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Jsem medvěd, co pomáhá dě-
tem, a chci vás všechny pozvat na 
ojedinělou benefi ční akci s názvem 
Den pro medvěda, která se bude 
konat 1. 6. 2013 v prostorách let-
ního kina v Lysé nad Labem. Tato 
benefi ce je pořádána k 20. výročí 
založení Dětského krizového cen-
tra v Praze (dále DKC). DKC již 

20 let pomáhá v celé ČR dětem 
a rodinám v krizových životních 
situacích. Hlavní myšlenkou pro-
jektu Den pro medvěda je nabíd-
nout široké veřejnosti možnost 
strávit smysluplně jeden den v roce 
v harmonickém a příjemném pro-
středí se svými blízkými, společně 
sdílet čas a pozornost. Zároveň je 
tato akce příležitostí pro prezen-
taci problematiky syndromu CAN 
(syndrom týraného, zneužívané-
ho a zanedbávaného dítěte), na 
kterou se DKC specializuje. Je to 

možnost, jak alespoň jeden den 
v roce vytvořit pozitivní prostředí 
pro děti, které je vhodnou prevencí 
syndromu CAN.

A na co se můžete těšit? Akci 
zahájí v 11.15 hodin Dara Rolins 
formou autogramiády. Následně se 
můžete těšit na hudebně zábavné 
pásmo Petry Černocké v roli Sa-

xany. Poslechneme si pohodovou 
skupinu Coctail …alá motejl. Děti 
ze ZUŠ Lysá nad Labem si pro nás 
připravili ukázku toho, co se nau-
čily. Také taneční skupina Mirikle, 
upoutá svým ojedinělým představe-
ním. Samozřejmě nesmí chybět di-
vadelní pohádka v podání divadel-
ního spolku Hálek Nymburk. Děti 
se můžou vydovádět také na dopro-
vodných akcích. Hasiči města Lysá 
nad Labem si připravili mimo jiné 
pěnu pro děti, Policie ČR předvede 
své služební psy a ukázky zásahu. 

U skautů si můžete zkusit lanovou 
dráhu mezi stromy a spousta her 
za podpory Fajn klubu. Děti si mo-
hou zasoutěžit o nejhezčí ,,ouška 
a ksichtík medvídka“. Pokud při-
jdete v takto originálním doplňku, 
a porota vás vybere, můžete získat 
hodnotné dárky. Nesmím také opo-
menout prezentace neziskových 
organizací, které si jak pro děti, tak i 
pro dospělé připravily workshopy a 

prodej nádherných výrobků z chrá-
něných dílen. Občanská poradna 
z Nymburka nám formou besed 
vysvětlí jak se chovat v krizových 
životních, situacích. Toto odpoled-
ní pásmo zakončí svým koncertem 
Bára Zemanová. Celé odpoledne 
nás bude provázet moderátorská 
dvojice v podání Martiny Vrbové – 
Hynkové a Petra Zajíčka.

Večerní program začíná v 19.00 
formou úžasných koncertů zná-
mých i méně známých umělců. 
Přijďte si poslechnout na hlavní 

pódium skupiny Krucipüsk, Lety 
mimo, Lauru a její tygry, Medvě-
da 009 a Xaviera Baumaxu. Na 
malém pódiu se předvedou mata-
doři z Lysé nad Labem – skupina 
Qwil. Určitě si nesmíte nechat ujít 
také skupinu Fragmenty, Interpret 
neznámý a HighLights. Večerem 
bude provázet Adam Carda a Petra 
Smolková.

Rozhodně se podívejte na strán-
ky akce www.denpromedveda.
cz, zde se dozvíte další informace 
a můžete si rovnou koupit vstup-
né na skvělou akci. Vstupenku si 
můžete také koupit v předprodeji 
v Městské knihovně v Lysé nad 
Labem, v Kině Lysá nebo v tu-
ristickém informačním centru v 
Nymburce. Vstupné je pro 1 do-
spělou osobu, která může s sebou 
vzít až 2 děti do 18 ti let a to pouze 
za 210,-Kč.

Moc díky všem, kteří se přijdou 
pobavit a zařádit si na medvědí 
den a zároveň svou účastí přispějí 
k úsměvům na dětských tvářích. 
Nebuďte lhostejní ke svému oko-
lí, i maličkost může udělat zá-
zrak………

Těším se na vás.                                     
Váš medvěd

Den pro medvěda

Jako každý rok, tak i letos pro-
běhla o státním svátku 8. května 
slavnost kladení věnců na lyském 
hřbitově. Protože jsme se jako škola 
zapojili do projektu Památníku Li-
dice „Oběti a hrdinové“ a potřebo-
vali jsme fotodokumentaci k Hrobu 
v dáli, rozhodla jsem se využít tento 
slavnostní akt.

Už před devátou se začali scházet 
u hřbitovní brány Sokolové, baráč-
níci, představitelé města. Překvapi-
lo mne značné množství lidí, i když 
valnou většinou se věkem blížili 
mým prarodičům a praprarodičům. 
V 9 hodin jsme průvodem vyrazili 
k pomníkům. Pan starosta, páni 
radní a zástupci lyských organizací 
u nich položili věnce a květiny. 

Pak nastal čas na každoroční 
vzpomínání paní místostarostky 
M. Chloupkové, někteří moc nesly-
šeli a nejdříve trochu protestovali, 
ale pak všichni popošli a vše se vyře-
šilo. Promluvila o slavné a těžké mi-
nulosti a (jako prý každý rok) si dala 
tu práci najít dokument, z něhož by 
byly patrné dopady války i na naše 
město. Letos to byl úryvek z historie 
Sokola, ve kterém se píše o ztrátě 
několika dobrých členů především 
za heydrichiády. 

Na závěr zazpívala paní učitel-
ka J. Jehličková ze ZUŠ a společně 
jsme krásně zvládli státní hymnu. 
Atmosféra byla nabitá zvláštním 
kouzlem… Někteří odešli hned, 
někteří ještě chvíli zůstali. Určitě 
doporučuji příští rok přijít, těch 
krátkých 20 minut za to stojí.

D. Tanglová, žákyně 9. třídy 
ZŠ J. A. Komenského

Slavnostní kladení věnců
Pohled nejmladší generace

13.00 Jazz Orchestra, skladby J. Ježka a jazzové standardy
14.00 Divadlo Myš a Maš pro děti
15.00 Palindromes
16.30 Neřež
18.00 soutěž v pojídání jahodových knedlíků od pana Rubeše
19.30 vystoupí na náměstí B. Hrozného kapela Richard band
Celý den moderuje Pepa Kudrna.

14.00 – 16.00 otevřen Evangelický kostel pro veřejnost
spousta stánků, keramika, 
kovář, šperky, květiny
Akce se koná za podpory města Lysá nad Labem.

Spolek rodáků a přátel města Lysá nad Labem
za fi nanční podpory města Lysá nad Labem 

Vás srdečně zve 
v sobotu 22.6.2013 

na

spojenou se soutěží 
o nejkrásnější klobouk

Program:
12.30 – 13.00 kapela Feferon (J. Ferles)

13.00 zahájení
13.15 – 14.15 chrámový sbor při sv. Janu Křtiteli

hosté: J.Soljaková - zpěv, L. Přibil - klávesy
14.15 – 14.35 módní přehlídka SŠOGD

14.45 – 16.15 M. Balejová - šanzony, R. Linhart - klávesy
16.15 – 16.35 vystoupení MŠ Dráček

16.45 – 17.30 kapela Feferon (J. Ferles)
17.30 – 17.50 vyhlášení soutěže o nejkrásnější klobouk

18.00 – 18.45 kapela Feferon (J. Ferles)
18.45 – 19.15 Eglal, orientální tanečnice

19.30 – 21.00 národopisný soubor Břeclavan
Bohatá květinová aranžmá, prodejní stánky, 

koutek pro děti, občerstvení.

Náměstí Bedřicha Hrozného 13- 21 hodin

v sobotu 22.6.2013
na

spojenou se soutěží

Římskokatolická farnost v Lysé nad Labem
Farní charita Lysá nad Labem

Domov Na Zámku Lysá nad Labem
Božena Bacílková

pořádá

TRADIČNÍ 
POUTNÍ

SLAVNOST
v neděli 30. června 2013 

od 13.00 hodin
u Kaple ku cti Srdce Ježíšova

Dvorce u Lysé nad Labem

Mše od 14.00 hodin
Vystoupí kapela Šporkovjanka, Dobročinná obec Baráčníků

Občerstvení, pouťové koláče, soutěže pro děti, hudba, tanec.
Návštěvníky čeká příjemné překvapení.
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do 5.6.
Island – láska na druhý pohled
výstava fotogra ií Jana Lišky
v kině na Husově náměstí
www.kinolysa.cz

do 7.6.
135 let sboru dobrovolných 
hasičů v Lysé nad Labem
výstava v prostorách 
augustiniánského kláštera 
v Lysé n. L.

do 1.7.
Lysá nad Labem a okolí
výstava fotokoláží RNDr. 
Heleny Grocholové
v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

1.6. od 11.15 hodin
Den pro medvěda
bene iční akce v letním kině 
v Lysé n. L.
www.denpromedveda.cz

4.6. od 16.30 hodin
České hrady a zámky
přednáška PaedDr. Marie 
Kořínkové v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

4.6. od 18.00 hodin
5.6. od 18.00 hodin
Stroj času
představení ZUŠ F. A. Šporka
v kině na Husově nám.
www.kinolysa.cz

7.6. – 8.6. od 8.00 hodin
Sbírka použitého ošacení
v garáži městského úřadu

12.6. od 16.00 hodin
Výroba skřítků, víl a panenek 
dle Waldorfské pedagogiky
v MC Parníček
www.mcparnicek.cz

12.6. od 16.30 hodin
Kurz drátování
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

13.6. – 16.6.
Lázeňský veletrh 2013
Růžová zahrada 2013
Senior – Handicap: aktivní 
život 2013
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

15.6. od 9.00 hodin
Školky a školy tančí
soutěž na Výstavišti Lysá n. L.
www.tskdynamik.cz

15.6. od 13.00 hodin
Lyský Montmartre
v ulici Zámecká, Žižkova
www.klubfajn.estranky.cz

15.6. od 13.30 hodin
Dostihové odpoledne

Kulturní kalendář     6, 7 / 2013

Závodiště Lysá nad Labem
www.dostihylysa.cz

15.6. od 14.00 do 16.00 hodin
Pohádková cesta
v zámeckém parku
www.mcparnicek.cz

15.6. od 16.00 do 17.00 hodin
Vodnická pohádka
divadelní představení 
v letním kině 
www.mcparnicek.cz

17.6. od 18.00 hodin
Koncert ZUŠ F. A. Šporka
v kině na Husově nám.
www.kinolysa.cz

22.6. od 12.30 hodin
Slavnosti Labe 2013
v areálu Veslařského klubu
vklysa@seznam.cz

22.6. od 12.30 do 21.00 hodin
Květinová slavnost
na náměstí B. Hrozného
www.spolekrodakulysa.cz

22.6. od 13.00 do 22.00 hodin
Žijme tu spolu II. ročník
hudební festival
Hakenův stadion Milovice

25.6. od 17.30 hodin
Vystoupení Aerobic team 
TK Slovan Lysá n. L.
v kině na Husově náměstí
www. itaerobiclysa.cz

26.6. od 16.30 hodin
Kurz drátování
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

26.6. od 20.00 hodin
Bubenická show
The Drums Of Lysa
vystoupení v kině 
na Husově náměstí
www.kinolysa.cz

30.6. od 13.00 hodin
Tradiční poutní slavnost
obec Dvorce

6.7. od 13.30 hodin
Veletržní cena 
– Memoriál Evy Palyzové
Závodiště Lysá nad Labem
www.dostihylysa.cz

6.7. od 18.00 hodin
Slavnost k památce 
Mistra Jana Husa
v areálu Evangelického sboru
 v Lysé n. L.

13.7. od 15.00 hodin
Zámecká promenáda
koncert Hasičské dechové 
hudby Lysá n. L. v zámeckém 
parku, prostor před zámkem
www.knihovnalysa.cz

Podrobnější informace o akcích se dozvíte na webových stránkách organizátorů.

V letošním chladném jaru 
uspořádala ZUŠ F. A. Šporka 
v sále lyského kina dvě předsta-
vení, která snad pomohla všech-
ny, kdo je zhlédli, alespoň zahřát 
u srdce, a která se vymykala běž-
ným koncertům a akcím. 27. břez-
na 2013 proběhlo představení s ná-
zvem Jaroslav Ježek a Osvobozené 
divadlo. Hrálo se jak dopoledne 2x 
pro školy, tak večer pro veřejnost. 
V představení, jehož myšlenku 
přinesla pí. uč. Eva Bednářová, 
sestaveném ze známých melodií, 
scének z Osvobozeného divadla 
a dobových tanečních vystoupení 
(a dostalo se i na Semafor), účin-
kovali žáci i učitelé všech oborů 
ZUŠ. O výzdobu sálu kina se již 
tradičně postaral výtvarný obor. 

Svým rozsahem, pojetím, délkou 
přípravy i provedením zcela mi-
mořádný byl dětský muzikál/opera 
SPORCK PERSONA BAROQUE, 
který jsme provedli ve dnech 23. 
a 24. 4. 2013 celkem 5x znovu pro 
školy i pro veřejnost. Myšlenka na 
podobnou inscenaci vznikla již před 
dvěma lety, kdy díky materiálům 
a informacím poskytnutým PaedDr. 
Marií Kořínkovou začaly vznikat prv-
ní kontury budoucího představení. 
Doba přípravy vystihuje náročnost 
tohoto počinu a my jsme velmi rádi, 
že po tak systematické a dlouhodobé 
přípravě vzniklo představení, které 
v našich společných mezioborových 
projektech nemá obdobu. Povedlo se 
dílo, které přibližuje některé momen-
ty ze života F. A. Šporka jak dětem, 
tak dospělým. Další přidanou hod-
notou je i závěrečná miniopera, kte-
rá byla alespoň krátkým exkurzem 
do tohoto spíše na velkých scénách 
vídaného hudebního žánru. Vy-
stoupili žáci literárně-dramatického 
oboru, hudebního oboru i tanečního 

oboru, výrazný podíl na představení 
měli opět i učitelé naší školy, kteří 
se zhostili některých hlavních rolí. 
Není možné jmenovat všechny, kdo 
přispěli ke zdaru inscenace, byla sku-
tečně kolektivním dílem. Zmiňme 
tedy alespoň hlavní autory a hybatele 
projektu – Jana Burdu, j.h. (scénář, 
role hofmistra Seemanna), Lukáše 
Sommera (hudba, libreto opery, 
vedení orchestru), Janu Erbenovou 
(scénář, pěvecký sbor), Kateřinu 
Urbánkovou (scénář a režie). Bez 
povšimnutí nesmí zůstat ani nádher-
né kulisy navržené Drahomírou Her-
manovou Říhovou a vyrobené žáky a 
učiteli SŠOGD Lysá nad Labem. 
Děkujeme všem, kdo nám pomohli 
představení uskutečnit, a doufáme, 
že ho budeme moci v budoucnu zo-
pakovat. Na podobných projektech 
mají účinkující děti jedinečnou mož-
nost vyzkoušet si, co všechno takové 
představení obnáší, jak je závislé na 
disciplíně a vzájemné spolupráci 
všech aktérů. Je úžasné sledovat, že 
to opravdu funguje!   

 Za ZUŠ F. A. Šporka
 Bc. Vlasta Blažková

Jarní ohlédnutí

Hradišťan s uměleckým vedou-
cím Jiřím Pavlicou je ojedinělým tě-
lesem s vysokou uměleckou i inter-
pretační úrovní, nezvykle širokým 
žánrovým záběrem a netradičním 
repertoárem, jehož silným inspirač-
ním zdrojem byla zejména v počát-
cích jeho existence  lidová tradice.

Od roku 1978 je uměleckým 
vedoucím Hradišťanu tvůrčí osob-
nost - houslista a hudební sklada-
tel  Jiří Pavlica, pod jehož vedením 
se dramaturgie začala postupně 
transformovat.

Dnes je Hradišťan profesionál-
ním tělesem, které programově 
pracuje zejména s odkazem li-
dové tradice. Překračuje hranice 

Hradišťan v Lysé hudebních žánrů a spolupracu-
je s osobnostmi různých kultur 
celého světa. Je častým hostem, 
domácích i zahraničních festivalů 
tradiční, alternativní, ale i vážné 
hudby. Hradišťan spolupracuje 
s rozhlasem, televizí a fi lmem, 
koncertoval na 4 kontinentech, 
natočil více než 30 stěžejních zvu-
kových nosičů a na mnoha dalších 
spolupracoval. 

Koncert Hradišťanu s Jiřím 
Pavlicou se bude konat v letním 
kině v Lysé nad Labem v pondělí 
2. září 2013. Předprodej vstupe-
nek bude zahájen 1. června 2013 
v městské knihovně a kině.

Městská knihovna

Rádi bychom poděkovali celé-
mu týmu učitelů Základní umělec-
ké školy F. A. Šporka v čele s paní 
ředitelkou Bc. Vlastou Blažkovou, 
za další pěkné vystoupení, tento-
krát o životě F. A. Šporka s názvem 
„Sporck Persona Baroque“.

Děkujeme vám hlavně za vaši 

Poděkování
práci a nadšení, se kterým našim 
dětem předáváte lásku k umění 
a společnými představeními vý-
znamně pozvedáte kulturu v na-
šem městě.

Přejeme Vám, aby chuť tvořit 
nové věci vám vydržela i nadále.

 Rodiče žáků ZUŠ

Ve dnech 18. – 21. dubna 
2013 se uskutečnila ve východo-
českých Hořicích Mezinárodní 
klarinetová soutěž, pořádaná 
společností Czech Clarinet Art. 
Šlo o první ročník, který svým 
rozsahem a zaměřením nemá 
na území České republiky kon-
kurenci. Záštitu nad touto 
soutěží převzal místopředseda 
vlády ČR a ministr zahranič-
ních věcí Karel Schwarzen-
berg. Soutěžní porotu tvořili 
významní klarinetoví sólisté 
a pedagogové z Itálie, Francie, 
Srbska, Argentiny a samozřejmě 
i z České republiky. Soutěžilo 
se ve třech kategoriích. První 

kategorie byla pro interprety do 
15, druhá do 20 a třetí do 30 let. 
Hráčů se nakonec sjela necelá 
stovka z 23 zemí celého světa 
a o to více nás těší, že ve druhé 
kategorii zvítězil Jan Czech ml. 
z Lysé nad Labem, který je zá-
roveň odchovancem zdejší ZUŠ 
F. A. Šporka a nyní úspěšně stu-
duje na JAMU v Brně. Ze třiceti 
soutěžících ve své kategorii se 
o vítězství podělil s Markem Švej-
karem. Jenom velmi těsně Hon-
zovi unikl titul absolutního vítě-
ze celé soutěže, které si odvezl 
25letý Ital Giovanni Punzi. Hon-
za své umění mohl předvést i na 
závěrečném koncertu laureátů, 

na kterém za doprovodu Filhar-
monie Hradec Králové provedl 
Concertino Es Dur Carla Marii 
von Webera. Moc gratulujeme 

Vítězný Jan Czech

a přejeme v dalších soutěžích 
a studiu mnoho štěstí.

Milan Muzikář a 
Spolek přátel vážné hudby
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Krátce z radnice

ŘP vydané v době od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 jsou jejich drži-
telé povinni vyměnit do 31. 12. 2013.

Výměna je možná již nyní a provádí se bez poplatku, po před-
ložení občanského průkazu, řidičského průkazu a 1 fotografi e 
3,5x4,5 cm.

Pokud došlo ke změně osobních údajů, činí správní poplatek 50,-Kč.
Alena Frankeová, odbor dopravy

Upozornění řidičům
na změnu v POVINNÉ VÝMĚNĚ

ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ

Dne 8. 3. 2013 se uskutečnil sněm 
místní organizace TOP 09 v Lysé 
nad Labem, jehož ústředním bodem 
byla volba nového vedení. Do funk-
ce předsedy kandidovali dosavadní 
předseda MVDr. Petr Matušina 
a zastupitel za TOP 09 Ing. Zdeněk 
Osvald. Lysečtí členové si  i na další 
dvouleté období zvolili za předsedu 
MVDr. Petra Matušinu a dále dva 
místopředsedy, Mgr. Petru Hanzalo-
vou a Jiřího Bašuse. Tito jmenovaní 
budou v nadcházejícím volebním 

období k dispozici nejen členům 
TOP 09, ale jsou připraveni komu-
nikovat i se zájemci z řad občanů 
města. Máte li zájem o spolupráci 
s TOPkou, můžete se právě na ně 
obracet se svými dotazy, náměty 
a připomínkami, ale také v případě 
zájmu o členství v této straně. Pro 
písemný kontakt můžete použít 
e-mail: mvdr.mat@gmail.com.

Za TOP 09,
MVDr. Petr Matušina,

předseda MO Lysá nad Labem

Útulek Lysá nad Labem
Aktuální foto a seznam čtyřno-

hých kamarádů nalezených v Lysé 
nad Labem a okolí najdete aktuál-
ně na adrese útulku www.pejsci-
lysa.wz.cz a průběžně na vývěsce 
u Městské policie. která zajišťuje 
odchyt toulavých psů v Lysé nad 
Labem. Vždy po odchytu pejska 
odveze do místního útulku.

Město Lysá nad Labem děkuje 
všem občanům, kteří projeví zájem 
o naše opuštěné pejsky a kočičky.

Návštěvní doba útulku:
pondělí – čtvrtek   8.00–14.00 h
pátek 8.00–12.00 h
první sobota v měsíci  9.00–11.00 h

Adresa:
paní Čápová
Velas, a.s.,  Hrabanov 535
tel.: 325 551 221, 723 342 174

Ivana Koštířová, odbor SMI

TOP 09 oznamuje!

Spolek pro rozvoj města Lysá nad 
Labem vyhlašuje III. ročník soutěže 
Rozkvetlá okna.

Proti loňskému roku nedochází 
k žádným změnám. Soutěž se bude 
konat v době letních prázdnin, tedy 
od 1. července do 31. srpna 2013, 
a účastnit se jí mohou všichni ob-
čané města Lysá nad Labem jak 
v roli nominujícího, tak nominova-
ného.

Vyhlášeny jsou 2 kategorie: 
1) Květinová výzdoba a celková 
úprava oken a 2) Květinová vý-
zdoba a celková úprava domu.

Každý občan města má právo na-
vrhnout k ocenění „rozkvetlá okna“ 
domu či bytu nebo „rozkvetlý dům“ 
nacházející se v katastrálním území 
města Lysá nad Labem.

Podmínkou nominace je elektro-
nické podání zaslané nejpozději do 
31. srpna 2013 na e-mailovou adre-
su rozkvetlaokna@seznam.cz. Sou-
částí nominace musí být venkovní 

fotografi e oken nominovaného 
domu nebo bytu respektive celkový 
pohled na nominovaný dům, ad-
resa nemovitosti a datum pořízení 
fotografi e. Nezapomeňte také uvést 
kategorii, do které objekt nominu-
jete!!!

Podmínkou k účasti v soutěži je, 
že okna rodinného domu či bytu 
nebo celý dům jsou zkrášleny kve-
toucí květinovou výzdobou. O pořa-
dí v soutěži rozhodne porota, výsled-
ky soutěže budou vyhlášeny během 
podzimu 2013.

Oceněny budou 3 nejlepší „kve-
toucí domovy“ v každé kategorii. Ví-
těz obdrží odměnu ve výši 1500 Kč, 
druhý v pořadí ve výši 1000 Kč a třetí 
v pořadí ve výši 500 Kč. Všichni oce-
nění od 1. do 3. místa vyhrají také zá-
jezd pro 2 osoby do sídla Evropského 
parlamentu ve Štrasburku.

Za Spolek pro rozvoj 
města Lysá nad Labem,

Hynek Fajmon, předseda

Rozkvetlá okna

Město Lysá nad Labem navrhu-
je přistoupit v celém katastrálním 
území města Lysá nad Labem 
k provedení komplexní pozemko-
vé úpravy. Cílem města je zahájit 
s podporu alespoň části největších 
vlastníků pozemků tento proces. 
Komplexní pozemková úprava 
přinese prospěch i majitelům ze-
mědělských pozemků, protože se 
jejich pozemky za jejich plné účasti 
v celém procesu zhodnotí a zpří-
stupní. Majetková práva majitelů 
přitom nebudou nijak dotčena. Pro 
město i pro všechny účastníky by 
měla být přínosem i skutečnost, 
že se jedná o proces, který je fi nan-
cován ze státního rozpočtu ČR. 
Pořizovatelem komplexní pozem-
kové úpravy bude Pozemkový úřad 
a nikoliv město. Obsah této úpravy 
si ale město a další majitelé země-
dělských pozemků budou moci ve 
spolupráci se zpracovatelem do-
hodnout. 

Město chce dosáhnout:
1) Z měny katastrální hranice 

 mezi městem a obcí Přerov 

 nad Labem tak, aby hranice 
 šla po břehu řeky Labe a celá 
 osada Řehačka byla začleně-
 na do katastru města a obec 
 Přerov nad Labem by byla 
 územně kompenzována na le-
 vém břehu řeky Labe.

2) Připravit území pro vybudo-
 vání severojižního obchvatu 
 města tak, aby se v trase iden-
 tifi kovaly pozemky nezbytné 
 pro stavbu a došlo k jejich pří-
 padným směnám tak, aby se 
 minimalizovaly náklady na vý-
 kupy.

3) Provést taková opatření v po-
 lích na západ od města, která
 přispějí ke snížení rizika vě-
 trné eroze a zvýšené prašnosti 
 ve městě. Mělo by se jednat 
 o výsadbu větrolamů, sázení 
 alejí podél polních cest a vznik 
 případných nových vodních 
 prvků v krajině s tím, že tato 
 opatření budou budována 
 v maximální možné míře na 
 pozemcích města.

4) Provést rekonstrukci hlav-

Po druhé – Komplexní pozemkové úpravy 
v katastrálním území města Lysá n. L.

 ních polních cest v katastru 
 Lysá nad Labem. Jako prio-
 ritní se jeví rekonstrukce
 polní cesty mezi Byšičkami 
 (od mlejnku) a Litolí
 (k čistírně odpadních vod)
 a dále polní cesty mezi 
 Karlovem a Litolí po trase 
 bývalé Zemské stezky a dále 
 cesta mezi Karlovem a Dvor-
 cemi. Minimálně jedna z těch
 to tras by měla být rekon-
 struována do podoby zpevně-
 né asfaltové komunikace. Dá-
 le by mělo být cílem města 
 obnovit v krajině zaniklé cesty 
 v trasách, které jsou ve vlast-
 nictví města a mohou plnit 
 svou funkci.

5) Při pozemkových úpravách 
 by se mělo rovněž pamatovat 
 na obnovu protipovodňových 
 hrází, které jsou vybudovány 
 mezi řekou Labe a Litolí. Tyto 
 hráze vybudované ve 20. le-
 tech 20. století jsou nyní na 
 mnoha místech poškozené 
 a nefunkční. 

Zemědělský půdní fond v k.ú. 
Lysá n. L. činí 1 788 0011 m2

a podaná žádost v loňském roce 
zahrnovala pouze 431 3005 m2, 
tj. 24,12% zemědělského půd-
ního fondu. Obdobné to bylo 
u žádosti v k.ú. Litol. Zeměděl-
ský půdní fond v k.ú. Litol činí 
194 8370 m2 a podaná žádost 
v loňském roce zahrnovala pou-
ze 32 0644 m2, tj. 24,12% země-
dělského půdního fondu.

Na základě výše uvedeného 
si vás dovoluji požádat, aby ti 
z vás, kdo vlastní pozemky v ka-
tastrálním území města Lysá nad 
Labem a chtějí se aktivně zapojit 
do výše navrženého projektu, 
předali své kontakty na MěÚ 
Lysá nad Labem, Odbor správy 
majetku města a investic, tel.: 325 
510 236 nebo prostřednictvím 
emailové adresy: javorcikova@
mestolysa.cz. Předem vám děkuji 
a těším se na případnou spolu-
práci.                                                                                         

Mgr. Jiří Havelka,
starosta města

V úvodu se krátce vrátíme ještě 
k dubnovému zasedání zastupitel-
stva města 10. 4. 2013, kdy se do 
textu nedostala část informací. Zají-
mavý návrh na organizování elektro-
nické aukce na dodavatele elektřiny 
a plynu pro obyvatele města a pří-
padně i mikroregionu předložil 
p. Mgr. Fajmon. Za příklad mohou 
sloužit Říčany, kde se podařilo snížit 
cenu pro domácnosti až o 30 %. Po-
drobné informace budou zveřejněny 
v příštích dnech v různých médiích.

8. jednání rady města se konalo 
23. 4. 2013. Program o 32 bodech 
byl pestrý a v jednotlivých katego-
riích vcelku vyrovnaný. O věcných 
břemenech se jednalo ve 4 bodech, 
pozemkové záležitosti – 4 body, byty 
a nájmy – 4 bod1, nájmy nebytových 
prostor – 2 body a veřejným zakáz-
kám bylo věnováno pět bodů. 

V bodu č. 4 rada schválila dodatek 
ke Smlouvě o provozování vodovo-
du a kanalizace. Původní smlouva 
se Stavokompletem byla uzavřena 
v září 2006, od března 2012 pro-
bíhá koncesní řízení na nového 
provozovatele. Dodatek zajišťuje, 
že Stavokomplet bude obsluhovat 
technickou infrastrukturu města 
do doby, než bude koncesní řízení 
ukončeno. V bodu č. 6 rada schváli-
la dodavatele na výstavbu chodníku 
Přemyslova ulice – Školní náměs-
tí. Na veřejnou zakázku dorazilo 
6 vyrovnaných nabídek v rozmezí 
od 299 do 347 tis. Kč. Rada vybrala 
fi rmu SKL Recyklostav z Prahy 5 
s cenou 299 tis. Kč včetně DPH. 
Obdobný zájem byl o další veřejnou 
zakázku, projednávanou v bodu 
č. 10, na odvodnění a opravu čás-
ti ulice Komenského, v místě pod 
hřištěm, které bylo po jarním tání 
podemleto a jen provizorně oprave-
no. Rada z 5 nabídek vybrala fi rmu 
AVE z Kolína s nabídkovou cenou 
348 tis. Kč včetně DPH.

Přizvaným hostem k bodu č. 13
byl právník města pan JUDr. 
Drábek. Projednávala se situace 
kolem dluhů, vzniklých neplace-
ním nájmů a služeb za městské 
byty. Právník vysvětlil postup, 

jak se vůči dlužníkům postupuje, 
jak se počítá penále, co následuje 
při neplacení dluhů. Rada vza-
la na vědomí seznam dlužníků 
a k problematice se vrátí na pří-
ští radě za přítomnosti zástupců 
odboru správy majetku a investic 
a realitní kanceláře.

V bodu č. 16 se vybíral dodavatel 
na přístavbu čekárny před lékař-
skými ordinacemi v čp. 1032 (proti 
úřadu). Odbor obeslal 5 fi rem, ale 
o veřejnou zakázku projevila zájem 
pouze jediná, a to stavební fi rma 
Šperk z Poděbrad. Nabídka i cena 
608 tis. Kč včetně DPH byly přijatel-
né, a tak se fi rma Šperk stává doda-
vatelem. Větší zájem byl o zakázku 
v bodu č. 17 na zateplení zděné 
části budovy MŠ Dráček v Litoli. 
Dorazily 4 nabídky, rada vybrala 
fi rmu Alois Bezucha z Libice nad 
Cidlinou s nabídkovou cenou 366 
tis. Kč. Zakázka bude rozdělena do 
dvou etap – letos za 250 tis. Kč, pří-
ští rok zbytek.

V bodu č. 20 se rada vrátila 
k zakázce na výměnu oken u ZŠ 
B. Hrozného čp. 12. Upřesňovaly se 
podmínky kolem použitého materi-
álu a po konzultacích bylo jako nej-
vhodnější materiál vybráno smrkové 
dřevo. O velkém zájmu dodavatelů 
svědčilo 15 nabídek. Rada vybra-
la fi rmu Baroch-okna z Lysé n. L. 
s nabídkovou cenou 1,55 mil. Kč 
včetně DPH. Nejdražší nabídka byla 
za 2,7 mil. Kč.

V bodech č. 23 až 26 byly schvá-
leny příspěvky z Charitativního 
fondu: 1 tis. Kč pro Český červený 
kříž na soutěž mladých zdravotní-
ků, 2,4 tis. Kč na školu v přírodě 
pro jednoho nezletilého občana 
města, 3 tis. Kč pro Protialkoholní 
záchytnou stanici v Kolíně, 2 tis. 
Kč na provoz Linky bezpečí v roce 
2013.

V bodech č. 30 a 31 byly schváleny 
výsledky přezkoumání hospodaření 
města a mikroregionu za rok 2012, 
oba materiály budou projednány 
v květnovém zastupitelstvu. Posled-
ním bodem byla zpráva o dohleda-
ných dokladech, které se vztahují 

k pozemkům, jež mají duplicitního 
vlastníka – Město Lysá nad Labem 
a Sbor dobrovolných hasičů Lysá 
nad Labem. Také o tom bude jednat 
květnové zastupitelstvo.

9. jednání rady města se konalo 
7. 5. 2013. Program sestával z 33 
bodů. Největší podíl tvořily pozem-
kové záležitosti - 8 bodů, byty a ne-
bytové prostory – 6 bodů, veřejné 
zakázky – 3 body, věcná břemena 
– 2 body. V bodu č. 1 rada vybírala 
dodavatele na veřejnou zakázku na 
rekonstrukci vstupu do ZŠ Komen-
ského. Ze tří nabídek se vítězem 
stala fi rma Daniel Šperk z Poděbrad 
za 181 tis. Kč včetně DPH. Druhou 
zakázkou, projednávanou v bodu 
č. 8, byla prováděcí projektová do-
kumentace na rekonstrukci schodišť 
na obou stranách železničního nad-
jezdu. Na veřejnou zakázku dora-
zily dvě nabídky, rada vybrala tu od 
Ing. Maceviče z Prahy 10 za 35 tis. 
Kč.

Bod č. 11 byl věnován dluhům a 
dlužníkům, kteří bydlí v městských 
bytech. K problematice byli přizvá-
ni vedoucí odboru správy majetku a 
investic pan Ing. Kopecký, referent 
pan Mgr. Lang a paní Crhová z re-
alitní kanceláře, která byty města 
spravuje. Úvodem se rada sezná-
mila s čísly, která nejsou vůbec 
potěšující – dluh za byty města v 
Lysé a v Milovicích do konce března 
2013 činí 4,9 mil. Kč, z toho za ná-
jem 3,7 mil. Kč, penále 1,2 mil. Kč. 
Paní Cehová vysvětlila, že se pená-
le počítá podle dvou sazeb – podle 
sazby ČNB a podle občanského 
zákoníku, záleží na tom, v jakém 
postavení dlužník je. Také se uká-
zalo, že řada nájemníků sice řádně 
platí, ale „nemají čas“ podepsat ná-
jemní smlouvu, která je uzavírána 
na 1 rok. Usnesení rady říká jasně 
– takto NE. Pokud nájemce (řádně 
platící) neobnoví smlouvu do konce 
května 2013, musí do tohoto data 
vrátit byt, jinak bude podána žaloba 
na vyklizení bytu. U dlužníků to pla-
tí obdobně – pokud dluh a penále 
nebudou uhrazeny, musí uživatel 
byt vrátit.

V bodu č. 19 rada projednávala 
kritéria, která budou použita při 

hodnocení připravované veřejné 
zakázky na rekonstrukci varny 
(kuchyně) ve školní jídelně v areálu 
ZŠ Komenského. Jako kritéria byly 
vybrány cena s váhou 50 %, termín 
dokončení 40 %, záruka na dílo 
10 %. Na to navázal související bod 
– Smlouva o nájmu nebytových 
prostor a Smlouva o zajištění stra-
vování. Obě smlouvy budou uzavře-
ny s fi rmou Scolarest (dříve Eurest) 
z Prahy 7. Prostředky získané z ná-
jmu budou použity pro rekonstruk-
ci výše uvedených prostor.

V bodu č. 21 rada vzala na vědo-
mí zprávu o přijaté petici za opra-
vení příjezdové komunikace k MŠ 
Pampeliška na Sídlišti. Petice bude 
předložena květnovému zastupi-
telstvu. V rozpočtu na rok 2013 je 
částka 2 mil. Kč určena právě na 
tento účel.

V bodu č. 24 rada schválila návrh 
na zrušení místního poplatku za 
provozované hrací automaty všech 
typů, a to z toho důvodu, že výběr 
poplatků „z hazardu“ přešel z obcí 
s rozšířenou působností na fi nanč-
ní úřady. Konečné schválení je na 
programu zastupitelstva v květnu. 
V bodu č. 25 rada projednala 
a schválila výjimku ve věci zřízení 
parkovacích míst pro návštěvníky 
kavárny Café Mlýnek. 

V dalším bodu se krátce dis-
kutovalo o žádosti mysliveckých 
sdružení Černava a Doubrava 
o příspěvek na nákup loveckých 
psů. Rada poskytla příspěvek 
30 tis. Kč. Psi budou v majetku 
mysliveckých sdružení, po jednom 
v každém z nich, a podle schválené 
obecně závazné vyhlášky budou 
sdružení osvobozena od poplatku 
ze psů.

Dalších pět bodů bude schvalová-
no na zastupitelstvu, a tak informace 
budou následovat až společně. Po-
sledním bodem s č. 33 bylo schválení 
programu nadcházejícího zasedání 
zastupitelstva.

4. zasedání zastupitelstva města 
se konalo 15. 5. 2013, po redakční 
uzávěrce, a tak si o něm přečtete až 
příště.    

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá n. L.

Máme recept, jak na to. Nabídka 
se týká maloodběru, tj. domácností 
na území města Lysá nad Labem 
(včetně Byšiček a Dvorců), případně 
celého území Mikroregionu Polabí. 
Sdružením poptávky mají spotřebi-
telé šanci dostat se do lepší vyjedná-
vací pozice a získat nižší cenu. Ad-

Máte zájem o úsporu 
nákladů na elektřinu 
a plyn? ministraci projektu a elektronickou 

aukci zajišťuje městský úřad. Např. 
v Říčanech se do projektu zapojilo 
452 domácností a každá z nich ušetří 
v průměru za elektřinu a plyn 18 000 
Kč ročně. Další informace najdete na 
www.mestolysa.cz, v informačních 
letácích a v Listech 7/2013. 

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá n. L.
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Město Lysá nad Labem blahopřeje jubilantům 
k významným narozeninám a všem přeje do dalších let 

hodně pohody a spokojenosti.
   Marcela Chloupková

99 let
Blažena Kuchtová
92 let
Marie Zvárová
91 let
Marie Zelbová
Jiřina Synková
90 let
Božena Nádvorníková
Vlasta Merunková
Žofi e Smejkalová

85 let
Jaroslav Ernekr
Marie Nedomová
Olga Henyšová
Anna Dušáková
Ladislav Kochta
Karolina Šachová
Olga Nováková
80 let
Zdeňka Rosická
František Němec
Anna Možná
Arnošt Charous
Marta Kudelová
Zdeněk Šimáček
Vlasta ProcházkováPablo Casals:

„Ochota starat se o druhé je věcí, 
která životu dává nejhlubší cíl a význam.“

Výše uvedeným dětem i jejich rodičům přejeme hlavně 
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Romana Nováková, odbor školství a kultury

Vítání občánků
se uskutečnilo dne 18. 4. 2013

Mezi občany našeho města
byly přivítány tyto děti:

Kryštof Křenek
Petr Garnek
Jakub Hájek
Jan Mikeš
Eva Švambergová
Kryštof Černý
Daniel Vondráček
Adam Slezák
Barbora Vitamvás

Nejedná se o nějaký nový tele-
vizní pořad, ale o exkurzi Spolku 
rodáků a přátel do sídla České tele-
vize v Praze, a to několik dní před 
60. výročím zahájení televizního 
vysílání na českém území. Prohlíd-
ka především technického zázemí 
se uskutečnila díky laskavosti pana 
Ing. Lubora Otáhala, jednoho z no-
vých obyvatel města. Je to průvodce 
opravdu fundovaný, protože ČT 
provází po dvě třetiny její existence.

První, koho naše skupina po za-
stavení na Kavčích horách uviděla, 
byl pan Aleš Háma, stojící u Taxíku, 
a někomu volal. Asi sháněl další 
cestující do stejnojmenného pořa-
du. Pak přišla na řadu návštěva pro-
dejny, která nabízí DVD s pořady 
a fi lmy, které ČT vyprodukovala. 
Na své si zde přijdou i milovníci 
večerníčků, protože z vitrín se dívají 
oblíbené postavičky, jako např. Bob 
a Bobek, a ti dokonce i mluví.

Pak už jsme se vydali do chodeb, 
studií a technických prostor ČT. 
Ve vstupní hale je vystaven model 
celého rozsáhlého areálu. Obdi-
vuhodná stavba byla postavena 
v 60. letech minulého století a pořád 
se rozvíjí tak, jak to umožňují měnící 
se technické možnosti současnosti.

Na vlastní oči jsme viděli studio, 

kde se v onen večer odehrával přímý 
přenos diskusního pořadu Máte slo-
vo. Uklízečky leštily skleněné stolky, 
u nichž pak stojí paní Jílková a její 
hosté, jejichž jména jsme si mohli 
přečíst na vizitkách. Impozantně 
působí technika, která je podvěšena 
pod celou plochou stropu studia, 
ale na obrazovce ji nevidíte. V patře 
nad studiem je pracoviště režiséra, 
zvukaře a dalších techniků. I tady už 
probíhala příprava na večer, na mi-
xážních pultech svítila tlačítka, na 
čelní stěně kontrolní monitory, tak-
že jsme si připadali jako v letadle. 
Ale všude přátelské přijetí, vlídná 
atmosféra, žádná nervozita. 

Pak přišel na řadu výklad o pře-
nosových vozech a technice, která 
je založena na satelitní technologii. 
Přenosové vozy parkují v garážích ve 
vnitrobloku a podle plánu vyjíždějí, 
aby zajistily přímý přenos z nějaké 
kulturní nebo sportovní akce. Kromě 
velkých vozů v milionových hodno-
tách má ČT k dispozici řadu menších 
dodávek s reportážní technikou. 

Pak jsme se vydali na cestu do 
horních pater budovy, která tvoří 
dominantu Prahy 4. Další zastavení 
patřilo hlasatelně, v níž dříve oblíbe-
né hlasatelky uváděly další pořady. 
Technicky jde o unikátní řešení „bu-

dovy v budově“, což zamezuje pro-
nikání jakéhokoliv zvuku zvnějšku 
do hlasatelny. Technici nám zapnuli 
kamery, a tak jsme si mohli na chvíli 
zahrát na hlasatele a podívat se, jak 
kdo z nás vypadá na obrazovce. Ško-
da, že ČT profesi hlasatele a hlasa-
telky zrušila. Také jsme si vzpomněli 
na přestávky, v nichž si na obrazovce 
hrála koťata s klubíčky. To by asi dnes 
už nikdo nezaplatil… 

Předposlední místností pro-
hlídky byla návštěva odpočinkové 
místnosti s nádherným výhledem 
na panorama Prahy. Posledním 
místem exkurze byla tzv. odbavo-
vací pracoviště, odkud se všechny 
4 vysílané pořady ČT dostávají k 
divákovi. Vše je řízeno počítači, ale 
ještě je dost místa na adrenalin, 

Rodáci v České televizi

zvláště u přímých přenosů. Technici 
mají k dispozici i záložní pracoviště, 
protože je to jenom technika.

Nad odbavovacími pracovišti jsou 
už jenom dvě patra, plná technolo-
gických zařízení, ale tam už smějí 
jenom určení lidé. Bezpečnosti vů-
bec je věnována velká pozornost, ať 
se to týká identifi kace a doprovodu 
návštěvníků, otvírání dveří kartami 
s kódem, kamerovým systémem, 
jednotkou požární ochrany atd. 

Naše prohlídka dospěla ke konci. 
S naším průvodcem jsme se rozloučili 
velkým poděkováním. Odjížděli jsme 
s pocitem, že ČT není žádná důchod-
kyně, ale dáma v nejlepších letech, 
která nám udělá ještě hodně radosti. 
Tak vše nejlepší do dalších let!

Miloš Dvořák

Krádež v Penny   
Dne 9. 4. 2013 v 19.30 hodin bylo 

přijato telefonické oznámení od za-
městnance diskontu Penny, že se 
dvě osoby pokusily z prodejny od-
cizit zboží a při pokusu o jejich za-
držení se chovaly značně agresivně. 
Hlídka na místě zjistila, že obě oso-
by podezřelé z krádeže utekly smě-
rem do centra města. Při následné 
kontrole této lokality s jedním 
z napadených, se obě osoby poda-
řilo zadržet v parku v ulici Sokol-
ská. 30 letý muž z Lysé nad Labem 
a 21 letá žena z Milovic, byli násled-
ně předáni Policii ČR k provedení 
dalších opatření. Odcizené zboží 
v celkové hodnotě 422,- Kč bylo 
předáno zpět na prodejnu.

Přepadený muž 
Dne 15. 4. 2013 v 19.30 hodin 

byli strážníci požádáni o součinnost 
s Policií ČR při pátrání po osobě pa-
chatele loupežného přepadení, ke 
kterému mělo dojít v ulici Resslova 
u garáží. Neznámý muž měl pod 
pohrůžkou násilí odcizit peněženku 

Krimi střípky
22 letému muži z Lysé nad Labem, 
kterému způsobil i řezná poranění 
na rukou. Poškozený muž byl ná-
sledně převezen na lékařské ošetře-
ní do zdravotnického zařízení. Věc 
je v šetření Policie ČR.

Vandalství před diskotékou
Dne 21. 4. 2013 v 01.40 hodin 

v ulici Masarykova v blízkosti dis-
kotéky Callypso, zadrželi strážníci 
33 letého muže z Milovic, který 
svým jednáním způsobil škodu 
na zaparkovaném osobním vo-
zidle tím způsobem, že po stře-
še, kapotě i kufru vozidla skákal 
a kopal do dveří. Způsobená škoda 
byla majitelem vozidla předběž-
ně vyčíslena cca na 200 000,- Kč. 
Z důvodu podezření ze spáchání 
přečinu poškozování cizí věci byla 
na místo přivolána Policie ČR, 
která u muže provedla dechovou 
zkoušku na přítomnost alkoholu, 
kdy tato zkouška byla pozitivní 
s výsledkem 1,7‰ alkoholu a ná-
sledně muže zadržela z podezření 
ze spáchání přečinu. Motiv tohoto 

jednání je pravděpodobně spor 
s majitelem vozidla.  

Schovával se na soukromém 
pozemku

Dne 1. 5. 2013 v 09.45 hodin při-
jala dozorčí služba telefonické ozná-
mení, že se oznamovatelce po sou-
kromém pozemku, který je oplocen, 
pohybuje neznámý muž zanedba-
ného zevnějšku. Strážníci, kteří na 
místo v ulici Smetanova v krátké 
době dorazili, následným šetřením 
zjistili, že se jedná o druhého člena 
posádky osobního automobilu, kte-
rý před Policií ujížděl a nereagoval 
na opakované výzvy k zastavení. 
Jednoho člena posádky na místě 
zadrželi, ale druhému se podařilo 
z místa utéct. Na místě zasahoval 
i policejní psovod. V případu probí-
há šetření Policií ČR.   

Alkohol za volantem
Dne 6. 5. 2013 krátce po 02.30 

hodině přijala dozorčí služba tele-
fonické oznámení, že v ulici Tyr-
šova stojí zaparkované motorové 
vozidlo tovární značky Ford tranzit, 
na místě řidiče sedí muž, který jeví 

známky opilosti a chystá se s vozi-
dlem odjet. Motorizovaná hlídka 
strážníků zmíněné vozidlo, které 
směřovalo z centra města směrem 
na obec Stratov, zastavila v ulici 
Poděbradova. Již při samotném 
ztotožňování řidiče vozidla bylo 
strážníkům zřejmé, že řidič je pod 
vlivem alkoholu nebo jiných návy-
kových látek. Ztotožněnému 40 le-
tému muži z Brandýsa nad Labem 
byla následnou provedenou de-
chovou zkouškou naměřena hod-
nota 2,87‰ alkoholu v dechu. Na 
otázku, proč v takovém stavu usedá 
za volant, řidič odpověděl, že jede 
domů. Řidič se ani nepozastavil 
nad tím, že jede na opačnou stranu, 
než se jeho údajný domov nalézá. 
Při provádění dalších nezbytných 
úkonů k osobě řidiče vyšla najevo 
i skutečnost, že řidič vozidla má 
správním orgánem vysloven zákaz 
řízení motorových vozidel. Svým 
jednáním řidič naplnil skutkovou 
podstatu přečinů dle trestního zá-
koníku § 274 Ohrožení pod vlivem 
návykové látky a § 337 Maření vý-
konu úředního rozhodnutí.  

Městská policie

Vážení spoluobčané, v měsíci 
dubnu bylo provedeno zpevně-
ní dosavadní pískové cesty na 
místním hřbitově – vpravo od 
vstupu, fi rmou SKL Recyklostav 
– p. Radek Skála. Město tak na-
vázalo na rekonstrukce cest z let 
předešlých. Cesta byla zpevněna 
zámkovou dlažbou, odvodněna 
a k jednotlivým uličkám mezi hro-
by byly opraveny vstupy. Náklady 

na tuto akci činily 202.457,-Kč 
vč. DPH. 

V letošním roce budou z vyčleně-
ných finančních prostředků postupně 
realizovány opravy studní a v návrhu 
rozpočtu pro příští rok bude odborem 
předložen požadavek na opravu beto-
nové plochy vlevo od vstupu a zpevně-
ní cesty nad schodištěm.

Vrbová Lenka
referent odboru SMI

Nová cesta na hřbitově

Zajímá Vás, co se plánuje 
a děje ve městě?

Zeptali jsme se...
Ilona Doležalová: Dne 25. 4. 

v dopoledních hodinách se na spa-
lovně nebezpečných odpadů stala 
letos již druhá menší havárie, při 
které několik minut unikal hustý 
černý dým. Jelikož se spalovnou 
komunikujete a v informačním le-
táku spalovny stojí, že kontinuál-
ně monitoruje svoje emise, mohl 
byste prosím uvést, jaké škodli-
viny tento den do ovzduší unikly 
a jak výrazně překročily povolené 
limity?

Odpověď: K havárii došlo ve 
čtvrtek 25. 4. 2013 v podvečerních 
hodinách. Samotná porucha na za-
řízení trvala 2 minuty (od 19.34 do 
19.36). Jednalo se o elektrický zkrat 
na jističi příslušnému k odtahové-
mu ventilátoru, který byl následně 
nahrazen záložním jističem. Na 
otázku týkající se množství unik-
lých emisí budeme moc odpovědět 
až po obdržení příslušných podkla-
dů (záznam z kontinuálního měře-
ní emisí), které jsme si vyžádali od 
společnosti BDW LINE, spol. s r.o.

Ing. Tomáš Sopr
Odbor životního prostředí

Ilona Doležalová: Jaké jsou 
do budoucna plány města s par-
kovištěm autobusů OAD Kolín? 
V územním plánu se počítá 
s přesunutím tohoto parkoviště 
a točny mimo centrum na východ-
ní část města k SJ obchvatu. Jestli 
ovšem bude obchvat. Nevyhovo-
val by fi rmě OAD za účelem par-
koviště pozemek pana Páva, který 
leží zhruba kilometr severněji 
a k obchvatu nebude mít daleko? 
Pan Páv má zájem o výstavbu no-
vého domova pro seniory, proto 
městu nabídl své pozemky. Město 
nejprve pozemky odmítlo, nyní 
o nich znovu uvažuje. Nemyslím, 
že by byl domov seniorů na okraji 
města u obchvatu tím nejlepším 
řešením. Uvažovalo vedení města 
o výměně těchto pozemků? Ne-
mohl by být nový dům pro seniory 
na místě současného problema-
tického parkoviště? 

Odpověď: Jaké jsou do budoucna 
plány města s parkovištěm autobu-
sů OAD Kolín? Za celou dobu mého 
působení na radnici jsem zazname-
nala jednání s OAD dříve ČSAP 
týkající se: využití budovy (dříve 
sociální zařízení, šatny, v podlaží 
noclehárna pro řidiče) např. pro 
nějaký typ sociálního bydlení, dále 
možnosti parkování nákladních aut 
a autobusů jiných dopravců a ma-
jitelů v areálu – v té době starosta 
p. Houštecký. O přemístění areá-
lu na východní část města hovořil 
p. Sedláček, tehdy místostarosta, 
s otcem a synem Koutkovými, kteří 

stojí v čele OAD. Jednoduše řeče-
no. Město vybuduje areál nový vč. 
čerpací stanice a myčky nákladních 
aut a opuštění pozemku uprostřed 
města nebude problém. Tomuto 
jednání jsem byla přítomna.

Nevyhovoval by fi rmě OAD 
pozemek pana Páva? Pan Páv na-
bízí městu především pozemek 
č. 2875/70 o výměře 3.266 m2 za 
zvýhodněnou cenu pouze za úče-
lem výstavby zařízení pro bydlení 
seniorů.  Stavbu takového zařízení 
zde umožňuje platný územní plán. 
(Jedná se o pozemek za autobuso-
vou zastávkou sídliště napravo při 
výjezdu z města. Jsou zde zahrád-
ky. Sami posuďte, zdali se jedná o 
„okraj města u obchvatu“.) Na ten-
to pozemek navazuje další pozemek 
p. Páva č. 2875/4 o výměře 11.119 
m2. Toto není stavební pozemek dle 
územního plánu. Lze zde realizovat 
např. park apod., a to i s ohledem 
na blízkost ochr. pásma vodního 
zdroje. K nabízeným pozemkům se 
nejprve vyjádřila komise stavební a 
následně též komise sociální a zdra-
votní. Cituji ze zápisu SK ze září 
2012: Pro umístění stavby charak-
teru domu s pečovatelskou službou 
pro seniory nebo domova důchod-
ců není lokalita vhodná. Jedná se 
o okraj města bez vazby seniorů 
na služby (obchody, lékař, úřad 
atd.) Tyto právě obyvatelé domu s 
pečovatelskou službou potřebují v 
dostupné vzdálenosti, protože jsou 
z větší části soběstační, ale nejsou 
schopni dopravovat se na větší 
vzdálenost. Pro standardní domov 
důchodců (charakteru na zámku) 
není lokalita vhodná polohou. Ač-
koliv se jedná o zařízení s větším 
počtem nemohoucích nebo ležících 
osob, i ti potřebují vazbu na služby, 
možnost snadného vstupu k měst-
ské a veřejné zeleni a další. Toto zde 
v dostupné vzdálenosti zajištěno 
není. Členové sociální a zdravotní 
komise se v podstatě ztotožňují s 
tímto stanoviskem. Dodávají, že 
trendem je dnes integrace seniorů 
mezi aktivní občany.  Do doby psaní 
těchto řádků nemá pan Páv od měs-
ta defi nitivní stanovisko. Můžeme 
tedy stále zvažovat umístění senior-
ského bydlení zde. 

Uvažovalo vedení města o výměně 
pozemků? Neuvažovalo. Proč také. 
Neumím si ve výše popsaných mís-
tech představit areál OAP. Souhlasím 
s Vámi, že současné parkoviště OAP 
je problematické, byť v těchto místech 
sídlí několik desítek let. Se zvyšující se 
tonáží nákladních aut a snižující se 
ohleduplností řidičů komfort bydlení 
občanů v okolních domech památko-
vé zóny značně trpí.

Marcela Chloupková 
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Velkoobjemové kontejnery se budou přistavovat 3. sobotu v měsíci 
– tj. 15. 6. 2013 pouze na tyto stanoviště: 

místo přistavení kontejneru  čas rozvozu čas svozu 
Dvorce 1x TDO, 1x BIO 08.30 10.30
Byšičky 1x TDO, 1x BIO 09.00 11.00
Řehačka 1x TDO, 1x BIO 09.30 11.30
U Borku 1x TDO, 1x BIO 10.00 12.00

Vysvětlivky: TDO - velkoobjemový kontejner na domovní odpad
    BIO - velkoobjemový kontejner na zeleň

Pro všechny občany  je k dispozici sběrný dvůr, který je u sídliště - bývalá 
kotelna, ul. Ke Vrutici 1738, otevřen je celý rok v tyto dny:
Pondělí - pátek  9.00 – 17.00
Sobota  9.00 – 13.00

Ivana Koštířová, odbor SMI

Přistavování
velkoobjemových

kontejnerů 6/2013

Zámecká promenáda – promenádní koncert Hasičské dechové hudby 
Lysá nad Labem - místo koncertů: zámecký park, prostor před zámkem
 - termíny koncertů: 13. 7. a 10. 8. od 15.00 hodin
 - v případě nepřízně počasí se koncerty ruší
Hradišťan – 2. září 2013 od 19.00 hodin, letní kino

Místní organizace Českého svazu včelařů společně s Městskou kni-
hovnou Lysá n. L. připravily pro žáky místních základních škol projekt 
o včelách a včelařství pod názvem „Bez medu to nejde“. V rámci této 
akce bylo realizováno v průběhu dubna a května přes 20 besed, které na-
vštívilo přes 500 školáků. Děti se seznámily se základními informacemi 
o chovu včelstev, mohly si prohlédnout dřevěný úl, zapůjčený z lyské včelí 
prodejny, či vyzkoušet si pomůcky, které včelaři při chovu včel používají. 
Velké poděkování patří především všem místním včelařům, kteří se bez 
nároku na jakýkoli honorář našim dětem věnovali a trpělivě odpovídali 
na spoustu zvídavých otázek. 

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 knihovnyOtevírací doba knihovny
PO   8-11   12-18PO   8-11   12-18
ÚT   zavřenoÚT   zavřeno
ST    8-11   12-18ST    8-11   12-18
ČT    8-11   12-15ČT    8-11   12-15
PÁ   8-11   12-15PÁ   8-11   12-15

- v knihovně je možné si zajistit zvýhodněné roční předplatné časopisů 
   a novin: Hospodářské noviny, Respekt, Ekonom a Bel Mondo
- obalování učebnic pro školáky – knihovna nově nabízí všem školákům 
  pomoc s obalováním školních učebnic. Cena za obalení jedné knihy je 
  5,-Kč. Výhodou je pevný trvanlivý obal na míru, který nesklouzává.
- půjčování čtečky elektronických knih

Červnové „Toulky minulostí“ s PaedDr. 
Marií Kořínkovou nás provedou českými 
hrady a zámky. Přijďte načerpat inspiraci 
na prázdninová putování po naší vlasti! 
Přednáška se bude tradičně konat v pro-
storách městské knihovny. Vstup zdarma!

Kurz drátování s lektorkou Janou Řípovou bude pokračovat i v průbě-
hu června. Na každou lekci mohou přijít i úplní začátečníci, kteří s touto 
technikou začínají a kteří neabsolvovali předchozí hodiny. 

Výstava fotokoláží z Lysé n. L. a dalších míst Polabí od místní fotografky 
Heleny Grocholové v prostorách knihovny.

V pravidelné dětské soutěži našich čtenářů se tentokrát bude bojovat o 
volnou rodinnou vstupenku na zámek Radim. Losování proběhne v pá-
tek 28. 6. 2013 ve 14.00 hod. v dětském oddělení knihovny. 

Novinky v Městské knihovněNovinky v Městské knihovně

Soutěž pro dětské čtenářeSoutěž pro dětské čtenáře

 Toulky minulostí Toulky minulostí
– 4. června 2013– 4. června 2013
od 16.30 hodinod 16.30 hodin

Kurz drátování Kurz drátování 
– 12. a 26. června – 12. a 26. června 
od 16.30 hodinod 16.30 hodin

17. ročník fotosoutěže
Pro milovníky fotografování
jsme připravili již tradiční
fotosoutěž, tentokrát na téma: 

Malováno přírodou
Soutěže se může zúčastnit každý s max. počtem 5 fotografi í 
min. formátu 13 x 18 cm v barevném i černobílém provedení.

Každý snímek musí být označen těmito údaji: 
1. název fotografi e

2. jméno a příjmení autora
3. adresa bydliště

Fotografi e odevzdejte do 30. září 2013 v Městské knihovně Lysá n. L. 
Podrobná pravidla soutěže najdete na webových stránkách knihovny.
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Tipy ke čtení
Beletrie pro dospělé
RANČ U DĚDEČKA – Keleová-Vasilková Táňa
Julka, hlavní hrdinka příběhu, se po rozvodu přestěhuje 
s dcerou na samotu, do domu, který zdědila po milovaném 
dědečkovi. Rozhodně se žít jinak, začít znovu. Dům pře-
dělá na malý penzion, ve kterém hostům nabízí odpočinek 
v oáze ticha, domácí stravu a možnost výjezdů na koni. 
Jenže ani vzdálenou samotu neobcházejí citové vzplanutí, trápení a problé-
my… Příběh je okořeněný nejen různými situacemi s ubytovanými hosty, ale 
vykresluje i Julkin vztah k dceři, studentce veterinářství a k přítelkyním.

UNESENÁ – Hayder Mo
Sleduje. Vyčkává. A pak si vezme, co není jeho. Ponurý lis-
topadový den se chýlí k večeru, když detektiv Jack Caffery 
přijíždí vyslechnout svědky krádeže auta. Takových přípa-
dů už bylo… Rutinně zahájí vyšetřování, ale brzy zjistí, že 
tentokrát je to jiné. V tomto autě totiž seděla jedenáctiletá 
dívka. A ještě stále se pohřešuje. “To byl teprve teprve za-

čátek,” zavolá únosce na policii. “A nepočítejte s tím, že konec přijde brzy.” 
Stačí jen těch pár slov a Caffery pochopí, že je pouze otázkou času, kdy si 
pachatel vyhlédne další auto s dítětem na zadním sedadle. Říkají o něm, že je 
nejlepší policajt ve městě. Má dobrý nos a kromě obrovských zkušeností se 
může spolehnout i na svůj instinkt. A právě policajtský instinkt mu napoví-
dá, že něco je špatně. Ani tentokrát se nemýlí…

Naučná literatura pro dospělé
PŘES ALTIPLANO NA SVATBU – Vackovi Monika a Jirka
Pátého září 2009 vyjeli autoři této knihy na kole a na těžko 
z kolumbijské Bogoty na téměř osmi a půl měsíční cestu 
přes celý jihoamerický kontinent. Vrcholem byl přejezd 
drsného a neuvěřitelně krásného Altiplana, sjezd legen-
dární chilské Carretery Austral nebo návštěva peruánské-
ho NP Huascarán. Za 253 dní projeli devět zemí, podívali 
se až na samý jih tohoto kontinentu a po 14 224 km ukon-
čili svoji dobrodružnou cestu v brazilském Rio de Janeiru už jako manželé. 
O přípravě, průběhu, trase, ale i o svatbě, o které neměla Monika dlouho ani 
tušení, se dočtete v tomto jejich knižním debutu.

VÝLETY NA KOLE PRO RODINY S DĚTMI – Juřík Jiří
Chcete podniknout rodinný výlet na kole, ale nejste si jis-
tí, zda ho zvládnou i vaše ratolesti? Máme pro vás řešení 
v podobě zbrusu nového průvodce, ve kterém naleznete 
29 cyklovýletů mapující celé území České republiky. 
Všechny trasy jsme tentokrát vybrali s ještě větším ohle-
dem na jízdu s malými cyklisty, tedy na bezpečnost a níz-

kou fyzickou náročnost, ale zároveň na co největší atraktivitu navštívených 
míst – zkrátka tak, aby výlet děti bavil.

PO STOPÁCH ČESKÉHO FILMU – Laudin Radek
Zajímá vás kde se natáčelyznámnější České fi lmy? Tipy 
na výlety vás zavedou na místa, kde se točily pohádky 
Popelka nebo Pyšná princezna. Dovedou vás tam, kde se 
kochal doktor ve fi lmu vesničko má středisková apod.

Beletrie pro děti 
PRINCEZNA BÍLÝCH TYGRŮ -  Bešťáková Eva
Malá Zorí se narodila v džungli, a jakmile se rozkoukala, 
začala ji maminka učit všemu, co musí umět každá správ-
ná tygřice, aby se jí v pralese pokojně žilo. Ale jednoho dne 
bezstarostný čas tygřímu kotěti skončí -- matku i s brat-
říčkem chytí lidé a odvlečou je pryč. Co bude dál s osamo-
cenou Zorí? Kdo ji teď ochrání? Džungle není bezpečné 

místo pro opuštěná mláďata, zvlášť pokud patří k ohroženému druhu zvířat. 
A Zorí je opravdu vzácná tygří princezna!

MRAKODRAPY – Míková Marka
Typické americké mrakodrapy jsou v autorčině podání fas-
cinujícím světem, kouzelnou zemí, v níž se nikdy nenudíte, 
kde vše je možné, kde najdete peklo i nebe, krásu i oškli-
vost, zlo i dobro. Jak je pro autorku charakteristické, také v 
těchto nových textech srší nápady, fantazií a humorem, její 
jazyk je hravý, neučesaný, rytmický a dynamický. Míková 
přitom nezapře textařku a hudebnici, když s lehkostí vytváří rýmy a slovní 
hříčky. Hrdinkami příběhů Tak jdem! a Ema jsou malé holčičky zažívající 
báječná, podivuhodná dobrodružství, jedna v newyorských ulicích, druhá 
v jednotlivých patrech mrakodrapu. Protagonisty třetí pohádky Mrakodrapy 
jsou samotné personifi kované mrakodrapy.

CHALOUPKA NA VRŠKU 2 – Váchová Šárka
Tak asi před sto padesáti lety bydlel v jedné chaloupce, 
stojící na vršku, vdovec řezbář Tomeš se svými třemi 
dětmi. V nových příbězích z Chaloupky na vršku se 
Honzík s Martínkem vydají na Letnice hledat poklad ke 
skále a o Dušičkách vyzkouší svou odvahu na hřbito-
vě. Ševci Matějovi a jeho ženě Bětušce se narodí dcera 

Barborka, husar Ludvík naučí kluky šermovat a děda Koudelka poví dětem o 
svatém Václavovi a legendu o statečném svatém Jiří. Vyprávění je doplněno 
nejen pranostikami, pořekadly a příslovími, ale také notovými záznamy pís-
niček, které si můžete poslechnout na bonusovém CD.

místo:  Záložna, Benátky n. Jiz.
termín:  soboty od 17.00 hod., září – prosinec 2013
kurzovné:  1.500,- Kč/osoba
gardenka:  300,- Kč (je přenosná, platí pouze na 
 výukové hodiny, na prodloužené a věneček 
 musí být zaplaceno vstupné)
doprava:   400,- Kč/ osoba (bude zajištěna pouze pro 
 účastníky se zakoupenou průkazkou na 
 dopravu, jednotlivé jízdné v autobuse není 
 možné zakoupit, zastávky: Litol, 
 ul. Kpt. Jaroše, náměstí, sídliště, v případě 
 zájmu Benátecká Vrutice)
přihlášky:  do 15.6.2013 v Městské knihovně Lysá n. L.

Při přihlášení je nutné uhradit kurzovné.

Městský úřad v Lysé nad Labem
Městská knihovna Lysá nad Labem
Taneční škola FIS Mladá Boleslav   

pořádají

září – prosinec 2013září – prosinec 2013

Fotokoláže Heleny Grocholové - Lysá nad Fotokoláže Heleny Grocholové - Lysá nad 
Labem a okolí – 22. května- 1. července 2013Labem a okolí – 22. května- 1. července 2013

Připravujeme:Připravujeme:

Bez medu to nejdeBez medu to nejde

Občanské sdružení Diakonie Broumov 
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

Termín sběru:
v pátek 7. června 2013 
v době od 8.00 do 17.00 hodin 
a v sobotu 8. června 2013 
v době od 8.00 do 13.00 hodin
Místo sběru:
garáž městského úřadu, za MěÚ u sídla Policie ČR.

Spolupořadatelem sbírky je Město Lysá n. L. a Farní charita Lysá n. L. 
Bližší informace na tel.: 325 510 224, 606 509 502 nebo 724 181 805.   
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KINO Lysá nad Labem
PROGRAM KVĚTEN 2013

OD ČT 2.5.
ISLAND   LÁSKA NA DRUHÝ POHLED
Výstava fotogra ií Jana Lišky v kavárně kina. Ostrov ohně a ledu, Sněžná 
země, Ultima thule – země neznámá, ostrov na konci světa. Výstava 
potrvá do 5.6.2013

VZHLEDEM K SOUČASNÉ REALIZACI DIGITALIZACE KINA NEBYLO 
MOŽNÉ DO UZÁVĚRKY LISTŮ STANOVIT PODROBNÝ PROGRAM 

PROMÍTÁNÍ FILMŮ ANI DOBU MODERNIZACE TECHNIKY, PO KTER-
OU BUDE MUSET BÝT KINO UZAVŘENO. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

NE 2.6. od 14, 16 a 18 hodin
ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE
Animovaný / Rodinný / Komedie, Česko, 2012, 90 minut
Populární komiksový seriál ČTYŘLÍSTEK oslavil letos už 40 let od svého 
„narození“, prvního vydání kresleného příběhu autora a výtvarníka Ja-
roslava Němečka. Teprve nyní se však Fi inka, Myšpulín , Piňďa a Bobík 
dostávají na ilmové plátno – a to v dobrodružném příběhu autorů Jo-
sefa a Hany Lamkových, dynamickém, vtipném, moderním se spoustou 
humorných a gagových situací, nečekaných zápletek a překvapení. 

ÚT 4.6. A ST 5.6. od 18 hodin
STROJ ČASU 
Komponované představení uvádí ZUŠ F. A. Šporka Lysá nad Labem.

PO 17.6. od 18 hodin
KONCERT ORCHESTRU A SBORU 
Vystoupí žáci a učitelé ZUŠ F. A. Šporka Lysá nad Labem.

ÚT 25.6. od 18 hodin
VYSTOUPENÍ AEROBIC TEAM TK SLOVAN LYSÁ
Vystoupení sportovního aerobiku a team show-oddílu Aerobic team TK 
Slovan Lysá nad Labem-pod vedením Petry Černé a Dany Drábkové.

ST 26.6. od 20 hodin
BUBENICKÁ SHOW THE DRUMS OF LYSA
Uvidíte a uslyšíte profesionální bubenická vystoupení (L. Buk, M. Fišer, 
V. Blažek a další), bubenická sóla a „souboje“, bubenické skladby 
slavných bubeníků (S. Gadd, B. Cobham, D. Weckl, M. Roach a další), 
hudební doprovod profesionálních jazzových hráčů, originální bube-
nické těleso ze ZUŠ Lysá a na závěr - jam session (perkuse s sebou).

V ČERVNU DÁLE UVEDEME
Babovřesky, Jack a obři (3D projekce), Martin a Venuše, Croodsovi 
(3D projekce), Nespoutaný Django, Mocný vládce Oz, Jurský park (3D 
projekce), Carmen (3D projekce) a mnoho dalších snímků, novinek 
i premiérových titulů.

NABÍZÍME ŠIROKÝ VÝBĚR KROUŽKŮ – RŮZNÉHO TYPU A PRO RŮZNÉ VĚKOVÉ SKUPINY:
- pro děti od 3 do 10 let angličtina a anglická odpolední školka s rodilou mluvčí
- pro dospělé anglická konverzace s rodilou mluvčí
- pro děti hudební škola YAMAHA (4 měsíce - 6 let), hravé cvičení (2-6 let); taneční škola (přípravka) (3-7 let)
- pro děti miniškolka BENJAMÍNEK (2-6 let) a MONTESSORI BENJAMÍNEK (3-6 let)
- pro rodiče a děti (2-6 let) MONTESSORI DÍLNIČKY
- pro dospělé - cvičení pro těhotné, i s míči + zumba + P-CLASS vše s hlídáním dětí, popř. si děti můžete vzít 
 s sebou na cvičení; jóga
- HERNA PRO RODIČE S MIMINKY do 1,5 roku věku = KAŽDÝ PÁTEK 9-11 hodin

Mateřské centrum Parníček 
Čsl. armády 29/11, 289 22  Lysá n. L.

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

Herna:
HERNU MÁME OTEVŘENOU 
KAŽDÝ VŠEDNÍ DEN
PO, PÁ  9 - 12
ÚT-ČT 9 - 12  a  14 - 18

MINIŠKOLKA BENJAMÍNEK
PRO DĚTI OD 2 DO 6 LET

PO – PÁ  8.00 – 12.00 hodin

O letních prázdninách se můžete těšit na:
• úterý, středa a čtvrtek od 8.00 do 12.00 hodin
 MINIŠKOLKA BENJAMÍNEK
    pro děti od 2 do 6 let
• 22. 7. – 26. 7. od 7.00 do 16.30 hodin
 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
    pro děti 3-10 let na téma „INDIÁNSKÉ LÉTO“ (vyrobíme si indánskou čelenku, naučíme se 
 indiánskou písničku, budeme si vyprávět o indiánech a jejich zvycích, půjdeme za pokladem po 
 stopách Indiana Jones; čeká nás týden plný úkolů, her, zábavy a dovedností souvisejících s indiány)
• 12. 8. – 16. 8. od 7.00 do 16.30 hodin
 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
 pro děti 3-10 let na téma „NÁMOŘNÍCI A PIRÁTI“ (oblékneme se jako námořníci a piráti, 
 namalujeme si pirátské tričko, budeme si povídat o námořnících a pirátech, najdeme zakopaný 
 poklad, osvobodíme zajatce a zažijeme spoustu zábavy, her a úkolů venku i v herně)
• 26. 8. – 30. 8. od 7.00 do 16.30 hodin
 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
 pro děti 3-10 let na téma „PRÁZDNINY S MYŠPULÍNEM, BOBÍKEM, FIFINKOU A PINĎOU“ 
 (seznámíme se s postavičkami ze Čtyřlístku, upečeme domácí sušenky, budeme si povídat 
 o zvířátkách a také nějaká vyrobíme, zažijeme týden plný her, tvoření, dovedností a úkolů)
• 26. 8. – 30. 8. od 7.45 do 12.15 hodin
 TÝDENNÍ ANGLICKÁ DOPOLEDNÍ ŠKOLKA S RODILOU MLUVČÍ pro děti od 3 do 8 let 
    – během celého dopoledne budou děti trávit svůj čas v anglickém jazyce s rodilou mluvčí, a to 
 v učebně, tělocvičně i venku

MÁTE-LI O PROGRAM ZÁJEM, NEZAPOMEŇTE SE VČAS PŘIHLÁSIT, POČET MÍST JE OMEZEN.

Klub
Fajn

KlubFajn
www.klubfajn.estranky.cz

email: klubfajn@seznam.cz
tel.: 777 141 243

Poděbradova 1707
Lysá nad Labem

Herna je otevřena
v úterý od 10.00 do 

18.00 hodin a 
ve středu od 12.30 

do 18.00 hodin.
V pátek od 10.00 
do 16.00 hodin.

PŘEDPORODNÍ KURZ
každé úterý v 18.30 hod

4., 11. a 18. 6. 2013

VÝROBA SKŘÍTKŮ, VÍL
A PANENEK

 dle Waldorfské pedagogiky
v úterý 12 .6.
od 16.00 hodin
cena 40,- Kč / dítě

Z d r a v é 
sebevědo-
mí, víra v 
dobro, ži-

votní optimismus, pevná vůle – to 
vše může být synonymem pro cíl 
preventivního programu Radosla-

va Bangy, člena hudební skupiny 
Gipsy.cz, který 26. dubna 2013 za-
vítal do Lysé nad Labem. 

Zhruba ve dvouhodinovém vy-
stoupení se v sále místní základní 
umělecké školy se studenty první-
ho až třetího ročníku Obchodní 

Když chceš, tak to dokážeš!

LYSÁ nad LABEM
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V průběhu letních prázdnin bude herna otevřena na základě zájmu, 
nebojte se nás kdykoliv kontaktovat.

FAJN SPORTOVNÍ PRÁZDNINY
29. 7. ‒ 2. 8. 2013 nebo 26. ‒ 30. 8. 2013

Bližší informace a přihlášky na webu: 
WWW.KLUBFAJN.ESTRANKY.CZ; 
emailu: klubfajn@seznam.cz nebo osobně 
u Johany Součkové ve Fajn Klubu.

TÝDENNÍ PROGRAM PRO DĚTI OD 5 LET

Nau íme se základy několika sportů

Získáme pár medailí

Něco si vyrobíme

Najdeme poklad, pohrajeme si 
i odpo ineme a hlavně spole ně strávíme 

báje ný týden venku i v herně!

Jaro je v plném proudu a láká ná-
vštěvníky nejen k nám do domova, 
ale i do zámeckého parku. Příroda 
nám ukazuje své podoby a láká nás 
do svých náručí…

V dubnu jsme u nás v domově 
přivítali pěvecký sbor z nymbur-
ského Gymnázia pod taktovkou 
paní profesorky Mgr. Málkové. 
Vystoupení sklidilo upřímný obdiv. 
Jejich program byl ve znamení jara 
a to nás povzbudilo. Na přání sbor 
zazpíval i nepřipravenou píseň „Ši-
roký, hluboký vltavský tůně“ a my 
jsme se k němu přidali. 

Přáli jsme i dubnovým jubilan-
tům, kteří zavzpomínali na své 
mládí, první lásky a rozrůstající se 
rodiny. Přijali jsme milé pozvání 
do domova pro seniory v Kostelci 
nad Černými Lesy na zábavné od-
poledne s názvem „Senioři na jaře, 
vypadají bujaře“. Obdivovali jsme 
zde vystoupení dětí a mládeže, po-
chutnali si na dobrém občerstvení. 
Bylo to moc krásné odpoledne. Na-
vštívili jsme i vernisáž výstavy pana 
Ing. Petra Gregora „Lyská epopej 
– obrazy malované jehlou“ a to v 
lyské knihovně. Námětem obrazů 
byl jak jinak, než náš zámek, park i 
klášter, které byly barevnými nitka-

mi překrásně zachyceny. Nechyběl 
ani odborný výklad.

A to už jsme se těšili na návštěvu 
s vystoupením umělecké legendy 
našich mladých let, pana Standy 
Procházky. Strávil u nás celé odpo-
ledne, zpíval a vyprávěl historky ze 
svého uměleckého života. Zámecký 
sál byl zaplněn do posledního mís-
ta a zpěváka si přišli poslechnout 
i senioři a obyvatelé z města Lysé. 
Po autogramiádě a nezbytném foto-
grafování jsme se s přáním pevného 
zdraví, životní síly a optimismu roz-
loučili.

Krátce na to jsme navštívili muzi-
kál „Sporck persona baroque“ v po-
dání ZUŠ F. A. Šporka z Lysé, který 
se uskutečnil v lyském kině. Byla to 
krásná připomínka velké osobnosti 
lyských dějin. Konec dubna byl ve 
znamení návštěvy čarodějnic. Rej 
proletěl celým zámkem a pozdravil 
se s každým obyvatelem domova. 
Na zámeckém sále se pak milé čaro-
dějnice předvedly ve své plné kráse 
v podobě módní přehlídky a soutěže 
v létání na koštěti. Všichni zúčastně-
ní pak ochutnali omlazující nápoj 
a byli plni očekávání jeho účinků. 
Nemohli jsme si nechat ujít zahá-
jení výstavy „135 let Sboru dobro-

volných hasičů v Lysé nad Labem“, 
které proběhlo na nádvoří kláštera. 
Bohatý program se nám velice líbil. 

Někdy si říkáme, jak jsme to 
mohli všechno stihnout. A co nás 
čekalo dál a o čem Vás budeme in-
formovat příště.

Přivítáme dobrovolnické „Duo 
harmonik Fišeráci“, oslavíme „Den 
matek“ s pěveckým sborem „FON-
TÁNA“. Před námi byla jedna z na-
šich největších akcí a to „IV. ročník 
lyského pětiboje“, ve kterém kaž-
doročně měří své síly senioři z okol-
ních domovů, ale i seniorská lyská 
veřejnost. Den „D“ byl naplánován 
na 16. 5. 2013. Další akcí bude ná-
vštěva jedné z nejkrásnějších výstav 

na lyském výstavišti – „Natura Viva 
2013“. Letos se poprvé zapojíme do 
akce „Noc kostelů“ a v neposlední 
řadě se zúčastníme „Dětského dne“ 
ve skautském areálu. 

Už nyní se pečlivě připravujeme 
k účasti na výstavě „Senior – Han-
dicap 2013“ a tímto Vás srdečně 
zveme do našeho výstavního stánku 
a na doprovodný program v podání 
našeho domova a to 13. 6. 2013 ve 
13.00 hodin. Zapojíme se i do sou-
těže „Šikovné ruce našich seniorů 
2013“.

Držte nám palce, ať se vše podaří. 
S přáním krásných dnů Vás zdraví...

Mgr. Jiří Hendrich, ředitel
Domov Na Zámku Lysá n. L.

akademie Lysá nad Labem podělil 
o svůj životní příběh. Mluvil nejen 
o kamarádovi, který se stal dro-
gově závislým a zemřel, ale dotkl 
se také problematiky nebezpečí 
internetu, alkoholismu, domácí-
ho násilí, bezdomovectví a rasové 

nesnášenlivosti. Své zkušenosti 
vložil do textů vlastních písní, 
které byly součástí programu. 
Z diváckých reakcí bylo zřejmé, že 
program byl úspěšný a Radoslav 
Banga dokázal studenty pozitivně 
motivovat v duchu hesla „Chtít, 
věřit a konat“. 

Mgr. Martina Šenkýřová
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Již tradičně 
se 2. dubna 
konal Světový 
den porozu-
mění autismu 

(World Autism Awareness Day), 
do kterého se letos zapojila i naše 
škola. 

V tento den se lidé na celém 
světě připojují k osvětové kampa-
ni „Light it up blue“, neboli „Roz-
sviťme se modře“. Proč modře? 
Modrá je barvou komunikace 
a sebevyjádření, což je jedna z ob-
lastí, ve které mají lidé s autismem 
největší potíže. Jedná se o perva-
zivní (zasahující celou osobnost 
a většinou celoživotní) vývojovou 
poruchu (tzv. porucha autistické-
ho spektra - PAS), která ale není 

na první pohled viditelná. Lidé 
s PAS obtížně vnímají sociální si-
tuace, neumí se vžít do ostatních 
lidí a těžko chápou význam našich 
běžných, nepsaných pravidel. 

Jelikož v naší škole již pátým 
rokem děti s PAS úspěšně in-
tegrujeme (co nejvíce zapoju-
jeme do vzdělávání v běžných 
třídách), rozhodli jsme se, že se 
do této kampaně také aktivně 
zapojíme.

Děti i učitelé naší školy se na 
tento den oblékli do modrého ob-
lečení, ve kterém jsme se společ-
ně vyfotili v zajímavých a nápa-
ditých kompozicích. Fotky jsme 
odeslali do soutěže, kterou vy-
hlásilo sdružení APLA (Asociace 
pomáhající lidem s autismem). 

V průběhu modrého dne shlédly 
děti kreslené fi lmy s touto téma-
tikou, např. úspěšný fi lm Marry 
a Max, který jim pomohl lépe po-
rozumět nesnázím autistických lidí 
v našem světě. Také si vyzkoušely 

Světový den porozumění autismu

formou her na vlastní kůži, jaké to 
je, pohybovat se ve světě, kterému 
nerozumí.

Eva Sochová,
třídní učitelka III.C,

ZŠ JAK Lysá nad Labem

Dne 18. 4. 
2013 se konalo 
školní kolo kon-
verzační soutě-
že v anglickém 

jazyce. Zúčastnit se mohli žáci 4. a 
5. ročníků, jako ostatně každý rok. 
Děti vyprávěly o sobě, své rodině, 
kamarádech, domácích mazlíčcích 
a zálibách. Někteří žáci zpaměti 
přednesli pečlivě připravený text, 
jiní se museli opřít o psanou před-
lohu. Samozřejmě svou roli sehrála 
i tréma, s tou se však počítá. Porota 
se také těšila na výběr a interpreta-
ci písně, či úryvek nějakého textu 
v angličtině.

Absolutním vítězem této soutěže 

Konverzační soutěž na Masarykově škole se stala Lucie Vaněčková. Blahopře-
jeme!  Druhé místo obsadila Simo-
na Strachová a třetí místo získala 
Tereza Grzesíková. Děkujeme také 
dalším šikovným soutěžícím a to 
Patricii Hořelicové, Dominiku Kmo-
chovi, Ondřeji Šarmanovi, Matěji 
Lejsalovi a Lukáši Kulvejtovi.

Pro žáky 4. tříd to byla nová zku-
šenost a porota se moc těší na jejich 
hojnou účast v příštím roce.

Je škoda, že letošním páťákům 
nějak chyběla chuť a odvaha, neboť 
jedinou zástupkyní 5. tříd byla Klá-
ra Malinovská, která si tak odnesla 
zvláštní cenu. S prázdnou však neo-
dešel nikdo. 

A tak zase za rok – Tell me some-
thing about you...

Yveta Sovová

Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka

Talentové zkoušky
pro studium ve školním roce 2013/2014

Výtvarný obor
Děti 6+7 let 12. 6. a 18. 6. v 16.30 hodin
Děti od 8 let 12. 6. a 18. 6. v 17.30 hodin
 2. patro vpravo, H. Malíková ak. mal.,
 Mgr. D. Hermanová-Říhová
Taneční obor
Děti od 5ti let 12. 6. a 18. 6. v 16.30 nebo 17.30 hodin
 přízemí vlevo, taneční sál, K. Klánová
Hudební obor  
Děti  5-ti a 6-ti leté  12. 6. a 18. 6. od 16.00 do 17.30 hodin
 1. patro vlevo, učebna č. 9, J. Erbenová
Děti od 7 let  12. 6. a 18. 6. od 16.00 do 17.30 hodin
 1. patro vpravo, učebna č. 13, Bc. Z. Erbenová

Věk dítěte pro talentovou zkoušku se počítá k 1. 9. 2013.
Výsledky talentových zkoušek budou zveřejněny v ZUŠ

v pondělí 24. června 2013.
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V letošním 
roce zorganizo-
vala naše škola 
ZŠ B. Hroz-
ného již pátý 

poznávací zájezd do Velké Británie. 
Tentokrát jsme navštívili oblast 
Severního Walesu. Cestou jsme se 
zastavili na jeden den v Paříži. Žáci 
si mohli v praxi ověřit své komuni-
kační dovednosti; to jak se domluví 
v cizí zemi při poznávání památek, 
při nákupech, ale především v ro-
dinách, kde byli ubytováni a kde 
se také stravovali. O své zážitky a 
zkušenosti se podělili nejen se svou 
rodinou a kamarády, ale posloužily 
jim také jako motivace k dalšímu 
učení a poznávání. Cestování je pro 
mladého člověka důležité, je to totiž 
jedna z forem učení. A zde je jeden 
zážitek z mnoha. 

Tak jsme se konečně dočkali. 
Dlouho očekávaný zájezd do Velké 
Británie se přiblížil. Naposledy jsem 
byla v Anglii se svou kamarádkou 
před třemi lety a natolik se nám to 
líbilo, že jsme se rozhodly cestu opa-
kovat.

Bylo úterý 23. 4. 2013 a my všich-
ni natěšení čekali před naší školou 
na autobus. Zanedlouho přijel, řidi-
či naložili naše zavazadla a my vyra-
zili. V Chomutově jsme nabrali ještě 
jednu třídu. Poté nás čekala několi-
kahodinová cesta až do Paříže. Do 
Francie jsme přijeli v ranních hodi-
nách. A i když jsem celou noc neza-
mhouřila ani oko, náramně jsem si 
to užila. Navštívili jsme Trocadéro, 
Eiffelovu věž, slavnou katedrálu 
Notre Dame a procházeli se po 
mostě Alexandra III. Nejvíce zážit-

Poznávací zájezd do Velké Británie

ků ve mně zanechala plavba lodí po 
Seině. Navečer jsme se přemístili do 
hotelu F1, kde bylo zajištěno ubyto-
vání. Třetí den po snídani jsme se 
vypravili do Calais a přepravili se 
eurotunelem přes kanál La Manche 
do Velké Británie. První zastávkou v 
Anglii bylo středověké město Ches-
ter. Po shlédnutí katedrály s přileh-
lými městskými hradbami jsme 
se vypravili do Severního Walesu 
do přímořského městečka Colwyn 
Bay. Zde si nás vyzvedly rodiny, kte-
ré nám zajistily ubytování. Čtvrtý 
den našeho pobytu byl naplánovaný 
výlet podél severního pobřeží Wale-
su na ostrov Anglessey a krátká 
zastávka ve vesničce Llanfairpwll-
gwyngyllgogerychwyrndrobwllllan-
tysiliogogogoch pyšnící se nejdel-
ším názvem na světě. Následovala 
návštěva přístavu Holyhead, Ellin‘s 
Tower a procházka malebným os-
trůvkem South Stack s vysokým 

historickým majákem. Také jsme si 
prohlédli hrad Caernarfon, kde byl 
korunován princ Charles. Ke konci 
dne jsme se zastavili v Llandudnu 
a prošli se po lázeňské promenádě 
a molu.

Předposlední den byl opravdu 
úžasný. Nesl se v duchu Beatles. V 
Liverpoolu jsme navštívili muzeum 
věnované této populární skupině. 
Prohlídce jsme věnovali dvě hodiny, 
ale i to bylo málo. Dozvěděli jsme se 
snad vše o založení skupiny, její slá-
vě, nezdarech i rozpadu. Dokonce 
nás procházka Liverpoolem zaved-
la i do Cavern Clubu, kde Beatles 
začínali. Po náročném dni jsme se 
přemístili na okraj Londýna, kde 
nás čekaly nové rodiny.

Na poslední den strávený v Anglii 
také nelze zapomenout. Čekala nás 
prohlídka hlavního města Londýna. 
Byli jsme uchváceni prohlídkou 
hradu Tower, prošli jsme se po To-

wer Bridge, viděli jsme St. Cathe-
rines Dock, plavili se po Temži k 
Westminster Bridge, prošli se St. 
Jame´s parkem k Buckinghamské-
mu paláci a nevynechali jsme ani 
slavnou Downing Street 10. Zážit-
ků bylo opravdu mnoho. Ale úplně 
nejvíce jsem se těšila na projížďku 
na obřím kole London Eye. Neod-
radila nás ani dlouhá fronta, která 
rychle postupovala, a do kabinky 
jsme se dostali docela brzy. To už se 
ale blížil večer a byl čas se rozloučit 
s tak nádherným místem, jako je 
Anglie. Před odjezdem do České 
republiky jsme se u autobusu ob-
čerstvili párky s chlebem a ujížděli 
domů. Cesta příjemně ubíhala. Už 
jsem se nemohla dočkat, až o své 
dojmy podělím s kamarády a rodi-
nou. Na Anglii budu ráda vzpomí-
nat a doufám, že ji v budoucnu ještě 
někdy navštívím.

Tereza Mejzová, 9.A

22. června 2013 ve 13.00 hodin 
se sejdou žáci 8.B. „staré školy v 
Lysé nad Labem“, ročník 1945 na 
setkání po 54 letech.

Z poměrně silné třídy 36 žáků se 
nás schází (dříve po pěti letech a v 
roce kulatých narozenin, později 
po třech a nyní po roce) kolem dva-

Setkání spolužáků
ceti. Věrným návštěvníkem těchto 
setkání je i třídní učitel Jaroslav 
Martínek. Několik mimolyských 
spolužáků přijede na setkání pro 
sdělení novinek „co se od minulé-
ho setkání událo“, případně ukázat 
fotografi e ze života rodiny. 

Petr Pastrňák, Vídeň 

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: 

So 1.6. MUDr. Matasová
Ne 2.6. MUDr. Matasová
Po 3.6. MUDr. Čerňanská
Út 4.6. MUDr. Matasová
St 5.6. MUDr. Chocholová
Čt 6.6. MUDr. Dáňová
Pá 7.6. MUDr. Matasová
So 8.6. MUDr. Dáňová
Ne 9.6. MUDr. Dáňová
Po 10.6. MUDr. Čerňanská
Út 11.6. MUDr. Matasová
St 12.6. MUDr. Chocholová
Čt 13.6. MUDr. Dáňová
Pá 14.6. MUDr. Dáňová
So 15.6. MUDr. Chocholová

Ne 16.6. MUDr. Chocholová
Po 17.6. MUDr. Čerňanská
Út 18.6. MUDr. Čerňanská
St 19.6. MUDr. Chocholová
Čt 20.6. MUDr. Dáňová
Pá 21.6. MUDr. Chocholová
So 22.6. MUDr. Čerňanská
Ne 23.6. MUDr. Čerňanská
Po 24.6. MUDr. Čerňanská
Út 25.6. MUDr. Čerňanská
St 26.6. MUDr. Chocholová
Čt 27.6. MUDr. Dáňová
Pá 28.6. MUDr. Čerňanská
So 29.6. MUDr. Čerňanská
Ne 30.6. MUDr. Matasová

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

Dne 26. 4. 
2013 oslavil 
kardinál Duka 
své 70. naroze-
niny a my jsme 
měli to štěstí, 

že jsme byli u toho. Ano, opravdu 
naše škola dostala pozvání do Arci-
biskupského paláce v Praze na osla-
vu významného životního jubilea 
pana kardinála. Přijeli jsme gratu-
lovat jako jedna z mnoha stonožko-
vých škol, neboť kardinál Duka má 
záštitu nad hnutím „Na vlastních 
nohou“ a úzce spolupracuje s paní 
Bělou Gran Jensen, zakladatelkou 
hnutí.

A jak celé setkání probíhalo? 
Pražské arcibiskupství navštívily 
delegace z různých stonožkových 
škol, a tak se zde sešly děti a jejich 

Oslavy narozenin 
pana kardinála Duky

stonožkoví učitelé z celé republiky. 
Následovalo vřelé přivítání panem 
kardinálem a poté přišla na řadu 
tisková konference, kde děti poklá-
daly panu kardinálovi své zvídavé 
otázky, na které pan kardinál za 
účasti České televize  a televize Noe 
ochotně odpovídal. Poté mu malé 
„slečny“  ze stonožkové školky za-
zpívaly několik pěkných písniček a 
následovalo předávání darů. Náš 
dárkový koš s čerstvě napečenými 
koláčky jistě udělal panu kardiná-
lovi radost. Završením všeho bylo 
společné focení, které navždy ucho-
vá naše vzpomínky na příjemné se-
tkání s významnou osobností naší 
kultury. Byl to opravdu krásný den 
plný nezapomenutelných zážitků…

Stonožkoví žáci a učitelé
ze základní školy B. Hrozného
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Lysá nad Labem a okolí
za 2. svět. války (13. část)

Jejím obecným cílem je boření 
předsudků o epilepsii, zlepšování 
povědomí o této nemoci a podpora 
těch, pro něž se stala životní výzvou. 
Společnost „E“ však též dává šanci, 
aby si lidé s touto nemocí vytvořili 
komunitu, která jim poskytne pod-
poru a příjemné chvíle. Třeba při 
setkáních Klubů Společnosti „E“ 
nebo na letních pobytech. V provo-
zu jsou její kluby v Brně, Ostravě, 
Praze a Ústí nad Labem, které na-
bízejí pestrou škálu kurzů, od výuky 
angličtiny přes šachy až po kurzy 
vaření či aranžování. 

Zajišťuje vzdělávací a přednáš-
kovou činnost po celé republice. 
Organizuje celodenní semináře o 

Společnost „E“ – Podporujeme lidi s epilepsií

epilepsii jak pro odborníky, jakými 
jsou sociální pracovníci, speciální 
pedagogové, osobní asistenti či 
asistenti pedagogů, tak pro dospělé 
i děti s epilepsií, jejich blízké a širo-
kou veřejnost. Jednotlivým organi-
zacím či zařízením vystaví seminář 
přímo s ohledem na jejich potřeby 
– „na klíč“.

Jedním z pilířů činnosti organiza-
ce je poradenská činnost - odborné 
sociální poradenství, zprostředko-
vání konzultací s právníkem, spo-
lupráce s epileptology, neurology, 

V květnovém čísle Listů se v mém 
článku o lidické tragédii objevila 
zmínka o osudu lidických dětí, které 
byly usmrceny nacisty v Chełmnu 
nad Nerrem. 

Prvního června slavíme meziná-
rodní den dětí. Domnívám se, že 
právě tragický osud lidic-kých dětí 
(a stejně tak i dětí z Ležáků), by měl 
být oním varovným mementem, ne-
dovolujícím, aby naše děti musely 
v budoucnu cokoli podobného za-
žít. 

Vraťme se tedy zpět do kladenské 
reálky, v níž prožily lidické ženy se 
svými dětmi na holé zemi, pouze po-
sypané slámou, nekonečné tři dny 
a dvě noci plné děsivého očekávání 
věcí příštích. Jen velkou nejistotu 
a obavy vyvolávala stálá přítomnost 
několika úředníků gestapa, kteří 
věnovali velkou pozornost lidickým 
dětem, volali je i s matkami do ve-
dlejší třídy, v níž sepisovali osobní 
údaje, zjišťovali rodinné poměry 
a dotazovali se, zda nebyl v před-
chozích generacích někdo z rodiny 
německé národnosti. Zajímali se 
velmi podrobně o prodělaná one-
mocnění, zjišťovali barvu vlasů, očí 
a měřili dětem lebky. Nakonec vy-
brali jako schopné poněmčení pou-
hé tři lidické děti. Podrobný stro-

jopisný seznam jedenadevadesáti 
lidických dětí vyhotovený gestapem 
11. 6. 1942 se zachoval dodnes. Zů-
stalo zde tedy 88 dětí.

V pátek 12. června 1942 večer 
se odehrála v tělocvičně reálky jed-
na z nejotřesnějších scén lidické 
tragédie: odebírání dětí matkám. 
Ženy pochopitelně odmítly děti 
vydat, za řevu a asistence padesáti 
příslušníků Schutzpolizei násled-
ně od sebe začali odtrhávat matky 
a děti násilím. Musela to být děsi-
vá, nepředstavitelná scéna. Situace 
se rychle stávala nezvladatelnou. 
Proto velitel místního gestapa 
nechal vyvolat matky s dětmi do 
jednoho roku a ženy, které byly ve 
vysokém stupni těhotenství. Pak 
prohlásil, že tyto ženy pojedou 
s ostatními dětmi jako dozor. Jen 
pohrůžka, že budou střílet také do 
dětí, donutila zoufalstvím pološíle-
né matky děti vydat. 

Když byly odvezeny ženy, které 
doputovaly do koncentračního tá-
bora Ravensbrück, došlo i na děti.  
Transport 88 lidických dětí odjel 
autokary z kladenské reálky pravdě-
podobně do Lovosic, kde nastoupil 
do vlaku. Tím byly děti 13. 6.1942 
dopraveny do Lodže (tehdy poněm-
čené na Litzmannstadt). V Lodži 

byly nákladními auty převezeny do 
budovy bývalé textilní továrny, kde 
byly vykázány do dvou holých míst-
ností. Ona budova, v níž byly lidické 
děti drženy, byla součástí sběrného 
tábora podléhajícího Hlavnímu 
rasovému a přesídlovacímu úřadu. 
Příjezd lidických dětí předznamenal 
dálnopis z pražského úřadu Hor-
sta Böhmeho, který končil slovy: 
„…děti vezou s sebou jen to, co mají 
na sobě. Nějaká zvláštní péče není 
žádoucí.“ Na rozkaz velitele tábora 
jim nesmělo být poskytováno žádné 
lékařské ošetření. Trpěly hladem, 
nedostatkem hygieny a nemocemi. 

Přibližně dva týdny po příjezdu 
do Lodže bylo úředníky Hlavního 
rasového a osídlovacího úřadu vy-
bráno náhodně k poněmčení sedm 
dalších lidických dětí.

V úterý 30. června dostaly lidické 
děti možnost napsat svým příbuz-
ným. Těch několik korespondenč-
ních lístků, které skutečně dorazily 
adresátům, nelze číst bez pohnu-
tí. Dětským kostrbatým písmem 
napsané žádosti o jídlo, oblečení 
a drobnosti jsou jednou z nejotřes-
nějších obžalob nacismu. 

Ve čtvrtek 2. července bylo zbý-
vajících 81 lidických dětí předáno 
v Lodži místní úřadovně gestapa 
s poznámkou o Sonderbehandlun-
gu, tedy vraždě bez soudu. Ta je 

vzápětí nechala převézt do 70 ki-
lometrů vzdáleného Chełmna nad 
Nerrem. Tímto okamžikem po nich 
končí jakékoliv stopy. 

Sedm dětí, které v Lodži vybrali 
k poněmčení, skončilo po měsíč-
ním pobytu v táboře ve Sporné uli-
ci v dětském domově v Puschkau 
u Poznaně. Odtamtud se dostávaly 
do německých rodin. Jejich návrat 
do osvobozené vlasti byl výsledkem 
usilovného pátrání po lidických dě-
tech v Německu.

Vlastní cestou se ubíraly osudy 
sedmi lidických dětí, kterým nebyl 
v době vyhlazení vesnice jeden rok. 
Přímo v kladenské reálce byly na 
levém zápěstí orazítkovány číslem 
a převezeny do Prahy. Jejich matky 
byly převezeny do policejní věznice 
gestapa v terezínské Malé pevnosti 
a odtud následovaly za ostatními 
lidickými ženami do Ravensbrücku.  

Po osvobození začaly přeži-
vší ženy pátrat po svých dětech. 
Celkem bylo nalezeno pouhých 
17 dětí z celkového počtu 105. 
Všechny ostatní děti zahynuly 
– byly buď zastřeleny, otráveny 
výfukovými zplodinami, nebo 
zemřely na následky nemocí 
a nedostatečné péče v německých 
dětských domovech.  

Mgr. Karel Špecián,
Památník Lidice

Osudy lidických dětí

V České republice dnes žije 
přibližně jeden milion osob se 
zdravotním postižením, tedy 10 
procent populace. Zaměstnání 
přitom většina shání marně. Fir-
my, organizace, státní správa a 
samospráva jsou i v roce 2013 
sevřeni předsudky vůči lidem se 
zdravotním postižením a nedo-
káží si je představit jako schopné 
kolegy. Bohužel ani zákonná po-
vinnost zaměstnávat 4 procenta 
osob se zdravotním postižení u 
subjektů, které mají více jak 25 
zaměstnanců, ani od roku 2012 
velmi zpřísněné náhradní plnění 
nepomáhá. Firmy a organizace 
raději odvedou do státní poklad-
ny statisíce na pokutách, než aby 
daly například kratším úvazkem 
šanci pracovat ženě po rakovi-
ně prsu, člověku s roztroušenou 
sklerózou či Crohnovou nemocí.

Předsudky vůči OZP
Společnost si nejčastěji pod po-

jmem „postižená osoba“ představí 
vozíčkáře. Viditelná postižení však 

tvoří velmi malé procento mezi ce-
lou skupinou zdravotně postižených 
osob. Firmy se navíc ohrazují tím, že 
člověk se zdravotním omezením by 
je stál fi nance navíc už tím, že by mu 
musely vytvořit speciální podmínky. 
A zde opět hrají roli předsudky. Zda-
leka ne všichni OZP jsou na vozíčku 
a zdaleka ne všichni potřebují speci-
ální podmínky na pracovišti. 

Nadační fond pro podporu osob 
se zdravotním postižením 

Již sedmým rokem funguje v Čes-
ké republice Nadační fond pro pod-
poru zaměstnávání osob se zdravot-
ním postižením (NFOZP). V jeho 
čele stojí Hana Potměšilová, která 
popisuje, čeho je zapotřebí, aby 
se situace zlepšila: „Potřebujeme 
vzdělané personalisty, podnikatele 
a manažery, kteří budou dobře znát 
základy legislativy. A hlavně poznají 
při různých setkáních, školeních, 
vzdělávacích projektech příběhy lidí 
se zdravotním postižením, kteří pra-
cují na manažerských pozicích. Lépe 
tak pochopí, kdo to vlastně člověk se 

zdravotním postižením je.“ Nadační 
fond má za sebou řadu úspěšných 
kampaní. Mezi ně patří i kampaň 
„No a co?!“, která jako první upo-
zorňovala veřejnost na kvalitní 
práci osob se zdravotním postiže-
ním a s tím související ochrannou 
známku „Práce postižených. Na 
stránkách www.pracepostizenych.cz
lze nalézt řadu výrobků označe-
ných touto známkou, které vyrobily 
osoby se zdravotním postižením 
a jejich zakoupením jsou podpoře-
ni i jejich zaměstnavatelé. Jedním 
z velmi důležitých projektů nadač-
ního fondu je sekce Práce OZP 
a poradny na portálu Prace.cz,
které odborně zaštiťuje. V současné 
době nadační fond spustil projekt 
„Start bez překážek“, který se 
snaží řešit problémy vysokoškolá-
ků se zdravotním postižením, kteří 
kvůli svému zdravotnímu stavu 
těžko získávají praxi, a tedy i práci. 
Zapojené společnosti nabídnou ab-
solventům placené půlroční stáže, 
aby mohli potřebnou praxi získat.

Proč zaměstnat osobu se zdra-
votním postižením?

Firmy s více než 25 zaměstnanci, 
které nezaměstnávají OZP, musejí 
buď platit stotisícové odvody do 
státního rozpočtu za to, že postiže-
né osoby nezaměstnávají, nebo mo-
hou využít tzv. náhradního plnění 
(outsourcing služeb či výrobků od 
fi rem s náhradním plněním, tedy 
s více než 50 procenty zaměstnan-
ců se zdravotním postižením). 
Zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením se tak zaměstnavateli 
může vyplatit i z ekonomického 
pohledu. Nejenom, že fi rma získá 
pracovitého a kvalifi kovaného člo-
věka a nemusí platit státu, ale zá-
roveň je zde řada daňových výhod. 
Skutečným zaměstnáním člověka 
s postižením lze ušetřit až 270 000 
korun. Legislativa navíc začala od 
loňského roku vytvářet pro fi rmy 
pozitivní motivační nástroje např. v 
podobě vyšších příspěvků na vznik 
místa, na mzdu, na pracovní po-
můcky apod.

O činnosti a projektech nadač-
ního fondu, ale také současné le-
gislativě se více dozvíte na www.
nfozp.cz.

NFOZP

Nadační fond mění postavení zdravotně postižených 
na trhu práce

psychology, psychiatry a dalšími 
specialisty.

Kromě toho Společnost „E“ 
vydává časopis Aura, nabízí in-
formační tiskoviny se základními 
informacemi o epilepsii, poskytuje 
informační kartičky o první pomoci 
v případě epileptického záchvatu.

Společnost „E“ pořádá letní 
pobyty v Česku i u moře. Letošní 
letní menu Společnosti „E“ má 
tři položky: V týdnu od 17. do 24. 
srpna mohou lidé s epilepsií vyrazit 
do krásné přírody u Staré Olešky u 

Děčína. Pro všechny případy bude 
k dispozici lékařský dohled, ostatně 
stejně jako na letním pobytu v chor-
vatské Bašce Vodě (30. srpna až 8. 
září). Nabídku poté uzavírá dětský 
integrovaný tábor, na němž budou 
o jeho malé účastníky pečovat ve-
doucí, praktikanti, lékař a případně 
asistenti, plně obeznámení s jejich 
lékařským stavem a potřebami od 
13. do 23. července.

Veškeré informace o činnosti 
Společnosti „E“ naleznete na tele-
fonním čísle 241 722 136, emailové 
adrese: info@spolecnost-e.cz nebo 
webových stránkách www.spolec-
nost-e.cz. 

Společnost „E“

Poděkování

Milí spoluobčané, srdečně děkuji 
vám všem, kteří jste se podíleli na 
dubnové akci. Tentokrát pomáháme 
čtyřleté Justýnce z Pardubic, která 
trpí Williamsovým syndromem a je 
tak na úrovni ročního miminka. Její 
mamince za naše město odesílám 
11 pytlů nasbíraných víček, ty jí bu-
dou proplaceny fi rmou na zpraco-
vání plastu. 10 ks víček váží 20 deka 
a na zaplacení půl roku rehabilitací 
potřebují dvě tuny víček. Je to běh na 
dlouhou trať, ale sbírá celá republika 

a i my jsme se podíleli! Velké díky 
patří i žákům obou základních škol, 
kteří nemalým množstvím přispěli 
jak v listopadu pro Lucinku z Olo-
mouce, tak i tentokrát. 

Rodiče těchto holčiček vám jsou 
vděčni a jsou rádi za každé kilo toho-
to plastového pokladu!

Sbírejte prosím i nadále, po pár 
měsících akci určitě zopakujeme.

Hodně zdraví a pěkné léto vám 
přeji.

Jana Skalová

Toto pokračování chci věnovat 
mužům pocházejícím ze starého 
českého šlechtického rodu Dohal-
ských, jež je úzce spjatý s Lysou 
nad Labem, ale rodištěm je osada 
Přívozec.

Prvním z nich je prvorozený 
František Bořek Dohalský (1887–
1951), který absolvoval gymnázi-
um a začal studovat práva. V roce 
1911 vstoupil do státní služby a do 
stejné doby spadají jeho literární 
začátky. Po roce 1918 působil jako 
úředník ministerstva zahraničních 
věcí, a to v Londýně (1920–1923), 
v Praze (1923–1927), ve Vídni 
(1927–1938). Za heydrichiády byl 
5. 6. 1942 v Praze zatčen, krátce 
vězněn na Pankráci, poté v Terezí-
ně, do konce války v Dachau.

V roce 1945 byl jmenován čes-
koslovenským vyslancem ve Vídni, 
v únoru 1949 byl penzionován. Je 
znám jako povídkář a novelista (díla 
Bílý daněk, Malé příběhy starého 
pána…)

Jeho mladší bratr Antonín 
(1889–1942 v Osvětimi) se stal 
kanovníkem u Sv. Víta a arcibis-
kupským kancléřem. Ve svatovít-
ském chrámu oddával 30. 3. 1940 
svého synovce Jiřího Bořka – Do-
halského s Josefou, roz. Thurn 
– Taxis. Jako člen protinacistic-
kého odboje byl neustále sledován 
a v roce 1941 transportován do 
Osvětimi. 

Třetí z bratrů Zdeněk Maria 
Bořek – Dohalský je znám jako 
právník, novinář a parlamentní 
zpravodaj předválečných Lido-
vých novin. Velký význam měl 
jeho protifašistický postoj, jeho 
spolupráce s domácím i zahra-
ničním odbojem. Gestapo jeho 
aktivity sledovalo a 21. 10. 1941 
Zdeňka Bořka zatklo. Více jak tři 
roky byl vězněn v pankrácké věz-
nici. Počátkem roku 1945 byl pře-
vezen do Terezína a 7. 2. 1945 byl 
v Malé pevnosti popraven.

Božena Bacílková

Děkujeme Ing. Tomáši Valtrovi za poskytnutí širokého sortimentu letniček 
ke zkrášlení našeho města a zámeckého parku.

Město Lysá nad Labem, odbor SMI

PODĚKOVÁNÍ

ZŠ B. Hrozného Lysá n. L. přijme 
zkušené kvalifi kované pedagogy 
na I. a II. stupeň (vítána Ma, Nj, Rj, Aj).

CV zasílejte na reditel@zsbhrozneho.cz
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Společnost MS development 
otevřela vzorový byt v jednom 
z prvních dvou objektů projek-
tu Zåhrada v Lysé nad Labem. 
U bytových domů Jasmín a Mod-
řín s celkem 37 byty, s kavárnou 
a dvěma prostory pro podnikání se 
v současné době realizují stavební 
práce v exteriéru i interiéru. První 
etapa nízkoenergetického projektu 
Zåhrada, který je charakteristický 
promyšleným konceptem soused-
ského bydlení a propojením se ši-
rokou škálou služeb pro majitele 
bytů, bude dokončena již v červnu 
tohoto roku, první noví obyvatelé 
se budou moci stěhovat už na za-
čátku srpna.

Pro všechny zájemce byla při 
příležitosti otevření vzorového 
bytu uspořádána komentovaná 
prohlídka. Návštěvníci se ve dnech 
22. – 24. března mohli podívat nejen 
na to, jak první etapa celého projek-
tu úspěšně roste, ale také na vlastní 
oči získali konkrétní představu, jak 

Zåhrada otevřela vzorový byt a bude kolaudovat
budou byty a vlastně celé bydlení 
v Zåhradě vypadat. Všichni přícho-
zí si mohli prohlédnout vzorový byt 
2 + kk o výměře 57,63 m2, který 
byl zhotoven ve vyšším standardu 
Premium v domě Jasmín. Na místě 
byli k dispozici manažeři projektu, 
který o Zåhradě vědí vše a ochotně 
návštěvníky provedli po celé stavbě, 
ukázali jednotlivé dispozice bytů 
a zodpověděli veškeré dotazy. Pří-
chozí se mohli podívat i do pod-
zemních garáží, kde jsou umístěny 
kromě parkovacích stání a samo-
statných garáží pod uzavřením 
také sklepní kóje, sklady pro sport 
a místnost s boxy na kola. 

Podle informací od generálního 
dodavatele, jímž je společnost Sub-
terra, se na obou domech Jasmín 
i Modřín dokončují fasády, zatep-
lení a vzduchotechnické jednotky 
na střechách, fi nalizuje se plynová 
kotelna (umístěná v podzemních 
garážích) a rozvod topení.  Hoto-
vé jsou také rozvody uvnitř obou 

domů a realizují se veškeré klient-
ské změny (změny dispozičního 
řešení aj.) Klienti v současné době 
také dokončují výběr standardního 
i nadstandardního vybavení bytů. 
V několika následujících týdnech 
se budou realizovat omítky a hrubé 
podlahy ve všech bytových jednot-
kách a také další stavební práce ve 
společných prostorech. Kolaudace 
bytových domů Jasmín a Modřín je 
naplánována na červen roku 2013. 
První obyvatelé Zåhrady se tak bu-
dou moci již v létě (konkrétně na za-
čátku srpna) stěhovat do svých no-
vých domovů. Prodáno je přibližně 
40 procent bytů, takže i další zájem-
ci mají velkou možnost výběru dis-
pozice bytu, umístění i orientace ke 
světovým stranám. Byty v projektu 
Zåhrada jsou v prodeji za příznivé 
ceny od 28.000 Kč za metr čtvereční 
včetně DPH. 

První etapa projektu Zåhrada 
zahrnuje dva bytové domy Jasmín 
a Modřín z dílny studia Podlipný 

Sladký architekti. Na celém projek-
tu se podílejí čtyři architektonické 
ateliéry. Prvních 37 bytů v domech 
Jasmín a Modřín bude realizováno 
v dispozicích 2+kk až 4+kk. V pro-
jektu je rovněž počítáno se sklepy, 
sklady a např. i s boxy na úschovu 
kol. Každý z bytů bude mít buď 
rozsáhlou terasu, předzahrádku 
nebo balkon. Všechny domy budou 
obklopeny rozlehlým zeleným par-
terem o rozloze téměř 14.000 m2 
s altány, vodními plochami a dět-
skými hřišti. Obyvatele nebudou 
rušit ani parkující auta, protože 
v podzemních garážích vznikne 
v rámci projektu jako celku dohro-
mady 350 parkovacích míst. Pa-
sáž Zåhrada, jež bude postavena 
v dalších etapách, nabídne obcho-
dy a služby včetně pošty či wellness 
centra. Tento objekt služeb nebude 
určen jen pro nové obyvatele Zåhra-
dy, ale i pro všechny návštěvníky 
z širokého okolí. 

Mgr. Ivana Šmídová

Od loňské poloviny června se 
vedení města potýká s problémem 
soukromé fi rmy, co udělat s nabíd-
kou na výstavbu nového domova 
důchodců. Po dlouhém zdráhání 
byla fi rma pozvána 13. 2. (tedy po 
více než šesti měsících) na veřejné 
zasedání Zastupitelstva k první 
prezentaci svého návrhu. Vedení 
města však nedalo tuto informaci 
do programu a tak se mnozí obča-
né ani nedozvěděli, že něco tako-
vého bude předneseno.

Vzhledem ke skutečnosti, že 
na zasedání Zastupitelstva města 
13. 2. nebylo k prezentaci praž-
ské fi rmy EBM a jejím návrhu 
na výstavbu Domova důchodců 
– penzionu pro seniory v našem 
městě přijato žádné usnesení, 
předložila skupina zastupitelů: 
Ing. Osvald, T. Sedláček a Ing. 
Gregor na zasedání Zastupitel-
stva 10. 4. návrh na řešení vý-
stavby Domova pro seniory. Po 
delší diskusi navrhl starosta ša-
lamounské usnesení, které bylo 
v zápětí přijato. Zastupitelstvo 
města pověřuje místostarost-
ku, aby zprostředkovala jednání 

mezi panem Pávem a společnos-
tí EBM ohledně výstavby Do-
mova pro seniory na pozemcích 
p. Zdeňka Páva. 

Do této chvíle by se zdálo vše 
v naprostém pořádku. Je však nut-
no si uvědomit několik základních 
údajů. Nepředpokládám, že by 
starosta nevěděl o určitých ome-
zeních, které níže uvádím. Pak 
se musím ptát, z jakého důvodu 
blokuje výstavbu na dříve schvále-
ných pozemcích v parku mezi ško-
lami (za Jedličkovým domem čp. 
13). Návrh starosty je zavádějící 
a jen oddaluje možnou realizaci 
výstavby Domova seniorů. 

Pozemek p. Páva k.č. 2875/4 
v k.ú. Lysá n. L. o velikosti 
11.119 m2, by svoji velikostí byl 
vhodný k takovému záměru. 
Horší to je s jeho polohou. Po-
zemek leží za dvěmi výškovými 
domy stojícími před křižovatkou 
silnic na Milovice a Benáteckou 
Vrutici. Pozemek se nachází na 
hranici I. ochranného vodáren-
ského pásma a sám celý leží v II. 
ochranném vodárenském pásmu 
lyského vodního zdroje. Tím má 

být napájen i skupinový vodovod 
táhnoucí se z Lysé do Přerova 
n. L., Starého Vestce, Bříství 
a Semic a zajišťující rozvoj 
těchto obcí. V dosud platném 
a také novém Územním plá-
nu není předpokládán zá-
bor tohoto půdního fondu 
a toto místo není určeno k jaké-
koliv zástavbě. V I. ochranném 
pásmu je umožněno pouze trvalé 
zatravnění. Vzhledem k značným 
omezením využití pozemku pro 
zemědělskou výrobu (omeze-
ní hnojení a používání dalších 
chemických přípravků na ochra-
nu rostlin), je v návrhu pro II. 
ochranné pásmo plocha pozem-
ku označena ZO = sídelní ochran-
ná zeleň. Na jeho východní straně 
u sousedních pozemků je již po-
čítáno s rezervou pro obchvat 
města. Tedy budoucí zdroj hluku 
a emisí, souvisejících s dopravou. 
Z hlediska ochrany životního 
prostředí by zde spíše mělo být 
zalesnění, tedy vytvoření zelené 
bariery mezi obchvatem a obyt-
nou zónou města, než umístění 
Domova seniorů.  

Z pohledu řadového obča-
na je tahanice o pozemek pro 
obecně prospěšnou stavbu 
Domova pro seniory pouze do-
kladem nechutí, nezájmu a ne-
schopností vedení města, jeho 
radních a některých zastupitelů 
z radniční koalice řešit tento 
dlouhodobý problém. Tento 
stav nemůže dlouhodobě uspo-
kojit nejen seniory našeho měs-
ta, ale ani klienty Domova Na 
Zámku a jeho zaměstnance. 
Zde je nutné si uvědomit, že se 
jedná o investici pohybující se 
minimálně v řádu cca 120 milio-
nů a více. Z tohoto titulu si žád-
ná investorská firma nemůže 
dovolit čekat a dlouhodobě de-
ponovat své finanční prostřed-
ky až se zastupitelé rozhoupou, 
dohodnou se, co vlastně chtějí 
a vytvoří podmínky pro vlože-
ní nezbytných investic. Tak se 
zdá, že opět o Domov seniorů, 
z důvodu nečinnosti či úmyslné 
chaotické činnosti vedení měs-
ta, přijdeme.

Zkrátka, když se nechce, je to 
horší, než když to nejde.

Tomáš Sedláček
 Zastupitel KDU-ČSL

Domov pro seniory v Lysé nad Labem

Občané města si už rok mohou 
naladit jedinečný televizní program 
regionalnitelevize.cz, který se speci-
alizuje na regionální zpravodajství 
z moravských, českých a slezských 
regionů a jejich propagaci v cestov-
ním ruchu. Jedná se o unikátní pro-
jekt propojující a propagující české 
regiony mezi sebou, dávající pro-
stor všem městům a obcím v ČR. 
V programu nechybí ani regionální 
dokumenty či tipy na výlety.  Jak nás 
občané naladí? 

1. Na satelitu Astra 23,5° východ-
 ně, na frekvenci 12 168 MHz,
 polarizace vertikální, Symbol 
 rate 27 500, FEC 3/4. Pro-
 gram není kódován a je možné 

 jej sledovat i bez karty Skylink 
 či Cs link. 

2. V kabelových sítích vč. UPC 
 a v sítích IPTV (tam, kde ne-
 mají náš program zařazen, 
 jej rádi na základě podnětů 
 zákazníků zařadí, neboť je 
 zdarma).

3. Ve vybraných regionech vysí-
 láme v rámci digitálního po-
 zemního vysílání (České Bu-
 dějovice, Plzeň, Příbram, Libe-
 rec, Jablonec n. Nisou, Praha 
 a střední Čechy).

4. Jako jedinou českou televizi 
 nás můžete sledovat i na plat-
 formě YouTube live.

Regionální televize CZ s.r.o.

Regionální televize CZ

Vážení spoluobčané, není to tak 
dávno, co naše republika oslavovala 
68. výročí osvobození převážné čás-
ti našeho území sovětskou armádou 
vč. Prahy, Brna a Ostravy, pouze 
na část Západních Čech pronikla 
podle dohod velmocí americká ar-
máda. Městská organizace KSČM 
se koncem dubna rozhodla připojit 
k oslavám pod patronací města 
Lysá nad Labem, nechtěla se nijak 
vymezovat vůči ostatním organiza-
cím města.

Z rozhodnutí vedení města byly 
však k ofi ciálním oslavám přizvá-
ny z nepochopitelných důvodů 
pouze organizace Sokol a Kluby 
důchodců. Došlo tak k znevážení 
padlých hrdinů z této osvoboze-
necké války z řad bývalých komu-
nistů, kteří především položili své 
životy na bojištích 2. světové války 
anebo byli umučeni, či zdravotně 
poškozeni v koncentračních tábo-
rech nebo při nucených pracích 
pro Říši. Tím se nijak neopomíjejí 
zásluhy dalších občanů a jejich utr-
pení vč. např. příslušníků Sokola, 
naopak je třeba všem vyjádřit ma-
ximální vděčnost a úctu všem i po 
tolika letech.

Vystoupení zástupce města, so-
ciální demokratky, místostarostky 

paní Chloupkové bylo naprosto ne-
vyvážené, jednostranné, zjednodu-
šeně trapné. Pokud by šlo o vystou-
pení zástupce Sokola, tak by se ani 
nikdo nedivil, ale opomenout daleko 
větší oběti jiných skupin občanů bylo 
naprosto nehorázné a nedůstojné. 
Pouze z piety místa a akce samé se 
neohradil nikdo na místě samém.

Ti, kteří se snaží v současné době 
přepisovat dějiny, většinou bohužel 
ti, kteří se ani v období 1939 – 1945 
nenarodili, si vůbec neuvědomují, 
že nebýt těchto obětí, tak zde na 
světě ani nemuseli být. O to je větší 
ostudou, že se tak nyní chovají k his-
torii a k minulosti obecně.

Na rozdíl od těchto lidí si dovolu-
jeme, jako organizace KSČM v Lysé 
nad Labem poděkovat těm, kteří za 
nás, naši budoucnost, položili své 
životy a naše vděčnost by měla být 
nekonečná. Současně děkujeme 
všem členům KSČM, sympatizan-
tům, vůbec všem občanům města, 
kteří vzdali hold těmto hrdinům, ať 
již z řad občanů tehdejšího Česko-
slovenska, sovětské armády anebo 
spojeneckých armád. Nikdy neza-
pomeneme a za současnou vedoucí 
garnituru města se vysoce stydíme.

 Za MěV KSČM
Stanislav Ježek

K oslavám 68. výročí 
osvobození Československa 
v Lysé nad Labem

Vážení spoluobčané, cílem falšo-
vání faktů a dějin je snižovat histo-
rický význam osvobození Českoslo-
venska Rudou armádou, která nám 
přinesla svobodu. Už je tomu 68 
roků, když jsem s maminkou jako 
desetiletý kluk vítal sovětské vojáky, 
kteří nám přinesli svobodu a zbavili 
nás nacistické poroby.

Toho památného roku 9. května 
1945 v naší vesnici radostně mávali 
rudoarmějcům a vyvěšovali česko-
slovenské prapory. Toto je historický 
fakt, protože 8. května ještě Praha 
byla ohrožována nacistickými sila-
mi a lidé tam ještě umírali, jak o tom 
svědčí desítky mrtvých na Zbraslavi, 
Smíchově, Radotíně a dalších mís-
tech. Na našem území v posledních 
chvílích války cestou do Prahy a i v 

Praze zahynulo na 500 sovětských 
vojáků. Tíha osvobození byla na Ry-
balkových a Leljušenkových tankis-
tech a útvarech pod vedením mar-
šálů Koněva a Malinovského, včetně 
hrdinů pražského povstání.

Faktem je, že Plzeň a některá další 
místa byla osvobozena Pattonovými 
vojáky. Nešlo však o největší ani roz-
hodující střet, jak dnes se nám snaží 
vsugerovávat pravicová propagan-
da: poslední výstřely druhé světové 
války na našem území padly v okolí 
Milína na Příbramsku 12. května 
1945.

Díky těm všem, kteří přinesli do 
našich domovů svobodu a nesluší 
se, abychom jakkoli jejich hrdinství 
znevažovali.

Tomáš Fišar

68. výročí osvobození 
Československa

V pondělí 29. dubna proběhlo 
v kině veřejné projednání návrhu 
územního plánu našeho města, na 
kterém zpracovatel Ing. arch. Pa-
vel Koubek odpovídal na dotazy 
desítek občanů. 

Návrh obsahuje tzv. stavby 
nadmístního významu, které je 
nucen přebrat ze Zásad územní-
ho rozvoje Středočeského kraje 
(ZÚR). Proto například v budou-
cím lyském územním plánu musí 
být „obkresleny“ přeložka silni-
ce ve Dvorcích, kterou Dvorečtí 
nechtějí ani nepotřebují, anebo 
severní obchvat města přes Hra-
banov, který vadí místním obyva-
telům i přírodě. Nic na tom, že na 
stovky kilometrů obchvatů, které 
jsou namalovány v ZÚR, nikdy 
kraj nebude mít peníze, když ani 
nemá na řádnou údržbu stávají-
cích silnic. „Umravnění“ nereál-
ných představ kraje je úkolem pro 
městské i krajské zastupitele při 

nejbližší aktualizaci ZÚR, která se 
provádí každé čtyři roky. 

Jinak se to má s dalšími silni-
cemi, které zpracovatel zakreslil. 
Předloni, při zpracování koncep-
tu, jednou ze společných připomí-
nek stovek občanů bylo, aby pole 
západně od Litole nebyla určena 
pro zástavbu rodinných domů 
„Nová Litol“, včetně silnice na 
jejím západním okraji. Tento po-
žadavek se přes pokyny schválené 
zastupitelstvem přenesl ke zpra-
covateli. A budiž za to zastupite-
lům díky, neboť drahá výstavba a 
údržba ulic a inženýrských sítí v 
nadbytečně rozsáhlém území by 
město velmi fi nančně zatěžovala. 
Z návrhu tak vypadla skoro celá 
„Nová Litol“ kromě již povolené 
plochy u Nové Hospody, zůstaly 
v něm však dvě nové místní ko-
munikace. Jedna by měla vést ze-
zadu k překladišti Volkswagenů a 
druhá napříč polem k železničním 

Otazníky nad silnicemi v novém územním plánu 
přejezdům u Kovony jako příjezd 
automobilů na budoucí parko-
viště výstaviště a závodiště hned 
za přejezdem. Na veřejném pro-
jednání vyplynulo, že ponechání 
těchto místních komunikací v ná-
vrhu je svévolí zpracovatele Ing. 
arch. Koubka. 

Považuji za iluzorní, že město 
zainvestuje výstavbu silnic v po-
lích za stovky milionů korun, po 
nichž bude jezdit více než málo 
aut k závodišti či k výstavišti jen 
několikrát za rok, zatímco měs-
to nemá prostředky na obnovu 
kilometrů stávajících ulic, kde 
jsou nevyhovující, často prašné 
povrchy. Stejně tak pochybuji, že 
někdo donutí závodiště, výstaviště 
nebo překladiště aut, aby tyto sil-
nice postavily ze svého a převedly 
do majetku města. Přitom nám v 
Litoli, kteří jsme dnes postiženi 
vibracemi z kamionů přepravu-
jících auta po ulicích Jiráskova, 

Dobrovského sady a Mírová, by 
možná stačilo, kdyby tyto kami-
ony místo po „kočičích hlavách“ 
jezdily po rovném asfaltu a poma-
lu. K tomu je lze donutit směrový-
mi šikanami, kterých už je dnes i 
po Česku nespočet. 

Věřím, že nesouhlas s chimé-
rickou silnicí napříč polem vyslo-
ví zastupitelé napříč politickým 
spektrem a že čistopis územního 
plánu ji obsahovat nebude. Papír 
snese mnoho, ale městská poklad-
na není bezedná a tak ani územní 
plán by neměl obsahovat vzduš-
né zámky. Pokud má zpracovatel 
územního plánu potřebu se reali-
zovat v polích západně od Litole a 
Lysé, raději by tam měl navrhnout 
remízky a větrolamy, aby zachyco-
valy prach, který z polí roznášejí 
západní větry. Lysá přece byla vlo-
ni zjištěna jako město s nejhorší 
prašností ve Středočeském kraji. 

Martin Robeš, Litol 
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Žádost o pomoc při přípravě oslav 100 let založení 
fotbalu v Lysé n. L.

Úspěchy našeho oddílu

Vedení fotbalového klubu Slo-
van Lysá nad Labem žádá všech-
ny příznivce, sportovní nadšence 
a pamětníky o zapůjčení dokumen-
tů jako jsou např. dobové fotografi e, 
plakáty, zápisy z utkání a jiné arte-

fakty vztahující se k fotbalu v Lysé 
n. L., které by pomohly při tvorbě 
Almanachu a k obohacení výstavy. 

Dne 22. 6. 2013 se bude konat 
sportovní den mj. s exhibičním 
fotbalovým utkáním a na listopad 

2013 připravujeme společenský 
galavečer spojený s výstavou doku-
mentů z fotbalové historie. 

Kontaktní osoby pro předání do-
kumentů:
TIP SPORT  - p. Petr Jirsa
tel.: 602 255 298, 
e-mail: petrjirsa@quick.cz

 ZŠ speciální Komenského Lysá 
nad Labem - p. Petr Tomek
tel.: 731 449 123, 
e-mail: reditel.tomek@seznam.cz

Zapůjčené dokumenty samo-
zřejmě čestně vrátíme. Předem 
děkujeme.

vedení TK Slovan Lysá n. L.

Blíží se konec závodního období, 
proto malá zmínka o úspěších naše-
ho oddílu.  Jako loni, tak i letos mají 
holky doma spoustu diplomů a ještě 
snad nějaké přibydou. Od začátku 
března navštěvují různá města naší 
republiky, aby sklidily potlesk za 
svoje výkony. Někdy je to opravdu 
náročné, závodí v sobotu i v neděli, 
ale stojí to za to. Letos reprezentují 
náš klub tři týmy.

Nejmenší ve věku 5-8let se před-
stavují v roli medvídků. Jejich se-
stava má název „Starostlivý med-
vídci a hvězdný rej“ a je vidět, že 
holky aerobik baví. Mají už mnoho 
ocenění a určitě v tom budou po-
kračovat. 

Druhý tým jsou dívky od 8 do 
12 let. Letos se pyšní sestavou 
„Východ slunce na Hawaii“. Teplé 
pláže a šumění moře se snad vy-
baví každému, když dívky začnou 

cvičit. Většinou stojí na nejvyšších 
stupíncích. 

Nejstarší holky závodí v katego-
rii fi tness týmů, sestava se jmenuje 
„Our dream“. I ony mají za sebou 
spoustu výborných výsledků a ještě 
mnoho před sebou. 

Největším úspěchem všech třech 
týmů je postup na fi nále soutěže 
„Bohemia Tour“, které se koná 16. 
června v Hradci Králové. Předchá-
zelo mu několik závodů, kde dívky 
úžasně zabodovaly a tím se do fi nále 
dostaly. Doufejme, že vše dobře do-
padne a medaile budou doma. 

Úspěchy holky slavily i na dalších 
závodech. Ze soutěže „Děti v akci“ 
v Praze na Chodově si nejmenší při-
vezly stříbro, juniorky zlato a kadet-
ky bronz. 

Juniorky (na snímku) se 5. květ-
na umístily na druhém místě v sou-
těži „Děti fi tness“ v Benátkách nad 

Jizerou, tím postoupily na fi nále do 
Arény „Děti fi tness“. Držíme palce. 

Letos poprvé slaví své úspěchy 
jednotlivkyně a dvojice děvčat ve 
fi tness aerobiku. V těchto katego-
riích je veliká konkurence, ale holky 
úžasně bojují.

Velké poděkování patří také 
trenérkám, Petře Černé a Daně 
Drábkové.  Dát dohromady sesta-
vu, hudbu a dres, aby dohromady 

vše ladilo, dá spoustu práce. Obě 
trenérky jsou na své dívky pyšné 
a věří, že se budou dál jen zdokona-
lovat. Pokud máte doma šikovnou 
holčičku, můžete ji přihlásit do na-
šeho klubu, nábor bude probíhat 
začátkem září. Starší dívky musí už 
mít nějaké zkušenosti. Vše o našem 
klubu najdete na našich stránkách 
www.fi taerobiclysa.webnode.cz. 

Romana Nováková

od 19.00 hodin do 20.00 hodin
POWER JÓGA
= cvičení určené pro každého zdravého jedince, který chce zpevnit a pro-
táhnout své tělo, pracovat na své postavě. Je vhodná jako prevence před 
bolestí zad, které jsou často způsobeny civilizačními vlivy: špatné držení 
těla, špatné pohybové návyky, jednostranné zatížení atd. Tento cvičební styl 
je zaměřený na protažení svalů celého těla, jejich posílení a udržení naší 
tělesné schránky ve svalové/ fyzické/, ale i duševní harmonii. Klidné a po-
hodové cvičení pro všechny...

!!! Pro nové klienty je připraven dárek - časopis DIETA 
- k vyzvednutí u cvičitelky před cvičením !!!

od 20.00 hodin do 21.15 hodin
TOTAL BODY WORKOUT
= vytrvalostně silové cvičení vhodné pro začátečníky i pokročilé, zaměřené na 
formování všech svalových skupin celého těla. Jde o posilování ve středním 
tempu s využitím váhy vlastního těla, popřípadě jednoduchých pomůcek. Vel-
mi úspěšně přispívá ke snížení nadváhy a tvarování postavy. Na začátku se 
opět zahřejete, hlavní část je posilovací a konec hodiny je věnován dlouhému 
strečinku, který je nezbytný po každém cvičení...

Cvičíme s posilovacími gumami, činkami a nově i s overbally.

od 19.00 hodin do 20.15 hodin
MIX (DANCE) AEROBIK
= aerobní trénink pro všechny, kteří mají rádi dynamický pohyb s tanečními 
prvky - vhodný zejména pro všechny, kdo chtějí hubnout (spalování zásob-
ních tuků). V závěru lekce posilování problematických partií + protažení.

!!! Pro nové klienty je připraven dárek - časopis DIETA 
- k vyzvednutí u cvičitelky před cvičením !!!

od 18.00 hodin do 18.45 hodin
INTERVALOVÝ TRÉNINK
= cvičení venku v zahradě bývalém Pionýrském areálu v Čechově  ul., pod-
ložku s sebou, v případně nepřízně počasí se necvičí

V pondělí a ve čtvrtek se cvičí v tělocvičně nové školy 
Obchodní akademie, ul. Komenského (vchod ze zadního traktu 

po železných schůdkách)

www.houzvickova.wz.cz, e-mail: houzvickova.hana@seznam.cz
tel.: 721 658 766

PONDĚLKY

ČTVRTKY

NEDĚLE

Po dlouhé a studené zimě meteo-
rologové hlásili na druhý dubnový 
víkend výrazné oteplení. Proto jsme 
se těšili, že náš tradiční neofi ciální 
agility závod, konaný právě tento 
jarní víkend, proběhne za krásného 
slunečného počasí. Ale jak známo, 
příroda si dělá, co se jí zlíbí.

Do Psí školy Superpes dorazilo 
42 lidí se psy všech možných tva-
rů a velikostí. Soutěžilo se ve třech 
výkonnostních kategoriích a ve čty-
řech velikostech.

Závod zahájila štěňata, která zá-
vodila v příznačné kategorii „baby“. 
Po nich nastoupili na plac začáteč-
níci, kteří si zaběhli na rozcvičku 
jumping, a následovala kategorie 
pokročilých. A abychom se nenudi-
li, počasí nám přichystalo vydatnou 
sprchu. Ačkoliv to na chvíli vypadalo 
na konec světa, kynologové jsou lidé 
odolní a všichni přečkali ve zdraví.

Po dešti jsme se vrhli na běhy agi-
lity, to znamená včetně zónových 
překážek. Tato část byla pouze pro 
začátečníky a pokročilé.

Psí škola Superpes měla své zá-

stupce jak v kategorii začátečníků, 
tak v kategorii pokročilých. Velmi 
mile nás překvapila závodnice Klá-
ra Marešová se svým psem, dlouho-
srstou kolií Claydem. Klára zazářila 
a umístila se v jumpingu na třetím 
místě a v součtu obou běhů také 
na třetím místě. Dalším nováčkem 
na poli závodníků byla Gabriela 
Chalušová a Markéta Zákružná. 
V pokročilých soutěžila dvojčata 
Kája a Kristýna Šonských. A děv-

čata již tradičně předvedla krásné 
běhání a souhru mezi psem a člo-
věkem.

Po ukončení agility závodů, byla 
na programu hra – opičí dráha. 
Soutěžící týmy měly za úkol vázání 
mašliček na pejska, běh mezi ku-
žely, přenos míčku na lžíci a další. 
To vše za spolupráce svého psa. 
Legraci si, kromě soutěžících, užili 
i diváci. Obzvláště vázání mašliček 
bylo nečekaně zapeklité.

Chtěla bych srdečně poděkovat 
naší slečně rozhodčí Kateřině Cha-
lušové, za krásné parkůry a spra-
vedlivé posuzování. Dále mnoho-
krát děkuji fi rmě na výrobu krmiva 
značky Hill’s, která celou akci velmi 
štědře sponzorovala. A v neposlední 
řadě děkuji členům Psí školy Su-
perpes, kteří na závodech statečně 
pomáhali.

Za Psí školu Superpes
Dita Korcová

Neofi ciální agility závody v Psí škole Superpes

Čas pokročil a začala sezona i 
pro žákovské kategorie. Ve dnech 
27. – 28. dubna  odjeli do Prahy jen 
ti zkušenější závodníci. Vltava je ši-
roká a trenéři nemají po celou dobu 
závodu své svěřence na dohled, 
proto vybrali jen ty, kteří závodili již 
loni. Počasí nebylo moc příznivé, 
hlavně vítr dělal problém. K večeru 
byly tak velké vlny, že pořadatelé zá-
vody předčasně ukončili. Dokonce 
naši junioři na dvojskifu museli ze 
svého závodu odstoupit, protože 

jejich loď byla plná vody. Přesto 
jsme podali pěkné výkony. První 
místa: 1x žkys Krakuvčíková N., 2x 
dky Hamerová M., Lambertová M., 
4x- dky společenství Lysá n.L.,Ma-
rešová E., ČVK Pradubice Nieder-
lová, Bohemians Škvorová, Mělník 
Valsová. Druhá místa v jednotlivých 
rozjížďkách: 1x žcis Céza M., 2x dky 
Krumpholcová A., Vrátilová E., 
1xdky Lambertová  M., Hamerová 
M., Babecová Z., Vrátilová E., 2xž-
kys Krakuvčíková N., Sadílková T., 

2xdci Zavadil J. ve společenství s 
Brodským z Litoměřic. Za týden 
jsme odjeli do Neratovic  již v plné 
sestavě. Nováčci měli před sebou 
své úplně první závody. Nervozita se 
někdy odrazila ve výkonu a soupeři 
byli občas nad jejich síly. To ale vů-
bec nevadí, brzy nasbírají zkušenos-
ti a dočkají se medajlí. První místa 
v Neratovicích získaly tyto posádky: 
4xžcis Céza M., Michal R., Uvíra 
M., Kudrna J. korm. Cézová M, 
4xžkys Krakuvčíková N., Sadílková 
T., Součková, Vondráčková, korm. 
Uvíra M., 2x jři Ryšavý J., Vrátil L., 
1x dky Sloupová T., 2x dci Zavadil 
J. ve spol. Brodský Litoměřice, 1x 
žkys Krakuvčíková N., 1x jři Vrátil 

L., 2x dky Sloupová T., Babecová Z. 
Čekají nás další závody v Ústí 

n. L., Brně, Primátorky v Praze. 
Ale hlavně ve dnech 1. – 2. června 
pořádáme závody v Lysé nad La-
bem – Memorial Jiřího Vejlupka, 
letos ve slavnostnější atmosféře, 
protože náš klub letos oslaví 70 let 
vzniku. Pro milovníky již tradičních 
Slavností Labe máme zprávu, že 
22. 6. přivítáme všechny na loděnici  
a opět se budeme dobře bavit. Těší-
me se na vaši návštěvu.

Po kontrolních závodech pro 
dorostence a juniory se naše Eliška 
Marešová probojovala do repre-
zentační posádky na Ceftu, která se 
koná 10.5. V Piešťanech. Těšíme se 
na další Eliščiny úspěchy.

Naďa Tlamichová

Veslařská sezona v plném proudu

Vážení spoluobčané, 9. 5. 2013 se 
konala pracovní schůzka ZM s jedi-
ným bodem, projednání Pravidel pri-
vatizace bytů v Milovicích, které jsou 
v majetku města Lysé nad Labem. 
Celkem jich je 350. K projednávání 
původně avizovaného bodu - rekon-
strukce domu čp. 13 na náměstí 
B. Hrozného, nedošlo.

Pozitivem jednání byla skuteč-
nost, že došlo při dalším dopracování 
Pravidel ke shodě v zásadních pří-
stupech. Společně s dopracováním 
Pravidel bude zpracována stručná 
Koncepce bytové politiky obecně, tj. 
týkající se bytů v majetku města jak 
v Lysé nad Labem, tak i v Milovicích. 
Bytová politika je považována všemi 
za velmi důležitou a pro občany velice 
podstatnou složkou života. Stále více 
občanů se dostává do svízelné finanč-
ní situace a je proto třeba uvažovat 
v koncepci mimo jiné nejen o tom, 
kolik bytů si město a v jaké struktuře 
ponechá nebo kolik nových případně 
postaví, ale podstatné je složení byto-
vého fondu. To bývá obvykle složeno 
ze startovacích bytů pro mladé, ze so-
ciálních bytů, bytů v pečovatelských 
domech, umístění občanů v domo-
vech pro seniory apod.

Došlo ke shodě, že není v součas-
né době nezbytně nutné privatizovat, 
resp. odprodat byty v Milovicích za 
každou cenu, všechny a v krátkém 
časovém úseku. V předstihu je třeba 
také oslovit stávající nájemce a zjistit 
jejich možnosti, zejména finanční 
možnosti. Za tím účelem bude po-
žádána bytová komise města, aby 
vypracovala návrh dotazníku pro stá-
vající obyvatele, žijící v bytech v Milo-
vicích (anketa).

Za velice důležité je třeba pova-
žovat také pro další rozhodování 
zastupitelů, aby byly vypracovány ur-
čité ekonomické podklady a základní 
přehled o bytech (velikost, vybave-
nost, rozsah případných rekonstruk-

cí apod.) vč. odborných oceňujících 
posudků. Předpokládá se, že pro-
středky získané z prodeje se soustře-
dí na jednom účtu, bytovém fondu, 
který bude převážně sloužit k rekon-
strukcím a modernizacím stávají-
cích bytů, a to i na území města Lysé 
nad Labem a o dalším využití fondu 
bude rozhodovat ZM. Každopádně 
nebude možno využít fondu k řešení 
případné provozní nedostatečnosti 
anebo k vykrývání „děr“ v rozpočtu, 
způsobených činností vedení měs-
ta, bez ohledu na  subjektivní anebo 
i objektivní příčiny.

V tomto jediném bodě nepanuje 
úplná shoda. Část zastupitelů je proti 
tomu, aby byl fond využíván i pro jiné 
účely, resp. financování i jiných inves-
tičních anebo rekonstrukčních prací, 
někteří z tábora radniční koalice by 
chtěli fond využít nejen k řešení by-
tových otázek. Lze dle mého názoru 
dojít ke kompromisu. Pro využití by-
tového fondu by měla být stanovena 
základní samostatná pravidla a dalo 
by se uvažovat o tom, že by mohl být 
stanoven podíl využití na bytovou po-
litiku a ostatní např. v poměru 75:25. 
Jednoznačně by mělo rozhodovat 
ZM případ od případu.

Podstatné je, že by nemělo dojít k 
„divoké„ privatizaci, ale postupné, s 
předpokladem využití alespoň části 
bytů na revitalizaci. Konkrétní ná-
vrhy Koncepce a Pravidel prokáží v 
budoucnu, zdali shodné názory na 
většinu problematiky při pracovním 
projednávání budou i ve skutečnosti 
také realizovány.

Podnětné byly i konkrétní při-
pomínky k problematice anebo 
k samotným Pravidlům, zpracované 
zastupiteli Osvaldem, Eliškou a Fir-
manem, z nichž někteří se nemohli 
pracovního projednání zúčastnit ze 
studijních anebo pracovních důvodů.

Ing. Per Gregor
zastupitel - bezpartijní za KSČM

Téměř vzácná shoda
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PSÍ SALON  www.superpes.cz
Kompletní úprava psů všech plemen

Objednávky na tel.: 720 442 381

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

Šumava 2013 Šumava 2013 
v tábořišti Radešov u Rejštejna v turnusech:v tábořišti Radešov u Rejštejna v turnusech:

– I. běh od 1. 7. do 19. 7. 2013 (19 dnů)– I. běh od 1. 7. do 19. 7. 2013 (19 dnů)
– II. běh od 19. 7. do 2. 8. 2013 (15 dnů)– II. běh od 19. 7. do 2. 8. 2013 (15 dnů)

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

rekreace rodičů s dětmi a ostatní v termínu rekreace rodičů s dětmi a ostatní v termínu 
3. 8. až 16. 8. 2013 3. 8. až 16. 8. 2013 

v ceně pronájmu stanu 200 Kč/noc, lůžka 100 Kč/nocv ceně pronájmu stanu 200 Kč/noc, lůžka 100 Kč/noc

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

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

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

Formát     Cena Cena - barva
A3 9 600 Kč 12 000 Kč
A4  4 800 Kč  6 000 Kč
A5  2 400 Kč  3 000 Kč
A6 1 200 Kč  1 500 Kč
9x10 cm     1 007 Kč  1 259 Kč
9x9 cm     908 Kč  1 135 Kč
9x8 cm     810 Kč  1 013 Kč
9x7 cm     712 Kč  890 Kč
9x6 cm     613 Kč  766 Kč
9x5 cm     515 Kč    644 Kč
9x4 cm     416 Kč    520 Kč
9x3 cm     318 Kč    398 Kč
9x2 cm    220 Kč    275 Kč
9x1 cm     120 Kč    150 Kč
9x0,5 cm ZDARMA!

Uzávěrka je vždy 10. dne 
v předchozím měsíci!

20 % SLEVA
 při opakování inzerátu 3x a více 
Text inzerátu zasílejte na e-mail:

listy@knihovnalysa.cz.

CENÍK
RÁMEČKOVÉ 
SLOUPKOVÉ

INZERCE

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, fi rma Dráb, opět prodává
slepičky snáškových plemen Lohman hnědý, Tetra hnědá 
a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý 
a bílý. Slepičky pouze z našeho odchovu! Stáří slepiček 14 - 18 týdnů, 
cena: 149 –170 Kč/ks, v začátku snášky 178 Kč/ks. Prodej se uskuteční 
v sobotu 15. června 2013 v 15.10 hodin a v ve čtvrtek 20. června 2013 
v 13.50 hodin v Lysé n. L. na parkovišti u Penny Marketu.
Případné bližší informace na tel.: 728 605 840 | 415 740 719 | 728 165 166
Při prodeji slepiček - VÝKUP KRÁLIČÍCH KOŽEK - 15 – 22 Kč/ks

tel.: 606 169 998
email: sportdoprava@email.cz

www.sportdoprava.cz

15. 6. 2013 Dostihové odpoledne
6. 7. 2013 Veletržní cena – Memoriál Evy Palyzové
3. 8. 2013 Dostihové odpoledne
21. 9. 2013 Dostihové odpoledne
5. 10. 2013 Velká říjnová cena

Daruji hlínu za odvoz, cca 25 m3, Lysá n. L. - Litol, tel.: 724 049 439 Nabízím pěkné bydlení pro 1 osobu. Tel.: 602 136 104

Klub sportovního a společenského tance BAILEY
TJ Sokol Lysá nad Labem

pořádá

NÁBOR DĚTÍ
DO TANEČNÍHO KLUBU
Náš taneční klub se zabývá disciplínou

latinsko-amerických tanců

 Je ti alespoň 6 let? Hledáš kamarády, přátele, 
 kteří se rádi baví a mají rádi sport? Chceš zkusit 
 ukázat, co v tobě je? Máš pohybové nadání? 
 Tak neváhej a přijď se podívat na náš trénink.
 Jsi tanečník jakékoliv kategorie? Hledáš výborné 
 tréninkové zázemí s kvalitními trenéry mezinárodní 
 třídy? Toužíš po sbírání trofejí na soutěžním parketu? 
 Tak se na nás přijď podívat.
 Hledáte vyžití a pohybový rozvoj pro své děti?
 Tak právě jim je určen kurz Freestyle latin for Kids.

Přijďte se podívat na trénink v každý pátek 
od 15.00 do 17.00 hodin do Sokolovny, kde se 
dozvíte víc o tréninkových možnostech a budete 
moci vidět výsledky naší práce. Těchto tréninků 

se pravidelně účastní i naši reprezentanti a úřadující 
mistři svých tříd kategorie Junior II. a Senior I. 

Přijďte s námi rozvíjet Vaše pohybové schopnosti.

kontakt: Daniel Malinovský – 777 552 282
Jiří Bodlák – 725 343 340

CENTRUM BELLA
Služby účinné a příjemné přímo 

v Lysé na náměstí
- Detoxikační a zeštíhlující zábal v minerálech 
 z Mrtvého moře / 50% SLEVA: 750,- Kč
- Bezbolestné odstranění tukových polštářků 
 ultrazvukem / 50% SLEVA: 500,- Kč
- Redukce celulitidy radiovou frekvencí / 
 50% SLEVA: 500,- Kč
- Přístrojová lymfodrenáž 4+1 ZDARMA / 
 50% SLEVA: 1000,- Kč
- Základní kosmetické ošetření / 
 AKČNÍ CENA: 360,- Kč

Detailní informace:
www.centrumbella.cz, liposukcebella@seznam.cz

tel.: 720 253 573, kosmetika tel.: 606 171 557
Husovo nám. 14/5, 289 22  Lysá nad Labem

POZVÁNKA
Aerobic team TK Slovan Lysá nad Labem
Vás zve na své závěrečné vystoupení celého
oddílu při příležitosti 5 .výročí.
Kdy: v úterý  25.6.2013 od 17.30 hodin
Kde: místní kino - Lysá nad Labem
Shlédnete ukázky sportovního aerobiku, závodní sestavy všech 
našich týmů a překvapení…….
Při příležitosti výročí zde budoui fotografi e a všechna 
umístění včetně pohárů a medailí za posledních pět let!!!

Vstupné: 60,-Kč (děti zdarma)

Více na www.fi taerobiclysa.cz

Cvičení s Romčou Hanouskovou
ZUMBA
Fitness cvičení, při kterém si vyzkoušíte, 
co je to mix aerobiku a latinskoamerických
tanců – merengue, salsa, samba, 
bachata, quebradita, chacha,
reggaeton, cumbia atd.
60 minut Zumby naplní Vaše tělo
endorfi ny na několik následujících hodin.
Pozor na závislost. Budete odpočítávat dny 
a hodiny do další lekce.

VHODNÉ I PRO ZAČÁTEČNÍKY
A „TANEČNÍ DŘEVA“!
AKTUÁLNÍ ROZVRH:

• ČTVRTEK 20 – 21 h.,
 Sokol vedle kina, není nutná rezervace, 70 Kč
• NEDĚLE 18 – 19 h.,
 tělocvična OA v areálu ZŠ J. A. Komenského,
 nejsou nutné rezervace, 70Kč 

Cena hodin je 70 Kč. Cena pro studenty 60 Kč.
Možnost zakoupení permanentky - 600 Kč/10 lekcí. 

JUMPING
Jumping je dynamické cvičení na speciálních trampolínách s řidít-
ky, při kterém jste motivováni skvělou hudbou a instruktorem.

AKTUÁLNÍ ROZVRH:

• PÁTEK 18 – 19 h., Jumping centrum Milovice,
 rezervace a ceník na www.jumping-milovice.cz

BUDEME PŘIDÁVAT VENKOVNÍ HODINY, PROSÍM SLEDUJTE WEBOVKY!

Aktuální informace na www.zumba.unas.cz,
na Facebooku skupina Zumba s Romčou,

e-mail: hanouskova@seznam.cz, tel.: 723 951 565

ušíte, 
rických

hodin.
ávat dny 

KY

ervace, 70 Kč

Rodinný klub Klíček o.s. hledá
Pedagožku/pedagoga

do celodenního dětského klubu (lesní školka) 
Více na www.boleslavskyklicek.cz
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SOBOTA 15.6. 2013 od 9:00
Výstaviště Lysá nad Labem

Soutěž: 

JEDNOTLIVCI AEROBIK, PROFI AEROBIK,

ZUMBATOMIC®, PROFI ZUMBATOMIC®

a TEAM SHOW.

Věkové kategorie:

MŠ, 1.-2.třída ZŠ, 3.-5.třída ZŠ, 6.-9.třída

ZŠ + nižší ročníky víceletých gymnázií.

www.tskdynamik.cz

ZVEME VŠECHNY DĚTI, ZÁSTUPCE ŠKOL I RODIČE 

NA II. ROČNÍK SOUTĚŽE

14.00 – 16.00 hodin POHÁDKOVÁ CESTA
začátek a konec cesty, prodej vstupenek, výdej odměn u letního kina

16.00 – 17.00 hodin VODNICKÁ POHÁDKA
v podání Divadélka Romaneto

14.00 – 18.00 hodin DOPROVODNÝ PROGRAM
skákací hrad, odrážedla, občerstvení, domácí moučníky, 
malování na obličej, tvořivé dílny pro děti

SOBOTA 15 . 6 . 2013
letní kino a zámecký park v Lysé n. L.

Pořádá Mateřské centrum Parníček
www.mcparnicek.cz; info@mcparnicek.cz; tel.: 775 685 501 
– v rámci kampaně „KŘÍDLA A KOŘENY NAŠÍ RODINY“, celorepublikové kampaně 
   Sítě mateřských center 1. 5. – 16. 6. 2013, Podkampaň: „TÁTA DNESKA FRČÍ“
– ve spolupráci s DOMOVEM NA ZÁMKU a za podpory Města Lysá nad Labem a sponzorů

VSTUPNÉ:
50 Kč / dítě
(za celý program)
25 Kč / dítě
(bez pohádkové cesty 
a odměny)

Divadelní soubor Jedinečných Lidových Taškářů vás tímto zve na kome-
diálně laděný horor ze střední školy, kde se blbost stala principem a kde 
účel posvětil všechny prostředky. Na motivy Čapkova R.U.R., podle scénáře 
Michala Douši a chlapců z undergroundového plátku nazvaného ZDUŘ a v 
režii Oskara Holoubka uvádí DS JeLiTa novou divadelní hru - Pašáci & Hadi.
Hrají: Vanda Schwarzová, Aneta Mýtová, Filip Roskovec, David Hanton, 
Daniel Plachý, Martin Hanton, Tereza Haníková, Eliška Frankeová, Dominik 
Renč, Tomáš Formánek, Žaneta Martínková, Dominika Sabáková, Karolína 
Kropáčková, Milan Kyncl, Michal Douša, Martin Fritzl a další.

Veslařský klub Lysá nad Labem si Vás dovoluje pozvat na 

SLAVNOSTI LABE 2013
22. 6. 2013 od 12.30 hodin

v areálu Veslařského klubu

Program:
12.30 – 14.00 hlášení posádek do závodu dračích lodí
12.30 – 17.00 závody na veslařském trenažéru
14.15 – 17.00 závody dračích lodí
17.00 → posezení u ohně s grilováním a hudbou

V průběhu závodů dračích lodí proběhnou ukázkové závody veslařů.

Přivítáme přihlášení předem domluvených posádek (fi rmy, zájmová 
sdružení, sportovci, kamarádi, atd.). Přihlášení celé posádky je možné 
i předem zasláním posádky na email: vklysa@seznam.cz. Případné 
dotazy směřujte tamtéž. Závodů dračích lodí i závodů na veslařském 

trenažéru se mohou účastnit příchozí všech věkových kategorií.

V průběhu celých slavností bude otevřen stánek s občerstvením.

Město Lysá nad Labem
a

Farní sbor Českobratrské církve evangelické
pořádají u příležitosti státního svátku

slavnost k památce

MISTRA
JANA HUSA

Petr Kopecký
radní města

Ivo Strejček
poslanec Evropského parlamentu

Pranic
folková skupina 

Položení kytice u Husovy busty

sobota 6. 7. 2013 
od 18.00 hodin

v areálu Evangelického sboru 
na nám. Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem

Lysá nad Labem
a okolí


