
LISTY
V dnešním čísle:
Informace z jednání rady 
a zastupitelstva města ........ 3 - 5
Kladení věnců ........................ 6
Noc kostelů ............................ 7
Zámecké novinky .................. 11
Festival Kefír 2012 ............... 18
Rybářské závody .................. 21 

město Lysá nad Labem a okolí                            www.mestolysa.cz                                                           Cena: 9 Kč                                         5 /2012

Generál Jan Špork
Díky vojenskému talentu uplatněnému proti Turkům ukořistil a od 
císaře vydobyl bohatství, které mu dovolilo skoupit po třicetileté 
válce Lysou (a dalších osm panství) a získat tak v r. 1664 i titul 
říšského hraběte. Válkou zpustlou Lysou stavebně povznesl 
a obnovil kolovratský špitál. V kostele sv. Jana Křtitele je umístěn 
jeho náhrobní kámen z červeného mramoru, s vytesanou postavou 
v životní velikosti.

Bratři Ebenové

Na začátku června uvítáme v Lysé nad Labem 
populární umělecké trio Bratrů Ebenů, které 
nám naservíruje tác chlebíčků v podobě písniček 
ze stejnojmenného nového alba - Chlebíčky. 

Hudební skupina Marka, Davida a Kryštofa 
Ebenových patří již řadu let mezi stálice českého 
hudebního nebe a jejich jemná ironie, svižný slov-
ník, neotřelé rýmy a cit pro písňovou pointu si zís-
kal publikum napříč hudebními žánry. Originál-
ním spojením Markovy kytary, Kryštofova klaví-
ru či fl étny, Davidova klarinetu a sopránsaxofonu 
se vytvořil ojedinělý “ebenovský sound“, oboha-
cený dalšími nástroji.  Již koncem sedmdesátých 
let, kdy vstupovali na scénu, se v jejich hudbě pro-
plétaly vlivy klasiky, folku, rocku či jazzu a prv-
ky vytříbeného hudebního humoru. Jejich projev 
je tak osobitý, že je nelze zařadit do žádného hu-

debního proudu, a tak tvoří zcela jedinečný, milý 
a pozitivní ostrůvek v hudebním moři naší popu-
lární scény. 

Vzhledem k vytíženosti všech členů kapely ne-
bývají jejich společná koncertní turné příliš čas-
tá. Proto bude pro Lysou jejich vystoupení vel-
kým uměleckým svátkem.  Využijte tedy jedi-
nečnou šanci vidět jejich hudební umění spojené 
s vtipem i laskavým humorem „na živo“, která se 
nyní nabízí. Na krásný hudební zážitek se může-
te těšit ve středu 6. června 2012 od 19.00 hodin 
v letním kině Lysá nad Labem. Vstupenky na 
tento jedinečný koncert lze zakoupit v předpro-
deji v Městské knihovně Lysá nad Labem nebo 
v Kině Lysá nad Labem. 

Jana Bajerová
Městská knihovna Lysá nad Labem

Vítání
ptačího zpěvu

Pro ty, kteří si chtějí vychutnat 
ranní procházku zámeckým parkem 
za doprovodu ptačího zpěvu a poví-
dat si o ptačích druzích, je sraz 
v Komenského ulici u hlavního 
vstupu do zámeckého parku 
v sobotu 5. května v 7.00 hodin.
 
Od 8.30 hodin je u Hrabanovské 
černavy, poblíž psího útulku, 
připraven program s ukázkami 
odchytu ptáků, výkladem a snad 
i zábavným programem pro děti. 

Provázet budou Pavel Marhoul 
(pavel.marhoul daphne.cz)
Petra Málková (tel.: 606 355 521, 
e-mail: pamalkova seznam.cz) 
a Vilém Jarský
e-mail: pap malkovva a seeseznzz am.czp ) 
a Vilém Jarskýkýý
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Lyský Montmartre
aneb
Setkání 
na Labi 
2012

se nekoná
Důvodem jsou plánované 

archeologické práce 
a rekonstrukce lyského 

podzámčí. 

Těšíme se na shledanou  
15. 6. 2013.

Velikonoční hody
Letošní velikonoční hody 

byly bohaté a to nejen na čoko-
ládová vajíčka (klasických po-
hříchu ubylo), ale i na kulturní 
program. Kdo měl zájem trávit 
pondělní odpoledne koncertem, 
mohl si letos poprvé vybrat. 
A nabídka byla vážně lákavá. 
Milovice nabízely koncert chla-
peckého sboru Boni Pueri, Lysá 
koncert Rožmberské kapely. Kam 
jít? Komu dát přednost? Nako-
nec jsem zvolil tradici lyských 
pondělních koncertů. Pravda je, 
že jsem měl obavy, aby účinkují-
cích nebyla přesila, protože poča-
sí ven moc nelákalo, ale dopadlo 
to dobře. Na zahájení koncertu 
se nás sešlo téměř osmdesát a to 
v průběhu přicházeli ještě další 
posluchači. 

Rožmberská kapela pod ve-
dením Mária Mesányho vsadila 
na poutavý výklad k jednotlivým 

skladbám, které byly samozřej-
mě inspirované Velikonocemi. 
Z Anglie přes Španělsko jsme 
došli až do Čech. Zajímavé bylo 
představení netradičních ná-
strojů, které upoutaly pozornost 
nejen očí, ale samozřejmě i uši. 
A tak jsme viděli a slyšeli kamzičí 
rohy, saracénskou loutnu, šalmaje, 
niněru ale také sopránový a alto-
vý pumort. Prostor dostal i „náš“ 
Jan Mikušek, který opět překvapil 
svým kontratenorem.

Z pohledu diváka hodnotím 
koncert jako další pěkný střípek 
do mozaiky lyských koncertů 
vážné hudby. Škoda jen, že měs-
to Milovice pořádá koncerty ve 
stejnou dobu a není tak možnost 
navštívit oba. Jistě by nás bylo 
více, kteří bychom rádi zhlédli 
oba koncerty. Snad se příští rok 
oba pořadatelé domluví.

Stanislav Svoboda

Milovaná i nenáviděná le-
genda českého rocku Katapult 
zahraje v sobotu 12. května od 
20.00 hodin v letním kině v zá-
meckém parku. Skupina Ka-
tapult vznikla v roce 1975. Po 
celou svou více než třicetiletou 
kariéru neopustila jednoduchý 
rockový styl, který jí přinesl 
mnoho příznivců i kritiků. Má 
za sebou více než 7000 koncer-

Katapult 12.5. v letním kině

tů, získala sedm zlatých desek, 
jednu platinovou a dva Zlaté 
slavíky. Vstupenky na koncert 
jsou v předprodeji v kavárně 
kina a v městské knihovně za 
220 korun, na místě koncertu 
budou o 30 korun dražší. Vstup 
do areálu od 18.30 hodin. Kon-
cert se uskuteční za každého 
počasí.

Kino Lysá nad Labem
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Informace z jednání rady a zastupitelstva města
6. jednání rady města se konalo 

20. 3. 2012. Více než tři desítky bodů 
ke schválení dávalo tušit časově ná-
ročný průběh. V úvodu jednání se 
dostavil pan Šolc ze společnosti ČEZ 
Distribuce, aby osobně vysvětlil situa-
ci kolem nutného otevření komunika-
ce ve spodní části Masarykovy ulice. 
Kabel je poškozen, místo poruchy lo-
kalizováno s přesností 90%. Poruchu 
je nutné odstranit, příčina poškození 
zatím není známa a v této chvíli není 
pro ČEZ prioritní – tedy pokud měs-
to nebude požadovat kauci 1 mil. Kč, 
jak zní požadavek zastupitelstva. Po 
obsáhlém vysvětlování postojů došlo 
ke kompromisu. Rada doporučila, 
aby zastupitelstvo schválilo prove-
dení opravy během prázdninových 
měsíců (menší provoz, nejsou vý-
stavy) o některém víkendu. Stavební 
práce provede fi rma PSVS, dodavatel 
komunikace, a to kvůli zachování zá-
ruky. O akci budou občané informo-
váni v předstihu v Listech i ostatními 
způsoby. Současně rada doporučila 
provést elektrickou přípojku stavební 
parcely poblíž místa poruchy za stej-
ných podmínek. Připojení se provede 
v chodníku.

V druhém bodu rada schválila 
příspěvek 4 tis. Kč místní organiza-
ce Českého svazu včelařů na nákup 
aerosolového vyvíječe pro ochranu 
včelstev. V bodu č. 3 rada schválila 
vyhrazení 1 parkovacího místa na 
jižním okraji Husova náměstí pro ob-
čana s průkazem ZTP. V dalším bodu 
rada schválila umístění reklamního 
návěsu zdravotní pojišťovny METAL 
ALIANCE na Husově náměstí dne 
27. 3. 2012. Pojišťovna uhradí popla-
tek za zábor veřejného prostranství 
podle příslušné vyhlášky.

Malý výlet do historie přinesl bod č. 
6. Sbor dobrovolných hasičů Lysá nad 
Labem požádal o uznání vlastnictví 
k pozemkům, které hasiči získali na 
základě smlouvy trhové z roku 1950, 
a které jsou součástí dnešního areá-
lu hasičské zbrojnice a parkoviště 
u Penny. Podle vkladů na katastru 
z let 1991 a 2000 je vlastníkem město. 
Odbor správy majetku a investic ve 
spolupráci s právníkem města mají za 
úkol tuto duplicitu vysvětlit za využití 
materiálů z okresního archivu.

V bodu č. 10 rada města schvá-
lila vyhrazení 1 parkovacího místa 
na Školním náměstí pro občana 
s průkazem ZTP, úpravu místa si 
provede žadatel na své náklady. V 
následujícím bodu rada města opa-
kovaně projednávala Dražební řád, 
který bude uplatňován vždy, pokud 

se na volný byt města sejdou více než 
3 nabídky. Po drobných úpravách byl 
řád schválen. Dražby budou veřejné 
a povede je předseda bytové komise. 
Po bloku 3 bytových záležitostí rada 
města souhlasila se změnou územ-
ního rozhodnutí k umístění stavby 
budoucího Obchodního centra Lysá 
n. L. V bodu č. 16 rada města schvá-
lila jako dodavatele kanalizace v ulici 
Ke Skále – Lom III fi rmu Stavokom-
plet z Brandýsa n. L. Na zakázku do-
šly tři nabídky, vysoutěžená cena činí 
686 tis. Kč.

V bodu č. 19 rada vzala na vědomí 
informaci ředitelky ZŠ Komenské-
ho paní Mgr. Novákové o kontrole, 
kterou ve škole provedl Oblastní in-
spektorát práce pro Středočeský kraj. 
Kontrola dopadla velmi dobře, urči-
tou „pihou na kráse“ jsou chybějící 
madla či zábradlí u schodišť (tj. tam, 
kde jsou více než tři schody). Odbor 
správy majetku a investic zjistí, o jaké 
náklady se jedná, a do konce roku 
bude zjednána náprava.

Obsáhle se diskutovalo v bodech 
č. 20 a 21 - o budoucnosti a podobě 
Listů, o jejich ekonomice, o počtu vý-
tisků, o distribuci. Městská knihovna 
dostala za úkol připravit minimálně 
3 cenové nabídky. Listy by se měly 
distribuovat do každé domácnosti 
zdarma, jejich rozsah by byl 24 stran 
A4, zůstanou zachovány základní 
rubriky a dvě strany budou vyhraze-
ny pro názory občanů. O nabídkách 
bude rada města ještě jednat, podle 
výše nabídek bude pravděpodobně 
upravena i cena inzerce. Nová re-
dakční rada bude pracovat ve slože-
ní: Mgr. Jana Bajerová, předseda, 
členové: Mgr. Jiří Havelka, Marcela 
Chloupková, PaedDr. Věra Bodnáro-
vá, Marie Kundrlíková.  

V bodu č. 22 rada schválila staveb-
ní úpravy v budově kina na Husově 
náměstí. Přibude nový vchod do 
předsálí, úpravy dozná i prostor před 
kinem. Náklady ponese provozovatel 
kina p. Lukáš Fuchs a úpravy zde zů-
stanou i v případě ukončení nájemní-
ho vztahu. 

V bodu č. 28 rada schválila pří-
spěvek 3 tis. Kč na z Charitativního 
fondu na činnost Sjednocené orga-
nizace nevidomých a slabozrakých 
ČR. V dalším bodu rada schválila 
hospodářské výsledky příspěvkových 
organizací za rok 2011 a jejich přidě-
lení do fondů podle návrhu ředitelů. 
Konečné slovo v tomto případě bude 
mít dubnové zastupitelstvo. Bod č. 31 
byl předznamenáním fi nišující stavby 
MŠ v Brandlově ulici. Rada hodno-

tila nabídky na veřejnou zakázku na 
dodávku a montáž vybavení novo-
stavby. Ze dvou došlých nabídek rada 
vybrala tu od fi rmy KENAST z Peček, 
celkové náklady budou 1,83 mil. Kč 
včetně DPH. V bodu č. 32 byla schvá-
lena organizace nového sloučeného 
odboru školství, sociálních věcí, zdra-
votnictví a kultury, který od začátku 
dubna povede paní PaedDr. Bodná-
rová. Bod č. 33 přinesl výpočet ná-
kladů na likvidaci komunálního od-
padu, na každého občana tak připadá 
761 Kč za rok 2011. V posledním 
bodu č. 34 bylo schváleno rozdělení 
dotací na rok 2012 na činnost spole-
čenským organizacím, které pracují 
s dětmi a mládeží do 18 let. Celkově 
se rozdělovalo 300 tis. Kč. Kromě 
této částky rada rozhodla o poskyt-
nutí příspěvku 30 tis. Kč na letošní 
dětský tábor Šumava v Radešově, 
který tradičně pořádá Klub českých 
turistů Lysá n. L. Závěrečná diskuse 
se týkala úklidu města po zimním ob-
dobí, stavu chodníků a situaci kolem 
obchvatu města.

7. jednání rady města se konalo 
3. 4. 2012. Program byl nabitější než 
minule, obsahoval 40 bodů. Také 
tentokrát byl v úvodu přizván host – 
pan Jakub Nedoma z Občanského 
sdružení LysaFree. Sdružení chce 
pokračovat v pokládání optických 
kabelů, tentokrát v Čechově ulici. Po-
ložení sítí však bude znamenat zásah 
do chodníků, které byly v části ulice 
opraveny. Po diskusi rada navrhla 
jiné řešení, které je pro občanské 
sdružení přijatelné, a tak se o novém 
projektu bude znovu jednat. V bodu 
č. 2 rada posuzovala nabídky na vo-
dorovné dopravní značení na míst-
ních komunikacích. Ze tří došlých 
nabídek si vítězství odnesla fi rma 
Renáta Neprašová – dopravní znače-
ní z Kutné Hory, hodnota zakázky je 
30 tis. Kč včetně DPH. V dalším bodu 
rada schválila vyhrazení parkovacího 
místa pro občana se ZTP/P, bydlícího 
na Sídlišti. Začátkem května před-
loží odbor správy majetku a investic 
přehled všech vyhrazených parkova-
cích míst pro držitele průkazů ZTP 
a ZTP/P. Po obsáhlém bloku 19 bodů, 
věnovaných bytovým záležitostem, 
nebytovým prostorům a věcným bře-
menům, se přesuneme k bodu č. 24. 
V něm rada města schválila změnu 
v konkurzní komisi na obsazení mís-
ta ředitele ZŠ B. Hrozného: paní Mgr. 
Milenu Borovičkovou nahradí paní 
Ing. Pavla Strnadová. Krátkou disku-
si vyvolal bod č. 25, v němž se jednalo 
o poplatcích za užívání víceúčelové-

ho hřiště proti ZŠ Komenského. Od 
4. dubna 2012 budou platit dospě-
lí návštěvníci 150 Kč za hodinu, 
studenti a doprovod dětí do 15 let 
70 Kč/hod., děti do 15 let mají vstup 
zdarma. V dalším bodu se rozdělo-
valy dotace z Programu regenerace 
a rozpočtu města: Jednota Nym-
burk získala 102 tis. Kč z programu 
a 70 tis. Kč z rozpočtu, Římsko-
katolická farnost obdobně 105 tis. 
+ 30 tis. Kč. V bodu č. 27 byla k jedná-
ní přizvána paní Mgr. Jana Bajerová, 
ředitelka městské knihovny. Shrnula 
v číslech výsledky MěK za rok 2011 
a představila záměry pro letošní rok. 
Dochází k výraznému obohacení akcí 
různých žánrů, o účinkování ve městě 
mají velký zájem i soukromí investoři. 
Otazníky jsou kolem tanečních kurzů 
na podzim. Doposud využívaný sál v 
Benátkách n. J. bude rekonstruován, 
jednou z variant jsou taneční v Dob-
rovici, případně společné taneční v 
Milovicích. O možnostech se jedná, 
výsledné řešení bude záležet i na po-
čtu přihlášených párů. Optimisticky 
vyznělo sdělení o opětovném otevření 
informačního centra o sobotách bě-
hem turistické sezóny. 

V bodu č. 29 rada schválila uzavře-
ní smlouvy o dílo s Ústavem archeo-
logické památkové péče Středních 
Čech. Smlouva pokrývá archeolo-
gický výzkum při rekonstrukci Zá-
mecké ulice a je limitována částkou 
3,48 mil. Kč bez DPH. Konečné 
schválení proběhne v zastupitelstvu. 
V dalším bodu byl schválen dodatek 
na vícepráce při výstavbě MŠ v Bran-
dlově ulici, důvodem zvýšení ceny 
o 218 tis. Kč je změna technického 
řešení. V bodu č. 31 rada schválila 
posunutí termínu dokončení revita-
lizace náměstí B. Hrozného na ko-
nec května 2012. Obdobně v bodu 
č. 32 se posunul termín dokončení 
u vodovodu a kanalizace na náměstí 
B. Hrozného.

V bodu č. 34 rada schválila pře-
vod práv a povinností ze společnosti 
REALIS na společnost MEDLET, 
která by měla pokračovat v projektu 
budování inženýrských sítí pro rodin-
né domy směrem na Milovice. V bodu 
č.35 pan starosta připravil informace 
o zajištění dopravní obslužnosti na 
rok 2012, návrh bude schvalovat za-
stupitelstvo. Zajímavé čtení přinesl 
bod č. 37, v němž byla představena 
studie Českého hydrometeorologic-
kého ústavu (ČHMÚ), Úsek ochrany 
čistoty ovzduší. Z grafů je velmi patr-
ná vazba mezi poklesem venkovních 
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teplot a výskytem polétavého prachu, 
což svědčí o návratu obyvatel města 
k lokálnímu topení. V bodu č. 38 se 
rada zabývala návrhy na členy připra-
vovaného Výboru pro strategické plá-
nování a v bodu předposledním rada 
vzala na vědomí zápis z Kontrolního 
výboru. Posledním bodem ke schvá-
lení byl program nadcházejícího za-
sedání zastupitelstva.

V závěrečné diskusi se pan sta-
rosta vrátil k II. etapě obchvatu 
města. Na základě jednání s ve-
dením kraje by akci mělo převzít 
město, aktivně působit při získává-
ní pozemků a stavebního povolení. 
Příznivou zprávou je i pokračování 
výstavby projektu Zåhrada od za-
čátku dubna.

3. zasedání zastupitelstva města 
se konalo 11. 4. 2012. Program dub-
nového zastupitelstva byl „našlapa-
ný“ 24 body. Už v úvodu se zajiskři-
lo, když se hlasovalo o opakovaném 
návrhu pana Ing. Gregora na odvo-
lání starosty a rady města. Pro ten-
to návrh se zvedlo 5 rukou, 8 bylo 
proti, 1 se zdržel. Dále požádal pan 
Bc. Eliška o předřazení bodu Digi-
talizace kina, což je téma, zajímají-
cí přítomnou veřejnost. Návrh byl 
podpořen všemi 14 hlasy zastupi-
telů, kteří se zúčastnili dnešního 
zasedání. Provozovatel kina pan 
Lukáš Fuchs vysvětlil, že digita-
lizace je nevyhnutelná, protože 
nové fi lmy na stávajících nosičích 
(analogových) se už nedistribuu-
jí. Chápe, že na počátku jsou vyšší 
investiční náklady, ale nová tech-
nologie přinese i nové možnos-
ti: promítání fi lmů a dokumentů 
z DVD, z PC, reálné jsou i přímé pře-
nosy např. oper z předních scén atd. 
Pokračuje i digitalizace Národního 
fi lmového archivu. Pan starosta 
zdůraznil, že jsou jen dvě možnosti: 
buď nepromítat vůbec anebo situaci 
řešit. Pan Mgr. Fajmon poukázal na 
možnost dotací z ministerstva kul-
tury. V republice je 200 kin, která již 
mají digitální technologii, 760 kin 
pak nikoliv. Pro náš region je digi-
talizované kino zajímavé. V diskusi 
zazněly odkazy na napjatý rozpočet, 
zda není lepší opravit třeba střechy, 
ale nakonec se většina rozhodla 
pro novou techniku: 13 hlasů pro 
digitalizaci, nikdo proti, 1 se zdr-
žel. Rada města začne připravovat 
žádost o dotaci, k akci se přihlédne 
i při úpravě rozpočtu letošního roku 
a při přípravě rozpočtu 2013.

Dalším předřazeným bodem byla 
diskuse k obecním záležitostem. 

V jejím úvodu se rozvinula diskuse 
mezi občany z ulice Lom a členy 
zastupitelstva – zda je přednější 
digitalizace kina nebo nezpevně-
ná komunikace v jejich lokalitě. 
Pan starosta stručně shrnul akce, 
které se v Lomu za posledních 
5 let udělaly ke zlepšení životního 
prostředí občanů. Dotaz ke schva-
lovací proceduře při udělování 
vyznamenání města byl vznesen 
v souvislosti s osobou pana Ing. 
Kolacího. Odpovědi se ujal pan 
Mgr. Fajmon – ocenění navrhl Spo-
lek rodáků a přátel města za jeho 
dlouholetou činnost v kultuře, pa-
mětní medaili schválila rada města 
a jiné okolnosti hodnoceny nebyly. 
V závěru diskuse se hovořilo pak 
o každodenních záležitostech: kva-
lita chodníků v Masarykově ulici, 
kdo zaplatí opravu, jakým způ-
sobem bylo schváleno provedení 
zábradlí před restaurací Mango. 
K poslední věci pan starosta pozna-
menal, že zábradlí je schváleno pa-
mátkovým úřadem.

Poté se program vrátil k původ-
nímu programu, v němž byl prvním 
bodem návrh na rozdělení hospo-
dářských výsledků základních škol 
a mateřských školek za rok 2011. 
Pan starosta zodpověděl dotaz, proč 
jsou výsledky velmi rozdílné – školy 
a školky pracují v odlišných podmín-
kách, mají různé možnosti pronájmu 
nebytových prostor nebo tělocvičen, 
liší se i provozní náklady. Z podkladů 
vyplývá, že většinou jsou získané pro-
středky směrovány do rezervních fon-
dů a z nich jsou pak hrazeny opravy. 
Pro navrhované rozdělení výsledků 
hlasovalo 13 zastupitelů, nikdo proti, 
1 se zdržel. V bodu č. 2 se zastupite-
lé seznámili s rozdělením dotací na 
rok 2012 na činnost společenským 
organizacím, které pracují s dětmi 
a mládeží do 18 let. Krátkou diskusi 
vyvolala kritéria, podle nichž se cel-
ková částka rozpočítává. Mnohem 
větší zájem vyvolává výhled na peníze 
z výherních hracích přístrojů, ne-
boli „z hazardu“. Jak upřesnil pan 
starosta, ze slíbených milionů fak-
ticky dorazilo zatím 170 tis. Kč. 
Připutují-li slíbené miliony, neroz-
hodne o jejich rozdělení nikdo jiný 
než zastupitelstvo. Bodem č. 3 byly 
návrhy na rozdělení příspěvků vlast-
níkům kulturních památek. Zastu-
pitelstvo potvrdilo rozhodnutí rady 
města: Jednota Nymburk získala 
102 tis. Kč z Programu regenera-
ce a 70 tis. Kč z rozpočtu města, 
Římskokatolická farnost obdobně 

105 tis. + 30 tis. Kč. Krátká diskuse 
byla věnována i regeneraci klášter-
ních teras, kde by se mělo začít se 
zpevňováním spodní části. V rych-
lém sledu proběhlo schválení prodeje 
a směna obecních pozemků. V bodu 
s číslem 6 se zastupitelstvo opakova-
ně zabývalo otevřením komunikace 
ve spodní části Masarykovy ulice. 
Jako účelné se projevilo detailní pro-
jednání této věci v radě města za pří-
tomnosti zástupce ČEZ Distribuce. 
Zastupitelé plně podpořili názor rady: 
oprava se provede během některého 
víkendu v prázdninových měsících, 
stavební práce provede fi rma PSVS, 
zůstane zachována záruka na ko-
munikaci a ČEZ Distribuce zveřejní 
tiskovou zprávu o akci.

V bodu s č. 7 se projednával ná-
vrh na zřízení domovního vjezdu 
v čp. 219 v Masarykově ulici. Po krát-
ké diskusi se 11 zastupitelů přiklonilo 
k návrhu pana Mgr. Fajmona – nový 
vjezd neschválit a parkování řešit 
dle schválených pravidel, tj. fi nanční 
kompenzací na vybudování parko-
vacích míst v jiné lokalitě města. Bod 
č. 8 měl spíše formální charakter: 
jednalo se o převod práv a povinností 
ze společnosti REALIS na společ-
nost MEDLET v uzavřené plánovací 
smlouvě, v níž je město smluvním 
partnerem. Prvně jmenovaná spo-
lečnost začala budovat inženýrské 
sítě pro plánovanou výstavbu asi 
20 rodinných domů směrem na 
Milovice. V roce 2011 z fi nančních 
důvodů došlo ke zbrzdění projektu, 
ale právě MEDLET by měl přinést 
fi nance, aby projekt pokračoval dál. 
Devět hlasů bylo pro, nikdo proti, 
5 se hlasování zdrželo.

Bod označený číslem 9 zabral asi 
největší část programu, diskutovalo 
se více než hodinu. Mělo se jednat 
o složení Výboru pro strategické 
plánování, ale největší část diskuse 
byla věnována účelnosti samot-
ného výboru a plánování vůbec. 
Hlavními argumenty opozice bylo: 
občané výbor požadují, řada měst 
strategicky plánuje, plánuje se i ve 
fi rmách, strategický plán je pod-
kladem pro řízení města a nepopí-
rá politické soutěžení. Proto by se 
město mělo za výbor postavit a pod-
pořit jej. Naproti tomu za koalici 
zněly následující argumenty: nikdo 
a nic nebrání zastupitelům scházet 
se, vytvářet plány a podávat návrhy 
na zastupitelstvu. Proč to musí být 
právě výbor? Do jisté míry by se 
tím popřel význam voleb, při nichž 
si volič vybírá mezi prioritami. Po 

hodině bylo jasné, že shoda nena-
stane. Hlasovalo se o návrhu pana 
Mgr. Kopeckého na zrušení výboru: 
8 hlasů pro, 6 proti, nikdo se nezdr-
žel.

V rychlém tempu byly projednány 
body, týkající se věcných břemen na 
výstavbu inženýrských sítí. V bodu 
č. 15 zastupitelstvo schválilo dodatek 
ke smlouvě na výstavbu stokových 
systémů, vyvolaný úpravou sazby 
DPH. V bodu č. 17 se zastupitelstvo 
krátce zastavilo u smlouvy s Ústavem 
archeologické památkové péče Střed-
ních Čech. Při rekonstrukci Zámecké 
ulice bude proveden záchranný ar-
cheologický průzkum, jehož cena by 
neměla přesáhnout limit 3,48 mil. 
Kč bez DPH. Po vyjasnění některých 
položek byl návrh smlouvy schválen 
11 hlasy.

V dalším bodu zastupitelstvo 
schválilo konečnou úpravu rozpočtu 
města za rok 2011, komentářem ji 
opatřila vedoucí fi nančního odboru 
paní Ing. Polenová.

Bod s č. 18 vyvolal očekávanou 
diskusi, protože jím byla úprava 
jednacího řádu zastupitelstva. 
Tentokrát však návrh nepřišel od 
členů zastupitelstva, ale z úřa-
du. Jde o to, že zápis je pořizován 
podle zvukového záznamu a paní 
Bc. Procházková se snaží věr-
ně vystihnout slova diskutují-
cích. Rozsah zápisu je kolem 
50 stran A4. Zákon o obcích 
však takto podrobný zápis ne-
vyžaduje, navíc v některých pří-
padech vyvolává další diskuse. 
Z hlasování vyplynulo, že nadále 
bude pořizován zápis odpovídající 
zákonu o obcích, doplněný zvu-
kovým záznamem – 8 hlasů pro, 
6 proti, nikdo se nezdržel.

V dalším bodu byla schválena 
Obecně závazná vyhláška č.1/2012, 
o místních poplatcích. Podává infor-
maci o nákladech, vynaložených na 
svoz a likvidaci komunálního odpadu 
za rok 2011. 

Příjemným bodem byla zpráva 
o zajištění dopravní obslužnosti 
v roce 2012. Město Lysá nad Labem 
je zapojeno do solidárního systému 
dopravní obslužnosti na Nymbur-
sku, kam přispívá každoročně urči-
tou částkou, stanovenou na 1 obča-
na města. V minulých letech to bylo 
150 Kč. Z důvodu dobrého hospo-
daření vznikla rezerva, která umož-
nila pro letošek snížit poplatek na 
5 Kč/občana, a tím městu vznikne 
úspora 1,2 mil. Kč. Další dobrou 

Pokračování na str. 5
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Pokračování ze str. 4

zprávou je to, že systém ROPID 
bude od 1. 6. 2012 integrován do 
systému PID. Pro laika to zní podiv-
ně, ale občan využívající hromadnou 
dopravu tomu porozumí a jistě to 
ocení.

V bodu č. 23 měli i zastupitelé mož-
nost seznámit se se studií znečištění 
od ČHMÚ, stejně jako rada města. 
Ani zastupitelé však nenašli recept na 
to, jak omezit lokální topení v domác-
nostech. Vliv dopravy na znečištění 
ovzduší je jen okrajový. Posledním 
bodem programu byla zpráva z kon-
trolního výboru. V doprovodné dis-
kusi si koalice s opozicí vyjasňovaly 

kompetence výboru, a to na základě 
poznatků z posledního zasedání Sva-
zu měst a obcí. 

Nakonec přišlo na řadu ještě něko-
lik věcí do krátké diskuse k obecním 
záležitostem. Pan Sedláček měl celou 
řadu poznámek a dotazů k usnese-
ním rady města, a tak s přihlédnutím 
k rozsahu a pokročilé době je podal 
písemně jako interpelace. Poté pan 
starosta poděkoval přítomným a za-
sedání ukončil.

8. jednání rady města se konalo 
17. 4. 2012, ale o tom až příště.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá n. L.

PŘISTAVOVÁNÍ KONTEJNERŮ
KVĚTEN 2012 

Velkoobjemové kontejnery se budou přistavovat 3. sobotu 
v měsíci, tj. 19. 5. 2012 pouze na tato stanoviště: 

místo přistavení kontejneru čas rozvozu čas svozu

U Vlečky 1x BIO             8.30 10.30                         
Ke Skále 1x BIO             9.00 11.00
Brandlova (u trafa) 1x BIO             9.30                     11.30
Mlíčník 1x BIO           10.00  12.00

Dvorce       1x TDO, 1x BIO  8.30               10.30
Byšičky      1x TDO, 1x BIO  9.00                    11.00
Řehačka     1x TDO, 1x BIO  9.30                    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, otevřen je celý rok v tyto dny:

Pondělí - pátek 9.00 – 17.00
Sobota  9.00 – 13.00

Podrobnější informace Vám rádi podáme na MěÚ odbor správy 
majetku, tel.: 325 510 231.

odbor SMI

REALIS, spol. s r.o., developer 
pozemku v Lysé nad Labem s ná-
zvem projektu U Vodárny II. převedl 
celý projekt na účelově založenou 
společnost MEDLET service s.r.o., 
do které v březnu 2012 převedl i 
projektové pozemky v k.ú. Lysá nad 
Labem a MEDLET service s.r.o. si 
již zajistil fi nanční prostředky v ob-
jemu potřebném na dokončení pro-
jektu dle původního záměru a před-
pokládaného rozpočtu – výstavba  
technické a dopravní infrastruktury 
a její následná kolaudace. Společ-
nost MEDLET service s.r.o., součas-
ný vlastník projektových pozemků 
U Vodárny II, převzala od společnosti 
REALIS, spol. s r.o., i všechna práva 
a povinnosti související s tímto pro-
jektem tak, aby mohla projekt řádně 

a včas dokončit. Všechny smluvní 
vztahy související s projektem zůstá-
vají v platnosti. V březnu 2012 byla 
uzavřena smlouva o dílo s  generál-
ním dodavatelem díla společností 
STAVOKOMPLET spol. s r.o. a po-
čátkem dubna 2012 byly zahájeny 
stavební práce s termínem dokončení 
do poloviny srpna 2012. REALIS, 
spol. s r.o., je stále výhradním prodej-
cem projektu U Vodárny II, tj. pozem-
ků určených k individuální výstavbě 
RD, více na www.realis.cz.

Dne 11. 4. 2012 zastupitelstvo 
města schválilo změnu plánovací 
smlouvy - převod práv a povinností 
ze společnosti REALIS na společ-
nost MEDLET service.

Jiří Priesel, 
jednatel, REALIS  

Jak dál se stavebními pozemky 
U Vodárny II

Žádáme občany, kteří platí odpady na účet města, aby nezapomínali uvá-
dět k platbám specifi cký a variabilní symbol. Pokud jej neznáte, volejte na 
325 510 235, kde Vám budou tyto symboly sděleny. Platby, které jsou poslá-
ny bez těchto údajů, není možné přiřadit.

Děkuji.
Romana Novotná, SMI

Platby za komunální odpad

Upozorňujeme občany, aby respektovali dopravní značení při 
čištění komunikací a chodníků. 

V případě nedodržení zákazu stání v době realizace čištění, bu-
dou majitelé vozidel, kteří porušili zákaz, pokutováni Městskou 
policií!

odbor SMI

Upozornění

Výběrové řízení
Rada města Čelákovic vyhlašuje výběrové řízení na vedou-

cí pracovní místo: ředitel/ka Kulturního domu Čelákovice,
Sady 17. listopadu 1380.  

Předpokládaný nástup do funkce 1. 9. 2012 nebo dle dohody. Při-
hlášky zasílejte do 15. 5. 2012 na adresu MěÚ v Čelákovicích, ná-
městí 5. května 1, 250 88 Čelákovice. Obálku označte textem Výbě-
rové řízení-ředitel/ka Kulturního domu Čelákovice.  

Bližší informace o požadavcích a náležitostech přihlášky na 
www.celakovice.cz. Případné dotazy: tel. 326 929 177, 326 929 108.

Upozorňujeme občany, kteří jsou majiteli psů a ještě neuhradili poplatek 
daný obecně závaznou vyhláškou města o místních poplatcích do 15.úno-
ra, aby neprodleně poplatek zaplatili v hotovosti v pokladně fi nančního 
odboru MěÚ Lysá nad Labem nebo platbou bezhotovostně na účet 19-
0504268369/0800, variabilní symbol  - 1341 a číslo známky psa. Variabilní 
symbol je důležitý pro identifi kaci poplatníka.

Za fi nanční odbor Kopecká Alena

Upozornění - poplatky za psy

Kancelář městského úřadu vy-
hlašuje druhé kolo žádostí o dotaci 
z Kulturního fondu. Uzávěrka tohoto 
kola je stanovena na 31. 5. 2012 a to 
do 11.00 hodin. Žádosti odevzdejte 
na Městský úřad v Lysé nad Labem 
do podatelny ve dvojím vyhotovení. 
Formuláře jsou ke stažení na strán-
kách města: www.mestolysa.cz, od-
bor školství a kultury, formuláře.

Na žádosti podané po tomto ter-
mínu nebude brán zřetel. Žádosti 
bude posuzovat rada města dne 
12. 6. 2012. Původně stanovený ter-
mín v manuálu do konce června je 
o měsíc kratší, a to z důvodu zpra-
cování a schválení žádostí do prázd-
nin.

Petr Blecha,
referent KMÚ

2. kolo žádostí o dotaci 
z Kulturního fondu 
– oprava termínu

Fotky z rekonstrukce náměstí B. Hrozného:
www.vejnar.com/namesti
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Krimi střípky
Ze zloděje se vyklubal nájemce

Dne 4. 3. 2012 krátce po 20. hodi-
ně bylo přijato telefonické oznáme-
ní, že oznamovatel spatřil neznámé-
ho muže, který se v ulici Poděbrado-
va vloupal do objektu bývalého baru 
a to tím způsobem, že železnou tyčí 
rozbil skleněnou výplň okna a vlezl do 
objektu, kde se pravděpodobně ještě 
nachází. Strážníci společně s hlídkou 
Policie ČR při příjezdu na místo pro-
vedli kontrolu objektu, ve kterém zjis-
tili 42 letého muže z Pečic, který byl 
zákrokem zasahujících policistů ne-
příjemně překvapen. Následným še-
třením bylo zjištěno, že tento muž je 
v objektu nájemcem, který si zapo-
mněl klíče uvnitř objektu a jiný způ-
sob jak se dovnitř dostat jej v tu chvíli 
nenapadl. 

Prodavačka posilněná alkoholem 
Dne 14. 3. 2012 v 10.45 hodin při-

jala dozorčí služba telefonickou žá-
dost od vedoucí diskontní prodejny 
v Lysé nad Labem o provedení decho-
vé zkoušky u jednoho ze zaměstnan-
ců, u kterého má důvodného pode-
zření, že je pod vlivem alkoholu. Hlíd-
ka městské policie provedla u zaměst-
nance orientační dechovou zkouš-
ku s pozitivním výsledkem 2,64 ‰ 
alkoholu. Následné opatření bylo již 
v kompetenci zaměstnavatele.

Nevítaný návštěvník Lysé
Dne 28. 3. 2012 v 19.48 hodin 

přijala dozorčí služba telefonické 
oznámení, že se v ulici Husova po-

hybuje neznámý muž, který se chová 
podezřele a pohybuje se v blízkosti 
zaparkovaných motorových vozidel. 
Hlídka na muže narazila ještě v ulici 
Husova a ověřením totožnosti zjistila, 
že se jedná o 24 letého muže z České-
ho Brodu, který má soudem zakázán 
pobyt na území Lysé nad Labem. 
Pro podezření ze spáchání trestného 
činu, byl muž následně předveden na 
Policii ČR k provedení dalších opat-
ření. 

Alkohol za volantem
Dne 31. 3. 2012 v 04.09 hodin 

strážníci na náměstí Bedřicha Hroz-
ného u muzea prováděli značení vy-
vráceného víka od kanálu na pozemní 
komunikaci, když v tuto dobu do zad-
ní části služebního automobilu nara-
zil řidič tmavého BMW, který smě-
řoval do ulice Sojovická. Strážníci ři-
diče ztotožnili jako 24 letého muže 
z Čelákovic, který navíc při jízdě ne-
měl na vozidle zapnutá potkávací 
světla a při komunikaci s hlídkou 
vykazoval známky požití alkoho-
lických nápojů před jízdou. Při 
následně provedené orientační de-
chové zkoušce bylo potvrzeno požití 
alkoholických nápojů před jízdou 
(2,5 ‰ alkoholu). Na základě těchto 
zjištěných skutečností byla na místo 
přivolána SDN Policie ČR, která si 
událost převzala k dalšímu šetření. 
Při této události nedošlo k žádnému 
zranění.

Luboš Zita
zástupce ředitele MP

Blahopřání

J. W. Goethe:
„Blaze tomu, kdo rád vzpomíná svých otců, kdo vesel baví 

posluchače o svých činech, jejich velikosti a s tichou radostí vidí sebe 
připojeného na konci té krásné řady.“
            

Město Lysá nad Labem blahopřeje jubilantům 
k významným narozeninám a všem přeje do dalších let hodně 

pohody a spokojenosti.
   Marcela Chloupková

91 let
Miloslava Černá

90 let
Božena Nováková
Oldřich Gregor

85 let
Růžena Konvalinková
Anna Váňová
Václav Mrkvička
Bohumila Pitterlová
Věra Světlá
Anna Šubrtová

80 let
Zdeněk Šubrta
Božena Spoustová

Vás srdečně zve k účasti na

KLADENÍ VĚNCŮ
U PŘÍLEŽITOSTI OSLAV 

OSVOBOZENÍ OD FAŠISMU

 8. května 2012 v 9.00 hodin
Sraz před městským hřbitovem

Město Lysá nad Labem ve spolupráci
se Svazem bojovníků za svobodu, s TJ Sokol 

a Kluby důchodců

Zajímá Vás, co se plánuje 
a děje ve městě?
Pro Vaše otázky je připravena rubrika - 

Zeptali jsme se...
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. 

Vážení čtenáři, ráda bych Vás in-Vážení čtenáři, ráda bych Vás in-
formovala o právě probíhajícím re-formovala o právě probíhajícím re-
staurování kříže na hřbitově v Lysé staurování kříže na hřbitově v Lysé 
nad Labem. Vzhledem k havarijnímu nad Labem. Vzhledem k havarijnímu 
stavu kříže, kdy hrozilo jeho zřícení, stavu kříže, kdy hrozilo jeho zřícení, 
došlo na konci loňského roku k za-došlo na konci loňského roku k za-
jištění tohoto díla. Nejedná se sice jištění tohoto díla. Nejedná se sice 
o kulturní památku ve smyslu tzv. „pa-o kulturní památku ve smyslu tzv. „pa-
mátkového zákona“, ale vzhledem ke mátkového zákona“, ale vzhledem ke 
skutečnosti, že si město váží i těchto skutečnosti, že si město váží i těchto 
drobných, „nezapsaných“ památek, drobných, „nezapsaných“ památek, 
které jsou bezesporu součástí našeho které jsou bezesporu součástí našeho 
města, probíhá  záchrana tohoto díla. města, probíhá  záchrana tohoto díla. 
Zajišťovací práce provedli na konci Zajišťovací práce provedli na konci 
loňského roku ak. soch. Vojtěch Ada-loňského roku ak. soch. Vojtěch Ada-
mec a ak. soch Josef Majrych. Jedná mec a ak. soch Josef Majrych. Jedná 
se o restaurátory, kteří v současné se o restaurátory, kteří v současné 
době provádějí práce obnovy na uve-době provádějí práce obnovy na uve-

deném kříži – kamenosochařské prá-deném kříži – kamenosochařské prá-
ce jsou dílem p. Adamce, kovářské ce jsou dílem p. Adamce, kovářské 
práce provádí p. Majrych. O restau-práce provádí p. Majrych. O restau-
rování Vás budeme dále informovat. rování Vás budeme dále informovat. 
Nyní bych Vám jen prozradila, že dne Nyní bych Vám jen prozradila, že dne 
11. 4. 2012 p. Adamec v rámci své 11. 4. 2012 p. Adamec v rámci své 
činnosti objevil schránku, která byla činnosti objevil schránku, která byla 
téhož dne v dopoledních hodinách téhož dne v dopoledních hodinách 
vyzvednuta a předána městu Lysé nad vyzvednuta a předána městu Lysé nad 
Labem. Následně, dne 13. 4. 2012 Labem. Následně, dne 13. 4. 2012 
v 9.00 hodin, byla v kanceláři p. sta-v 9.00 hodin, byla v kanceláři p. sta-
rosty Mgr. Jiřího Havelky, slavnostně rosty Mgr. Jiřího Havelky, slavnostně 
otevřena. Jaké poklady skrývala a co otevřena. Jaké poklady skrývala a co 
bude s nálezem a křížem vůbec dále, bude s nálezem a křížem vůbec dále, 
se dozvíte v příštím čísle „Listů“.se dozvíte v příštím čísle „Listů“.

Hana NesměrákováHana Nesměráková
referentka odboru školství, referentka odboru školství, 

soc. věcí, zdrav. a kulturysoc. věcí, zdrav. a kultury

Co nám zatajil kříž na hřbitově?
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SPOLEK RODÁKŮ MĚSTA LYSÁ NAD LABEM
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM STŘEDNÍ ČECHY

Vás srdečně zvou na

svatojÁnskou slavnostsvatojÁnskou slavnost
spojenou se slavnostním otevřením náměs   Bedřicha Hrozného

v sobotu 23. 6. 2012 od 13 do 21 hodinv sobotu 23. 6. 2012 od 13 do 21 hodin
• Bohatý kulturní program pro dě   i dospělé
• Dětský i dospělý folklorní soubor Poštorané ze Staré Břeclavi 
• Folklorní soubor Dykyta z Přerova n. L.
• Občerstvení a moravské speciality 
• Módní přehlídka SU a SŠ oděvního a grafi ckého designu 
 a MŠ Dráček
• Bohatá kvě  nová výzdoba a aranžmá
• Večerní koncert Hasičské dechové hudby
• Ukázky historických řemesel

Soutěž o nejlepší pouťový koláč

Projekt „Revitalizace historického centra města Lysá nad Labem“ 
je spolufi nancován Evropskou unií z Evropského fondu 

pro regionální rozvoj a z rozpočtu města.

Bližší informace o akci v dalším čísle Listů, na internetových stránkách 
Spolku rodáků www.spolekrodakulysa.cz nebo ve skříňce 

na Domu s pečovatelskou službou.

Římskokatolická farnost Lysá nad Labem
Vás zve v pátek 1. 6. do kostela Narození sv. Jana Křtitele 

na

NOC KOSTELŮ
Program:
17.45 - 18.00 Historie místních zvonů
18.00 - 18.15 Hlas zvonů
 ofi ciální zahájení akce rozezvučením   

 zvonů v celé republice (děti si mohou 
 přinést zvonečky) 

18.15 - 18.45 Postavy Starého zákona
 - zpívání s dětmi 
18.45 - 21.00 Za pokladem Jana Křtitele
  (průběžně) - hra pro rodiny s dětmi
19.00 - 19.15 Komentovaná prohlídka kostela 
19.15 - 19.45 Hudební chvilka
19.45 - 20.15 Komentovaná prohlídka varhan 
20.15 - 20.30 Duchovní zamyšlení 

 podle Anselma Gruna 
20.30 - 21.00 Videoprojekce 
21.15 - 21.30 Duchovní zamyšlení 

 podle Anselma Gruna 
21.30 - 22.30 Modlitba za město
 - modlitba se zpěvy v duchu Taizé
23.00 Ukončení akce
 - uzavření kostela
průběžně Prohlídka sakristie
 - ukázka liturgických předmětů 
 Prohlídka kůru a varhan 

Ů

 

a

V pátek 6. 4. 2012 vyrazil Taneč-
ní klub dospělých Lysá nad Labem 
za kulturou na velikonoční taneční 
zábavu v nově upraveném prostředí 
Kina. K tanci a poslechu hrála fol-
krock – bluesová kapela Hardegg ve 
složení: René Polanský (šestistrun-
ná sólová kytara, zpěv), Katka Pola-
necká Ondrejková ( šestistrunná 
doprovodná kytara, rytmika, zpěv), 
Tomáš Nekola (čtyřstrunná pražco-
vá baskytara, zpěv), Tonda Vosátko 
(bicí).

Hardegg a TKD v kině
Hudba skupiny, která je posta-

vena na folkrockových, bluesových 
a country základech a také rytmická 
poslechová muzika s jemnými voká-
ly byla melodická a rovněž zpěvác-
ký projev skupiny Hardegg se nám 
velice líbil. Zájemců o tanec nebylo 
mnoho a tak jsme měli celé kino 
a taneční parket jen pro sebe. 

Těšíme se na další návštěvy kul-
turních představení v Kině v Lysé.

za TKD 
Miloslav Škoch

V dubnových „Listech města Lysé nad Labem a okolí“ bylo chybně uvedeno V dubnových „Listech města Lysé nad Labem a okolí“ bylo chybně uvedeno 
autorství článku „Starý dům poodhaluje svá tajemství“. Autorem je Jan Veselý, autorství článku „Starý dům poodhaluje svá tajemství“. Autorem je Jan Veselý, 
Ing. arch., památkář, dokumentátor z Národního památkového ústavu ÚOPSČ Ing. arch., památkář, dokumentátor z Národního památkového ústavu ÚOPSČ 
v Praze. Panu Veselému se tímto omlouváme.v Praze. Panu Veselému se tímto omlouváme.

RedakceRedakce

Omluva

Taneční klub dospělých Lysá 
nad Labem ukončil taneční sezónu 
2011/2012 v sobotu 14. 4. 2012 tra-
diční Maškarní zábavou v hospůdce 
v Jiřicích. Do místní krčmy se přišli 
pobavit milovníci dobré zábavy, tance 
a country hudby. K tanci a poslechu 
hrála kapela Kotlíci.  Nápadité masky 
tučňáci, perníkové srdce, egyptská 
bohyně, Faraon, jeptiška, školačka, 
maturantka, Lucifer a další se výbor-
ně bavili a všichni se vyřádili.

Taneční klub dospělých děkuje 
Miloslavu Cibulkovi, starostovi obce 
Jiřice, za zajištění sálu a vzornou ob-

sluhu během celého večera. Zábava 
masek se letos opět velice vydařila 
a účastníci zábavy se těší na příští rej 
masek opět v Jiřicích.

Od září 2012 připravuje Taneční 
klub dospělých pravidelné Taneč-
ní kurzy pro dospělé, začátečníky 
i pokročilé ve velkém sále Kulturní-
ho domu v Milovicích. Informace 
o těchto kurzech budou v dostateč-
ném předstihu zveřejněny na strán-
kách tanečního klubu www.tkdlysa.
estranky.cz.

Za TKD 
Miloslav Škoch  

Maškarní zábava v Jiřicích

“Zábavné putování od chaloupky k chaloupce 
pro děti i dospělé”

- zpracování ovčího rouna
 - předení na kolovrátku
  - zdobení perníčků
   - vizovické těsto
    - drátkování
     - paličkování
      - pradlena
       - stloukání másla
        - poznávání bylinek
         - kejklířky
          - diktát ve staré škole
           - čtení ze starých kronik

ěti i dospělé
a

Polabské muzeum ve spolupráci s obcí Přerov nad Labem 
pořádá

MUZEJNÍ NOC ve Skanzenu 
dne 2.6.2012 od 18.00 do 21.00 hodin

- řezání dříví
 - grilování
  - občerstvení
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23.4. – 11.5.
Pestrý šat ptáků
výstava fotogra ií ornitologů v Městské 
knihovně a v prostorách MěÚ
svoboda@mestolysa.cz

23.4. – 25.5.
Kapličky, křížky a zvoničky 
nymburského okresu
výstava v prostorách augustiniánského 
kláštera v Lysé n. L.

1.5. od 13.30 hodin
Prvomájová steeplechase
dostihové závodiště Lysá nad Labem
www.dostihylysa.cz

2.5. – 5.6.
Výstava: Nový Zéland
autorské fotogra ie Ivany Jirovské
v kině na Husově nám.
www.kinolysa.cz

4.5.od 20.00 hodin
Country zábava: KOLEGOVÉ
v kině na Husově nám.
www.kinolysa.cz

5.5. od 7.00 hodin
Vítání ptačího zpěvu
sraz u vstupu do zámeckého parku 
v ul. Komenského, popř. sraz v 8.30 hod. 
u Hrabanovské černavy
svoboda@mestolysa.cz

5.5. od 20.00 hodin
KINODISKO U2B
v kině na Husově nám.
www.kinolysa.cz

6.5. od 15.00 hodin
Máchův Máj
v provedení žáků a učitelů ZUŠ 
F. A. Šporka v zámeckém parku 
v Lysé n. L.

6.5. od 15.00 hodin
Červík Jiřík a světluška Liduška
činoherní pohádka v kině na Husově n.
www.kinolysa.cz

8.5. od 9.00 hodin
Kladení věnců
sraz před městským hřbitovem

10.5. v 8.00 a 10.00 hodin
Karel Hynek Mácha – Máj
představení v podání žáků a učitelů 
ZUŠ F. A. Šporka v kině na Husově n.
www.kinolysa.cz

10.5. od 17.00 hodin
„Příprava opravy kubistické vily 
architekta Emila Králíčka v Litoli“
přednáška v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

11.5. od 20.00 hodin
CROSSBAND + LÁŽO PLÁŽO
hudební večer v kině na Husově nám.
www.kinolysa.cz

12.5. od 7.00 hodin
Rybářské závody pro děti i dospělé
na rybníku Okrouhlík (ul. Poděbradova)

12.5. od 20.00 hodin
Katapult
koncert v letním kině
www.kinolysa.cz

15.5. od 16.30 hodin
Rudolf II. a Matyáš II.
přednáška PaedDr. Marie Kořínkové
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

16.5. – 29.6.
Lukáš Martinka – 
Lysá a okolí v gra ických kresbách
výstava gra ických kreseb 
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

18.5. od 19.30 hodin
Tři neděle potom
hudební večer v kině na Husově nám.
www.kinolysa.cz

19.5. – 20.5.
Agility závody

Kulturní kalendář 5, 6 / 2012

Podrobnější informace o akcích se dozvíte na webových stránkách organizátorů.

v psí škole SUPERPES
www.superpes.cz

19.5. od 20.00 hodin
KINODISKO U2B
v kině na Husově nám.
www.kinolysa.cz

20.5. od 15.00 hodin
Čertovská pohádka
divadelní hra v kině na Husově nám.
www.kinolysa.cz

22.5. od 16.30 hodin
70. výročí vyhlazení Lidic
přednáška v podání B. Bacílkové
v Městské knihovně 
www.knihovnalysa.cz

23.5. – 27.5.
Natura Viva 2012
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

23.5. od 8.00 hodin
Oslava 50. Výročí založení 
Základní školy speciální a praktické
v budově Základní školy JAK

23.5. od 19.00 hodin
Sourozenecké vztahy
diskusní večer ve Fajn klubu
www.klubfajn.estranky.cz

24.5.
Týden respektu k porodu
beseda v MC Parníček
www.mcparnicek.cz

24.5. od 18.00 hodin
I. Absolventský koncert
v sále ZUŠ F. A. Šporka

25.5. od 20.00 hodin
Když na komín, tak na komín
představení v kině na Husově nám.
www.kinolysa.cz

26.5.od 19.00 hodin
Večer na křídlech ilmové hudby

v kině na Husově nám.
www.kinolysa.cz

30.5. od 18.30 hodin
Děti dětem
koncert žáků ZUŠ F. A. Šporka
v kině na Husově náměstí
www.kinolysa.cz

31.5. od 18.00 hodin
II. Absolventský koncert
v sále ZUŠ F. A. Šporka

1.6.
Noc kostelů
v kostele Narození sv. Jana Křtitele 
v Lysé n. L.

2.6. – 3.6. od 9.00 do 17.00 hodin
Železniční modelové kolejiště
výstava funkčního železničního 
kolejiště na nádraží ČD 
v Lysé nad Labem

2.6. od 18.00 do 21.00 hodin
Muzejní noc 
ve Skanzenu v Přerově n. L.

2.6. od 13.00 hodin
Dětský den
v Dětském areálu – ul. Čechova

6.6. od 19.00 hodin
Bratři Ebenové 
– Chlebíčky
koncert v letním kině
www.knihovnalysa.cz

9.6. od 12.50 hodin
Terénní entomologická exkurze
do bývalého vojenského prostoru 
Mladá
sraz na křižovatce ulic 
Ostravská a Mírová
svoboda@mestolysa.cz

9.6.
Dostihové odpoledne
dostihové závodiště Lysá nad Labem
www.dostihylysa.cz

místo:  sokolovna Dobrovice u Mladé Boleslavi
termín:  soboty od 17.00 hod., září – prosinec 2012
kurzovné:  1.500,- Kč/osoba
gardenka:  300,- Kč (je přenosná, platí pouze na výukové hodiny, na prodloužené a věneček musí být zaplaceno vstupné)
doprava:   400,- Kč/ osoba (bude zajištěna pouze pro účastníky se zakoupenou průkazkou na dopravu, jednotlivé jízdné 
 v autobuse není možné zakoupit, zastávky: Litol, ul. Kpt. Jaroše, náměstí, sídliště, v případě zájmu Benátecká Vrutice)
přihlášky:  od března 2012 v Městské knihovně Lysá nad Labem

Při přihlášení je nutné uhradit kurzovné.

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

k musí být zazazaplplplacaaa eno o vsvsvstutt pné)é)é)
na dopravavavu,u,u, j jjednotlivivvéé é jízdzddnénéné 

ý ppp p

tě, v přřípípípadadadě ěě zájmu u u BeBeBeenánánáteeeckckcká áá VrVrVrutututicicice)

září – prosinec 2012září – prosinec 2012
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od ST 2.5. 
VÝSTAVA: NOVÝ ZÉLAND
Autorské fotogra ie Ivany Jirovské. Výstava potrvá do 5.6.2012

ČT 3.5. od 20 hodin
MILOVANÍ
Komedie / Muzikál - Francie / Velká Británie / Česko 2011, 139 minut, 
vstupné 60 Kč, přístupný od 12 let
Z Paříže 60. let do současného Londýna. Madeleine se svou dcerou 
Verou proplouvají tanečním krokem skrze životy mužů, které milují.

PÁ 4.5. od 20 hodin
COUNTRY ZÁBAVA: KOLEGOVÉ
Country k poslechu i k tanci, skladby převzaté i vlastní, hlavně pro 
dobrou náladu!  Pohodový večer pro všechny, kteří se chtějí bavit.
Vstupné 60 Kč, rezervace na kino@kinolysa.cz nebo na tel.: 603 461 383.

SO 5.5. od 20 hodin
KINODISKO U2B
Netradiční diskotéka s projekcí. Hrajeme vše co letí, hlavně k tanci 
a plníme vaše hudební přání.

NE 6.5. od 15 hodin
ČERVÍK JIŘÍK A SVĚTLUŠKA LIDUŠKA
Činoherní pohádka s lidovými písničkami pro děti od 3 let, vstupné 50 Kč, 
délka představení cca 50 minut
Červík Jiřík se chystá užuž zakuklit, když za ním přiběhne kamarád, 
červík Pavlík, a poprosí ho o pomoc. Světlušce Lidušce zhasla lampička 
a nikdo jí neumí opravit. Uvádí Liduščino divadlo.

ST 9.5. od 20 hodin
MERUŇKOVÝ OSTROV
Drama / Romantický, Slovensko 2011, 102 minut, vstupné 75 Kč
Kolik mužů může skutečně milovat jedna žena? Podmanivý příběh ženy 
zkoušené životem plným vášně, krutostí osudu a nespoutané lásky.

ČT 10.5. od 8 a 10 hodin
KAREL HYNEK MÁCHA - MÁJ
Scénické představení známého díla v podání žáků a učitelů 
ZUŠ F. A. Šporka pro žáky lyských škol.
 
PÁ 11.5. od 20 hodin
HUDEBNÍ VEČER: CROSSBAND + LÁŽO PLÁŽO 
Místní kapely zahrají k poslechu i tanci pro všechny, kteří se nechtějí 
nudit, ale pobavit!
Vstupné 60 Kč, rezervace na kino@kinolysa.cz nebo na tel.: 603 461 383.

SO 12.5. od 20 hodin
LETNÍ KINO: KATAPULT
Legenda českého rocku se představí na scéně letního kina 
v zámeckém parku.
Vstupné v předprodeji 220 Kč, na místě v den koncertu 250 Kč. Předprodej 
v kavárně KINA od 1.4.2012. 

NE 13.5. od 15 a 17 hodin
POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE: NA PŮDĚ
Animovaný / Pohádka, Česko / Slovensko / Japonsko 2009, 73 minut, 
vstupné 50 Kč
Na půdě v království odložených hraček bydlí panenka Pomněnka a její 
tři kamarádi. Do jejich světa vtrhne vládce Říše Zla a trojice s pomocí 
dalších obyvatel půdy musí Pomněnku zachránit. 

ST 16.5. od 17,30 a 20 hodin
TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK - 1. ČÁST
Dobrodružný / Drama / Fantasy / Romantický, USA 2011, 116 minut, 
vstupné 75 Kč
V první části závěrečného dílu strhující upíří romance se Bella Swan a Edward 
Cullen po svatbě vydávají na líbánky do Ria de Janeira, kde se konečně mohou 
naplno oddat své lásce.

ČT 17.5. od 20 hodin
ANONYM
Velká Británie / Německo, 2011, 130 minut, vstupné 75 Kč
Příběh ilmu, který se odehrává v Anglii za období vlády královny Alžběty, 
spekuluje o otázce, kdo je doopravdy autorem díla, připisovaného 
W. Shakespearovi?

PÁ 18.5. od 19.30 hodin
HUDEBNÍ VEČER: TŘI NEDĚLE POTOM
Složení čtyř trombonů, kontrabasu, kytary, valchy, jednoho mužského a dvou 
ženských zpěvů. V repertoáru aranže hitů swingových a jazzových velikánů 
jako Glenn Miller, Django Reindhart, ale i Milan Chladil.

SO 19.5. od 20 hodin
KINODISKO U2B
Netradiční diskotéka s projekcí. Hrajeme vše co letí, hlavně k tanci a plníme 
vaše hudební přání.

NE 20.5. od 15 hodin
POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE: ČERTOVSKÁ POHÁDKA
Autorská divadelní hra pro celou rodinu, vstupné 50 Kč
Uvádí divadelní spolek Černý Petr z Brandýsa nad Labem.

ST 23.5. od 20 hodin
PRCI, PRCI, PRCIČKY: ŠKOLNÍ SRAZ
Komedie / Romantický, USA 2012, 113 minut, vstupné 75 Kč
Jablečný koláč coby trenažer prvního sexu už nečekejte. Jinak se ale hrdinové 
komediální série Prci, prci, prcičky příliš nezměnili, i když jako dospělí spíš než 
erotické úspěchy sbírají trapasy a ztráty.

ČT 24.5. od 20 hodin
PARANORMAL ACTIVITY 3
Horor / Mysteriózní, USA 2011, 84 minut, vstupné 70 Kč
I kvůli maximálnímu požitku z ilmu zůstává jeho příběh úzkostlivě střežen. 
Prozradit lze snad jen to, že v něm znovu vystupují hrdinky předchozích dvou 
dílů, pronásledované sestry Katie a Kristi.

PÁ 25.5. od 20 hodin
KDYŽ NA KOMÍN, TAK NA KOMÍN
Divadelní představení na motivy románu Bohumila Hrabala Postřižiny.

SO 26.5. od 19 hodin
VEČER NA KŘÍDLECH FILMOVÉ HUDBY
Audiovizuální večer nejen pro milovníky ilmu, ale i hudby v nich obsažené. 
Václav Pekárek  a Petr Krejčík Vám představí ilmovou hudbu tak, jak ji 
z televize neznáte. 

NE 27.5. od 15 hodin
POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE: AUTA 2
Animovaný / Komedie / Dobrodružný / Rodinný , USA, 2011, 103 minut, 
vstupné 50 Kč
Hvězdné závodní auto Blesk McQueen a jeho přítel, jedinečný odtahový vůz 
Burák, se dostanou na úžasná místa, když je jejich cesta zavede za moře. 

NE 27.5. od 17 hodin
TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ 
Animovaný / Dobrodružný / Rodinný / Mysteriózní, USA / Nový Zéland, 
2011, 107 minut, vstupné 50 Kč
Příběh ilmu, inspirovaného po celém světě oblíbenými příhodami knižního 
a comicsového hrdiny, sleduje osudy výjimečně zvídavého mladého 
reportéra Tintina a jeho věrného psího společníka.

ST 30.5. od 18.30 hodin
DĚTI DĚTEM
Koncert žáků ZUŠ F. A. Šporka ke Dni dětí.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

KINO Lysá nad Labem
PROGRAM KVĚTEN 2012
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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

Novinka v Městské knihovně

Čas letí jako voda. Čas letí jako voda. 
Rok se s rokem zase Rok se s rokem zase 
sešel a 30. března v sešel a 30. března v 
17 hodin se knihov-17 hodin se knihov-
na začala plnit letoš-na začala plnit letoš-
ními „andersonov-ními „andersonov-
skými“ spáči. Děti skými“ spáči. Děti 
obtěžkané batohy, obtěžkané batohy, 
spacáky a karimat-spacáky a karimat-
kami zaplnily během kami zaplnily během 
chvíle celou knihov-chvíle celou knihov-

nu. A bylo tady i každoroční netrpělivé očekávání. Co si to letos paní knihovnice nu. A bylo tady i každoroční netrpělivé očekávání. Co si to letos paní knihovnice 
zase na nás vymyslely? Během chvilky mělo 18 „andersaňat“ jasno. Po krátkém zase na nás vymyslely? Během chvilky mělo 18 „andersaňat“ jasno. Po krátkém 
seznámení se životem a tvorbou dánského spisovatele Hanse Christiana Ander-seznámení se životem a tvorbou dánského spisovatele Hanse Christiana Ander-
sena a letošního patrona známého ilustrátora a animátora pana Jiřího Trnky se sena a letošního patrona známého ilustrátora a animátora pana Jiřího Trnky se 
vrhli do jednotlivých úkolů. Nechyběla literární křížovka, ale nejvíce se všichni vrhli do jednotlivých úkolů. Nechyběla literární křížovka, ale nejvíce se všichni 
těšili na podvečerní výpravu za pokladem do zámeckého parku. Sladký poklad těšili na podvečerní výpravu za pokladem do zámeckého parku. Sladký poklad 
si však všechna družstva musela nejprve vybojovat. Prvním, již tradičním, úko-si však všechna družstva musela nejprve vybojovat. Prvním, již tradičním, úko-
lem bylo sázení „pohádkovníků“. Letos se dětem podařilo s vydatnou pomocí lem bylo sázení „pohádkovníků“. Letos se dětem podařilo s vydatnou pomocí 
knihovnic a dozorem zámeckého zahradníka zasadit 11 habrů. Cesta po zámec-knihovnic a dozorem zámeckého zahradníka zasadit 11 habrů. Cesta po zámec-
kém parku byla lemována úkoly, které se ukrývaly u jednotlivých barokních soch. kém parku byla lemována úkoly, které se ukrývaly u jednotlivých barokních soch. 
Nakonec byl poklad přeci jen objeven a opatrně přemístěn do knihovny, kde již Nakonec byl poklad přeci jen objeven a opatrně přemístěn do knihovny, kde již 
voněla očekávaná večeře. Vypečené kuřecí řízky byly odměnou všem za sportovní voněla očekávaná večeře. Vypečené kuřecí řízky byly odměnou všem za sportovní 
výkon při hledání pokladu. Po večeři došlo i na vyrábění lucerniček, spravedlivé výkon při hledání pokladu. Po večeři došlo i na vyrábění lucerniček, spravedlivé 
rozdělení sladkostí z pokladu, předání letošních knižních odměn a malých upo-rozdělení sladkostí z pokladu, předání letošních knižních odměn a malých upo-
mínkových listů. A pak se už jen četlo a četlo a četlo… Děti ve spacácích postupně mínkových listů. A pak se už jen četlo a četlo a četlo… Děti ve spacácích postupně 
přemáhal spánek. Doufáme, že se jim zdálo něco pěkného a již se všichni těší na přemáhal spánek. Doufáme, že se jim zdálo něco pěkného a již se všichni těší na 
příští dobrodružství s panem Andersenem.  Nakonec bychom rády poděkovaly příští dobrodružství s panem Andersenem.  Nakonec bychom rády poděkovaly 
paní Labutové za přípravu skvostné večeře a našim dobrým knihovnickým duším paní Labutové za přípravu skvostné večeře a našim dobrým knihovnickým duším 
a pomocníkům panu Svobodovi, Kateřině Brynychové a Adéle Pilecké.a pomocníkům panu Svobodovi, Kateřině Brynychové a Adéle Pilecké.

Soutěže se dočkali i naši dětští čtenáři, kteří mohou každý měsíc v knihovně Soutěže se dočkali i naši dětští čtenáři, kteří mohou každý měsíc v knihovně 
najít novou soutěžní otázku a ověřit si tak své literární znalosti. Dubnová sou-najít novou soutěžní otázku a ověřit si tak své literární znalosti. Dubnová sou-
těž již zná svého vítěze, který se může těšit z volných vstupenek do Chvalského těž již zná svého vítěze, který se může těšit z volných vstupenek do Chvalského 
zámku na výstavu Kuky se vrací. Pro vylosovaného úspěšné řešitele květnové zámku na výstavu Kuky se vrací. Pro vylosovaného úspěšné řešitele květnové 
otázky je připravena volná vstupenka na jízdu Kolínské řepařské drážky. Nevá-otázky je připravena volná vstupenka na jízdu Kolínské řepařské drážky. Nevá-
hejte tedy a zapojte se také! Slosování správných odpovědí proběhne 30. května hejte tedy a zapojte se také! Slosování správných odpovědí proběhne 30. května 
v 15.00 hodin. v dětském oddělení knihovny.v 15.00 hodin. v dětském oddělení knihovny.

Výstava fotografi í Dana Černého, Výstava fotografi í Dana Černého, 
Zdeňka Součka, Vladimíra Šoltyse Zdeňka Součka, Vladimíra Šoltyse 
a Luboše Vaňka, které nám před-a Luboše Vaňka, které nám před-
staví nejen české, ale i zahraniční staví nejen české, ale i zahraniční 
ptáky. Výstava pořádaná Městským ptáky. Výstava pořádaná Městským 
úřadem Lysá nad Labem a Měst-úřadem Lysá nad Labem a Měst-
skou knihovnou Lysá nad Labem skou knihovnou Lysá nad Labem 
se uskuteční od 23. dubna 2012 do se uskuteční od 23. dubna 2012 do 
11. května 2012 v prostorách úřadu 11. května 2012 v prostorách úřadu 
a knihovny a bude součástí progra-a knihovny a bude součástí progra-
mu ke Dni Země. mu ke Dni Země. 

V květnových „Toulkách“ V květnových „Toulkách“ 
českou historií se přesuneme českou historií se přesuneme 
do vrcholného období re-do vrcholného období re-
nesance na dvůr Rudolfa II. nesance na dvůr Rudolfa II. 
a Matyáše II. Můžeme se tedy a Matyáše II. Můžeme se tedy 
těšit na poutavé vyprávění těšit na poutavé vyprávění 
PaedDr. Marie Kořínkové PaedDr. Marie Kořínkové 
o době, kdy Praha opět pří-o době, kdy Praha opět pří-
tomností císařského dvora tomností císařského dvora 
začala vzkvétat, o době vel-začala vzkvétat, o době vel-
kých alchymistů, astronomů kých alchymistů, astronomů 
a sběratelů umění. Přednáška a sběratelů umění. Přednáška 
se uskuteční tradičně v úte-se uskuteční tradičně v úte-
rý 15. dubna od 16.30 hodinrý 15. dubna od 16.30 hodin
v prostorách knihovny. Vstup v prostorách knihovny. Vstup 
zdarma!!!zdarma!!!

Výstava grafi ckých kreseb historických památek našeho města a jeho oko-Výstava grafi ckých kreseb historických památek našeho města a jeho oko-
lí. Lukáš Martinka se kresbám historických památek věnuje již léta. Postupně lí. Lukáš Martinka se kresbám historických památek věnuje již léta. Postupně 
nashromážděný materiál začal v loňském roce publikovat knižně. V této edici nashromážděný materiál začal v loňském roce publikovat knižně. V této edici 
vyšla také kniha kreseb Lysé nad Labem.  Výstava se uskuteční v prostorách vyšla také kniha kreseb Lysé nad Labem.  Výstava se uskuteční v prostorách 
naší knihovny. naší knihovny. 

K historii se v knihovně vrátíme 22. května 2012 v 16.30 hodin. Tentokrát K historii se v knihovně vrátíme 22. května 2012 v 16.30 hodin. Tentokrát 
se však přesuneme časem k neutěšenému období 2. světové války a v podání se však přesuneme časem k neutěšenému období 2. světové války a v podání 
historičky paní Boženy Bacílkové se budeme moci seznámit s reáliemi tragické-historičky paní Boženy Bacílkové se budeme moci seznámit s reáliemi tragické-
ho vyhlazení Lidic, od kterého letos uplyne 70 let. Přednáška nebude věnovaná ho vyhlazení Lidic, od kterého letos uplyne 70 let. Přednáška nebude věnovaná 
pouze obecným faktům, ale čas si vyšetříme i na vykreslení situace tehdejší doby pouze obecným faktům, ale čas si vyšetříme i na vykreslení situace tehdejší doby 
v okolí Lysé. Zveme nejen všechny milovníky historie, ale i pamětníky těchto v okolí Lysé. Zveme nejen všechny milovníky historie, ale i pamětníky těchto 
událostí. událostí. 

Jak už se stalo příjemnou tradicí, úterní odpoledne dne 29. května 2012 Jak už se stalo příjemnou tradicí, úterní odpoledne dne 29. května 2012 
se Městská knihovna v Lysé nad Labem již pošesté připojí ke každoročnímu se Městská knihovna v Lysé nad Labem již pošesté připojí ke každoročnímu 
NONSTOP čtení, které pořádá Jazzová sekce ve spolupráci s rádiem Hortus.NONSTOP čtení, které pořádá Jazzová sekce ve spolupráci s rádiem Hortus.

Letošním tématem je: Letošním tématem je: Česká literatura 2. poloviny 20. stoletíČeská literatura 2. poloviny 20. století.
V naší knihovně se nepřetržitě bude číst od 16. až do 20. hodiny. Pro všech-V naší knihovně se nepřetržitě bude číst od 16. až do 20. hodiny. Pro všech-

ny účastníky je NONSTOP čtení vždy příjemným kulturním zážitkem a po-ny účastníky je NONSTOP čtení vždy příjemným kulturním zážitkem a po-
hodově stráveným květnovým podvečerem.hodově stráveným květnovým podvečerem.

Celý projekt bude přenášen do internetové sítě, kam se mohou poslu-Celý projekt bude přenášen do internetové sítě, kam se mohou poslu-
chači z celého světa on-line připojit. Odkaz na vysílání letošního NON-chači z celého světa on-line připojit. Odkaz na vysílání letošního NON-
STOP čtení bude k dispozici na webových stránkách Městské knihovny STOP čtení bude k dispozici na webových stránkách Městské knihovny 
www.knihovnalysa.czwww.knihovnalysa.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

H. CH. Andersen, Jiří Trnka H. CH. Andersen, Jiří Trnka 
a malí čtenáři nocovali v knihovněa malí čtenáři nocovali v knihovně

Soutěž pro dětské čtenářeSoutěž pro dětské čtenáře

Toulky minulostí – 15. května 2012Toulky minulostí – 15. května 2012

70. výročí vyhlazení Lidic – 22. května 201270. výročí vyhlazení Lidic – 22. května 2012

Pestrý šat ptáků – 23. 4. – 11. 5. 2012Pestrý šat ptáků – 23. 4. – 11. 5. 2012

Lukáš Martinka: Lysá a okolí v grafi ckých Lukáš Martinka: Lysá a okolí v grafi ckých 
kresbách kresbách – 16. 5.  16. 5. – 29. 6. 2012 29. 6. 2012

NONSTOP čtení 2012 – 29. května 2012NONSTOP čtení 2012 – 29. května 2012

- Našim čtenářům  je v prostorách knihovny k dispozici zdarma WIFI síť.- Našim čtenářům  je v prostorách knihovny k dispozici zdarma WIFI síť.
- Informační středisko nově nabízí prodej turistických vizitek Lysé nad Labem - Informační středisko nově nabízí prodej turistických vizitek Lysé nad Labem 
 a turistických deníků.  a turistických deníků. 
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Zámecké novinky 
Dubnové dny nás stejně jako jistě Dubnové dny nás stejně jako jistě 

Vás překvapovaly aprílovým poča-Vás překvapovaly aprílovým poča-
sím, ale slunce přece jen sílilo a lákalo sím, ale slunce přece jen sílilo a lákalo 
nás ven na procházky v okolí našeho nás ven na procházky v okolí našeho 
zámku a parku.zámku a parku.

Velkým dubnovým svátkem byly Velkým dubnovým svátkem byly 
jistě Velikonoce.jistě Velikonoce.

Jako každoročně jsme se prezento-Jako každoročně jsme se prezento-
vali na Velikonoční prodejní výstavě vali na Velikonoční prodejní výstavě 
na Krajském úřadu Středočeského na Krajském úřadu Středočeského 
kraje v Praze. Letos se výstavy účast-kraje v Praze. Letos se výstavy účast-
nil rekordní počet vystavovatelů nil rekordní počet vystavovatelů 
a výrobků bylo přehršle. Našim po-a výrobků bylo přehršle. Našim po-
střehem a výzvou do dalšího ročníku střehem a výzvou do dalšího ročníku 
byl fakt, že je zapotřebí stále se zdo-byl fakt, že je zapotřebí stále se zdo-
konalovat a vymýšlet nové výrobky konalovat a vymýšlet nové výrobky 
s touto tematikou. I samotná výstava s touto tematikou. I samotná výstava 
se stává pro prodejce velkou inspira-se stává pro prodejce velkou inspira-
cí do nové práce a mnozí z nás si do cí do nové práce a mnozí z nás si do 
svého „nápadníku“ zařadili spoustu svého „nápadníku“ zařadili spoustu 
nových poznatků.nových poznatků.

U nás v domově to Velikonocemi U nás v domově to Velikonocemi 
také žilo. Nápaditá výzdoba vyrobe-také žilo. Nápaditá výzdoba vyrobe-
ná v naší pracovní dílně, velikonoční ná v naší pracovní dílně, velikonoční 
pomlázka, mazance z naší zámecké pomlázka, mazance z naší zámecké 
kuchyně. Uspořádali jsme Veselé ve-kuchyně. Uspořádali jsme Veselé ve-
likonoční pečení. V zámecké jídelně likonoční pečení. V zámecké jídelně 
se v den Velkého pátku, pátku před se v den Velkého pátku, pátku před 
Velikonocemi, který je součástí Svaté-Velikonocemi, který je součástí Svaté-
ho týdne a velikonočního tridua, sešli ho týdne a velikonočního tridua, sešli 
nadšenci, hospodyně a hospodáři aby nadšenci, hospodyně a hospodáři aby 
ukázali svá kulinářská umění. Vyrábě-ukázali svá kulinářská umění. Vyrábě-
la se velikonoční pomazánka, peklo se la se velikonoční pomazánka, peklo se 
velikonoční cukroví. Při pěkné muzice velikonoční cukroví. Při pěkné muzice 
a vyprávění i dobře chutnalo. Veliko-a vyprávění i dobře chutnalo. Veliko-
noční pondělí a pomlázka se taktéž noční pondělí a pomlázka se taktéž 
vydařily. Úsměv, radost, velikonoční vydařily. Úsměv, radost, velikonoční 
říkanky zněly zámeckými chodbami.říkanky zněly zámeckými chodbami.

I když nás revitalizace Zámec-I když nás revitalizace Zámec-
ké ulice malinko omezuje, přes-ké ulice malinko omezuje, přes-
to jsme se vydali i ze zámeckého to jsme se vydali i ze zámeckého 
kopce. Podívali jsme se na výstavy kopce. Podívali jsme se na výstavy 
„Elegance a narcis“ na výstavišti „Elegance a narcis“ na výstavišti 
v Lysé a také na výstavu FOR Senior v v Lysé a také na výstavu FOR Senior v 
pražských Letňanech.pražských Letňanech.

22. dubna náš domov, jako kaž-22. dubna náš domov, jako kaž-
doročně, navštívil taneční, folklorní doročně, navštívil taneční, folklorní 
soubor Šáteček z nedalekých Semic. soubor Šáteček z nedalekých Semic. 
Ještě více nás svým uměním, zpěvem Ještě více nás svým uměním, zpěvem 
a tancem vtáhli do jarního období.a tancem vtáhli do jarního období.

Konec dubna byl ve znamení reje Konec dubna byl ve znamení reje 
čarodějnic a ne jinak tomu bylo i le-čarodějnic a ne jinak tomu bylo i le-
tos. Rej se rozlétl zámkem a nabádal tos. Rej se rozlétl zámkem a nabádal 
ke „spolupráci“. Zaměstnankyně do-ke „spolupráci“. Zaměstnankyně do-
mova se proměnily ve zdatné čaroděj-mova se proměnily ve zdatné čaroděj-
nice a báby kořenářky. Káraly s úsmě-nice a báby kořenářky. Káraly s úsmě-
vem a taktem jim blízkým.vem a taktem jim blízkým.

Před námi je měsíc květen a v něm Před námi je měsíc květen a v něm 
také spousta práce. Organizujeme také spousta práce. Organizujeme 
již III. ročník lyského pětiboje pro již III. ročník lyského pětiboje pro 
seniory i z jiných domovů a senio-seniory i z jiných domovů a senio-
ry z města Lysé. Soutěžní klání se ry z města Lysé. Soutěžní klání se 
uskuteční 10. 5. 2012 odpoledne. uskuteční 10. 5. 2012 odpoledne. 
Ale o tom až příště. Oslavíme Den Ale o tom až příště. Oslavíme Den 
matek a jak jinak než s dětmi ze ZŠ matek a jak jinak než s dětmi ze ZŠ 
B. Hrozného a jejich pěveckým sou-B. Hrozného a jejich pěveckým sou-
borem FONTÁNA. Opět navštívíme borem FONTÁNA. Opět navštívíme 
výstavu Natura – Viva na lyském výstavu Natura – Viva na lyském 
výstavišti. Rádi bychom ještě uspo-výstavišti. Rádi bychom ještě uspo-
řádali autobusový výlet po krásách řádali autobusový výlet po krásách 
středních Čech. Uvidíme, jak to vše středních Čech. Uvidíme, jak to vše 
dopadne.dopadne.

Krásné jaro za obyvatele a za-Krásné jaro za obyvatele a za-
městnance přejeměstnance přeje

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

 až 5O OOO Kč

 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců

 hotovost až do domu

 nejvýhodnější podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz
Hledáme nové obchodní zástupce

Stačí jednou zavolat!
 84O 111 177

Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě.

 777 76O 971

k03-90x100_personal_CB.indd   1 23.1.2012   13:41:29

Ceny rámečkové sloupkové inzerce
Možnost barevné inzerce!

formát     Cena Cena - barva
1 strana (A4)  4 800 Kč  6 000 Kč
1/2 str. (A5)  2 400 Kč  3 000 Kč
1/3 str. 1 814 Kč 2 268 Kč
1/4 str. (A6)  1 200 Kč  1 500 Kč
9 x 10 cm     1 007 Kč  1 259 Kč
9 x 9 cm     908 Kč  1 135 Kč
9 x 8 cm     810 Kč  1 013 Kč
9 x 7 cm     712 Kč  890 Kč
9 x 6 cm     613 Kč  766 Kč
9 x 5 cm     515 Kč    644 Kč
9 x 4 cm     416 Kč    520 Kč
9 x 3 cm     318 Kč    398 Kč
9 x 2 cm    220 Kč    275 Kč
9 x 1 cm     120 Kč    150 Kč
9 x 0,5 cm ZDARMA!
Uzávěrka je vždy 10. dne v předchozím měsíci!
Sleva při opakování inzerátu 3x a více - 20 %!
Text inzerátu zasílejte na e-mail: listy@knihovnalysa.cz.
Při platbě na fakturu uvádějte při objednání fakturační adresu, IČO 
a DIČ. Inzerci je možno zaplatit i v hotovosti v Městské knihovně.
Městská knihovna není plátcem DPH!
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V pondělí V pondělí 
18. března 18. března 
2012 se v Ob-2012 se v Ob-
chodní aka-chodní aka-

demii Lysá nad Labem uskutečnila demii Lysá nad Labem uskutečnila 
dlouho plánovaná akce ve spolupráci dlouho plánovaná akce ve spolupráci 
s Ing. Stanislavem Svobodou, refe-s Ing. Stanislavem Svobodou, refe-
rentem Odboru životního prostředí rentem Odboru životního prostředí 
Městského úřadu Lysá nad Labem, Městského úřadu Lysá nad Labem, 
a spisovatelkou PhDr. Marií Hruš-a spisovatelkou PhDr. Marií Hruš-
kovou.kovou.

Jednalo se o neformální besedu Jednalo se o neformální besedu 
a přednášku autorky několika knih a přednášku autorky několika knih 
na téma památné stromy v České na téma památné stromy v České 
republice a nejbližším okolí Lysé republice a nejbližším okolí Lysé 
nad Labem, kterou žáci završili za-nad Labem, kterou žáci završili za-
sazením vzácných stromů. Bývalá sazením vzácných stromů. Bývalá 
pedagožka PhDr. Marie Hrušková se pedagožka PhDr. Marie Hrušková se 
ujala slova a 60 žákům 1. a 2. ročníků ujala slova a 60 žákům 1. a 2. ročníků 
OA poutavě vyprávěla, vysvětlovala OA poutavě vyprávěla, vysvětlovala 
a svůj výklad doplňovala fotografi e-a svůj výklad doplňovala fotografi e-
mi a kresbami akademického malíře mi a kresbami akademického malíře 
Jaroslava Turka. Jeho ilustrace byly Jaroslava Turka. Jeho ilustrace byly 
prvním impulsem ke vzniku spousty prvním impulsem ke vzniku spousty 
zajímavých knih dr. Hruškové. Ona zajímavých knih dr. Hruškové. Ona 
sama je považuje za portréty, které vy-sama je považuje za portréty, které vy-

stihují duši stromu lépe než fotogra-stihují duši stromu lépe než fotogra-
fi e. Na závěr besedy žáci zhlédli část fi e. Na závěr besedy žáci zhlédli část 
jednoho z dokumentů Paměť stromů jednoho z dokumentů Paměť stromů 
s L. Munzarem. Žáci se dozvěděli s L. Munzarem. Žáci se dozvěděli 
zajímavé informace o posvátném, zajímavé informace o posvátném, 
památném stromu nebo o tom, které památném stromu nebo o tom, které 
stromy jsou tak výjimečné, že do-stromy jsou tak výjimečné, že do-
stanou označení a státní ochranu. stanou označení a státní ochranu. 
Ing. Svoboda doplnil informace z po-Ing. Svoboda doplnil informace z po-
hledu pracovníka Odboru životního hledu pracovníka Odboru životního 

Žáci OA Lysá nad Labem posílají vzkaz budoucím generacím

V březnu V březnu 
tohoto roku tohoto roku 
jsem se vy-jsem se vy-
pravila do pravila do 

Noweho Tomyslu v Polsku, abych Noweho Tomyslu v Polsku, abych 
načerpala další podnětné informace načerpala další podnětné informace 
pro rozvoj lyské Obchodní akademie. pro rozvoj lyské Obchodní akademie. 
Institut Nauczycielskie Kolegium Institut Nauczycielskie Kolegium 
Jezykow Obcych tam totiž v rámci Jezykow Obcych tam totiž v rámci 
programu SVES, který je fi nancován programu SVES, který je fi nancován 
Evropskou unií, uspořádal pro evrop-Evropskou unií, uspořádal pro evrop-
ské vedoucí pracovníky ve školství ské vedoucí pracovníky ve školství 
týdenní studijní návštěvu.týdenní studijní návštěvu.

Hlavním tématem jednání byla Hlavním tématem jednání byla 
efektivní výuka cizích jazyků. Jedna-efektivní výuka cizích jazyků. Jedna-
cím jazykem byla němčina a účast-cím jazykem byla němčina a účast-
níky byli kolegové ze Slovenska, Ně-níky byli kolegové ze Slovenska, Ně-
mecka, Rumunska, Norska, Turecka mecka, Rumunska, Norska, Turecka 
a Slovinska. Během pobytu jsme se a Slovinska. Během pobytu jsme se 

seznámili se vzdělávacím systémem seznámili se vzdělávacím systémem 
v Polsku i v zemích všech účastníků. v Polsku i v zemích všech účastníků. 
Navštívili jsme vyučování v různých Navštívili jsme vyučování v různých 
typech škol. Setkali jsme se také typech škol. Setkali jsme se také 
s představiteli Velkopolského voj-s představiteli Velkopolského voj-
vodství, kraje a města Nowy Tomysl. vodství, kraje a města Nowy Tomysl. 
Na setkání s učiteli a studenty Ko-Na setkání s učiteli a studenty Ko-
legia jsem referovala o výuce cizích legia jsem referovala o výuce cizích 
jazyků u nás ve škole. Nejzajímavější jazyků u nás ve škole. Nejzajímavější 
pro mne byla návštěva školy Zespol pro mne byla návštěva školy Zespol 
szkol NR2, v níž se mimo jiné vyu-szkol NR2, v níž se mimo jiné vyu-
čuje obor Technik handlowiec, který čuje obor Technik handlowiec, který 
je zaměřen podobně jako naše škola. je zaměřen podobně jako naše škola. 
S ředitelem této školy a účastnicí se-S ředitelem této školy a účastnicí se-
tkání ze Slovenska jsme naplánovali tkání ze Slovenska jsme naplánovali 
spolupráci při zajištění zahraniční spolupráci při zajištění zahraniční 
odborné praxe žáků našich škol odborné praxe žáků našich škol 
v příštích letech.v příštích letech.

Ivana DvořákováIvana Dvořáková

Prezentace OA na mezinárodním 
setkání pracovníků škol
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V minulých V minulých 
dnech vzbudi-dnech vzbudi-
la pozornost la pozornost 
veřejnosti Da-veřejnosti Da-

vidova hvězda před jídelnou Scolarest.  vidova hvězda před jídelnou Scolarest.  
Jsme tomu rádi. Cílem projektu Kro-Jsme tomu rádi. Cílem projektu Kro-
kus, v rámci kterého byla hvězda na-kus, v rámci kterého byla hvězda na-
kreslena, je totiž upozornit co největší kreslena, je totiž upozornit co největší 
počet lidí na nebezpečí diskriminace počet lidí na nebezpečí diskriminace 
a předsudků.a předsudků.

V zemi pod nákresem hvězdy jsou V zemi pod nákresem hvězdy jsou 
od podzimu zasazeny cibulky žlu-od podzimu zasazeny cibulky žlu-
tých krokusů. V ideálním případě tých krokusů. V ideálním případě 
se v následujících dnech „probudí“ se v následujících dnech „probudí“ 
a hvězda se rozzáří. Během prvních a hvězda se rozzáří. Během prvních 
slunečných dní se tyto žluté hvězdy slunečných dní se tyto žluté hvězdy 

v zeleném poli objevují na mnoha v zeleném poli objevují na mnoha 
místech Evropy. Krokusy byly vy-místech Evropy. Krokusy byly vy-
sázeny jako vzpomínka na jeden sázeny jako vzpomínka na jeden 
a půl milionu židovských dětí, které a půl milionu židovských dětí, které 
se staly obětí holocaustu. Organizá-se staly obětí holocaustu. Organizá-
torem projektu je irská organizace torem projektu je irská organizace 
Holocaust Education Trust Ireland Holocaust Education Trust Ireland 
ve spolupráci se Vzdělávacím a kul-ve spolupráci se Vzdělávacím a kul-
turním centrem Židovského muzea turním centrem Židovského muzea 
v Praze.  Letos se do něj zapojila v Praze.  Letos se do něj zapojila 
i Obchodní akademie v Lysé nad i Obchodní akademie v Lysé nad 
Labem. Kvetoucí rostlinky organizá-Labem. Kvetoucí rostlinky organizá-
toři sčítají – podaří se již letos získat toři sčítají – podaří se již letos získat 
počet květů, který odpovídá dětským počet květů, který odpovídá dětským 
obětem holocaustu?                                                                                                                                    obětem holocaustu?                                                                                                                                    

Mgr. Veronika BrynychováMgr. Veronika Brynychová

Davidova hvězda před Scolarestem
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prostředí Městského úřadu Lysá n. L..prostředí Městského úřadu Lysá n. L..
Asi dvouhodinová přednáška byla Asi dvouhodinová přednáška byla 

zakončena prohlídkou knih s danou zakončena prohlídkou knih s danou 
tématikou. Všichni zúčastnění se tématikou. Všichni zúčastnění se 
poté přesunuli do zámeckého parku, poté přesunuli do zámeckého parku, 
kde zasazením japonských jerlínů kde zasazením japonských jerlínů 
převislých založili historii ovocného převislých založili historii ovocného 
sadu, který bude vybudován v zámec-sadu, který bude vybudován v zámec-
kých zahradách. Žáci OA si již dříve kých zahradách. Žáci OA si již dříve 
v hodinách přírodovědného základu v hodinách přírodovědného základu 

připravili text pamětní listiny, kterou připravili text pamětní listiny, kterou 
nyní společně s PhDr. Hruškovou nyní společně s PhDr. Hruškovou 
slavnostně podepsali, následně za-slavnostně podepsali, následně za-
pečetili a uložili pod kořeny cizokraj-pečetili a uložili pod kořeny cizokraj-
ných dřevin spolu se vzkazem budou-ných dřevin spolu se vzkazem budou-
cím generacím. Ten zněl: „Nemusíte cím generacím. Ten zněl: „Nemusíte 
hned vidět celé schodiště, stačí, když hned vidět celé schodiště, stačí, když 
uvidíte první schod. Nebojte se na něj uvidíte první schod. Nebojte se na něj 
vstoupit.“vstoupit.“

 Mgr. Radka MlázovskáMgr. Radka Mlázovská

ZÁKLADNÍ ŠKOLA speciální a praktická /dříve zvláštní/ 
zve všechny bývalé žáky, učitele, vychovatele a pracovníky 

na oslavu

50. VÝROČÍ ZALOŽENÍ 
ŠKOLY

Oslava proběhne dne 23. 5. 2012 od 8.00 hodin.

Během dopoledne můžete navštívit naše třídy, kde bude 
probíhat netradiční výuka, prohlédnout si nástěnky, kroniky a 
od 10.00 hodin Vás zveme na vystoupení našich žáků. Vys-
toupení se bude opakovat v 16.00 hodin. Celodenní oslavu 

ukončíme posezením u kávy, či čaje.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Irena Dlabolová, zástupkyně ředitele



5/2012 LISTY města Lysé nad Labem   13

Na ZŠ J. A. Komenského pracuje Na ZŠ J. A. Komenského pracuje 
celkem 5 oddělení ŠD, která navště-celkem 5 oddělení ŠD, která navště-
vuje 150 dětí. Každé oddělení má vuje 150 dětí. Každé oddělení má 
své samostatné prostory vybavené své samostatné prostory vybavené 
vhodným inventářem, hrami, hrač-vhodným inventářem, hrami, hrač-
kami, výtvarnými i pracovními po-kami, výtvarnými i pracovními po-
třebami.třebami.

Všechna oddělení plní v od-Všechna oddělení plní v od-
poledních hodinách vzdělávací poledních hodinách vzdělávací 
program ŠD. V tomto školním program ŠD. V tomto školním 
roce zaměřujeme většinu svých roce zaměřujeme většinu svých 
akcí a činností na téma „Příro-akcí a činností na téma „Příro-
da – věčný koloběh“. Navíc se da – věčný koloběh“. Navíc se 
děti ze ŠD spolu s vychovatel-děti ze ŠD spolu s vychovatel-
kami zapojily i do celostátního kami zapojily i do celostátního 
projektu „Celé Česko čte dětem“ projektu „Celé Česko čte dětem“ 
a již třetím rokem jsou jeho členy.a již třetím rokem jsou jeho členy.

Rádi bychom Vás seznámili s ně-Rádi bychom Vás seznámili s ně-
kterými akcemi, které naše družina kterými akcemi, které naše družina 
pořádá a které jsou u dětí ve velké pořádá a které jsou u dětí ve velké 
oblibě. Patří mezi ně např. Drakiáda, oblibě. Patří mezi ně např. Drakiáda, 
loutková představení pořádaná pro loutková představení pořádaná pro 
ŠD, koncertní představení v ZUŠ, ŠD, koncertní představení v ZUŠ, 
mikulášská a vánoční besídka, vá-mikulášská a vánoční besídka, vá-
noční jarmark, Strom hojnosti (po-noční jarmark, Strom hojnosti (po-
moc zvířátkům v zimě), Karneval, moc zvířátkům v zimě), Karneval, 
akce Děti dětem (ukázka dětí, co akce Děti dětem (ukázka dětí, co 
všechno dovedou), Křížovkářská všechno dovedou), Křížovkářská 
soutěž, návštěvy Městské knihovny, soutěž, návštěvy Městské knihovny, 
Čarodějnický rej s opékáním, Honba Čarodějnický rej s opékáním, Honba 
za pokladem a výlety autobusem za za pokladem a výlety autobusem za 
zajímavostmi naší země.zajímavostmi naší země.

Touto malou nabídkou z naší bo-Touto malou nabídkou z naší bo-
haté činnosti bychom vás chtěli po-haté činnosti bychom vás chtěli po-
zvat k zápisu do ŠD, který se bude zvat k zápisu do ŠD, který se bude 
konat 13. a 14. června 2012 vždy od konat 13. a 14. června 2012 vždy od 
15.00 do 18.00 hodin.15.00 do 18.00 hodin.

Padesáti dětem vyšších ročníků Padesáti dětem vyšších ročníků 
a dojíždějícím dětem nabízíme pobyt a dojíždějícím dětem nabízíme pobyt 
ve školním klubu, ve kterém není ve školním klubu, ve kterém není 
náplň práce organizovaná vychova-náplň práce organizovaná vychova-
telkou. K dispozici mají klubovnu telkou. K dispozici mají klubovnu 
s hrami, stolním tenisem a stolním s hrami, stolním tenisem a stolním 
fotbalem, knihovnu a počítačovou fotbalem, knihovnu a počítačovou 
učebnu. Jednou měsíčně je vyhlášena učebnu. Jednou měsíčně je vyhlášena 
dobrovolná akce nebo soutěž, které se dobrovolná akce nebo soutěž, které se 
mohou děti dobrovolně zúčastnit.mohou děti dobrovolně zúčastnit.

Školní klub nabízí dětem příjem-Školní klub nabízí dětem příjem-
né strávení volného času v době od né strávení volného času v době od 
11.30 do 15.00 hodin (v pátek do 11.30 do 15.00 hodin (v pátek do 
13.30 hodin).13.30 hodin).

Zápis do školního klubu proběh-Zápis do školního klubu proběh-
ne až v pondělí 3. září 2012 v době ne až v pondělí 3. září 2012 v době 
od 7.00 do 12.00 hodin.od 7.00 do 12.00 hodin.

Přijďte, těšíme se na Vás.Přijďte, těšíme se na Vás.
Lenka Vrchotová,Lenka Vrchotová,

vedoucí vychovatelkavedoucí vychovatelka

Školní družina a školní klub 
při ZŠ J. A. Komenského

ZŠ B. Hrozného, 
       Nám. B. Hrozného 12, Lysá n. L. 
    za účast při sbírkách 

ve školním roce 2011 - 2012 
a fi nanční částku 1.825,- Kč

získanou prodejem předmětů 
s logem o.s. Život dětem.

 Částka bude použita na pomoc jednotlivým handicapovaným 
dětem, a to především na částečnou úhradu invalidních vozíčků, 
rehabilitačních a kompenzačních pomůcek – zdravotních kočárků, 
chodítek, polohovacích zařízení, dále na nákup řečových procesorů, 

obvazového materiálu, speciální výživy apod.

Děkujeme Vám, že nám pomáháte
proměnit dětské slzy v úsměv.

Už jste Už jste 
někdy viděli někdy viděli 
zpívat žáby? zpívat žáby? 
Že ne?! No Že ne?! No 
to je ale to je ale 
chyba, to chyba, to 
je věc, kte-je věc, kte-

rou byste určitě vidět měli! Sa-rou byste určitě vidět měli! Sa-
mozřejmě zpívající žáby je taková mozřejmě zpívající žáby je taková 
rarita, že si právem zasloužila rarita, že si právem zasloužila 
umístění v první pětici videoklipů umístění v první pětici videoklipů 
z celého světa. z celého světa. 

Loňský školní rok vyhlásilo na-Loňský školní rok vyhlásilo na-
kladatelství Oxford University Press kladatelství Oxford University Press 
celosvětovou soutěž pod názvem celosvětovou soutěž pod názvem 
GLOBAL SING-ALONG COMPE-GLOBAL SING-ALONG COMPE-
TITION a dalo k výběru několik pís-TITION a dalo k výběru několik pís-
ní, které měly děti nazpívat, natočit ní, které měly děti nazpívat, natočit 
na video a vložit na webový portál na video a vložit na webový portál 
youtube. Provedení písně bylo plně youtube. Provedení písně bylo plně 
v kompetenci jednotlivých soutě-v kompetenci jednotlivých soutě-
žích a my jsme se rozhodli pro velice žích a my jsme se rozhodli pro velice 
jednoduchou, ale chytlavou melodii jednoduchou, ale chytlavou melodii 
pod názvem Everybody up.  Jak už pod názvem Everybody up.  Jak už 
sám název písně napovídá, hodně se sám název písně napovídá, hodně se 
tam skáče, a když nás napadlo téma tam skáče, a když nás napadlo téma 
žáby, bylo rozhodnuto. Myslím, že je žáby, bylo rozhodnuto. Myslím, že je 
úplně zbytečné popisovat samotné úplně zbytečné popisovat samotné 
video – úplně nejlepší bude se na něj video – úplně nejlepší bude se na něj 
podívat, a to na podívat, a to na http://elt.oup.com/http://elt.oup.com/
general_content/global/singalon-general_content/global/singalon-
g/?cc=cz&selLanguage=csg/?cc=cz&selLanguage=cs.

Já osobně bych chtěla pochvá-Já osobně bych chtěla pochvá-
lit děti ze 4.B za jejich nadše-lit děti ze 4.B za jejich nadše-
ní a práci, kterou do toho daly. ní a práci, kterou do toho daly. 
Nedá mi to, a musím říct, že na Nedá mi to, a musím říct, že na 
rozdíl od ostatních soutěžních rozdíl od ostatních soutěžních 
videí jsem jim to hodně ztížila, videí jsem jim to hodně ztížila, 
protože jsme nezpívali na play-protože jsme nezpívali na play-
back jako ostatní soutěžící, ale back jako ostatní soutěžící, ale 
na hudební podklad, který pro na hudební podklad, který pro 
nás připravil pan Libor Čapek ze nás připravil pan Libor Čapek ze 
ZUŠ Lysá nad Labem. Děti pilně ZUŠ Lysá nad Labem. Děti pilně 
trénovaly ve škole i v ZUŠ pod trénovaly ve škole i v ZUŠ pod 
vedením paní Jany Erbenové vedením paní Jany Erbenové 
a tímto děkuji jim i ZUŠ za po-a tímto děkuji jim i ZUŠ za po-
moc a podporu. Děkujeme i moc a podporu. Děkujeme i 
starším spolužákům, kteří pro starším spolužákům, kteří pro 
nás, pod vedením paní učitelek nás, pod vedením paní učitelek 
Marie Kracíkové a Lenky Vrcho-Marie Kracíkové a Lenky Vrcho-
tové, pomáhali připravovat kos-tové, pomáhali připravovat kos-
týmy. týmy. 

Pro mě je nejdůležitější, že si to Pro mě je nejdůležitější, že si to 
děti užily a mají pocit úspěchu, což děti užily a mají pocit úspěchu, což 
ostatně stejně vnímá i česká poboč-ostatně stejně vnímá i česká poboč-
ka Oxford University Press, jejíž ka Oxford University Press, jejíž 
zástupci plánují děti osobně navští-zástupci plánují děti osobně navští-
vit ve škole, a Ministerstvo školství, vit ve škole, a Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy, které umís-mládeže a tělovýchovy, které umís-
tilo článek o našem videoklipu na tilo článek o našem videoklipu na 
svém webu svém webu http://www.msmt.cz/http://www.msmt.cz/
mladez/aktualitymladez/aktuality.

Mgr. Erika Drobná,Mgr. Erika Drobná,
vyučující Ajvyučující Aj

Jak zpívají žáby na ZŠ J.A.K.?

Pozvánka na akce
ZUŠ F. A. ŠPORKA

6. 5. 2012 v 15.00 hodin,
zámecký park v Lysé n. L.

Máchův Máj
v provedení žáků a učitelů ZUŠ F. A. Šporka,

za nepříznivého počasí akce přesunuta do zámecké jídelny

24. 5. 2012 od 18.00 hodin, sál ZUŠ
I. Absolventský koncert

30. 5. 2012 od 18.30 hodin, sál kina
Děti dětem

koncert žáků ZUŠ F. A. Šporka ke Dni dětí

31. 5. 2012 od 18.00 hodin, sál ZUŠ
II. Absolventský koncert
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Herna:
pondělí, pátek: 9 – 12
úterý, středa, čtvrtek: 9 - 12, 14 - 18

Dopolední miniškolka pro děti 2-6 let:
Benjamínek – pondělí až pátek 8.00 - 12.00
Minibenjamínek – středa, pátek 8.30 - 12.00
Benjamínek s montessori prvky – pondělí 
8.30 - 12.00

DÍLNA MONTESSORI pro rodiče
a děti od 2 do 6 let
- pondělí 14.30 - 16.00; 16.15 - 17.45 
- úterý 9.30 - 11.00

pondělí, úterý, čtvrtek 9.30 – 10.30
HRAVÉ CVIČENÍ DĚTÍ S RODIČI
- pro děti 2-5 let

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

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

- děti si zlepší pohybové dovednosti, 
 seznámí se s různými cvičeními 
 pomůckami, naučí se řadu říkadel

ANGLICKÁ ODPOLEDNÍ ŠKOLKA 
S RODILOU MLUVČÍ pro děti 3-6 let
- každé pondělí 13.00 - 17.00 hodin
- děti se učí s celosvětově uznávanou knihou 
 Cookie and friends

JEŠTĚ
NĚKOLIK
VOLNÝCH 
MÍST

24.5.2012 dopoledne
TÝDEN RESPEKTU K PORODU
- přehled a možnosti v porodnicích; výhody 
 služeb pro těhotné ve Středočeském kraji

POHYBOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI:
- cvičení od 1,5 do 4 let (po, út, čt dopoledne)
- taekwon-do (čtvrtek odpoledne)
- zumbatomic (úterý odpoledne)
- tanečky (středa odpoledne)

POHYBOVÉ AKTIVITY PRO DOSPĚLÉ
dopoledne, vždy včetně hlídání dětí:
- chi-tonning (pondělí 10.30 - 11.30)
- pilates (úterý 10.30-11.30)
- jóga (středa 19.00 - 20.00)
- zumba (čtvrtek 10.30 - 11.30)
- cvičení pro těhotné (čtvrtek 16.00 - 17.00)
- zu-box (po 14 dnech pátek 10.30 - 11.30)

PŘEDPORODNÍ KURZY
vedené porodní asistentkou
- každý čtvrtek 17.00-18.00
Těhotenství (3.5.2012)
Porod (10.5.2012)
Šestinedělí (17.5.2012)
Péče o miminko (24.5.2012)
Kojení (31.5.2012)

HRAJEME SI S PÍSNIČKOU
- každý čtvrtek 15.00 - 16.00 hodin
- pro rodiče a předškolní děti, budeme 
 zpívat české písničky (i lidové),
 hýbat se, pracovat s orfovými nástroji, 
 ukázka muzikoterapie          
- cena: 40 Kč

Mateřské centrum Parníček nabízí

 SEBEOBRANA
PRO ŽENY

každý čtvrtek 10.5.-7.6.2012
od 18.15 do 19.30 hodin

Cílem tohoto kurzu je ukázat ženám během 5 lekcí, 
jakým způsobem se lze bránit při napadení:
- obrana proti úchopům za ruce, za oděv a za vlasy
- obrana proti rdoušení a proti znásilnění 
- obranné kryty proti úderům a kopům
- obrana při napadení a odvlečení do auta
- základní taktické zásady při jednání 
  s útočníkem

KURZ povede paní Aneta Procházková, 
vícemistryně světa v Taekwon-do.
KURZ BUDE PROBÍHAT ve SPOLUPRÁCI
S POLICIÍ ČR.

Praktickým nácvikem se pokusíme naučit účastnice základní 
prvky sebeobrany. Každá z účastnic si tak bude moci na vlastní 
kůži vyzkoušet, jaké je být napadena mužem a zda bude schopná 
v takové situaci reagovat adekvátním způsobem.

CENA ZA KURZ: 500 Kč

Počet účastnic je omezen, rezervace jsou možné na tel.: 
775 685 501, osobně v MC Parníček na adrese Čsl. armády 

29/11, Lysá n.L. anebo e-mailu: info@mcparnicek.cz

I

Mateřské centrum Parníček nabízí pro děti 4-6 let,
           které již navštěvovaly mateřskou školku

PRÁZDNINOVÁ
PLAVBA na Parníčku

27.8.-31.8.2012 od 6.30 do 16.30 hodin
Prázdninová  plavba  na  Parníčku je určena především dětem od 
4 do 6 let, které již navštěvovaly mateřskou školku. Program bude 
probíhat v prostorách MC Parníček na adrese Čsl. armády 29/11, 
Lysá n.L. Pro děti je připraven tento program: cvičení, zpívání, 
tvoření, angličtina, pobyt venku, volná hra.

CENA ZA CELÝ TÝDEN: 1.000 Kč + 300 Kč na oběd + svačinu

POZOR – je volných pouze 14 míst, proto je nezbytná rezervace 
a složení zálohy 400 Kč (info@mcparnicek.cz, tel.: 775 685 501)

          Mateřské centrum Parníček nabízí pro děti 2,5 do 6 let

 BENJAMÍNEK
o letních prázdninách

úterý až čtvrtek 8 - 12 hodin
Pravidelný dopolední program, při němž se děti (max. 10 dětí ve 
skupince) budou rozvíjet při výtvarných, hudebních a pohybových 
aktivitách. V případě hezkého počasí budou děti trávit čas venku.

Je vždy nezbytná předchozí REZERVACE
(info@mcparnicek.cz, tel.: 775 685 501)

CENA ZA DOPOLEDNE: 120 Kč
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V roce 2010 V roce 2010 
přistavělo město přistavělo město 
Lysá nad Labem Lysá nad Labem 
druhou budovu druhou budovu 
MŠ Pampeliška, MŠ Pampeliška, 
čímž navýšilo čímž navýšilo 
kapacitu školky kapacitu školky 
z 50 na 100 dě-z 50 na 100 dě-
tí. Vystavěna by-tí. Vystavěna by-

la nová, krásná, moderní budova la nová, krásná, moderní budova 
tzv. modulární stavba, ale bohužel tzv. modulární stavba, ale bohužel 
se jakýmsi nedopatřením zapo-se jakýmsi nedopatřením zapo-
mnělo na rekonstrukci a vybavení mnělo na rekonstrukci a vybavení 
zvětšené školní zahrady novými her-zvětšené školní zahrady novými her-
ními prvky. Během školního roku ními prvky. Během školního roku 
2010/2011 se podařilo vedení školky 2010/2011 se podařilo vedení školky 
ušetřit peníze z obecního rozpočtu ušetřit peníze z obecního rozpočtu 
a mohlo být zakoupeno pět nových a mohlo být zakoupeno pět nových 
herních prvků, které během měsí-herních prvků, které během měsí-
ce března odborná fi rma v zahradě ce března odborná fi rma v zahradě 
školy nainstalovala. V rámci vzá-školy nainstalovala. V rámci vzá-
jemné spolupráce s rodiči dětí byl jemné spolupráce s rodiči dětí byl 
na sobotu 24. 3. 2012 napláno-na sobotu 24. 3. 2012 napláno-
ván společný úklid školní zahrady. ván společný úklid školní zahrady. 

V sobotu dopoledne se opravdu V sobotu dopoledne se opravdu 
sešlo cca 40 rodičů společně se za-sešlo cca 40 rodičů společně se za-
městnanci mateřské školy a všichni městnanci mateřské školy a všichni 
se pustili s nadšením do práce. Plá-se pustili s nadšením do práce. Plá-
nem bylo vyhrabání zahrady, za-nem bylo vyhrabání zahrady, za-
metení chodníků, úklid spadaných metení chodníků, úklid spadaných 
větví, připravit základní desku pro větví, připravit základní desku pro 
druhý zahradní domeček, doplnit druhý zahradní domeček, doplnit 
kačírek na dopadové plochy u her-kačírek na dopadové plochy u her-
ních prvků, odstranit starý nátěr ních prvků, odstranit starý nátěr 
a opětovně natřít původní herní a opětovně natřít původní herní 
prvky. Vše, co bylo naplánováno, se prvky. Vše, co bylo naplánováno, se 
za přispění všech zúčastněných po-za přispění všech zúčastněných po-
dařilo během sobotního dopoledne dařilo během sobotního dopoledne 
udělat. Dopoledne probíhalo v klid-udělat. Dopoledne probíhalo v klid-
né a pohodové atmosféře a na jeho né a pohodové atmosféře a na jeho 
závěru byl vidět velký kus udělané závěru byl vidět velký kus udělané 
práce. Tímto bychom chtěli podě-práce. Tímto bychom chtěli podě-
kovat všem zúčastněným rodičům kovat všem zúčastněným rodičům 
za přiložení ruky k dílu. Děkujeme za přiložení ruky k dílu. Děkujeme 
a velice si Vaší pomoci vážíme.a velice si Vaší pomoci vážíme.

Za mateřskou školu PampeliškaZa mateřskou školu Pampeliška
Mgr. Štěpánka Vošická Mgr. Štěpánka Vošická 

zástupkyně ředitelkyzástupkyně ředitelky

Sobotní dopoledne v MŠ Pampeliška

„Uteklo to ja-„Uteklo to ja-
ko voda!“ Něco ko voda!“ Něco 
podobného si ur-podobného si ur-
čitě říkali všichni čitě říkali všichni 
zákonní zástupci, zákonní zástupci, 

kteří v březnu podávali svým potom-kteří v březnu podávali svým potom-
kům přihlášku do mateřské školy. kům přihlášku do mateřské školy. 
Teď už nejspíš víte, zda váš poto-Teď už nejspíš víte, zda váš poto-
mek v přijímacím řízení uspěl a zda mek v přijímacím řízení uspěl a zda 
v září nastoupí do školky. Aby se v září nastoupí do školky. Aby se 
první odloučení od rodičů obešlo první odloučení od rodičů obešlo 
bez slziček, nabízí Fajn klub osvěd-bez slziček, nabízí Fajn klub osvěd-
čený projekt „Miniškolka v ulitě“. čený projekt „Miniškolka v ulitě“. 
Jedná se o pravidelný dopolední Jedná se o pravidelný dopolední 
program pro děti ve věku 2 až 6 let. program pro děti ve věku 2 až 6 let. 
Děti se postupně osamostatňují od Děti se postupně osamostatňují od 
rodičů, sžívají se s dětským kolekti-rodičů, sžívají se s dětským kolekti-
vem, sportují v tělocvičně, zpívají, vem, sportují v tělocvičně, zpívají, 
získavájí základy rytmiky, tancují získavájí základy rytmiky, tancují 
a učí se texty písniček a básniček. a učí se texty písniček a básniček. 
Po svačině společně čteme a ko-Po svačině společně čteme a ko-
mentujeme obrázkové knížky,mentujeme obrázkové knížky,

Klub
Fajn

S Fajn klubem cvičně do školky 
skládáme, stavíme, tvoříme, děti skládáme, stavíme, tvoříme, děti 
si pokaždé domů odnášejí vlastní si pokaždé domů odnášejí vlastní 
výrobek. Nenásilnou formou se výrobek. Nenásilnou formou se 
seznamují s aktivitami, které na seznamují s aktivitami, které na 
ně čekají v mateřské škole. Mi-ně čekají v mateřské škole. Mi-
niškolka probíhá každé pondělí, niškolka probíhá každé pondělí, 
středu a čtvrtek v době 8.30 až středu a čtvrtek v době 8.30 až 
12.30 hodin v prostorách Fajn 12.30 hodin v prostorách Fajn 
klubu, dětem se věnují paní uči-klubu, dětem se věnují paní uči-
telky, které mají zkušenosti jak telky, které mají zkušenosti jak 
s výchovou dětí vlastních, tak s výchovou dětí vlastních, tak 
z pedagogické praxe.z pedagogické praxe.

Pro děti jsou kromě pravidel-Pro děti jsou kromě pravidel-
ného programu v rámci miniš-ného programu v rámci miniš-
kolky připravovány i další akce. kolky připravovány i další akce. 
V březnu jsme společně oslavili V březnu jsme společně oslavili 
první narozeniny Fajn klubu. Na-první narozeniny Fajn klubu. Na-
rozeninovou párty jsme spojili rozeninovou párty jsme spojili 
s dětským karnevalem a soutě-s dětským karnevalem a soutě-
žením. Do rejdění v maskách se žením. Do rejdění v maskách se 
zapojili nejenom malí návštěvníci, zapojili nejenom malí návštěvníci, 

Telefonické konzultace dětských lékařů

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

MUDr. Chocholová    
 tel. 606 840 451

MUDr. Matasová        
 tel. 607 746 211

 (po ordinačních hodinách)

Pro registrované pacienty těchto lékařů: 

Všední dny:  
17.00 - 22.00 hodin

Sobota, neděle a svátek: 
8.00 - 20.00 hodin

Út 1.5. MUDr. Matasová
St 2.5. MUDr. Chocholová
Čt 3.5. MUDr. Dáňová
Pá 4.5. MUDr. Chocholová
So 5.5. MUDr. Čerňanská
Ne 6.5. MUDr. Čerňanská
Po 7.5. MUDr. Čerňanská
Út 8.5. MUDr. Matasová
St 9.5. MUDr. Chocholová
Čt 10.5. MUDr. Dáňová
Pá 11.5. MUDr. Čerňanská
So 12.5. MUDr. Matasová
Ne 13.5. MUDr. matasová
Po 14.5. MUDr. Čerňanská
Út 15.5. MUDr. Matasová
St 16.5. MUDr. Chocholová
Čt 17.5. MUDr. Dáňová

Pá 18.5. MUDr. Matasová
So 19.5. MUDr. Dáňová
Ne 20.5. MUDr. Dáňová
Po 21.5. MUDr. Čerňanská
Út 22.5. MUDr. Matasová
St 23.5. MUDr. Chocholová
Čt 24.5. MUDr. Dáňová
Pá 25.5. MUDr. Dáňová
So 26.5. MUDr. Chocholová
Ne 27.5. MUDr. Chocholová
Po 28.5. MUDr. Čerňanská
Út 29.5. MUDr. Matasová
St 30.5. MUDr. Chocholová
Čt 31.5. MUDr. Dáňová
Pá 1.6. MUDr. Chocholová
So 2.6. MUDr. Čerňanská
Ne 3.6. MUDr. Čerňanská

MUDr. KAMIL KUBELKA 

PRAKTICKÝ LÉKAŘ

přijímá do péče nové pacienty

 Ve vyhrazené ordinační době je 
 možné i interní vyšetření, včetně 
 EKG, popřípadě diabetologické
 vyšetření
 Adresa ordinace:
 Masarykova 214 (Vichrova vila), Lysá n. L.
 tel.: 325 553 663

 Ordinační hodiny:
 PO  7.30 - 9.00*     11.30 - 18.00
 ÚT 8.00 - 12.30   13.00 - 18.00
 ST 8.00 - 9.00*      11.30 - 17.00
 ČT 8.00 - 12.30    13.00 - 18.00
 PÁ 8.00 - 11.00
 *Ordinace v Kovoně Lysá n. L.

Návštěvy v ordinaci i na objednání.

Pokračování na str. 16
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Na význačného představitele na-Na význačného představitele na-
šeho města byla podána žaloba pro šeho města byla podána žaloba pro 
trestní čin pomluvy a další dle §184, trestní čin pomluvy a další dle §184, 
§ 127 a § 329 Trestního zákona § 127 a § 329 Trestního zákona 
č.: 40/2009 Sb., v platném znění.č.: 40/2009 Sb., v platném znění.
§184 Pomluva §184 Pomluva 
(1) Kdo o jiném sdělí nepravdivý (1) Kdo o jiném sdělí nepravdivý 
 údaj, který je způsobilý značnou  údaj, který je způsobilý značnou 
 měrou ohrozit jeho vážnost  měrou ohrozit jeho vážnost 
 u spoluobčanů, zejména poškodit  u spoluobčanů, zejména poškodit 
 jej v zaměstnání, narušit jeho  jej v zaměstnání, narušit jeho 
 rodinné vztahy nebo způsobit mu  rodinné vztahy nebo způsobit mu 
 jinou vážnou újmu, bude potres- jinou vážnou újmu, bude potres-
 tán odnětím svobody až na 1 rok.  tán odnětím svobody až na 1 rok. 
(2) Odnětím svobody až na dvě léta (2) Odnětím svobody až na dvě léta 
 nebo zákazem činnosti bude pa- nebo zákazem činnosti bude pa-
 chatel potrestán, spáchá-li čin u- chatel potrestán, spáchá-li čin u-
 vedený v odstavci 1 tiskem, fi l- vedený v odstavci 1 tiskem, fi l-
 mem, rozhlasem, televizí, veřejně mem, rozhlasem, televizí, veřejně
 přístupnou počítačovou sítí nebo  přístupnou počítačovou sítí nebo 
 jiným obdobně účinným způso- jiným obdobně účinným způso-
 bem.  bem. 
§127 Úřední osoba§127 Úřední osoba    
(1) Úřední osobou je(1) Úřední osobou je
 d) člen zastupitelstva nebo odpo- d) člen zastupitelstva nebo odpo-
  vědný úředník územní samo-  vědný úředník územní samo-
  správy, orgánu státní správy   správy, orgánu státní správy 
  nebo jiného orgánu veřejné moci.  nebo jiného orgánu veřejné moci.
(2) K trestní odpovědnosti a ochra-(2) K trestní odpovědnosti a ochra-
 ně úřední osoby se podle jednot- ně úřední osoby se podle jednot-
 livých ustanovení trestního záko- livých ustanovení trestního záko-
 na vyžaduje, aby trestní čin byl  na vyžaduje, aby trestní čin byl 
 spáchán v souvislosti s její pravo- spáchán v souvislosti s její pravo-
 mocí a odpovědností. mocí a odpovědností.
§329 Zneužití pravomoci §329 Zneužití pravomoci 
úřední osobyúřední osoby
(1) Úřední osoba, která v úmyslu (1) Úřední osoba, která v úmyslu 
 způsobit jinému škodu nebo ji- způsobit jinému škodu nebo ji-
 nou závažnou újmu anebo opatřit  nou závažnou újmu anebo opatřit 
 sobě nebo jinému neoprávněný  sobě nebo jinému neoprávněný 
 prospěch. prospěch.
      a) vykonává svou pravomoc způ-      a) vykonává svou pravomoc způ-
  sobem odporujícím jinému   sobem odporujícím jinému 
  právnímu předpisu,  právnímu předpisu,
 c) způsobí-li takovým činem váž- c) způsobí-li takovým činem váž-
  nou poruchu v činnosti orgá-  nou poruchu v činnosti orgá-
  nů státní správy, územní sa-  nů státní správy, územní sa-
  mosprávy, soudu nebo jiného   mosprávy, soudu nebo jiného 
  orgánu veřejné moci,  orgánu veřejné moci,
 d) způsobí-li takovým činem váž- d) způsobí-li takovým činem váž-
  nou poruchu v činnosti práv-  nou poruchu v činnosti práv-
  nické nebo fyzické osoby, která   nické nebo fyzické osoby, která 
  je podnikatelem.  je podnikatelem.
(4) Příprava je trestná.(4) Příprava je trestná.

Porušení práv z občanskoprávních Porušení práv z občanskoprávních 
vztahů a další dle §3, §11 a §13 Ob-vztahů a další dle §3, §11 a §13 Ob-
čanského zákoníku č.: 40/1964 Sb., čanského zákoníku č.: 40/1964 Sb., 
v platném znění v platném znění 
Občanskoprávní vztahy a jejich Občanskoprávní vztahy a jejich 
právní ochranaprávní ochrana
§3 (1) Výkon práv a povinností vy-§3 (1) Výkon práv a povinností vy-
  plývajících z občanskopráv-  plývajících z občanskopráv-
  ních vztahů nesmí bez práv-  ních vztahů nesmí bez práv-
  ního důvodu zasahovat do  ního důvodu zasahovat do
  práv a oprávněných zájmů   práv a oprávněných zájmů 

Naše soudnička
  jiných a nesmí být v rozporu   jiných a nesmí být v rozporu 
  s dobrými mravy.  s dobrými mravy.
 (2) Fyzické a právnické osoby,  (2) Fyzické a právnické osoby, 
  státní orgány a orgány místní   státní orgány a orgány místní 
  správy dbají o to, aby nedo-  správy dbají o to, aby nedo-
  cházelo k ohrožování a poru-  cházelo k ohrožování a poru-
  šování práv z občanskopráv-  šování práv z občanskopráv-
  ních vztahů, a aby případné   ních vztahů, a aby případné 
  rozpory mezi účastníky byly   rozpory mezi účastníky byly 
  odstraněny především jejich   odstraněny především jejich 
  dohodou.   dohodou. 
§4 Proti tomu kdo právo ohrozí ne-§4 Proti tomu kdo právo ohrozí ne-
 bo poruší, lze se domáhat ochra- bo poruší, lze se domáhat ochra-
 ny u orgánu, který je k tomu ny u orgánu, který je k tomu
 povolán. Není-li v zákonu stano- povolán. Není-li v zákonu stano-
 veno něco jiného, je tímto orgá- veno něco jiného, je tímto orgá-
 nem soud. nem soud.
§11 Ochrana osobnosti§11 Ochrana osobnosti
 Fyzická osoba má právo na ochra- Fyzická osoba má právo na ochra-
 nu své osobnosti, zejména života  nu své osobnosti, zejména života 
 a zdraví, občanské cti a lidské dů- a zdraví, občanské cti a lidské dů-
 stojnosti, jakož i soukromí, svého  stojnosti, jakož i soukromí, svého 
 jména a projevů osobní povahy. jména a projevů osobní povahy.
§13 (1) Fyzická osoba má právo se §13 (1) Fyzická osoba má právo se 
  zejména domáhat, aby bylo   zejména domáhat, aby bylo 
  upuštěno od neoprávněných  upuštěno od neoprávněných
  zásahů do práva na ochra-  zásahů do práva na ochra-
  nu její osobnosti, aby byly   nu její osobnosti, aby byly 
  odstraněny následky těchto   odstraněny následky těchto 
  zásahů a bylo jí dáno přimě-  zásahů a bylo jí dáno přimě-
  řené zadostiučinění.  řené zadostiučinění.
 (2) Pokud by se nejevilo posta- (2) Pokud by se nejevilo posta-
  čujícím zadostiučinění pod-  čujícím zadostiučinění pod-
  le odstavce 1 zejména proto,   le odstavce 1 zejména proto, 
  že byla ve značné míře sníže  že byla ve značné míře sníže
  na důstojnost fyzické osoby   na důstojnost fyzické osoby 
  nebo její vážnost ve společ-  nebo její vážnost ve společ-
  nosti, má fyzická osoba též   nosti, má fyzická osoba též 
  právo na náhradu nemajet-  právo na náhradu nemajet-
  kové újmy v penězích.  kové újmy v penězích.
 (3) Výše náhrady podle odstav- (3) Výše náhrady podle odstav-
  ce 2 určí soud s přihlédnu-  ce 2 určí soud s přihlédnu-
  tím k závažnosti vzniklé újmy  tím k závažnosti vzniklé újmy
  a k okolnostem, za nichž   a k okolnostem, za nichž 
  k porušení práva došlo.  k porušení práva došlo.

Protiprávního jednání se dopustil, Protiprávního jednání se dopustil, 
když mylně informoval Radu města o když mylně informoval Radu města o 
překročení pravomoci členů Kontrol-překročení pravomoci členů Kontrol-
ního výboru a jejich vyvíjení nátlaku na ního výboru a jejich vyvíjení nátlaku na 
Českou pojišťovnu s cílem vyplacení Českou pojišťovnu s cílem vyplacení 
pojistky za utrpěný úraz na městském pojistky za utrpěný úraz na městském 
chodníku. Tuto pomluvu pak nechal šířit chodníku. Tuto pomluvu pak nechal šířit 
veřejnou počítačovou sítí internetovými veřejnou počítačovou sítí internetovými 
stránkami města. Přes ústní a násled-stránkami města. Přes ústní a násled-
nou písemnou žádost, aby zanechal nou písemnou žádost, aby zanechal 
nezákonného jednání, naopak v něm nezákonného jednání, naopak v něm 
pokračoval a stejné tvrzení předložil Za-pokračoval a stejné tvrzení předložil Za-
stupitelstvu města, přestože má všechny stupitelstvu města, přestože má všechny 
dostupné prostředky (finanční, technic-dostupné prostředky (finanční, technic-
ké i personální), aby se mohl bez pro-ké i personální), aby se mohl bez pro-
blémů přesvědčit o nesprávnosti svých blémů přesvědčit o nesprávnosti svých 
tvrzení. Tím naplnil skutkovou podstatu tvrzení. Tím naplnil skutkovou podstatu 
výše uvedeného trestního činu.výše uvedeného trestního činu.

Tomáš SedláčekTomáš Sedláček
zastupitel za KDU-ČSLzastupitel za KDU-ČSL

Stává se to. Nečekaný pracovní Stává se to. Nečekaný pracovní 
úraz či vážná dopravní nehoda ome-úraz či vážná dopravní nehoda ome-
zí zdravotní stav našich blízkých. Ta-zí zdravotní stav našich blízkých. Ta-
ková událost změní celý další život, ková událost změní celý další život, 
zdraví, možnosti...zdraví, možnosti...

Co lze nárokovat v takové situaci? Co lze nárokovat v takové situaci? 
• Nárok na náhradu škody na zdra-• Nárok na náhradu škody na zdra-
 ví vzniká poškozenému účastníku  ví vzniká poškozenému účastníku 
 dopravní nehody, který nehodu  dopravní nehody, který nehodu 
 výlučně nezavinil (řidič, spolujez- výlučně nezavinil (řidič, spolujez-
 dec, motocyklista, cyklista, účast- dec, motocyklista, cyklista, účast-
 ník hromadné dopravy, chodec). ník hromadné dopravy, chodec).
• Nárok na náhradu škody na zdra-• Nárok na náhradu škody na zdra-
 ví vzniká poškozenému zaměst- ví vzniká poškozenému zaměst-
 nanci, který utrpěl úraz při plnění nanci, který utrpěl úraz při plnění
 pracovních úkolů. pracovních úkolů.
• Na vyplacení náhrady škody na • Na vyplacení náhrady škody na 
 zdraví nemá vliv zda poškozený  zdraví nemá vliv zda poškozený 
 měl v době úrazu sjednánu úrazo- měl v době úrazu sjednánu úrazo-
 vou nebo životní pojistku. vou nebo životní pojistku.
 • Nárok na odškodnění má i cho- • Nárok na odškodnění má i cho-
 dec, který sám způsobí dopravní  dec, který sám způsobí dopravní 

 nehodu, je mu však zohledněna  nehodu, je mu však zohledněna 
 spoluvina, nicméně má nárok na  spoluvina, nicméně má nárok na 
 alespoň částečné plnění.  alespoň částečné plnění. 
• Nárok na vyplacení náhrady nále-• Nárok na vyplacení náhrady nále-
 ží i poškozenému i v případě, že  ží i poškozenému i v případě, že 
 viník nehody nemá „povinné ru- viník nehody nemá „povinné ru-
 čení“ nebo škoda byla způsobena  čení“ nebo škoda byla způsobena 
 nezjištěným vozidlem, kdy řidič  nezjištěným vozidlem, kdy řidič 
 z místa nehody ujel.  z místa nehody ujel. 
• Spolujezdci viníka nehody (včet-• Spolujezdci viníka nehody (včet-
 ně rodinných příslušníků) mají  ně rodinných příslušníků) mají 
 plný nárok na náhradu škody na  plný nárok na náhradu škody na 
 zdraví. zdraví.
• U těžkých úrazů s vážnými ná-• U těžkých úrazů s vážnými ná-
 sledky (paraplegie, kvadruplegie,  sledky (paraplegie, kvadruplegie, 
 ztráta končetiny, poškození moz- ztráta končetiny, poškození moz-
 ku apod.) je nutné obrátit se na  ku apod.) je nutné obrátit se na 
 soud. Jedná se o další zvýšení od- soud. Jedná se o další zvýšení od-
 škodnění za trvalé následky úrazu. škodnění za trvalé následky úrazu.
 • Náhradu lze získat tři až pět let po  • Náhradu lze získat tři až pět let po 
 úrazu, poté je nárok promlčen.  úrazu, poté je nárok promlčen. 

Smyslem projektu je pomoci Smyslem projektu je pomoci 
poškozeným či pozůstalým získat poškozeným či pozůstalým získat 
odpovídající  informace o náhradě odpovídající  informace o náhradě 
škody na zdraví formou bezplatné škody na zdraví formou bezplatné 
telefonické konzultace. Ta zahrnu-telefonické konzultace. Ta zahrnu-
je poradenství v konkrétní situaci, je poradenství v konkrétní situaci, 
pomoc při posouzení správnosti již pomoc při posouzení správnosti již 
vyplaceného odškodného a orien-vyplaceného odškodného a orien-
tace v případném soudním sporu tace v případném soudním sporu 
s pojišťovnou. s pojišťovnou. 

Telefonickou konzultaci lze sjed-Telefonickou konzultaci lze sjed-
nat na telefonu: 723 203 036 nebo nat na telefonu: 723 203 036 nebo 
prostřednictvím e-mailu: prostřednictvím e-mailu: nahradas-nahradas-
kody@email.czkody@email.cz.

Jan MalíkJan Malík

Občanům po těžkém úrazu může 
pomoci projekt Amadeo

SOUROZENECKÉ VZTAHY
Diskusní večery pro rodiče dětí všech věkových kategorií.

Těší se Mgr. Markéta Kicserová Hájková, speciální pedagog

Ve středu 23. 5. 2012 v 19.00 hodin
setkávání 1x měsíčně, vstup do klubu 35 Kč
Fajn klub, Husovo náměstí (z druhé strany Maxi second handu)

i dospělí se s gustem proměnili i dospělí se s gustem proměnili 
k nepoznání a pořádně se zapo-k nepoznání a pořádně se zapo-
tili. Své by o tom mohli vyprávět tili. Své by o tom mohli vyprávět 
odvážlivci, kteří se oděli do kůže odvážlivci, kteří se oděli do kůže 
slona, tygra, ledního medvěda slona, tygra, ledního medvěda 
nebo psa. Všechny masky sklidily nebo psa. Všechny masky sklidily 
zasloužený potlesk a navíc nikdo zasloužený potlesk a navíc nikdo 
neodešel s prázdnou. Na první neodešel s prázdnou. Na první 
dubnový den byla ve spolupráci dubnový den byla ve spolupráci 
s Divadlem Pro malý Praha připra-s Divadlem Pro malý Praha připra-
vena pohádka O hloupém Honzovi. vena pohádka O hloupém Honzovi. 
K vidění byl hrozivý tříhlavý drak, K vidění byl hrozivý tříhlavý drak, 

statečný Honza i krásná princez-statečný Honza i krásná princez-
na, na jevišti se střídali živí herci na, na jevišti se střídali živí herci 
s loutkami.s loutkami.

Přihlášku do miniškolky, ale i in-Přihlášku do miniškolky, ale i in-
formace o dalších aktivitách získáte formace o dalších aktivitách získáte 
ve Fajn klubu na Husově náměstí ve Fajn klubu na Husově náměstí 
nebo na stránkách nebo na stránkách www.klubfajn.www.klubfajn.
estranky.czestranky.cz.

    Děkujeme všem stálým přízniv-    Děkujeme všem stálým přízniv-
cům a těšíme se na nové návštěvníky.cům a těšíme se na nové návštěvníky.

Za Fajn klubZa Fajn klub
Helena ŠmídováHelena Šmídová

Pokračování ze str. 15
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Po Vánocích roku 1941 rozhod-Po Vánocích roku 1941 rozhod-
la československá exilová vláda la československá exilová vláda 
v Londýně o přípravě atentátu na v Londýně o přípravě atentátu na 
říšského protektora R. Heydricha. říšského protektora R. Heydricha. 
29. prostince 1941 byl uskutečněn 29. prostince 1941 byl uskutečněn 
výsadek tří skupin parašutistů. Sku-výsadek tří skupin parašutistů. Sku-
pina Silver A si za úkryt své zpravo-pina Silver A si za úkryt své zpravo-
dajské vysílačky zvolila lom Hluboká dajské vysílačky zvolila lom Hluboká 
u osady Ležáky na Chrudimsku. u osady Ležáky na Chrudimsku. 
Členy této skupiny byli parašutisté Členy této skupiny byli parašutisté 
Bartoš, Valšík a Potůček. Skupina Bartoš, Valšík a Potůček. Skupina 
Silver B působila na Náchodsku, Silver B působila na Náchodsku, 
ale její členy Zemka a Škachu ihned ale její členy Zemka a Škachu ihned 
pronásledovalo gestapo. Skupina pronásledovalo gestapo. Skupina 
Antropoid, parašutisté Kubiš a Gab-Antropoid, parašutisté Kubiš a Gab-
čík, měla za úkol připravit a provést čík, měla za úkol připravit a provést 
atentát na říšského protektora. Oba atentát na říšského protektora. Oba 
parašutisté přistáli nedaleko Lysé parašutisté přistáli nedaleko Lysé 
n. L. u Nehvizd. Na přípravě atentá-n. L. u Nehvizd. Na přípravě atentá-
tu se podílely i výsadky „druhé vlny“ tu se podílely i výsadky „druhé vlny“ 
parašutistů v březnu 1942, skupiny parašutistů v březnu 1942, skupiny 
Out distance a Zinc (parašutisté Out distance a Zinc (parašutisté 
Opálka, Čurda, Kolařík, Pechal, Opálka, Čurda, Kolařík, Pechal, 
Mikš, Gerik). Parašutistům dalo Mikš, Gerik). Parašutistům dalo 
dost práce, než se dostali do styku dost práce, než se dostali do styku 
se spojkami odbojových skupin. se spojkami odbojových skupin. 
Hledali také způsob, jak se nenápad-Hledali také způsob, jak se nenápad-
ně dostat do Heydrichovy blízkosti ně dostat do Heydrichovy blízkosti 
a získat informace o jeho osobním a získat informace o jeho osobním 
programu. Když jezdili na bicyklech programu. Když jezdili na bicyklech 

z Prahy do Panenských Břežan, kde z Prahy do Panenských Břežan, kde 
Heydrich s rodinou bydlel, zjistili, že Heydrich s rodinou bydlel, zjistili, že 
jeho vůz doprovází někdy ještě dva jeho vůz doprovází někdy ještě dva 
policejní, jindy však jezdí bez dopro-policejní, jindy však jezdí bez dopro-
vodu a vždy stejnou trasou. O prove-vodu a vždy stejnou trasou. O prove-
dení atentátu je rozhodnuto.dení atentátu je rozhodnuto.

Je slunečné ráno 27. května 1942. Je slunečné ráno 27. května 1942. 
Ručičky nárožních hodin v Libni se Ručičky nárožních hodin v Libni se 
blíží k deváté. Zatím ještě tramvaj blíží k deváté. Zatím ještě tramvaj 
číslo 3 odjíždí v pravidelných inter-číslo 3 odjíždí v pravidelných inter-
valech ze zastávky „V Holešovič-valech ze zastávky „V Holešovič-
kách“.kách“.

Koleje drnčí, vozy elektriky zmá-Koleje drnčí, vozy elektriky zmá-
hají stoupání do ostré zatáčky pod hají stoupání do ostré zatáčky pod 
Vychovatelnou. Tahle zatáčka je nej-Vychovatelnou. Tahle zatáčka je nej-
těžší úsek trati. Tahle zatáčka bude těžší úsek trati. Tahle zatáčka bude 
i úsekem z nejtěžších ve vojenské i úsekem z nejtěžších ve vojenské 
službě tří rotmistrů, jejichž jména službě tří rotmistrů, jejichž jména 
ponesou po letech tři zdejší ulice: ponesou po letech tři zdejší ulice: 
Kubišova, Gabčíkova, Valčíkova.Kubišova, Gabčíkova, Valčíkova.

Deset hodin dvacet devět minut. Deset hodin dvacet devět minut. 
Do malého zrcátka v rukou nená-Do malého zrcátka v rukou nená-
padného muže se opřelo slunce. padného muže se opřelo slunce. 
Záblesk – to bylo znamení: „Jede!“ Záblesk – to bylo znamení: „Jede!“ 
Za okamžik se objevila šedozelená Za okamžik se objevila šedozelená 
mercedeska. Do jízdní dráhy skočil mercedeska. Do jízdní dráhy skočil 
muž, namířil na vůz zbraň a stiskl. muž, namířil na vůz zbraň a stiskl. 
Nic. Nový zoufalý pokus – zase nic. Nic. Nový zoufalý pokus – zase nic. 
V tom se ozvala rána. Pod koly auta V tom se ozvala rána. Pod koly auta 
vybuchla malá bomba, kterou hodil vybuchla malá bomba, kterou hodil 

Lysá nad Labem a okolí za II. světové války (3. část)
mužův společník. Oba atentátníci se mužův společník. Oba atentátníci se 
dali na útěk. Z vozu se vypotácel zra-dali na útěk. Z vozu se vypotácel zra-
něný muž v uniformě a začal po nich něný muž v uniformě a začal po nich 
střílet. Řidič jednoho z atentátníků střílet. Řidič jednoho z atentátníků 
pronásledoval, ale ten se ho zbavil pronásledoval, ale ten se ho zbavil 
zásahem z koltu. Bylo pár minut po zásahem z koltu. Bylo pár minut po 
půl jedenácté 27. května 1942. Jo-půl jedenácté 27. května 1942. Jo-
zef Gabčík a Jan Kubiš právě splnili zef Gabčík a Jan Kubiš právě splnili 
úkol. Provedli atentát  na zastupují-úkol. Provedli atentát  na zastupují-
cího říšského protektora Reinharda cího říšského protektora Reinharda 
Heydricha Těžce zraněný Heydrich Heydricha Těžce zraněný Heydrich 
je odvezen ve stěhovací dodávce fi r-je odvezen ve stěhovací dodávce fi r-
my Holan do nedaleké nemocnice na my Holan do nedaleké nemocnice na 
Bulovce, kde 4. června umírá. Nacis-Bulovce, kde 4. června umírá. Nacis-
tická mašinérie pracuje rychle, neboť tická mašinérie pracuje rychle, neboť 
hodinu po atentátu měl přesné zprá-hodinu po atentátu měl přesné zprá-
vy Hitler i Himmler. Takzvaný státní vy Hitler i Himmler. Takzvaný státní 
tajemník K.H. Frank se spojil telefo-tajemník K.H. Frank se spojil telefo-
nicky s Hitlerovým hlavním stanem nicky s Hitlerovým hlavním stanem 
a už ve dvanáct hodin a padesát a už ve dvanáct hodin a padesát 
minut dal vůdce tyto instrukce: oka-minut dal vůdce tyto instrukce: oka-
mžitě zahájit pátrání po pachatelích mžitě zahájit pátrání po pachatelích 
atentátu a vypsat odměnu milión atentátu a vypsat odměnu milión 
říšských marek (10 miliónů korun) říšských marek (10 miliónů korun) 
za jejich dopadení. Každý, kdo by jim za jejich dopadení. Každý, kdo by jim 
pomohl nebo o nich věděl a neohlásil pomohl nebo o nich věděl a neohlásil 
to, bude zastřelen i s celou rodinou.to, bude zastřelen i s celou rodinou.

Večer 27. května bylo v Praze vy-Večer 27. května bylo v Praze vy-
hlášeno stanné právo. Těm, kdo se hlášeno stanné právo. Těm, kdo se 
v noci od 21 hodin do 6 hodin ráno v noci od 21 hodin do 6 hodin ráno 

objevili na ulicích, hrozilo, že budou objevili na ulicích, hrozilo, že budou 
zastřeleni, jestliže přeslechnou nebo zastřeleni, jestliže přeslechnou nebo 
neposlechnou výzvu „Halt!“  V nad-neposlechnou výzvu „Halt!“  V nad-
cházející osudné noci začaly řádit cházející osudné noci začaly řádit 
gestapácké hlídky v bytech Pražanů gestapácké hlídky v bytech Pražanů 
za pomoci příslušníků SS Wehr-za pomoci příslušníků SS Wehr-
machtu a policejních sborů (celkem machtu a policejních sborů (celkem 
4500 mužů).4500 mužů).

Už 28. května začaly náhlé po-Už 28. května začaly náhlé po-
pravy pro výstrahu. Stanné soudy pravy pro výstrahu. Stanné soudy 
vynášely neodvolatelné rozsudky vynášely neodvolatelné rozsudky 
a popravčí komanda na vojenské a popravčí komanda na vojenské 
střelnici v Kobylisích vykonávala střelnici v Kobylisích vykonávala 
tyto akty zvůle. Mezi prvními obětmi tyto akty zvůle. Mezi prvními obětmi 
teroru byli i občané našeho města: teroru byli i občané našeho města: 
 Šinkmajer Jan, nar. 18. 10. 1897,  Šinkmajer Jan, nar. 18. 10. 1897, 
 jel 27. 5. v tramvaji kolem místa  jel 27. 5. v tramvaji kolem místa 
 činu. Doma v Lysé vyprávěl, co se  činu. Doma v Lysé vyprávěl, co se 
 v Praze dělo a večer byl zatčen  v Praze dělo a večer byl zatčen 
 gestapem. Byl popraven 6. 6. 1942  gestapem. Byl popraven 6. 6. 1942 
 v Praze. v Praze.
 Doubek Čeněk, nar. 13. 7. 1895,  Doubek Čeněk, nar. 13. 7. 1895, 
 byl zatčen v souvislosti s atentá- byl zatčen v souvislosti s atentá-
 tem. Stanný soud v Praze jej od- tem. Stanný soud v Praze jej od-
 soudil k smrti. Byl popraven  soudil k smrti. Byl popraven 
 3. 7. 1942. 3. 7. 1942.
 Stankievič Mogila (věk nezjištěn)  Stankievič Mogila (věk nezjištěn) 
 byl zatčen v souvislosti s atentá- byl zatčen v souvislosti s atentá-
 tem a byl popraven v červenci 1942. tem a byl popraven v červenci 1942.

Božena BacílkováBožena Bacílková

S velkým zájmem rodáka jsem S velkým zájmem rodáka jsem 
přečetl tuto knihu o našem nejzná-přečetl tuto knihu o našem nejzná-
mějším rodákovi. Při čtení kapitoly mějším rodákovi. Při čtení kapitoly 
o studijních letech mladého Bedři-o studijních letech mladého Bedři-
cha Hrozného jsem si vzpomněl na cha Hrozného jsem si vzpomněl na 
vyprávění o něm jiným významným vyprávění o něm jiným významným 
občanem našeho města, katechetou občanem našeho města, katechetou 
Vojáčkem, historikem města, jak je Vojáčkem, historikem města, jak je 
zvěčněno na pamětní desce na domě zvěčněno na pamětní desce na domě 
č. 13 na náměstí Bedřicha Hrozného, č. 13 na náměstí Bedřicha Hrozného, 
dříve Jungmannově. Katecheta Vojá-dříve Jungmannově. Katecheta Vojá-
ček v tom domě bydlel jako penzista ček v tom domě bydlel jako penzista 
dlouhou řadu let, podnikal procház-dlouhou řadu let, podnikal procház-
ky po Lysé a velmi často se zastavil ky po Lysé a velmi často se zastavil 
v hostinci mého dědečka Václava v hostinci mého dědečka Václava 
Krále, tedy v hostinci na Masarykově Krále, tedy v hostinci na Masarykově 
ulici, který nese jeho jméno. Oblíbe-ulici, který nese jeho jméno. Oblíbe-
ným nápojem pana katechety bylo ným nápojem pana katechety bylo 
víno, nikoliv mešní, v malém množ-víno, nikoliv mešní, v malém množ-
ství. Jednou se o Bedřichu Hrozném ství. Jednou se o Bedřichu Hrozném 
rozpovídal a řekl mi o něm dvě zkaz-rozpovídal a řekl mi o něm dvě zkaz-
ky. ky. 

Bedřich Hrozný byl výborný řečti-Bedřich Hrozný byl výborný řečti-
nář. Když z tohoto jazyka maturoval, nář. Když z tohoto jazyka maturoval, 
suverénně překládal do češtiny z lis-suverénně překládal do češtiny z lis-
tu, jak se říká. Když to pan předseda tu, jak se říká. Když to pan předseda 
maturitní komise viděl, učinil pokus. maturitní komise viděl, učinil pokus. 
Knížku s řeckými texty vzal do dvou Knížku s řeckými texty vzal do dvou 
prstů, rozhoupal ji, hodil na stůl prstů, rozhoupal ji, hodil na stůl 
a tam, kde se knížka rozevřela, uká-a tam, kde se knížka rozevřela, uká-
zal zkoušenému, aby překládal. Toto zal zkoušenému, aby překládal. Toto 
učinil celkem třikrát. Bedřich Hrozný učinil celkem třikrát. Bedřich Hrozný 

Poznámka ke knize pana Reného Kopeckého Bedřich Hrozný – život a dílo
vždy bezchybně a plynně z řečtiny do vždy bezchybně a plynně z řečtiny do 
češtiny překládal. Po třetím vyzkou-češtiny překládal. Po třetím vyzkou-
šení tímto způsobem pan předseda šení tímto způsobem pan předseda 
vstal, obešel celý stůl, zkoušenému vstal, obešel celý stůl, zkoušenému 
Bedřichu Hroznému podal ruku Bedřichu Hroznému podal ruku 
a řekl: pane Hrozný, vy jste hrozný a řekl: pane Hrozný, vy jste hrozný 
řečtinář.řečtinář.

Druhá zkazka: Druhá zkazka: 
Po druhé světové válce vznikal Po druhé světové válce vznikal 

nový daňový systém, velmi kompliko-nový daňový systém, velmi kompliko-
vaný, a tím byly velmi komplikované vaný, a tím byly velmi komplikované 
příslušné formuláře. Pan už univer-příslušné formuláře. Pan už univer-
zitní profesor PhDr. Bedřich Hrozný zitní profesor PhDr. Bedřich Hrozný 
byl viděn a slyšen, jak po přečtení for-byl viděn a slyšen, jak po přečtení for-
muláře říká: tak písmo chetitské jsem muláře říká: tak písmo chetitské jsem 
rozluštil, ale vyznat se v tom formulá-rozluštil, ale vyznat se v tom formulá-
ři je nad mé síly.ři je nad mé síly.

I toto se v životě světově proslulého I toto se v životě světově proslulého 
vědce stává.vědce stává.

Já pak mám vzpomínku osobní Já pak mám vzpomínku osobní 
a zcela jiného druhu. Na evangelic-a zcela jiného druhu. Na evangelic-
ké faře v Lysé n. L., na které byl otec ké faře v Lysé n. L., na které byl otec 
Bedřicha Hrozného farářem, byla Bedřicha Hrozného farářem, byla 
umístěna malá skříňka, na které bý-umístěna malá skříňka, na které bý-
valy zprávy pro místní farníky. Fará-valy zprávy pro místní farníky. Fará-
řem evangelické církve byl tehdy pan řem evangelické církve byl tehdy pan 
Hrbata - mimochodem výborný an-Hrbata - mimochodem výborný an-
gličtinář. (Kdysi jsem přivedl na ná-gličtinář. (Kdysi jsem přivedl na ná-
vštěvu fary mladého Američana a ten vštěvu fary mladého Američana a ten 
se nestačil divit, jak evangelický farář se nestačil divit, jak evangelický farář 
v malém městě v Čechách výborně v malém městě v Čechách výborně 
mluví anglicky.) V té malé skříňce se mluví anglicky.) V té malé skříňce se 

objevilo i vysvědčení žáka Bedřicha objevilo i vysvědčení žáka Bedřicha 
Hrozného a světe div se, na vysvědče-Hrozného a světe div se, na vysvědče-
ní měl z dějepisu dvojku! Tedy nikoliv ní měl z dějepisu dvojku! Tedy nikoliv 
jedničku, jak by se dalo od budoucího jedničku, jak by se dalo od budoucího 
světoznámého vědce na poli historií světoznámého vědce na poli historií 
různých států zejména středního vý-různých států zejména středního vý-
chodu očekávat.chodu očekávat.

Na mne toto zjištění jako na stu-Na mne toto zjištění jako na stu-
denta působilo velmi kladně, neboť denta působilo velmi kladně, neboť 
jsem si řekl: takže když člověk nemá jsem si řekl: takže když člověk nemá 
na vysvědčení z něčeho jedničku, ne-na vysvědčení z něčeho jedničku, ne-
znamená to, že by se v tom kterém znamená to, že by se v tom kterém 
oboru nemohl stát odborníkem. A to oboru nemohl stát odborníkem. A to 
jistě duši studenta potěší. jistě duši studenta potěší. 

Je velmi cenné, že tato skvělá kníž-Je velmi cenné, že tato skvělá kníž-
ka vyšla, a doporučuji ji k přečtení ne-ka vyšla, a doporučuji ji k přečtení ne-
jen místním rodákům.jen místním rodákům.

Poznámka pod čarou: Poznámka pod čarou: 
Minulou neděli jsem byl na pro-Minulou neděli jsem byl na pro-

cházce ve staré části Olšanského cházce ve staré části Olšanského 
hřbitova a čirou náhodou jsem zjis-hřbitova a čirou náhodou jsem zjis-
til, že v této části je pohřben jiný til, že v této části je pohřben jiný 
známý rodák z Lysé n. L. Jindřich známý rodák z Lysé n. L. Jindřich 
Vodák. Na cedulce k jeho hrobu je Vodák. Na cedulce k jeho hrobu je 
uvedeno, že se narodil v Lysé n. L. uvedeno, že se narodil v Lysé n. L. 
a že byl „nedostižným divadelním a že byl „nedostižným divadelním 
kritikem a recenzentem“. Nevě-kritikem a recenzentem“. Nevě-
děl jsem, že pan Vodák není po-děl jsem, že pan Vodák není po-
hřben v Lysé, domnívám se však, hřben v Lysé, domnívám se však, 
že jeho životopis a dílo by stálo za že jeho životopis a dílo by stálo za 
odbornou knihu o něm, jako se odbornou knihu o něm, jako se 
stalo v případě výše uvedené knihy stalo v případě výše uvedené knihy 
o Bedřichu Hrozném.o Bedřichu Hrozném.

Dr. Václav KrálDr. Václav Král

Železniční modelářský kroužek Lysá nad Labem zve 
na výstavu funkčního železničního modelového kolejiště 
ve velikosti TT v budově nádraží ČD v Lysé nad Labem 

ve dnech:

2. 6. - 3. 6. / 7. 9. - 9. 9. / 29. 9. - 30. 9. / 9. 11. - 11. 11.
Otevřeno od 9.00 – 17.00 hodin

PSÍ SALON  www.superpes.cz
Kompletní úprava psů všech plemen

Objednávky na tel.: 720 442 381
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Občanské sdružení Kotva, které Občanské sdružení Kotva, které 
vzniklo při římskokatolické farnosti vzniklo při římskokatolické farnosti 
sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem, sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem, 
si klade za cíl především podporovat si klade za cíl především podporovat 
bohatý společenský život farnosti bohatý společenský život farnosti 
a podílet se na jeho organizaci; také a podílet se na jeho organizaci; také 
ale udržovat a dále rozvíjet dědictví ale udržovat a dále rozvíjet dědictví 
našich předků. Dlouhodobě pak našich předků. Dlouhodobě pak 
chceme pomáhat při údržbě, opravě chceme pomáhat při údržbě, opravě 
a ochraně farního kostela i přilehlého a ochraně farního kostela i přilehlého 
areálu (fara, farní zahrada a hospo-areálu (fara, farní zahrada a hospo-
dářské budovy). Rádi bychom přispě-dářské budovy). Rádi bychom přispě-
li k vzniku společenského, kulturního li k vzniku společenského, kulturního 
i duchovního střediska, přístupného i duchovního střediska, přístupného 
nejenom farníkům, ale všem obča-nejenom farníkům, ale všem obča-
nům našeho města.nům našeho města.

První letošní aktivitou, na jejímž První letošní aktivitou, na jejímž 
pořádání se Kotva podílela, byla vy-pořádání se Kotva podílela, byla vy-
dařená masopustní veselice s cim-dařená masopustní veselice s cim-
bálovkou. Stihli jsme také zorgani-bálovkou. Stihli jsme také zorgani-

Občanské sdružení Kotva 
zovat předjarní úklid farní zahrady. zovat předjarní úklid farní zahrady. 
Čeká nás také jarní víkendový výlet Čeká nás také jarní víkendový výlet 
do Českého ráje, spojený s dobro-do Českého ráje, spojený s dobro-
družnou hrou pro děti. Koncem září družnou hrou pro děti. Koncem září 
uspořádáme kulturní odpoledne na uspořádáme kulturní odpoledne na 
farní zahradě, jehož součástí bude farní zahradě, jehož součástí bude 
i koncert bigbítové kapely. i koncert bigbítové kapely. 

K našim plánům do budoucnos-K našim plánům do budoucnos-
ti patří třeba vybudování dětského ti patří třeba vybudování dětského 
hřiště nebo otevření farní kavárnič-hřiště nebo otevření farní kavárnič-
ky, která by sloužila nejen pro naše ky, která by sloužila nejen pro naše 
setkávání, ale byla by přístupná setkávání, ale byla by přístupná 
i veřejnosti. i veřejnosti. 

Činnost sdružení můžete podpo-Činnost sdružení můžete podpo-
řit zapojením se do jeho aktivit nebo řit zapojením se do jeho aktivit nebo 
i fi nančně (číslo bankovního účtu: i fi nančně (číslo bankovního účtu: 
107-1355870237/0100).107-1355870237/0100).

Více informací najdete na Více informací najdete na http://http://
rkfl ysa.wz.cz/kotva.phprkfl ysa.wz.cz/kotva.php.

Petr ŠmídPetr Šmíd

Nalejvaj se pupence…zpívá se ve Nalejvaj se pupence…zpívá se ve 
známé písni a už je to opravdu tak, známé písni a už je to opravdu tak, 
nalejvání pupenců v zahradách už nalejvání pupenců v zahradách už 
přešlo až do kvetení. Nechybělo moc přešlo až do kvetení. Nechybělo moc 
a v naší největší zahradě, v Zámec-a v naší největší zahradě, v Zámec-
kém parku mohlo být toho nalejvání kém parku mohlo být toho nalejvání 
letos hodně málo.letos hodně málo.

Proč? Osvěžme si, co bylo uvedeno Proč? Osvěžme si, co bylo uvedeno 
na stránkách společnosti Kefír:na stránkách společnosti Kefír:

Předposlední víkend v srpnu vy-Předposlední víkend v srpnu vy-
roste v nádherném zámeckém parku roste v nádherném zámeckém parku 
v Lysé nad Labem areál pro pět tisíc v Lysé nad Labem areál pro pět tisíc 
malých i velkých návštěvníků denně. malých i velkých návštěvníků denně. 
Během tří dnů se na jednom místě Během tří dnů se na jednom místě 
proplete více jak 80 výstupů a pro proplete více jak 80 výstupů a pro 
festival speciálně vytvořených akcí festival speciálně vytvořených akcí 
z celého světa (přes 30 hudebníků z celého světa (přes 30 hudebníků 
a kapel, přes 20 divadel a divadelníků, a kapel, přes 20 divadel a divadelníků, 
více jak 20 atrakcí pro oddych, hru více jak 20 atrakcí pro oddych, hru 
i aktivní zapojení). Kefír chce být ži-i aktivní zapojení). Kefír chce být ži-
vou kulturou. Chce drnčet a vibrovat vou kulturou. Chce drnčet a vibrovat 
na celé kolo. Chce být pestrý, neče-na celé kolo. Chce být pestrý, neče-
kaný a překvapující, tak jak to děti kaný a překvapující, tak jak to děti 
chtějí.chtějí.

Kefír je jediný festival, kde vyros-Kefír je jediný festival, kde vyros-
te speciální stanová LEGO továrna, te speciální stanová LEGO továrna, 
a na 250 ma na 250 m2 lego rozbalí všechny  lego rozbalí všechny 
typy svých her i s instruktory, kteří typy svých her i s instruktory, kteří 
budou dětem pomáhat se stavbou budou dětem pomáhat se stavbou 
objektů. objektů. 

Festival bude mít vlastní policii, Festival bude mít vlastní policii, 
návštěvníci své kefírové pasy, přista-návštěvníci své kefírové pasy, přista-
veny budou taxíky, jaké si nedokážete veny budou taxíky, jaké si nedokážete 
představit, případně si můžete zapůj-představit, případně si můžete zapůj-
čit vlastní stroj v půjčovně vozítek. čit vlastní stroj v půjčovně vozítek. 
Najdete zde speciální tržiště, kde Najdete zde speciální tržiště, kde 
zelenina a ovoce létají v rukou žong-zelenina a ovoce létají v rukou žong-
lujících prodavačů, kde jsou melouny lujících prodavačů, kde jsou melouny 
nejprve řádně odsouzeny a následně nejprve řádně odsouzeny a následně 
půleny na popravčím špalku. Pro půleny na popravčím špalku. Pro 
sportovce je připravena Mičudová sportovce je připravena Mičudová 
louka s tryskovými lázněmi. Kdo louka s tryskovými lázněmi. Kdo 
chce vidět obří houpací síť, největší chce vidět obří houpací síť, největší 
rajtovací postel na světě, největší bicí rajtovací postel na světě, největší bicí 
soupravu na světě, nejdelší pískoviště soupravu na světě, nejdelší pískoviště 
na světě či nejdelší pískoviště svého na světě či nejdelší pískoviště svého 
života, nepřijde zkrátka, když navštíví života, nepřijde zkrátka, když navštíví 
Louku zvětšenin. Louku zvětšenin. 

Ohňová show, klaunérie, obří i Ohňová show, klaunérie, obří i 
malé loutky, divadelní i cirkusová malé loutky, divadelní i cirkusová 
čísla, hudba všech žánrů od folklóru čísla, hudba všech žánrů od folklóru 
až po rock’n’roll, speciální městečko až po rock’n’roll, speciální městečko 
uprostřed lesa, hrací labyrint, street uprostřed lesa, hrací labyrint, street 
parade v podání francouzských parade v podání francouzských 
umělců… Živý jukebox – stroj tvořící umělců… Živý jukebox – stroj tvořící 
muziku (6 lidí v šapito), Lesní město muziku (6 lidí v šapito), Lesní město 
s Beat box 5x4 m se street dancery a s Beat box 5x4 m se street dancery a 
kluky metající salta a kotrmelce na kluky metající salta a kotrmelce na 
skatebordech a kolech. skatebordech a kolech. 

Na Kefíru bude speciální podium. Na Kefíru bude speciální podium. 
Vlastně to není podium, je to hasič-Vlastně to není podium, je to hasič-
ské auto. Trošičku předělané, aby se ské auto. Trošičku předělané, aby se 
na něm dalo zpívat a tancovat, ale na něm dalo zpívat a tancovat, ale 
jinak umí všechny ostatní parádičky, jinak umí všechny ostatní parádičky, 

Aby Kefír v roce 2012 nebyl ještě kyselejší nežli v roce 2011
jak se na pořádné hasičské auto sluší jak se na pořádné hasičské auto sluší 
a patří. a patří. 

Stručně o technickém zajištěníStručně o technickém zajištění
Občerstvení bude zajištěno roz-Občerstvení bude zajištěno roz-

sáhlým stánkovým prodejem s nabíd-sáhlým stánkovým prodejem s nabíd-
kou širokého sortimentu, vše budou kou širokého sortimentu, vše budou 
realizovat Kefírem nasmlouvané realizovat Kefírem nasmlouvané 
partnerské, či cateringové fi rmy. Hy-partnerské, či cateringové fi rmy. Hy-
gieně bude sloužit 100 mobilních gieně bude sloužit 100 mobilních 
záchodků a umývárny, přitom však v záchodků a umývárny, přitom však v 
parku není voda.parku není voda.

Toto vše by se do parku muselo Toto vše by se do parku muselo 
nějakým způsobem dostat. Samotný nějakým způsobem dostat. Samotný 
hudební a divadelní program by byl hudební a divadelní program by byl 
realizován na 4 podiích, které včetně realizován na 4 podiích, které včetně 
aparatury musí být rovněž dovezeny, aparatury musí být rovněž dovezeny, 
smontovány a ukotveny. Mimo areál smontovány a ukotveny. Mimo areál 
parku má být vybudováno stanové parku má být vybudováno stanové 
městečko s parkovištěm.městečko s parkovištěm.

Za tím účelem společnost KEFÍR Za tím účelem společnost KEFÍR 
žádá vjezd pro cca 15 vozů/jízd nad žádá vjezd pro cca 15 vozů/jízd nad 
3,5 t  – některé vozy jsou přímo atrak-3,5 t  – některé vozy jsou přímo atrak-
cí (např. hasičská plošina, občerstve-cí (např. hasičská plošina, občerstve-
ní). ní). 

Společnost KEFÍR žádá o výjimku Společnost KEFÍR žádá o výjimku 
pro cca 10 vozů k Magnet stage – při-pro cca 10 vozů k Magnet stage – při-
vezení techniky k vlastním vystoupe-vezení techniky k vlastním vystoupe-
ním před produkcí. ním před produkcí. 

A teď pár číselA teď pár čísel
Při realizaci akce ve výše uve-Při realizaci akce ve výše uve-

deném rozsahu za pomoci těžké deném rozsahu za pomoci těžké 
techniky a při očekávané denní techniky a při očekávané denní 
návštěvnosti 5000 lidí stačí, aby návštěvnosti 5000 lidí stačí, aby 
trochu zapršelo, a trávníky parku trochu zapršelo, a trávníky parku 
jsou zničené. Nejnižší kalkulovaná jsou zničené. Nejnižší kalkulovaná 
cena za obnovu 1m2 trávníku je cena za obnovu 1m2 trávníku je 
28 Kč, což při výměře 5 ha předsta-28 Kč, což při výměře 5 ha předsta-
vuje položku 1 400 000 Kč. vuje položku 1 400 000 Kč. 

Společnost Kefír se pro případ Společnost Kefír se pro případ 
poškození, či zničení soch smluvně poškození, či zničení soch smluvně 
zavázala ke kauci 50 000 Kč. Ná-zavázala ke kauci 50 000 Kč. Ná-
klady za opravu se však pohybují klady za opravu se však pohybují 
v řádech milionů.v řádech milionů.

Pořadatel v ceníku uvádí, že Pořadatel v ceníku uvádí, že 
cena za vstup pro jednotlivce star-cena za vstup pro jednotlivce star-
šího 3 let bude 468 Kč, pro čtyř-šího 3 let bude 468 Kč, pro čtyř-
člennou rodinu 1740 Kč, což je člennou rodinu 1740 Kč, což je 
435 Kč na osobu, průměrná cena 435 Kč na osobu, průměrná cena 
za vstup může být vyjádřena část-za vstup může být vyjádřena část-
kou 450 Kč. Na námitku, že prů-kou 450 Kč. Na námitku, že prů-
měrná lyská rodina se 2 dětmi si měrná lyská rodina se 2 dětmi si 
asi nebude moci dovolit zaplatit za asi nebude moci dovolit zaplatit za 
jednodenní vstup téměř 2000 Kč, jednodenní vstup téměř 2000 Kč, 
nám bylo odpovězeno, že akce je nám bylo odpovězeno, že akce je 
určena především solventní klient-určena především solventní klient-
ské základně, kterou má Kefír např. ské základně, kterou má Kefír např. 
v Praze.v Praze.

Spolumajitel společnosti Kefír Spolumajitel společnosti Kefír 
pan Bajer, na jednání Zastupitel-pan Bajer, na jednání Zastupitel-
stva upřesnil plánovaný počet ná-stva upřesnil plánovaný počet ná-
vštěvníků na cca 5 tis. lidí denně, vštěvníků na cca 5 tis. lidí denně, 
což by při ceně vstupu 450 Kč/oso-což by při ceně vstupu 450 Kč/oso-
bu představovalo příjem ze vstup-bu představovalo příjem ze vstup-

ného 2 250 000 Kč/den, celkem za ného 2 250 000 Kč/den, celkem za 
tři dny 6 750 000 Kč. Sazba poplat-tři dny 6 750 000 Kč. Sazba poplat-
ku ze vstupného, který město stan-ku ze vstupného, který město stan-
dardně vybírá za kulturní, sportov-dardně vybírá za kulturní, sportov-
ní, prodejní a reklamní akce činí ní, prodejní a reklamní akce činí 
15 % z úhrnné částky vybraného 15 % z úhrnné částky vybraného 
vstupného (bez DPH). U akce vstupného (bez DPH). U akce 
Kefír poplatek ze vstupného před-Kefír poplatek ze vstupného před-
stavuje 1 012 500 Kč. Poplatek za stavuje 1 012 500 Kč. Poplatek za 
vstupné ve výši cca 1 mil. Kč by vstupné ve výši cca 1 mil. Kč by 
představoval pro město významný představoval pro město významný 
příjem, zastupitelé za ODS však příjem, zastupitelé za ODS však 
nekompromisně požadovali, že nekompromisně požadovali, že 
tento poplatek musí být prominut tento poplatek musí být prominut 
za cenu zcela směšné kompenzace za cenu zcela směšné kompenzace 
ve formě spolupráce. Otázku, proč ve formě spolupráce. Otázku, proč 
ODS tak vehementně prosazovala ODS tak vehementně prosazovala 
odpuštění poplatku ze vstupného odpuštění poplatku ze vstupného 
fi rmě Kefír ve výši cca 1 mil Kč, ať fi rmě Kefír ve výši cca 1 mil Kč, ať 
si každý zodpoví sám. si každý zodpoví sám. 

Jaký může být přínos takovéto Jaký může být přínos takovéto 
akce pro město a její obyvatele?akce pro město a její obyvatele?

Nápad na úplně nové, netradiční Nápad na úplně nové, netradiční 
kulturní vyžití rodičů s dětmi se mi kulturní vyžití rodičů s dětmi se mi 
líbí. Do Lysé by přinesl množství líbí. Do Lysé by přinesl množství 
zajímavých umělců a množství hod-zajímavých umělců a množství hod-
notných kulturně společenských notných kulturně společenských 
zážitků.zážitků.

Pro pořádání podobných mega Pro pořádání podobných mega 
akcí je však potřebné zvolit vhod-akcí je však potřebné zvolit vhod-
nější lokalitu, např. prostory zá-nější lokalitu, např. prostory zá-
vodiště, výstaviště, volné plochy vodiště, výstaviště, volné plochy 
v Milovicích apod. Lokalita zámec-v Milovicích apod. Lokalita zámec-
kého parku se svými historickými kého parku se svými historickými 
artefakty, klidovou zónou domova artefakty, klidovou zónou domova 
důchodců a nemožností napojení důchodců a nemožností napojení 
na vodu, kanalizaci, těžkou dopra-na vodu, kanalizaci, těžkou dopra-
vu, se jeví jako mimořádně nevhod-vu, se jeví jako mimořádně nevhod-
ná. Škody na sochách, porostech ná. Škody na sochách, porostech 
a trávnících při trochu deštivém a trávnících při trochu deštivém 
počasí, by při návštěvnosti 5000 počasí, by při návštěvnosti 5000 

lidí denně a instalaci všech zařízení lidí denně a instalaci všech zařízení 
těžkou dopravní technikou mohly těžkou dopravní technikou mohly 
jít do milionů.jít do milionů.

Rovněž je problematická podpo-Rovněž je problematická podpo-
ra akce, která je určena ne obyvate-ra akce, která je určena ne obyvate-
lům Lysé, ale solventním klientům lům Lysé, ale solventním klientům 
odjinud, akce, na které podnikatelé odjinud, akce, na které podnikatelé 
z Lysé neprodají ani rohlík, akce, ze z Lysé neprodají ani rohlík, akce, ze 
které poplatek ve výši cca 1 mil Kč které poplatek ve výši cca 1 mil Kč 
nepůjde do městské pokladny, ale nepůjde do městské pokladny, ale 
někam jinam.někam jinam.

Akce Kefír byla v roce 2011 na-Akce Kefír byla v roce 2011 na-
štěstí nakonec zrušena, na ofi ciál-štěstí nakonec zrušena, na ofi ciál-
ních stránkách Kefíru byla uvedena ních stránkách Kefíru byla uvedena 
omluva, však také slib, že v roce omluva, však také slib, že v roce 
2012 bude Kefír v zámeckém parku 2012 bude Kefír v zámeckém parku 
v Lysé pořádat určitě festival znovu: v Lysé pořádat určitě festival znovu: 
„My můžeme slíbit, že ten bude ješ-„My můžeme slíbit, že ten bude ješ-
tě větší a rozmanitější, než jsme plá-tě větší a rozmanitější, než jsme plá-
novali letos,“ vzkazují organizátoři. novali letos,“ vzkazují organizátoři. 

“Za zrušení festivalu může hys-“Za zrušení festivalu může hys-
terie dvou, tří zastupitelů, kteří terie dvou, tří zastupitelů, kteří 
to dokázali pořadatelům pořádně to dokázali pořadatelům pořádně 
otrávit,“ uvedl loni v tisku pan sta-otrávit,“ uvedl loni v tisku pan sta-
rosta Havelka.rosta Havelka.

I když jsem na jednání ZM, na I když jsem na jednání ZM, na 
kterém rada města zastupitele kterém rada města zastupitele 
o akci Kefír na poslední chvíli in-o akci Kefír na poslední chvíli in-
formovala, žádnou hysterii ne-formovala, žádnou hysterii ne-
zaznamenal, nemám v úmyslu zaznamenal, nemám v úmyslu 
protestovat. Zveřejnění akce Kefír protestovat. Zveřejnění akce Kefír 
vyvolalo mezi občany Lysé nad vyvolalo mezi občany Lysé nad 
Labem značnou nevoli, a pokud Labem značnou nevoli, a pokud 
by se akce (dle avíza organizátorů by se akce (dle avíza organizátorů 
z minulého roku) opravdu měla le-z minulého roku) opravdu měla le-
tos uskutečnit, bylo by dobře, aby tos uskutečnit, bylo by dobře, aby 
ještě více občanů vyjádřilo svůj ná-ještě více občanů vyjádřilo svůj ná-
zor. A třeba i s nějakou tou dávkou zor. A třeba i s nějakou tou dávkou 
hysterie – pokud rozumné argu-hysterie – pokud rozumné argu-
menty nepomáhají.menty nepomáhají.

Ing. Zdeněk OsvaldIng. Zdeněk Osvald
Zastupitel za TOP09Zastupitel za TOP09
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Zámecký park v Lysé nad Labem prošel od svého založení složitým vývo-Zámecký park v Lysé nad Labem prošel od svého založení složitým vývo-
jem. Největšího rozkvětu však zámecká zahrada dosáhla až v 18. století, kdy jem. Největšího rozkvětu však zámecká zahrada dosáhla až v 18. století, kdy 
se začala se začala (pokračování v 1. tajence)(pokračování v 1. tajence) francouzského typu. Hlavní zásluhu na  francouzského typu. Hlavní zásluhu na 
této přeměně měl hrabě F. A. Špork. Po zkušenostech, které získal na svých této přeměně měl hrabě F. A. Špork. Po zkušenostech, které získal na svých 
(pokračování v 2. tajence)(pokračování v 2. tajence) i při návštěvách barokních sídel českých šlechticů  i při návštěvách barokních sídel českých šlechticů 
a budování zahrady na Kuksu, začal systematicky přetvářet park v Lysé.a budování zahrady na Kuksu, začal systematicky přetvářet park v Lysé.

              M. ValiskaM. Valiska

Ráda bych Vám představila další Ráda bych Vám představila další 
kulturní památku, která spadá do kulturní památku, která spadá do 
působnosti Lysé nad Labem - kos-působnosti Lysé nad Labem - kos-
tel svatého Vojtěcha v Přerově nad tel svatého Vojtěcha v Přerově nad 
Labem. Kostel je církevní stavbou, Labem. Kostel je církevní stavbou, 
která stojí v centru této středočeské která stojí v centru této středočeské 
obce. Je jednolodní, obdélníkový, za-obce. Je jednolodní, obdélníkový, za-
končen půlkruhovým presbytářem končen půlkruhovým presbytářem 
a nad průčelím je věž s hodinami. a nad průčelím je věž s hodinami. 
Hlavní oltář je z 1. čtvrtiny 18. sto-Hlavní oltář je z 1. čtvrtiny 18. sto-
letí. Portálové oltáře sv. Václava a letí. Portálové oltáře sv. Václava a 
Panny Marie jsou z konce 17. století. Panny Marie jsou z konce 17. století. 
Kostel je umístěn naproti zámku, za-Kostel je umístěn naproti zámku, za-
psané kulturní památce a skanzenu psané kulturní památce a skanzenu 
lidové architektury – Polabského ná-lidové architektury – Polabského ná-
rodopisného muzea se Staročeskou rodopisného muzea se Staročeskou 
chalupou čp. 19, taktéž památkou, chalupou čp. 19, taktéž památkou, 
zapsanou v Ústředním seznamu kul-zapsanou v Ústředním seznamu kul-

turních památek ČR. V chrámu jsou turních památek ČR. V chrámu jsou 
boční oltáře sv. Václava a Panny Ma-boční oltáře sv. Václava a Panny Ma-
rie z konce 17. století a hlavní oltář rie z konce 17. století a hlavní oltář 
sv. Vojtěcha z 18. století s obrazem sv. Vojtěcha z 18. století s obrazem 
světce od Josefa Syrového. Kostel, světce od Josefa Syrového. Kostel, 
který se nachází v samém jádru vsi, který se nachází v samém jádru vsi, 
je nedílnou součástí dané lokality. je nedílnou součástí dané lokality. 
Jedná se o historicky i architektonic-Jedná se o historicky i architektonic-
ky cennou stavbu.ky cennou stavbu.

Kostel, resp. soubor věcí kostela Kostel, resp. soubor věcí kostela 
sv. Vojtěcha, byl prohlášen Minister-sv. Vojtěcha, byl prohlášen Minister-
stvem kultury dne 5. 4. 2011. Tato stvem kultury dne 5. 4. 2011. Tato 
sakrální stavba je zapsána v Ústřed-sakrální stavba je zapsána v Ústřed-
ním seznamu kulturních památek ním seznamu kulturních památek 
pod rejstříkovým číslem 104293. pod rejstříkovým číslem 104293. 

Hana NesměrákováHana Nesměráková
referentka odboru školství,referentka odboru školství,

soc. věcí, zdrav. a kulturysoc. věcí, zdrav. a kultury

Kostel sv. Vojtěcha v Přerově n. L. 
– další kulturní památka

Vážený pane faráři,Vážený pane faráři,
po přečtení Vašeho článku v Lis-po přečtení Vašeho článku v Lis-

tech č.: 4/2012 na straně 23 nazva-tech č.: 4/2012 na straně 23 nazva-
ném Vodovod, kanalizace, opěrná ném Vodovod, kanalizace, opěrná 
zeď, jsem dospěl k názoru, že se jedná zeď, jsem dospěl k názoru, že se jedná 
o zkreslenou, zavádějící, či jinak myl-o zkreslenou, zavádějící, či jinak myl-
nou informaci Vaší osoby v této věci. nou informaci Vaší osoby v této věci. 
Pro bližší objasnění tedy uvádím: Pro bližší objasnění tedy uvádím: 

Jako každá stavba, tedy i „Revi-Jako každá stavba, tedy i „Revi-
talizace historického centra města talizace historického centra města 
Lysá n. L.“ má být prováděna v sou-Lysá n. L.“ má být prováděna v sou-
ladu se zpracovanou projektovou ladu se zpracovanou projektovou 
dokumentací. Její rozsah je dán pří-dokumentací. Její rozsah je dán pří-
slušným zákonem, nařízeními vlády, slušným zákonem, nařízeními vlády, 
vyhláškami, normami, prováděcími vyhláškami, normami, prováděcími 
předpisy a ustálenými zvyklostmi. předpisy a ustálenými zvyklostmi. 
Součástí dokumentace je i rozpočet Součástí dokumentace je i rozpočet 
stavby, dle kterého jsou zajišťová-stavby, dle kterého jsou zajišťová-
ny potřebné fi nanční prostředky, ny potřebné fi nanční prostředky, 
včetně jejich rezervy. Vzhledem k včetně jejich rezervy. Vzhledem k 
mým omezeným možnostem jsem mým omezeným možnostem jsem 
před zahájením této stavby, tak jako před zahájením této stavby, tak jako 
u staveb předchozích, několikrát ne-u staveb předchozích, několikrát ne-
jen ústně ale i písemně poukázal na jen ústně ale i písemně poukázal na 
nedostatky v této dokumentaci. Stav-nedostatky v této dokumentaci. Stav-
ba však byla zahájena a ne vše bylo ba však byla zahájena a ne vše bylo 

Otevřený dopis panu Emanueli Vejnarovi, evangelickému farářovi
odstraněno. V jejím průběhu se pak odstraněno. V jejím průběhu se pak 
vyskytly vícepráce, které měly svůj vyskytly vícepráce, které měly svůj 
původ i v zpracované dokumentaci původ i v zpracované dokumentaci 
a nedostatečné přípravě stavby jako a nedostatečné přípravě stavby jako 
takové. Cena víceprací vzrostla o více takové. Cena víceprací vzrostla o více 
než 30% rozpočtované částky. Vede-než 30% rozpočtované částky. Vede-
ní města včetně Rady tyto vícepráce ní města včetně Rady tyto vícepráce 
a navýšení investice odsouhlasili a navýšení investice odsouhlasili 
a předložili na veřejném zasedání a předložili na veřejném zasedání 
Zastupitelstvu města s jejich rozpi-Zastupitelstvu města s jejich rozpi-
sem ke schválení. Jako jedna velká sem ke schválení. Jako jedna velká 
položka v tom fi gurovaly i práce ve položka v tom fi gurovaly i práce ve 
spojení s evangelickou farou (voda, spojení s evangelickou farou (voda, 
kanalizace) a práce související kanalizace) a práce související 
v původním rozsahu dokumentace v původním rozsahu dokumentace 
nezahrnuté - opěrná zeď, komuni-nezahrnuté - opěrná zeď, komuni-
kace atp. (fara se sice o opěrnou zeď kace atp. (fara se sice o opěrnou zeď 
neopírá a zajisté ani opírati nabude, neopírá a zajisté ani opírati nabude, 
avšak ta slouží k bezpečnému a bez-avšak ta slouží k bezpečnému a bez-
problémovému přístupu k objektu problémovému přístupu k objektu 
fary). V této souvislosti jsem pova-fary). V této souvislosti jsem pova-
žoval za nutné upozornit na zákon žoval za nutné upozornit na zákon 
o veřejných zakázkách, který neumož-o veřejných zakázkách, který neumož-
ňuje bez dalších administrativních ňuje bez dalších administrativních 
úkonů navýšit původní cenu a tedy úkonů navýšit původní cenu a tedy 
i rozsah prací nad 20 %. Následně po i rozsah prací nad 20 %. Následně po 

připomínkách a diskusi vedení města připomínkách a diskusi vedení města 
a radní stáhli tento dříve předložený a radní stáhli tento dříve předložený 
bod z programu a návrh v souladu se bod z programu a návrh v souladu se 
zákonem přepracovat.zákonem přepracovat.

Rád bych Vás, vážený pane faráři, Rád bych Vás, vážený pane faráři, 
příslušníky evangelické církve, čtená-příslušníky evangelické církve, čtená-
ře Listů a všechny další spoluobčany ře Listů a všechny další spoluobčany 
ujistil, že nemám žádné výhrady k ujistil, že nemám žádné výhrady k 
provedeným pracem zajišťujícím ply-provedeným pracem zajišťujícím ply-
nulý provoz fary a potřeby věřících. nulý provoz fary a potřeby věřících. 
Během svého působení ve veřejném Během svého působení ve veřejném 
životě jsem vždy podporoval v plné životě jsem vždy podporoval v plné 
šíři Občanskou společnost, církve ne-šíři Občanskou společnost, církve ne-
vyjímaje. Ze zákona však vidím čistší vyjímaje. Ze zákona však vidím čistší 
postup např. v žádosti fary o účelovou postup např. v žádosti fary o účelovou 
dotaci na odstranění havarijního sta-dotaci na odstranění havarijního sta-
vu, o kterém ve svém článku píšete a vu, o kterém ve svém článku píšete a 
který nezpochybňuji. Jsem přesvěd-který nezpochybňuji. Jsem přesvěd-
čen, že zastupitelé by většinou hlasů čen, že zastupitelé by většinou hlasů 
takovou dotaci odsouhlasili a obě díla takovou dotaci odsouhlasili a obě díla 
mohla být bez problémů realizována. mohla být bez problémů realizována. 
Případné dotazy či vysvětlení v této Případné dotazy či vysvětlení v této 
oblasti milerád podám.oblasti milerád podám.

Postup, který však zvolilo vedení Postup, který však zvolilo vedení 
města a odpovědný úředník v této města a odpovědný úředník v této 
věci (nerespektování připomínek věci (nerespektování připomínek 

k předložené dokumentaci) a ná-k předložené dokumentaci) a ná-
sledná snaha nerespektovat zákonná sledná snaha nerespektovat zákonná 
nařízení (která musí z titulu dlouho-nařízení (která musí z titulu dlouho-
dobého výkonu své funkce vedení dobého výkonu své funkce vedení 
města i odpovědný úředník znát) města i odpovědný úředník znát) 
v oblasti víceprací veřejných zakázek v oblasti víceprací veřejných zakázek 
silně připomíná amatérské jednání, silně připomíná amatérské jednání, 
pokud se nejedná přímo o úmyslné pokud se nejedná přímo o úmyslné 
obcházení zákona. Aniž bych tím obcházení zákona. Aniž bych tím 
chtěl cokoli podsouvat, je nutné se chtěl cokoli podsouvat, je nutné se 
tedy ptát, komu takové jednání vy-tedy ptát, komu takové jednání vy-
hovuje, co tím sleduje. Zodpověze-hovuje, co tím sleduje. Zodpověze-
ní této otázky nechám na každém ní této otázky nechám na každém 
z Vás.z Vás.

Sám mohu jen konstatovat, že Sám mohu jen konstatovat, že 
představitelům města ve značné představitelům města ve značné 
míře chybí etické a sociální cítění, míře chybí etické a sociální cítění, 
empatie, v mnohých oborech více empatie, v mnohých oborech více 
životních zkušeností a v neposlední životních zkušeností a v neposlední 
řadě i pokory. Jejich pýcha a příliš řadě i pokory. Jejich pýcha a příliš 
silné sebevědomí v mnohdy hraničící silné sebevědomí v mnohdy hraničící 
s arogancí, není jejich dobrou vizit-s arogancí, není jejich dobrou vizit-
kou ani našeho města, voličů v něm.kou ani našeho města, voličů v něm.

T. Sedláček – autorizace ČKAITT. Sedláček – autorizace ČKAIT
pro realizaci tech. stavebpro realizaci tech. staveb
Zastupitel za KDU-ČSLZastupitel za KDU-ČSL

A
B
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D
E
F
G
H
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J
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Historie zámeckého parku

Vodorovně:Vodorovně: - A. Kožní nemoc, rod  - A. Kožní nemoc, rod 
plazů, název necudné kultury. – B. plazů, název necudné kultury. – B. 
1. tajenka.1. tajenka. – C. Zkratka obecní školy, pra- – C. Zkratka obecní školy, pra-
cí prostředek, střely Indiánů, hnací stroj. cí prostředek, střely Indiánů, hnací stroj. 
– D. Slovenské pohoří, porosty stromů, – D. Slovenské pohoří, porosty stromů, 
dosna, jemu. – E. Dřívější značka žiletek, dosna, jemu. – E. Dřívější značka žiletek, 
předpona označující jednu miliardtinu, předpona označující jednu miliardtinu, 
ženské jméno, losování. – F. rusky  „had“, ženské jméno, losování. – F. rusky  „had“, 
sportovní nářadí, peněžní odvody státu, sportovní nářadí, peněžní odvody státu, 
druh sdělovacího prostředku. – G. Něm. druh sdělovacího prostředku. – G. Něm. 
osobní zájmeno, hlupák, střelná zbraň, osobní zájmeno, hlupák, střelná zbraň, 
posunky. – H. Svislá část stavby, Staroře-posunky. – H. Svislá část stavby, Staroře-
kové, býv. vojenská prodejna, spojka. – kové, býv. vojenská prodejna, spojka. – I. I. 
2. tajenka.2. tajenka. – J. Tlačítko na klávesnici po- – J. Tlačítko na klávesnici po-
čítače, prudce vytáhnout (meč), německý čítače, prudce vytáhnout (meč), německý 
legendární dobrodruh (Johan).legendární dobrodruh (Johan).

Svisle:Svisle: - 1. Výrobce obvaz. materiálu,  - 1. Výrobce obvaz. materiálu, 
řízení a koordinace výroby. – 2. Potřeba řízení a koordinace výroby. – 2. Potřeba 

pro chytání raků, vyhynulý kočovník, pro chytání raků, vyhynulý kočovník, 
ukazovací zájmeno. – 3. Písmeno řecké ukazovací zájmeno. – 3. Písmeno řecké 
abecedy, české město u Plzně, sevřená abecedy, české město u Plzně, sevřená 
dlaň. – 4. Český sochař, největší italský dlaň. – 4. Český sochař, největší italský 
básník. – 5. Citoslovce zoufalství, výkle-básník. – 5. Citoslovce zoufalství, výkle-
nek ve zdi, jednotka plochy slovensky. nek ve zdi, jednotka plochy slovensky. 
– 6. Křestní jméno Gaislerové, potřeba – 6. Křestní jméno Gaislerové, potřeba 
kovboje, německy „osm“. – 7. Stolní hra, kovboje, německy „osm“. – 7. Stolní hra, 
výčep, pět tuctů. – 8. Zpráva, donášení. výčep, pět tuctů. – 8. Zpráva, donášení. 
– 9. Části atlasu, španělský malíř, citos-– 9. Části atlasu, španělský malíř, citos-
lovce foukání. – 10. Chem. značka Astatu lovce foukání. – 10. Chem. značka Astatu 
a Ytria, německý fi lozof, francouzské a Ytria, německý fi lozof, francouzské 
umění. – 11. Chem. značka Fosforu a umění. – 11. Chem. značka Fosforu a 
Vanadu, mimoděk, diagram. – 12. Diva-Vanadu, mimoděk, diagram. – 12. Diva-
delní závěs, stavy bez světla. – 13. Ruská delní závěs, stavy bez světla. – 13. Ruská 
stíhačka, evropská řeka, chem. značka stíhačka, evropská řeka, chem. značka 
Mědi. – 14. Cizí zkratka čísla, druh léči-Mědi. – 14. Cizí zkratka čísla, druh léči-
va, něm.“led“ (foneticky). – 15. Obvod, va, něm.“led“ (foneticky). – 15. Obvod, 
ničit.   ničit.   
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V sobotu, dne 31. 3. 2012 se 16! V sobotu, dne 31. 3. 2012 se 16! 
členů výjezdové jednotky zúčast-členů výjezdové jednotky zúčast-
nilo odborné přípravy - výcviku ve nilo odborné přípravy - výcviku ve 
vyprošťování osob z havarovaných vyprošťování osob z havarovaných 
osobních vozidel. Výcvik se konal ve osobních vozidel. Výcvik se konal ve 
výrobním závodu Škoda Auto a.s. výrobním závodu Škoda Auto a.s. 
v Mladé Boleslavi. v Mladé Boleslavi. 

Odbornou přípravu, stejnou, jakou Odbornou přípravu, stejnou, jakou 
Škoda Auto a.s. provádí profesionál-Škoda Auto a.s. provádí profesionál-
ním jednotkám Hasičského záchran-ním jednotkám Hasičského záchran-
ného sboru ČR i vybraným zájemcům ného sboru ČR i vybraným zájemcům 
ze zahraniči, v 8.00 hodin zahájil ze zahraniči, v 8.00 hodin zahájil 
a vedl ředitel Hasičského záchranné-a vedl ředitel Hasičského záchranné-

ho sboru podniku Škoda Auto a.s., ho sboru podniku Škoda Auto a.s., 
pan Mgr. Stanislav Cihelník a jeho pan Mgr. Stanislav Cihelník a jeho 
zástupce, pan Ing. Jiří Šturma. zástupce, pan Ing. Jiří Šturma. 

V dopoledním, teoretickém bloku, V dopoledním, teoretickém bloku, 
jsme se na učebně seznámili s kon-jsme se na učebně seznámili s kon-
strukcí vozidel. Pozornost jsme věno-strukcí vozidel. Pozornost jsme věno-
vali zejména celé řadě konstrukčních vali zejména celé řadě konstrukčních 
prvků aktivní i pasivní bezpečnosti prvků aktivní i pasivní bezpečnosti 
a konstrukci nových vozidel na hyb-a konstrukci nových vozidel na hyb-
ridní a elektrický pohon. ridní a elektrický pohon. 

Potom následovala krátká přestáv-Potom následovala krátká přestáv-
ka, během které jsme se převlékli do ka, během které jsme se převlékli do 
zásahových oděvů, nasadili helmy zásahových oděvů, nasadili helmy 

Dobrovolní hasiči ve výrobním závodu Škoda Auto a.s. v Mladé Boleslavi
a rukavice, a už nás na nádvoří čekal a rukavice, a už nás na nádvoří čekal 
moderní automobil, na kterém jsme moderní automobil, na kterém jsme 
si vše, co jsme dosud jen viděli, mohli si vše, co jsme dosud jen viděli, mohli 
sami vyzkoušet v praxi. sami vyzkoušet v praxi. 

Provedli jsme násilné vniknutí Provedli jsme násilné vniknutí 
do vozidla, odpojili jsme akumu-do vozidla, odpojili jsme akumu-
látor, odřezali přední sklo, po-látor, odřezali přední sklo, po-
stupně odstříhali přední i zadní stupně odstříhali přední i zadní 
dveře na obou stranách, všechny dveře na obou stranách, všechny 
sloupky, nastřihli a odklopili stře-sloupky, nastřihli a odklopili stře-
chu. Potom jsme pomocí řetězů a chu. Potom jsme pomocí řetězů a 
rozpínáku odtáhli volantovou tyč rozpínáku odtáhli volantovou tyč 
i s volantem. Dále jsme nastřihli, i s volantem. Dále jsme nastřihli, 
a za použití přímočarých hydraulic-a za použití přímočarých hydraulic-
kých válců nadzvedli, celou přední kých válců nadzvedli, celou přední 
část vozidla, abychom co nejvíce část vozidla, abychom co nejvíce 
zvětšili prostor nad pedály. Nako-zvětšili prostor nad pedály. Nako-
nec jsme odstřihli přední sedadla nec jsme odstřihli přední sedadla 
a vyprostili naše fi guranty. a vyprostili naše fi guranty. 

Po celou dobu výcviku jsme praco-Po celou dobu výcviku jsme praco-
vali s naším hydraulickým vyprošťo-vali s naším hydraulickým vyprošťo-
vacím nářadím. Ověřili jsme si, že ač vacím nářadím. Ověřili jsme si, že ač 
se jedná o sadu se starším datem vý-se jedná o sadu se starším datem vý-
roby, je schopna, při správném nasa-roby, je schopna, při správném nasa-
zení, efektivního zásahu i na vozidle s zení, efektivního zásahu i na vozidle s 
velmi tuhou konstrukcí. velmi tuhou konstrukcí. 

V Lysé vlastníme hydraulické V Lysé vlastníme hydraulické 
nářadí renomované fi rmy Lukas. nářadí renomované fi rmy Lukas. 
Motorovou jednotku se dvěma na-Motorovou jednotku se dvěma na-

vijáky, nůžky, rozpínací nůžky, pří-vijáky, nůžky, rozpínací nůžky, pří-
močarý hydraulický válec a příslu-močarý hydraulický válec a příslu-
šenství - ruční pumpu, sadu řetězů šenství - ruční pumpu, sadu řetězů 
a klínů. a klínů. 

Hodnota tohoto zařízení se dnes Hodnota tohoto zařízení se dnes 
pohybuje okolo jednoho milionu ko-pohybuje okolo jednoho milionu ko-
run. My, jako tzv. “poloprofesionál-run. My, jako tzv. “poloprofesionál-
ní” jednotka kategorie typu JPO II., ní” jednotka kategorie typu JPO II., 
s časem výjezdu do 5ti minut od vy-s časem výjezdu do 5ti minut od vy-
hlášení poplachu, jsme zařízení ob-hlášení poplachu, jsme zařízení ob-
drželi převodem od HZS Středočes-drželi převodem od HZS Středočes-
kého kraje, a to v době, kdy to bylo kého kraje, a to v době, kdy to bylo 
ještě možné bezúplatně. Tímto se ještě možné bezúplatně. Tímto se 
nám povedlo ušetřit městu nemalé nám povedlo ušetřit městu nemalé 
fi nanční prostředky.fi nanční prostředky.

Toto vybavení nám umožňuje Toto vybavení nám umožňuje 
poskytnout technickou pomoc při poskytnout technickou pomoc při 
dopravních nehodách na pozemních dopravních nehodách na pozemních 
komunikacích.komunikacích.

Nakonec výcviku jsme si prohlédli Nakonec výcviku jsme si prohlédli 
moderní a unikátní techniku, kterou moderní a unikátní techniku, kterou 
používají hasiči ze Škodovky. používají hasiči ze Škodovky. 

Výcvik jsme zakončili ve 13.30 ho-Výcvik jsme zakončili ve 13.30 ho-
din návratem na základnu do Lysé. din návratem na základnu do Lysé. 

Shodli jsme se na tom, že tato Shodli jsme se na tom, že tato 
praktická odborná příprava byla pro praktická odborná příprava byla pro 
nás velmi poučná. nás velmi poučná. 

Jiří Zima,Jiří Zima,
hasiči Lysá nad Labemhasiči Lysá nad Labem

Březnové Listy inzerovaly prak-Březnové Listy inzerovaly prak-
tický seminář „Péče o trávníky na tický seminář „Péče o trávníky na 
Červeném hrádku“. Seminář byl ad-Červeném hrádku“. Seminář byl ad-
resován veřejnosti, která v rámci pro-resován veřejnosti, která v rámci pro-
jednávání konceptu územního plánu jednávání konceptu územního plánu 
Lysé nad Labem vyjádřila velmi Lysé nad Labem vyjádřila velmi 
hlasitě svůj zájem o ochranu přírody hlasitě svůj zájem o ochranu přírody 
západní části katastru města. Pro tu západní části katastru města. Pro tu 
část oponentů územního plánu, která část oponentů územního plánu, která 
nečte městské Listy, bylo pro jistotu nečte městské Listy, bylo pro jistotu 
ve městě vylepeno několik desítek ve městě vylepeno několik desítek 
plakátů s pozváním na akci. Říkali plakátů s pozváním na akci. Říkali 
jsme si, že když je takový zájem o ži-jsme si, že když je takový zájem o ži-
votní prostředí, nemůžeme zklamat votní prostředí, nemůžeme zklamat 
a nabídneme vzdělávací program a nabídneme vzdělávací program 
spojený s praktickou ukázkou. Ať ve-spojený s praktickou ukázkou. Ať ve-
řejnost vidí, jak to funguje.řejnost vidí, jak to funguje.

Počasí se v sobotu 17. 3. 2012 sna-Počasí se v sobotu 17. 3. 2012 sna-
žilo a pro zástup brigádníků připra-žilo a pro zástup brigádníků připra-
vilo vskutku jarní náladu. Buřty byly vilo vskutku jarní náladu. Buřty byly 
nakoupeny, pitná voda vychlazená, nakoupeny, pitná voda vychlazená, 
a tak se pořadatelé v očekávání sešli a tak se pořadatelé v očekávání sešli 
na místě srazu – u dvorecké křižovat-na místě srazu – u dvorecké křižovat-
ky. Na místo určení dorazila dvě auta ky. Na místo určení dorazila dvě auta 
pořadatelů s občerstvením a nářa-pořadatelů s občerstvením a nářa-
dím, a pak už jen čtyři cyklisté. Zkrát-dím, a pak už jen čtyři cyklisté. Zkrát-
ka, jako obvykle se ukázalo, že ono ka, jako obvykle se ukázalo, že ono 
to životní prostředí je spíše vhodné to životní prostředí je spíše vhodné 
téma k diskusi a oponentuře radnici, téma k diskusi a oponentuře radnici, 
než vlastní smysl a cíl konání kritiků. než vlastní smysl a cíl konání kritiků. 
Jako dlouholetý pořadatel podobných Jako dlouholetý pořadatel podobných 
brigád jsem samozřejmě nebyl tak brigád jsem samozřejmě nebyl tak 
naivní, abych si myslel, že se nás zde naivní, abych si myslel, že se nás zde 

sejde padesát. Přesto jsem tak malou sejde padesát. Přesto jsem tak malou 
účast s ohledem na předchozí postoje účast s ohledem na předchozí postoje 
neočekával.neočekával.

Ale nyní k vlastnímu programu Ale nyní k vlastnímu programu 
semináře. Úvodu se ujal Pavel Mar-semináře. Úvodu se ujal Pavel Mar-
houl z institutu aplikované ekologie houl z institutu aplikované ekologie 
DAPHNE ČR, který přítomným po-DAPHNE ČR, který přítomným po-
věděl o bílých stráních, o trávnících věděl o bílých stráních, o trávnících 
i o entomofauně. Na místě ukázal i o entomofauně. Na místě ukázal 
dobré příklady a nežádoucí stav, který dobré příklady a nežádoucí stav, který 
za dlouhou dobu nedostatečné péče za dlouhou dobu nedostatečné péče 
postoupil až do stádia zániku. A k postoupil až do stádia zániku. A k 
nápravě stavu byl seminář právě při-nápravě stavu byl seminář právě při-
praven. S kbelíky a kolečkem vyrazili praven. S kbelíky a kolečkem vyrazili 
všichni na svah uklidit divokou černo všichni na svah uklidit divokou černo 
skládku. Pro nejmenší byla vyhlášena skládku. Pro nejmenší byla vyhlášena 

motivační soutěž o nejzajímavější ná-motivační soutěž o nejzajímavější ná-
lez (není třeba psát, že bylo skutečně lez (není třeba psát, že bylo skutečně 
co hodnotit). My starší jsme pak spíše co hodnotit). My starší jsme pak spíše 
hodnotili váhu předmětů a poměřo-hodnotili váhu předmětů a poměřo-
vali ji se silou, která je potřeba na od-vali ji se silou, která je potřeba na od-
vlečení do přistaveného kontejneru. vlečení do přistaveného kontejneru. 
Leč po dvou hodinách bylo v kontej-Leč po dvou hodinách bylo v kontej-
neru plno a my vyrazili na svačinu.neru plno a my vyrazili na svačinu.

Po obědovém menu jsme se pak Po obědovém menu jsme se pak 
přesunuli k lomové stěně, kde bylo přesunuli k lomové stěně, kde bylo 
třeba odstranit náletové dřeviny. třeba odstranit náletové dřeviny. 
I tento úkol se podařilo v hodině I tento úkol se podařilo v hodině 
zvládnout a tak byl první praktický zvládnout a tak byl první praktický 
seminář úspěšně ukončen.seminář úspěšně ukončen.

Na závěr bych velice rád poděko-Na závěr bych velice rád poděko-
val nám jedenácti, kteří jsme si pro val nám jedenácti, kteří jsme si pro 

Životní prostředí a my

radost v přírodě trochu smysluplně radost v přírodě trochu smysluplně 
zacvičili na zdravém vzduchu a po-zacvičili na zdravém vzduchu a po-
mohli kousku životního prostředí. mohli kousku životního prostředí. 
Ale největší poděkování patří lyské Ale největší poděkování patří lyské 
radnici, které již od začátku března radnici, které již od začátku března 
zajišťuje péči o dané místo. Necha-zajišťuje péči o dané místo. Necha-
la vyřezat přes 5000 m2 náletového la vyřezat přes 5000 m2 náletového 
křoví a zajistila likvidaci skládky křoví a zajistila likvidaci skládky 
komunálního odpadu. Tento závěr komunálního odpadu. Tento závěr 
píši právě z toho důvodu, abychom píši právě z toho důvodu, abychom 
si uvědomili, že tolikrát kritizovaná si uvědomili, že tolikrát kritizovaná 
radnice je nakonec největším a nej-radnice je nakonec největším a nej-
spolehlivějším správcem městské spolehlivějším správcem městské 
i mimoměstské zeleně.i mimoměstské zeleně.

za odbor životního prostředíza odbor životního prostředí
Stanislav SvobodaStanislav Svoboda
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MO ČRS Lysá n. L. a Rybářský klub Lysá n. L. pořádají   

6. ročník  MEMORIÁLU FRANTIŠKA BĚLSKÉHO
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY pro DĚTI i DOSPĚLÉ

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

 dne 12. května 2012
kategorie závodníků:

mladší žáci
starší žáci

dospělí (nad 15 let)
senioři (od 60 let)

Oddělené závodní sektory pro žáky (jižní břeh) a ostatní (západní a severní břeh).
Z východního břehu u železniční trati není lov dovolen!

Startovné: dospělí 100,- Kč, děti a senioři zdarma.
Hodnotí se celková délka všech ulovených ryb. Za každého uloveného kapra, nebo amura se připočítá bonus 30 cm.

Lovit se smí na 1 prut s 1 háčkem, na položenou nebo plavanou.
    Ryby musí být ihned po změření šetrně vráceny do vody. Každý účastník si může ponechat jednoho kapra o délce 

od 40 do 60 cm, kterého sám ulovil. Asistence další osoby kromě podebrání ryby žákovi je nepřípustná.
 

Hodnotné ceny pro každou kategorii.                                   Občerstvení zajištěno.

Prezentace  od 7.00  -   Rybolov  od 8.00 do 11.00   -   Vyhlášení vítězů  11.30 – 12.00
 

V případě velmi nepříznivého počasí se závod nekoná.

d 2

Stalo se již pravidlem, že každou Stalo se již pravidlem, že každou 
druhou sobotu v měsíci březnu v da-druhou sobotu v měsíci březnu v da-
ném roce se schází rybáři na členské ném roce se schází rybáři na členské 
schůzi MO ČRS Lysá nad Labem, schůzi MO ČRS Lysá nad Labem, 
aby zhodnotili výsledky své práce. Le-aby zhodnotili výsledky své práce. Le-
tošní schůze se konala 10. března od tošní schůze se konala 10. března od 
8.30 hodin v prostorách klubovny 8.30 hodin v prostorách klubovny 
MO.MO.

Schůzi zahájil předseda MO Schůzi zahájil předseda MO 
p. Ing. Jaroslav Jelínek a zároveň p. Ing. Jaroslav Jelínek a zároveň 
přivítal hosty - starostu  MěÚ Lysá přivítal hosty - starostu  MěÚ Lysá 
nad Labem p. Mgr. Jiřího Havelku, nad Labem p. Mgr. Jiřího Havelku, 
starostu OÚ Ostrá p. Ing. Lukáše starostu OÚ Ostrá p. Ing. Lukáše 
Prágra a delegaci z partnerské MO Prágra a delegaci z partnerské MO 
Předměřice nad Jizerou. Po volbě Předměřice nad Jizerou. Po volbě 
pracovních komisí následovaly zprá-pracovních komisí následovaly zprá-
vy jednotlivých funkcionářů výboru, vy jednotlivých funkcionářů výboru, 
ze kterých vyplynulo, že:ze kterých vyplynulo, že:
- v roce 2011 měla naše organizace - v roce 2011 měla naše organizace 
 celkem 718 členů. Podle jednotli- celkem 718 členů. Podle jednotli-
 vých kategorií to bylo 628 dospě- vých kategorií to bylo 628 dospě-
 lých členů a 90 dětí a mládeže  lých členů a 90 dětí a mládeže 
 (z toho 19 mládeže a 71 dětí do  (z toho 19 mládeže a 71 dětí do 
 15-ti let). Oproti minulému roku  15-ti let). Oproti minulému roku 
 došlo k poklesu počtu členů ve  došlo k poklesu počtu členů ve 
 všech kategoriích (je to celosvazo- všech kategoriích (je to celosvazo-
 vý jev). vý jev).
- úkoly uložené členskou schůzí pro - úkoly uložené členskou schůzí pro 
 rok 2011 byly splněny. Pokračovali  rok 2011 byly splněny. Pokračovali 
 jsme v revitalizaci tůně Doubka  jsme v revitalizaci tůně Doubka 
 metodou čerpání vody pomocí šne- metodou čerpání vody pomocí šne-
 kového čerpadla a díky tomu se  kového čerpadla a díky tomu se 
 kvalita vody v této tůni postupně  kvalita vody v této tůni postupně 
 zlepšuje. Odstraňovali jsme ná- zlepšuje. Odstraňovali jsme ná-
 sledky vichřice v celém našem reví- sledky vichřice v celém našem reví-

Rybáři místní organizace hodnotili svoji práci
 ru. Prováděli jsme pravidelnou  ru. Prováděli jsme pravidelnou 
 údržbu břehových porostů kolem  údržbu břehových porostů kolem 
 tůní, úklid břehů, údržbu areálu  tůní, úklid břehů, údržbu areálu 
 klubovny, sekání trávy, vysazování  klubovny, sekání trávy, vysazování 
 ryb při pravidelném zarybňování  ryb při pravidelném zarybňování 
 revíru, krmení ryb v rybnících. Pro- revíru, krmení ryb v rybnících. Pro-
 běhlo dlouho plánované odbahně- běhlo dlouho plánované odbahně-
 ní rybníku „Holaňák“, ve kterém  ní rybníku „Holaňák“, ve kterém 
 po desítkách let bez údržby zbýva- po desítkách let bez údržby zbýva-
 lo již málo vody (bylo odstraněno  lo již málo vody (bylo odstraněno 
 víc než 1000 m víc než 1000 m3 bahna). V rámci  bahna). V rámci 
 plnění úkolů bylo odpracováno  plnění úkolů bylo odpracováno 
 1150 brigádnických hodin.        1150 brigádnických hodin.       
- zlepšila se činnost rybářské stráže, - zlepšila se činnost rybářské stráže, 
 při kontrolní činnosti odpracovali  při kontrolní činnosti odpracovali 
 1148 hodin, zadrželi 52 povolenek  1148 hodin, zadrželi 52 povolenek 
 za závažné přestupky a zúčastňo- za závažné přestupky a zúčastňo-
 vali se všech akcí organizovaných  vali se všech akcí organizovaných 
 MO.  MO. 
- v práci s dětmi jsme se zaměřili na - v práci s dětmi jsme se zaměřili na 
 dvě oblasti jejich přípravy. Organi- dvě oblasti jejich přípravy. Organi-
 zovali jsme rybářské školení pro  zovali jsme rybářské školení pro 
 mladé zájemce o rybářský lístek.  mladé zájemce o rybářský lístek. 
 Školení proběhlo v klubovně MO,  Školení proběhlo v klubovně MO, 
 kde máme k dispozici kvalitní  kde máme k dispozici kvalitní 
 audiovizuální techniku a v případě  audiovizuální techniku a v případě 
 dobrého počasí můžeme jít s dětmi  dobrého počasí můžeme jít s dětmi 
 lovit ryby na Okrouhlík. Od podzi- lovit ryby na Okrouhlík. Od podzi-
 mu jsme připravili dalších 15 no- mu jsme připravili dalších 15 no-
 vých adeptů rybaření ve věku od  vých adeptů rybaření ve věku od 
 7 do 14 let převážně z Lysé n. L.  7 do 14 let převážně z Lysé n. L. 
 a okolí, kteří bez problémů splnili a okolí, kteří bez problémů splnili
 testy. Dále jsme rozvíjeli činnost  testy. Dále jsme rozvíjeli činnost 
 dětského rybářského kroužku, do  dětského rybářského kroužku, do 
 kterého bylo přihlášeno 22 dětí.  kterého bylo přihlášeno 22 dětí. 

 Náplní činnosti kroužku bylo roz- Náplní činnosti kroužku bylo roz-
 víjení především praktických do- víjení především praktických do-
 vedností v rybolovných technikách.  vedností v rybolovných technikách. 
 Mimo pravidelných schůzek jsme  Mimo pravidelných schůzek jsme 
 uspořádali dvoudenní soustředění uspořádali dvoudenní soustředění
 na rybníku Okrouhlík, ukázku ry- na rybníku Okrouhlík, ukázku ry-
 bolovné techniky muškaření nebo  bolovné techniky muškaření nebo 
 zájezd na ukázku výlovu rybníka  zájezd na ukázku výlovu rybníka 
 ve Vinoři. ve Vinoři.
- ve spolupráci s Rybářským klubem - ve spolupráci s Rybářským klubem 
 jsme dne 21. 5. 2011 uspořádali  jsme dne 21. 5. 2011 uspořádali 
 tradiční rybářské závody dětí spo- tradiční rybářské závody dětí spo-
 lečně se závody dospělých. Závodů  lečně se závody dospělých. Závodů 
 se zúčastnilo 48 mladých rybářů  se zúčastnilo 48 mladých rybářů 
 a 42 dospělých.   a 42 dospělých.  
- dobrý ohlas veřejnosti mělo uspo-- dobrý ohlas veřejnosti mělo uspo-
 řádání tradičního rybářského plesu  řádání tradičního rybářského plesu 
 v KD v Milovicích. Je na škodu, že  v KD v Milovicích. Je na škodu, že 
 tuto akci nemůžeme pořádat v na- tuto akci nemůžeme pořádat v na-

 šem městě – nájem na Výstavišti je  šem městě – nájem na Výstavišti je 
 vysoký.  vysoký. 

Za vykonanou práci ve prospěch Za vykonanou práci ve prospěch 
ČRS a u příležitosti 85. výročí naší ČRS a u příležitosti 85. výročí naší 
MO bylo uděleno našim členům 22 MO bylo uděleno našim členům 22 
svazových vyznamenání. Výrazem svazových vyznamenání. Výrazem 
ocenění vzájemné spolupráce s MěÚ ocenění vzájemné spolupráce s MěÚ 
Lysá nad Labem bylo udělení odzna-Lysá nad Labem bylo udělení odzna-
ku „Za významnou pomoc“ p. Mgr. ku „Za významnou pomoc“ p. Mgr. 
Jiřímu Havelkovi, starostovi města Jiřímu Havelkovi, starostovi města 
Lysá nad Labem.   Lysá nad Labem.   

    Děkujeme všem členům naší     Děkujeme všem členům naší 
organizace, kteří se aktivně zapojo-organizace, kteří se aktivně zapojo-
vali do plnění úkolů a věříme, že i v vali do plnění úkolů a věříme, že i v 
tomto roce, v roce 85. výročí zalo-tomto roce, v roce 85. výročí zalo-
žení naší organizace se úkoly s vaší žení naší organizace se úkoly s vaší 
pomocí podaří opět splnit.   pomocí podaří opět splnit.   

Moravec BohumilMoravec Bohumil
 jednatel MO ČRS Lysá n. L. jednatel MO ČRS Lysá n. L.
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KČT odbor Lysá n.L. je opět pořadatelem tradičníhoKČT odbor Lysá n.L. je opět pořadatelem tradičního
Dětského letního táboraDětského letního tábora

Šumava 2012 Šumava 2012 
v tábořišti Radešov u Rejštejna v turnusech – I. běh od 2. 7. dov tábořišti Radešov u Rejštejna v turnusech – I. běh od 2. 7. do
20. 7. 2012 – 19 dnů a II. běh od 20. 7. do 3. 8. 2012 – 15 dnů v jed-20. 7. 2012 – 19 dnů a II. běh od 20. 7. do 3. 8. 2012 – 15 dnů v jed-
notné ceně poukazu 3950 Kč vč. dopravy a pojištění. Rekreace rodi-notné ceně poukazu 3950 Kč vč. dopravy a pojištění. Rekreace rodi-
čů s dětmi a ostatní v termínu 4. 8. až 17. 8. 2012 v ceně pronájmu čů s dětmi a ostatní v termínu 4. 8. až 17. 8. 2012 v ceně pronájmu 
stanu 100 Kč/noc.stanu 100 Kč/noc.
Kontaktní adresa: Blažek František, Klicperova 553, 289 22  Lysá n. L.Kontaktní adresa: Blažek František, Klicperova 553, 289 22  Lysá n. L.
Tel.: 325 553 355, 602 624 593, 721 704 500, e-mail: Tel.: 325 553 355, 602 624 593, 721 704 500, e-mail: blazekfra@atlas.czblazekfra@atlas.cz
Bližší informace vč. fotogalerie najdete na stránkách Bližší informace vč. fotogalerie najdete na stránkách www.dltsumava.czwww.dltsumava.cz

Po zimní pauze, kdy dívky tré-Po zimní pauze, kdy dívky tré-
novaly nové sestavy, zahájily letos novaly nové sestavy, zahájily letos 
v březnu další sezonu ve sportov-v březnu další sezonu ve sportov-
ním aerobiku. Club reprezentují tři ním aerobiku. Club reprezentují tři 
týmy - nejstarší (kadetky), mlad-týmy - nejstarší (kadetky), mlad-
ší (juniorky) a letos poprvé i ty ší (juniorky) a letos poprvé i ty 
nejmenší.nejmenší.

Začaly skvěle. V celorepublikové Začaly skvěle. V celorepublikové 
soutěži „Mistry s Mistry“ obsadily soutěži „Mistry s Mistry“ obsadily 
kadetky třetí místo a juniorky se kadetky třetí místo a juniorky se 
skladbou Princové jsou na draka skladbou Princové jsou na draka 
místo první. O týden později dívky místo první. O týden později dívky 
dokázaly, že opravdu umí. V soutěži dokázaly, že opravdu umí. V soutěži 
„Jarní pohár“ v Praze vyhrály juni-„Jarní pohár“ v Praze vyhrály juni-
orky opět první místo a nejmenší se orky opět první místo a nejmenší se 
skladbou “Koťata“ byly třetí. Slavi-skladbou “Koťata“ byly třetí. Slavi-

Aerobik team TK Slovan Lysá n. L.

lo se i v Kutné Hoře - druhé místo lo se i v Kutné Hoře - druhé místo 
(Princové jsou na draka) a třetí (Princové jsou na draka) a třetí 
(Koťata). (Koťata). 

Ale nemůžeme opomenout, že Ale nemůžeme opomenout, že 
loňská sezona byla opravdu úspěš-loňská sezona byla opravdu úspěš-
ná. Dívky přivezly do Lysé hodně ná. Dívky přivezly do Lysé hodně 
medailí. A věřte, že je to dřina. Mají medailí. A věřte, že je to dřina. Mají 
velikou konkurenci, musí hodně tré-velikou konkurenci, musí hodně tré-
novat, ale stojí to zato. Čeká je ještě novat, ale stojí to zato. Čeká je ještě 
spousta závodů, a proto jim do dal-spousta závodů, a proto jim do dal-
ších úspěchů držte palce, ať na ně ších úspěchů držte palce, ať na ně 
město Lysá může být pyšné. Foto je město Lysá může být pyšné. Foto je 
z loňského soustředění, které si dív-z loňského soustředění, které si dív-
ky moc užily. Už se těší na to letošní.ky moc užily. Už se těší na to letošní.

Za rodiče a trenérkyZa rodiče a trenérky
Romana NovákováRomana Nováková

Určitě mnohé z vás překvapí, že Určitě mnohé z vás překvapí, že 
veslovali. Myslíte, že to není možné, veslovali. Myslíte, že to není možné, 
když je zamrzlá řeka? A přesto je když je zamrzlá řeka? A přesto je 
to pravda. Trénovat jsme v žádném to pravda. Trénovat jsme v žádném 
případě nepřestali. Na loděnici totiž případě nepřestali. Na loděnici totiž 
máme trenažery, které nám dovolují máme trenažery, které nám dovolují 
veslovat i v zimě. Poctivě na nich ne-veslovat i v zimě. Poctivě na nich ne-
jen trénujeme, zlepšujeme techniku, jen trénujeme, zlepšujeme techniku, 
ale také závodíme. Pravda, to hlavně ale také závodíme. Pravda, to hlavně 
ti starší – kategorie dorostenci, doros-ti starší – kategorie dorostenci, doros-
tenky, juniorky, junioři, muži a ženy. tenky, juniorky, junioři, muži a ženy. 
Žákovské kategorie jezdili každé Žákovské kategorie jezdili každé 
pondělí pravidelně plavat do bazénu v pondělí pravidelně plavat do bazénu v 
Čelákovicích, středy a pátky trénovali Čelákovicích, středy a pátky trénovali 
v tělocvičně.v tělocvičně.

Ale přeci jen voda je voda. A ko-Ale přeci jen voda je voda. A ko-
nečně je tu jaro. Máme za sebou nečně je tu jaro. Máme za sebou 

Co dělali naši veslaři v zimě?
první kilometry, těšíme se na závody první kilometry, těšíme se na závody 
a hlavně na další medaile.a hlavně na další medaile.

Jaro je ten správný okamžik, kdy Jaro je ten správný okamžik, kdy 
je super začít s veslováním. Máme je super začít s veslováním. Máme 
prima partu, skvělé trenéry, a spoustu prima partu, skvělé trenéry, a spoustu 
krásných lodí. Pokud máš rád vodu a krásných lodí. Pokud máš rád vodu a 
chceš poznat nové kamarády, přijď za chceš poznat nové kamarády, přijď za 
námi na loděnici k Labi. Není třeba se námi na loděnici k Labi. Není třeba se 
ničeho bát, trenéři jsou zkušení a ves-ničeho bát, trenéři jsou zkušení a ves-
lovat se rychle naučí každý. Ve dnech lovat se rychle naučí každý. Ve dnech 
26. – 27. 5. pořádáme v Lysé nad 26. – 27. 5. pořádáme v Lysé nad 
Labem závody, kde už můžeš závo-Labem závody, kde už můžeš závo-
dit i ty. Žákovské kategorie trénu-dit i ty. Žákovské kategorie trénu-
jí každé pondělí, středu a pátek od jí každé pondělí, středu a pátek od 
16.00 hodin. Více informací je možné 16.00 hodin. Více informací je možné 
získat na získat na www.vklysa.czwww.vklysa.cz.

Naďa TlamichováNaďa Tlamichová
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Občanské sdružení Za záchranu kubistické vily 
architekta Emila Králíčka v Litoli a

Městská knihovna v Lysé nad Labem

vás zvou na přednášku

Přednášet budou Ing. Jan Vinař a Mgr. et Ing. Daniela Štěrbová
ze společnosti MURUS – monumenta renovamus,

kteří zpracovali projektovou dokumentaci k rekonstrukci vily.

Vstup volný

„Příprava opravy
kubistické vily architekta 
Emila Králíčka v Litoli“ Klub českých turistů * Městská policie * Klub českých turistů * Městská policie * 

Sbor dobrovolných hasičů * Farní charita * Sbor dobrovolných hasičů * Farní charita * 
Žáci OA Lysá nad LabemŽáci OA Lysá nad Labem
pořádajípořádají

DAPHNE ČR – institut aplikované ekologie a 
Město Lysá nad Labem, odbor životního prostředí 

vás zvou na

Terénní entomologickou exkurzi 
do bývalého vojenského 

výcvikového prostoru Mladá
Sraz účastníků je v sobotu 9. 6. 2012 ve 12.50 hodin 
na křižovatce ulic Ostravská a Mírová, ve 13.00 hodin 

na 50°14‛22.088”N, 14°53‛33.902”E.
V případě deště se akce odkládá na neděli 10. 6. 2012.

S sebou terénní obuv.

v sobotu dne 2.6.2012 od 13.00 hodin
v Dětském areálu v ul. Čechovav Dětském areálu v ul. Čechova
při příležitosti oslav Mezinárodního dne dětípři příležitosti oslav Mezinárodního dne dětí

Dětské odpoledneDětské odpoledne

Zveme všechny děti s rodiči k příjemnému prožití svátečního odpoledne Zveme všechny děti s rodiči k příjemnému prožití svátečního odpoledne 
plného her, sportovní zdatnosti, zručnosti, ukázek z pyrotechniky, kynologie, plného her, sportovní zdatnosti, zručnosti, ukázek z pyrotechniky, kynologie, 
hasičského zásahu a další zábavy se sladkou odměnou.hasičského zásahu a další zábavy se sladkou odměnou.

hodin

Soutěže se může přihlásit každý s max. počtem 5 fotografi í 
min. formátu 13x18 cm v barevném i černobílém provedení. 

Každý snímek musí být označen těmito údaji: 
 1. název fotografi e   
 2. jméno a příjmení autora 
 3. adresa a bydliště 

Fotografi e odevzdejte do 30. září 2012 
v Městské knihovně Lysá nad Labem.

Podrobná pravidla soutěže najdete
na webových stránkách městské knihovny

(www.knihovnalysa.cz). 
Děkujeme sponzorům fotosoutěže 

JPC Computers s.r.o.,
Elektrocentrum Skuhrovec,

restaurace Gurmán

Výherci se mohou těšit
na atraktivní ceny:

 1. místo – poukázka na nákup
zboží v hodnotě 2.000 Kč 

  v obchodě JPC Computers s.r.o.
 2. místo – poukázka na nákup

zboží v hodnotě 500 Kč 
  v obchodě Elektrocentrum Skuhrovec
 3. místo – poukázka v hodnotě 300 Kč 
  do restaurace nebo pizzerie Gurmán

Co pro Vás znamená „ráj“, a s jakým místem máte 
toto kouzelné slovo spojené? Stačí „ráj“ vyfotit 
a fotografi i zaslat nebo přinést do knihovny. 
Už teď se těšíme na Vaše 
nápady a krásné 
snímky.

ve čtvrtek 10. 5. 2012 od 17.00 hodin
v Městské knihovně v Lysé n. L.

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

„Můj ráj na zemi“


