jsme se více dozvědět, 
jaké máme možnosti strávit zby-
tek života v seniorském Domo-
vě Na Zámku. Zda vůbec máme 
šanci být tam přijati, co všechno 
k tomu musíme podstoupit, co nás 

to bude stát a jaké tam jsou pod-
mínky společenského vyžití. Paní 
Markétka pohotově odpovídala 
a posluchači byli docela nadšení, 
že by se jim na zámku určitě líbi-

lo. Kdoví, v kolika hostech uzrála 
myšlenka – co nejdříve požádat 
o pobyt na zámku a být v péči tak 
milé mladé paní.

Jako vždy po jejím vystoupení 
došlo na společné focení – s pán-
skou částí publika. A pak už násle-
doval tanec, od polek a valčíků až 
po Mašinku a Ptačí tanec. Nezapo-
mněli jsme na jubilanty a pogra-
tulovali k narozeninám paní Zde-
ničce Killbergerové. A pak už jsme 
jen se zpěvem tančili. Ale uplynul 
nám vyhrazený čas a my se rozlou-
čili navzájem a s díky i s obětavým 
personálem restaurace. A moc 
se těšíme na setkání v červnové 
Kavárničce.

MVDr. Jan Kořínek 

Svátek prožíváme každý jinak. 
V případě státních svátků je 
v podstatě dané, že to jsou dny 
s význačným významem. Jenže… 
Historie se u nás „narovnává“ jed-
nou z leva do prava a pak zase na-
opak. Tak je to i se  Dnem vítězství 
či osvobození 8. 5. (9. 5.).

Za svůj život v tomto městě jsem 
byla svědkem několika „kladení 
věnců“ u našeho pěkného památ-
níku na místním hřbitově. Pone-
chám stranou to, kdo a jak hovoří o 
tomto svátku, která strana a spolek 
má rovněž právo připomínat své 
zásluhy… Jedno je však jisté. Jest-
liže se považujeme za kulturní ná-
rod, tak bychom to také měli doká-
zat. Zmíněný památník by měl být 
ozdobou pietního místa a každý, i 
cizí, přicházející by to měl na první 
pohled pocítit. To, že letos (poprvé 
a naposledy) nás „uvítal“ památník 
s prázdným záhonem na jedné i 

druhé straně, nemohlo vynahradit 
položení 2 ks věnců.

V letošní upoutávce v Listech 
na tuto akci je v záhlaví psáno, 
že město ve spolupráci s… Jaká 
spolupráce! Stydím se za Vás! 
V našem městě je řada spolků, na 
radnici spousta odborných útvarů, 
z rozpočtu města se dávají příspěv-
ky na kde co… Copak se s tím nedá 
nic dělat?

Máme hrdé a jistě dobře placené 
odbory školství a kultury, životního 
prostředí, sociální odbor atd., atd. 
Co učitelé, školy, spolky?

Jsme studení a alibističtí. Zamys-
lete se prosím nad ústředním nápi-
sem památníku: „MY DALI ŹIVOT, 
VY DEJTE LÁSKU“.

Co nabízíme my, občané Lysé 
nad Labem? Pro letošek jsem to 
vyřešila za Vás i se vzkazem: Zalé-
vejte, děkuji.

Marie Benešová s kolektivem

Ostuda města Lysá nad Labem 

Jsem vděčný panu Fišarovi za 
to, že naprosto neochvějně ukázal 
všem pochybovačům, že žijeme 
v demokratické společnosti. Důka-
zem je právě jeho článek "Nalejme 
si čistého vína", který se objevil 
v Listech č. 6, ve kterém nesnášen-
livě napadá postkomunistickou éru 
a její vlády, a přesto takový článek 
může vyjít veřejně v tisku. Zároveň 
pan Fišar ve svém článku napadá 
nezávislost televizních stanic a na-
bádá k cenzuře, což je přesně to, co 
demokracii naprosto pošlapává. 
Díky pane Fišare, lépe bych to mla-
dým lidem v této zemi nevysvětlil. 
Zároveň všem věci neznalým lidem 

nenapodobitelně ukazujete, jaké 
praktiky upřednostňuje komuni-
sta, a přesto může být jeho hlas 
v demokracii slyšet. Umíte si před-
stavit, že by vyšel v Rudém právu 
takto nenávistný článek, jako je ten 
váš, proti vládě, a to třeba v roce 
1980? Nejen, že by se do novin 
takový článek, oplývající lží a nená-
vistí, nedostal, ale jeho autor by si 
na svobodě dlouho neužíval.

Pokud se komunisté za ty desít-
ky let nezměnili, a vy jste důkazem, 
že ne, nezmění se už nikdy. Právě 
proto nese Vaše strana stále název 
KOMUNISTICKÁ.

Michal Honetschläger

Děkuji panu Fišarovi

Za odbor školství, soc. věcí, zdra-
votnictví a kultury, bych ráda re-
agovala na článek „Ostuda města 
Lysá nad Labem“, neboť je zde m.j. i 
náš odbor citován. 

Město Lysá n. L. v rámci pravidel-
né údržby pečuje jak o zapsané kul-
turní památky – sochy, tak i o lidové 
památky, kapličky a křížky ve měs-
tě, ale také o pomník Rudé armády a 
hrob obětí II. světové války na hřbi-
tově. Nutno zmínit, že v předešlých 
letech byl také restaurován centrál-

ní kříž na hřbitově. Na jaře letošního 
roku provedl restaurování pomníku 
Rudé armády i hrobu obětí II. světo-
vé války akademický sochař Vojtěch 
Adamec. Pan Adamec se řadí mezi 
naše přední restaurátory a jeho prá-
ce je velice precizní. 

Co se týče kladení věnců, tato pi-
etní akce proběhla velice důstojně 
a obnovené pomníky byly důka-
zem řádné péče o tato díla.

Hana Nesměráková
referentka odboru ŠSVZaK

Pomníky na hřbitově v pořádku!
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TIRÁŽ

Za pomoci aktivních přátel, 
občanů a inanční podpory měs-
ta Lysá nad Labem se v uplynu-
lém půlroce podařilo uskutečnit 
spoustu krásných akcí pro děti 
místní, ale i ze širokého okolí.

Dvorecké dění v uplynulém půlroce

Spolu s mladými hasiči z Milo-
vic-Mladé, jsme spojili síly a vyda-
li se na první výlet v tomto roce 
do IQ landie v Liberci. Strávili 
jsme tam s dětmi krásné půldne 
plné interaktivních zážitků.

Krátce na to, těsně před Veli-
konocemi, následovalo kreativní 
odpoledne, kdy jsme si namalo-
vali s dětmi kraslice, vyrobili de-
korace v podobě zajíčků a zasou-
těžili si o ceny.

Začátkem dubna jsme s dětmi 
uklidili les za Dvorcemi, přičemž 
jsme si povídali o ekologii. Aby 
to přece jen bylo zajímavější, za-
kopali jsme na tajném místě po-
klad a odměnili celodenní snahu 
sladkostí.  Koncem tohoto měsíce  
jsme uspořádali cyklovýlet na tra-
se Dvorce-Káraný a zpět. Zároveň 
jsme si pověděli několik zásad 
o bezpečném pohybu na silnici. 
Každý správný cyklista pak obdr-
žel odměnou re lexní prvky.

Abychom nezaháleli ani v mě-
síci květnu, vydali jsme se na blíz-
ká Vinička hledat dno dávného 

oceánu. Při odborné a velmi pouta-
vé přednášce geologa jsme si kaž-
dý našli několik zkamenělinek či 
otisků dávného života naší země.

Tímto ale naše aktivity nekon-
čí a už nyní mohu prozradit při-
pravovaný prázdninový okruh 
v podobě geocachingu, kdy v oko-
lí Dvorců bude umístěno několik 
schránek tematicky zaměřených 
na historii naší obce.

Zároveň bych vás ráda pozvala 
2. července 2016 na Dvoreckou 
pouť, kde bude spousta her, zába-
vy a soutěží pro děti.

Musím poděkovat všem, kte-
ří se na přípravě a uskutečnění 
akcí podílejí a těším se   na další 
společné chvíle strávené ve fajn 
atmosféře s fajn lidmi.

Petra Šolínová
detidvorce@seznam.cz

V sobotu 14. května uspořádali 
dobrovolní hasiči z Lysé nad La-
bem Den otevřených dveří v ha-
sičské zbrojnici.

Zájemci si tak mohli prohléd-
nout vystavenou hasičskou tech-
niku tu moderní, ale i historickou. 
V provizorním kině se promí-
taly ilmy se záběry od zásahů i 
z preventivně výchovné činnos-
ti hasičů. Děti si mohly malovat 
barevnými křídami na asfalt a 
na své si jistě přišli i fanoušci ob-
líbené hasičské dechové hudby 
při jejím hodinovém vystoupení. 

Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici
Návštěvníci mohli sledovat i ne-
plánovaný výjezd cisternového 
vozidla ke skutečnému požáru. 
Den byl zakončen taneční zá-
bavou pro členy a zvané hosty. 
K tanci a poslechu zahrál Hasič-
ský band Pavla Stříbrného. Vůbec 
nevadilo, že hrál ve vyklizených 
garážích. Téměř letní počasí jis-
tě přispělo k velké návštěvnosti. 
A tak i svatý Florián, patron všech 
hasičů, mohl být se svým sváteč-
ním dnem spokojen. 

Jiří Zima
starosta SDH Lysá n. L.

Již několik let nám na terase na 
trámu pod střechou hnízdí kosi a 
vždy vyvedou dvakrát až třikrát 
do roka mláďata. Ne jinak tomu 
bylo i letos, kdy první kosáčata 
vylétla z hnízda již 20. dubna. Do 
týdne bylo hnízdo opět obsazené 
a kosice snesla vajíčka, ze kterých 
se vylíhla tři kosata. 

Také máme souseda. Respek-
tive několik sousedů, ale pouze 
jeden je majitelem rané třešně 
a vzduchovky. Jistě tušíte, jak se 
bude příběh vyvíjet dál. Kosí ro-
diče neúnavně krmí svá mláďata 
a v sobotu 21. 5., jsou malí ko-
sové téměř připraveni vylétnout 
z hnízda. Ovšem začínají se čer-

venat i třešně. A jak to dopadlo? 
Není máma, není táta a kvůli pár 
třešním ani kosáčata. 

Vnoučata byla v šoku z toho, 
že o kosata, která chodila něko-
likrát za den pozorovat, přijdou 
tak opovrženíhodným způso-
bem a již předem je obrečela. 

 Vzniklou situaci nám pomohl 

vyřešit pan Vaněk ze záchranné 
stanice a ekocentra na Huslíku, 
který si pro sirotky ochotně při-
jel a kterému bych chtěla tímto 
poděkovat.

A tak skončil příběh kosí ro-
dinky. 

Jaroslava Košvancová

Kosí příběh
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Ne každý z Vás jistě studo-
val všechny volební programy 
v roce 2014, ale kdo by tuto 
analýzu provedl, tak by došel 
k závěru, že prakticky všechny 
volební subjekty prosazují do-
stavbu obchvatu. Čas od času 
se také dočtete v médiích více 
či méně pravdivé informace 
o tomto projektu, např. ve Stře-
dočeském zpravodaji nebo 
v Prostoru, příp. i jinde. Důleži-
té je, že se o tomto projektu ví a 
že se takováto akce tedy oprav-
du připravuje. Určitě jsme rádi, 
že si ji i kraj mimo jiné vybral 
mezi své priority a nakonec 
podepsal s městem smlouvu 
o spolupráci na tomto projektu. 
Mohli jsme na něm pracovat již 
daleko dříve, ale obstrukce ně-
kterých zastupitelů v minulosti 
tomu zcela nesmyslně bránily. 
Jsem rád, že se mi tento pro-
ces i přes veškeré problémy 
podařilo v roce 2013 obnovit 
a obhájit. Dodnes mne mrzí, 
že ostatní neprojevili po roce 
2003, po ukončení první etapy 

Současná situace v řešení obchvatu a další postup
výstavby, tolik iniciativy i přes 
určité možnosti a nepokračo-
valo se v další výstavbě. Ini-
cioval jsem také vznik výboru 
pro dostavbu obchvatu, který 
se později doplnil o dokončení 
pozemkových úprav a majetek 
města. Výbor opravdu pracuje, 
má konkrétní výsledky, čemuž 
napomáhá i pracovní nasazení 
paní Jany Javorčíkové a jsem 
rád, že jsem jeho členem.

Město vkládá od roku 2015 do 
výkupů pozemků nemalé pení-
ze a značné úsilí. První etapa by 
měla být ukončena k 30. 6. 2016. 
Postupuje se podle původní doku-
mentace zpracované společnostmi 
Pragoprojekt Praha a Pontex Praha 
v roce 2007, kdy bylo také vydá-
no k II. etapě územní rozhodnutí. 
Revize projektové dokumenta-
ce (PD) by mohla přijít až na cca 
10 mil. Kč. Pro někoho je postup 
standardní, pro někoho pomalý. 
Vycházím-li ze stávajících podkla-
dů z konce května tohoto roku, tak 
bude k tomuto datu vykoupeno 
téměř 70 % potřebných pozemků 

pro výstavbu a vynaloženo nece-
lých 20 mil. Kč. Z předpokládaných 
cca 12 ha pozemků, které musí 
být vykoupeny nebo získány od 
státních organizací, je vykoupeno 
více jak 8,5 ha. Na katastrálním 
území Litole je vykoupeno již 93 % 
pozemků, zbývá dohoda se třemi 
majiteli (cca 0,15 ha). Složitější 
situace je na katastrálním území 
Lysé nad Labem, kde je vykou-
peno doposud 62 % pozemků, 
což se může někomu zdát, že je 
to ještě málo. Zbývá vykoupit cca 
3,5 ha, z toho přibližně 70 % mají 
v majetku 3 majitelé, celkem 
by mělo být ještě jednáno s asi 
15 majiteli.

Snahou města je, aby správní 
(soudní) řízení o nuceném vý-
kupu pozemků ve smyslu záko-
na (vyvlastnění) nebylo vůbec 
zahájeno anebo pouze s malým 
počtem majitelů. Přesto se měs-
to již na tento proces připravuje. 
Je důležité, že neukončení všech 
výkupů neznamená zastavení 
přípravy projektu. Lze tedy oče-
kávat, pokud se někteří majitelé 

do 30. 6. 2016 neozvou, že další 
procesy bude řídit již pouze vy-
braná advokátní kancelář. Město 
se soustředí na revizi projektu ve 
spolupráci s krajem a na přípra-
vu všech nutných podkladů pro 
předání žádosti o inancování do 
programu IROP. Tyto podklady 
vč. revize PD by měly být připra-
veny nejlépe do 31. 3. 2017.

Výbor a město čeká ještě vel-
mi mnoho práce a je třeba ze-
jména urychlit jednání s krajem 
a připravit dodatek ke stávající 
smlouvě. V době, kdy bude ten-
to článek otištěn v Listech, by 
měly být výsledky jednání již 
k dispozici. Celý proces trochu 
komplikují podzimní volby do 
krajského zastupitelstva, kdy pa-
nuje obava, aby výsledky voleb již 
započaté procesy nějak nega-
tivně neovlivnily. Musíme dou-
fat, že se tak nestane a záleží 
nakonec i na nás občanech, ko-
mu dáme hlas.

Ing. Petr Gregor

Vážený pane Denemarku, 
obecně vzato má každý občan 

našeho města právo na uveřej-
nění svého názoru na stránkách 
městského měsíčníku Listy, a to 
v rozsahu, který speci ikuje usne-
sení Rady města č. 193/2012: 
„v Listech bude na dvou stra-
nách zřízena rubrika pro názory 
občanů s tím, že jeden přispěvo-
vatel může zaslat jeden článek, 
v rozsahu jedné normostrany

Vyjádření redakční rady Listů
(1 strany A4, písm. Times Ro-
man, vel. 12, počet řádků 50), 
v případě, že se sejde více pří-
spěvků, budou otištěny ty, které 
došly nejdřív“.

Redakce neodpovídá za obsah 
článků a formulace autorů a po-
kud nejsou v rozporu se zákony 
České republiky, nemůže je ne-
uveřejnit.

redakce

Nechce se mi polemizovat s au-
torem článku, nemá to smysl. Celé 
to působí jako komunistická agit-
ka, prošpikovaná nehoráznými 
bláboly, svědčící (slovy autora) 
o intelektuální nedostatečnosti 
a demagogické jednoduchosti 
myšlenky. „Všechny ty zlořády, 
které nám nadělil ten zrádný lis-
topad 1989. Pokřivená tvář de-
mokracie, překrucování historie, 
přivádí národ na scestí. Jak dlou-
ho zůstaneme přihlížet vlastní 
zkáze?“ Atd, atd. 

Jen by mě zajímalo, jak může 
redakční rada takovýto „názor ob-
čana“ povolit ke zveřejnění. Před-
pokládám, že naše LISTY jsou zde 
proto, aby čtenáře seznamovaly 
s děním v našem městě, což se týká 
rovněž části – Názory občanů. To 
jsou tak jednoduše nastavitelné 
„mantinely“, které nemají s cenzu-
rou nic společného. Pevně věřím 
tomu, že tento názor se mnou sdílí 
většina spoluobčanů Lysé nad La-
bem – čtenářů Listů. 

Jaroslav Denemark

Jak nám pan (soudruh) Fišar 
nalil „čistého“ vína
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Víceúčelové sportovní haly 
efektivně – zkušenosti z Anglie
Autoři: Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal, 
Ing. Zdeněk Blahoňovský, BRNO
Celý text: www.tzb-info.cz

Přesto, že byly zastupitelům 
předloženy návrhy na osobní pro-
věření např.: sportovního zařízení 
ve Slaném, sportovní haly v Krá-
lově Dvoře, v obci Kounice atp., 
máme v okolí několik dalších dob-
rých vzorů, kde byli naši zastupi-
telé „na exkurzi“, a mohli porovnat 
svůj požadavek s realitou již provo-
zovaných zařízení. Pro zajímavost 
uvádím silně zkráceně informace 
od výše uvedených autorů z jejich 
poznatků o sportovních centrech 
v zahraničí.

Ve Velké Britanií je zřízena Spor-
tovní rada, která iniciuje zřizování 
sportovního zařízení pro veřejnost 
a uděluje koncesi svým místním 
partnerům pro výstavbu zařízení. 
V zásadě šlo o rychlou výstavbu, 
realizaci opakovaných projektů a 
tedy dosažení nižších cen a vytvo-
řit ekonomicky provozuschopné a 
dobře personálně vybavené spor-
tovní střediska.

Sportovní hala zahrnuje násle-
dující:
•  víceúčelová hala velikosti 32 m 
 délky x 17 m šířky a 7,6 m výšky, 
 která obsahuje badmintonové 
 hřiště a také možnost dalších 

Sportovní hala v Lysé
 kolektivních her, jako jsou např.: 
 košíková, rekreační tenis, odbí-
 jená, sálová kopaná a sálový 
 hokej, gymnastika a případně 
 další sporty,
• posilovna 9x9 m, 
• šatny,
• bufet s místem pro relaxaci 
 a odpočinek,
• WC a sprchy,
• nejnutnější kanceláře (trenér 
 a recepce),
• první pomoc.

Současně je v základním projek-
tu řešeno i okolí stavby. Prvních 
deset středisek bylo vybaveno po-
čítačovým systémem pro zachyce-
ní využití střediska. Podle těchto 
informací pak docházelo k revido-
vání a vylepšování stavby.

Byla zvládnuta technologie rych-
lé výstavby – celá realizace probíhá 
za 36 týdnů, přípravná fáze trvá 
12 týdnů. U prvních 10 realizací 
se sledovala energetická nároč-
nost, odolnost proti vandalismu 
a údržba – vybavení mechanismy 
k údržbě a vybavení dílny pro 
údržbu přijde zhruba na 28 % cel-
kové ceny střediska. Údržba musí 
zajistit komfortní podmínky i při 
široké paletě sportů a intenzivním 
využívání. Velká pozornost se vě-
novala protipožárním řešením.

Některá centra byla později do-
vybavena, např.: plaveckou halou, 

osvětlenou venkovní plochou, 
lyžařským svahem nebo kuželnou. 
Návštěvnost vybavení centra hřiš-
těm na squash – tam, kde to hřiště 
je, je jedna třetina všech návštěv-
níků centra právě hráčů squasche. 
23 % návštěvníků z celkového po-
čtu navštěvuje posilovny. Z 1580 
návštěvníků bylo 47 % žen, 50 % 
bylo mladých lidí do 24 let, pouze 
5 % bylo nad 50 roků.

Program SASH je koncipován 
pro obce s cca 25 tisíci obyvateli. 
Cílem je doplnění stávajících zaří-
zení nebo vyplnění chybějící po-
třeby. Sledování ukázalo, že 64 % 
návštěvníků je z okruhu 3,2 km. 
Předpokládá se roční návštěvnost 
cca 70 tis. lidí. V případě centra 
poblíže škol – cca 92 tis/rok u sa-
mostatného centra. Vyšší návštěv-
nost je nakonec v centrech u škol, 
přestože veřejnost má přístup do 
těchto zařízení jen odpoledne, ve-
čer a o víkendech. Vhodné okolí 
může být i ústřední park, případně 
lze centrum přidružit k lesním par-
kům nebo je umístit přímo do lesů. 
49 % návštěvníků potvrdilo, že 
do 12 měsíců od postavení centra 
v tomto místě se opět vrátilo ke 
sportování a 22 % návštěvníků 
udává, že od otevření centra SASH 
sportují častěji. Velká část návštěv-
níků jsou pravidelní návštěvníci. 
85 % z nich navštěvuje centrum 
nejméně 1x týdně, 40 % 2x týdně.

V hlavní hale převládá 4 až 5 
hlavních druhů sportovního vyži-
tí, je zde však možnost realizovat 
19 sportovních aktivit. Ačkoliv ve 
využití zcela převládají sportov-
ní aktivity, jsou centra využívá-
na také k dalším akcím. Součástí 
projektu musí být i ekonomická 
náročnost na provoz, obsluhu a 
údržbu, včetně mzdových a s tím 
spojených dalších nákladů. V prů-
měru centra zaměstnávají 5 za-
městnanců na plný úvazek a další 
na částečný tak, že lze uvažovat 
celkem o 8 zaměstnancích. Vstup-
né, obvykle bez časového ome-
zení, se pohybuje kolem částky 
½hodinové minimální mzdy. Otví-
rací doba je prakticky celodenní, 
až do půlnoci. Provoz je zpravidla 
záležitostí místní samosprávy, je 
částečně dotován, i když většina 
center balancuje v nule mezi pří-
jmy a výdaji.  

Dle doporučení našich směrnic 
by mělo mít sportovní centrum 
4–5,5 m2 na obyvatele, vlastní 
plocha sportoviště alespoň 3 m2 
na obyvatele s výhledem (hori-
zontem) celkového počtu obyva-
tel do 20 let.  

Závěrem mohu pouze doporučit 
spolupráci na projektu se stavební 
fakultou ČVUT.

Tomáš Sedláček  
autorizace ČKAIT 

pro realizaci staveb

V letošním roce přivezla naší re-
publice zlatou medaili v krasobrus-
lení lyská rodačka Anička Dušková. 
Je to první zlatá medaile ve čtyřice-
tileté historii juniorských šampio-
nátů krasobruslení.

Možná, že ji potkáváte, usmě-
vavou, drobnou dívku s batůžkem 
na zádech spěchající na trénink 
nebo z tréninku. Anička Dušková 
(16 let), studentka Gymnázia Pří-
potoční v Praze, se za velké podpo-
ry svojí rodiny věnuje krasobrus-
lení. Bruslit začínala ve čtyřech 
letech. Pílí a houževnatostí sobě 
vlastní se v klubu USK Praha vy-
pracovala  na vysoce profesionální 
úroveň. Roky tvrdé dřiny přinesly 
výsledky v podobě úspěchů na 
českých i mezinárodních soutě-
žích. Zpočátku se jednalo o sólová 
vystoupení. Od loňského roku však 
pilně trénuje v páru s Martinem 

Bidařem (17 let). Společně se po-
starali o dosud nevídaný úspěch 
pro české krasobruslení.

V tvrdé konkurenci suverénně 
zvítězili na Mistrovství světa ju-
niorů v maďarském Debrecenu 
(březen 2016) a pro Českou re-
publiku vybojovali kov nejcennější. 
V soutěži sportovních dvojic se jim 
podařilo vyhrát krátký program i 
volnou jízdu a zvítězit před dvěma 
ruskými páry.

Tomuto úspěchu předcháze-
la stříbrná medaile ze Zimních 
olympijských her mládeže v Lil-
lehammeru (únor 2016), kde 
se krasobruslařský pár Anna 
Dušková a Martin Bidař stali nej-
úspěšnějšími českými sportovci 
celé výpravy.

Oba svěřenci trenérky Evy 
Horklové obsadili zároveň 2. místo 
ve inále juniorské Grand Prix.

Radujeme se z úspěchů Aničky Duškové

Aničce i Martinovi moc bla-
hopřejeme a děkujeme za hezké 
zážitky při sledování sportovních 
přenosů. Těšíme se na další sezonu.

Držíme palce.
žáci a pedagogové

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

Běh zámeckou zahradou
– 53. ročník

Sokol Lysá nad Labem pořádá v sobotu 3. září 2016 již 
53. ročník tradičního Běhu zámeckou zahradou. V prvním 

ročníku v roce 1941 závodilo 8 běžců, ale v roce 1947 již tento 
významný závod vyhrál Emil Zátopek. Před dvanácti lety se 

k pořadatelství vrátil Sokol za spolupráce Svazu českých turistů. 
Loňského – 52. ročníku se zúčastnil rekorní počet 155 závodníků. 

Věcné ceny pro 1. – 3. místo včetně seniorských kategorií, 
ženy nad 40 a muži nad 40 a nad 60 let. 

Pohár města Lysá nad Labem pro vítěze hlavního závodu.

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

Startovné:
dospělí – 100 Kč, senioři nad 60 let – 50 Kč, dorost – 20 Kč, 

žactvo – 0 Kč

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

TJ Sokol Lysá nad Labem
denemark.jaroslav@seznam.cz, tel.: 736 677 261

Šestadvacátá sezona, šestý 
ročník, šestý kalendářní měsíc a 
šest zúčastněných dvojic. Letoš-
ní o iciální mixové klání v Lysé 
nad Labem ve volejbalových 
deblech, proběhnuvší ve zna-
mení a režii čtyř šestek, ovládli 
papíroví favorité. Konkrétně se 
jednalo o páry vedené M. Že-

lezným a T. Kokojanem. Turnaj 
trval tři hodiny a sehráno bylo 
tucet špílů na dva hrané sety. 
Za zajímavost stojí fakt, že se 
zde sešly tři z pěti největších 
mužských deblových osobností 
čtvrtstoletí novodobého MČR!

Celé, jinak vcelku velmi po-
vedené, deblové klání bohužel 
negativně poznamenala dvě 
zranění, když ve druhém  pří-
padě vyhozeného ramene L. No-
váka se bezesporu jednalo o 
úraz vážnějšího charakteru. 
Naproti tomu turnaj pozitivně 
solidně okořenila poměrně ne-
čekaná návštěva jedné z největ-
ších osobností deblového hnutí 
České republiky, a to v podání 
dnes již víceméně legendární-
ho prof. J. Pavelky nejstaršího. 
Tento asketický chlapík z Prahy 
v dobách největšího deblového 
„boomu“ devadesátek objížděl 
v roli turnajového komisaře veš-
keré deblové akce mistrovské 
první třídy, spolu s částí turnajů 
nižších kategorií. Vysokoškol-
ský profesor a první předseda 
AVD (15 let) tuto středočeskou 
sportovní akci poctil svojí ná-
vštěvou úplně poprvé v historii, 

když dorazil kolmo se svojí cho-
tí z chaty v Čelákovicích. Nutno 
dodat, že manželka Hana byla 
v minulosti úspěšnou ligovou 
hráčkou a taktéž velmi dobrou 
deblistkou.   
Samotný turnaj nekompromisně 
opanoval současný nejúspěšněj-
ší mixový veterán ČR M. Železný 

z Prahy, který je osminásobným 
republikovým šampionem vete-
ránských mixů (vítěz všech roč-
níků!). Stříbro bral jeho věčný 
deblový rival (téměř třicet let!), 
osminásobný veteránský více-
mistr ČR T. Kokojan. Nymburský 
veterán a čerstvý padesátník si 
kromě druhého leku navíc udr-
žel výsadní postavení v dlouho-
dobém mužském žebříčku Lysé 
nad Labem. Třetí místo pobral 
bývalý šikovný extraligový bas-
ketbalista M. Hubálek a bram-
bory spadly do klína pražskému 
matadoru L. Novákovi z Prahy. 
Turnaj bez debat zatraktivnila 
účast kdysi mírně kontroverz-
ního playera, a to jmenovitě 
P. Pavelky z Prahy (pětinásob-
ný mistr ČR mužské kategorie). 
Odjakživa urputný deblista, ten-
tokrát ovšem, a to především 
díky své inovované a věru sym-
patické životní partnerce a deb-
lové novicce v jedné osobě, pří-
liš velké ambice neměl a umístil 
se na předposledním pátém 
místě. Smůlu měl taktéž pan Ko-
keš, který na turnaji absolvoval 
pouze jeden, navíc vítězný set, 
a to s perspektivním Hubálkem. 

V koncovce své premiérové 
sady se však bodrý a žoviál-
ní všechlapák díky své vlastní 
nemotornosti zranil a zbytek 
zápasů byl nucen s bolestivou 
grimasou skrečovat. „Lze bez 
nadsázky konstatovat, že jsem v 
letošním roce docílil bohužel již 
druhého, tzv. Pyrrhova imagi-
nárního vítězství. Ačkoliv jsem 
na turnaji neztratil ani jediný 
set, tak přesto jsem tzv. poslega, 
což se mi vůbec nelíbí. Ale neva-
dí, jsou to pro mne nové výzvy 
a velice poučné zkušenosti do 
dalších let, které jistě jednou 
tutově zúročím“, optimisticky 

konstatoval nezlomný všechlap-
ský borec a pohrobek, František 
Kokeš mladší.

Konečné pořadí:
1. M. Železný + G. Železná 
(Praha)

2. T. Kokojan + D. Bakešová 
(SKP Nymburk),
 
3. M. Hubálek + V. Pelantová 
(Nymburk)

 
Tomáš Kokojan

výbor AVD České republiky

Volejbalové debly v Lysé nad Labem 2016: šestý ročník vyhrál 
Železný z Prahy, pořadí vládne nymburský veterán Kokojan
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Prvotní předpověď počasí na 
sobotu 14. května 2016 naštěstí 
nevyšla… Osmému ročníku dogtre-
kového závodu „Polabská stezka“ 
přálo sluníčko. A také bohužel zrád-
ný silný vítr. Zrádný pro soutěžící i 
pro organizátory. Té první skupince 
zamotal hlavu tím, že Labe zdánlivě 
změnilo směr toku. Ta druhá parta 
vzorně čekající a zapisující kvůli 
němu úplně zapomněla na opalo-
vací krém a na to, jak umí být jarní 
slunce silné…

Kratší trasa (10 km) je sice na-
zvaná „procházka“, dost účastní-

ků ji ale pojímá jako canicrosso-
vý závod. Proto se ti nejrychlejší 
vrátili do cíle již po hodině (a ně-
kolik minut). Na své si samozřej-
mě přišli i ti, kteří si opravdu 
chtěli s pejsky vyjít na procház-
ku. Cesta byla naplánována přes 
Litol k Labi, dále směr Řehačka 
a polní cestou zpět na cvičák. 
V jejím průběhu měla člověčí 
část týmu najít odpovědi na dvě 
předem zadané otázky.

„Výlet“, rozplánovaný na 30 km, 
by byl pro „normálního“ člověka 
s „normálním“ psem pěkný pro-

Polabská stezka 2016
gram na celý den. Ovšem ten nej-
větší borec závodu se nám hlásil již 
po 4,5 hodinách (vítěz borderák si 
trošku odfrkl a po zbytek odpoled-
ne dorážel na míček)! Čas pod pět 
hodin měla ještě labradorka Sára 
– a pak, že jsou to lenoši k baráčku 
na zahradu! Výlet to byl doslova 
kolem Lysé – ze cvičáku se vyrá-
želo směr Byšičky, Dvorce, Stará 
Lysá, Benátecká Vrutice, Milovice, 
Stratov, Ostrá a hurá zpět. Po cestě 
se účastníci museli soustředit na 
sedm otázek.

Během celého dne měli soutě-
žící k dispozici skvěle vybavenou 
kantýnu (včetně domácích pala-
činek a zákusků či grilované kot-
lety). Pejskům mohli den zpestřit 
překážkami, tunely, čtvercem, 
kladinou… Díky sponzorům moh-
ly být odměněny všechny výko-
ny. Na místě je tedy poděkování 
především městu Lysá n. L., dále 
irmám Montano Valtr s. r. o., Bu-

šim – péče o zeleň, a členům ZKO 
Lysá n. L., kteří se na organizaci 
aktivně podíleli nebo reprezento-
vali klub v závodě. Zvláště je třeba 
vyzdvihnout sehraný tým – Šárku 
s Láďou, kterým vděčíme za pří-
pravu a naplánování tras.

Procházka 10 km 
– startovalo 44 týmů
1. místo / 1:04:57
Květa Kačírková a Berg (dobrman)
2. místo / 1:11:10
Nikola Svobodová a Avalanche 
Arctic Devil (sibiřský husky) 
3. místo / 1:12:23
Andrea Tomicová a Bacardi Porta 
Bohemica (BOT)

Výlet 30 km 
– startovalo 29 týmů
1. místo / 4:36:23
Marek Jebavý a Dobby (border 
kolie)    
2. místo / 4:48:11
Eliška Mazáková a Sára 
(labradorský retrívr)
3. místo / 5:37:36
Sandra Sůrová a Gerry Gambrinus 
Killers Hole (Parson Russell teriér)

Kompletní přehled výsledků na-
leznete na www.zkolysa.cz.

Fotogra ie z celého dne pak 
na: http://zkolysa.rajce.idnes.cz/
Polabska_stezka_2016/.

Simona Šádková
ZKO Lysá nad Labem

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a zdělávání

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ 
 ŠKOLY A ŠKOLKY V MAS POLABÍ, O.P.S. 

PLÁNUJÍ SPOLEČNĚ

Místní akční plán rozvoje vzdělávání (zkratka “MAP”) bude 
prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání 
dě   a žáků do 15 let. Zahrnuje oblas   včasné péče, předškolního 
a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. 

Tomuto zaměření odpovídá území realizace i výběr partnerů 
pro realizaci MAP a zaměření sběru dat.

Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských 
a základních školách  m, že bude podpořena spolupráce 

zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená 
společné informování, vzdělávání a plánování partnerských 
ak  vit pro řešení místně specifi ckých problémů a potřeb.

MAP bude zpracováván pro správní obvod s rozšířenou 
působnos   Lysá nad Labem a město Benátky nad Jizerou, 
do kterého je zahrnuto  celkem sedm obcí (Stratov, Jiřice, 
Přerov nad Labem, Ostrá, Semice, Starý Vestec, Stará Lysá 
a města Milovice, Lysá nad Labem a Benátky nad Jizerou.)

MÁTE ZÁJEM SE ZAPOJIT? 
CHCETE BÝT INFORMOVÁNÍ?

 Napište nám na emailovou adresu: info@maspolabi.cz. 
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Společnost JOKEY PRAHA CZ, s.r.o. je výrobcem plastových obalů 
s tradicí od roku 1968. Na českém trhu má 80% podíl v dodeji plas-
tových obalů. Sídlo společnos   a výrobní závod, ve kterém pracuje 
více než 110 zaměstnanců, naleznete v Mochově (Praha-východ, 
cca 4 km od Čelákovic). Hledáme do týmu nové zaměstnance a to 
na pozice:

Elektromechanik                                                                    
Požadujeme: 
- vzdělání: střední odborné s vyučením (elektromechanik)
- osvědčení: vyhláška č. 50 §5,6 
- praxe výhodou ne podmínkou
- vhodné i pro absolventy
- 2 směnný provoz
Náplň práce: 
- oprava a údržba stojů, IML robotů a stroj. zařízení
-  kontrola skrytých vad 
-  instalace strojů a stroj. zařízení, uvádění strojů do provozu
-  zavádění  nové technologie do výroby
-  dokumentace provedených prací
-  informování vedení vstřikovny, oddělení kvality a přípravy 
    výroby o dokončení opravy

Obsluha lisů
(vhodné pro muže i ženy)
Požadujeme: 
-  vzdělání ZŠ/SŠ 
-  3 směnný provoz
-  zodpovědný přístup k práci  
-  důslednost, pozornost 
-  spolehlivost a samostatnost
-  manuální zručnost 
Náplň práce: 
-  zajišťovat přísun barev dle výrobní zakázky 
-  doplňovat dráty do drátovaček 
-  vizuální kontrola výroby 
-  odběr výrobků ze stroje a balení podle zakázky 
-  přeprava kompletních palet, skenování palet 
 při výstupní kontrole  
-  opatření balených výrobků e  ketami 
-  udržování čistoty a pořádku na pracoviš   

Nabízíme:
-  zajímavé fi nanční ohodnocení a mo  vační program – 13. mzda, 
 výkonnostní ohodnocení 
-  kompletní zaškolení
-  perspek  vní zaměstnání v mezinárodní společnos  
-  možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu
-  5 týdnů dovolené 
-  velice štědře dotované stravování  
-  poukazy na masáže, balíčky pro zaměstnance

Kontakt: JOKEY PRAHA CZ, s.r.o. - Personální oddělení -Tel: 326 999 901, 702 150 145 nebo e-mail: jana.liskova@jokey.com 

Tandem 
pá | 11.00–12.00 
talk show

Jan Rosák

Pochoutky
ne | 10.00–12.00
kulinární průvodce a vaření se známými osobnostmi

Naďa Konvalinková | Patrik Rozehnal

Humoriáda 
po–pá | 16.00–17.00 
scénky na přání

Josef Dvořák | Uršula Kluková | Jiří Lábus ad.

Hubněte zdravě 
čt | 11.00–12.00 
poradna o hubnutí

Kateřina Cajthamlová

Vysíláme  
pro MILION  
Středočechů

Lysá nad Labem 
100.7 FM
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