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Letošní první zářijové pondě-
lí nebude jedinečným okamži-
kem jen pro prvňáčky, kteří po-
prvé usednou do školních lavic, 
či ostatní školou povinné, jimž 
definitivně skončí čas letních 
prázdnin a znovu se vydají na 
cestu za soustavným vzděláním. 
Přestože nás do té doby ještě 
dozajista čeká mnoho zajíma-
vého, už teď se můžeme těšit na 
2. září také jako na den význam-
ný z hlediska kulturního kalen-
dáře našeho města, zvláště mi-
lovníci dobré hudby by jej určitě 
neměli minout.

Po sedmi letech k nám totiž 
zavítá cimbálová muzika Hra-
dišťan, v jejímž čele stojí cha-
rismatický umělecký vedoucí, 
houslista a hudební skladatel 
Jiří Pavlica. Když v Lysé vy-
stoupili posledně, psal se rok 
2006 a náš kostel Narození sv. 
Jana Křtitele doslova praskal ve 
švech. Není divu. Vždyť jiskra, 
šarm i elegance jadrného mu-
zikantství Hradišťanu již dávno 
nalezla své místo v povědomí 
nejširší veřejnosti a zcela prá-
vem jejich koncerty patří mezi 
vyhledávané kulturní události 
u nás i v zahraničí. Umělecká 
úroveň Hradišťanu řadí tento 
soubor mezi nezaměnitelná tě-
lesa české i mezinárodní hudeb-
ní scény.

Tohoto renomé dosáhla mu-
zika Jiřího Pavlici i díky ne-
zvykle širokému záběru svého 
repertoáru, jenž sice vyrůstá 
z nezaměnitelných tradic li-
dové hudby, ovšem tyto dale-
ce překračuje a dále rozvíjí. 
V běhu let se neobyčejně pes-
tře rozšiřuje okruh spolupra-
cujících hostů, kteří dotvářejí 
a obohacují již tak objektivně 
vysokou hudební a uměleckou 
úroveň produkce Hradišťanu. 

Hradišťan opět v Lysé

Obratné propojování různých 
žánrů vytváří jedinečné pod-
mínky pro nové hudební obra-
zy a výjimečné dramaturgicky 
originální projekty. Díky nim 
natočil Hradišťan již více než 30 
stěžejních zvukových nosičů, 
spolupracuje s rozhlasem, tele-
vizí i filmem a koncertoval na 
čtyřech kontinentech. 

Program koncertních vystou-
pení Hradišťanu se nad to vždy 
odvíjí od aktuální nálady pub-
lika a atmosféry prostředí, na 
které hudebníci citlivě reagují 
nejen průvodním slovem, ale 
i výběrem toho, co zahrají. Po-
sluchači mohou slýchat vlastní 
tvorbu Jiřího Pavlici, písně na 
texty soudobých básníků i hud-
bu opírající se o staletou tradi-
ci. Mezi nejoblíbenější písně 

patří Modlitba za vodu, Krátký 
popis léta, Vstávej haleluja atd. 
I na ně se můžeme v Lysé těšit. 
Již nyní lze prozradit také to, 
že část koncertního programu 
bude vyhrazena dětským po-
sluchačům. V rámci ní budou 
Jiřím Pavlicou a jeho muzikan-
ty představeny skladby z dět-
ských programů a alb kapely. 
Do programu však budete moci 
zasáhnout i vy diváci. Pokud 
byste měli nějakou oblíbenou 
píseň, kterou byste na koncer-
tě chtěli slyšet, můžete si o ni 
napsat, a to mailem na adresu 
knihovny (info@knihovnalysa.
cz) případně přímo na adresu 
Hradišťanu (david.burda@cen-
trum.cz). Vaše podněty však, 
prosíme, zasílejte nejpozději do 
26. srpna.

Koncert, který Hradišťan do 
Lysé nad Labem chystá, bude 
obsahovat také malé překvape-
ní. Samozřejmě nemůžeme pro-
zradit příliš mnoho, a tak jen 
naznačíme: počet účinkujících 
na pódiu nepoměrně vzroste, 
a to o velmi milé „malé“ hosty. 
Jací hosté to budou, to již pone-
cháme jako tajemství – přijďte 
v pondělí 2. září v 19 hodin do 
letního kina lyského zámeckého 
parku a uvidíte sami. Určitě ne-
budete litovat.

Vstupenky na koncert v ceně 
200,- a 150,- Kč jsou již v před-
prodeji v Městské knihovně 
a Kině Lysá nad Labem. Cena 
vstupného na místě pak bude 
250,- a 200,- Kč.

Městská knihovna
Lysá nad Labem 

V nedávných letech byla na 
základě velké poptávky pro 
umístění dětí do mateřských 
škol realizována stavba nové 
školky v Brandlově ulici. Ne-
tradiční stavba vzbudila mezi 
občany širokou diskuzi. Něko-
mu se prostě líbí a někomu ne. 
Tak to vždy bývá a je to tak v po-
řádku. V jedné věci se však obě 
strany shodovaly. Stará budova 
vypadala proti nové jako Popel-
ka. Dnes už je vše jinak. Město 
nákladem cca 550.000, - Kč zre-
konstruovalo zděný plášť budo-
vy a po předchozím nahrazení 
starých oken za nová, byla zdě-
ná část budovy zateplena a už 
z dálky je dobře viditelná nová 
fasáda. Luxfery na jižní straně 
a po stranách vchodové části 
budovy byly nahrazeny okny, 
která spolu se zateplením vý-
razně sníží energetickou nároč-

nost budovy. Obě budovy nyní 
tvoří ucelený blok, na který je 
opravdu hezký pohled.  Jsme si 
vědomi toho, že nás ještě mno-
ho práce čeká. Oprava střechy 
a další práce jsou ještě před 
námi, ale jako jsme hospodá-
ři doma ve svých rodinách, 
tak stejně odpovědně musíme 
přistupovat k hospodaření se 
svěřenými prostředky. Postup-
nými kroky obnovujeme maje-
tek města tak, aby bylo město 
příjemným místem k bydlení. 
A že se nám vše nedaří tak rych-
le, jak bychom i my sami chtěli? 
Ano, ale všichni ze svých do-
movů víme, že si prostě může-
me dovolit jen to, na co máme. 
Přiložené fotografie dokládají, 
že i tímto způsobem se dá do-
sáhnout vytčeného cíle.

 Ota Balík
referent OSMI

Čtyřlístek jako nový

OSADNÍ VÝBOR DVORCE VÁS SRDEČNĚ ZVE 
NA

TRADIČNÍ 
DVORECKOU POUŤ

v neděli 7. července 2013 
od 13.00 hodin

14.00 hodin sváteční slovo kněze P. Porochnavce
16.00 hodin divadelní pohádka o Robinsonovi

K tanci a poslechu hraje Šporkovjanka
Pro děti skákací hrad, kolotoč, projížďky na koni

Občerstvení zajištěno

www.dvorecaci.cz
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do 31. 8.
Divoká Botswana
výstava fotoobrazů Heleny 
Grocholové v Muzeu B. Hrozného
www.polabskemuzeum.cz

6. 7. od 13.30 hodin
Veletržní cena 
– Memoriál Evy Palyzové
dostihové závodiště Lysá n. L.
www.dostihylysa.cz

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

7.7. od 13.00 hodin
Tradiční dvorecká pouť
obec Dvorce
www.dvorecaci.cz

11. 7. – 14. 7.
Květy 2013
Výstaviště Lysá n.Labem
www.vll.cz

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

27. – 28. 7. 
od 10.00 do 16.00 hodin
Skanzen v pohádce Zdeňka 
Trošky aneb Nahlédnutí do 
pohádky „Z pekla štěstí“
ve Skanzenu v Přerově n. L.
www.polabskemuzeum.cz

3. 8. od 13.30 hodin
Dostihové odpoledne
dostihové závodiště Lysá n. L.
www.dostihylysa.cz

10. 8. od 19.00 hodin
Šporkovy hudební slavnosti
Ančerlovo kvarteto a Kateřina 
Javůrková, koncert v Kapli 
sv. Tří králů na Zámku v Lysé n. L.

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

Kulturní kalendář   7, 8, 9 / 2013

17. 8. od 12.00 hodin
XIII. Romský hudební festival 
v letním kině v Lysé n. L.
www.sdruzenilysa.cz

25. 8. od 13.30 hodin
Konec prázdnin 
s Maxim Turbulenc
na Hakenově stadionu 
v Milovicích - Mladé

31. 8. od 19.00 hodin
Šporkovy hudební slavnosti:
koncert folklórního souboru 
Dykyta na nádvoří Kláštera 
v Lysé n.L.

2. 9. od 19.00 hodin
Hradišťan
koncert v letním kině
www.knihovnalysa.cz

3. 9. od 16.30 hodin
Karlštejn a jeho význam 
v českých dějinách
přednáška PaedDr. Marie 
Kořínkové v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

6. 9. od 20.00 do 22.00 hodin
Noční výprava za strašidly
v zámeckém parku
www.mcparnicek.cz

6. 9. – 8. 9.
Domov a teplo 2013
Dekorace 2013
Polabský knižní veletrh 2013 
Jiřinkové slavnosti 2013
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

6. 9. – 8. 9. 
od 9.00 do 17.00 hodin
Železniční modelové kolejiště
výstava funkčního železničního 
kolejiště na nádraží ČD 
v Lysé nad Labem

7. 9. od 13.50 hodin
Běh zámeckou zahradou
v zámeckém parku, prezentace 
od 12.30 hodin

13. 9. od 15.00 hodin
14. 9. od 12.00 hodin
V. Lyský košt vína
Vinotéka Lysá n. L.
www.vinoteka-lysa.cz

Podrobnější informace o akcích se dozvíte na webových stránkách organizátorů.

S projektem „I was born in 
your bed“ oslovil v loňském roce 
naše Sdružení romských občanů 
v Lysé nad Labem akademický 
fotograf Daniel Pešta. Představil 
nám téma projektu, které se týká 
společensky stále aktuální romské 
otázky a individuálních postojů 
jednotlivců k této problematice. 
Zaměřil se v něm na nejmladší 
romskou generaci, ve které vidí 
klíč k budoucí integraci Romů do 
většinové společnosti. Proto se ve 
své práci pokusil nahlédnout do 
pocitů a do prostředí romských 
dětí a do vnímání jejich životních 
situací.

Fotografi cký materiál pro svůj 
projekt získával během minulého 
roku právě v našem sdružení v Lysé 
nad Labem. Výsledek této práce 
byl poprvé prezentován na konci 
května v italských Benátkách. Zde 
byly vystaveny dva videoarty. První 
se jmenoval stejně jako celý projekt 
„I was born in your bed“, druhý „I 
am a gypsy, and you?“. Jedná se o 
cyklus malovaných portrétů rom-
ských dětí.

Slavnostní zahájení celosvětové 
výstavy se konalo 29. května  v Sala 
del Camino – v prostorách bývalé-
ho kláštera svatého Kosmy a Da-

Romské děti z Lysé vystoupily v italských Benátkách

miána na ostrově Giudecca v Be-
nátkách. Zúčastnily se jej také děti 
z našeho sdružení, aby zde hostům 
předvedly tradiční romské tance. 
Jejich vystoupení bylo zajímavou 
prezentací Lysé nad Labem i celé 
republiky ve starobylém městě, a 
proto se pilně připravovaly. Chtěly, 
aby jejich první zahraniční účinko-
vání bylo úspěšné.

Rádi bychom poděkovali Městu 
Lysá nad Labem za fi nanční pod-
poru, bez které bychom se s dětmi 
na toto vystoupení nemohli vypra-

vit. A samozřejmě zvláštní podě-
kování patří Danielu Peštovi, že 
si ke spolupráci na projektu vybral 
právě naše sdružení a že po jeho 
zdárné realizaci dohodl romským 
dětem z Lysé vystoupení v Benát-
kách při zahájení zmíněné výsta-
vy. Většina z nich byla v zahraničí 
a u moře poprvé v životě.

 Sdružení romských občanů 
Lysá nad Labem

Daniel Pešta se narodil v roce 
1959 v Praze. V době komunistic-

kého režimu se pohyboval mimo 
ofi ciální umělecké prostředí. Vy-
střídal řadu povolání, vedle kterých 
svobodně tvořil. Později se uplatnil 
v oboru užité grafi ky, především 
plakátu, kterou studoval na Vý-
tvarné škole Václava Hollara. Po 
roce 1989 navrhoval cykly přebalů 
pro vydavatelství klasické hudby, 
grafi cky upravoval katalogy, za 
knižní a plakátovou tvorbu byl 
také oceněn. Uznání se mu dostalo 
i v řadě zemí, kde prezentoval své 
fotografi e.

Dne 1. června 2013 proběhla 
benefi ční akce k 20. výročí založení 
Dětského krizového centra, Praha 4 
s názvem DEN PRO MEDVĚDA, 
v letním kině v Lysé nad Labem. 

Vydatně pršelo, všechny akce 
v okolí byly zrušeny, ale Medvěd se 
nedal, vzal si pláštěnku, gumáky 
a program běžel na plné obrátky. 
Všichni účinkující byli nadšeni 

Den pro medvěda
a svojí sluníčkovou náladou pobavi-
li odvážné návštěvníky, kteří nelenili 
a přišli podpořit dobrou věc. Ob-
zvlášť Dara Rolins, která nedbaje 
bláta a deště, rozdávala úsměvy 
i podpisy návštěvníkům akce. Med-
věd moc děkuje dobrovolníkům 
v organizačním týmu, kteří pod 
vedením Martina Hlavičky zvládli 
koordinaci celého programu. Dob-

rovolní hasiči z Lysé i přes vydatný 
déšť pustili dětem pěnu a milá dít-
ka se pěkně vyřádila. Pan Rytíř se 
svými pejsky předvedl poslušnost 
i akční zásah na fi guranta. Policisté 
ze skupiny Deltaurna předvedli zá-
sah speciálních jednotek, s pomocí 
dospělých i dětí z publika. Odvážní 
Skauti pobavili děti v lanovém cent-
ru a ve stanové vesničce formou her 
byly děti poučeny o přírodě kolem 
nás. Děvčata z Fajn klubu pro děti 

připravila zajímavé hry a spousta 
odměn. Ty děti, které přišly namas-
kovány jako medvídci, dostaly od 
organizátorů hodnotné Lego staveb-
nice. A protože, zbyla spousta dárků, 
tak medvěd rozdal i ostatním dětem 
hodnotné dárky na hlavním pódiu. 

Nesmíme opomenout úžas-
nou skupinu Coctail…alá motejl, 

která roztancovala děti i dospělé. 
Charismatický zpěvák ze skupiny 
Krucipüsk rozvášnil diváky nato-
lik, že rozebrali bublifuky pro děti 
a vytvořili z bublin zajímavou kuli-
su. Velké díky i ostatním skupinám, 
které se držely i přes pěkné blátíčko. 
Medvěd tedy moc děkuje skupinám 
i všem ostatním - Bára Zemanová, 
Lety mimo, Medvěd009, OCO, 
Qwil, HighLights, Fragmenty, In-
terpret neznámý, Xavier Baumaxa, 
ZUŠ Lysá nad Labem, Romské 
centrum Lysá nad Labem, Diva-
delní spolek Hálek, organizačnímu 
týmu v občerstvení, moderátorům 
a hlavně dobrovolníkům, bez nich 
by Medvěd byl jako bezruký: I. Naj-
manová, T. Brantová, H. Brant, 
T. Šlajsová, A. Heverlová, J. Naj-
manová, H. Vondrová, Z. Čejková, 
D. Kulštejn, M. Kořínek, L. Svobo-
dová, P. Fialová, K. Urbanová

Medvěd na vzdory počasí vůbec 
nedoufal, že vůbec bude nějaký 
výtěžek. Tak fanfáry a výtěžek je  
- 16.870 Kč. Peníze předají v Dět-
ském krizovém centru organizátoři 
akce, spolu s panem starostou Jiřím 
Havelkou. Ofi ciální předání bude 
zdokumentováno a foto poté mů-
žete shlédnout na stránkách Med-
věda.

Všichni příznivci medvěda, mám 
pro Vás úžasnou zprávu, příští rok 
medvěd opět bude a už teď vím, 
že program bude ještě zajímavější 
a přivítáme opravdu VIP umělce. 
Tak sledujte naše stránky a FB.

 Váš Medvěd

KINO Lysá nad Labem
aktuální program kina a letního kina na: 

www.kinolysa.cz

Všem našim čtenářům přejeme 

příjemné prožití léta a dětem

krásné prázdniny.

                              Redak
ce Listů
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Krátce z radnice Po stopách motorového vláčku

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

4. zasedání zastupitelstva měs-
ta se konalo 15. 5. 2013. Program 
obsahoval skoro tři desítky bodů 
a jejich pořadí bylo upraveno podle 
požadavků přítomných občanů. 
V úvodním bodu byla představena 
paní J. Burešová, kterou zastupi-
telstvo jmenovalo novým členem 
Osadního výboru Dvorce. Zároveň 
zastupitelé vzali na vědomí zápis 
osadního výboru z 26. 4. 2013. 
V druhém bodu se projednávala žá-
dost Mysliveckého sdružení Doub-
rava o odkoupení pozemků kolem 
nové myslivecké stodoly směrem 
na Milovice. Zveřejnění prodeje 
nebylo schváleno, k bodu se zastu-
pitelé vrátí po doplnění podkladů. 
Ve třetím bodu se řešilo odvolání 
občana v souvislosti s vysokou 
kupní cenou za pozemek, kterou 
zastupitelstvo stanovilo. Po vysvět-
lení situace zastupitelé schválili 
nižší cenu, za pozemek 1 m2 zaplatí 
nabyvatel 5 tis. Kč a kolek na vklad 
do katastru. Formálně podobný byl 
prodej dalšího pozemku 1 m2 v So-
jovické ulici. Zastupitelé přihlédli 
k tomu, že nabyvatel nemovitost 
koupil, a tak cenu stanovili na 
2 tis. Kč, k tomu úhradu geomet-
rického plánu a kolek na vklad do 
katastru. V dalším bodu byl schvá-
len prodej části obecního pozem-
ku o výměře 42 m2 pro výstavbu 
2 garáží u stadionu, zde byla cena 
vysoutěžena ve výši 1 550 Kč/m2.

V dalším bodu přišlo na řadu 
téma duplicitního vlastnictví po-
zemků, které jsou v areálu hasič-
ské zbrojnice a v těsném soused-
ství. Patří pozemky hasičům nebo 
městu? V katastru jsou zapsány 
oba subjekty. Záležitost se táhne 
do historie města – do poválečné-
ho období a zrcadlí se zde spole-
čenský a právní vývoj na cestě od 
ČSR až k ČR. Úkolem ustavené 
pracovní skupiny zastupitelstva 
je jednat s vedením Sboru dobro-
volných hasičů Lysá n. L. o směně 
pozemků. Návrh dohody by měl 
být oboustranně vyvážený a musí 
být schválen zastupitelstvem.  

V bodech s původními čísly 7 a 8
zastupitelstvo schválilo splátko-
vé kalendáře pro 2 dlužníky, kteří 
budou dluh na nájemném splácet 
déle než 12 měsíců.

V bodu č. 9 zastupitelstvo schvá-
lilo dotace z Programu regenerace 
a z rozpočtu města: Jednota Nym-
burk obdrží 43 + 90 tis. Kč na po-
kračování revitalizace domu na 
Husově náměstí, Římskokatolická 
farnost Lysá nad Labem dostane 
25 + 110 tis. Kč na obnovu církev-
ních památek. V bodu č. 10 se dis-
kutovalo o výkupu pozemků, které 
leží v trase budoucího obchvatu ve 
východní části. Zastupitelé schvá-
lili výkup dvou pozemků o výmě-
ře 10 247 m2 za celkovou cenu 
2,447 mil. Kč. V bodu následujícím 
byl projednáván návrh smlouvy se 
společností TOGET na II. etapu 
revitalizace klášterních teras. Po 
doplnění požadovaných podkladů 
se zastupitelstvo k bodu vrátí na 
příštím zasedání.

Poté následoval blok tří bodů 
o věcných břemenech, které byly 
bez problémů schváleny.

V bodech č. 15 a 16 zastupitel-
stvo schválilo hospodaření, závě-
rečný účet a účetní uzávěrky Města 
Lysá n. L. a Mikroregionu Polabí 
za rok 2012. V této souvislosti bylo 
doporučeno mikroregionu, aby se 

více zaměřil na tzv. destinační ma-
nagement. Možným startovním 
momentem by mělo být shromáž-
dění všech zastupitelů ze všech 
členských obcí mikroregionu.
V dalším bodu bylo schváleno 
rozdělení půjček z Fondu moder-
nizace. Celkově se rozdělovalo 
600 tis. Kč.

V bodu č. 18 se projednával ná-
vrh rady města na úpravu postupu 
při projednávání bodů v zastupi-
telstvu města. Krátká diskuse uká-
zala různé postoje k problematice, 
a tak při hlasování nebyl schválen 
ani původní návrh, ani protinávrh 
pana Ing. Gregora. Postup se tak 
řídí dosavadními platnými právní-
mi předpisy. Bod č. 19 přinesl do-
plnění kontrolního výboru. Novým 
členem se stala paní L. Fišerová. 
V dalším bodu byla schválena obec-
ně závazná vyhláška, kterou se 
zrušily místní poplatky za všechny 
hrací automaty. Důvodem je to, že 
tuto agendu zcela převzaly fi nanč-
ní úřady, poplatky vybírají samy 
a „peníze z hazardu“ posílají obcím 
podle stanoveného výpočtu. 

Další dva body byly věnovány 
pozemkovým záležitostem – zápisu 
městských komunikací na Sídlišti 
do katastru nemovitostí, a projektu 
pozemkových úprav.

Poslední částí byl blok informa-
tivních zpráv, které vzalo zastupi-
telstvo města na vědomí: petice za 
opravení komunikace u MŠ Pam-
peliška, zápis z jednání kontrolního 
výboru, termíny jednání rady a za-
stupitelstva na II. pololetí 2013.

Ze závěrečné diskuse vybírám 
část, která se týkala spalovny ne-
bezpečných odpadů, protože ta je 
sledována médii s celostátní pů-
sobností. Pan starosta a paní Pila-
řová vysvětlili, jaké jsou pravomo-
ci města a jaké odboru životního 
prostředí. Hlavním kontrolním 
orgánem je Česká inspekce život-
ního prostředí, která do Lysé pra-
videlně jezdí a spalovnu sleduje. 
V současné době jsou zde problé-
my s nově instalovaným fi ltrem.

10. jednání rady města se ko-
nalo 21. 5. 2013. Program sestával 
z 37 bodů. Počty bodů podle kate-
gorií byly velmi vyrovnané, vždy po 
čtyřech: pozemkové záležitosti, ne-
bytové prostory, veřejné zakázky, 
věcná břemena a překopy komuni-
kací. Tři body byly věnovány bytům 
a 2 body splátkovým kalendářům.

Z programu: v bodu č. 8 rada 
schválila uzavření smlouvy o dílo 
s fi rmou Stavokomplet Brandýs n. 
L. na výměnu části vodovodního 
řadu v Jedličkově ulici. Nabídková 
cena činí 232 tis. Kč včetně DPH.

V bodu č. 23 rada posuzovala 
cenové nabídky na rekonstrukci 
podlah v objektu ZŠ Komenského, 
pavilon D. Na veřejnou zakázku 
dorazily 4 nabídky. Rada schváli-
la jako vítěze fi rmu Daniel Šperk 
z Poděbrad s nabídkovou cenou 
539 tis. Kč včetně DPH. V násle-
dujícím bodu rada schválila výjim-
ku z „pořádkové“ obecně závazné 
vyhlášky. Spolek pro rozvoj města 
Lysá n. L. bude v sobotu 2. června 
pořádat akci ve prospěch Dětské-
ho krizového centra v Praze 4. Její 
součástí bude pásmo koncertů, 
které budou pokračovat až do třetí 
hodiny ranní. V bloku 4 bodů byly 
schváleny příspěvky z Charitativ-
ního fondu: 3 tis. Kč pro Ranou 
péči Diakonie Stodůlky, 2 tis. Kč 

na činnost občanského sdružení 
Labská cesta, 26 tis. Kč na zakou-
pení 3 iPadů pro tři handicapované 
mladistvé z Lysé nad Labem. Rada 
nevyhověla žádosti občanského 
sdružení Samaritán o příspěvek 
na rekonstrukci ubytovny, protože 
Charitativní fond není určen pro 
stavební investice.

V bodu č. 33 rada schválila účet-
ní závěrku za rok 2012 příspěvko-
vým organizacím města: čtyřem 
MŠ, třem ZŠ, základní umělecké 
škole a městské knihovně. V bodu 
č. 36 rada projednala dopisy dvou 
občanů, kteří kritizují způsob 
údržby veřejné zeleně. Výstupem 
z tohoto bodu je příprava přednášky 
o průběhu údržby a péče o veřejnou 
zeleň. Přednáška pro veřejnost se 
uskuteční v září v městském kině 
a občané o ní budou v předstihu in-
formováni. Posledním bodem bylo 
schválení kritérií pro zadání veřej-
né zakázky na rekonstrukci varny 
(kuchyně ve školní jídelně): termín 
dokončení díla s váhou 40 %, cena 
včetně DPH – 30 %, záruka – 20 %, 
termín splatnosti faktur – 10 %.

11. jednání rady města se kona-
lo 4. 6. 2013. Program o 32 bodech 
byl ze dvou třetin tvořen podklady 
z odboru správy majetku a investic. 
Na pomyslné první příčce se umís-
tily žádosti o splátkový kalendář 
– 6 případů, věcná břemena a sou-
hlas s výkopovými pracemi také 
6 bodů, byty a nebytové prostory 
- 5 bodů, veřejné zakázky – 2 body, 
pozemkové záležitosti – 1 bod.

Z programu: v úvodu jednání 
rada ve funkci komise pro oteví-
rání obálek obdržela 2 nabídky 
na zakázku Dodávka a montáž 
gastronomického zařízení varny 
v ZŠ Komenského. Po otevření 
a parafování předala nabídky 
ke zpracování. Diskuse se roz-
vinula u bodu č. 7, v němž se 
rada zabývala žádostí regionál-
ního ředitele České pošty, a.s., 
o poskytnutí nebytových prostor 
v Lysé nad Labem. Žádost je 
reakcí na tlak města na to, aby 
ČP zlepšila nedůstojné prostře-
dí pro klienty a koneckonců 
i zaměstnance pošty. Pan staros-
ta byl pověřen, aby návrhy rady 
projednal s ředitelem ČP a o vý-
sledku radu informoval. K bodu 
č. 8 byl přizván pan Jakub Nedo-
ma, zástupce občanského sdru-
žení LysaFree. Opakovaně se 
projednávala žádost o povolení 
výkopových prací na pozemcích 
města kvůli pokládce optických 
kabelů. Po upřesnění konkrét-
ních tras a použité technologie 
rada souhlas vydala. Práce by 
měly probíhat v prázdninových 
měsících, pod komunikacemi 
bude použita metoda protlaku. 

V bodu č. 12 rada vybírala ze 
dvou nabídek na veřejnou zakázku 
Rekonstrukce varny školní jídelny 

– stavební část. Rada zvolila nabíd-
ku fi rmy KECHOSTAV CZ z Ost-
ravy-Vítkovic s nabídkovou cenou 
1,9 mil. Kč bez DPH.  Další veřejná 
zakázka se projednávala v bodu 
č. 19, a to na rekonstrukci elektro-
instalace v přízemí MŠ Mašinka. 
Dorazily 3 nabídky, rada vybrala 
nabídku fi rmy COMPO PRAHA 
ELEKTRO z Prahy 1 s cenou 
143 tis. Kč včetně DPH.

Bod č. 21 přispěje ke zlepšení 
vybavení a stavu budovy ZUŠ F. A. 
Šporka. Pro rok 2013 byly umělec-
ké škole přiděleny z rozpočtu měs-
ta investiční prostředky ve výši 272 
tis. Kč. Rada schválila účel jejich 
využití takto: nákup barytonsaxo-
fonu, pokládka zámkové dlažby 
na dvoře, rekonstrukce podlahy 
a schodu při vstupu na dvůr, opra-
va střechy, rekonstrukce 3 balko-
nů, výměna 3 kusů dveří.

V bodu č. 22 rada schválila 
Smlouvu o zajištění stravování 
mezi městem a fi rmou SCO-
LAREST – zařízení školního stra-
vování, z Prahy 7 a vzala na vědomí 
informaci o zajištění provozu jídel-
ny v době rekonstrukce varny.

V bodu č. 25 se rada seznámi-
la s výsledky kontroly při výkonu 
samostatné působnosti města. 
Kontrolu provedla tříčlenná ko-
mise ministerstva vnitra v polo-
vině dubna, závěry a nápravná 
opatření musí být projednány 
a schváleny v zastupitelstvu 
města, tj. na červnovém zasedá-
ní. Podrobnější informace bude 
podána v rámci tohoto zasedá-
ní. V bodu č. 26 se rada města 
opakovaně vrátila k žádosti 
o výjimku z provozní doby, 
kterou podal provozovatel 
restaurace a baru Mango na 
Husově náměstí. Podle vyjá-
dření ředitele městské poli-
cie zde došlo v poslední době 
ke zlepšení situace, začala se 
projevovat opatření provozo-
vatele ke zlepšení pořádku i 
vliv správního řízení ze strany 
městského úřadu. Proto rada 
města schválila výjimku, aby 
provoz z pátku na sobotu a ze 
soboty na neděli mohl být až do 
sedmé hodiny ranní. Na konci 
června se stav vyhodnotí a rada 
rozhodne o dalším postupu. 
V bodu č. 30 rada vzala na vě-
domí návrhy na pojmenování 
dvou nových ulic města, ale ko-
nečné znění má v rukou zastu-
pitelstvo. 

Do článku se kvůli redakční 
uzávěrce nedostaly informace 
z 12. jednání rady města dne 
18. 6. 2013 a z předprázdninového 
zasedání zastupitelstva města 26. 
6. 2013, a tak si musíte počkat až 
na začátek září. Přeji všem čtená-
řům hezké léto!

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá n. L.

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

Městský úřad Lysá nad Labem, odbor dopravy, vyzývá občany, 
kteří si dosud nevyměnili průkaz k parkování na vyhrazených mís-
tech pro invalidy, aby tak neprodleně učinili.

Dosavadní průkazy, platné do 31. 12. 2012, si vyměňte za nové, 
které platí po celé Evropské unii.

K vyzvednutí nového „parkovacího průkazu, označujícího vozi-
dlo, přepravující osobu těžce zdravotně postiženou“, je třeba předlo-
žit průkaz: ZTP – ZTP/P, 1 fotografi i odpovídající současné podobě 
rozměr 35x45 mm, občanský průkaz.

Neplatnou kartu vozidla vraťte. Kontakt: 325 510 251
Věra Bendová, odbor dopravy

Výzva pro občany
se ZTP, ZTP/P

V Listech 6/2013 byla zveřejně-
na úvodní informace, že na území 
města Lysá nad Labem (včetně 
Byšiček a Dvorců), případně ce-
lého území Mikroregionu Polabí, 
se připravuje elektronická aukce 
na dodávku elektřiny a plynu. Na-
bídka se týká přednostně malood-
běru, tj. domácností. O možnosti 
zapojení menších provozoven 
(obchodů, služeb apod.) bude-
me jednat. Sdružením poptávky 
mají spotřebitelé šanci dostat se 
do lepší vyjednávací pozice vůči 
dodavatelům a získat nižší cenu 
Administraci projektu a elektro-
nickou aukci zajišťuje městský 
úřad. Pokud máte o zapojení do 
projektu zájem, zašlete mail do 
sekretariátu starosty – Mgr. Pet-
ra Nováková, e-mailová adresa: 
petra.novakova@mestolysa.cz

včetně kontaktů na Vás. Současně 
si připravte smlouvy na dodávku 
elektřiny a plynu a fakturu za po-
slední zúčtovací období. S dalšími 
informacemi a pokyny se budeme 
obracet již adresně přímo na Vás. 
V případě, že mail nevyužíváte, 
můžete volat Mgr. Novákové na 
tel. č. 325 510 203, případně zajít 
na radnici osobně.

Například v Říčanech se do 
projektu zapojilo 452 domácnos-
tí a každá z nich ušetří v průmě-
ru za elektřinu a plyn 18 000 Kč 
ročně. Další informace včetně 
prezentace zkušeností z Říčan 
najdete na www.mestolysa.cz, 
v levém menu odkaz e-Aukce, 
v informačních letácích a v Lis-
tech 9/2013. 

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Cesta k úsporám nákladů 
na elektřinu a plyn 
v domácnostech startuje

Město Lysá nad Labem odbor 
správy majetku a investic ve spo-
lupráci se Státním archivem v Lysé 
n. L. pátralo v pamětních složkách 
po stopách dětského motorového 
vláčku realizovaného a provozova-
ného v padesátých letech minulého 
století v zámeckém parku.

Prosíme občany Lysé n. L., aby 
zapátrali v archivních fotografi ích 
a případná fota zapůjčili Městské 
knihovně k zajištění kopií a ucho-
vání do pamětních složek města 
Lysá nad Labem.

Děkujeme předem za spolupráci 
Odbor SMI

Separační dvůr Města Lysá nad 
Labem. Přijdete tam a žasnete 
– vzorně uklizeno. Stálou ocho-
tou či asistencí nám jeho správci 

Poděkování manželé Ljuba a Vladimír Marko-
vičovi (z fi rmy .A.S.A.) mohou být 
příkladem nejen v pořádku, ale 
i v přístupu k nám „zákazníkům“.

Děkujeme.   
  Jana Křížová
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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

98 let
Marie Pillerová

96 let
Lidmila Marešová

90 let
Oluška Vondráčková

85 let
Vlastimil Machálek
Blanka Novotná
Marie Křesťanová
Marie Lufínková
Marie Kalátová

80 let
Karel Čáp
Marie Sendreiová
Václav Müller
Věra Mrkvičková

Mark Twain:
„Jediný způsob, jak si uchovat zdraví, je jíst, co nechceš, 
pít, co nemáš rád a dělat, co se ti nelíbí.“

Pro Vaše otázky je připravena rubrika - 

Na Vaše dotazy budou odpovídat kompetentní zastupitelé 
města Lysá nad Labem. Své dotazy posílejte do redakce Listů 
(kontakt je v tiráži na poslední straně) nebo vhoďte do poštovní 

schránky v přízemí MěÚ vedle dveří do knihovny.

Těšíme se na Vaše zajímavé otázky. 

Zajímá Vás, co se plánuje 
a děje ve městě?

Zeptali jsme se...

Velkoobjemové kontejnery se budou přistavovat 3. sobotu v měsíci 
– tj. 20. 7. a 17. 8. 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 7, 8/2013

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

Romana Nováková, odbor školství a kultury

Vítání občánků
se uskutečnilo dne 23. 5. 2013

Mezi občany našeho města byly přivítány tyto děti:

Bruno Jůza Filip Švec
František Prágr Matěj Kmoníček
David Volf Filip Hodyc
Natálie Hlaváčková Josef Petr Hyzler
Alena Pohorská Vít Mazánek

Svérázná ochránkyně 
veřejné zeleně

Dne 9. 5. 2013 v 8.15 hodin bylo 
přijato telefonické oznámení od za-
městnance fa. .A.S.A., že byl před 
chvílí fyzicky napaden neznámou 
ženou. Strážníci na místě zjistili, že 
29 letý zaměstnanec společnosti, 
která provádí prořezávání stromů 
pro město Lysá nad Labem byl 
v ulici 9. května pro svoje činnost 
nejdříve slovně urážen a poté i fy-
zicky napaden 59 letou ženou, kte-
rá v této ulici bydlí a toto prořezává-
ní stromů považuje za protiprávní. 
Vzhledem ke zjištěným skutečnos-
tem bylo jednání ženy kvalifi ková-
no jako podezření ze spáchání pře-

Krimi střípky
stupku proti občanskému soužití 
a oznámeno ke správnímu řízení na 
MěÚ Lysá nad Labem. 

Mladí vandalové
Dne 13. 5. 2013 ve 22.45 hodin 

bylo přijato telefonické oznámení 
o skupině mladých lidí, kteří se na-
cházejí v ulici Sojovická a baví se 
tím, že porážejí popelnice. Hlídka 
tuto skupinu zjistila v ulici Sojovic-
ká a dva mladíky dokonce spatřila 
při tomto vandalství. Dva mladíci 
ve věku 18 a 19 let z Čelákovic si 
nepořádek po sobě uklidili a po 
zaplacené blokové pokutě pokračo-
vali dále směrem na nádraží, odkud 
odcestovali do svého bydliště. 

Řídil motorové vozidlo 
i přes zákaz

Dne 2. 6. 2013 v 10.15 hodin 
při běžné hlídkové činnosti zjistili 
strážníci osobní automobil, jehož 
řidič má správním orgánem vyslo-
ven zákaz řízení motorových vozi-
del. Hlídka vozidlo zastavila v ulici 
Riegrova a 55 letého řidiče z Lysé 
nad Labem ztotožnila. Při prová-
dění souvisejících úkonů pojala 
hlídka podezření, že řidič vozidla 
je pod vlivem alkoholických nebo 
jiných návykových látek. Z tohoto 
důvodu byla u muže provedena 
orientační dechová zkouška na pří-
tomnost alkoholu, která dopadla 
s pozitivním výsledkem 0,54 ‰. 
Vzhledem ke zjištěným skuteč-
nostem byl muž předán policejní 

hlídce k provedení dalších opatře-
ní. Muž je podezřelý ze spáchání 
přečinu maření výkonu úředního 
rozhodnutí a přestupku proti záko-
nu o silničním provozu. 

Porušil zákaz pobytu
Dne 2. 6. 2013 ve 22.00 hodin 

při namátkové kontrole restaurací 
byl při kontrole totožnosti zjiš-
těn 25 letý muž z Českého Brodu, 
u kterého bylo při úkonech k oso-
bě zjištěno, že osoba má soudem 
vysloven zákaz pobytu na území 
našeho města. Na základě tohoto 
zjištění byl muž předán policejní 
hlídce s podezřením ze spáchání 
přečinu maření výkonu úředního 
rozhodnutí.  

Městská policie

Svoz bioodpadu
Město Lysá nad Labem ve spo-

lupráci se společností .A.S.A., 
spol. s r.o. nabízí zajištěný kom-
plexní systém svozu a využití bio-
logicky rozložitelných odpadů ze 
zahrad a z domácnosti občanů. 

Co nabízíme?
• Přistavení sběrových nádob 
 o objemu 120 a 240 litrů 
• Pravidelný vývoz 1x 14 dní 
 přímo od vašeho domu (zejmé-
 na v době vegetačního období)
• Zajištění využití bioodpadů dle 
 platné legislativy

Proč se do systému zapojit?
• Věděli jste, že biologicky roz-
 ložitelný odpad tvoří v součas-
 nosti až 40 % komunálního 
 odpadu? Odděleným sběrem 
 umožníte jeho další využití.
• Odpadnou Vám každoroční 
 starosti, kam s padanými jablky, 
 listím a trávou.
• Na odpad Vám dodáme popel-
 nice se speciální konstrukcí 
 o objemu 120 nebo 240 litrů, 
 která omezuje zahnívání a šíře-
 ní zápachu.
• Kompostování je levnější než 
 skládkování a není zatíženo 
 rostoucími zákonnými poplat-
 ky za uložení odpadu na skládku. 
• Povinnost  třídění bioodpadu 
 přijde s novým Zákonem 
 o odpadech i do ČR.

Pro jaký odpad je služba určena? 
• BIOODPAD ZE ZAHRAD 
 listí, tráva, plevel, spadané ovo-
 ce, větve keřů a stromů (zkráce-
 né, rozštěpkované, ap.)

• BIOODPAD Z DOMÁCNOSTÍ
 zbytky zeleniny a ovoce, pečivo, 
 odpad z přípravy kávy a čaje, 
 skořápky z vajec, ořechů, exkre-
 menty drobných domácích zví-
 řat apod.

Jaký odpad do nádoby nepatří?
• kosti, maso, uhynulá zvířata
• jedlý olej
• tekuté a kašovité zbytky jídel
• obaly, směsný komunální odpad
• kamení, suť či jiné nerozložitel-
 né odpady

Cenové podmínky pro vývoz 
1x 14 dní, 1. 4. – 30. 11. (cena 
zahrnuje pronájem nádoby, svoz 
odpadu a využití dle platné legis-
lativy).

nádoby o objemu:
120 l ................ 620 Kč vč. DPH
240 l ………….. 886 Kč vč. DPH

Kontakt pro rezervace nádoby:
.A.S.A., spol. s r.o. 
provozovna Lysá na Labem
Hana Krejčíková
Čapkova 598
289 22  Lysá nad Labem 
Tel.: +420 602 146 573

Poslední květnovou sobotu se 
konal autobusový zájezd Spolku 
rodáků a přátel města Lysá nad 
Labem do Bavorska. V průběhu 
cesty nás fundovaný průvodce 
pan Ing. Bohumil Kolací seznámil 
s historií kmene Franků, jehož po-
tomci dnes tvoří polovinu obyvatel 
Bavorska. Prvním cílem byl Bay-
reuth, město s asi 72 tis. obyvatel. 
Bylo založeno ve 12. století v údolí 
řeky Roten Main (Červený Mo-
han). Za třicetileté války bylo měs-
to silně poničeno. Rozkvět nastal 
v 18. století díky markraběnce Vi-
lemíně, sestře pruského krále Frid-
richa II. Za vlády Vilemínina man-
žela, markraběte Fridricha, bylo 
vybudováno mnoho barokních 
staveb. Nás zajímala především 
budova Markraběcí opery, dřevěné 
stavby, která je evropským uniká-
tem. Její vnitřní vybavení je bohatě 
vyřezávané, malované a zlacené. 
V budově však probíhá rozsáhlá 
rekonstrukce z evropských fondů 
(až do r. 2017), a tak jsme viděli jen 
část markraběcí lóže. Ostatní části 
jsme si mohli prohlédnout pomocí 
audiovizuální techniky.  Na cestě 
k autobusu jsme míjeli Nový zá-
mek a krátce jsme nahlédli do 
Dvorní zahrady. Za zmínku stojí 
i výzdoba města, které si letos při-
pomíná 200. výročí narození skla-
datele Richarda Wagnera, který 

S Rodáky v Bavorsku
zde od r. 1872 žil a na jehož počest 
se zde konají operní festivaly.

Druhým cílem, tím hlavním, 
bylo město Bamberg (Bamberk), 
které je 20 let na seznamu pamá-
tek UNESCO. Město má dnes 
asi 70 tis. obyvatel. Místo mezi 
dvěma rameny řeky Regnitz bylo 
osídleno pravděpodobně již Kel-
ty, následovali Germáni, kteří byli 
vytlačeni Slovany. První zmínky 
o městě jsou z 10. století, kdy zde 
byli znovu Germáni. V r. 1004 císař 
Jindřich II. začal budovat honosný 
Dóm a v r. 1007 založil biskupství, 
podřízené přímo papeži. Po větši-
nu známé historie měli biskupové 
ve městě hlavní slovo.

Bohatství Bamberku ve stře-
dověku spočívalo v jeho poloze 
na Zlaté stezce. V době třicetileté 
války bylo město obsazeno švéd-
skými vojsky a biskupství dočasně 
zaniklo. Po válce nastal rozkvět 
města včetně výstavby řady ba-
rokních staveb, na nichž působili 
v biskupských službách čtyři bra-
tři Dientzenhoferové (pátý stavěl 
v Praze). Od roku 1817 bylo bam-
berské biskupství povýšeno na ar-
cibiskupství.

Naše procházka tímto historic-
kým městem začala na břehu řeky 
Regnitz, naproti malebným dom-
kům, kterým se říká Malé Benátky. 
Brzy jsme se dostali do centra měs-

ta, kde je zajímavě umístěná radni-
ce na skalnatém ostrohu uprostřed 
řeky. Přízemím radnice prochází 
most a průchod pro pěší.

Od radnice jsme procházeli 
ulicemi a uličkami mezi hrázdě-
nými domy, v jejichž spodní části 
jsou většinou obchůdky a pivnice 
pro turisty. Stoupali jsme stále do 
kopce, na nejvyšší ze 7 pahorků 
nad řekou, kde byl v letech 1211 – 
1237 postaven Dóm (třetí v pořadí) 
v románsko-gotickém slohu. Dóm 
poznáte z dálky díky čtyřem štíhlým 
věžím. Interiér působí impozantně: 
vznosné gotické klenby, dva chóry 
s oltáři, mohutné varhany, vyřezá-
vané oltáře, mramorové náhrobky. 
Viděli jsme i nejcennější historickou 
památku, tzv. Bamberského jezdce, 
jezdeckou sochu v životní velikosti, 
pocházející ze 13. století.

Prohlídkou kostela skončil spo-
lečný program s výkladem a pak 
byl čas na individuální procházku 
městem, případně na občerstvení 
v některé z restaurací, kde si vybral 
opravdu každý.

Nesmíme zapomenout ani na 
to, že Bavorsko je typické i výrobou 
piva. Na jeho území je asi 100 pi-
vovarů, v nichž se vaří na 200 dru-
hů piva. Bamberk není výjimkou, 
je zde 11 pivovarů a pro turisty se 
nabízí i „pivní túra“, kterou si mu-
síme nechat na příští individuální 
návštěvu.

Závěrem děkuji našemu prů-
vodci Ing. Kolacímu, díky němuž 
vidíme i to, co bychom sami mož-
ná minuli. Poděkování patří i řidiči 
panu Mašindovi za bezpečné ces-
tování. Tak zase někdy příště!

Miloš Dvořák

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

Město Lysá nad Labem, odbor SMI

PODĚKOVÁNÍ
Finanční pomoc povodněmi zničeným KŘEŠICÍM činila 15 600,- Kč. Vám 

všem, kdo jste přispěli potřebným, patří veliké poděkování.
Za Farní charitu Lysá n. L. 

Labutová Jaroslava   

PODĚKOVÁNÍ
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V úterý 28. května jsme se v Městské knihovně v Lysé nad Labem zúčastnili 
v řadě již 7. ročníku NONSTOP čtení, které pořádá Jazzová sekce ve spoluprá-
ci s rádiem Hortus.

Četlo se nepřetržitě od 16. do 20. hodiny na téma: „Moje nejmilejší kniha, 
když mi bylo 16.“

Již při příchodu na nás dýchla přátelská atmosféra a na všechny účastníky 
čekalo pohoštění. Pro každého to byl velice příjemně strávený podvečer a bo-
hatý kulturní zážitek. Diskutovalo se o různých knihách a autorech, bylo zají-
mavé sledovat rozdíly mezi tím, co mladí četli dříve a co čtou rádi teď.

Celý projekt bude přenášen do internetové sítě, kam se mohou posluchači 
z celého světa on-line připojit. Odkaz na vysílání letošního NONSTOP čtení 
bude k dispozici na webových stránkách Městské knihovny - www.knihov-
nalysa.cz.

Miroslava Pohnánová, studentka OA Lysá n. L.

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

Městská knihovna i videopůjčovna pro Vás bude v průběhu července 
a srpna otevřena dle standardních výpůjčních hodin.

- 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

Městská knihovna společně s Domovem Na Zámku srdečně zvou všech-
ny příznivce lyské hasičské dechovky na sobotní promenádní koncerty 
na zámku. Koncerty proběhnou pod širým nebem v atriu augustinián-
ského kláštera v prostoru zámeckého parku. V případě nepříznivého po-
časí (deště) se koncerty ruší. 

Knihovna společně s Parkem Mirakulum Milovice pro své dětské čtená-
ře připravila Velkou dětskou prázdninovou soutěž. Tentokrát budou děti 
moci odpovídat nejen u nás v knihovně, ale formulář s otázkami bude 
možné vyplnit i elektronicky na našem webu. Výherce soutěže získá vol-
nou rodinnou vstupenku do Parku Mirakulum v Milovicích. Losování 
proběhne 29. 8. 2013 ve 14.00 hodin v knihovně.

Hradišťan – 2. září 2013 od 19.00 hodin, letní kino
Toulky minulostí – 3. září 2013 od 16.30 hodin 
Putování českou historií společně s PaedDr. Marií Kořínkovou bude po-
kračovat opět první úterý v září. Tématem prvního poprázdninového se-
tkání v knihovně bude hrad Karlštejn a jeho význam v českých dějinách.

Novinky v Městské knihovněNovinky v Městské knihovně

Nonstop čtení 2013Nonstop čtení 2013

Prázdninová soutěž pro dětské čtenářePrázdninová soutěž pro dětské čtenáře

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.
Výherce získá poukázku na nákup knih v Knihkupectví Cesta v Lysé 
v hodnotě: 1. místo - 1000,- Kč, 2. místo - 800,- Kč a 3. místo - 500,- Kč.
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Tipy ke čtení

Připravujeme:Připravujeme:

Zámecká promenáda – 13. července Zámecká promenáda – 13. července 
a 10. srpna 2013 od 15.00 hodina 10. srpna 2013 od 15.00 hodin

Beletrie pro dospělé
Zima světa – FOLLET, Ken
První román Kena Folletta z plánované trilogie Století 
nazvaný Pád titánů se stal mezinárodní senzací nadšeně 
přijímanou jako strhující a fascinující kniha, která dokáže 
čtenáře pohltit na celé dny či týdny.
Zima světa začíná tam, kde Pád titánů končí. Pětice na-
šich známých, navzájem spřízněných rodin – americká, 
německá, ruská, anglická a velšská – vstupuje do doby ob-

rovského sociálního, politického a hospodářského chaosu počínajícího vzestu-
pem třetí říše, přes krvavé události ve Španělsku a velká dramata druhé světové 
války až po výbuchy sovětských a amerických jaderných bomb.

Šíleně smutné povídky – BOUČKOVÁ, Tereza
Třináct Šíleně smutných povídek je třináct příběhů, kte-
ré mají ve svém vyznění smutek, někdy zcela konkrétní 
a hmatatelný, jindy spíše mlhavý a neurčitý, ale mnohé 
jsou i tak docela veselé, ironické a plné paradoxů. Všechny 
povídky jsou napsané více než minimalisticky, a přitom 
je v nich všechno: touha po lásce, přijetí, tichu, přátelství, 
vnitřním míru anebo alespoň klidu ve zpustošeném nebo 
jen úplně vyhaslém manželství, stejně jako odhodlání překonat těžkou, tragic-
kou nepřízeň osudu. Tereza Boučková vstupuje do cizích životů jednoznačně 
a nekompromisně. Zdá se, že všechno, co nám pohledem jiných zaujatě a váš-
nivě vypráví, se stalo jí. Přitom jsou to docela obyčejné příběhy docela obyčej-
ných lidí.

Naučná literatura pro dospělé
Toulavá kamera 16 – TOUŠLOVÁ, Iveta, 
PODHORSKÝ, Marek a MARŠÁL Josef
Na začátku nové turistické sezóny vychází další díl knižní 
verze populárního televizního pořadu Toulavá kamera. 
Během letních dní a nadcházejících prázdnin se opět 
můžete spolehnout na osvědčenou zásobnici nápadů na 
výlety. Připravili jsme pro Vás pestrou paletu zajímavostí 

z naší vlasti, ať už jde o povědomá místa, nebo atraktivity, o nichž jste dosud 
třeba neslyšeli. 

Miloš Havel – český fi lmový magnát – WANATOWICZOVÁ, Krystyna
Pozoruhodný život nejvýznamnějšího fi lmového produ-
centa období první republiky a protektorátu.
Vybudoval barrandovské ateliéry a v jeho společnosti 
Lucernafi lm vznikly fi lmy jako Kristian, Noční motýl 
nebo Babička. Slavný strýc exprezidenta Havla byl po 
válce zatracen, podobně jako jeho nejlepší přítelkyně 
Lída Baarová a Adina Mandlová. Kniha vychází z dosud 
nepublikovaných informací z rodinného archivu Havlových, německého Bun-
desarchivu, dokumentů StB a vzpomínek pamětníků. Obsahuje též unikátní 
fotografi e a úryvky z návštěvních knih producentovy barrandovské vily a sídla 
Havlov.

Géniové v rodě Habsburků– GROßING, Sigrid-Maria
Mocný panovnický rod Habsburků neurčoval pouze po-
litické dění Evropy. Stranou od vládních záležitostí, všed-
ních dnů na císařském dvoře a promyšlených sňatků se 
někteří Habsburkové věnovali „krásnému umění“. Bez 
ohledu na vlastní fi nanční možnosti podporovali umělce 
a vědce a sami se pokoušeli komponovat a malovat. Ale 
i na poli vzdělávání a přírodních věd se projevili osvícení 

příslušníci císařského domu jako velcí reformátoři.

Grilování – GRAAI, Jan
Tato kniha je nepostradatelným průvodcem pro všechny, 
kteří propadli kouzlu grilování. Jejím autorem je zaklada-
tel Národního dne grilování v Jihoafrické republice Jan 
Braai, který je díky svým televizním pořadům v mnoha 
zemích velmi populární. Svým osobitým humorem vás 
seznámí s nejrůznějšími technikami grilování, poradí, co by vám nemělo chy-
bět ve vaší grilovací výbavě, a především vás inspiruje jednoduchými a přitom 
nápaditými recepty, speciálně upravenými pro českou kuchyni. Díky této ku-
chařce každý dokáže ohromit své hosty originálním kulinařením.

Beletrie pro děti
Štěkej, Mourku! – BŘEZINOVÁ, Ivona
Děti, které milují zvířátka, potěší vyprávění o tom, co 
všechno se s nimi dá zažít, zároveň se poučí nenásilně 
o tom, jak je potřeba se o domácí zvířátka odpovědně 
starat. Zábavné vyprávění doprovázejí působivé obrázky 
Heleny Zmatlíkové.

Příběhy rodiny Smrtičovy, Ukrutná dovolená -  TONOLLO, Harald
Polly se hanbou propadá do země, když se Prospera Smr-
tičková promenuje kempem ve večerní róbě a kuchařka 
Karla radí majiteli kempu, jak připravit vynikající polévku 
ze švábů. Jenže na stud jí nezbývá čas: společně se svým 
nejlepším kamarádem Pitem a dvojčaty Pankrácem 
a Palmácem pátrají po dalším svazku knihy Magia. Když 
se totiž postupně vysloví všechny tři části zaříkadla ze 
všech tří dílů, kouzla prý fungují.

Léto budiž pochváleno. 
Je čas dovolených a pracovní-

ho odpočinku. Každý odpočívá po 
svém. Rád bych vzpomněl na ty, kte-
ré postihla letošní povodeň. Všechny 
nás tato událost zasáhla. Proto jsme 
se opět rozhodli, pomoci někomu 
z těch, kterým velká voda změnila 
život. Již po čtvrté jsme uspořádali 
„Povodňovou sbírku“, do které se 
zapojili nejen zaměstnanci domova, 
ale i jeho obyvatelé. Vybranou fi -
nanční hotovost bychom rádi předali 
nějaké rodině či seniorskému páru 
ve Středočeském kraji. V minulých 

letech jsme tak pomohli rodinám 
v Troubkách a v Bílém Kostelu. Při 
první povodni jsme využili i nadaci 
„Člověk v tísni“. Všem, kteří byli 
tímto nezkrotným živlem postiženi, 
přejeme hodně sil a pevné nervy.

„Dobrovolník je obyčejný člověk, 
který dělá neobyčejné věci“.  Dob-
rovolnictví je jednou z možností, 
jak nám může člověk v naší práci 
pomoci.  I pouhé popovídání člo-
věka povzbudí. V našem domově 
jsou dobrovolníci vítáni. Tato čin-
nost se uplatňuje i ve vzdělávání ve 
formě „Univerzity volného času“ 

Městská knihovna děkuje manželům 
Žigmundovým z Lysé nad Labem 

za knižní dary.

Děkuji vedoucí pečovatelské služby v Lysé nad Labem, paní Věře 
Součkové, za dobré rady, ochotu a pomoc.

Poděkování patří i všem pečovatelkám za milé jednání a výbor-
nou péči v mé nemoci.

Děkuji také manželům Šavrdovým, bydlištěm v Lomu, za sou-
sedskou výpomoc a péči v nemoci.

Ludmila Čermáková, Lom

PODĚKOVÁNÍ

s historickými i současnými tématy, 
dále i návštěvy s psími kamarády. 
Využíváme i nabídek velkých fi -
rem, tzv. „Dobrovolnických dnů“, 
které spočívají v úklidu, mytí oken, 
sekání trávy, malování apod. To 
vše je zakončeno předáním fi nanč-
ního sponzorského daru našemu 
domovu. V nedávné době jsme při-
vítali vystoupení „Dua harmonik 
Fišeráci“, kteří potěšili naše klienty 
zpěvem a hrou na harmoniku. Dob-
rovolníků není nikdy dost a brány 
domova jsou k této činnosti vždy 
otevřené. Stávajícím dobrovolní-
kům touto cestou děkujeme za 
jejich přízeň a záslužnou činnost.

Den matek jsme oslavili společně 
s pěveckým sborem „FONTÁNA“ 
složeného z žákyň a žáků lyských 
ZŠ.  Dlouho připravovanou akcí byl 
již IV. ročník „Lyského pětiboje“ ko-
naného 16. 5. 2013. Byl to po delší 
době velice slunný den. Soutěží se 
ve dvou kategoriích – domovů pro 
seniory a v kategorii seniorských 
klubů z Lysé. Klání probíhalo ve 
sportovních disciplínách – ruských 
kuželkách, hodech míčkem na cíl 
(do úst fi guríny a na terč). Dále 
také v kulinářských dovednostech, 
výrobě nějaké pochutiny či přesní-

dávky, ale také ve znalostech české 
historie. Toto odpoledne bylo velice 
příjemné, zakončené vyhodnocením 
a posezením při hudbě a povídám 
o životě. Děkujeme všem, kteří přija-
li naše pozvání: CS Mělník, domovu 
ANNA Český Brod, Luxoru Podě-
brady, Domovu U Anežky Benátky 
n. J. a Luštěnice. Ze seniorských klu-
bů v Lysé to byly Baráčníci a Zahrád-
káři. Je nutné podotknout, že vůbec 
nebylo důležité, kdo se na jakém 
místě umístil. Důležitý byl dobrý po-
cit z krásně stráveného odpoledne s 
milými lidmi, který jsme po skončení 
pětiboje všichni měli. Už nyní se těší-
me na jubilejní V. ročník.

Jak jsme Vás již informovali, 
blížil se 13. červen a s ním spojená 
výstava „Senior – Handicap 2013“. 
Přípravy vrcholily - výstavní stánek 
s prezentací „Života na zámku“ 
a podoba doprovodného programu, 
tentokrát s názvem „Šporkovjanka 
hraje k tanci čtyřem generacím“. 
Jak se vše podařilo, Vás budeme 
informovat v následujících zámec-
kých novinkách.

S přáním krásných dnů Vás zdra-
ví...

Mgr. Jiří Hendrich, ředitel
Domov Na Zámku Lysá n. L.
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INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Učebna v přírodě na ZŠ J. A. Komenského

Když nás na počátku letošní-
ho roku během prvního zasedá-
ní školské rady Základní školy 
v Litoli poprvé napadlo uspořá-
dat slavnostní odpoledne a večer 
pro děti a jejich rodiče, řešili jsme 
hlavně to, zda budou mít všich-
ni, které k zorganizování takové 
akce potřebujeme, čas. Ani ve snu 
nás nenapadlo přemýšlet o poča-
sí. Vždyť jsme akci plánovali na 
31. 5., v předvečer Dne dětí.

Čas si všichni udělali, zato počasí 
se nám už mnoho dní předem vy-
smívalo a vůbec to nevypadalo, že 
se vylepší. Pršelo a pršelo. Pomalu 
jsme přestávali doufat, že akce pro-
běhne na zahradě školy a vymýšleli 
„mokrou variantu“. Ještě 31. května 
dopoledne, když jsme spolu s Vít-

kem Andrštem nakládali aparatu-
ru jazzového orchestru ZUŠ, jsme 
promokli na kůži. Odpoledne však 
začala na západě prosvítat světlá 
obloha a v 16.30 hodin, kdy Zahrad-
ní slavnost rodičů a dětí ZŠ TGM 
v Litoli na školní zahradě začínala, 
svítilo slunce! A vydrželo svítit až 
skoro do devíti večer, kdy jsme od-
nášeli do sklepa školy poslední stoly 
a židle.

To, co se dělo mezi půl pátou 
a devátou večerní, byla paráda! Ale-
spoň tak se na tom shodli všichni, 
koho jsme se v následujících dnech 
ptali. Akce byla koncipovaná jako 
dětský den, tomu odpovídaly hlav-
ní body programu. O začátek celé 
akce se postaral dramatický krou-
žek litolské školy a malé tanečnice 

Zahradní slavnost se opravdu vydařila
pod vedením paní učitelky Martiny 
Eliškové s hrou Lotrando a Zube-
jda. V tomto téměř šedesátičlenném 
ansámblu, který předvedl úžasné 
představení, je zcela jistě několik 
budoucích hereček a herců! Hned 
poté se děti spolu s maminkami, 
babičkami, tatínky a dědečky pře-
sunuli na školní hřiště a zahradu, 
kde na ně čekalo celkem dvanáct 
soutěžních stanovišť. Na každém 
stanovišti hra, při které musely děti 
prokázat svoji šikovnost, chytrost, 
ale třeba i týmovou spolupráci. Aby 
zvládly některé z úkolů, spontánně 
se zapojovali do hry často právě 
rodiče. To byl také jeden z cílů celé 
akce – společná zábava dětí a rodi-
čů. U každého stanoviště plnili roli 
asistentů dobrovolníci z řad rodičů, 
prarodičů, ale i bývalých žáků naší 
školy. Na všechny děti čekala po spl-
nění úkolů sladká odměna. Zábava 
na hřišti byla plánovitě přerušována 
vystoupením tanečníků zumby pod 
vedením paní Rejmanové s láka-
vými názvy Zumba crazy a Cesta 
kolem světa. Odvázali se mladí 
i trochu starší tanečníci.

Celé odpoledne i večer bylo 
k dispozici výborné pohoštění, které 
napekly a připravily maminky z Li-
tole. Kdo měl zájem, mohl si zakou-

pit některý z výrobků dětí keramic-
kého kroužku, které byly k dostání 
v malém stánku. A když někoho 
omrzel zahradní rej, stačilo zajít do 
budovy školy a v klidu si prohléd-
nout putovní výstavu Významné 
vily středních Čech, která po Čes-
kém Brodě a prostorách městského 
úřadu v Lysé zavítala i do Litole. Vy-
vrcholením celé akce bylo vystoupe-
ní Jazz orchestra Základní umělec-
ké školy v Lysé pod taktovkou Vítka 
Andršta. A byl konec…., pravda, ně-
kteří z nás ještě zašli „na jedno“ do 
oblíbené hospůdky, kde jsme hned 
celou akci zhodnotili.

Tohle všechno se tedy pod svi-
tem slunečních paprsků odehrá-
lo v pátek 31. 5. 2013 v litolské 
základní škole. To, co jsem zde 
ale nepopisoval, bylo obrovské 
úsilí a entuziasmus rodičů, žáků 
a učitelů, kteří celou akci zcela ne-
zištně připravovali a zajišťovali. Rád 
bych jim touto cestou ještě jednou 
všem poděkoval. Zahradní slavnost 
se vydařila, všem nám tam bylo fajn. 
Myslím si, že při dnešním shonu je 
úžasné, že se tolik lidí dá dohroma-
dy a stráví spolu příjemné a krásné 
odpoledne. Shodli jsme se, že tahle 
Zahradní slavnost nebyla určitě po-
slední.

Roman Fiala, předseda 
školské rady  ZŠ TGM Litol

Dne 2. 
5. 2013 se 
uskutečni-
la exkurze 

třetích ročníků Obchodní akade-
mie Lysá nad Labem do České 
národní banky, která sídlí v Praze 
na Novém Městě. ČNB je centrální 
bankou České republiky a orgá-
nem vykonávajícím dohled nad 
fi nančním trhem. Doprovod nám, 
studentům, dělaly paní profesorky 
ekonomických předmětů Rampo-
vá a Tomková. 

V České národní bance se nás 
ujala velmi milá paní, která zde 
pracuje již mnoho let. Prošli jsme 
bezpečnostními detektory, kabelky 
či batohy jsme museli zanechat v 
šatně. Poté jsme zhlédli dva fi lmy o 
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historii bankovnictví v Česku. Ná-
sledovala prohlídka stálé expozice 
Člověk a peníze. Během exkurze 
jsme se dozvěděli mnoho infor-
mací o výrobě bankovek a mincí, 
jejich historii i padělání. Mohli 
jsme si zkontrolovat pravost na-
šich bankovek či občanského nebo 
řidičského průkazu.  Nejvíce nás 

Studenti třetích ročníků OA si zvyšují fi nanční 
gramotnost

všechny zaujala možnost potěžkat 
si zlatou cihlu. Mít v ruce 12,5 kilo-
gramů zlata a vědět, kolik miliónů 
se pod těmito kilogramy skrývá, 
bylo opravdu pozoruhodné!

V Praze jsme se také vžili do 
rolí průvodců a navzájem jsme se 
seznámili s objekty typickými pro 
moderní architektonické styly – 

kubismus, novorenesanci, funkcio-
nalismus aj. 

Na exkurzi navázal 3. květ-
na 2013 program Investování 
v kostce. Interaktivní program, 
rozdělený do čtyř bloků a vždy za-
končený testem pro skupiny, při-
pravili zástupci fi rmy Partners. 

První část byla věnována před-
stavení fi rmy, která se orientuje 
na fi nanční poradenství, následo-
val přehled možností pro osob-
ní investice. Velmi zajímavý byl 
osobně-profesní profi l jednoho ze 
zástupců Partners, neboť se jedná 
o absolventa Obchodní akademie 
Lysá nad Labem. Nakonec jsme 
si vytvořili profesní životopis a se-
známili se se správným chováním 
u přijímacího pohovoru.

Ing. Jana Tomková,
Michaela Ratajová, 3. B

Přípravný kurz matematiky ke studiu na střední škole
Rozsah: 5x 90 minut
Cena: 750,- Kč 
Termíny: 26. 8., 27. 8., 28. 8., 29. 8. a 30. 8. 2013 od 8.00 hodin
Vyučující: plně aprobovaní učitelé matematiky 
Obsah kurzu: základní operace se zlomky, použití základních vzorců 
matematiky, lineární rovnice, procenta, slovní úlohy

Kurz je určen pro žáky základních škol, kteří zahajují středoškolské 
studium. Absolvování kurzů usnadní studium matematiky v prvním 
ročníku SŠ.

Přípravný kurz matematiky k podzimnímu termínu 
státní maturity
Rozsah: 6x 90 minut
Cena: 1 000,- Kč 
Termíny: 29. 7., 5. 8., 12. 8., 19. 8., 26. 8. a 2. 9. 2013 od 9.00 hodin
Vyučující: plně aprobovaní učitelé matematiky 
Obsah kurzu: číselné množiny, výrazy, funkce, rovnice a nerovnice, 
analytická geometrie, geometrie, slovní úlohy, posloupnosti, 
kombinatorika, pravděpodobnost a statistika, opakování, shrnutí, 
zkušební testování, případná domluva dalších témat a hodin možná

Kurz je určen pro žáky středních škol, kteří budou v podzimním 
termínu maturovat z matematiky.

Přípravný kurz matematiky ke studiu na vysoké škole
Rozsah: 5x 90 minut
Cena: 750,- Kč 
Termíny: 28. 8., 4. 9., 11. 9., 18. 9., 25. 9. 2013 od 14.00 hodin
Vyučující: plně aprobovaní učitelé matematiky 
Obsah kurzu: seznámení s pojmy limita, derivace, integrál a jejich 
využití při jednoduchých výpočtech průběhů funkce.

Kurz je určen pro žáky středních škol, kteří zahajují vysokoškolské 
studium. Absolvování kurzů usnadní studium matematiky na VŠ.
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Obchodní akademie,
Lysá nad Labem,
Komenského 1534

OA Lysá nad Labem 
– příspěvková organizace SK
tel.: 325 553 021, 325 552 143 
www.oalysa.cz

 Na naší 
škole máme 
šikovnou sku-
pinku žáčků, 
která se pod 

vedením paní učitelky Eriky Drob-
né nebojí přihlásit do soutěží a pro-
zatím slaví vždy úspěch.

Skvělý úspěch žáků 5.B 
I tentokrát 5.B nezklamala a má 

kouzelné 2. místo v anglické celo-
republikové soutěži! Pusťte si na 
http://www.youtube.com/watch-
?v=P15y5h_gdlc pokud máte čas 
a náladu, děti dokáží zpívat více-
hlasně příjemnou melodii.

Mgr. Marie Nováková

Na čtvr-
tek 6. června 
a pátek 7. 
června 2013 
si ŠKOLNÍ 

PARLAMENT pod vedením 
paní učitelky Simony Sabákové 
a Michaely Trojanové připra-
vil pro své mladší kamarády 
z prvního stupně dopoledne 
plné her a soutěží. Na stanovi-
štích museli žáčci plnit nejrůz-
nější úkoly, které vyžadovaly ne-
jen rychlost, ale i soustředěnost, 

Jarní hrátky na ZŠ
J. A. Komenského

paměť nebo postřeh. Děti mu-
sely prokázat i své čtenářské, 
přírodovědné a sportovní doved-
nosti. Soutěžilo se např. ve sko-
ku v pytlích, poznávání listů stro-
mů, prolézání lanovým labyrintem, 
znalostech z dopravní výchovy, 
v hodu na cíl, třídění odpadu apod.

Všechny děti plnily disciplí-
ny s chutí a nadšením. Za své 
výkony si pak odnesly sladkou 
odměnu. 

Mgr. Jana Šenfelderová,
zástupkyně ředitele 

Milí žáci, rodiče a přátelé naší 
školy, od 1. 4. 2013 do 30. 11. 2014 
realizujeme projekt „Přírodovědná 
učebna v přírodě a přírodovědná 
laboratoř“. 

Projekt je určen pro všechny žáky 
školy. Má za cíl zkvalitnit vzdělává-
ní žáků 1. - 9. tříd prostřednictvím 
přípravy a zavádění nového vzdě-
lávacího procesu. Během realizace 
projektu dojde k inovaci obsahu 
mnohých vyučovacích předmětů s 
vazbou na výuku v nově vybudova-
né přírodovědné učebně v 2. patře 
oranžového pavilonu D i na nové 
naučné stezce na školním pozem-
ku mezi pavilony, aby žáci mohli 
získané znalosti promítat přímo do 
praxe. Konkrétním výstupem bude 

vytvoření vzdělávacích modulů, re-
alizace 12 exkurzí a 3 projektových 
dnů se záměrem zvýšit atraktivitu 
přírodovědných oborů i motivovat 
žáky k dalšímu vzdělávání v oblasti 
environmentální výchovy.

Díky zajímavé a zábavné formě 
se nejen posílí výsledky žáků, ale 
žáci zároveň pochopí vazby mezi 

vyučovací látkou, jejím praktic-
kým využitím a důležitost přírod-
ních věd a environmentu v součas-
né společnosti. Inovace výuky bude 
probíhat pomocí nových digitálních 
učebních materiálů, zajímavých 
laboratorních pokusů, pomocí pro-
jektových dnů i exkurzí. Inovativní 
vyučování je v souladu s naším ŠVP 
Harmonická škola.

Projekt „Přírodovědná učebna 
v přírodě a přírodovědná laboratoř“ 
schválený v rámci Operačního pro-
gramu Vzdělávání pro konkurence-
schopnost (OP VK) s registračním 
číslem CZ.1.07/1.1.32/02.0088 je 
spolufi nancován Evropským so-

ciálním fondem a státním rozpoč-
tem České republiky. Celkové alo-
kované prostředky na projekt činí 
3 209 058,04 Kč.

Navazujeme tím na projekt Ven-
kovní učebna fi nancovaný Minis-
terstvem životného prostředí.

Mgr. Pavla Michalová,
garant projektu

Pronájem nebytových prostor
od 1. 9. 2013 v ZŠ J. A. Komenského
(12m2 v pavilonu F vedle kosmetiky).

Bližší informace tel.: 325 551 220
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Č t e n á ř e 
Listů jsme již 
i n f o r m o v a l i 
o tom, že 
žáci 8. a 9. 

tříd naší školy v tomto školním 
roce spolupracují na německo-
-českém projektu, který vyhlá-
sil německý institut pro životní 
prostředí a který je zaměřen na 
řeku Labe. Výsledkem našeho 
úsilí bude rozhlasová reportáž 
o lidech, kteří svůj život, práci 
a koníčky spojili právě s touto 
řekou. Nemuseli jsme pro námět 
na reportáž chodit daleko, vždyť 
řada našich spolužáků se věnuje 
právě veslování v Lysé. A tak jsme 
vyzpovídali nejprve je, poté jsme 
navštívili veslařský klub našeho 
města, neboli VK.

Cílem naší návštěvy bylo zís-
kat co nejvíce informací a polo-
žit několik otázek, které jsme si 
spolu s odpověďmi jako ostříle-
ní profesionálové nahrávali na 
mikrofon. Jakmile jsme přijeli, 
mile nás uvítal předseda klubu 
- Jan Krumpholc. Rozhodli jsme 
se, že právě s ním uděláme roz-
hovor. Okamžitě se toho ujala 
Anička, dcera pana Krumphol-
ce, a začala se vyptávat na pár 
věcí, které zajímaly jak nás, tak 
i Aničku osobně. Možná zjistila 
i to, co ještě sama nevěděla. Uvi-
díme....

Po krátkém rozhovoru a pro-
hlídce klubovny jsme se vydali 
k Labi, kde nám pan Krumpholc 
ukázal, jak vypadá jeden z prv-
ních tréninků na vodě po letoš-
ní velmi dlouhé zimě. Vyslechli 
jsme rady a pokyny, které trenér 
udělil svému svěřenci. Následně 
začal trénink, a tak si dotyčný 
udělal tzv. „kolečko“. Mezitím 
Terka a Eliška uskutečnily roz-

Pokračující Radioprojekt
hovor s Aničkou, naší spolu-
žačkou a zároveň dcerou pana 
Krumpholce, která je zde jak 
doma. Padly otázky typu, jakým 
způsobem se vlastně trénuje, 
jak dlouho ona sama provozuje 
tento sport, zda ji baví, jaké má 
úspěchy a řada dalších zajíma-
vých otázek. Ani naši chlapci 
nelenili a pro změnu zachytili na 
mikrofon typické veslařské zvu-
ky: šplouchání, ponoření vesel, 
pohyb lodě po hladině apod.  Po 
celou dobu se paní učitelky Eva 
Poborská a Dana Tvrdá snažily 
zajistit co největší množství fo-
tografi ckého materiálu. Zkrát-
ka, snažili se opravdu všichni a 
nebyl mezi námi nikdo, kdo by 
se nechtěl dozvědět z veslařské-
ho života co nejvíce.

Něco o veslařském klubu
Zmíněný veslařský klub se na-

chází v Lysé nad Labem – Litoli 
v přilehlé části řeky Labe za mos-
tem. Letos oslaví 70 let od svého 
založení, ale o jeho existenci hod-
ně vypovídají především dosaže-
né úspěchy. Na otázku „Kolik již 
máte medailí“? pan Krumpholc 
odpověděl, cituji: „Nedá se to 
ani spočítat.“  Poháry, ocenění 
a medaile z celostátních závo-
dů nám však mnohé napovídají. 
Na mistrovstvích České repub-
liky již za poslední léta získali 
18 medailí, což je opravdu velmi 
slušný výkon. Nemálo pohárů 
a medailí jsme si mohli pro-
hlédnout i v samotné klubovně, 
kde jsou umístěny na čestném 
místě.

Svěřenci pana Krumpholce tré-
nují v zimě, v létě. Asi každého teď 
napadne, že v zimě bývá řeka velmi 
studená a někdy zamrzlá, a proto 
trénink na vodě není možný. Vyráží 

se do vlastní posilovny, kde probí-
há trénink na trenažerech. Jakmile 
to ale počasí dovolí, hurá zpátky 
do přírody, ven k řece. Tady se tré-
nuje už se vším všudy. Za zmínku 
rozhodně stojí tzv. „kolečko“, kte-
ré směřuje dolů až ke zdymadlům 
a nahoru až k Hradišťku. Celkem 
neuvěřitelných 18 kilometrů. Na 
termíny „nahoru“ a „dolů“ jsou 
tady už zvyklí, to jen my jsme se mu-
seli zeptat, kdeže to vlastně je, když 
je tu samá rovina. Odpověď zněla: 
„No přece, nahoru = proti proudu 
a dolů = po proudu řeky.“ Jak jedno-
duché, že???

Veslařský klub v Lysé, to je 
společenství nadšenců, kteří mi-
lují pohyb na čerstvém vzduchu, 
vodu, partu dobrých kamarádů, 
trochu dřiny a v neposlední řadě 
i spoustu legrace. To všechno  je 
spojuje natolik, že i ti, kteří již 
aktivně nezávodí, si občas vyrazí  
se svými potomky nebo vnouča-
ty na procházku k Labi, zastaví 
se na kus řeči, podívají se na tré-
nink, přeptají se na novinky… 
Jedním takovým je pan Rejthar. 
Právě s ním jsme se tu potkali i 
my. On totiž svůj sportovní život 
spojil s Labem a veslováním již 

v roce 1961 a svým srdcem mu zů-
stal věrný dodnes. Povídání s ním 
bylo velmi zajímavé.

Chcete se stát také veslařem?
Pak určitě zavítejte k Labi. 

Pan Krumpholc se svým týmem 
se bude každému, kdo má chuť 
a pevnou vůli jistě věnovat. Ne-
záleží na vzhledu, na fyzické vy-
bavenosti, ale je potřeba mít chuť 
poznat nové místo, nové lidi a 
především zajímavé sportovní 
odvětví.  Člověk, který chce pro-
vozovat „veslařinu“, musí svému 
koníčku dát čas a houževnatost a 
hlavně mít svou řeku rád. No, a 
když už člověk nemůže nebo už 
nemá sílu, odejde sám, nikdo ho 
nevyhodí. Kus jeho srdce tu ale 
zůstane.

Jak tedy na to? Pro začátek si 
stačí zajít k Labi, zastavit se u ves-
lařského klubu, podívat se, jak je tu 
živo a pak už to všechno jde samo.

No, a příležitostí k seznámení 
bude jistě dost, vždyť veslařský klub 
právě slaví své úctyhodné narozeni-
ny! A my mu touto cestou blahopře-
jeme!

 Veronika Binderová, 8.C
ZŠ B. Hrozného Lysá n. L.

3. května 
2013 jsme se 
opět vydali do 
Německa do 
města Eber-

swalde, které je od Berlína podle 
vzdálenosti stejně daleko jako Lysá 
od Prahy. Jelo nás 11. Tedy všich-
ni ti z 8. a 9. tříd, kteří jsme se na 
podzim do německo-českého Ra-
dioprojektu přihlásili. Již v lednu 
v Magdeburgu jsme dostali úkol, na 
kterém jsme pracovali v Čechách. 
Úkolem bylo natočit rozhovor pro 
internetové rádio pro mládež. Téma 
bylo cokoliv, co by bylo spojené s ře-
kou Labe. My jsme si vybrali téma 
veslování, kde hlavní osobami byli 

Radioprojekt: Výprava do Eberswalde
naše spolužačka Anička a její otec, 
který je předsedou veslařského klu-
bu v Lysé, který letos slaví 70. výročí 
od založení. Rozhovor jsme nato-
čili při návštěvě veslařského klubu 
v březnu, článek o naší návštěvě 
jsme počátkem dubna poslali do 
Listů, ale dosud nebyl otištěn.

Nyní něco o našem pobytu 
v Eberswalde. Cesta vlakem byla 
dlouhá, více jak šestihodinová, ale 
nakonec jsme dorazili ve zdraví 
a pořádku. Naše partnerské němec-
ké školy již byly na místě. Zabývaly 
se totiž chemickými rozbory vod 
z okolních toků. Ubytováni jsme 
tentokrát byli ve velmi pěkné a mo-
derní ubytovně, která je současně 

školícím centrem pro všechny ak-
tivity spojené s ochranou životního 
prostředí. Krásně nás uvítali a dali 
nám úžasné pokoje. Po celý pobyt 
jsme pracovali na doladění tech-
nických problémů, abychom mohli 
ukázat úryvky z rozhovorů. Avšak 
abychom věděli, jak takový rozho-
vor vůbec má vypadat, řekli nám 
přítomní představitelé rádia různé 
elementy, které interview má mít. 
Podle toho jsme se zařídili a udělali 
rozbor na barevné papíry a zkou-
mali, kolik toho ještě na práci je. 
Byla pro nás zábava pracovat s pro-
fesionálním mikrofonem, dotáčet 
ještě některé chybějící prvky, vybírat 
hudbu a sledovat, jak náš spolužák 

Matěj všechno „míchá a stříhá“. 
Při práci jsme využívali výborně 
vybavenou multimediální pracovnu 
včetně dvou slunečních teras.

Abychom si ale trošku odpočinu-
li, strávili jsme i příjemné odpoled-
ne v místní ZOO, kde nám ošetřo-
vatelé půjčili k „pomazlení“ hada
i papouška aru. Jeden večer jsme 
absolvovali přednášku o netopý-
rech, která byla velice zajímavá. Ne-
byla to totiž jen přednáška, jelikož 
jsme se vydali do lesa za „stopami 
netopýrů“. Přednášejícím i průvod-
cem byl lesní pedagog Moritz, který 
nás nakonec bezpečně provedl noč-
ním lesem, zapůjčil nám detektory 
na odhalení přítomnosti netopýrů 
a učil nás orientovat se za tmy v pří-
rodě.

     V den odjezdu všichni ukáza-
li své ukázky rozhovorů. Ofi ciálně 
hotový rozhovor se bude prezento-
vat až za měsíc v Pardubicích, kde 
se opět všichni sejdeme a odtamtud 
již vyšleme náš výsledný příspěvek 
do internetového vysílání. Němec-
ká společnost byla fantastická. 
Procvičili jsme si němčinu a opět 
o něco blíže poznali jazyk, který se 
již čtvrtým rokem učíme. Více jsme 
se spřátelili s německými žáky, kteří 
už dokáží říct česky „ahoj“ a pokou-
ší se opakovat i jiná česká slovíčka. 
Je to krásný pocit, když se cizinec 
snaží poznat váš jazyk blíže.

Těšíme se na příští setkání!
  Veronika Binderová, 8.C

   ZŠ B. Hrozného

V letošním 
školním roce 
jsme se v rámci 
výuky pracov-
ních činností 

i dějepisu toulali středověkem 
a poznávali mj. kulturu, umění i 
každodenní život v období gotiky. 
Projekt „Gotika“ se stal „první-
vlaštovkou“ dlouhodobého zá-
měru, kdy bychom se postupně 
v dalších letech vydávali za pozná-
ním ostatních uměleckých epoch, 
a zmapovali tak z různých pohledů 
vybraná kulturní období.

Cílem letošního projektu bylo 
zopakovat a rozšířit si poznatky 
o tomto období našich dějin, ale 
důležitá byla také vzájemná spolu-
práce, týmové chování a respekto-
vání jeden druhého.

 Součástí projektu byla malá 
módní přehlídka dobových kostý-
mů, které dívky vytvořily v hodi-
nách pracovních činností. Dívky 
též vařily masové pokrmy ze stolu 

Projekt Gotika
šlechty. Chlapci v rámci pracov-
ních činností zhotovovali maje-
státní hrady a zbraně dle vlastních 
návrhů z hodin výtvarné výchovy.

Na nestárnoucí hity z fi lmového 
muzikálu Noc na Karlštejně si děti 
zatančily dobové tance.

 V návaznosti na ukončení pro-
jektu proběhlo hlasování všech 
žáků 5. – 9. ročníků ZŠ B. Hroz-
ného o nejkrásnější model šatů 
a hradu. V kategorii šaty pro pa-
nenku vyhrál model č. 8 s názvem 
„Angee“ (autorky -  Zachariášová, 
Římanová, Švancarová, Olejníč-
ková), v kategorii šaty model č. 15 
„Vycházející Slunce“ dívek z 9.B. 
Jasným vítězem v kategorii hrad 
se dle svého návrhu stali chlapci ze 
třídy 9.A, který zhotovili a pojme-
novali „Čechštejn“.

Takto vypadala letošní procház-
ka vrcholným středověkem. A kte-
ré období vybereme příště? Nechá-
me se překvapit…

Mgr. Jana Tovarová

V pátek 3. 5. 2013 dopoled-
ne odjely děti z Mateřské školky 
Pampeliška na týdenní pobyt do 
malé obce Vřesník u Humpolce u 
obce Želiv. Doprovodila je paní ře-
ditelka Kristýna Kaňková Dis, zá-
stupkyně ředitelky paní Mgr. Ště-
pánka Vošická a z řad maminek 
vypomohla paní Lenka Straková. 
Následující páteční dopoledne 10. 
5. 2013 jsme netrpělivě vyhlíželi 

Děkujeme za školku
v přírodě! autobus a své ratolesti jsme po 

sedmidenním strádání rádi vidě-
li. Některým maminkám ukápla 
i slzička. Děti přijely spokojené, 
usměvavé, z jejich vyprávění bylo 
znát, že zážitků mají plné hlavič-
ky. Tímto bych chtěla poděkovat 
již zmíněným dámám za krásně 
připravený týden školy v přírodě, 
starostlivost o malé svěřence a tr-
pělivost s námi rodiči. 

Za spokojené rodiče 
Pavla Ličková

Lysá nad Labem a okolí
za 2. svět. války (14. část)

Motto: „Humor je sůl země, 
a kdo je jím dobře prosolen, uchová 
se dlouho čerstvý.“

Karel Čapek, autor tohoto citátu 
se nedožil začátku 2. světové války. 
Zemřel 25. prosince 1938, uštván 
výpady a útoky po mnichovských 
událostech, ale znal svůj národ, jeho 
mentalitu, jeho humor, který mu po-
máhal přežít fašistické temno.

Proto jsem do prázdninového 
dvojčísla vybrala české vtipy z války, 
které v roce 1945 vydal pod názvem 
„Hlas lidu“ Jaroslav Vojtěch v na-
kladatelství „Práce“. 

Nejkulturnější národ
Sešli se tři ministři národní kultu-

ry, německý, italský a český. Dohado-
vali se o tom, který národ je kulturně 
vyspělejší. „To u nás povídá Ital, už 
šestnáctileté děti dělají maturitu.“ 
„To nic není“, nato Němec, „to u nás 
se už děti v deseti letech dávají zapi-
sovat na univerzitu.“ „My“, povídá 
ministr Moravec, „Češi, jsme na tři 
roky zavřeli vysoké školy a čekáme, 
až nás dohoníte.“
Hitlerův frak

„Budou povoleny plesy.“ „To 
snad ne!“ „Jo, jo. Hitler dostal na 
frak a chce si ho trochu užít.“
Písemky

Byly německé písemky. Pan ře-
ditel se radí s panem profesorem 
třídním: „Tak co, pane kolego, jaké-
pak dáte téma?“ „Ale pane řediteli, 
vybral jsem jim téma: Hitler a Židi.“ 
„Moc dobře, kolego!“ Študáci začali 
psát. Za chvilku složil jeden student 

sešit, strčil si ruce do kapes a okouněl 
kolem. „Copak, mladíku, už hotov?“ 
„Ano, pane řediteli!“ „Je to možné, 
pane kolego?“ „No, může být, pane 
řediteli: Třeba to napsal podle Vůdce 
– pěkně stručně a jasně.“ „No dobře. 
A copak napsal?“ V sešitě se dočetli: 
Židi chtěli zničit Německo, ale Vůdce 
je v tom předešel.
Hitler před obrazem

Hitler stál před svým obrazem a 
povídá si: „Jo, jo, jakpak vono to s 
náma dopadne?“ „Jednoduše“ říká 
mu ten z obrazu, „mě sundají a tebe 
pověsí.“
Vánoční stromeček

Svaz českých lesníků poslal 
kancléři Hitlerovi k Vánocům pěk-
ný smrček. Hitler přijal deputaci se 
smrčkem, poděkoval a povídá: „My 
bychom radši jedli.“
Dvojčata

Jeden německý sedlák měl dvoj-
čata. Dva kluky jako buky. Dal je 
pokřtít na Adolfa a Benita. Pak se 
mu ale nějak popletli a nevěděl, 
který je Adolf a který Benito. Šel 
se tedy zeptat faráře, jak pozná, 
jak se který jmenuje. „Tak dávej 
pozor!“ řekl farář. „Který víc řve, 
to je Adolf, a který se dřív podělá, 
to je Benito.“
Sláva bohu

„Hádej, proč se říká v Němec-
ku Heil Hitler a ne Heil Gott?“ 
„Protože dokud je Hitler na živu, 
maj Němci na zemi nebe.“ „A až 
umře?“ „Tak se bude říkat Sláva 
Bohu.“

Božena Bacílková
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Telefonické konzultace
dětských lékařů

(po ordinačních hodinách)

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

MUDr. Chocholová    
 tel. 606 840 451

MUDr. Matasová        
 tel. 607 746 211

Pro registrované pacienty těchto lékařů: 

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

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

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

Kurzy Alfa v Milovicích
Co je to kurz Alfa?
Kurzy Alfa jsou cyklem jedenácti setkání s promluvami na témata související s křes-

ťanskou vírou. Kurzy jsou příležitostí pro každého, kdo se chce dozvědět více o křes-
ťanství. Nemusíte být křesťanem, nemusíte mít s křesťanstvím předchozí zkušenosti, 
nemusíte mít křesťany rád ani s nimi ve všem souhlasit. Stačí mít zájem.

Kdy a kde to bude?
Zveme Vás na úvodní večeři ve čtvrtek 26. září 2013 od 19.30 hodin v Rodinném 

centru Milovice (Nám. 30. června 507). Kurz zde bude probíhat každý čtvrtek od 26. 
září do 5. prosince.

Kolik to stojí?
Nic. Kdo chce, může přispět na společné pohoštění.
Kde najdu více informací a kde se mohu přihlásit?  
Více informací najdete na webových stránkách www.alfamilovice.cz. Pro rezerva-

ci míst či více informací nás můžete kontaktovat na e-mailu marie.zikanova@
seznam.cz nebo na telefonním čísle 773 457 392 i sms (Marie Zikánová).

Na pořádání se podílejí Církev bratrská, Církev římskokatolická a Církev Slovo Života.

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

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA NA PRÁZDNINOVÝ PROGRAM:
- úterý, středa a čtvrtek = MINIŠKOLKA BENJAMÍNEK od 8.00 do 12.00 hodin
  pro děti od 2 do 6 let
- pondělí 26. 8. až pátek 30. 8. = TÝDENNÍ ANGLICKÁ DOPOLEDNÍ ŠKOLKA 
  S RODILOU MLUVČÍ od 7.45 do 12.15 hodin pro děti 3 – 8 let, během celého dopoledne 
  budou děti trávit svůj čas v anglickém jazyce s rodilou mluvčí, a to v učebně, tělocvičně 
  i venku

NOČNÍ VÝPRAVA ZA STRAŠIDLY
v pátek 6. 9. 2013 od 20.00 do 22.00 hodin

V ZÁMECKÉM PARKU
na Vás čekají duchové, strašidla a další prapodivné bytosti

BATERKA JE NUTNÁ !!!

OD ZÁŘÍ SE MŮŽETE TĚŠIT NA PROGRAM:
PONDĚLÍ:
- Cvičení pro děti od 2 let s rodiči, dopoledne

ÚTERÝ:
- Anglická odpolední školka s rodilou mluvčí PRO ZAČÁTEČNÍKY
- Cvičení na míči a pro těhotné
- Předporodní kurz
- Všestranné cvičení pro holky a kluky s prvky TAEKWON-DO

STŘEDA:
- Hudební škola YAMAHA – Robátka pro děti od 4 do 18 měs.;
  PRVNÍ KRŮČKY K HUDBĚ pro děti od 1,5 roku do 6 let – ZÁPIS je 4. 9. od 9 do 12 hodin
- Taneční školička pro děti od 3 do 6 let – ZÁPIS je 11. 9. v 16 hodin, VÝUKA začne 18. 9. 2013
- Jóga pro začátečníky 17.15 – 18.45, Jóga pro pokročilé 19.00 – 20.00

ČTVRTEK:
- Cvičení pro děti od 2 let s rodiči dopoledne
- Zumba pro dospělé dopoledne
- Anglická odpolední školka s rodilou mluvčí PRO POKROČILÉ
- Cvičení pro děti od 3 let bez rodičů odpoledne

PÁTEK:
- Anglická konverzace pro dospělé s rodilou mluvčí, dopoledne

O PRÁZDNINÁCH MÁME OTEVŘENO:
ÚTERÝ, STŘEDA, ČTVRTEK 8.00 – 12.00 HODIN

SLEDUJTE WEBOVÉ STRÁNKY
ve čtvrtek bude cvičení pro děti a v úterý cvičení pro dospělé

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.

Milí rodiče, v průběhu letních prázdnin bude provoz Fajn Klubu omezen, prosíme, sledujte naše webové 
stránky, kde se vždy dozvíte aktuální otvírací dobu a další informace!
WWW.KLUBFAJN.ESTRANKY.CZ
 Nově se nám uvolnila dvě místa na první termín Fajn prázdnin! Volná místa jsou i na druhý termín. 
 Jedná se o týdenní prázdninový program pro děti od 6 let, tentokrát zaměřený spíše sportovně, ale 
 v plánu jsou i výtvarné a jiné kreativní činnosti. Hlaste se co nejdříve, míst je pouze omezený počet!  
 Miniškolka v Ulitě bude otevřená pouze ve středu! Hlásit se můžete na celý měsíc nebo na jednotlivé 
 týdny. Přijímáme i nové děti. Je to ideální „zkušební“ doba pro děti, které k nám přijdou v září na 
 pravidelnou docházku nebo pro maminky které ještě váhají, jestli už svého prcka do Miniškolky 
 přihlásit.
 Každou středu pro Vás stále budeme pořádat hodiny cvičení maminek s dětmi Fitmami, tentokrát 
 Outdoor. V pátek pak opět Fitmami, ale Indoor v tělocvičně Fajn Klubu.
 Herna Fajn Klubu bude otevřena převážně při špatném počasí ve středu od 13.00 hodin, sledujte 
 náš web.
 Aktuální nabídku ostatního cvičení najdete také na webových stránkách.

Přejeme Vám krásné a pohodové prázdniny a těšíme se, že od září se krásně odpočatí opět sejdeme 
v prostorách Fajn Klubu!

VÝUKA JAZYKŮ
PETR OTRADOVSKÝ

Vichrova 1903, 28922 Lysá nad Labem

Začátek kurzů: září 2013
Zajišťujeme:
• individuální a skupinovou výuku pro děti předškolního věku, 
 žáky ZŠ, studenty SŠ a dospělé 
• fi remní výuku 
• přípravné kurzy na jazykové zkoušky 
• přípravné kurzy k maturitě
• konverzace s rodilým mluvčím 
Nabízíme: 
• kurzy AJ, NJ, FJ, IJ, ŠJ, RJ a ČJ pro cizince, výuku v malých
 skupinách max. 8 osob
V případě zájmu vyplňte elektronickou přihlášku nebo si vyzvedněte 
a odevzdejte přihlášku v knihkupectví CESTA v Sokolské ulici naproti 
PENNY marketu nebo v prodejně Prádla v Masarykově ulici.
Kontaktní osoby:
Mgr. Petr Otradovský  IČ 71105336
AJ pro děti od 10 let, studenty SŠ a dospělé 
tel.: 728 678 993, e-mail: otradovsky@kurzylysa.cz
Mgr. Hana Otradovská
RJ, NJ, FJ, IJ, ŠJ a AJ pro předškolní děti a děti do 10 let, ČJ pro cizince
tel.: 728 863 271, e-mail: H.Otradovska@seznam.cz

www.kurzylysa.cz

VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 
NA STŘEDNÍ ŠKOLE ODĚVNÍHO 

A GRAFICKÉHO DESIGNU 
V LYSÉ NAD LABEM

Střední škola oděvního a grafi ckého 
designu v Lysé nad Labem je známa
především jako škola poskytující 
počáteční (středoškolské) vzdělání 

v uměleckých oborech oděvní 
a grafi cký design.

Ve školním roce 2013-2014 nabízí 
pro širokou veřejnost dospělých 
krátké vzdělávací programy.

Výuka bude probíhat v těchto kurzech:
1. KRESBA A MALBA
FIGURÁLNÍ KRESBA
Program je vytvořen pro zájmovou skupinu uchazečů. Cílem je zís-
kání či prohloubení teoretických i praktických znalostí a dovedností 
z oblasti výtvarné tvorby, resp. fi gurální kresby. Program je určen pro 
každého, kdo si chce rozšířit vzdělání v oblasti výtvarného umění 
a estetiky. Využít ho lze i jako přípravu pro studium na střední i vyso-
ké škole s uměleckým zaměřením.
Zahájení kurzu: ZÁŘÍ 2013
Místo konání: SŠ OGD Lysá nad Labem – grafi cké dílny 
 U Dráhy 1280,  Lysá nad Labem
Délka kurzu: 50 výukových hodin – 1. pol. šk. r. 2013/14
 50 výukových hodin – 2. pol. šk. r. 2013/14
Cena kurzu: pro 1 účastníka (včetně materiálu) 3.000,- Kč 
 za jedno pololetí (platba předem)

2. ZHOTOVOVÁNÍ DÁMSKÝCH ODĚVŮ
ÚPRAVY A OPRAVY ODĚVŮ
Vzdělávací program umožní absolventům získat a prohloubit zna-
losti v oblasti zhotovování dámských oděvů (sukně, kalhoty, halen-
ky, šaty).
Zahájení kurzu: LEDEN 2014
Místo konání:  SŠ OGD – oděvní a grafi cké dílny 
 U Dráhy 1280 Lysá nad Labem
Délka kurzu: 100 výukových hodin
Cena kurzu: pro 1. účastníka: 5.500,- Kč (platba předem)

Přihlásit se lze telefonicky nebo e-mailem.
Kontaktní osoba: Alena Hlavatá
  Tel..: 325 551 064, 728 770 412
  E-mail: spvlysa@seznam.cz
  www.ogdlysa.cz

Alena Hlavatá, vedoucí učitelka praktického vyučování
SŠ OGD Lysá nad Labem

Střední škola oděvního a grafi ckého designu
L y s á  n a d  L a b e m ,  S t r ž i š t ě  4 7 5

Milí turisté, milí přátelé města, 
milí zvědavci!

Rádi bychom vám oznámili, 
že začátkem prázdnin budete 
mít možnost si projít novou na-
učnou stezku v Litoli. Litolská 
ministezka bude začínat u Nové 
hospody, skončí za mostem, na 

levém břehu Labe. Na 2,5 km 
narazíte celkem na šest zasta-
vení – Zemská stezka, Historie 
obce, Škola, Naši předci, Labe, 
Tři Chaloupky. Informační pa-
nely vás seznámí s historií naší 
trochu opomíjené městské 
části, ale i o tom, jak vypadala 
kultura a společnost minulosti. 
Jestli se chcete dozvědět, proč 

se Litol jmenuje zrov-
na Litol nebo za kolik 
grošů jste si mohli 
v 16. století pořídit sud 
piva, přijďte si projít 
Litolskou ministezku.

Studentský tým 
programu Think Big

Nová litolská naučná
ministezka
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Ve středu 13. 2. 2013 jsme se 
mohli seznámit se zajímavým člán-
kem v regionálním denním tisku, 
který nás upozornil na marže jed-
notlivých vybraných vodárenských 
společností. V přehledu za rok 2009 
až 2011 nejvyšší marži (tedy rozdíl 
zisku, který dají do kalkulace ceny 
vodného stočného, v poměru k cel-
kovým nákladům) měly Severomo-
ravské vodovody a kanalizace Ost-
rava, akciová společnost (od 27 % 
do 46 %). Nejmenší pak Vodovody 
a kanalizace Břeclav, a.s. (od –6 % 
do +9 %). Cena vodného/stočné-
ho není státem přísně regulovaná 
a podle platných ekonomických 
pravidel může zahrnovat i oprávně-
ný zisk. Pojem oprávněnosti je veli-
ce subjektivní a tak je ministerstvem 
fi nancí v podstatě řešen pouze nad-
standardní zisk, tedy vyšší než prů-
měrný (který se pohybuje od pěti do 
sedmi procent). Provoz největších 
vodárenských systémů je v rukách 
zahraničních koncernů, které po-
sílají svým majitelům pravidelně 
velice solidní dividendy. Je poměr-

Voda, pramen slušných zisků
ně málo známé, že ministerstvo 
fi nancí od ledna 2013 změnilo 
předpis, který upravuje vzorce pro 
výpočet vodného/stočného. Ten 
umožňuje fi rmám dále zvedat ka-
ždoročně zisk až o 5 %. Občanům 
tak účty za vodu stále stoupají, 
i když s ní čím dále tím více šetří. 

Jak jsme na tom v našem městě? 
Již jsem psal o téměř zanedbatel-
ném rozdílu v ceně, ale podstat-
ném rozdílu v rozsahu vodárenské 
a stokové sítě při porovnání stavu v 
Praze a v Lysé. Z rozpočtu předklá-
daného vedením města u kapitoly 
„Vedlejší hospodářská činnost“ 
jsme mohli vyčíst, že v roce 2012 
byl výnos z pronájmu vodovod-
ních řadů 5,640.000,- Kč. O tuto 
částku bylo posíleno hospodaření 
vedení města. V návrhu rozpočtu 
z 31. 10. 2012 pro rok 2013 je počí-
táno rovněž s převodem stejné část-
ky opět na krytí hospodaření vedení 
města. Přitom byla cena vodného 
stočného, proti předcházejícímu 
roku zvýšena. Nutně se nabízí 
otázka, kam se poděl a kde je ten 

rozdíl? Domnívám se, že cena vody 
v našem městě, jako základní lidské 
potřeby, by neměla být předmětem 
zisků tím spíše, že vodní zdroj prá-
vě tak jako pozemek, na kterém se 
nalézá, je majetkem města, tak jako 
vodárenská technologie a veškeré 
vodovodní řady. Totéž platí o stoko-
vém – kanalizačním řadu a čistírně 
odpadních vod.  

Dle přílohy č. 12 k vyhlášce 
č.: 428/2001 Sb., je uvažována 
spotřeba vody na jednoho obyva-
tele rodinného domu 36 m3 za rok 
(u obyvatele bytu v bytovém domě 
je stanovena spotřeba 35 m3 za 
rok). Naším návrhem je stanovit 
základní cenu vodného stočného 
na toto množství v odpovídají-
cí nákladové výši (tedy bez zisku 
a marže) pro všechny občany, kteří 
mají trvalé bydliště v našem městě. 
Spotřebovaná voda nad normo-
vané množství, by pak měla cenu 
zahrnující zisk i marži. Například 
napouštění bazénu a občasná vý-
měna jeho vody, zalévání trávníků 
vodou z vodovodu nebo mytí auta, 

zdvihne její celkovou spotřebu 
a cena za vodné/stočné by se pak 
skládala ze dvou položek. Základní 
cena za normové množství vody 
pro osobní spotřebu (cca 3 m3 za 
měsíc) a zvýšenou cenu za nadli-
mitní odběr. Jsme si vědomi určité 
vyšší náročnosti při účtování, avšak 
po konzultaci s programátory IT 
v tom není zásadní problém. Ze zá-
kona stanovuje cenu vodného/stoč-
ného, právě tak jako výši nájemné-
ho Rada města. Takže námi voleni 
zástupci nám obratně vytahují pe-
níze z kapsy na krytí svých amatér-
ských a nehospodárných investič-
ních pokusů.  Dle statistiky vedené 
odborem vnitřních věcí MěÚ nám 
město stárne. Přibývá důchodců 
a nezaměstnaných bez ohledu na 
věkové složení. Nejen těmto, ale 
i rodinám s dětmi bychom měli 
ulehčit nepříznivou fi nanční situaci. 
Vodné stočné i nájemné za bytové 
a nebytové prostory je v naší moci. 
Energie zatím ne. Jsem zvědav, jak 
si osvícené vedení radnice a moudří 
radní s touto problematikou poradí 
pro následující – volební rok.

 Tomáš Sedláček

Reaguji na dva články od čle-
nů KSČM v Listech č. 6 k 68. 
výročí osvobození Lysé nad 
Labem. Prožila jsem toho od 
té doby dost, abych se mohla 
k věci objektivně vyjádřit. Ano, 
je to tak, vojáci Rudé armády 
byli přivítáni s úžasnou radostí, 
s nepopsatelně emotivním vzru-
šením. Jen cynik by nevzpomněl 
s úctou na jejich padlé hrdiny. Ne-
tušili jsme ovšem, že jejich oběti 
a naše spontánní nadšení poslouží 
komunistickým politikům, aby ofi -
ciální německý Protektorát Čechy 
a Morava byl záhy proměněn za 
neofi ciální protektorát sovětský. 
Nebýt míru, byl by ještě zrůdnější, 
protože vystupoval proti polovi-
ně národa, který byl rozdělen na 
prověřené a neprověřené, vedle 
velkých továrníků a velkostatkářů 
byli zdecimováni i malí živnost-
níci a rolníci, povolaní straníci 
určovali osudy občanů, zaslouži-
lá inteligence šla do vězení a do 
uranových dolů (dr. Dohalský). 
A když se konečně lidi ozvali, při-
jela nás „osvobodit“ sovětská ar-
máda podruhé.

Může se někdo divit, že jsme 
začali glorifi kovat americkou ar-
mádu, která osvobodila jihozá-
padní území naší republiky, kdy 
se o jejich zásluhách nesmělo 
čtyřicet let mluvit? Když komu-
nisté likvidovali pamětní desky 
a pomníčky připomínající jejich 
zásluhy a oběti? Když diploma-
té zastupitelství USA objížděli 

jednou ročně západní obce, aby 
uctili své vojáky minutou ticha 
a ozdobili je věncem, a už hodinu 
za nimi jely naše orgány tu ne-
chtěnou výzdobu uklidit? Na zá-
kladě amerického osvobození se 
přece nezrodilo násilí, nevznikaly 
hony na čarodějnice a veškerá lež, 
ve které jsme pak žili. Tak kdo sa-
kra přepisuje dějiny?

Po válce prožili jednu z největ-
ších křivd i čs. letci bojující za naši 
svobodu v Anglii a vojáci na jiných 
frontách (gen. Přikryl) a přede-
vším sokolské a skautské hnutí. 
Státotvorní Sokolové, bez nichž 
by naše republika vůbec nevznik-
la, byli komunisty zlikvidováni 
(Viktor Heller). Proto považuji za 
nestydaté, aby se jejich válečných 
obětí dovolával kterýkoliv komuni-
sta. Že i komunisté jako pročesky 
jednající občané přišli o život, to 
nikdo nepopírá, ale bylo to přede-
vším pro naši republiku, a ne pro 
následnou bolševickou stalinskou 
brutalitu.

Tak abych to shrnula. Z úcty 
ke všem mrtvým hrdinům, kteří 
pro naši vlast položili své životy, 
nepolitizujme nad jejich oběťmi! 
Nepaušalizujme zásluhy či viny, 
protože ať je člověk z té či oné poli-
tické strany, jedná buď dobře, nebo 
zle. Zla tady bylo opravdu dost, 
a kdo ho páchal, ať se raději zdrží 
projevu!

Tolik tedy ke snaze přepisování 
dějin v současné době, soudruzi!

Jana Křížová

O snaze přepisovat dějiny

Vlastně mě ani nepřekvapil po-
stoj komunistů k pietnímu aktu 
8. května, kdy se jako každý rok 
scházíme na hřbitově, abychom 
si připomněli oběti II. světové 
války. Zástupci města, sokolové, 
baráčníci a další občané našeho 
města. Nejsou to žádné oslavy, ale 
vzpomínka na ty, kteří své životy 
položili na frontě východní či zá-
padní, v nacistických kriminálech 
proto, abychom my mohli žít. 
Nemluví se o tom, kdo se zaslou-
žil více či méně. Žádná politická 
agitace. K pomníkům položíme 
květiny, Marcela Chloupková 
zavzpomíná na lyské občany, 
kteří se konce války nedožili 
a tím naši vzpomínce dá „lidský 
rozměr“, který podobným akcím 
někdy chybí. Každoročně z jiné-
ho pohledu a my jsme jí za tyto 

informace vděčni. Za to, že letos 
připomněla padlé z řad sokolů, jí 
moc děkuji také z toho důvodu, 
že sokolská jednota byla v našem 
městě založena přesně před 145 
lety. Rovněž jsem si rád přečetl 
článek žákyně 9. třídy D. Tang-
lové. Její slova o atmosféře na-
bité zvláštním kouzlem jsem po-
chopil. Na rozdíl od komunistů, 
kteří pocítili „znevážení padlých 
hrdinů z řad komunistů“ a celé to 
bylo „nevyvážené, jednostranné, 
zjednodušeně trapné“ a také „ne-
horázné a nedůstojné“. Závěrem 
se ještě vysoce zastyděli za sou-
časnou vedoucí garnituru města. 
A co se týče „přepisování dějin“ 
v současné době? Pánové, to 
snad už máme dávno za sebou.

Jaroslav Denemark, 
starosta Sokola Lysá nad Labem 

Pietní akt na hřbitově

Protože uplynulé měsíce při-
nesly řadu událostí a informací 
ohledně lyské spalovny, připra-
vil jsem pro spoluobčany výtah
 z aktuálních informací od sdruže-
ní Arnika, které se lyskou spalov-
nou dlouhodobě zabývá v rámci 
svého programu sledování toxic-
kých látek v životním prostředí. 

Spalovna nebezpečných od-
padů není schopna sladit svou 
technologii s novým fi ltrem na 
zachycování nebezpečných dioxi-
nů. Nezajistila ani zcela bezpečné 
skladování nebezpečných odpa-
dů, které pálí. Jímání popílku, 
který vzniká při spalování a jsou 
v něm koncentrované jak dioxiny, 
tak těžké kovy, také není uspoko-
jivě vyřešeno. Spalovna v součas-
ném stavu není schopna zaručit 
dostatečnou ochranu životního 
prostředí a nevyhovuje tak po-
žadavkům zákona o integrované 
prevenci a omezování znečištění. 

Vyplývá to z letošní korespon-
dence mezi provozovatelem spalov-

Filtr spalovny nefunguje, povolení se přezkoumává 
ny a úřady, kde provozovatel mimo 
jiné v dubnu napsal: „Jsme sice 
schopni spalovnu zapálit, ale po 
2 až 3 dnech jsme nuceni ji odstavit 
z provozu, protože systém regene-
race fi ltrů nefunguje dostatečně.“ 

Při opětovném zhášení a na-
jíždění spalovny dochází k nej-
vyšším únikům toxických látek 
do životního prostředí, ale aktu-
álně platná povolení v dostatečné 
míře tyto situace neřeší. Spalov-
na dokonce nemusí během zku-
šebního provozu dokonce ani 
provádět měření těch nejnebez-
pečnějších látek, jež unikají do 
životního prostředí. 

Posledního květnového dne pro-
běhlo na krajském úřadě jednání, 
na kterém krajský úřad přislíbil, 
že do července provede místní še-
tření a zahájí přezkumné řízení 
integrovaného povolení spalovny 
k provozu. Stalo se tak na základě 
připomínek občanských sdružení 
Arnika a Lysin. Zástupce provozo-
vatele BDW Line Alexis Welter se 

na jednání snažil tvrdit, že spalovna 
vlastně nezahájila zkušební provoz, 
ale že šlo „jen o zkoušky“. Opakoval 
rovněž, že fi rma nyní řeší spor s do-
davatelem fi ltrů. 

Sdružení Arnika a Lysin poža-
dují, aby bylo nejpozději do dvou 
měsíců od opětovného zapálení 
spalovny provedeno kontrolní mě-
ření spalin a aby došlo k defi nici 
přísnějších podmínek pro provoz 
zařízení obecně.

Jednání o spalovně se nezúčastnil 
nikdo ze zástupců města Lysá nad 
Labem. V internetových diskusích 
občané města přitom vyjadřují do-
jem, že městským zastupitelům je 
problém spalovny ukradený, přes-
tože hodně obyvatelům Lysé spa-
lovna vadí kvůli haváriím a neplnění 
dřívějších slibů o jejím dovybavení. 

Ve světle toho stojí za povšim-
nutí i seminář Uplatnění evropské 
legislativy v odpadovém hospodář-
ství měst a obcí, který pouhý den 
před jednáním na krajském úřadě 
uspořádal v Lysé Spolek pro rozvoj 

města Lysá nad Labem (předseda 
Hynek Fajmon) ve spolupráci se 
Skupinou evropských konzervativ-
ců a reformistů. Vedle toho je medi-
álně známá i snaha ODS na národ-
ní úrovni prosazovat, samozřejmě 
z veřejných peněz, výstavbu spalo-
ven pod záminkou energetického 
využívání odpadu. Jenže chyba láv-
ky, energeticky lze využívat jen to, 
co dobře hoří, a takových druhů od-
padů je opravdu hodně málo. Vždyť 
jenom zdejší malá spalovna spálí 
zemního plynu denně za 30.000 Kč, 
aby odpady spálila, a to mezi nimi 
má i hořlavé odpady z lakoven. Jako 
voliči bychom měli být ostražití, aby 
snaha prosazovat spalovny neby-
la stejný tunel z našich do něčích 
kapes jako třeba fotovoltaika, jejíž 
příliš štědrou fi nanční podporu pro-
sadili někteří poslanci ODS a ČSSD 
před rokem 2006 a ani zeleným 
v parlamentu v letech 2006–2010 
se ji nepodařilo včas dostat do přija-
telných mezí. 

Tomáš Petrův

Vážení spoluobčané, rodáci, 
přátelé a příznivci, dovolujeme 
si vás pozvat na naši Dvorec-
kou pouť, která se koná v neděli 
7. 7. 2013. Celý program je uve-
den na pozvánce na titulní straně 
a ještě něco víc vás čeká přímo 
na místě. Vše se bude odehrávat 
na hřišti a jeho okolí. Pohoštění 
je zajištěno v hostinci „U Háje“. 
Při nepřízni počasí bude program 
převeden tamtéž. Sváteční slovo 
přednese kněz P. Porochnavec ve 
14.00 hodin v kapličce.

Okolnosti nás však nutí se zmí-
nit ještě o jedné velice nepříjemné 
záležitosti, na kterou musíme od 
zveřejnění v červnových Listech 
denně odpovídat ať spoluobča-

nům, tak i návštěvníkům Dvorce 
a také obyvatelům okolních obcí. 
Je to pouťová slavnost 30. 6. 2013. 
Jedná se o víceméně soukromou 
akci určité skupiny lidí ze Dvor-
ce. Dvorecká pouť se koná vždy 
první neděli v červenci tj. letos 7. 
7. 2013 kdy tuto pouť pořádá OV 
Dvorce. Omlouváme se všem, 
které to rozhořčilo, že se tato akce 
nazývá tradiční dvorecká pouťová 
slavnost, ale vysvětlení si musí ka-
ždý vyžádat od organizátora. Věří-
me, že se 7. 7. 2013 sejdeme v hoj-
né účasti. Více informací na www.
dvorecaci.cz, dvorecaci@email.cz.

Distancujeme se od soukromé 
akce konané 30. 6. 2013.

                                           OV Dvorce

Dvorecká pouť

Dne 19. 5. 2013 zemřel ve svém 
domově na Novém Zélandě český 
rodák a světově proslulý keramik 
Mirek Smíšek. 

Pocházel od Kladna, od r. 1938 
však žil v Lysé nad Labem a navště-
voval gymnázium v Nymburce. Se 
svým kamarádem Milošem Štefán-

kem se zapojil do odbojové činnosti, 
byl zatčen a internován do tábora 
v Rakousku. Při pokusu o útěk do 
Anglie byl spolu s kamarádem opět 
zatčen, odsouzen k nuceným pracím 
a osvobození se dočkal až v r. 1945. 
Po válce se nakrátko vrátil domů, 
v r. 1948 však opět spolu s Milošem 

Štefánkem odchází do Austrálie, 
kde začal pracovat v keramické díl-
ně. Keramiku však začal velmi záhy 
vnímat jako umění a v oboru se 
soustavně vzdělával i v Japonsku či 
Velké Británii. Defi nitivně se usadil 
na Novém Zélandě, kde založil tři 
keramické dílny, inicioval vznik gale-
rií, obchodů s uměleckou keramikou 
a novozélandského muzea keramiky. 

Smíškova keramika a porcelán 
se solnou glazurou se brzy světově 
proslavila, byla na celé řadě světo-
vých výstav, získala mnoho ocenění 
i vyznamenání a zaujala i tvůrce 
fi lmové trilogie Pán prstenů. Mirek 
Smíšek sám byl nositelem Řádu brit-
ské legie a vyznamenání generálního 
guvernéra Nového Zélandu. Při své 
poslední návštěvě ve své bývalé vlasti 
v r. 2011 převzal z rukou ministra za-
hraničí Karla Schwarzenberga oce-
nění Gratias Agit za šíření dobrého 
jména České republiky v zahraničí. 

Byla to také jeho poslední návště-
va v Lysé nad Labem, kde vyrůstal 

Za panem Mirkem Smíškem a kde byl po tolika letech slavnostně 
přijat na radnici i spolu se svou že-
nou, novozélandskou keramičkou 
Pamellou Annsouth.  Přijel do města 
zavzpomínat a setkat se s mladými 
lidmi, aby jim alespoň trochu zpro-
středkoval tajemství svého originál-
ního umění a mezinárodního úspě-
chu. Jeho přednáška na SŠOGD, 
kterou pomohla zorganizovat paní 
ředitelka Mázlová, byla neuvěřitelně 
inspirativní. Starý pán rázem ožil 
a stále bravurní češtinou hýřil vtipem 
i historkami. Dojemné bylo jeho se-
tkání s bývalými kamarády z mládí, 
s p. Koleškou a s p. Závodnikem, 
jejichž přítomnost na přednášce vů-
bec nečekal. Oba se pak zúčastnili 
slavnostního oběda, který na počest 
Mirka Smíška uspořádal pan staros-
ta Havelka. 

Odešel velký vlastenec a umělec, 
který ani na druhém konci světa ne-
zapomněl na svou zemi a na malé 
město, kde strávil důležité roky své-
ho dospívání.

Čest jeho památce.
Markéta Fajmonová
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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 všechny nové členy 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 střed-
ním tempu s využitím váhy vlastního těla, popřípadě jednoduchých pomůcek. 
Velmi úspěšně přispívá ke snížení nadváhy a tvarování postavy. Na začátku 
se opět zahřejete, hlavní část je posilovací a konec hodiny je věnován dlou-
hému strečinku, který je nezbytný po každém cvičení... Cvičíme s činkami, 
gumičkami, overbaly a vahou vlastního těla v aerobním pásmu (ve kterém 
tělo spaluje zásobní tuky).
 1. 7.  břicho speciál
 8. 7.  činky
 15. 7.  gumičky
 22. 7.  oberbaly
 29. 7. Kalanetika…

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

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

PONDĚLKY

Veslaři a velká voda

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“!
ZUMBA VENKU:

• ÚTERÝ 19 – 20 h.,
 areál Psí školy Superpes před dostihovým 
 závodištěm, povrch tráva
 Cvičíme tyto dny (pouze za příznivého počasí): 
 16. 7., 30. 7., 6. 8., 13. 8., 20. 8., 27. 8. a 3. 9.

Cena hodin je 70 Kč. Cena pro studenty 60 Kč.
Změny vyhrazeny.

V případě zájmu možnost zavést i kondiční trénink. 

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

e-mail: hanouskova@seznam.cz, tel.: 723 951 565
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Prezentace 12.30 hodin
Zahájení závodu 13.50 hodin
Předškoláci (120 m) 13.55 hodin
Žákyně mladší (680 m) 14.00 hodin
Žákyně starší (800 m) 14.10 hodin
Žáci mladší (800 m) 14.20 hodin
Žáci starší (750 m) 14.30 hodin
Dorostenci (2070 m) 14.40 hodin
Ženy a dorostenky (2070 m) 14.50 hodin
Muži, mílaři (4140 m) 15.00 hodin
Vyhlášení výsledků uvedených závodů  15.30 hodin
Muži, vytrvalci - hlavní závod (8280 m) 16.00 hodin

Běh zámeckou zahradou – jubilejní 50. ročník
Sokol Lysá nad Labem pořádá v sobotu 7. září jubilejní 50. ročník tradičního Běhu zámeckou 
zahradou. Letos navíc v rámci oslav 145. výročí založení sokolské jednoty v Lysé nad Labem.

V prvním ročníku v roce 1941 závodilo 8 běžců, ale v roce 1947 již tento významný závod vyhrál 
Emil Zátopek. Před osmi lety se k pořadatelství vrátil Sokol za spolupráce Svazu českých turistů. 

Program letošního BZZ je stejný jako v minulých letech, pouze délka tratí byla upravena od roku 2009 
v souvislosti s následky vichřice, která v zámeckém parku pokácela více než 100 stromů:   

Pro seniory nejsou vypsány zvláštní závody ,
Věcné ceny pro 1. až 3. místo.
Pohár MěÚ Lysá nad Labem pro vítěze hlavního závodu.

Startovné:
dospělí – 50 Kč, dorost – 20 Kč, žactvo – 0 Kč

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

TJ Sokol Lysá nad Labem

Dne 8. května se konal první roč-
ník májového pochodu s hůlkami. 
Registrace a start účastníků byl od 
nádraží v Lysé nad Labem, odtud 
jsme se za slunného počasí a v hoj-
ném počtuvydali směrem do Ostré. 
Tam nás čekal lehký oběd, doplnění 
pitného režimu a chvilka odpo-
činku. Po doplnění energie jsme 
navštívili místní Botanicus a jeho 
zahrady. Po prohlídce jsme vyrazili 
okolo jezera a podle Labe směrem 
na zříceninu hradu Mydlovar. Od-
tud nás čekala poslední etapa do 
Kostomlat. Cílová rovinka od Labe 
do vesnice se zdála být nekonečná, 
přesto všichni účastnící dorazili do 
cíle ve zdraví a s úsměvem. Závě-
rečné posezení s rozdáním medailí 
a dobrý pocit z aktivně prožitého 
dne, stál za to. 

Délka trasy: 17,6 km           
Počet kroků: 23.459     
Výdej energie: 4.435 kj 
První ročník májového Nordic 

Walkingu se velice vydařil, a proto 
připravujeme podzimní pochod, 
který se uskuteční začátkem září.

 
Nordic Walking - sport 
pro všechny generace
- půjčovna, prodej a servis holí
- prodej krokoměrů 
 a kompresních legín
- výuka a instruktáž
- kurzy pro začátečníky 
 i pokročilé

Jako ofi ciální Birki Nordic 
Walking centrum vám poskytu-
jeme záruku kvalitního tréninku 
a technické podpory včetně za-
půjčení holí a krokoměrů, abyste 
tento sport mohli naplno objevit.                                                                                                                                         
  A jak to vlastně probíhá? 

Máte-li zájem o tuto aktivitu, 
stačí přijít k nám a zeptat se na vše, 
co vás zajímá. Můžete si půjčit hole 
z naší půjčovny jen tak na vyzkouše-
ní, můžete si hole koupit, můžete se 
zúčastnit pravidelných hodin Nor-
dic Walkingu.

Pravidelné lekce Nordic Walk-
ingu začínají 2. září v 18.30 hodin 
od ZŠ Komenského (vždy v pon-
dělí a ve čtvrtek).

Renata Zápotocká

Májový Nordic Walking

Od prvních závodů v letošním 
roce provází veslařské závody ne-
přízeň počasí. Snad jen Ústecká 
zatáčka - závody pořádané ve dnech 
11. – 12. 5. v Ústí nad Labem byly 
dokončeny ve všech vypsaných 
jízdách a naši veslaři získali řadu 
medajlí: dvojskif žáků starších – 
Céza M., Radek M., Krakuvčíková 
N. na skifu v kategorii žačky starší, 
junioři – Vrátil L., Ryšavý J. na ski-
fech i dvojskifu, dvojka dorostenek 
– Lambertová M., Hamerová M., 
žačky starší – Krakuvčíková N., Sa-
dílková T. na dvojskifu, Marešová E. 
na skifu dorostenek, dále dorosten-
ky Lambertová M., Šoukalová T., 
Ryšavá A., Hamerová M. na čtyřce 

bez kormidelníka, Zavadil J. na 
skifu dorostenců, dvojskif doroste-
nek Babecová  Z., Sloupová T. Me-
zinárodní regata v Brně ve dnech 
18. – 19. 5. byla předčasně ukonče-
na, protože velké vlny v neděli způ-
sobily nejen neregulérní podmínky, 
ale některé lodě se dokonce naplnily 
po okraj a začaly se potápět. Nepří-
zeň počasí se nadále stupňovala. 
Ve dnech 1. – 2. 6. jsme pořádali 
Memoriál J. Vejlupka v Lysé nad 
Labem. V sobotu od rána nepřetr-
žitě pršelo a náš obdiv patří všem 
závodníkům, kteří statečně závodili 
a bojovali o medajle. Byli většinou 
celí promoklí. Dále patří velký dík 
všem rozhodčím a v neposlední řadě 

všem, kteří se podíleli na organizaci 
závodů a také našim hasičům. Ne-
děle začala bez deště, ale s obavami. 
Na některých místech v ČR bylo již 
vyhlášeno povodňové nebezpečí. 
Spousta našich kamarádů předčas-
ně odjížděla zajišťovat své loděnice, 
protože se začínaly zvedat hladiny 
řek. Okolo poledne foukal již velice 
silný vítr, hladina Labe stoupala a 
vlny nedovolily dokončit program. 
Závody byly rozhodnutím vrchní-
ho rozhodčího a ředitele závodů 
ukončeny. Potom jsme již s napětím 
očekávali vývoj na našich řekách. 

100. ročník Primátorek byl z důvo-
dů povodní odložen, Oblastní pře-
bory zrušeny bez náhrady. Oddíly 
na Labi a Vltavě postupně zveřej-
ňovaly fotografi e svých loděnic po-
stižených povodní, a my jsme měli 
možnost vidět celou spoušť, kterou 
velká voda způsobila. Přejeme všem 
hodně sil při odstraňování následků 
povodní a určitě najdeme způsob, 
jak postiženým oddílům pomoci. 
Všichni se společně sejdeme v Ra-
čicích na Mistrovství ČR, doufejme, 
že již v lepších podmínkách. 

Naďa Tlamichová

Nevíte jaké 
potraviny naku-
povat, neorien-
tujete se v oba-
lech na výrob-

cích, začínáte hubnout každým 
rokem, každého prvního a kaž-
dé pondělí, udělejte letos změnu 
a přijďte do kolektivu.

V kurzu máte možnost:
- změnit svůj životní styl
- zredukovat váhu
- porozumět označování 
 na obalech výrobků
- naučit se nakupovat kvalitní 
 potraviny
- získat pomůcky usnadňující 
 hubnutí
- naučit se sestavit si vhodný 
 a zdravý jídelníček
- ochutnat potraviny vhodné 
 při hubnutí
- příjemně strávit čas ve společ-
nosti lidí majících stejný cíl

Kurzy trvají 11 týdnů a tvoří je 
každý týden jedna tříhodinová sku-
pinová lekce (2 hodiny povídání 
+ 1 hodina cvičení).

Podzimní kurzy v Lysé nad La-
bem začínají 15. 9. 2013 od 17.00 
hodin v ZŠ Bedřicha Hrozného.

Individuální poradenstvía kurzy 
probíhá nepřetržitě.

Výživová poradna se nachází ve 
zdravotním středisku v Lysé nad 
Labem (analýza skladby těla, po-
radenství v oblasti výživy, vytvoření 
redukčního plánu).

Kurz snižování nadváhy 
a zdravého životního stylu

Kalendář podzimních akcí:
-  15. 9. 2013 začátek kurzů 
 v Lysé nad Labem pro začáteč-
 níky i pokročilí
- 17. 9. 2013 začátek kurzů 
 v Čelákovicích pro začátečníky 
 i pokročilí
- 18. 9. 2013 začátek kurzů 
 v Nymburce pro začátečníky 
 i pokračovací
- 5. 10. 2013 Den Zdraví, krásy 
 a pohybu – přednáška MUDr. 
 Kateřina Cajthamlová
- 25. – 27. 10. 2013 cvičebně-
 relaxační víkend v Orlických 
 horách, hotel Studánka
- 29. – 1. 12. 2013 sportovní 
 víkend v Havlíčkově Brodě

Přihlášky a informace:
Renata Zápotocká, výživový poradce
www.vyzivovyporadce-hubnutí.cz
tel.: 775 246 033

Žádost o pomoc při 
přípravě oslav 100 let 
založení fotbalu 
v Lysé nad Labem

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. 

Na listopad 2013 připravuje-
me společenský galavečer spojený 
s výstavou dokumentů z fotbalové 
historie. 
Kontaktní osoby pro 
předání dokumentů:
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.
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PSÍ SALON  www.superpes.cz
Kompletní úprava psů všech plemen

Objednávky na tel.: 720 442 381

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

Koupím nebo pronajmu garáž v Lysé nad Labem a okolí, tel.: 774 336 680.

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

CENTRUM BELLA
Regenerační, masážní a kosmetické centrum
AKČNÍ NABÍDKA 50% SLEVA

- NOVINKA - Detoxikace pomocí profesionálního 
 přístroje Bioenergiser, intenzivnější látková výměna, 
 celkové zvýšení energie / 290 Kč
- Magic Wrap - detoxikační zábal v minerálech 
 z Mrtvého moře, vyditelné zeštíhlení, léčivé účinky 
 na pokožku / 750 Kč
- Kavitace - odstranění tukových polštářků 
 ultrazvukem / 500 Kč
- Redukce celulitidy radiovou frekvencí / 500 Kč
- Lymfodrenáž 4+1 ZDARMA / 1000 Kč
- Rejuvenace - omlazení obličeje radiovou 
 frekvencí / 500 Kč
- Základní kosmetické ošetření / 360 Kč
- NOVINKA - Čokoládová maska 
 – obličej / 150 Kč + dekolt / 200 Kč

www.centrumbella.cz, liposukcebella@seznam.cz
tel.: 720 253 573, kosmetika tel.: 606 171 557
Husovo nám. 15/4, 289 22  Lysá nad Labem

 

 

 

 

 

 

 

ZÁMECKÁ KAVÁRNA
PRODEJNÍ DOBA 

Domov Na Zámku Lysá nad Labem 
 

Zámek 1, 289 22  Lysá nad Labem 

Pond lí 8 – 9,30   12,30 – 15,00 

Úterý  8 – 9,30   12,30 – 15,00 

St eda  8 – 9,30   12,30 – 15,00 

tvrtek    - 

Pátek  8 – 9,30   12,30 – 15,00 

Sobota  9,30 – 11,30  12,30 – 17,00 

Ned le     - 

Vážení a milí,
zveme Vás do naší Zámecké kavárny v nové otevírací dob . 

P ij te ochutnat dobrou zámeckou kávu, sladkost 
 i sklenku vína

Pronajmu hospůdku 
„U Žraloka“

Lysá nad Labem, U Braňky 236
Kontaktní osoba:

Váša Jiří
tel.: 776 388 833

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!
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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

Čeští světci v nebeském Jeruzalémě 
 

Koncert se uskuteční v neděli 29. 9. 2013 v 15 hodin  
v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Lysé n. L. 

  
Předprodej vstupenek 120,-Kč v Městské knihovně Lysá n. L. 

Prodej vstupenek před koncertem 150,-Kč 
 (žáci ZUŠ po předložení průkazu vstupné 50,-Kč) 

 
 

Koncert v rámci Polabských variací 2013 se koná za finanční podpory  
města Lysá nad Labem a Davida Kolářského - zámeckého zahradníka 

Vážení milovníci dobrého vína,
již tradičně, letos popáté, pro Vás připravujeme v polovině září 

LYSKÝ KOŠT VÍNA. Stejně, jako v uplynulých letech budete mít 
možnost „okoštovat“ na 100 různých vzorků vína, převážně ročníku 
2012. Košt proběhne opět ve dvou dnech a k ochutnání připravíme 
vínečka z vinařství již tradičních, ale stejně jako každý rok zařadíme 
i několik nových zajímavých vinařů, které jsme „objevili“ v průběhu 
uplynulého roku.

V programu nebude chybět živá muzika k poslechu i tanci, popi-
jeme čerstvý vinný burčák a uspokojíme i „hladovce“ nabídkou gri-
lovaných i jiných specialit. Na Vás je jen dorazit s „dobrou náladou“ 
a o zbytek se již postaráme...

Tímto tedy zveme Vás všechny, kdo máte rádi dobré víno a vše s 
ním spojené.

Na Vaši návštěvu se těší  Lucie a Jaroslav Blažkovi.

Bližší info o programu na www.vinoteka-lysa.cz 
nebo přímo ve Vinotéce.
Vinotéka Lysá nad Labem, Husovo náměstí 22
+420 603 237 363, +420 724 242 310
info@vinoteka-lysa.cz

V. LYSKÝ KOŠT  VÍNA
ve dnech 13. 9. od 15.00 hodin
a 14. 9. od 12.00 hodin

vi.

2

Autobusový zájezd
„Biskupská cesta“

Navštívíme hrad Jenštejn,
hrad a zámek v Roudnici 
nad Labem (s ochutnávkou 
roudnického vína) a městskou 
památkovou rezervaci 
Litoměřice s katedrálou 
sv. Štěpána.
Prodej rezervací v ceně
250,-Kč v Městské knihovně
Lysá nad Labem.
Odjezd z Husova náměstí je 
v 8 hodin. Oběd s sebou.

Polabské variace se konají za fi nanční podpory města Lysá nad Labem 
a Davida Kolářského – zámeckého zahradníka

Zájezd po stopách pražských 
biskupů a arcibiskupů je

pořádán v neděli

Spolek pro rozvoj města Lysá nad Labem vyhlašuje III. ročník soutě-
že 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 občané města Lysá nad Labem jak 
v roli nominujícího, tak nominovaného.

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

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

Podmínkou nominace je elektronické podání zaslané nejpozději 
do 31. srpna 2013 na e-mailovou adresu rozkvetlaokna@seznam.cz. 
Součástí nominace musí být venkovní fotografi e oken nominované-
ho domu nebo bytu respektive celkový pohled na nominovaný dům, 
adresa nemovitosti a datum pořízení fotografi e. Nezapomeňte také 
uvést kategorii, do které objekt nominujete!!!

Podmínkou k účasti v soutěži je, že okna rodinného domu či bytu 
nebo celý dům jsou zkrášleny kvetoucí květinovou výzdobou. O pořadí 
v soutěži rozhodne porota, výsledky soutěže budou vyhlášeny během 
podzimu 2013.

Oceněny budou 3 nejlepší „kvetoucí domovy“ v každé kategorii. 
Vítěz obdrží odměnu ve výši 1500 Kč, druhý v pořadí ve výši 1000 Kč 
a třetí v pořadí ve výši 500 Kč. Všichni ocenění od 1. do 3. místa vyhrají 
také zájezd pro 2 osoby do sídla Evropského parlamentu ve Štrasburku.

Za Spolek pro rozvoj města Lysá nad Labem,
Hynek Fajmon, předseda

Soutěž Rozkvetlá okna

POZVÁNKA NA 
XIII. ROMSKÝ

HUDEBNÍ FESTIVAL
Zveme Vás na XIII. Romský hudební festival, 

tato kulturní událost se po 13 let své existence, 
snaží o prezentaci současné i lidové romské tvorby. 
Cílem festivalu je pak především seznámit širokou 
veřejnost s romskou kulturou a uměleckou tvorbou.

XIII. Romský hudební festival se koná 
dne 17. 8. 2013 ve 12.00 hodin

v zámeckém parku v Lysé nad Labem
Hlavním hostem romského festivalu bude 

Gipsy.cz
Dále bude účinkovat:

taneční skupina Mirikle
hudební kapela Verdis Roma

taneční soubor Ćiriklore
hudební kapela Grosmos

a mnoho dalších tanečních souborů 
a hudebních kapel

Polabské muzeum, p.o. 
- Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem

Barrandov Studio - divize Fundus
pořádají ve dnech 

27. a 28. července 2013
od 10 do 16 hodin

Skanzen v pohádce
aneb

Nahlédnutí do pohádky 
Zdeňka Trošky
„Z pekla štěstí“

prostřednictvím dochovaných originálů kostýmů 
z barrandovského Fundusu

ve Skanzenu v Přerově nad Labem
Program:
 - diktáty ve staré škole v podání Zdeňka Trošky
 - výstava originálů kostýmů z pohádek režiséra Zdeňka Trošky
 - soutěže pro děti s odměnami
 - fotokostymérna
 - můžete se vyrobit i dárek u mistra dřevořezbáře 
   a paní keramičky na kopacím kruhu
 - občerstvení
Vstupné:
 - rodina (2 dospělí + 2-3 školáci): 280,- Kč
 - senioři, studenti a školáci: 60,- Kč
 - dospělí: 110,- Kč

www.polabskemuzeum.cz
www.barrandov.cz


