
Významný den města 4. 3. 2016 připadl le-
tos na pátek. Schvalovací proces byl tentokrát 
trochu komplikovaný, protože od loňského lis-
topadu veškeré pravomoci rady města přešly 
na zastupitelstvo. Schvalování bylo dokončeno 
až 2. 3. 2016, ale vše se podařilo organizačně 
zvládnout a až na dva vyznamenané se všichni 
dostavili. V ono slunečné páteční odpoledne se 
na radnici dostavili občané města, kteří obdrželi 
čestná vyznamenání za to, co vykonali pro měs-
to nebo pro spoluobčany. 

Již tradičně setkání zahájil krátkým úvodním 
slovem starosta města pan Mgr. Jiří Havelka a 
připomněl, že právě v tento den roku 1291 čes-
ká královna Guta Habsburská „vysadila Lysou 
na emfyteutickém právu“, jak se o iciálně jme-
nuje akt, kterým byla osada povýšena na město. 

Poté zazněla hudba v podání tří kytaristů – 
žáků ZUŠ F. A. Šporka pod vedením pana učitele 
Karla Novotného. Zaznělo několik skladeb pro 
klasickou kytaru. Hudba navodila tu správnou 
atmosféru pro okamžiky, kdy ocenění občané 
převzali z rukou starosty města vyznamenání 
a poděkování. 

Zastupitelstvo města udělilo pamětní medaili 
města Lysá nad Labem následujícím občanům: 
Jindřichu a Jiřímu Ziegelheimovým, Bohumíře 
Černohorské, Jaroslavě Piskáčkové, Mgr. Janě 
Bäumeltové, Haně Lajnerové, Ludmile Hlatké 
a Ing. Miloši Dvořákovi.

Lysá nad Labem a okolí
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V dnešním čísle: Vyznamenání – rok osmý

Zastupitelstvo města udělilo čestnou medai-
li města Lysá nad Labem III. třídy následujícím 
občanům: Mariole Světlé, Vladimíru Černohor-
skému a Jiřímu Zimovi.

Zastupitelstvo města udělilo čestnou medai-
li města Lysá nad Labem II. třídy následujícím 
občanům: Bc. Ditě Korcové, Jaroslavu Denemar-
kovi a Bc. Miroslavu Konečnému.

Zastupitelstvo města udělilo čestnou medai-
li města Lysá nad Labem I. třídy následujícím 
občanům: Bc. Zbyňku Konečnému a Bc. Luďku 
Přibylovi.

Městská policie je v kompetenci pana sta-
rosty, který odměňuje strážníky medailí „Za 
věrnost“. Vyznamenání III. stupně náleží panu 
Ing. Petru Moravcovi za pět let spolehlivé služby 
u Městské policie Lysá nad Labem.

Vyznamenání byla udělena za dlouho-
dobou práci pro město a občany v oblasti 
kultury, sportu, duchovního života. Nejvyš-
šího uznání se dostalo dvěma mužům, kteří 
obdrželi vyznamenání za záchranu lidského 
života. Pan Bc. Zbyněk Konečný jako člen zá-
chranného týmu hasičské jednotky zasaho-
val mezi prvními při náročném vyprošťová-
ní zasypaných osob ze sila stavebních hmot. 
S nasazením vlastního života přispěl k jejich vy-
proštění. Druhým oceněným je pan Bc. Luděk 
Přibyl, ředitel Městské policie Lysá nad Labem. 

Pokračování na str. 2
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Pokračování ze str. 1
Svým jednáním zachránil život 

ženě, u níž došlo při pádu z jízdní-
ho kola k masivnímu tepennému 
krvácení. V době osobního volna 
na výletě u Křince nezaváhal ani 
vteřinu a má největší zásluhu na 

tom, že žena přežila až do příletu 
vrtulníku.

Většina oceněných převzala 
vyznamenání města osobně. Prů-
vodní dokumenty a květiny měli 
na starost pan starosta a vedoucí 
odboru paní dr. Bodnárová. Po o i-

Vyznamenání – rok osmý

Je tu událost, na kterou čeka-
lo celé město! Lysá nad Labem 
se bude moci pochlubit svým 
vlastním hudebním festivalem. 
A první ročník spustíme už po-
slední víkend v květnu. Hlavní 
scéna festivalu bude na Husově 
náměstí, druhá pak na náměstí 
Bedřicha Hrozného s přesahem 
do átria kláštera. 

Zatímco pátek 27. 5. bude 
spíše v duchu mladších gene-
rací, kterým dáme prostor se 
po hlavním programu vyřádit i 
v místních klubech, v sobotu 
28. 5. vyladíme vše do podstatně 
klidnějšího rytmu. Na náměstí 
Bedřicha Hrozného propuk-
ne dění s různými nevšedními 
stánky, dojde samozřejmě i na 

Městské slavnosti 2016: Lysá žije!

divadlo pro děti a v átriu zahraje 
místní klenot – hasičská dechov-
ka. Páteční program předběžně 

spustíme v 18.00 hodin a kon-
čit bude kolem půlnoci, sobot-
ní den zakončíme v době před 

„policejní“ hodinou.
Jednáme s kapelami, jako jsou 

Ivan Mládek & Banjo Band, TOP 
Dream Company a Fast Food Or-
chestra. Na celé dva dny město 
ovládnou muzikantská esa, ale 
i místní umělci, a my budeme 
moc rádi, když budete u toho. 
Festival pilně připravujeme tak, 
aby si ho každý z Vás co nejví-
ce užil. Na oplátku Vás žádáme 
o shovívavost a přimhouření očí 
nad možným hlukem v nočních 
hodinách. 

Za realizační tým
Vojta Černohorský,

Aneta Dušková,
 referentka kultury

ciální části přišel na řadu přípitek, 
spojený s neformálním popoví-
dáním. Setkání proběhlo tradičně 
v přátelském duchu, i když letos 
poprvé mu nebyli přítomni žádní 
další členové zastupitelstva města. 
Závěrem ještě jednou děkujeme 

všem vyznamenaným za jejich prá-
ci a vzornou reprezentaci města, za 
to, že nežijí jen pro sebe a svou ro-
dinu. Děkuji i navrhovatelům, kteří 
upozornili na lidi hodné uznání.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá n. L.

Město dlouhodobě podporuje 
činnost a rozvoj jednotky sboru 
dobrovolných hasičů, která je jed-
nou z nejvytíženějších jednotek 
ve Středočeském kraji. V loňském 
roce jednotka zasahovala více jak 
při 150 výjezdech. Po materiální 
stránce se jednotka může směle 
měřit s profesionálními sbory Ha-
sičského záchranného sboru a to 
díky tomu, že město trvale inves-
tuje nemalé prostředky tak, aby 
byla zajištěna plná akceschopnost 
jednotky. Bohužel současné záze-
mí jednotky neodpovídá potřebám 
hasičů v 21. století. V loňském roce 
došlo díky inanční podpoře Stře-
dočeského kraje a města k přístav-
bě nevytápěného skladu, kterou 
jednotka realizovala z velké části 
svépomocí. Přesto stávající prosto-
ry stále nevyhovují. Proto se měs-
to rozhodlo připravit kompletní 
rekonstrukci hasičské zbrojnice 
tak, aby došlo k vylepšení pracov-
ních podmínek členů jednotky a 
zároveň vznikl dostatek prostoru 
pro sklady a prostory pro případ 
krizových situací. V tuto chvíli je 
připravena studie, kterou odsou-

Příprava rekonstrukce hasičské zbrojnice

hlasilo zastupitelstvo města, sbor 
dobrovolných hasičů i bezpečnost-
ní rada obce. Na základě této studie 
bude vyhlášeno výběrové řízení na 
zpracovatele potřebné projektové 
dokumentace. Následovat bude 
získání stavebního povolení, kde 
bude potřeba součinnost Sboru 

dobrovolných hasičů Lysá nad La-
bem při vypořádání pozemku pro 
stavbu.  Předpokládané náklady na 
výstavbu se budou pohybovat ko-
lem 25 mil. Kč. Většinu potřebných 
investičních prostředků by město 
chtělo získat z dotačního programu 
IROP. Pevně věřím, že příprava pro-

jektu půjde tak rychle, abychom již 
v příštím roce mohli požádat o pří-
slušnou dotaci a rekonstruovaná 
zbrojnice mohla co nejdříve začít 
sloužit naší výjezdové jednotce 
i sboru.

Mgr. Jiří Havelka 
starosta města Lysá n. L.
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Krátce z radnice

Městský úřad

Z 2. zasedání zastupitelstva 
města dne 17. 2. 2016 
ZM schválilo:
• program jednání a doplnění 
 zápisu ze ZM 27. 1. 2016,
• úpravu rozpočtu – 2. rozpočtové 
 opatření,
• návrh na rozdělení dotací 
 z Programu na činnost sportov-
 ních organizací pracujících 
 s dětmi do 18 let se sídlem 
 v Lysé nad Labem, včetně veřej-
 noprávních smluv,
• žádost nájemníků městských 
 bytů v Milovicích-Mladé, aby 
 do nájemních smluv byl vrácen 
 bod, týkající se odprodeje bytu 
 stávajícímu nájemci v případě 
 prodeje bytu do osobního 
 vlastnictví,
• dohodu o úhradě nákladů mezi 
 městem Lysá n. L. a městem 
 Milovice, které vznikají provo-
 zem pobočky Základní umě-
 lecké školy F. A. Šporka na adre-
 se nám. 30. června 507 
 v Milovicích,
• schvaluje výkupy pozemků za 
 účelem výstavby obchvatu 
 města – II. etapa,
• podání žádosti o 14 ks topolů 
 u fotbalového hřiště v Litoli. 
 Pokud nedojde ke kácení v době 
 vegetačního klidu, je schváleno 
 provedení radikálního řezu.
• Zvýšení ceny pronájmu pozem-
 ků pod garážemi na 35 Kč/m2/rok,
• pokácení 10 topolů v havarij-
 ním stavu v ulici Komenského,
• odborné ošetření zbývajících 
 23 topolů v ulici Komenského,
• podání žádosti o pokácení zbý-
 vajících 23 topolů v ulici 
 Komenského,
• umístění náhradní výsadby po 
 dokončení výstavby sportovní 
 haly v ulici Komenského,
• redukční řezy lip v Pivovarské 
 ulici,
• redukční řezy jasanů v Jedličko-
 vě ulici,
• pěstební ošetření všech lip v uli-
 ci Na Mlíčníku,
• odstranění nevzhledných jeh-
 ličnanů před domovem mládeže 
 a následnou výsadbu 1 solitér-
 ního stromu,
• uzavření dodatku č. 16 ke smlou-
 vě o závazku veřejné služby 
 v linkové osobní dopravě pro 
 obce okresu Nymburk na roky 
 2010–2019,
• konání akce Apoštolské církve, 

 Sboru Lysá nad Labem – „Celo-
 národní čtení bible“. Akce se 
 koná dne 26. 3. 2016 u Penny 
 v době od 13.00 do 19.00 hodin.
• Schvaluje zpevnění části cesty 
 v majetku města štěrkem, a to 
 u domů čp. 521 a 522 v Litoli,
• uzavření nájmů ke čtyřem by-
 tům v majetku města,
• zveřejnění záměru na prodlou-
 žení nájemní smlouvy od 1. 3. 
 2016 do 28. 2. 2018 se Zdravot-
 nickou záchrannou službou SK 
 Kladno v čp. 214, Masarykova 
 ulice. Odbor správy majetku a 
 investic předloží orientační ná-
 klady na výstavbu garáže pro sa-
 nitní vozidlo v tomto objektu.
• Podání žádosti o dotaci na obmě-
 nu veřejného osvětlení z progra-
 mu EFEKT u ministerstva prů-
 myslu a obchodu. V případě zís-
 kání dotace město spolu inancu-
 je akci ve výši 15 % nákladů.
• Uzavření pojistné smlouvy pro 
 město Lysá n. L. s platností do 
 31. 12. 2016 s Diorect pojišťovnou.

ZM vzalo na vědomí:
• materiál Ing. P. Elišky a MVDr. 
 J. Kořínka s návrhem na větší vy-
 užití společenské místnosti 
 v domě s pečovatelskou službou,
• informaci o možnostech prodeje 
 a zasíťování pozemků pro vý-
 stavbu RD v lokalitě Hrabanov 
 severozápad, 
• stížnost pana Gumana na situaci 
 u domu,
• návrh zadání na změnu č. 1 
 územního plánu Lysá n. L. Ing. 
 Luděk Grochol je určeným čle-
 nem zastupitelstva, který v této 
 věci bude spolupracovat se sta-
 vebním úřadem.
• Zápis z jednání komise pro život-
 ní prostředí dne 2. 2. 2016,
• zprávu o stavu studie funkčního 
 využití čp. 13 a vyjádření výborů 
 a komisí,
• stanoviska výborů a komisí k vy-
 užití všech volných objektů 
 v majetku města.

ZM uložilo:
• odboru školství, sociálních věcí, 
 zdravotnictví a kultury připravit 
 společné jednání klubu důchod-
 ců, Ing. P. Elišky a MVDr. J. Kořín-
 ka a projednat návrh na větší 
 využití společenské místnosti 
 v domě s pečovatelskou službou. 
 Oboustranně přijatelný návrh 

 pak předložit zastupitelstvu 
 k projednání.
• předsedovi Výboru pro obchvat 
 a předsedkyni inančního výbo-
 ru svolat na 14. 3. 2016 společné 
 jednání výborů a starosty města 
 ve věci prodeje a zasíťování po-
 zemků pro výstavbu RD v lokali-
 tě Hrabanov severozápad,
• odboru správy majetku a inves-
 tic připravit návrh řešení chod-
 níků a veřejné zeleně ve Vojano-
 vě ulici. Odbor v této záležitosti 
 osloví spolky pro ochranu příro-
 dy, které působí ve městě.
• Stavebnímu úřadu pokračovat 
 v procesu projednávání změny 
 č. 1 územního plánu Lysá n. L.,
• odboru správy majetku a inves-
 tic, aby do všech nájemních 
 smluv do roku 2017 byl znovu 
 zařazen bod, týkající se odpro-
 deje bytu stávajícímu nájemci 
 v případě prodeje bytu do osob-
 ního vlastnictví,
• panu starostovi, aby prostřed-
 nictvím městské policie zajistil 
 zvýšenou kontrolu průjezdnosti 
 v ulici 28. října,
• panu starostovi zaslat vlastní-
 kům pozemků v trase výstavby 
 obchvatu města (II. etapa) dopis 
 s upozorněním, že dosud nerea-
 govali na nabídku odkupu po-
 zemků a opakovaně nabídnout 
 odkoupení jejich pozemků,
• odboru správy majetku a inves-
 tic zveřejnit na úřední desce zá-
 měr na uzavření dodatků k ná-
 jemním smlouvám pod garáže-
 mi se zvýšeným nájmem na 
 35 Kč/m2/rok, 
• odboru správy majetku a inves-
 tic informovat vlastníky garáží, 
 že převod nájmu pozemků pod 
 garážemi na další uživatele již 
 nebude možný,
• odboru kanceláře MěÚ vypsat 
 výběrové řízení na projektovou 
 dokumentaci pro dům čp. 13. 
 Dům by měl sloužit jako komu-
 nitní centrum i pro potřeby sou-
 sedící ZŠ B. Hrozného. K výběro-
 vému řízení bude připojeno zá-
 vazné stanovisko odboru školství,
 sociálních věcí, zdravotnictví a 
 kultury, památkové péče.
• Odboru školství, sociálních věcí, 
 zdravotnictví a kultury ve spolu-
 práci se sociální komisí projed-
 nat umístění domova pro matky 
 s dětmi a startovacích bytů,
• panu starostovi, aby před vy-

 dáním rozhodnutí o souhlasu 
 s rekonstrukcí železniční stanice 
 Lysá n. L. jednal se SŽDC o vzá-
 jemné spolupráci při výstavbě 
 obchvatu a rekonstrukci trati 232.

ZM:
• neschvaluje podání žádosti na 
 pokácení 3 ks lip se zhoršeným 
 zdravotním stavem v ulici Na 
 Mlíčníku. 

ZM pověřilo:
• pana starostu podpisem dodat-
 ku č. 16 ke smlouvě o závazku 
 veřejné služby v linkové osobní 
 dopravě pro obce okresu Nym-
 burk na roky 2010–2019,
• pana starostu podpisem pojist-
 né smlouvy pro město Lysá nad 
 Labem s platností do 31. 12. 
 2016 s DIRECT pojišťovnou.

ZM odložilo:
• rozhodnutí o vydání souhlasu 
 s rekonstrukcí železniční stanice 
 Lysá nad Labem. 

Z 3. zasedání zastupitelstva 
města dne 2. 3. 2016 
ZM schválilo:
• program jednání,
• uzavření smlouvy se společností 
 STAVOKOMPLET na provozová-
 ní vodovodů a kanalizací města,
• uzavření 2 smluv o smlouvě 
 budoucí na věcná břemena,
• uzavření 5 nájmů k městským 
 bytům v Milovicích-Mladé.
• žádost nájemníků o zachování 
 stávajících bytových jednotek 
 v Litoli, Jiráskova čp. 5. Zůstane 
 zde zachována i ordinace lékaře.
• Tři varianty postupu pro další 
 jednání se společností MS Deve-
 lopment ve věci výstavby v areálu 
 Zåhrada. Bude dále využíváno 
 služeb advokáta Mgr. Řiháčka.
• Uzavření smlouvy o dílo na akci 
 „Šikmá schodišťová plošina ob-
 jektu čp. 1032“ s irmou MANUS, 
 Prostějov, s cenovou nabídkou 
 288 tis. Kč včetně DPH,
• odpisový plán dlouhodobého
 hmotného majetku pro MŠ 
 Dráček,
• udělení čestných medailí města 
 občanům (viz informace na titul-
 ní straně Listů),
• stanovisko pro SŽDC o podmín-
 kách zrušení železničních pře-
 jezdů u Kovony a v ulici Ke Karlovu,

Pokračování na str. 4
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Dne 16. 12. 2015 
byl zastupitelstvem 
schválen rozpočet 
města na rok 2016 
s tím, že z rozpočto-

vých výdajů – kapitálových investic 
budou vypuštěny některé polož-
ky a ušetřené prostředky budou 
převedeny do rezervního fondu. 
Přebytek v rozpočtu, který činil 
47 mil. Kč, byl poté dne 17. 2. 2016 
na zastupitelstvu předmětem pře-
rozdělování. Provozní částky roz-
počtu jsou přibližně stejné jako 
v loňském roce. Co se týká inves-
tiční části rozpočtu, ta bude rozdě-
lena na tyto projekty (jen projekty 
většího rozsahu):
• v oblasti budování komunikací:

Městský úřad

• inanční podporu Českému sva-
 zu ochránců přírody na provoz 
 stanice pro zraněné a handica-
 pované živočichy ve výši 8 tis. Kč, 
• konání tradičního řemeslného 
 jarmarku na nám. B. Hrozného,
 který pořádá Fajn spolek dne 
 16. 4. 2016. Podmínky pro ko-
 nání jsou stejné jako loni, pořa-
 datel složí vratnou kauci 5 tis. Kč 
 na pokladně města.
• Rozdělení a vyplacení příspěvku 
 na likvidaci odpadních vod za 
 rok 2016 dle seznamu. Celková 
 částka 64 tis. Kč bude čerpána 
 z rozpočtu 2016.
• Uzavření smlouvy na obnovu 
 vodorovného dopravního zna-
 čení na místních komunikacích. 
 Dodavatelem je irma Dopravní 
 značení Kutná Hora s nabídko-
 vou cenou 90 tis. Kč.
• Kritéria pro vyhodnocení nabí-
 dek nových tří veřejných zakázek 
 – 1) Čerpací stanice odpadních 
 vod, 2) Kanalizace Za Pávem, 
 3) Zkušební cenomanský vrt. 
 Kritéria a jejich váha: cena 
 60 %, doba realizace 20 %, zá-
 ruka na dílo 20 %,
• umístění venkovní klimatizace 
 na venkovní plášť budovy pa-
 vilonu C pro potřeby Obchodní 
 akademie Lysá n. L. Instalace 
 bude provedena na náklady 
 školy.
• Povolení výjimky z počtu dětí 
 v mateřských školách pro školní 
 rok 2016/2017. Obecně se zvy-
 šuje počet dětí z 24 na 25 dětí, 

 u 3. třídy MŠ Mašinka z 24 na 
 28 dětí.
• Veřejnoprávní smlouvu o po-
 skytnutí dotace Taekwon-do ITF,
 odd. Sabom, Stará Lysá, ve výši 
 10 tis. Kč,
• přijetí inančního daru 70 tis. Kč 
 od společnosti Svatý Florián -
 - Dobrovolní hasiči roku. Za to 
 budou pořízeny prostředky na 
 rozvoj hasičské jednotky Sboru 
 dobrovolných hasičů Lysá n. L.
• Že jediné hodnotící kritérium na 
 služby – projekční práce u zaká-
 zek v roce 2016 v rozmezí 
 0,5–2 mil. Kč, je nejnižší nabíd-
 ková cena,
• že u zakázek na stavební práce 
 v roce 2016 v rozmezí 0,5–6 
 mil. Kč se nabídky budou hod-
 notit podle tří kritérií s váhami: 
 cena 60 %, doba realizace 20 %, 
 záruka na dílo 20 %,
• jako dodavatele tonerů a recyk-
 lovaných tonerů společnost 
 Z + M Partner, Ostrava.

ZM vzalo na vědomí:
• průběh koncesního řízení Pro-
 vozování vodovodů a kanalizací 
 pro veřejnou potřebu města 
 Lysá nad Labem a dvě doručené 
 nabídky,
• udělení medaile „Za věrnost“ 
 strážníku Městské policie Lysá 
 nad Labem Ing. Petru Moravco-
 vi za 5 let služby,
• žádost paní Bc. J. Dör lové 
 o zpevnění ulice Za Pávem,
• zápis z jednání stravovací komi-
 se dne 25. 1. 2016,

• zápis z jednání komise pro ces-
 tovní ruch dne 13. 1. 2016,
• zápis z jednání komise pro ro-
 dinu, školství a kulturu dne 
 3. 2. 2016,
• zápis z jednání stavební komise 
 dne 8. 2. 2016,
• zprávu o bezpečnostní situaci 
 ve městě za rok 2015,
• zápis z jednání inančního 
 výboru dne 1. 2. 2016,
• zápis z jednání kontrolního vý-
 boru dne 8. 2. 2016 a 1. 3. 2016,
• zápis z jednání výboru pro ob-
 chvat dne 10. 2. 2016,
• zápis z jednání Osadního výbo-
 ru Byšičky dne 14. 2. 2016,
• zápis z jednání komise pro ces-
 tovní ruch a sport dne 9. 2. 2016.

ZM uložilo:
• komisi, která byla schválena pro 
 jednání se společností MS Deve-
 lopment, aby se řídila stanovis-
 kem z inančního výboru ze dne 
 1. 2. 2016,
• panu starostovi, aby vstoupil 
 v jednání se SŽDC, aby byly 
 osvětleny přednádražní prostory,
• odboru SMI zpracovat návrh na 
 provizorní a de initivní úpravu 
 komunikace Za Pávem po vybu-
 dování vodovodu a kanalizace. 
 Odbor odpoví paní Bc. Dör lové 
 o navrhovaném řešení ve smy-
 slu diskuse.
• Řediteli Městské policie Lysá 
 n. L. a odboru správy majetku 
 a investic připravit návrh na 
 úpravu projektu na rekonstrukci 
 čp. 28 a 29 v ulici Čs. armády. 

 Objekt bude sloužit jako služeb-
 ny městské policie a Policie ČR. 
 V návrhu budou vyčísleny ná-
 klady na stavební úpravy 
 a stěhování.
• Odboru ŽP vyzvat všechny 
 vlastníky topolů mezi městem 
 a závodištěm, aby ošetřili stromy
 tak, aby nebyly nebezpečné.

ZM odložilo:
• žádost paní Ing. Halky Marethové
 o dočasný vjezd na pozemek 
 z pozemku města. Odbor správy 
 majetku připraví návrh dohody 
 mezi investorem, městem 
 a TJ Sokol.  

ZM pověřilo:
• členy ZM Ing. P. Elišku, Ing. 
 L. Grochola a M. Kodeše oddá-
 váním v matričním obvodu Lysá 
 n. L. Při obřadech mohou užívat 
 odznak se znakem ČR. 

ZM nesouhlasilo:
• se změnou stanoviska pro spo-
 lečnost ProtelPro, tj. není schvá-
 leno narušení povrchu komuni-
 kace v ul. Komenského mezi 
 kostelem a ZŠ B. Hrozného. Spo-
 lečnosti bylo doporučeno, aby 
 zvolila jiné technické řešení, při 
 němž nebude povrch komuni-
 kace narušen.

Úplné informace najdete na 
stránkách www.mestolysa.cz.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá n. L.

Pokračování ze str. 3
Krátce z radnice

Rozpočet města 
 komunikace Školní náměstí, 
 výstavba chodníku Sídliště po-
 dél garáží, výstavba chodníku 
 Stržiště, komunikace K Borku, 
 chodník směrem k černým vra-
 tům, komunikace V Zátiší, ko-
 munikace Ve Višňovce, komu-
 nikace Spojovací, provizorní 
 parkoviště Čapkova, komunika-
 ce Na Výsluní, komunikace U Vo-
 dárny ze sdružených,
• vypracování projektových doku-
 mentací (PD): PD U Nové hos-
 pody, PD Obchvat, PD Poděbra-
 dova, PD Družstevní, PD 28. říj-
 na, PD Škrétova, PD Schodiště 
 most u Labe, PD Za Labem,
•  v oblasti vod a kanalizací:  Ceno-
 manský vrt ve zvodni prameniš-

 tě města Lysá n. L.  úprava vody
 a oplocení prameniště z roku 
 2015, kanalizace vodovod By-
 šičky, kanalizace v ulici Za Pá-
 vem, kanalizace Za Zámkem 
 vč. PD, rekonstrukce čerpací 
 stanice Litol,
• v oblasti školství: ZŠ B. Hrozné-
 ho čp. 12 rekonstrukce podlah a 
 obložení chodeb; ZŠ Komenské-
 ho rekonstrukce dívčích WC 
 pav. D; ZŠ Komenského školní 
 jídelna rekonstrukce topení, 
 další úpravy menšího rozsahu,
•  v oblasti kultury a tělovýchovy 
 – mimo projekty menšího roz-
 sahu (kino vzduchotechnika, 
 sportovní hala),
•  v oblasti bydlení, komunálních 

 služeb: doplnění veřejného 
 osvětlení, rekonstrukce balkonů
 v Milovicích I. etapa, PD čp. 13, 
 studie azylového domu starto-
 vací byty pro matky s dětmi, PD 
 parkoviště kol u nádraží, fasáda 
 a zateplení čp. 47 a 1370, výkup 
 pozemků cyklostezky, obchvat,
• v oblasti bezpečnosti a obrany: 
 MěP upgrade kamerového sys-
 tému 2 nové kamerové body.

I přes rozdělení prostředků zů-
stává k datu 29. 2. 2016 na rezerv-
ním fondu částka: 3 086 890 Kč a 
nerozdělených prostředků v roz-
počtu: 6 957 000 Kč.

Mgr. Jiří Havelka
starosta města Lysá n. L.
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Městský úřad

Krimi střípky

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

hodně zdraví, pohody a spokojenosti.

Odbor školství, kultury, soc. věcí a zdravotnictví

Jan Werich:
„Mít rád lidi a milovat lidi, to je celé tajemství 

a snad jediný recept na štěstí.“

80 let
Božena Chmelová

85 let
Jaroslava Molíková
Marie Schenková
Jarmila Boháčková
Zdeněk Macura

92 let
Marie Jirsová

93 let
Božena Chvojková
Oldřich Závodník
Věra Zumrová

Zadržení celostátně 
hledané osoby

Dne 8. 2. 2016 v 11.20 hodin 
bylo přijato oznámení, že v uli-
ci Zahradní u nových bytových 
domů v místě známém jako Slu-
néčkova zahrada leží v porostu 
neznámý muž. Strážníci ozná-
mení prověřili a bližším šetřením 
k místu události následně zjistili 
19letého muže ze Všetat, u kte-
rého se při následném dotazu 
k osobě zjistilo, že se jedná o ce-
lostátně hledanou osobu. Muž byl 
na místě omezen na osobní svo-
bodě a na místo byla přivolána 
hlídka Policie ČR, která si hleda-
ného následně převzala k prove-
dení dalších opatření.

Obtěžovali cestující
Dne 11. 2. 2016 v 15 hodin bylo 

přijato telefonické oznámení, že 
v čekárně vestibulu ČD se nachá-
zejí dvě osoby, které se navzájem 
ohrožují nožem. Na místo vyjely 
společně hlídky MěP a Policie ČR, 
které na místě ztotožnili 39letého 
muže z Milovic a 33letého muže 
z Lysé nad Labem, kteří jsou poli-
cistům dobře známí. Šetřením bylo 
zjištěno, že 33letý muž ohrožoval 
pouze sám sebe. Jelikož se jedná 

o osoby podnapilé, které se opako-
vaně vracejí a zdržují na místech, 
kde jim to tabákový zákon zakazu-
je, bylo jejich jednání oznámeno do 
správního řízení k projednání.

Alkohol za volantem
Dne 14. 2. 2016 v 9.55 hodin 

bylo přijato telefonické oznámení, 
že před nádražím se pohybují dva 
muži, kteří jsou pod vlivem alkoho-
lu, a jeden z nich se chystá z místa 
odjet motorovým vozidlem. Po 
oznámení byl muž již monitoro-
ván MKDS a na místo byla vyslána 
hlídka strážníků. Před samotným 
příjezdem hlídky muž nasedl do 
motorového vozidla a odjížděl 
směrem do centra města. Vozidlo 
bylo následně zastaveno v ulici Po-
děbradova a 40letý muž z Krchleb 
byl vyzván k provedení dechové 
zkoušky, kterou odmítl i policistům 
zasahujícím na místě. Na základě 
těchto skutečností bude věc pro-
jednána ve správním řízení na od-
boru dopravy.

Sledujte naše webové stránky na 
adrese www.mplysa.cz, kde najde-
te další informace.
Bc. Luboš Zita, zástupce ředitele 

Městské policie Lysá n. L.

Jedním z připravo-
vaných projektů měs-
ta Lysá nad Labem je 
rekonstrukce chodní-
ků v ulicích Českoslo-

venské armády a Mírová. Město 
se rozhodlo rekonstruovat chod-
níky z důvodu jejich špatného 
stavu a zvýšení bezpečnosti pě-
ších občanů na těchto frekvento-
vaných komunikacích. Tyto dvě 
ulice jsou součástí jakési páteře 
města. Vzhledem k velmi špat-
nému stavu chodníků a jejich 
velkému vytížení město Lysá 
nad Labem již v roce 2014 re-
konstruovalo 525 m2 chodníku 
v ulici ČSA, a to od ulice Na Písku 
po ulici Resslova.

Projektová dokumentace na 
ulici Československé armády 
byla zpracována pro Krajský 
úřad Středočeského kraje v roce 

Rekonstrukce chodníků
2006 a projektová dokumentace 
na ulici Mírová byla zpracována 
společností PRAGOPROJEKT, a. s.,
v roce 2014. Součástí projektu, 
který je I. etapou kompletní re-
konstrukce těchto dvou ulic, je 
rekonstrukce chodníků včetně 
autobusových zastávek. Měs-
to podá žádost o podporu do 
Integrovaného regionálního 
operačního programu (IROP), 
výzva č. 18 podpora bezpečnos-
ti dopravy a cyklodopravy, do 
konce dubna tohoto roku. Cel-
kové předpokládané náklady na
výstavbu necelých 6 000 m2 
rekonstruovaných ploch jsou asi 
8 mil. Kč. Nicméně konečná cena 
bude známa až po vybrání zho-
tovitele stavby. Předpokládaný 
termín zahájení je jaro 2017.

Kancelář MěÚ Lysá n. L.

Velkoobjemové kontejnery se budou přistavovat 3. sobotu 
v měsíci – tj. 16. 4. 2016 – pouze na tyto stanoviště: 
místo přistavení (typ kontejneru) čas rozvozu čas svozu
U Vlečky (BIO) 08.30 10.30
Ke Skále (BIO) 09.00 11.00
Brandlova – u trafa (BIO) 09.30 11.30
Mlíčník (BIO) 10.00 12.00
Dvorce (1x TDO, 1x BIO) 08.30 10.30
Byšičky (1x TDO, 1x BIO) 09.00 11.00
Řehačka (1x TDO, 1x BIO) 09.30 11.30
U Borku (1x TDO, 1x BIO) 10.00 12.00
Vysvětlivky: TDO – velkoobjemový kontejner na domovní odpad
                       BIO – velkoobjemový kontejner na zeleň
    
Pro občany z ostatních lokalit je k dispozici  sběrný dvůr, 
který je otevřen celý rok v tyto dny:
Pondělí–pátek 08.00–12.00 13.00–17.00
Sobota 08.00–13.00
Sběrný dvůr je u sídliště – bývalá kotelna, ulice Ke Vrutici 1738.
Podrobnější informace Vám rádi podáme na MěÚ, odbor 
správy majetku, tel.: 325 510 231. 

 Ivana Koštířová, referentka SMI

Přistavování kontejnerů 
v měsíci dubnu 2016

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

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

Předprodej vstupenek bude probíhat od 1. dubna 2016 
v Kině Lysá nad Labem.
Cena vstupenek je 250 Kč v předprodeji, 
300 Kč na místě.
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Kulturní přehled

16. 4. 2016 od 9.00 hodin
Plstění
v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

16. 4. 2016 
od 9.00 do 17.00 hodin
6. řemeslný jarmark
nám. Bedřicha Hrozného

17. 4. 2016 od 13.30 hodin
Jarní koncert BON REPOS

19. 4. 2016 od 19.00 hodin
Bene iční koncert
Kino Lysá nad Labem
www.kinolysa.cz

19. 4. 2016 od 17.00 hodin
Získej práci svých snů 
v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

23. 4. 2016 od 13.00 hodin
Milovická míle – běžecký závod
Hakenův stadion Milovice

21. – 24. 4. 2016
Narcis 2016
Elegance – Avantgarda
Regiony ČR 2016
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

22. 4. 2016 od 20.00 hodin
Vzhůru k nebesům
divadelní soubor Náplavka
Kino Lysá nad Labem
www.kinolysa.cz

26. 4. 2016 od 17.00 hodin
Kolo roku a významné 
svátky našich předků
přednáška v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

26. 4. a 27. 4. 2016 
od 18.00 hodin
Sindibád – muzikálové 
představení
Kino Lysá nad Labem
www.kinolysa.cz

29. 4. 2016 
od 16.00 do 18.00 hodin
Čarodějnice
v Rodinném centru Parníček
www.rcparnicek.cz

29. 4. 2016 od 20.00 hodin
Martin Kratochvíl & Jazz Q
koncert + křest CD Talisman
Kino Lysá nad Labem
www.kinolysa.cz

1. 4. od 17.00 Táta je doma   PREMIÉRA
1. 4. od 20.00 Teorie tygra
2. 4. od 10.00 Zootropolis: Město zvířat
2. 4. od 17.00 Zkáza krásou 
2. 4. od 20.00 Lída Baarová
3. 4. od 10.00 Řachanda
3. 4. od 15.00 Kung Fu Panda 3   3D PROJEKCE
3. 4. od 18.00 Teorie tygra
5. 4. od 17.00 Kung Fu Panda 3
5. 4. od 20.00 Totem vlka  
6. 4. od 17.00 Zootropolis: Město zvířat
6. 4. od 20.00 Deadpool
7. 4. od 15.00 Odpoledne pro seniory 
7. 4. od 20.00 Queen: A Night in Bohemia   ZÁZNAM KONCERTU
8. 4. od 20.00 Pavel Dobeš - koncert 
9. 4. od 10.00 Pat a Mat ve fi lmu   PREMIÉRA
9. 4. od 15.00 Va  kánská muzea   3D 
9. 4. od 17.00 Teorie tygra
9. 4. od 20.00 Spotlight  PREMIÉRA
10. 4. od 10.00 Řachanda
10. 4. od 15.00 Totem vlka  
10. 4. od 18.00 Dvojníci
12. 4. od 17.00 Deadpool
12. 4. od 20.00 Smrtelné historky
13. 4. od 17.00 Pat a Mat ve fi lmu  
13. 4. od 20.00 Padesátka   AKCE KINO KLUB
14. 4. od 17.00 Kung Fu Panda 3
14. 4. od 20.00 Jak básníci čekají na zázrak   PREMIÉRA
15. 4. od 17.00 Příběh lesa
15. 4. od 20.00 Teorie tygra
16. 4. od 10.00 Kung Fu Panda 3
16. 4. od 15.00 Rozpus  lý kabaret – Liduščino divadlo
16. 4. od 17.00 Jak básníci čekají na zázrak
16. 4. od 20.00 Nikdy nejsme sami
17. 4. od 10.00 Pat a Mat ve fi lmu  
17. 4. od 15.00 Příběh lesa
17. 4. od 18.00 Jak básníci čekají na zázrak
19. 4. od 19.00 Benefi ční koncert pro Domácí hospic na blízku 
  účinkují žáci a učitelé ZUŠ F. A. Šporka
20. 4. od 17.00 Řachanda   AKCE KINO KLUB
20. 4. od 20.00 Ulice Cloverfi eld 10
21. 4. od 17.00 Kniha džunglí   PREMIÉRA
21. 4. od 20.00 Spotlight
22. 4. od 20.00 Divadelní soubor Náplavka: Vzhůru k nebesům!
23. 4. od 10.00 Kniha džunglí 
23. 4. od 17.00 Teorie tygra
23. 4. od 20.00 Jak básníci čekají na zázrak
24. 4. od 10.00 Barbie: Tajná agentka  
24. 4. od 15.00 Kniha džunglí   3D PROJEKCE
24. 4. od 18.00 Nikdy nejsme sami
26. 4. od 18.00 Sindibád - muzikálové představení 
27. 4. od 18.00 Sindibád - muzikálové představení
28. 4. od 17.00 Kniha džunglí 
28. 4. od 20.00 Jak se zbavit nevěsty   PREMIÉRA
29. 4. od 20.00 Mar  n Kratochvíl & Jazz Q
  koncert + křest CD Talisman
30. 4. od 10.00 Kniha džunglí 
30. 4. od 17.00 Jak se zbavit nevěsty 
30. 4. od 20.00 Ulice Cloverfi eld 10
Připravujeme:
5. 5. od 19.00 Divadlo Pavla Trávníčka - komedie Sborovna
4. 6. od 20.00 Koncert legendární kapely Blue Eff ect
  v Letním kině

Kino Lysá n. L.                  4/2016do 25. 4. 2016
Výstava plstěných víl a 

 skřítků Olgy Otavové
v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

2. 4. 2016 od 20.00 hodin
Dvorecké plesání 
Hostinec U Háje, Dvorce

4. 4. a 18. 4. 2016
vždy od 14.30 hodin
Kavárnička dříve narozených
v restauraci U Bílé labutě

5. 4. 2016 od 16.30 hodin
Toulky minulostí  
Starověký Egypt
v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

5. 4. 2016 od 17.30 hodin
Přednáška a veřejná
diskuse o dopravě 
v okolí škol
ZŠ J. A. Komenského 

5. 4. a 12. 4. 2016
od 9.30 do 11.00 hodin
PC kurz pro začátečníky
v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

6. 4. a 20. 4. 2016 
od 16.30 hodin
Drátování 
v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

6. 4. a 20. 4. 2016
od 16.00 do 17.00 hodin
PC pohotovost 
v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

7. 4. 2016 od 18.00 hodin
Přírodní jedlé zahrady
v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

8. 4. – 10. 4. 2016 
Dobročinný bazar
areál sboru ČCE Lysá

12. 4. 2016 od 17.30 hodin
Lov jako součást kultury 
české barokní šlechty
v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

13. 4. 2016 od 16.00 hodin
Z pohádky do pohádky
v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz
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Městská knihovna

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

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

TOULKY MINULOSTÍ – 5. dubna 2016 od 16.30 hodin 
V této přednášce se s PaedDr. Marií Kořínkovou podíváme do starověkého 
Egypta. Vstup volný.

DRÁTOVÁNÍ  6. a 20. dubna 2016 od 16.30 hodin
Pravidelné kurzy drátování s Janou Procházkovou v knihovně.

PC POHOTOVOST 
 6. a 20. dubna 2016 od 16.00 do 17.00 hodin

Pokud si nevíte rady se zpracováním textového dokumentu, vyhledává-
ním na internetu či odesíláním mailové pošty, přijďte do knihovny! V tuto 
dobu totiž bude přímo pro Vás k dispozici poradenská počítačová služba, 
která Vám se základními problémy poradí. 

PŘÍRODNÍ JEDLÉ ZAHRADY – 7. dubna 2016 od 18.00 hodin
Chcete mít zahradu, která je v souladu s přírodou a skoro celý rok Vám 
bude poskytovat nejrůznější druhy ovoce, ořechů, léčivých bylin a divoké 
zeleniny při minimálním vynaloženém úsilí a bez chemie? Ing. Petra Vo-
denková Vám v rámci této přednášky představí méně známé chutné dru-
hy ovoce a bylin, které mohou nahradit rostliny, které mají pouze okras-
nou funkci.

LOV JAKO SOUČÁST KULTURY ČESKÉ BAROKNÍ ŠLECHTY 
 12. dubna 2016 od 17.30 hodin

Nedílnou součástí šlechtických panství byly od středověku lesy, které po-
skytovaly svým pánům nejen cenný zdroj příjmů, ale i prostor pro zába-
vu, pro lovení divoké zvěře. Od počátku 16. století pak dostával lov svá 
pevná pravidla a stal se fenoménem šlechtické každodennosti a kultury. 
Uvedená přednáška se bude týkat jednotlivých aspektů této, vpravdě aris-
tokratické činnosti v 17. a 18. století. Přednáší vědecký pracovník AV ČR 
Jiří Hrbek, PhDr., Ph.D.

Z POHÁDKY DO POHÁDKY 
 13. dubna 2016 od 16.00 hodin

Pohádkové čtení pro menší děti spojené s básničkami, říkadly, malová-
ním a jiným „skotačením“. Přijďte se svými ratolestmi objevovat krásný 
pohádkový svět! Určeno pro předškolní děti (ale i pro školáky, pokud 
budou chtít).

PLSTĚNÍ  16. dubna 2016 od 9.00 hodin
Kurz plstění zaměřený na výrobu plstěné víly, panenky či skřítka. Přijď-
te se naučit jak pracovat s vlnou. Kurzovné 260 Kč. V ceně kurzovného 
jsou zahrnuty náklady na materiál, plstící podložka a plstící jehla. Na kurz
 je nutné se přihlásit předem. Počet míst omezen! 

ZÍSKEJ PRÁCI SVÝCH SNŮ 
 19. dubna 2016 od 17.00 hodin

Nevěříte si, že i vy můžete mít dobré uplatnění na trhu práce?  Chybí vám 
neustále peníze a nemáte sílu cokoliv měnit? Chcete být šťastní? Přijďte se 
inspirovat na přednášku lektorky Ivety Šťastné.

KOLO ROKU A VÝZNAMNÉ SVÁTKY NAŠICH PŘEDKŮ
 26. dubna 2016 od 17.00 hodin

Umíte připravovat a prožívat rituály spojené s koloběhem ročních dob? 
Víte, které svátky jsou pohanské a které novodobé? Přednáší Ing. Zdena 
ŽIVA Matoušová Skálová.

PLSTĚNÉ PANENKY 
 30. března – 25. dubna 2016

Výstava plstěných víl a skřítků Olgy Otavové.

Na začátku dubna se také Měst-
ská knihovna Lysá nad Labem 
zapojila do projektu „Kniha do 
vlaku“. Následovala tak řadu ji-
ných českých knihoven, které tuto 

Knihy do vlaku
službu již nějaký čas ve spoluprá-
ci s Českými drahami úspěšně 
nabízejí. V čekárně na vlakovém 
nádraží v našem městě je umístěn 
stojan s knihami, které si cestující 
mohou bezplatně vzít s sebou do 
vlaku. Po přečtení je pak opět mo-
hou vracet na stejné místo nebo 
je nahradit nějakou jinou knihou, 
kterou již doma nepotřebují. Cí-
lem projektu je nejenom podpořit 
čtenářství či zpříjemnit cestujícím 
čas ve vlaku a čekárně, ale zároveň 
dát knihám, které by jinak skon-
čily ve sběru, další šanci.  Stojan 
pro Vás pravidelně kontrolujeme
a doplňujeme. Přesto bychom 
i Vás rádi požádali o kontrolu to-
hoto místa, abychom se s touto 
knihovničkou mohli společně těšit 
co nejdéle. Věříme, že tato služba 
u Vás najde kladný ohlas a že Vám 
tímto počinem zpříjemníme čas 
na Vašich cestách.

Městská knihovna
Lysá nad Labem
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Vážení čtenáři a čtenářky, v mě-
síci lednu jste měli možnost vypl-
nit dotazník ke kulturnímu životu 
ve městě. Dotazník připravila ko-
mise pro rodinu, školství a kulturu 
společně s kulturní referentkou, 
aby zjistila mínění veřejnosti o díl-
čích tématech kultury v Lysé nad 
Labem, a měla tak další podklady 
a materiály pro vytvoření chystané 
koncepce ke kultuře ve městě. Rádi 
bychom Vám poděkovali za Váš čas 
strávený nad dotazníkem a pře-
devším za Vaše názory a náměty, 
s kterými nyní budeme moci pra-
covat. Zároveň se Vám omlouvá-
me za nejasnosti ohledně termínu 
ukončení dotazníku a nedostateč-
ného zdůraznění, pro koho dotaz-
ník vyplňujete. Vše jsme se snažili 
stihnout do vydání lednových 
listů a nesmlouvavý termín v ex-
ponovaném prosinci způsobil tato 
pochybení. 

Celkově dotazník vyplnilo 198 
respondentů. Protože většina z Vás 
pojala úkol zodpovědně a nevyne-
chávali jste ani otevřené otázky, 
všechna data z dotazníku by zabra-
la téměř celé Listy. V této ucelené 
podobě budou k prostudování na 
webu města, tištěnou verzi zane-
cháme v knihovně a kině k nahléd-
nutí, dále výsledky zašleme provo-
zovateli kina, ředitelce knihovny, 
řediteli muzea a odboru školství, 
sociálních věcí, zdravotnictví a 
kultury. Pro tištěnou verzi do Lis-
tů jsme zvolili variantu gra ického 
znázornění a nejčastějších témat 
z otevřených otázek. (Pokud součet 
všech hlasů nesouhlasí, znamená 
to, že některý respondent danou 
otázku vynechal.)

1) Jak často navštěvujete ilmová 
představení v Kině Lysá nad Labem?

více než 1 za měsíc
1 za měsíc
1–3 za půl roku
méně než 1 za rok

 

Vyhodnocení dotazníku ke kultuře v Lysé nad Labem
2) Jak jste spokojeni s programovou 
nabídkou Kina v Lysé nad Labem?

velmi spokojený
spokojený
spíše nespokojený
velmi nespokojený
nevím, nedokážu posoudit

3) Navrhuji zlepšit/doplnit progra-
movou nabídku kina o – nejčastěji 
jste navrhovali:
1) zařazení starších ilmů, ilmový 
klub; 2) více dokumentů, nezávis-
lých a uměleckých ilmů, popř. vy-
tvořit tematické programy dle žán-
ru; 3) pokud je na programu dobře 
divácky hodnocený ilm, zařazovat 
jej častěji v měsíci do programu; 
4) zařadit do programu více kon-
certů různorodých žánrů a menších
kapel; 5) nainstalovat klimatizaci 
do sálu; 6) více divadelních před-
stavení pro děti i dospělé.

4) Jak často navštěvujete živá 
hudební představení pořádaná 
kdekoliv v Lysé nad Labem?

velmi spokojený
spokojený
spíše nespokojený

5) Jak jste spokojeni se službami 
Městské knihovny v Lysé nad 
Labem?

velmi spokojený
spokojený
spíše nespokojený
velmi nespokojený
nevím, nedokážu posoudit

6) Navrhuji zlepšit/doplnit služby 
knihovny o – nejčastěji jste navr-
hovali:

1) pořádat více autorská čtení, 
besedy; 2) rozšířit nabídku knih 
o současné autory; 3) zlepšit online 
databázi knih; 4) prodloužit oteví-
rací dobu kvůli lidem pracujícím 
v Praze; 5) zřídit různé nové zají-
mavé služby jako knihobudky.cz, 
rozvoz knih těm, kteří si nemohou 
sami dojít, nebo moderní čtenář-
ské průkazy s kódem.

7) Jak jste spokojeni se službami 
Muzea Bedřicha Hrozného?

velmi spokojený
spokojený
spíše nespokojený
velmi nespokojený
nevím, nedokážu posoudit

 

8) Navrhuji zlepšit/doplnit služby 
muzea o – nejčastěji jste navrhovali:

1) více zapojit muzeum do živo-
ta ve městě; 2) zlepšit spolupráci 
s ostatními kulturními institucemi, 
školami atd.; 3) zlepšit otevírací 
dobu; 4) zlepšit propagaci muzea; 
5) střídat různé expozice a pořádat 
přednášky; 6) zkusit zavést ko-
mentované prohlídky, využít nově 
prostor pro další kulturní aktivity 
(koncerty apod.).

9) Jak jste spokojeni s informova-
ností o konání a programu kultur-
ních akcí ve městě?

66

84

23

23

9

70

26

67

25

velmi spokojený
spokojený
spíše nespokojený
velmi nespokojený
nevím, nedokážu posoudit

 
10) Navrhuji zlepšit informovanost 
tímto způsobem – nejčastěji:

1) více používat městský face-
bookový pro il města, zlepšit 
webové stránky města, aktuali-
zovat informace; 2) vytvořit 
přehledný kulturní kalendář 
města na webových stránkách; 
3) více plakátů k akcím; 4) zřídit 
mailing list pro zájemce (jako 
má knihovna); 5) využívat měst-
ský rozhlas.

11) Chcete ve městě pravidelné 
městské slavnosti?

ano
ne
je mi to jedno

12) Jaké kulturní akce se Vám 
v loňském roce nejvíce líbily? Čím 
větší je nápis, tím častěji jste akci 
zmiňovali (na další straně).

13) Jaké kulturní zážitky Vám ve 
městě chybí? Čím větší je nápis, tím 
častěji jste akci zmiňovali (na další 
straně).

89

67

40

12
15

49

24

98

2

12

61

6756

112

10

39

26
10

11

49

138
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Centrum sociálních a zdravotních služeb 
Poděbrady, o. p. s.,

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

domovy pro seniory a seniory jednotlivce

XVII. ročník soutěže
Šikovné ruce našich seniorů 

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

Každý okruh činností má své propozice.

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

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

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

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

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

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

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

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

 Za organizátory Bc. Věra Součková

12)

13)

14) Jste:
žena
muž

 

15) Kolik Vám je let?
15–20
21–30
31–50
51–65
více než 66

77

119

V poslední otázce 16) Váš další 
doplňující komentář k tématu kul-
tury ve městě se často opakovala 
témata již dříve zmiňovaná, proto 
je zde nezařazuji.

Data zpracovala
Olga Kovaříková

13

119

51

76
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HERPETA, BELECO, z. s.
Město Lysá n. L., Polabské muzeum Poděbrady

připravili pro zájemce program na

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

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

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

aktuální informace na stanislav.svoboda@mestolysa.cz



13

Zámecké novinky

Zámecké novinky

Český název měsíce dubna se 
odvozuje ze slova dub. V tomto mě-
síci teprve začínají rašit duby. První 
dubnový den se nazývá apríl. Už od 
16. století je apríl spojen s různými 

žertíky a drobnými zlomyslnostmi. 
Jsme zvědaví na „zámecké žertíky“ 
a aprílové počasí, které nás čeká.

První letošní velkou společen-
skou akcí v našem domově byl 

Ve čtvrtek 25. února se sešli čle-
nové spolku i jejich přátelé, aby 
zhodnotili činnost v uplynulém 
roce a naplánovali akce na rok 
2016. O úvodní kulturní zážitek 
se postaralo saxofonové kvarte-
to ZUŠ F. A. Šporka pod vedením 
pana učitele Víta Andršta, zazně-
ly melodie z ilmu Podraz. Zprá-
va o činnosti za rok 2015 měla 
již tradičně podobu prezentace 
z fotogra ií z akcí minulého roku, 
ústním komentářem doprovodila 
předsedkyně spolku. Mnozí si při 
ní připomněli příjemné zážitky 
z Květinové slavnosti, adventu, 
Zimního setkání v zámeckém par-
ku, besed, předvánočního výletu 
do Bautzenu a Görlitzu.

Poděkování si zasloužil každý, 
kdo byl při těchto akcích nápomo-
cen. Nejvíce samozřejmě členové 
rady, kteří věnují jejich přípravě 

Valná hromada Spolku rodáků a přátel města Lysá nad Labem

bezesporu tradiční „Zámecký – 
Valentýnský ples“. 16. února jsme 
společně oslavili svátek zamilova-
ných – Svátek svatého Valentýna. 
Svátek lásky a náklonnosti mezi 
partnery. Den, kdy se tradičně 
posílají dárky, květiny, cukrovin-
ky, pohlednice (valentýnky), s te-
matikou stylizovaného srdce jako 
symbolu lásky. Proto jsme i my 
nezůstali pozadu. Patřičně vyzdo-
bený sál našeho zámku se začal 
plnit jak klienty našeho domova, 
tak pozvanými hosty. Těmi byli 
zástupci lyské Obce baráčnické, 
senioři z Centra seniorů Mělník a 
dále i příbuzní našich klientů. Po 
úvodní skladbě zámeckého kapel-
níka následovala dražba prvního 
tance s ředitelem domova. Ten 
odstartoval několik tanečních sé-
rií. Se svým tanečním uměním se 
nám přijeli pochlubit tanečníci 
z poděbradského Souboru coun-
try tanců, který pracuje při Svazu 
postižených civilizačními choro-
bami. Svým tanečním vystoupe-
ním nás přijeli povzbudit a mo-
tivovat do našich dalších životů. 
Vyzpovídali jsme i vedoucí soubo-
ru paní Mgr. Milenu Královou. Sou-
bor se schází jednou týdně a prů-
měrný věk účinkujících byl 73 let. 
Jejich vystoupení u nás na zámku 
bylo v pořadí 102., což symbolizo-
val i krásně vyzdobený dort z mar-
cipánu, který si od nás tanečníci 

odvezli. Po milém vystoupení a ná-
sledujících tanečních sériích přišla 
na řadu již dlouho očekávaná bo-
hatá tombola. Letos se sešlo přes 
200 cen. Děkujeme všem sponzo-
rům i nám zaměstnancům domo-
va, kteří ceny do letošní tomboly 
věnovali. Moc jsme si to užili. Za 
rok opět na shledanou.

Oslavili jsme Mezinárodní den 
žen. Každá z klientek dostala, spolu 
s přáním, i kytičku jako poselství 
nadcházejícího jara. Nezapomněli 
jsme s přáním a sladkostí i na naše 
zaměstnankyně.

Rádi bychom poděkovali všem 
našim dobrovolníkům, kteří nám 
pomáhají v naší práci, ať už jakou-
koliv formou. Rádi přivítáme další 
zájemce o dobrovolnickou činnost. 
Veškeré informace naleznete na 
našich webových stránkách www.
domovnazamku.cz  nebo je možné 
kontaktovat sociální pracovnice 
našeho domova, které případné 
zájemce velice rády s touto čin-
ností u nás seznámí. Také bychom 
rádi poděkovali sponzorům, kteří 
se rozhodli přispět na naši činnost 
inančně. Neobvykle se jich sešlo 

několik začátkem roku a my jsme 
za to moc rádi a děkujeme! 

Závěrem bychom Vám rádi po-
přáli, už tak očekávané, krásné jaro.

Za všechny „zámecké“ zdravím.
Mgr. Jiří Hendrich, ředitel

Domov Na Zámku Lysá n. L.

spoustu hodin volného času. Za to 
jim byl z rukou pana starosty Jiřího 
Havelky a z rukou předsedkyně 
spolku předán malý květinový dá-
rek, pozdrav jara. 

Součástí programu byl již poně-
kolikáté historický test, tematicky 
zaměřený na život a dobu Karla 
IV., jehož 700. výročí narození si 
v letošním roce připomínáme. Au-
torem testu je Michal Řezníček, 
ředitel Státního okresního archivu 
Nymburk se sídlem v Lysé nad La-
bem, a člen rady spolku. Test nebyl 
z nejlehčích, ukázal na „díry“ ve 
vědomostech o největším Čechovi 
našich dějin. Tři nejlepší obdrželi 
láhev vína s etiketou hraběte Špor-
ka. Nešlo jenom o to něco vyhrát, 
ale také se dále vzdělat.

Předsedkyně Spolku rodáků se-
známila přítomné s plánovanými 
akcemi na rok 2016, které vychá-

zejí z inančních možností spolku, 
resp. závisí hlavně na výši dotací 
z kulturního fondu města. Prio-
ritou letošního roku by měly být 
celoměstské slavnosti v termínu 
27. – 28. 5. 2016, na jejichž přípra-
vě by se měli rodáci podílet a část 
programu zajišťovat. O akcích a 
jejich termínech Vás budeme po-
drobněji informovat v naší skříňce 
na Domu s pečovatelskou službou, 
v Listech i na internetových strán-
kách Spolku rodáků a přátel města 
Lysá nad Labem.

Část programu byla věnována 
úpravě stanov, s nimiž seznámil 
přítomné Miloš Dvořák. Důvodem 
je změna legislativy, podle níž musí 
každý spolek doplnit náležitosti do 
spolkového rejstříku nejpozději do 
konce letošního roku.

Po schválení usnesení se o hu-
dební tečku postaral pan Bohu-

mil Kolací, který bez not a dlouhé 
přípravy zahrál na klavír několik 
skladeb. 

Závěrem se na Vás, milí čtenáři, 
obracím s následujícím návrhem –
pomozte nám rozšířit kmenovou 
základnu našich členů. Pokud ne-
chcete jenom kritizovat, ale pro 
kulturní život města něco v přá-
telském kolektivu udělat, rádi Vás 
přivítáme do svých řad. Bližší in-
formace podá předsedkyně spolku 
Dana Papáčková (tel.: 702 010 133, 
d.papackova@seznam.cz).

Budeme se těšit na setkání na 
našich akcích v roce 2016, z nichž 
nejbližší je beseda s paní Ing. Ale-
nou Novotnou dne 24. 3. 2015 
v 17.30 hodin v Městské knihovně 
Lysá nad Labem na téma Exotika 
na Srí Lance. 

Dana Papáčková
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Lyžařský kurz

S p o l e č n o s t 
FCC (dříve .A. S. A.
spol. s r. o.) je 
jednou z nejvý-
z n a m n ě j š í c h 

evropských irem, zabývajících 
se nakládáním s odpady a po-
skytováním komunálních služeb. 
V České republice působí od roku 
1992. Ale to, že má  zkušenosti 
s tříděním odpadu, pro nás neby-
lo tak zásadní, jako její reklamní 
slogan „chceme dělat správné 
věci“. I my bychom je rádi děla-
li, a proto se naše MŠ Čtyřlístek 
přihlásila již loni do celostátní 
akce této irmy „Soutěž s pa-
nem Popelou“. Jde o ekologickou 
soutěž pro školy, která má upo-
zornit na současný neutěšený 
stav životního prostředí. Cílem 
soutěže je zavedení trvalého sys-
tému separovaného sběru papí-
ru (a případně i dalších složek 
odpadu) ve školách a školkách, 

Chceme dělat správné věci
neboť je obecně známo, že vý-
chova k ekologickému cítění má 
největší efekt v naší společnosti 
u nejmladší generace, která pak 
své osvojené návyky přenáší 
i do domácností.

Sběr druhotných surovin pro-
bíhal v regionu střední Čechy ve 
dvou kategoriích a odměnou pro 
pět nejpilnějších škol byla věc-
ná cena v podobě sportovních 
potřeb či společenských her ve 
výši 5 000 Kč. V první kategorii 
se hodnotilo množství sebraného 
papíru na 1 žáka. Naše mateřská 
škola se s 19 kg sběru na osobu 
umístila na 44. místě (předhonila 
nás z Lysé nad Labem jen MŠ Drá-
ček, která skončila na úžasném 
19. místě). Ve druhé kategorii 
šlo o množství sebraného papíru 
celkem. Zde jsme pak, za velké 
podpory rodičů, s nasbíranými 
2 800 kg starého papíru obsadi-
li krásné 33. místo (MŠ Dráček 

47. místo a MŠ Pampeliška na 
53. místě). 

Celoroční soutěž jsme sice ne-
vyhráli, ale vzhledem k tomu, že 
jsme společně nasbírali skoro 
3 tuny starého papíru, může nás 
určitě hřát pocit dobře odvedené 
práce. A na závěr jedno tajemství. 
Možná, že jste nevěděli, že ode-
vzdáním 1 tuny starého papíru 
k recyklaci zachráníte 2 ha lesa, 
ale my už to víme, a proto jsme 

se do soutěže přihlásili i v letoš-
ním školním roce. Moc děkujeme 
všem, co nám pomáhají a i když 
nám budete držet palce, abychom 
pro tentokrát vyhráli, je jasné, že 
v tomto případě platí dvojnásob 
– NENÍ DŮLEŽITÉ VYHRÁT, ALE 
ZÚČASTNIT SE!

Za kolektiv učitelek 
MŠ Čtyřlístek

Jitka Churáčková, DiS.

Angličtina pa-
tří mezi povinné 
školní předměty 
už mnoho let. 
Někteří žáci si 

význam tohoto předmětu uvě-
domují, jiní ale mnohdy tápou a 
kladou si otázku „Proč se musím 
učit anglicky, když bydlím v Če-
chách?“

Na začátku prosince přišla 
paní učitelka Burcalová do hodi-
ny angličtiny s velmi zajímavým 
nápadem – napsat anglicky do-
pis a poslat ho někam do zahra-
ničí. Žáky tento nápad okamžitě 
zaujal a ihned se začaly rodit 
první nápady, co a jak napsat.

Paní učitelka je členkou mo-
torkářského klubu Southern 

Jak jsme psali do Ameriky

Cruisers Riding Club, který sídlí 
v Americe a má pobočky téměř 
po celém světě. Volba byla tedy 
jasná, začali jsme psát přáníčka 
do Ameriky, kterou dosud větši-
na z nás znala jen z ilmů. Paní 
učitelka požádala své přátele a 
jejich rodiny o adresy a vše moh-
lo začít!

Namalovali jsme přáníčka 
k Vánocům a ke každému přání 
jsme přidali pár řádků o sobě. 
Celkem jsme vytvořili sedmnáct 
přáníček. Šestnáct jich bylo ode-
sláno za moře do různých ame-
rických států a jeden do Kanady.

S trochou napětí jsme poté če-
kali, jestli přijdou odpovědi. Do-
čkali jsme se! Odpovědi začaly 
přicházet v půlce ledna. Všichni 

jsme z nich měli opravdu velkou 
radost. Hodně z nás díky tomu 
změnilo svůj vztah k učení ang-
ličtiny, protože jsme zjistili, že je 
vlastně skvělé, když člověk může 
'jen tak' napsat někomu, kdo žije 
tisíce kilometrů daleko.

Velikého překpavení jsme se 
dočkali, když k nám tento týden 
doputoval balíček od Terryho 
McCowana z Tennessee. Všechny 

děti, co poslaly přáníčka, dosta-
ly od 'drsných' amerických mo-
torkářů pastelky a ořezávátka 
z Ameriky.

Myslím, že můžeme být šťast-
ní. Už nyní se všichni moc těšíme 
na další dopisování v angličtině. 
Je fajn mít nové přátele až za mo-
řem, no ne?

Žáci 6. B a
Helena Burcalová

Skupina studentů naší školy vyjela ve 
dnech 14. 2. – 19. 2. 2016 na výběrový ly-
žařský kurz do Seebodenu v jižním Rakous-
ku. Lyžovali jsme a snowboardovali v areálu 

Goldeck ve Vysokých Taurech.
Mgr. Zdeněk Doležal, učitel tělesné výchovy
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Ve dnech 18. až 
20. února 2016 
probíhal na Výsta-
višti v Lysé nad 

Labem již tradiční veletrh uč-
ňovských a studijních oborů 
ŘEMESLA 2016, pořádaný ve 
spolupráci s Krajskou hospo-
dářskou komorou Střední Če-
chy. Ve výstavních prostorách 
předvádělo své řemeslo sedm-
náct odborných škol a učilišť. 
I v letošním roce byla vyhláše-
na soutěž o nejlepší prezentaci 
školy. Odborná porota hodnoti-
la tři aktivity: prezentaci školy 
na pódiu, celkový vzhled stánku 
a připravené aktivity ve stánku 
pro návštěvníky veletrhu. V naší 

Veletrh učňovských a studijních oborů – Řemesla 2016
expozici, tedy v expozici Střední 
školy oděvního a gra ického de-
signu Lysá nad Labem, si mohli 
návštěvníci i žáci základních 
škol prohlédnout práce studen-
tů všech oborů. Někoho oslovila 
kreativní stínidla zavěšená na 
rastru stánku, jiní obdivova-
li papírové objekty. Novinkou 
poutající pozornost přítomných 
byly tkalcovské stavy, na kte-
rých studentky interiéru před-
vedly ruční tkaní koberců a 
předložek. Součástí prezentace 
naší školy byla módní přehlídka 
žáků oboru oděvní design. Divá-
ci potleskem ocenili nejen mo-
dely sportovního charakteru, 
ale i kolekce společenských šatů 

a dlouhé extravagantní róby. 
Kreativní účesy a líčení mane-
kýnek vytvořili žáci odborných 
škol z Čelákovic a Neratovic. 

Potěšující a zároveň zavazu-

jící pro další ročník veletrhu je 
získání 1. místa v soutěži o nej-
lepší prezentaci školy. 

Alena Hlavatá, vedoucí
učitelka praktických cvičení

Od 14. 
do 17. úno-
ra jsme se 
zúčastni l i 
výjezdu do 

německého Lichtenfelsu, který 
každoročně pořádá naše škola, 
Obchodní akademie v Lysé nad 
Labem.

Hned první den jsme poznali 
krásy německého města Bam-
berk, ve kterém nás zaujala pře-
devším architektura. Za zmínku 
stojí budova staré radnice, kte-
rá je postavena uprostřed řeky 
a v minulosti rozdělovala město 
na církevní a měšťanskou část.

Následující den jsme se na 
"Franken Akademie" ve Schney 
u Lichtenfelsu všichni seznámili 
při společné práci na projektu se 
studentkami bamberského gym-
názia. S nimi jsme mimo jiné řešili  
témata společné historie Němec-

Anglicky v Německu nejen o uprchlické krizi

ka a České republiky, evropské 
uprchlické krize v SRN a ČR či spo-
lupráci obou zemí v pohraničí.

Při práci ve skupinách jsme ko-
munikovali anglicky, německy, a 
dokonce i rusky. Díky tomu jsme 
měli možnost se v daném jazyce 
zlepšit. Překvapila nás neznalost 

základních informací o České 
republice ze strany německých 
studentek. Naopak jsme se do-
zvěděli mnoho užitečného z reálií 
německých zemí a v neposled-
ní řadě jsme ochutnali i skvělou 
německou kuchyni.

Výjezd do sousedního Bavorska 

se prostě vydařil, jsme bohatší 
o nové znalosti i zkušenosti a pro-
jektu se my dvě příští rok rády 
zúčastníme znovu.

Patricie Bolardová a
Nikola Kropáčková

studentky 3. ročníku  
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V naší 
škole se 
stále něco 
děje. Mož-
ná jste už 
slyšeli o Jar-
ních hrát-

kách, Slavnostech padajícího listí, 
Aprílových dnech, Vánočním jar-
marku, soutěži “Komenského má 
talent!”, Křesle pro hosta a dalších 
akcích pořádaných školním parla-
mentem. Všechny akce jsou velice 
náročné jak po stránce časové, tak 

Jak přišly zprávičky na svět 
organizační. Včasné předávání 
informací je složité, a proto se 
zrodily zprávičky. S touto my-
šlenkou přišli členové školní-
ho parlamentu a nápad se ujal. 
Postupně se zprávičky rozšířily 
o další rubriky. Prostřednictvím 
školního rozhlasu se každé úte-
rý dozvídáme o významných 
událostech ze školy, našeho 
města i celého světa. Ale to není 
všechno! Hlasatelé pochválí 
všechny, kteří úspěšně repre-
zentují naší školu ve vědomost-

ních a sportovních soutěžích, 
popřejí těm, kteří mají svátek, 
a “stříhají metr” do prázdnin.  
Připomínáme si významné dny 
a státní svátky, vysvětlujeme 
jejich původ. Parlamenťáci si 
vše připravují i vyhlašují sami. 
Pravidelné úterní zprávičky se 
staly příjemnou součástí života 
naší školy.

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

Ne 17. 4. MUDr. Čerňanská
Po 18. 4. MUDr. Čerňanská
Út 19. 4. MUDr. Matasová
St 20. 4. MUDr. Chocholová
Čt 21. 4. MUDr. Dáňová
Pá 22. 4. MUDr. Čerňanská
So 23. 4. MUDr. Matasová
Ne 24. 4. MUDr. Matasová
Po 25. 4. MUDr. Čerňanská
Út 26. 4. MUDr. Matasová
St 27. 4. MUDr. Chocholová
Čt 28. 4. MUDr. Dáňová
Pá 29. 4. MUDr. Matasová
So 30. 4. MUDr. Dáňová
Ne 1. 5. MUDr. Dáňová

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

Úterní podvečer 23. 2. zaplnili 
knihovnu v Lysé posluchači, kte-
ré přilákala přednáška „Domácí 
hospicová péče“ paní Jany Sie-
berové, zakladatelky domácího 
hospice Duha v Hořicích v Podkr-
konoší. Paní Sieberová přijela na 
pozvání nově vznikajícího Domá-
cího hospice Nablízku.

Jana Sieberová poutavě vy-
právěla o své životní dráze ane-
steziologické zdravotní sestry a 
zejména o tom, co ji po 20 letech 
strávených na operačním sále 

Přednáška Domácí hospicová péče
přivedlo k rozhodnutí opustit 
své stávající zaměstnání a pustit 
se na nelehkou cestu budování 
domácího hospice. Velmi otevře-
ně a upřímně se rozdělila o své 
osobní zážitky a zkušenosti spo-
jené se začátky práce pro hospic. 
Své zkušenosti doplnila velmi 
zajímavými videoprojekcemi, ve 
kterých vystupovali sami hospi-
coví pacienti a popisovali, co pro 
ně možnost vstoupit do hospico-
vé péče znamená. Přestože téma 
přednášky bylo těžké a poslucha-

čům se nejednou během večera 
tlačily slzy do očí, všichni od-
cházeli spokojení a dobře nala-
dění. Jana Sieberová kolem sebe 
šíří pozitivní energii a dodává 
lidem naději.

Do závěrečné diskuse se za-
pojil také manžel paní Sieberové 
MUDr. Pavel Sieber, který pro ho-
řický hospic pracuje jako hospi-
cový lékař.  Oba manželé se snaží 
o to, aby se domácí hospicová 
péče stala nedílnou součástí na-
šeho zdravotnictví, a zároveň se 

zasazují o její inancování.
Tým lyského hospice velice 

děkuje manželům Sieberovým 
za poutavé vyprávění a kolekti-
vu knihovny v Lysé za ochotu a 
pomoc při realizaci přednášky. 
O dalších aktivitách Domácí-
ho hospice Nablízku se dočtete 
na webových a facebookových 
stránkách (www.hospic-lysa.cz a 
www.facebook.com/hospiclysa) 
nebo na stránkách Listů.

P. Furgaláková, G. Skružná,
K. Ternbachová, B. Urbanová
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TIRÁŽ

Linka pomoci obětem krimi-
nality a domácího násilí má čís-
lo 116 006. Pracuje nonstop, je 
bezplatná a poskytuje diskrétně 
odborné rady.  

Na telefonní linku 116 006 se 
může obrátit každý, kdo se cítí 
být obětí trestného činu, a to bez 
ohledu na to, zda trestný čin byl 
nebo nebyl oznámen. Volat mohou 
oběti různých forem násilí včetně 
násilí domácího. Pomoc na lince 
je určena i obětem nedbalostních 
trestných činů, např. dopravních 
nehod. Linka poskytuje okamžitou 
pomoc, rady a informace ženám, 
mužům i dětem. Volat mohou lidé 
i při pouhém podezření, že jsou 
obětí některé z forem domácího 
násilí, ať už fyzického, psychické-
ho, ekonomického, či sociálního, 
stalkingu, nebezpečných výhrůžek 
a podobného trestního jednání. 

Na linku 116 006 mohou volat 
pozůstalí po obětech úmyslných 
i nedbalostních trestných činů, 
kterým linka zprostředkuje rych-
lou a nadstandardní pomoc Bílé-
ho kruhu bezpečí nebo nejblíže 
situované kvalitní služby. Linka 
poskytuje pomoc také svědkům 
trestných činů, kteří byli událostí 
traumatizováni, potřebují psychic-

Linka pomoci obětem kriminality 
a domácího násilí

kou podporu a informace o svých 
právech a ochraně.  

Provozovatel linky Bílý kruh 
bezpečí věnuje výraznou pozor-
nost prevenci kriminality a na lin-
ku mohou zavolat i lidé, kteří se 
odůvodněně obávají, že se mohou 
stát obětí trestného činu a svou si-
tuaci potřebují konzultovat.

Vznik a provoz této nové služby 
je realizován díky inanční pod-
poře Nadace Open Society Fund 
Praha a programu Dejme (že)nám
šanci, který je inancován z Nor-
ských fondů.

Více informací naleznete na 
stránkách www.linka-pomoci.cz.
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Kavárnička s Valentýnem
Tak už máme za sebou po 

masopustním veselí i veli-
konoční svátky a prožíváme 
konečně přicházející jaro. Za-
hrádky se hlásí o naši pozor-
nost. Nakupujeme semínka 
na záhonky, do skleníčků či 
pařenišť pak přísady salátu a 
jiné rané zeleniny, vynášíme 
pokojové květiny na balkonky 
či otevřená okna a radujeme 
se z životodárného sluníčka. 
Hlavně o tom všem diskutuje-
me na setkáních v Kavárničce 
a radíme se, jak to udělat, aby 
naše zahrádka byla ta ze všech 
nejhezčí.

V měsíci únoru, ač nejkratším 
v roce, jsme se setkali hned tři-
krát. O tom prvním setkání jsme 
informovali v minulých Listech. 
Při druhém jsme slavili svátek 
svatého Valentýna – svátek všech 
zamilovaných. Ten jsme si přece 
nemohli nechat ujít – vždyť v na-
šem kolektivu jsou přece krásné 
vztahy, i když ne přímo zamilova-
né jako u mladých. A potěšit ně-
koho srdíčkem – to jistě udělá ra-
dost jak odesílateli, tak příjemci.

Bylo jenom trochu problé-
mem, kde srdíčka zhotovit. Tady 
nám velice vyšla vstříc paní ředi-
telka ZŠ Jana Amose Komenské-
ho – paní Mgr. Marie Nováková. 
Ve výtvarné výchově nám necha-
la vyrobit srdíček hezkou řádku. 
A nebyla to srdíčka ledajaká! Na 
lícové straně červená, lásku zna-
menající, na rubu bílá, aby se na 
ně mohlo hezky napsat přáníčko. 
Žáci si s tím hezky vyhráli a dob-
ře věděli, že je to pro „dědečky“ 

a „babičky“, aby trochu omládli. 
Tak to opravdu tvořili s velkou 
radostí a za to jim všichni moc 
děkujeme!

Srdíčka se rozdávala každému 
z nás hned při příchodu. Ujala se 
toho paní Boženka Vitmanová, 
která s námi tráví každé poseze-
ní a právě s valentýnskými srdíč-
ky má zkušenosti. Problém byl 
snad jediný – neměli jsme tolik 
tužek a per, aby se to zvládlo tak 
během půl hodiny. No ale nako-
nec to probíhalo dobře, paní Bo-
ženka přinášela pero tomu, kdo 
jej potřeboval, a vesele se psalo. 
Dohodli jsme se, že na červenou 
stranu srdíčka se napíše adresa 
– resp. komu to v Kavárničce po-
síláme, a na druhou, bílou stranu, 
se napíše milý vzkaz. A hlavně! 
Nemusíme se podepisovat! To 
samozřejmě vzbudilo veselí a in-
tenzivní psaní. Ale nic neobvyk-
lého se v přáníčkách neobjevilo, 
všichni byli spokojeni. Nu a aby 
se k tomu udržovala dobrá nála-
da, zpívali jsme k tomu „zamilo-
vané“ písničky a tančili při nich.

Čtrnáct dnů nato jsme nejdříve 
popřáli naší milé paní Božence 
Chmelové k jejím kulatým naro-
zeninám. Bylo to ještě milejší tím, 
že paní Božence přijela popřát 
i její dcera z Kanady. Tak jsme 
měli příležitost se před naší kra-
jankou z ciziny hezky ukázat, 
jak si - co by senioři – užíváme 
šťastného stárnutí. Samozřejmě i 
s tancem, ke kterému byla kra-
janka vyzvána.

Pak jsme se věnovali dalšímu 
tématu. Sestavili jsme anketu 

– dotazník, jak se-
nioři v našem městě 
prožívají svůj podzim 
života a jaké k tomu 
mají možnosti a pod-
mínky. Samozřejmě 
anketa anonymní, 
nebylo třeba se pode-
pisovat. Ale v deseti 
otázkách měli všich-
ni účastníci možnost 
se vyjádřit, jaké jsou 
ve městě podmínky 
pro kulturní vyžití 
seniorů, a co by konkrétně na-
vrhovali, aby se naše stárnutí 
stalo opravdu šťastným. Anketa 
zaujala všechny z Kavárničky, 
k mnohým otázkám dávali i 
hlavy dohromady. Nepoved-
lo se nám ale všechny anketní 
listy vyplnit – už třeba z jedno-
duchého důvodu, že nám opět 
chyběl dostatek per či tužek. 
Tak jsme se domluvili, že si 
vezmeme anketní listy domů 
a přineseme je vyplněné do 

příští Kavárničky. Pak se tepr-
ve vše vyhodnotí a bude jistě 
zajímavé, jakých se dopracu-
jeme závěrů. To zveřejníme až 
v květnových Listech.

A pak už nám nezbylo než se 
rozloučit s přáním hezkého pro-
žívání jara a práce na zahrád-
kách. Naše příští setkání bude 
4. dubna a v ostatní termíny, 
uvedené v kulturním kalendáři. 
Těšíme se na Vás! 

MVDr. Jan Kořínek

Od listopadu minulého roku 
v našem městě funguje program 
třídění odpadu, který se nám 
podařilo zavést ve spolupráci 
s panem tajemníkem, odborem 
správy majetku a odborem IT. 
Po čtvrt roce provozu odevzdalo 
v rámci programu 258 občanů 
téměř 10 tun vytříděného od-
padu. Dalších skoro sto občanů, 
kteří jsou v programu zaregistro-
váni, dosud žádný odpad neode-
vzdalo (data z února 2016). Mezi 
vytříděným odpadem převládá 
papír, díky kterému někteří zapo-
jení občané šetří i stovky korun 
ve slevě na poplatcích za komu-

Program třídění odpadu
nální odpad pro rok 2017. I když 
v polovině února proběhl svoz 
tříděného odpadu, byl jsem za-
čátkem března přítomen na rad-
nici situaci, kdy volala obsluha 
sběrného dvora, že prostor pro 
ukládání pytlů z programu je 
zaplněn a potřebují je odečíst 
pomocí software a odvézt. Jsem 
potěšen, že zavedený program i 
přes počáteční nedůvěru někte-
rých spoluobčanů funguje. Infor-
mace k programu naleznete na 
www.mestolysa.cz/cz/zivotni-
-prostredi/odpady/.

Petr Eliška
zastupitel za Kulturně!

V poslední době se na strán-
kách  Listů objevují kritické 
články na současné vedení 
města, především je pak kriti-
ka adresována starostovi, panu 
Jiřímu Havelkovi. O její opráv-
něnosti či neoprávněnosti na 
těchto řádcích polemizovat ne-
chci, ty ať posoudí osoby k tomu 
kompetentní. Chtěla bych zde 
vyjádřit svůj názor, k čemu by 
neměly dle mého městské novi-
ny sloužit. 

Jedním z výdobytků demo-
kracie je svoboda slova. Patřím 
k těm, kteří jsou za ni rádi a cen-
zura je to poslední, co by mělo 

Jak já to vidím
mediální prostředí ovládat. Ke 
svobodě slova patří bezesporu 
i kritika. ALE! Ta by měla být 
konstruktivní, věcná, vedená 
ve slušnosti. To za prvé. A za 
druhé, prostor v městských 
novinách by neměly politické 
subjekty zneužívat k vlastní 
stranické propagandě, ta přeci 
patří do tiskovin příslušných 
stran, na jejich mítinky, do před-
volebních debat… Takže si Listy, 
prosím, nepleťme s politickým 
kolbištěm. Nehledě na to, kdo 
má rozsáhlé články na stejné 
téma stále dokola číst!

Jana Křížová (jzk)
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Jednou z dalších možností i-
nancování Jednotky sboru dobro-
volných hasičů Lysá nad Labem je 
právě IROP 2014–2020. 

Speci ický cíl 1.3 IROP „Zvýše-
ní připravenosti k řešení a řízení 
rizik a katastrof“ Integrovaného 
regionálního operačního progra-
mu (IROP) je zaměřen na zajištění 
připravenosti základních složek 
Integrovaného záchranného sys-
tému (IZS) v území se zvýšeným 
výskytem mimořádných událostí 
a rizik z nich vyplývajících nebo 
s kumulovanými mimořádnými 
událostmi a riziky, které souvisejí 
s klimatickými změnami, antropo-
genními a technologickými riziky. 
Pro speci ický cíl 1.3 jsou aloko-
vány 3 % celkové alokace IROP ve 
výši cca 4,1 mld. Kč.

Dobrovolní hasiči aktuálně 
navrhují městu, jako zřizovateli 
jednotky, neprodleně zahájit úko-
ny vedoucí k získání této dotace. 
Lysé nad Labem se tímto pro-
jektem otevírá dosud nevídaná a 
neopakovatelná možnost úspory 

značného množství inančních 
prostředků města při řešení 
potřeb JSDHO! 

Opakovaně na vysvětlenou 
uvádím: Jednotku sboru dob-
rovolných hasičů obce (tedy 
hasiče s technikou, kteří jezdí 
k zásahům) zřizuje, dle zákona 
133/1985 Sb., o požární ochra-
ně, obec. Zřizuje ji pro zajištění 
požární ochrany v obci. Naproti 
tomu Sbor dobrovolných hasi-
čů je spolek zřízený dle občan-
ského zákoníku. Tomuto spolku 
přísluší společenská, kulturní a 
sportovní činnost, práce s mlá-
deží, spolupráce s obcí a jednot-
kou sboru dobrovolných hasičů 
obce při zabezpečování požární 
ochrany v obci. 

Žádám členy zastupitelstva měs-
ta, aby se s dokumentem seznámili 
a při hlasování jej podporovali! 
Při případném dotazu mě neváhej-
te kontaktovat.

Jiří Zima, starosta 
SDH Lysá nad Labem

Financování Jednotky SDH

V ý s t a v i š t ě
v Lysé n. Labem
bylo místem, kde 
v termínu 18. 
– 20. 2. 2016 

probíhal Veletrh učňovských a 
studijních oborů – ŘEMESLA 
2016, který již třetím rokem 
pořádala Krajská hospodářská 
komora střední Čechy. V letoš-
ním roce vystavovalo celkem 
17 středních škol z okresů Praha- 
východ, Nymburk, Praha-západ 
a Kolín. Školy v okrese Mladá Bole-
slav měly bohužel prázdniny, tak-
že jejich zástupci se akce neúčast-
nili. Všechny zúčastněné školy 
se zapojily do Soutěže o nejlepší 
prezentaci školy, která je každo-
ročně vyhlašována. V soutěži jsou 
hodnocena 3 kritéria – prezenta-
ce studenta školy na pódiu, celko-
vý vzhled stánku školy a aktivita 
ve stánku, která má zaujmout ná-
vštěvníky, jimiž jsou především 
žáci ZŠ. Odborná porota složená 
ze zástupců irem Continental 

Automotive Czech republic s. r. o., 
Crystal Bohemia a. s. Poděbrady, 
CZECHINVEST, Asociace kuchařů 
a číšníků ČR, KÚ Středočeského 
kraje, KHK střední Čechy vybrala 
tři školy s nejlepším hodnocením. 
První místo obsadila již tradičně 
SŠ oděvního a gra ického desig-
nu Lysá nad Labem, na druhém 
místě byla SŠ COPTH Praha 9 
a třetí příčku získala OA Lysá nad 
Labem. Prezentace škol byla vel-
mi zajímavá, školy každým rokem 
své představení zdokonalují, če-
hož si návštěvníci velice cení.   

Na akci byly pozvány základní 
školy, pro které byl celý program 
připraven. V letošním roce akci 
navštívilo více jak 450 žáků ZŠ. 
Školy, které na akci vyslaly své 
žáky velmi často s výchovnými 
poradci, mají zájem svým žá-
kům umožnit co největší přehled 
o vzdělávací nabídce v kraji. Kro-
mě samotné výstavy byla pro 
žáky ZŠ připravena soutěž, která 
je svými otázkami zavedla pří-

Veletrh učňovských a studijních oborů – Řemesla 2016
mo do stánků jednotlivých škol, 
kde mohli žáci získat odpovědi. 
Krajský úřad Středočeského kra-
je podpořil soutěž zajímavými a 
motivujícími cenami. Samozřej-
mě na akci zavítali také studenti 
z vystavujících škol, kteří přišli 
podpořit své spolužáky. Pro ně 
a hlavně pro žáky ZŠ vystoupili 
v úvodu jednotlivých dní zástup-
ci irem Continental Automotive 
Czech republic s. r. o. a Crystal 
Bohemia a. s., Poděbrady, kteří 
jim představili práci v jejich irmě 
a motivovali je ke studiu v jejich 
oborech se zajímavými možnost-
mi práce po absolvování studia. 
Vzhledem k nedostatku technic-
ky vzdělaných odborníků chtějí 
irmy cílit již na žáky ZŠ a moti-

vovat je ke studiu technických 
oborů. Firma Crystal Bohemia 
Poděbrady nabízí stipendium pro 
studenty oborů, které potřebuje. 
Tyto obory mohou studovat např. 
ve SOŠ a SOU Nymburk.

Závěr programu ve čtvrtek i 
v pátek patřil módní přehlídce, kte-
rou předvedla SŠ oděvního a gra-
ického designu Lysá nad Labem. 

Každým rokem je to vždy očeká-

vané vystoupení, které nikdy ne-
zklame a potěší širokou diváckou 
veřejnost. SOŠ a SOU Čelákovice a 
SOŠ a SOU Neratovice připravily 
v jednotlivých dnech styling mode-
lek, což umožnilo i těmto školám 
předvést své výsledky. 

Také v sobotu byla návštěvnost 
vysoká a rodiče žáků zvažující bu-
doucí studia svých dětí měli mož-
nost navštívit jednotlivé školy 
a pohovořit se zástupci a stu-
denty škol. Program na pódiu 
obohatila Modelingová agentura 
z Nymburka, která představila 
děti ve věku 4–16 let připravující 
se na uměleckou dráhu. 

Všichni návštěvníci měli v prů-
běhu třech dnů možnost vyzkoušet 
výrobky gastronomických škol, 
nechat se zkrášlit kadeřníky a kos-
metičkami či si vyzkoušet další za-
jímavé aktivity, které pro ně školy 
připravily. Věříme, že jsme touto 
akcí pomohli mnoha žákům ZŠ 
k jejich správnému rozhodnutí. 

Další informace na webových 
stránkách www.khkstrednicechy.cz. 

Vladislava Šizlingová
tel. +420 702 020 489

sizlingova@komora.cz

15.  února navštívil v  rámci 
svého turné po České republice 
naše město Komorní sbor Inner 
Voices z Londýna. Pod vedením 
světově uznávaného hudebního 
skladatele Ralpha Allwooda, no-
sitele Řádu britského impéria, 
přinesl devadesátce posluchačů, 

Inner Voices v Lysé nad Labem

kteří na koncert do evangelic-
kého kostela zavítali,  krásný 
hudební  zážitek. Koncertu před-
cházelo milé přijetí sboru na lys-
ké radnici.

 Jana Křížová (jzk)
Foto: Manola video Lysá n. L.
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Pět členů z části bývalé koali-
ce, kteří se podíleli hlavní měrou 
na rozpadu koalice s ODS v části 
historie, popisuje vývoj poměrně 
věrohodně. Jsme rádi a děkujeme 
autorům článku, že pochválili naše 
zástupce na radnici, že v ZM pracují 
aktivně a že předkládají návrhy na 
řešení problémů města. Slib sta-
rosty, že novou RM představí do 
konce roku 2015, nemůžou naši 
zástupci ani potvrdit, ani vyvrátit. 
O ničem takovém vůbec nevědí.  Je 
pravdou, že pochopitelně další roz-
voj města by mohl být ovlivněn. Je 
otázkou, jestli kladně, kdy opozice 
velice pozitivně a intenzivně pra-
cuje na dalším rozvoji města, ane-
bo záporně, kdy část bývalé koalice 
v ZM pracuje omezeně, snaží se 
většinu návrhů bojkotovat a sama 
nic pozitivního nepřináší, až na 
malé výjimky. Rozhodně se snaží 
pracovat dle informací pan Robeš, 
ale ten mezi pěticí není.

Je pravdou, že RM by byla po-
třebná, ZM projednává minimálně 
70, ale také až 100 bodů progra-

K článku „Aktuální politická situace ve městě“
mu, což je z dlouhodobého hledis-
ka poměrně neúnosné a pro naše 
zástupce dosti složité. O zpoma-
lení řešení požadavků občanů jim 
není nic známo, a pokud k němu 
dochází, tak evidentně z technic-
kých důvodů, že není k rozhodnutí 
dostatek podkladů, nikoliv z viny 
ZM. Při této mimořádné situaci 
bychom očekávali i mimořádný 
přístup všech zastupitelů. Bohužel 
zástupci části bývalé koalice pře-
devším trvají dle našich zástupců 
na dodržování jednacího řádu, tj. 
ukončení zasedání ve 23.00 h. Naši 
zástupci by v zájmu města občanů 
klidně ještě hodinu anebo dvě pra-
covali. Nechápeme názor koalice, 
že by měli rozpočet předkládat jen 
zástupci koaličních stran, a opozice 
nikoliv. Uvedené vstřícné kroky na 
řešení situace se nemyslí vážně. Ty 
by měly vypadat jinak. Např. část 
bývalé koalice by měla přijít s ná-
vrhy na nové složení RM. Zástupci 
KSČM návrhy podali již v 10/2015 
zcela bez odezvy. Velmi málo sub-
jektů s námi v rámci zachování 

„demokratických principů“ vůbec 
jedná. ODS nemá důvod připravo-
vat novou RM a ani se svými třemi 
hlasy nemůže.

Zastupitelé za KSČM ke konci 
roku 2015 nepodpořili odvolání 
pana starosty, a to proto, že volili 
pouze menší zlo, resp. tu nejlepší 
z nejhorších variant, která se na-
bízela. Navíc toto naše stanovisko 
jsme deklarovali zcela veřejně. 
Nedovedeme si představit, že by 
v čele města měl být zástupce 
„Kulturně!“. Další zastupitelé z býva-
lé koalice nemají podle jejich vlast-
ních slov podmínky na převzetí 
nejvyšších funkcí, a popravdě řeče-
no, ani někteří nemají odpovídající 
zkušenosti a v komunální politice 
i po roce a půl zcela tápou. Je při-
nejmenším zvláštní, že autoři člán-
ků zmiňují pouze zástupce KSČM, 
ale podle hlasování se zdrželi při 
hlasování čtyři zastupitelé.

Ani nám současná situace ne-
vyhovuje, ale nemůžeme nastalou 
situaci řešit. Kdyby šlo části bývalé 
koalice skutečně o rozvoj města, 

tak jak se v článku rozepisují, tak 
by se chovali její zástupci zcela 
jinak. Bohužel jde doposud jen 
o plané řeči. Občané se nemusejí 
o rozvoj města obávat, zásluhou 
našich zastupitelů byl rozpočet na 
rok 2016 schválen, je připraven 
výhled do roku 2018, inančních 
prostředků je prozatím dostatek. 
Máme vykoupeno cca 30 % po-
zemků pro stavbu obchvatu, což 
přišlo město prozatím na necelých 
8 mil. Kč.

Část bývalé koalice se snažila 
ohrozit tento vývoj, na rozpočtu 
pracovala sporadicky, s žádnými 
vlastními návrhy nepřišla ani na 
pracovní jednání, naopak koketo-
vala s rozpočtovým provizoriem. 
Odbory úřadu mohou pracovat na 
projektech, výběrových řízeních a 
dotacích. Je pravdou, že jsme chtěli 
odvolat pana starostu již několi-
krát, ale ostatní zastupitelé nás ni-
kdy nepodpořili, a proto pláčí pou-
ze nad vlastním hrobem.

Za MěR KSČM v Lysé n. L.
v. r. František Světlý

Článek popisuje událost s rozpa-
dem vedení našeho města zejmé-
na očima představitelů volebního 
uskupení „KULTURNĚ!“ Jak se jme-
nuje uskupení je jedna věc, avšak 
prezentace a činy jejich lídrů s kul-
turou chování nemají nic společné-
ho. Podle čeho tak usuzuji? Zejmé-
na podle článků zveřejňovaných 
v Listech a prohlášení, s kterými 
partnery zásadně odmítá spolu-
práci. Lídr tohoto seskupení tak 
prokázal svoji nezralost pro oblast 
komunální politiky a vedení měs-
ta. To především vymezováním se 
proti některým volebním subjek-
tům (i v případě skryté podpory) 
a dobře míněná doporučení či rady 
členové vedení sdružení považova-
li za nepřípustný nátlak.  

Neadekvátní chování bylo pa-
trné již ze zveřejněného článku 
v Listech 12/2014 pod názvem 
„Prohlášení KULTURNĚ! ke koalič-
ní dohodě“. Na to v dalším sloupci 
následovalo velice důvěryhodné 
objasnění ze strany ČSSD. Tak jsme 
měli opět v našem malém městeč-
ku nálepkování kdo s kým a proti 
komu. Tím vyřadili část zastupitelů 

Odezva na článek „Aktuální politická situace ve městě“  
zveřejněný v Listech 03/2016

z původně zamýšlené spolupráce 
ve vedení města. 

Po dalších invektivách na účet 
těchto zastupitelů, při svolaném 
společném jednání zbytku dříve 
koaličních a opozičních představi-
telů vedení města cca v polovině 
září 2015, někteří z nich opustili 
jednání. Výše uvedené chyby v jed-
nání představitelů KULTURNĚ! se 
projevily další nestabilitou ve ve-
dení města především poté, co se 
část zastupitelů zdržela hlasování 
při snaze o odvolání představite-
lů ODS z jeho vedení. V současné 
době tak jen těžko mohou vyčítat 
představitelé KULTURNĚ! této sku-
pině zastupitelů, s nimiž KULTUR-
NĚ! zásadně odmítá spolupráci 
(i v případě skryté podpory), že po-
užívá svoje znalosti a snaží se udržet 
chod města plněním jednotlivých 
shodných bodů z většiny volebních 
programů. Tak je tomu např. v ob-
lasti obchvatu, výstavby domova 
pro seniory, občanské vybavenosti, 
rekonstrukce komunikací a dalších 
investic, včetně zajištění alespoň 
minimálních dotací pro rozvoj 
města. To vše se dalo očekávat, po-

kud jste pozorně četli článek „Lysá 
nad Labem po volbách“ rovněž 
v Listech 12/2014 od ing. Grego-
ra. Dovoluji si citovat: „Zástupci za 
KSČM nepovolí ve svém úsilí pro 
občany něco opravdu udělat, i když 
budeme mít možnosti naprosto 
omezené“.

Představitelům KULTURNĚ!, na-
místo toho, aby hledali společné 
body možné spolupráce, zjevně 
vadí, jak z článku „Aktuální politic-
ká situace ve městě“ zveřejněném 
v Listech 3/2016 vyplývá, že se 
tito jimi vyloučení zastupitelé in-
tenzivně zapojují do vedení města. 
Ze strany KULTURNĚ! pak vidíme 
pouze snahu o destruktivní kritiku, 
v lepším případě o pozici takzva-
ného mrtvého brouka. Po jeho pů-
sobení zbývá pouze drahá iltrační 
stanice na „odstranění nadlimitní-
ho množství dusičnanů ve vodě“. 
Před ekonomicky a provozně ná-
ročnějším způsobem iltrů oproti 
novým vodárenským vrtům varuje 
PhDr. Kateřina Jančaříková, PhD., 
vedoucí centra environmentálního 
vzdělávání a výchovy PFUK v Praze. 
Její stanovisko je uvedeno v Listech 
2/2015, viz článek „Na dusičnany 
ve vodě s rozmyslem“, s kterým se 

silně ztotožňuji, jak je rovněž pa-
trno z mých článků zveřejněných 
v Listech. Aby nebylo diletant-
ských rozhodnutí málo, přibylo po 
dvaceti letech úspěšných služeb 
občanům tohoto města rozhod-
nutí o zrušení nájmu městského 
prostoru, ve kterém byla umístěna 
největší městská lékárna. To jsou 
pouze nejznámější a nejkřiklavější 
případy známé široké veřejnosti. 
KULTURNĚ! se tak přiřadilo svým 
diletantismem ke klientelismu 
ODS, praktikovaném v našem měs-
tě již třetí volební období.

Nepochybuji o tom, že i ve sdru-
žení KULTURNĚ! je mnoho sluš-
ných spoluobčanů a v různých 
profesních oblastech mají cenné 
zkušenosti. Je tedy nyní na nich, 
aby otočili kormidlo vymezování 
se proti některým demokraticky 
zvoleným zastupitelům a nastolili 
ducha vzájemné spolupráce se vše-
mi, kteří jsou schopni pro rozvoj 
města a jeho občany něco udělat. 
Jen z těchto obecně známých věcí 
vyplývá, že deprivanti v mladém 
občanském družení KULTURNĚ! 
mají zrovna tak malý nárok na ve-
dení našeho města jako ODS. 

Tomáš Sedláček
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Názory občanů

Na zasedání zastupitelstva 
města 17. 11. 2015 bylo ulože-
no starostovi města zpracovat 
rozpočtový výhled v oblasti 
investic na období 2017–2022 
s tím, že roky 2017 a 2018 bu-
dou rozepsány detailněji. Bude 
přehledně vidět rozložení vel-
kých investic v čase a jejich 
návaznost na zpracování pro-
jektové dokumentace v souladu 
se strategickým plánem města. 
Tento přehled má být staros-
tou předložen do konce března 
2016. Tento úkol byl starostovi 
uložen 14 zastupiteli. Strate-
gické plánování s návazností 
na rozpočty příštích let dlou-
hodobě podporuje Ing. Gregor, 
zastupitel za KSČM. Dne 20. 1. 
2016 proběhla schůzka zastupi-
telů k rozpočtové úpravě, z pra-

covních důvodů jsem se, stejně 
jako moji někteří kolegové, 
nemohla zúčastnit.

Na zasedání zastupitelstva 
města dne 27. 1. 2016 byla 
jako první a předřazený bod 
projednána úprava rozpočtu 
města pro r. 2016 – 2. rozpoč-
tové opatření, jejímž obsa-
hem byla alokace finančních 
prostředků města do investic 
v celkovém objemu cca 35 mil. 
Kč. Návrh této výrazné rozpoč-
tové úpravy nebyl předložen 
k projednání finančnímu vý-
boru zastupitelstva (dále jen 
FV), jehož členem je i výše 
zmíněný zastupitel. V minu-
lých letech se členové FV opa-
kovaně vymezovali proti praxi, 
kdy rozpočtové úpravy nejsou 
předloženy na program FV 

k projednání. Jako předsedky-
ně FV jsem k předloženému 
návrhu dne 27. 1. 2016 vznes-
la výhradu, neboť předložené 
změny rozpočtu nebyly v sou-
ladu s usnesením zastupitel-
stva ze dne 17. 11. 2015, kdy 
zastupitelé odsouhlasili, že 
plánování velkých investičních 
akcí v rozpočtu by mělo být 
v souladu se strategickým 
plánem i rozpočtovým výhle-
dem. Při projednávání bodu 
jsem navrhla projednání ka-
ždé navržené položky – in-
vestice – zvlášť. Můj návrh 
zastupiteli nebyl schválen, a 
tak se nestandardně hlasova-
lo o rozpočtové úpravě jako 
o celku. Přestože jsem k ně-
kterým navrženým položkám 
výhrady neměla, z výše uve-

deného důvodu jsem s kolegy 
z Kulturně!, KDU-ČSL a Lysá 
v Pohybu hlasovala proti před-
loženému návrhu. Zarazil 
mě fakt, že osm zastupitelů 
v čele s Ing. Gregorem návrh, 
předložený starostou města 
ve spolupráci s finančním od-
borem, podpořilo. Během pat-
nácti minut tak zastupitelé za 
ODS, KSČM, ANO a Naše Lysá 
společně rozdělili 35 mil. Kč 
veřejných prostředků bez 
zřejmého plánu i vize rozvoje 
našeho města.

 Jitka Fialová
předseda FV a 

zastupitelka za Kulturně!

Schválení investic na rok 2016 – 2. rozpočtová úprava

V našem městě žije mnoho 
rodin s dětmi a funguje tu řada 
úspěšných irem. Pro děti potře-
bujeme poutavou školní výuku 
i atraktivní nabídku volnočaso-
vých aktivit. A irmy potřebují 
novou generaci, kterou bude za-
jímat technika, mechanika, pří-
rodní vědy…

Jsem přesvědčen, že město 
může pomoci tomu, aby v něm 
byla nabídka i takových aktivit, 
které zaujmou děti a zároveň po-

mohou průmyslu. Tyto činnosti, 
od stavby jednoduchých strojů 
z lega nebo merkuru, přes fyzi-
kální pokusy až po stavbu chyt-
rých robotů, by rozvíjely to, co 
můžeme označit jako „technické 
vzdělání“.

Podporuji proto iniciativu ko-
mise pro podporu podnikání za-
bývat se technickým vzděláním 
systematicky. Naše místní orga-
nizace KDU-ČSL má řadu členů 
a příznivců, kteří jsou rodiči dětí 

a pracují v technických oborech. 
Požádal jsem je o spolupráci 
a vznikla řada nápadů. První 
z nich jsem už probral s vedoucí 
odboru školství Věrou Bodná-
rovou a jedna z našich škol už 
zkouší získat grant na dovyba-
vení pomůckami, které budou 
k dispozici nejen pro výuku, ale 
i pro zájmové kroužky.

Díky pozitivní reakci už pracu-
jeme na realizaci dalších nápadů, 
včetně zapojení místních irem. 

Věřím, že se najde vůle vyčlenit 
inanční prostředky na potřebné 

prostory, vybavení a odměny pro 
vedoucí kroužků, stejně jako tře-
ba v případě sportu.

Pokud se toto podaří, děti bu-
dou mít mnohem širší nabídku 
aktivního trávení volného času 
a budou také lépe připraveny do 
života.

Jan Burian, zastupitel
za KDU-ČSL a nezávislé

Technické vzdělání nejen kvůli dětem

Dne 2. 3. 2016 proběhlo mimo-
řádné zastupitelstvo města, kde 
byly některé zásadní body. Jeden 
z nejdůležitějších bodů, který se 
projednával, bylo schválení nové 
smlouvy na vodu mezi Lysou 
nad Labem a irmou STAVO-
KOMPLET s. r. o., která má být 
na dobu sedmi let. Tato smlouva 
je dle našeho názoru nevýhodná 
jak pro město, tak pro občany. 
Město bude nyní muset platit 
povinně 4,5 mil. Kč na opravy 
bez ohledu na to, zda opravy 
budou nebo nebudou realizo-
vány. Pro nás všechny občany 
to bude znamenat nárůst ceny 
o cca 10 Kč/m3. Všichni si jis-
tě pamatujeme problematiku 
zvýšených dusičnanů ve vodě a 
laxní přístup této irmy. Firma 
věděla, že jsou hodnoty zvýše-

né již od července, ale město se 
to dozvědělo až v prosinci pro-
střednictvím zprávy v datové 
schránce a tento půl rok se pila 
voda, která nevyhovovala nor-
mě, hlavně co se kojenců a ma-
lých dětí týče. Zástupce za KSČM 
jako jediný byl proti podepsání 
této nové smlouvy na vodu. Šlo 
o bianco smlouvu, kde neby-
la uvedena přesná cena, která 
se měla dopsat až dodatečně. 
Koncesní řízení bylo dvoukolo-
vé, kam se do 1. kola přihlásilo 
5 irem a ve 2. kole byly irmy 
pouze 2, přičemž rozhodujícím 
kritériem byla cena z 96 %. 
Firma STVOKOMPLET s. r. o. 
nabídla cenu 25,75 Kč/m3 a 
irma Severomoravské vodo-

vody a kanalizace Ostrava a. s. 
40,78 Kč/m3. Zajímavé na tom 

celém je, že minimální cena 
vody pro možnost získání dota-
ce byla dle vzorce SFŽP stanove-
na na cca 31 Kč/m3 a irma STA-
VOKOPLET tedy podala cenu 
nižší!  Preferoval jsem jiný po-
stup, kde by se vypsalo koncesní 
řízení na 1 rok, a za tuto dobu 
bychom vytvořili městskou ir-
mu, která by převzala provozo-
vání vody v obci. Voda je stra-
tegickou surovinou, a měla by 
být pod patronátem města, dle 
našeho názoru.

Projednávala se také možnost 
rozšíření vlakového nádraží ir-
mou SŽDC, kde se má zainvesto-
vat 1 mld. Kč. Má dojít k rozšíření 
nádraží o 3. nástupiště, položení 
výhybek pro vyšší rychlost vla-
ků, úprava přejezdů u Kovony 
a u domečku naproti závodišti a 

také rozšíření parkovacích míst. 
Podařilo se mně vložit bod, kde 
se uložilo panu starostovi jednat 
o možnosti rozsvícení světel na 
stožárech na nádraží, protože si na 
neosvětlené nádraží stěžuje mno-
ho spoluobčanů. Kolega Ing. Vo-
tava nám sdělil, že SŽDC se stará 
o tratě a České dráhy o cestující 
a jelikož stožár se světly je majet-
kem SŽDC, a ta se o cestující ne-
stará, tak šetří elektřinu na úkor 
cestujících, o které se mají starat 
České dráhy.

Mnoho bodů se neprojednalo, 
protože byly z programu vyřa-
zeny, jako například vyhláška 
č. 2/2012 o provozní době po-
hostinských zařízení, dodatek 
o dílo s irmou .A.S.A., dnes již 
po přejmenování s FCC.

Ing. Kváč, předseda KSČM

Co je nového na radnici?
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Sport

V lednu proběhlo v Pardubicích 
mistrovství republiky juniorů 
v poolbilliardu, kde měl své ju-
niorské naděje také Billiardclub  
Lysá nad Labem. MR probíhalo 
v herně MPC Pardubice již tře-
tím rokem, a to nejen proto, že 
se tento klub může pochlubit 
nejširší juniorskou základnou 
a výbornou prací s mládeží, ale 
také pro vybavenost této herny 
k pořádání turnajů na republi-
kové i mezinárodní úrovni. MR 
bylo rozděleno do čtyř hracích 
dnů, dle jednotlivých disci-
plín, a účastnilo se ho celkem 
34 juniorů z celé republiky.

V prvním hracím dnu 16. 1. se 
hrála disciplína 8ball:
1. Ladislav Hajšman, 
 Billiard club Příchovice
2. Petr Brancuský, 
 MPC Pardubice
3. Calvin Washburn, 
 Club Billiard Řipská Praha

Za klub BC Lysá nad Labem se 
Marek  Schlauf umístil na výbor-
ném 5. místě a Michal Döme na 
21. místě.

V druhém hracím dnu 17. 1. se 
hrála disciplína 10ball:
1. Petr Brancuský, 
 MPC Pardubice
2. Ladislav Hajšman, 
 Billiard club Příchovice

Mistrovství republiky juniorů v poolbilliardu  2016

3. Calvin Washburn, 
 Club Billiard Řipská Praha

Za klub BC Lysá nad Labem se 
Marek Schlauf umístil na 8. místě 
a Michal Döme na 17. místě.

V třetím hracím dnu 30. 1. se 
hrála disciplína 9ball:
1. Petr Brancuský, 
 MPC Pardubice
2. Calvin Washburn, 
 Club Billiard Řipská Praha
3. Ladislav Hajšman, 
 Billiard club Příchovice

Za klub BC Lysá nad Labem se 
Michal Döme umístil na 10. místě 
a Marek Schlauf na 12. místě.

Ve čtvrtém hracím dnu 31. 1. se 
hrála disciplína 14.1 nekonečná:
1. Petr Brancuský, 
 MPC Pardubice
2. Ladislav Hajšman, 
 Billiard club Příchovice
3. Tomáš Zajíček, 
 MPC Pardubice

Za klub BC Lysá nad Labem se 
Marek Schlauf umístil na 7. místě 
a Michal Döme na 11. místě.

Jednotlivé disciplíny se za-
počítávaly do celkového pořadí 
MR a v závěrečném žebříčku MR 
juniorů v poolbilliardu se hráči 
na prvních třech místech umís-
tili v pořadí:

1. Petr Brancuský, 
 MPC Pardubice
2. Ladislav Hajšman, 
 Billiard club Příchovice
3. Calvin Washburn, 
 Club Billiard Řipská Praha

Za klub BC Lysá nad Labem bych 
rád poděkoval za výborné výsled-
ky oběma našim zástupcům, kteří 
se v celkovém hodnocení umístili: 
Marek Schlauf na 7. místě a Michal 
Döme na 13. místě.

Kompletní výsledky jsou k na-
hlédnutí na: http://poolbilliard.
vtpsoft.cz/mistrovstvi-republiky/
mr-junioru-2016/zebricek.

Náš ples se konal v pátek 
5. února od 20.00 hodin v kultur-
ním domě Záložna v Benátkách 
nad Jizerou, kde jsme nalezli 
velice příznivé cenové podmín-
ky pronájmu i velice příjemné 
prostředí. A jaký ples byl? Na 
základě kladných ohlasů již pří-
mo v sále se ples povedl a byl 
prý lepší než ty plesy minulé. 
O hudební produkci se na zá-
kladě dobrých zkušeností po-
staral taneční orchestr OH Band 
z Litoměřic pod vedením svého 
nepřehlédnutelného kapelníka, 
pana Donefa. Ples jsem jménem 
klubu zahájil já. Stručně jsem 
poděkoval především přícho-
zím příznivcům plesu, skupině 
sponzorů a dárců, kteří buď 
obohatili tombolu nebo přispě-
li inančně, a také pořadatelům 

z našich řad.
V rámci úvodního předtančení 

se ukázala naše děvčata závodní 
zumby pod vedením Evy Rejma-
nové, závodní sportovní aerobik 
pod vedením Gabriely Hejbalové 
a posléze v další hudební pře-
stávce exhibice závodního aero-
biku pod taktovkou Lucky Koští-
řové. Odměnou jim byl nadšený 
aplaus.

Latinsko-americkými tanci se 
nám blýskl mladý začínající ta-
neční pár Tereza Steinbachová 
a Martin Reiser. V dalším bloku 
se předvedl taneční pár z Prahy 
– Lucka Kalmusová a Tomáš Tu-
rek. Účastníci několika meziná-
rodních soutěží nám předvedli 
ukázky standardních tanců a 
přesvědčili nás o tom, že dosaže-
ní mistrovské úrovně třídy „M“ 

mají zaslouženě. Ale i úroveň 
všech tančících z řad plesajících 
byla vynikající. Příjemnému pro-
středí přispěl i fakt, že byl ples 
opět nekuřácký.

Co dodat závěrem – v nejbližší 
době se sejdeme a vyhodnotí-
me všechny připomínky k pří-
padným nedostatkům plesu. Je 
zřejmé, že taneční orchestr OH 
Band objednáme i na příští rok. 
Ples bude opět v Benátkách nad 
Jizerou, nikoli v Lysé… Bohužel 
v Lysé nad Labem se nenachází 
adekvátní sál.

A ještě mi dovolte, abych podě-
koval i našim přátelům, kteří po-
mohli s předprodejem vstupenek 
– paní Vlastě Žákové, provozující 
obchod s prádlem, plavkami, če-
picemi na Masarykově ulici v Lysé 
nad Labem, a těm, kteří pomohli 

buď přiložením ruky k dílu ane-
bo sponzorsky. Především to jsou 
Lucka Koštířová, Zsolt Vojtko, Eva 
Rejmanová, Jana Kloudová, Jin-
dřiška Mrázková, Andrea a Tomáš 
Cabrnochovi.

Vážení plesající, a opravdu už na 
závěr si dovolím poděkovat Vám co 
nejsrdečněji za přízeň tomuto ple-
su a dovolím si Vás pozvat i na další 
akce, pořádané Tanečním a spor-
tovním klubem Dynamik Lysá nad 
Labem. O našich aktivitách Vás rádi 
budeme informovat především 
prostřednictvím našich interneto-
vých stránek www.tskdynamik.cz.

Již nyní zájemce zveme na dal-
ší ples v KD Záložna Benátky nad 
Jizerou, připravovaného na den 
17. 2. 2017.

 Ing Luboš Kloud, předseda 
TSK Dynamik Lysá nad Labem

Ples Tanečního a sportovního klubu Dynamik Lysá nad Labem
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23. 4. 2016
13.00 hodin

Hakenův stadion
Sportovní klub TARGET SPORT MILOVICE Vás srdečně zve 

na běžecký závod pro všechny věkové kategorie.
Přiveďte své děti, kamarády, známé i příbuzné a pojďte se s námi proběhnout!
Registrace na místě v den závodu od 12.00 hodin, nejpozději 30 minut před startem

jednotlivých kategorií.
Startovné: děti zdarma, dospělí (50,-Kč)

Start jednotlivých kategorií:

13.00 DÍVKY, CHLAPCI  2015–2011  100 m
13.20  DÍVKY, CHLAPCI  2010–2008  200 m
13.50  DÍVKY, CHLAPCI  2007–2005  500 m
14.20  DÍVKY, CHLAPCI  2004–2002  1 000 m
14.50  ŽENY  2002 a starší  1 600 m
15.20  MUŽI  2002 a starší   1 600 m
15.50  „vytrvalci” ŽENY, MUŽI   5 400 m
Bližší info: trenér atletiky TSM          KAŽDÝ ZÁVODNÍK OBDRŽÍ MALÝ DÁREK!
    Robert Esser, 777 616 947 

Tuto akci podporují:

Ozvučení akce: Zdeněk Volešák: 724 532 848
Maséři: Honza: 737 406 070

Karel: 775 933 933

od 19.00 hodin do 20.00 hodin
POWER JÓGA
= je vhodná jako prevence před bolestí zad. Protažení svalů celého těla, 
jejich posílení a udržení naší tělesné schránky ve svalové /fyzické/, ale 
i duševní harmonii. Klidné a pohodové cvičení pro všechny...  

Informace + přihlášky e-mailem nebo telefonicky! 
Novinka - dne 11. 4. cvičíme sestavu „5 Tibeťanů“
              od 20.05 hodin do 21.15 hodin

BODYSTYLING
= neboli Total Body Workout je vytrvalostně silové cvičení vhodné 
pro začátečníky i pokročilé, zaměřené na formování všech svalových 
skupin celého těla. Jde o posilování ve středním tempu. Velmi úspěš-
ně přispívá ke snížení nadváhy a tvarování postavy. Cvičíme s činkami, 
gumičkami, overbaly a vahou vlastního těla v aerobním pásmu (ve 
kterém tělo spaluje zásobní tuky).

Novinka = Kruhový x Intervalový trénink dne 11. 4. 
(Zařazen po aerobní části  40 min.)
        od 19.00 hodin do 20.15 hodin

MIX/DANCE AEROBIC
= rychlá část s jednodušší choreografi í velmi úspěšně přispívá ke snížení nad-
váhy a tvarování postavy. Posilováním ve středním tempu docílíme formování 
svalových skupin celého těla. Strečinkem na konci hodiny protáhneme všechny 
partie…

Pro nové klienty připraven dárek, časopis o zdravém životním stylu…

Cvičíme v tělocvičně nové školy OA,
ul. Komenského (vchod ze zadního traktu po železných schůdkách)

www.houzvickova.wz.cz, 
e-mail: houzvickova.hana@seznam.cz

aneta.krenova@seznam.cz
tel.: 721 658 766

PONDĚLKY

PONDĚLKY

ČTVRTKY

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, 
která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti 

– materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování 
i pracovní příležitost. (více na www diakoniebroumov.org)

VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

 letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
 veškerá nepoškozená obuv (bez bláta a jiných nečistot)
 lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
 látky (min. 1 m2, nedávejte odřezky a zbytky látek)
 vatované přikrývky, polštáře a deky
 domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené, čisté
 hračky – nepoškozené a kompletní

Věci, které vzít nemůžeme:
 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce, nábytek, 
 jízdní kola a dětské kočárky, znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
v pátek 8. dubna 2016 v době od 8.00 do 17.00 hodin a
v sobotu 9. dubna 2016 v době od 8.00 do 13.00 hodin

Místo sběru:
garáž městského úřadu, za MěÚ u sídla Policie ČR.

Po zkušenostech z pořádání sbírek se na dárce obracíme s prosbou:
 věci nenoste volně, ale zabalené do pevných igelitových pytlů
 či kartonových krabic
 noste věci bez plísně, děr, fl eků, s funkčními zipy, s knofl íky, s patenty, 
 gumou či tkanicí v pase 
 vše čisté, umyté, vyprané
 NENOSTE VĚCI mnoho let odložené, zpuchřelé, plesnivé. 
 S takovými věcmi zamiřte raději přímo do nového separačního 
 dvora na sídlišti (před AUTO TICHÝ), otevřeno pondělí až 
 pátek od 9.00 do 17.00 hodin a v sobotu od 9.00 do 13.00 hodin.

Spolupořadatelem sbírky je Město Lysá n. L. a Farní charita Lysá n. L. 
Bližší informace na tel.: 777 959 221.  

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky snáškových 
plemen typu Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách. 
Stáří slepiček 14–19 týdnů, cena: 149–180 Kč/ks. 
Prodej se uskuteční 17. dubna, 15. května a 19. června 2016 
v 15.10 hodin, 27. dubna a 29. května 2016 v 13.55 hodin 
v Lysé nad Labem - Penny Market (u betonárky).
Informace PO–PÁ od 9.00 do 16.00 hodin na tel.: 601 576 270, 
606 550 204 nebo 728 605 840
Při prodeji slepiček - VÝKUP KRÁLIČÍCH KOŽEK - cena dle poptávky

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

KVALIFIKOVANÉ PEDAGOGY 
PRO 1. STUPEŇ. 

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

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

tel: 325 532 598, 730 892 641, 730 892 643.
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
Koupím motocykl JAWA ČZ a díly, možno i vraky. Tel. 777 589 258.

Středoškolský učitel matematiky a fyziky s dlouholetou praxí nabízí 
profesionální individuální doučování matematiky pro 6. až 9. třídu a 
střední školy všech typů. Doučuji k písemkám, reparátům a přijímacím 

zkouškám. V případě zájmu je možné i souběžné kvali ikované 
doučování fyziky a chemie.  Tel.: 734 542 734

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

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

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

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

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

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

Bližší informace vč.fotogalerie najdete na stránkách 
www.dltsumava.cz
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Společnost Continental Automotive Czech Republic 
s.r.o., výrobce elektronických dílů pro automobilový 
průmysl, hledá pro závod BRANDÝS NAD LABEM 
kandidáty na pozice 

Výrobní dělník 
Naše požadavky: 
> minimálně základní vzdělání, vhodné i pro absolventy 
> manuální zručnost (jemná montáž elektroniky) 
> ochota pracovat ve směnném provozu (nepřetržitý, 

třísměnný) 
> nástup možný ihned 

Zaujala Vás některá z těchto pozic? Domluvte si termín výběrového řízení! 
Tel.: 326 936 300 nebo 734 268 248 
E-mail: lucie.lafkova@continental-corporation.com, simona.hejcmanova@continental-corporation.com 
www.continental.jobs.cz 

Elektromechanik 
Naše požadavky: 
> elektro vzdělání – min. výuční list (vhodné i pro 

absolventy) 
> zodpovědný přístup k práci 
> ochota pracovat ve směnném provozu (nepřetržitý, 

třísměnný) 
> nástup možný ihned 

Nabízíme: 
> čisté prostředí elektronické výroby      >  dotovanou firemní dopravu 
> motivující mzdové ohodnocení       >  příspěvek na dětskou rekreaci   
> odměny za zlepšovací návrhy       >  stravenky 
> týden dovolené navíc        >  příspěvek na kulturu, zdraví a sport 

a další benefity 


