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1722 – František Josef Černín z Chudenic
Koupil Lysou především pro vzácnou a bohatou honitbu. Honosil se 
čestným titulem nejvyššího královského číšníka. Jeho zásluhou byl 
sepsán majetek panství, pokračovala dostavba kláštera. Zámek a pou-
stevny vybavil 180 vzácnými obrazy (K. Škréta, Reiner, van Dyck, 
Petr Brandl aj.). Ale ani za 12 let se mu nepodařilo panství splatit, proto 
se vrací zpět Šporkovi.

Zámecká 
promenáda

14. 7. a 11. 8. 2012 
od 15.00 hodin

Městská knihovna společně 
s Domovem Na Zámku srdečně 

zvou všechny příznivce lyské 
hasičské dechovky na sobotní 

promenádní koncerty na zámku. 
Koncerty proběhnou pod širým 
nebem v prostoru před zámkem 

v sobotu 14. července a 
11. srpna od 15.00 hodin. 

V případě nepříznivého počasí 
(deště) se koncerty ruší.

V loňském roce skončila 15ti letá tradice Slavností 
hraběte Šporka. V žádném případě nechceme v této 
tradici pokračovat, avšak jako Lysáci, milovníci kultu-
ry a umění, bychom chtěli akcí „Pocta hraběti Šporko-
vi“ připomenout beze sporu nejvýznamnější osobnost 
středověké historie našeho města u příležitosti jejího 
kulatého výročí.

Proč tomuto hraběti věnujeme i po 350 letech to-
lik pozornosti? 

Samozřejmě proto, že se tady u nás v Lysé narodil 
i zemřel. A pak také proto, že zámek, klášter i kostel 
Lysou zdaleka zdobí a Šporka nám stále připomínají.

Co o něm víme nebo také nevíme?
Špork žil v době v době baroka, v čase tvrdého do-

nucování k poslušnosti jediné vládní církvi a v období 
konečných bojů s Turky. Právě v bojích s nimi získal 
Šporkův otec šlechtický titul a bohatství, kterým se 
jeho syn stal náhle nejbohatším aristokratem v Če-
chách.

Byl osvíceným a vysoce vzdělaným člověkem. Své 
vzdělání umocnil dvouletým poznáváním západní 
Evropy. Vrátil se jako majitel svých 4 panství, jejichž 
správním střediskem byla právě Lysá. Obklopoval 
se tvůrčími osobnostmi – sochaři, malíři, hudebníky 

i fi lozofy, kteří v Čechách potom vytvořili nádherná 
umělecká díla, která svojí krásou uchvacují již tolik 
generací.  Byl zbožným člověkem, dobrým hospodá-
řem i mecenášem.  On poslal Svídu a Röhlicha učit se 
hře na lesní rohy, které potom rozšířil do Čech, zavedl 
myslivecké ceremonie a Řád sv. Huberta, měl vlastní 
orchestr a divadlo, které uvádělo italské opery…

Naším šporkovským vínem i touto akcí chceme 
vzdát hold velkému člověku, jakým František Antonín 
Špork přes své lidské slabosti bezesporu byl.

Slavnost proběhne formou jevištního programu 
propojeného průvodním slovem manželů Šporko-
vých a hofmistra Seemana. Každý vystupující soubor 
začne blahopřáním. Nebude chybět zpěv, tanec, diva-
dlo ani dobré občerstvení. Pestrý tříhodinový program 
začne v prostorách letního kina zámeckého parku 
v sobotu 25. 8. 2012 od 18.00 hodin a bude zakončen 
ve 21.00 hodin překvapením a velkolepým zážitkem 
v prostorách francouzského parku. Určitě si ho ne-
nechte ujít, nebude se opakovat!

Srdečně zvou organizátoři – Středočeský kraj, 
Spolek rodáků a přátel města Lysá nad Labem 
a Město Lysá nad Labem. 

Dana Papáčková

Pocta hraběti Šporkovi

Všem našim čtenářům
přejeme příjemné 
prožití léta a dětem
krásné prázdniny.

         Redakce Listů
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Městská památková zóna Lysá nad Labem
Ráda bych upozornila vlastníky 

nemovitostí, které se nacházejí na 
území městské památkové zóny 
města Lysé nad Labem, která byla 
prohlášena Vyhláškou č. 108/2003 
Sb., o prohlášení území s histo-
rickým prostředím ve vybraných 
městech a obcích za památkové 
zóny a určování podmínek pro 
jejich ochranu, ze dne 1. 9. 2003 
(dále též „MPZ“), že jsou povinni 
k zamýšlené stavbě, změně stavby, 
terénním úpravám, umístění nebo 
odstranění zařízení, odstranění 
stavby, úpravě dřevin nebo udr-
žovacím pracím na jejich nemovi-
tosti, si předem vyžádat závazné 
stanovisko Městského úřadu Lysé 
nad Labem, odboru školství, soci-
álních věcí, zdravotnictví a kultury 
(úsek památkové péče). Toto se 
vztahuje i na stavební úpravy v in-
teriérech domů.

Pro Vaši snadnější orientaci Vám 
Město Lysá nad Labem připravilo 
návod, jak postupovat při realizaci 
níže uvedených prací na nemovi-
tostech, které se nacházejí na území 
městské památkové zóny Lysá nad 
Labem.

Prohlášena byla prohlášena Vy-
hláškou č. 108/2003 Sb., o prohlá-
šení území s historickým prostře-
dím ve vybraných městech a obcích 
za památkové zóny a určování pod-
mínek pro jejich ochranu, ze dne 
1.9. 2003 (viz. mapa MPZ).

Zamýšlí-li vlastník kulturní pa-
mátky provést údržbu, opravu, 
rekonstrukci, restaurování nebo ji-
nou úpravu kulturní památky nebo 
jejího příslušenství, je povinen si 
předem vyžádat závazné stanovisko 
obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností – tozn. Městský úřad 
Lysá nad Labem, odbor školství, 
sociálních věcí, zdravotnictví a kul-
tury (úsek památkové péče), Hu-
sovo náměstí 23, 289 22  Lysá nad 
Labem.

Vlastník (správce, uživatel) ne-
movitosti, která není kulturní pa-
mátkou, ale nachází se na území 
městské památkové zóny Lysá nad 
Labem, je povinen k zamýšlené 
stavbě, změně stavby, terénním 
úpravám, umístění nebo odstranění 
zařízení, odstranění stavby, úpravě 
dřevin nebo udržovacím pracím na 
této nemovitosti si předem vyžádat 
vyžádat závazné stanovisko obecní-
ho úřadu obce s rozšířenou působ-
ností – tozn. Městský úřad Lysá nad 
Labem, odbor školství, sociálních 
věcí, zdravotnictví a kultury (úsek 

památkové péče), Husovo náměstí 
23, 289 22  Lysá nad Labem.

Jedná se např. o tyto stavební 
práce: 
-  výměna oken
- zateplení domu
- výměna dveří
- přístavba k nemovitosti
- výměna střešní krytiny
- instalace reklamních zařízení
- obnova fasády
-  instalace klimatizačních jednotek

Vlastník (správce, uživatel) nemo-
vitosti, která není kulturní památkou, 
ale nachází se na území městské pa-
mátkové zóny Lysá nad Labem, je 
povinen si předem vyžádat vyžádat 
závazné stanovisko obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností – tozn. 
Městský úřad Lysá nad Labem, odbor 
školství, sociálních věcí, zdravotnictví 
a kultury (úsek památkové péče), 
Husovo náměstí 23, 289 22  Lysá nad 
Labem, i ke stavebním úpravám v in-
teriérech domů.

Veškeré potřebné informace Vám 
rádi poskytneme na Městském úřa-
du Lysá nad Labem, odboru škol-
ství, sociálních věcí, zdravotnictví 
a kultury (úsek památkové péče), 
Husovo náměstí 23, 289 22  Lysá 
nad Labem –  Hana Nesměráková, 
tel.: 325 510 295, e-mail: nesmerako-
va@mestolysa.cz. 
 Hana Nesměráková

ref. odboru školství, sociál. věcí,  
zdravotnictví  a kultury

Město Lysá nad Labem si Vás dovoluje pozvat 
u příležitosti dokončení projektu

„Rozšíření kapacit Mateřské školy Čtyřlístek 
v Lysé nad Labem“ na

Den otevřených dveří,
který se koná v sobotu 1. 9. 2012.

Slavnostní zahájení proběhne v 10.00 hodin 
a prohlídka potrvá do 15.00 hodin.

Budou zpřístupněny nově vybudované prostory 
2 tříd celkem pro 50 dětí.

SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ 
Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ 

A Z ROZPOČTU MĚSTA LYSÁ NAD LABEM
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Informace z jednání rady a zastupitelstva města
11. jednání rady města se kona-

lo 29. 5. 2012. Na programu bylo 
25 bodů ke schválení, z nichž asi 
dvě třetiny byly věnovány věcným 
břemenům, nájmům nebytových 
prostor a bytovým záležitostem. V 
prvním bodu rada jednala o projektu 
na výstavbu kanalizace v Byšičkách. 
Odborný posudek prokázal, že slo-
žité geologické podmínky neumož-
ňují vybudovat gravitační kanalizaci, 
která je provozně nenáročná, ale 
kvůli spádu by se dostala do vrstvy 
tekutých písků. Proto bude projekt 
upraven na kanalizaci tlakovou. Ná-
klady na projektovou dokumentaci
(220 tis. Kč včetně DPH) se zvyšovat 
nebudou, ale dodavatel dokumenta-
ce, fi rma Stavokomplet-Projekce, si 
vyžádala prodloužení termínu dodání 
projektu. Krátkou diskusi vyvolal bod 
č. 5, v němž se jednalo o povolení tzv. 
předzahrádky u restaurace Mango 
na Husově náměstí. Rada pronájem 
prostranství schválila za následují-
cích podmínek: poplatek za proná-
jem bude hrazen podle schválené 
vyhlášky, budou zde umístěny pouze 
3 stolky, provoz bude končit nejpoz-
ději ve 22.00 hodin a obsluha bude 
denně prostranství uklízet. V bodu č. 
8 rada schválila konání Svatojánské 
pouti na Husově náměstí ve dnech 
18. - 24. června 2012, provozovate-
lem bude tradičně pan Tříška z Prahy 
9. Podmínky budou obdobné jako o 
pouti v loňském roce, ale letos bude 
nutno v sobotu 23. 6. 2012 koordi-
novat souběh 2 akcí na sousedících 
náměstích.

Po bloku bodů, připravených od-
borem správy majetku a investic, 
přišly na řadu dva dlouho očekáva-
né body, a sice změny ve vedení ZŠ 
B. Hrozného a MŠ Čtyřlístek v Bran-
dlově ulici. K bodu č. 17 rada města 
dostala protokol komise, která vedla 
pohovory uchazečů o funkci ředitele 
nebo ředitelky mateřské školy. Rada 
hovořila s uchazečkou, která se při 
pohovorech umístila na 1. místě, ale 
odstup od druhého místa byl jediný 
bod, a tak si rada vzala čas na roz-
myšlenou do příštího jednání. V bodu 
č. 18 se posuzovali uchazeči o místo 
ředitele ZŠ B. Hrozného. V tomto pří-
padě výsledky z komise zaznamenaly 
vyšší bodový odstup mezi 1. a 2. mís-
tem. Přizvaná PaedDr. Irena Jarešová 
odpověděla na všechny otázky členů 
rady, a tak byla jmenována do funkce 
ředitelky ZŠ B. Hrozného od 1. srpna 
2012. Současný ředitel pan Mgr. Ka-
rel Špecián končí v této funkci ke dni 
31. 7. 2012.  

V bodu č. 20 rada schválila příspě-
vek 4 tis. Kč z Charitativního fondu 
pro Diakonii rané péče, která posky-
tuje služby pro jednoho nezletilého 
občana města. Bod č. 22 byl vyvolán 
stížnostmi některých občanů na ruše-
ní nočního klidu, a tak se projednával 
návrh obecně závazné vyhlášky, kde 
by se časově omezil provoz pohostin-
ských zařízení. Vyhláška zamezí i po-
žívání alkoholických nápojů na veřej-
nosti. Rada měla několik připomínek 
ke znění vyhlášky, ale o schválení či 
neschválení rozhodne zastupitelstvo 
na konci měsíce. V bodech č. 24 a 25 
byla vybírána fi rma, která provede 
v roce 2012 audit hospodaření měs-
ta a Mikroregionu Polabí. Na rozdíl 
od předchozích let byl o obě veřejné 
zakázky velký zájem auditorských fi -
rem – došlo 10 a 7 nabídek. V obou 
případech se vítězem stala fi rma LN-
AUDIT z Loun s nejnižší nabídkovou 
cenou: 38 tis. Kč a 6 tis. Kč, obě ceny s 
DPH.  Posledním bodem byla zpráva 
Policie ČR z Lysé nad Labem, která 
se zabývala podnětem Kontrolního 
výboru na korektnost výběrového 
řízení na ředitele ZŠ B. Hrozného.  
K žádnému porušení zákona nedo-
šlo. Závěrečná diskuse se mj. týkala 
údržby zeleně, redukce živých plotů 
a odstraňování uschlých stromů.  Byl 
připomenut i úkol ze zastupitelstva, 
aby se s obyvateli Kačína projednalo 
možné řešení parkujících aut. 

12. jednání rady města se kona-
lo 12. 6. 2012. Program obsahoval 
31 bodů, tradičně skoro polovina by-
la věnována čtenářsky méně zajíma-
vějším bodům. První dva body byly 
věnovány schválení dodatků smluv 
k již objednaným projektovým do-
kumentacím.  Rada schválila dopl-
nění projektu ulice Na Vysoké mezi 
o veřejné osvětlení a oddělenou deš-
ťovou kanalizaci, tím se cena zvýší 
o 49 tis. Kč na celkových 200 tis. Kč 
+ DPH. Druhým projektem je do-
stavba splaškové kanalizace ve Dvor-
cích. Úprava projektu zvýší cenu 
o 18,5 tis. Kč na celkových 78,5 tis. Kč 
+ DPH.

V bodu č. 6 rada vybírala dodava-
tele na výměnu vodoměrů a měřičů 
spotřeby tepla v bytech města v Lesní 
620 a Tyršově 609-613 v Milovicích-
Mladé. Odbor obeslal 5 fi rem, dora-
zily pouze 2 nabídky. Vítězem se stala 
fi rma TECHEM z Kosmonos za 182 
tis. Kč včetně DPH. Zajímavé infor-
mace obdrželi členové rady v bodu 
č. 9, kde se probíral přehled bytů ve 
vlastnictví města v Milovicích. Město 
Lysá nad Labem vlastní v části Mladá 

celkem 352 bytů, o něž se stará pro-
střednictvím kanceláře paní Crhové. 
Rada se seznámila se jmenným se-
znamem nájemců, s termíny uzavře-
ných smluv. Stinnou stránkou je dluh 
na nájemném, který činí asi 2,9 mil. 
Kč. Dlužníků je necelých 90, sedm 
z nich už bylo exekučně vystěhová-
no. Oproti stavu kolem r. 2005 se 
dluh zmenšil na necelou polovinu, 
ale i tak rada přijala usnesení, která 
zpřísní podmínky bydlení: kdo dluží 
na nájemném nebo službách více než 
10 tis. Kč, musí zaplatit nebo ode-
vzdat klíče od bytu.

Uklidnění pro ředitele MŠ, ZUŠ 
a ZŠ a přináší bod č. 14 – ve svých 
funkcích po dalších 6 let budou pů-
sobit pí Bc. Michňová, Bc. Černá, 
Bc. Blažková, Mgr. Eliška. Roz-
hodnutí padlo i při výběru ředitelky 
MŠ Čtyřlístek. Dosavadní ředitelka 
paní Rambousková končí k 31. 7. 
2012 a od 1. 8. 2012 se novou ředitel-
kou stává paní M. Bodláková.

Tabulky plné čísel přinesl bod 
č. 15, v němž rada vzala na vědomí 
zprávu o výsledcích zápisů na školní 
rok 2012/2013 v MŠ a ZŠ ve městě. 
Po otevření nového pavilonu v MŠ 
Čtyřlístek v Brandlově ulici se celková 
kapacita školek zvýší asi na 380 dětí 
ve 3 ročnících. K dispozici jsou i počty 
narozených dětí během jednotlivých 
roků a vypadá to, že systém mateř-
ských a základních škol se podařilo 
uvést do určité stabilizované polohy.

V bodu č. 20 se rada opakovaně 
vrátila k návrhu obecně závazné 
vyhlášky, o zabezpečení veřejného 
pořádku. Právě uplynulý víkend 
a rušné noci potvrdily, že pro ochra-
nu nočního klidu je potřeba něco 
udělat. Vyhláška navrhuje omezit 
provoz pohostinských zařízení do 
23 hodin, v pátek a v sobotu pak do 
jedné hodiny po půlnoci. Schválení 
vyhlášky bude mít v rukou zastupi-
telstvo.

V dalších dvou bodech rada schvá-
lila dvě směrnice, které regulují 
činnost pracovníků úřadu – první 
z nich se týká zveřejnění a zpracování 
veřejných zakázek malého rozsahu. 
Druhá stanoví činnost úředníků po 
1. 7. 2012, kdy začne náběh základ-
ních registrů. Krátkou diskusi vyvolal 
bod č. 24, v němž se projednávala 
žádost společnosti Catering NANY 
o snížení poplatků za zábor veřejného 
prostranství. Společnost provozuje 
vozidlo s nabídkou krajových a rom-
ských specialit, několikrát se předsta-
vilo i v Lysé. Záměrem je poskytovat 
občerstvení v pracovních dnech na 

Husově náměstí, ale poplatek podle 
schválené vyhlášky je vysoký a čin-
nost by byla ztrátová. Rada potvrdila, 
že trvá na poplatku podle vyhlášky.

V bodu č.25 rada posuzovala na-
bídky na veřejnou zakázku na říze-
ní projektu rekonstrukce školního 
hřiště v Komenského ulici. Na tuto 
akci získalo město dotaci ve výši 
14,5 mil. Kč. Bylo obesláno 5 fi rem, 
došlo 5 nabídek. Z nich rada vybra-
la nabídku společnosti EPK z Kolí-
na za celkových 180 tis. Kč včetně 
DPH. S uvedenou společností 
má město velmi dobré zkušenosti 
z jiných projektů a nabídnutá cena 
byla nejnižší.

V dalším bodu se rada zabývala 
návrhem na zvýšení počtu osob, 
které zpracovávají přestupky ze 
stacionárního radaru ve Starém 
Vestci. Při zkušebním provozu byl 
nastaven rychlostní limit 55 km/h, 
průměrně bylo registrováno 6 tisíc 
přestupků měsíčně. Od května jede 
„ostrý“ provoz, limit byl zvýšen na 
60 km/h, ale i tak byl počet pře-
stupků za květen 2717. To znamená 
zpracovat průměrně 130 přestupků 
za jeden pracovní den, teoreticky 
4 minuty na jeden. Rada si vyžádala 
ekonomické podklady a o proble-
matice se bude jednat příště. Hříš-
níci by neměli spoléhat na to, že se 
něco z evidence „ztratí“, zachycené 
přestupky jsou ukládány ve spisové 
službě automaticky.

V bodu č. 28 rada schválila ter-
míny jednání rady a zastupitel-
stva ve II. pololetí letošního roku. 
V bodu č. 30 rada opakovaně pro-
jednávala Pravidla uzavírání ná-
jemních smluv k bytům města, ale 
k záležitosti se ještě vrátí. Posledním 
bodem ke schválení s č. 31 byl pro-
gram červnového zastupitelstva.

V závěrečné diskusi se hovořilo 
o stížnostech občanů z Litole na 
zápach, který je cítit z průmyslo-
vého areálu, kde se buduje provoz 
povrchových úprav. Věcí se začal 
zabývat i odbor životního prostředí, 
ale vzhledem k tomu, že se jedná 
o střední zdroj znečištění, vstoupí 
do věci i Krajský úřad Středočeské-
ho kraje a Česká inspekce životního 
prostředí.

13. jednání rady města se ko-
nalo 26. 6.2012 a 5. zasedání 
zastupitelstva města se konalo 
27. 6. 2012, tedy po redakční uzá-
věrce, a tak si o obou přečtete až po 
prázdninách. Přeji vám hezké léto!

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem
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Krimi střípky
Nehoda na nádraží                   

Dne 24. 4. 2012 ve 12.00 hodin 
došlo na nástupišti ČD ke střetu 
54 letého muže z Lysé nad Labem 
s projíždějícím osobním vlakem. Muž 
byl s vážným poraněním hlavy trans-
portován letecky do zdravotnického 
zařízení. Podle svědeckých výpovědí 
odpovídalo jednání muže pokusu 
o sebevraždu. Bližší okolnosti nehody 
jsou předmětem dalšího šetření. 

Vandal na náměstí
Dne 13. 5. 2012 ve 21.55 hodin na 

Husově náměstí zaznamenal strážník 
obsluhující MKDS muže, který vyšel 
z restaurace a následně poškodil re-
klamní poutač u jednoho z obchodů. 
Na místo byla vyslána hlídka strážní-
ků, která na místě ztotožnila 28 leté-
ho muže z Lysé nad Labem, který při 
projednávání přestupku vykazoval 
i značné známky opilosti. Následující 
den se po vystřízlivění muž dostavil 
na služebnu městské policie a po 
uhrazení vzniklé škody majiteli ob-
chodu byla muži navíc udělena i blo-
ková pokuta za spáchaný přestupek.

Alkohol za volantem
Dne 16. 5. 2012 v 19.35 hodin 

prováděla hlídka strážníků asis-
tenci policistům z místního oddě-
lení při předvádění 33 letého muže 
z Lysé nad Labem - Byšiček, kte-
rý řídil motorové vozidlo pod vli-
vem alkoholu, jehož hodnota byla 
po provedené orientační dechové 
zkoušce 2,3‰. Řidič navíc během 
jízdy poškodil několik zaparkova-
ných motorových vozidel. Muž čelí 
obvinění z přečinu ohrožení pod 
vlivem návykové látky. 

Preventivní akce na ČD
Dne 29. 5. 12 v době od 6.00 do 

8.00 hodin a od 14.00 do 16.00 
hodin se uskutečnila preventivní 
akce na ČD se zaměřením nepo-
volený vstup do kolejiště. Pre-
ventivní akce se zúčastnily MěP, 
Policie ČR a Drážní úřad. Zjiš-
těné přestupky byly na mís-
tě projednány dle § 50 zákona 
č. 266/1994 Sb. o drahách.

Luboš Zita
zástupce ředitele MP

PŘISTAVOVÁNÍ KONTEJNERŮ
ČERVENEC, SRPEN 2012 

Velkoobjemové kontejnery se budou přistavovat 3. sobotu 
v měsíci, tj. 21. 7. 2012 a 18. 8. 2012 pouze na tato stanoviště: 

místo přistavení kontejneru čas rozvozu čas svozu

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.

Ivana Koštířová, referent SMI

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. 

Foto a seznam čtyřnohých ka-
marádů nalezených v okolí města 
najdete aktuálně na adrese útulku 
www.pejscilysa.wz.cz a na vývěsce 
u Městské policie v Lysé n. L.

Návštěvní doba útulku:
PO – ČT 8.00 – 14.00 h
PÁ 8.00 – 12.00 h
SO  (1. v měsíci) 9.00 – 11.00 h

Se sídlem ve Velasu, a.s. čp. 535, 
tel.: 325 551 221, nebo na tel.: 723 
342 174 p. Čápová. 

MěÚ Lysá n. L. děkuje všem obča-
nům, kteří projeví zájem o naše opuš-
těné pejsky.

za odbor SMI Ivana Koštířová

Útulek Lysá nad Labem 

sKARTA – nový systém výplaty 
sociálních dávek

Od 1. 7. 2012 startuje nový systém 
administrace výplaty nepojistných 
dávek a dávek z oblasti státní politiky 
zaměstnanosti, a to prostřednictvím 
sKARTY. Přechod na nový systém 
výplaty dávek přes karty bude po-
stupný během několika měsíců. 
Karta bude mít tři základní funkce: 
platební, identifi kační a autentizač-
ní. Příjemcům dávky usnadní jejich 
čerpání, zjednoduší administrativu 
a sníží náklady státu. Bude možné s 
ní platit v obchodech, vybrat dávky 
z bankomatu nebo přeposlat peníze 
na soukromý účet. Karta bude slou-
žit i jako průkaz osob se zdravotním 
postižením (TP, ZTP, ZTP/P). S ní 
budou moci čerpat stejné výhody 
jako dnes.

  
Základní informace o sKartě:
• sKartu bude vydávat Úřad práce 
 ČR. 
• Informaci o tom, že si sKartu může
 vyzvednout, zašle klientovi Úřad 
 práce ČR dopisem. 
• Dostane ji každý, kdo bere někte-
 rou ze sociálních dávek (kromě dů-
 chodů a nemocenského). 

• Klient ji bude předkládat při každé 
 návštěvě Úřadu práce ČR. 
• Vydání karty i vedení účtu je zdar-
 ma. 
• Ke každé sociální dávce je možný 
 jeden výběr z bankomatu ČS zdar-
 ma nebo jeden bezhotovostní pře-
 vod zdarma. 
• Platba sKartou v obchodě a mož-
 nost zjistit zůstatek účtu v banko-
 matu ČS budou také zdarma. 
• Fungovat bude jako normální pla-
 tební karta, ale platit s ní budou 
 muset povinně jen lidé, u nichž je 
 podezření na zneužívání sociál-
 ních dávek. 
• S sKartou nebude možné platit 
 v baru nebo herně (neumožní to 
 jejich terminály, které nebudou 
 autorizované ministerstvem práce). 
• Na sKartě bude uvedeno její číslo, 
 jméno a příjmení držitele, identi-
 fi kační číslo v systému minister-
 stva a platnost karty. V případě 
 speciální karty, která bude sloužit 
 jako průkaz osoby zdravotně posti-
 žené, zde bude navíc fotografi e 
 držitele, stupeň zdravotního posti-
 žení a datum narození. 
• Kontaktní centrum: 844 844 803, 
 www.skontakt.cz.

Informace Úřadu práce ČR, 
krajské pobočky v Příbrami, 
kontaktní pracoviště Lysá n. L. 

Městská knihovna Lysá nad Labem ve spolupráci s PaedDr. Marií 
Kořínkovou vybízejí všechny pamětníky Lysé nad Labem, aby se 
podělili o své případné historické vzpomínky na naše město. Své 
literární příspěvky, osobní vzpomínky či historické fotografi e můžete 
nosit do městské knihovny. V případě dostatečného množství se-
braného materiálu bude uspořádána v knihovně na podzim tohoto 
roku výstava. Na Vaše příspěvky se těšíme.
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Blahopřání

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

pohody a spokojenosti.
   Marcela Chloupková

97 let
Marie Pillerová

95 let
Lidmila Marešová

91 let
Marie Zvárová

90 let
Jiřina Synková

85 let
František Serbus
Marie Nováková
Ludmila Šťastná

80 let
Zdeňka Pešková
Květoslava Elicerová
Marta Samoláková

Miloš Kopecký:
„Blbé není stáří, ale ty blbé kecy těch druhých o tom!“

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

Ing. Jitka Petrová, odbor školství a kultury

Aron Kotyk
Rebeka Kotyková
Kryštof Moucha
Pavel Koželský

Marek Holovský

David Hraba
Alex Kania

Karolína Kozlová
Johana Doubravová

Jáchym Malich

Vítání občánků
se  uskutečnilo dne 14. 6. 2012

Mezi občany našeho města byly 
přivítány tyto děti:

4.6. – 31.8. od 8.00 do 18.00 hodin
Výstava sbírky modelů aut
P. Kulvejta a PK MODELS
v prostorách atria nové radnice 
Milovice-Mladá

5.6. – 16.9.
Obojživelníci 
– Krásní ve vodě i na souši
Muzeum B. Hrozného Lysá n. L.
www.polabskemuzeum.cz

do 5.7.
Jitka Weisserová: 
Obrazy a perokresby
výstava v kině na Husově nám.
www.kinolysa.cz

6.7. od 18.00 hodin
Slavnost k památce 
Mistra Jana Husa
ve dvoraně Evangelického sboru 
Lysá n. L.

6.7. – 7.8.
Jan Liška: Doteky
výstava v kině na Husově nám.
www.kinolysa.cz

7.7. od 12.30 hodin
Slavnosti Labe 2012
v areálu Veslařského klubu Lysá n. L.
vklysa@seznam.cz

8.7. od 15.00 hodin
Dětské odpoledne:
Balónková diskotéka
v letním kině
www.kinolysa.cz

12.7. – 15.7.
Květy 2012
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

14.7. od 13.30 hodin
Dostihové odpoledne
Dostihové závodiště Lysá nad Labem
www.dostihylysa.cz
facebook/Závodiště Lysá nad Labem

14.7. od 15.00 hodin
Zámecká promenáda
koncert lyské hasičské dechovky
v zámeckém parku – prostor před 
zámkem
www.knihovnalysa.cz

14.7. od 20.00 hodin
Hudební zábava
v letním kině
www.kinolysa.cz

15.7. od 15.00 hodin
Hudební odpoledne
v letním kině
www.kinolysa.cz

20.7. od 20.00 hodin
Dívčí válka – nová éra
divadelní představení 
v letním kině
www.kinolysa.cz

21.7. od 20.00 hodin
Hudební zábava
v letním kině
www.kinolysa.cz

22.7. od 15.00 hodin
Karnevalová pohádková diskotéka

v letním kině
www.kinolysa.cz

28.7. od 20.00 hodin
Hudební zábava
v letním kině
www.kinolysa.cz

29.7. od 15.00 hodin
Hudební odpoledne
v letním kině
www.kinolysa.cz

4.8. od 13.30 hodin
Dostihové odpoledne
Dostihové závodiště Lysá nad Labem
www.dostihylysa.cz
facebook/Závodiště Lysá nad Labem

4.8. od 20.00 hodin
Hudební zábava
v letním kině
www.kinolysa.cz

5.8. od 15.00 hodin
Dětské odpoledne: 
Balónková diskotéka
v letním kině
www.kinolysa.cz

10.8. od 20.00 hodin
Hudební zábava
v letním kině
www.kinolysa.cz

11.8. od 15.00 hodin
Zámecká promenáda
koncert lyské hasičské dechovky
v zámeckém parku – prostor před 
zámkem
www.knihovnalysa.cz

12.8. od 15.00 hodin
Hudební odpoledne
v letním kině
www.kinolysa.cz

18.8. od 12.00 hodin
XII. Romský hudební festival
v letním kině
www.kinolysa.cz

19.8. od 15.00 hodin
Karnevalová pohádková diskotéka
v letním kině
www.kinolysa.cz

24.8. od 20.00 hodin
STO ZVÍŘAT
koncert v letním kině
www.kinolysa.cz

25.8. od 18.00 do 21.00 hodin
Pocta hraběti Šporkovi
slavnost v zámeckém parku
www.spolekrodakulysa.cz

26.8. od 15.00 hodin
Hudební odpoledne
v letním kině
www.kinolysa.cz

31.8. od 20.00 hodin
RANGERS BAND
koncert v letním kině
www.kinolysa.cz

1.9. od 13.50 hodin
Běh zámeckou zahradou
prezentace od 12:30 hodin
v zámeckém parku v Lysé n. L.

Kulturní kalendář 7, 8 / 2012

Podrobnější informace o akcích se dozvíte na webových stránkách organizátorů.

Prodám RD 5+2/G ve Staré Lysé, v dobrém stavu. 
Cena 3.300 000,- Kč.               Tel.: 739 433 109
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Veškerá produkce se uskuteční v letním kině, pokud to v závislosti na počasí 
nebude nemožné. Případné přesuny pořadů do stálého kina budou řešeny 
individuálně. Výstavy probíhají v interiérech kavárny stálého kina.

do ČT 5.7.
JITKA WEISSEROVÁ: OBRAZHY A PEROKRESBY
Průřez tvorbou místní výtvarnice, která žije přímo u řeky Labe, kde nachá-zí mnoho 
inspirace ke své  realizaci.

od PÁ 6.7. do ÚT 7.8. 
JAN LIŠKA: DOTEKY

ST 4.7. od 21 hodin
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
Komedie, Česko 2012, 113 minut, vstupné 80 Kč
Dva roky po diváckém hitu Líbáš jako Bůh přichází volné pokračování úspěšné 
komedie. 

PÁ 6.7. od 21 hodin
TRHÁK
Hudební komedie, Československo 1980, 94 minut, vstupné 80 Kč
Barrandovští ilmaři připravují velkolepou hudební show, o níž jsou přesvědčeni, že 
bude divácký trhák. Hned první záběry hovoří za mnohé...

 SO 7.7. od 21 hodin
SIGNÁL
Komedie - drama, Česko 2011, 115 minut, vstupné 75 Kč
Poklidnou idylu rázovité vesničky, která je tak trochu odříznutá od světa, nečekaně 
rozčeří sympatičtí mladíci Kája (Kryštof Hádek) a Filos (Vojta Dyk)...

NE 8.7. od 15 hodin
DĚTSKÉ ODPOLEDNE: BALÓNKOVÁ DISKOTÉKA
Disko pro děti a hrátky s balónky, vstupné zdarma.

ST 11.7. od 21 hodin
MUŽI V ČERNÉM 3 
Komedie / Sci-Fi / Akční, USA 2012, 104 minut, vstupné 80 Kč
Známí agenti J (Will Smith) a K (Tommy Lee Jones) jsou opět zpět... A opět včas!

PÁ 13.7. od 21 hodin
MISSION: IMPOSSIBLE - GHOST PROTOCOL
Akční / Dobrodružný / Thriller, USA 2011, 133 minut, vstupné 75 Kč
Špionážní agentura IMF má obrovský problém. Právě když její eso, Ethan Hunt 
(Tom Cruise), provádělo tajnou operaci v Moskvě, spáchal kdosi úspěšný bombový 
útok na Kreml....

SO 14.7. od 20 hodin
HUDEBNÍ ZÁBAVA
Hudebně-taneční zábava k tanci, poslechu a dobré náladě.

NE 15.7. od 15 hodin
HUDEBNÍ ODPOLEDNE
Hudební odpoledne k tanci, poslechu a dobré náladě. 

ST 18.7. od 21 hodin
MODRÝ TYGR
Rodinná komedie, Česko / Slovensko / Německo, 2011, 90 minut, vstupné 70 Kč
Co se stane, když se ve městě objeví modrý tygr? Dobrodružný, magický a humorný 
rodinný ilm vtáhne děti i jejich rodiče do světa fantazie.

ČT 19.7. od 21 hodin
TADY HLÍDÁM JÁ
Rodinná komedie, Česko 2012, 110 minut, vstupné 80 Kč
Úspěšný chemik je donucen vrátit poukazy na svatební cestu do Řecka. Jeho nas-
távající totiž pořídila svojí hyperaktivní dcerce psa. Celá rodina se tak ocitá na prázd-
ninách uprostřed šumavské “divočiny”...

PÁ 20.7. od 20 hodin
DÍVČÍ VÁLKA – NOVÁ ÉRA
Divadelní komedii F. R. Čecha uvádí divadlo Artur, vstupné 190 Kč / předprodej, 240 Kč / 
na místě
Legendární hra o Přemyslovcích, Vlastě a Bivojovi přichází v novém zpracování, 
v nových kostýmech, s novou scénou a hlavně s novou chutí, radostí a plejádou 
známých herců z ilmů a seriálů.

SO 21.7. od 20 hodin
HUDEBNÍ ZÁBAVA
Hudebně-taneční zábava k tanci, poslechu a dobré náladě. 

NE 22.7. od 15 hodin
KARNEVALOVÁ POHÁDKOVÁ DISKOTÉKA
Soutěžní diskotéka pro děti s maskami z pohádek, vstupné zdarma.

ST 25.7. od 21 hodin
POLSKI FILM

Komedie, Česko / Polsko, 2012, vstupné 80 Kč 
Kultovní scénky, sametová euforie, totální svoboda, hudba okamžiku, absurdita 
mládí či laskavost kamarádství, které pomáhá překonat i to nejtěžší zkouškové ob-
dobí na brněnské JAMU.

PÁ 27.7. 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.

SO 28.7. od 20 hodin
HUDEBNÍ ZÁBAVA
Hudebně-taneční zábava k tanci, poslechu a dobré náladě. 

NE 29.7. od 15 hodin
HUDEBNÍ ODPOLEDNE
Hudební odpoledne k tanci, poslechu a dobré náladě. 

ČT 2.8. od 20,30 hodin
SHERLOCK HOLMES: HRA STÍNŮ
Akční / Mysteriózní / Krimi / Dobrodružný, USA 2011, 129 minut, vstupné 70 Kč
Sherlock Holmes býval nejchytřejším mužem salónu, až dosud. Nový kriminalis-
tický mozek - profesor Moriarty, který se intelektuálně Holmesovi nejen vyrovná, 
ale jeho cit pro špatnost spolu s naprosto chybějícím pocitem svědomí mu vlastně 
může pomoci slavného detektiva předstihnout.

SO 4.8. od 20 hodin
HUDEBNÍ ZÁBAVA
Hudebně-taneční zábava k tanci, poslechu a dobré náladě. 

NE 5.8. od 15 hodin
DĚTSKÉ ODPOLEDNE: BALÓNKOVÁ DISKOTÉKA
Disko pro děti a hrátky s balónky, vstupné zdarma.

PÁ 10.8. od 20 hodin
HUDEBNÍ ZÁBAVA
Hudebně-taneční zábava k tanci, poslechu a dobré náladě. 

SO 11.8. od 20 hodin
MODRÝ TYGR
Rodinná komedie, Česko / Slovensko / Německo, 2011, 90 minut, vstupné 70 Kč
Co se stane, když se ve městě objeví modrý tygr? Dobrodružný, magický a humorný 
rodinný ilm vtáhne děti i jejich rodiče do světa fantazie.

NE 12.8. od 15 hodin
HUDEBNÍ ODPOLEDNE
Hudební odpoledne k tanci, poslechu a dobré náladě. 

SO 18.8. od 12 hodin
XII. ROMSKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL
Vstupné 100 Kč, důchodci 50 Kč, děti do 15 let zdarma
Hlavní host: KALE, Angele – Radek Molnár, Gipsy romsong, Romano jiloro, Gipsy 
stars /SK, Awer čave a mnoho dalších.

NE 19.8. od 15 hodin
KARNEVALOVÁ POHÁDKOVÁ DISKOTÉKA
Soutěžní diskotéka pro děti s maskami z pohádek, vstupné zdarma.

PÁ 24.8. od 20 hodin
STO ZVÍŘAT
Legenda české SKA představí své aktuální album. 

SO 25.8.  od 18 hodin
POCTA HRABĚTI ŠPORKOVI
Slavnost v zámeckém parku.

NE 26.8. od 15 hodin
HUDEBNÍ ODPOLEDNE
Hudební odpoledne k tanci, poslechu a dobré náladě. 

ST 29.8. od 20 hodin
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
Komedie, Česko 2012, 113 minut, vstupné 80 Kč
Dva roky po diváckém hitu Líbáš jako Bůh přichází volné pokračování úspěšné 
komedie. 

ČT 30.8. od 20 hodin
VRTĚTI ŽENOU
Romantický / Komedie / Historický, VB / Francie / Německo / Lucembursko, 2011, 100 
minut, vstupné 70 Kč
Doktor Dalrympley spolu se svým nejlepším přítelem sestrojí důmyslný nástroj 
/vibrátor/, který ženám podivuhodně rychle a efektivně umožňuje dosáhnout 
vytoužené úlevy a klidu...

PÁ 31.8. od 20 hodin
RANGERS BAND
Koncert české hudební legendy.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

KINO Lysá nad Labem
PROGRAM ČERVENEC a SRPEN 2012
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V rámci sedmého 
ročníku Polabských va-Polabských va-

riací si vás dovolujeme  si vás dovolujeme 
pozvat na koncert vy-

nikajícího českého nikajícího českého 
hornisty Radka hornisty Radka 
Baboráka, který Baboráka, který 

se uskuteční v se uskuteční v 
sobotu 15. 9. 2012 
v kostele Naroze-

ní sv. Jana Křtitele 
v Lysé nad Labem 

od 17 hodin.od 17 hodin. Koncert Radka Ba- Koncert Radka Ba-
boráka je věnován připomínce boráka je věnován připomínce 
350. výročí narození Františka An-350. výročí narození Františka An-
tonína hraběte Šporka, který přivezl tonína hraběte Šporka, který přivezl 
lesní roh z Francie do Čech.lesní roh z Francie do Čech.

Přestože Radek Baborák patří Přestože Radek Baborák patří 
k mladší generaci hudebníků (na-k mladší generaci hudebníků (na-
rodil se v Pardubicích r. 1976), za rodil se v Pardubicích r. 1976), za 
dobu své umělecké činnosti stihl dobu své umělecké činnosti stihl 
mnoho. Není také divu, patřil k žá-mnoho. Není také divu, patřil k žá-
kům dalšího vynikajícího českého kům dalšího vynikajícího českého 
hornisty Zdeňka Tylšara. Jen na-hornisty Zdeňka Tylšara. Jen na-
mátkou jmenujme vítězství v mezi-mátkou jmenujme vítězství v mezi-
národní soutěži Concertino Praga národní soutěži Concertino Praga 
v r. 1988, vítězství v mezinárodní v r. 1988, vítězství v mezinárodní 
soutěži Pražské jaro v roce 1990, soutěži Pražské jaro v roce 1990, 
vítězství rozhlasové soutěže ARD vítězství rozhlasové soutěže ARD 
v bavorském Mnichově. V roce v bavorském Mnichově. V roce 
1995 získal cenu Grammy Classi 1995 získal cenu Grammy Classi 
Award. Své umění hry na lesní roh Award. Své umění hry na lesní roh 

předvedl jako sólista České i Mni-předvedl jako sólista České i Mni-
chovské fi lharmonie. Byl rovněž chovské fi lharmonie. Byl rovněž 
sólistou Berlínských fi lharmoniků, sólistou Berlínských fi lharmoniků, 
což je jedno z nejlepších hudebních což je jedno z nejlepších hudebních 
těles světa.těles světa.

Pokud budete chtít slyšet mi-Pokud budete chtít slyšet mi-
mořádnou hudbu a vidět skvělého mořádnou hudbu a vidět skvělého 
hudebníka (spolu s ním zahraje hudebníka (spolu s ním zahraje 
Baborák Ensemble), pak jste zváni. Baborák Ensemble), pak jste zváni. 
Předprodej vstupenek v ceně 200 Předprodej vstupenek v ceně 200 
Kč v Městské knihovně v Lysé nad Kč v Městské knihovně v Lysé nad 
Labem je již zahájen.Labem je již zahájen. Neváhejte! Neváhejte!

za pořadateleza pořadatele
Stanislav SvobodaStanislav Svoboda

Radek Baborák v Lysé nad Labem
V V

ročnčročn
riaria
popo

s
vv

nn

Vážení milovníci dobrého vína,
rádi bychom Vás pozvali na již 

tradiční Košt vína, který pro Vás 
opět připravujeme v polovině 
září. Opět ve dvou dnech budete 
mít možnost ochutnat výběr nej-
zajímavějších vín, hlavně ročníku 
2011, z produkce našich spřízně-
ných vinařů, kdy můžeme s napro-
sto čistým svědomím prohlásit, že 
se jedná o velmi povedený ročník 
a tedy velice kvalitní a zajímavá 
vína. Také letos zařadíme  do  na-
bídky, k již osvědčeným vinař-
stvím, vinařství nová, aby jste měli 
možnost objevovat stále nová a 
nová vína. 

A co Vás tedy vlastně čeká?
Stejně jako v uplynulých letech 

IV. LYSKÝ KOŠT  VÍNA
ve dnech 14.9. od 15.00 hodin
a 15.9. od 12.00 hodin

K tradici Polab-K tradici Polab-
ských variací patří ských variací patří 

autobusový zájezd. autobusový zájezd. 
Letošní téma varia-Letošní téma varia-

cí je zaměřené na cí je zaměřené na 
osobnost Ru-osobnost Ru-
dolfa II. a tedy dolfa II. a tedy 

i zájezd pojede i zájezd pojede 
po stopách našeho po stopách našeho 

oblíbeného císaře oblíbeného císaře 
a krále. Vyrazíme a krále. Vyrazíme 

v v sobotu 22. 9. sobotu 22. 9. 
2012 v 8.00 hodin2012 v 8.00 hodin 

z Husova náměstí.z Husova náměstí.
První z míst, která navštívíme je První z míst, která navštívíme je 

Národní hřebčín v Kladrubech Národní hřebčín v Kladrubech 
nad Labem,nad Labem, který Rudlof II. za- který Rudlof II. za-
ložil r. 1579 jako císařský hřebčín. ložil r. 1579 jako císařský hřebčín. 
Kromě prohlídky krajiny a stájí Kromě prohlídky krajiny a stájí 

budeme osobně seznámeni se sta-budeme osobně seznámeni se sta-
rokladrubským koněm. rokladrubským koněm. 

A kam vyrazíme po prohlíd-A kam vyrazíme po prohlíd-
ce hřebčíně? No samozřejmě do ce hřebčíně? No samozřejmě do 
Pardubic.Pardubic. Tam nás čeká prohlíd- Tam nás čeká prohlíd-
ka městské památkové rezervace ka městské památkové rezervace 
s pernštejnským zámkem, sídlem s pernštejnským zámkem, sídlem 
východočeského muzea. Kromě východočeského muzea. Kromě 
tradičních expozic se můžeme te-tradičních expozic se můžeme te-
šit i na výklad k dějinám zámku, šit i na výklad k dějinám zámku, 
který měl sloužit Rudlofu II. jako který měl sloužit Rudlofu II. jako 
sídlo.sídlo.

Zájemci si mohou rezervovat jíz-Zájemci si mohou rezervovat jíz-
denky v Městské knihovně v Lysé denky v Městské knihovně v Lysé 
nad Labem. Jízdné je jednotné 250 nad Labem. Jízdné je jednotné 250 
Kč. A na závěr malé upozornění, Kč. A na závěr malé upozornění, 
svačinu s sebou.svačinu s sebou.

za organizátoryza organizátory
Stanislav SvobodaStanislav Svoboda

Autobusový výlet 
„Rudolf II. v Polabí“

Město Lysá nad Labem
a

Farní sbor Českobratrské církve evangelické
pořádají u příležitosti státního svátku

slavnost k památce

MISTRA
JANA HUSA

Jiří Havelka
starosta města

František Šmahel
Filosofi cká fakulta Univerzity Karlovy

Çava
jazzfolková skupina 

Položení kytice u Husovy busty

pátek 6. 7. 2012
od 18.00 hodin

ve dvoraně Evangelického sboru
na nám. Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem

Děkuji touto cestou všem, kteří Děkuji touto cestou všem, kteří 
se přišli 28. 5. 2012 do smuteční se přišli 28. 5. 2012 do smuteční 
síně rozloučit s mojí maminkou, síně rozloučit s mojí maminkou, 
dlouholetou občankou města dlouholetou občankou města 
Lysá nad Labem a rovněž dlouho-Lysá nad Labem a rovněž dlouho-
letou dopisovatelkou Listů, paní letou dopisovatelkou Listů, paní 

Poděkování

„okoštujete“ připravené vzorky 
v počtu cca 100 druhů, které bu-
dou znovu přehledně zpracovány 
v katalogu, který každý z Vás ob-
drží při příchodu, pochutnáte si 
na grilovaných i jinných speciali-
tách a když již počasí dovolí, tak 
samozřejmě popijete čerstvý vin-
ný burčák.    

Abychom potěšili také ducha, tak 
jsme pro Vás připravili bohatý kul-
turní program, kdy Vám oba dny 
zpříjemní živá hudba k poslechu a 
některým i k tanci. 

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

Na Vaši návštěvu se těší,
Lucie a Jaroslav Blažkovi 

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

Terezií Procházkovou. Velké po-Terezií Procházkovou. Velké po-
děkování patří zástupcům Obce děkování patří zástupcům Obce 
baráčníků, kteří svojí přítomnos-baráčníků, kteří svojí přítomnos-
tí u katafalku umocnili důstojné tí u katafalku umocnili důstojné 
rozloučení. rozloučení. 

    RNDr. Pavel ProcházkaRNDr. Pavel Procházka
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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, www.iclysa.cz

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

Připravujeme na září

Kolem našeho světa je spousta dalších světů, které jsou s tím naším propoje-Kolem našeho světa je spousta dalších světů, které jsou s tím naším propoje-
né. Mezi takové světy patří i rozsáhlé království, kde vládne královna Abecedka né. Mezi takové světy patří i rozsáhlé království, kde vládne královna Abecedka 
I. Vládne království plnému rytířů, knih a písmenek. Toto království se jmenuje I. Vládne království plnému rytířů, knih a písmenek. Toto království se jmenuje 
Písmenkové království.Písmenkové království.

Královna Abesedka I. je krásná a velice moudrá žena, která ví, co její králov-Královna Abesedka I. je krásná a velice moudrá žena, která ví, co její králov-
ství potřebuje. Naslouchá svým lidem a snaží se plnit vše, co jim na očích vidí. ství potřebuje. Naslouchá svým lidem a snaží se plnit vše, co jim na očích vidí. 
Její kaštanové vlasy září v paprscích slunce a kdo se zadívá pozorněji, může Její kaštanové vlasy září v paprscích slunce a kdo se zadívá pozorněji, může 
spatřit malá třpytivá písmenka, jež si v pramenech vlasů klidně hoví. Její oči spatřit malá třpytivá písmenka, jež si v pramenech vlasů klidně hoví. Její oči 
zvláštně jiskří, když promlouvá ke svým rytířům a rytířkám.zvláštně jiskří, když promlouvá ke svým rytířům a rytířkám.

Její Písmenkové království se rok od roku zvětšuje. Na jeden jediný den v roce Její Písmenkové království se rok od roku zvětšuje. Na jeden jediný den v roce 
opouští své Písmenkové království a vydává se do našeho světa. Má jeden den opouští své Písmenkové království a vydává se do našeho světa. Má jeden den 
na to, aby zvládla navštívit co největší počet knihoven, kam chodí malí prváčci, na to, aby zvládla navštívit co největší počet knihoven, kam chodí malí prváčci, 
kteří na ni čekají. Na této dlouhé cestě doprovází Abecedku její věrná dvorní kteří na ni čekají. Na této dlouhé cestě doprovází Abecedku její věrná dvorní 

Rytíři Řádu čtenářů

dáma, která pomáhá prváčkům zvládnout nelehký úkol, po jehož splnění mo-dáma, která pomáhá prváčkům zvládnout nelehký úkol, po jehož splnění mo-
hou být pasováni na rytíře Řádu čtenářů.hou být pasováni na rytíře Řádu čtenářů.

A právě během 22. května zavítala i do naší knihovny v Lysé nad Labem. V nád-A právě během 22. května zavítala i do naší knihovny v Lysé nad Labem. V nád-
herných zelených šatech, které by jí mohla závidět kdejaká princezna, se králov-herných zelených šatech, které by jí mohla závidět kdejaká princezna, se králov-
sky nesla uličkou mezi prvňáčky. Sedm tříd z našeho města se zde vystřídalo a po sky nesla uličkou mezi prvňáčky. Sedm tříd z našeho města se zde vystřídalo a po 
splnění zkoušky Abecedka I. s radostí všechny pasovala na rytíře Řádu čtenářů. splnění zkoušky Abecedka I. s radostí všechny pasovala na rytíře Řádu čtenářů. 
Všem paním učitelkám poděkovala, že dětem daly dar číst a tím jim otevřely dveře Všem paním učitelkám poděkovala, že dětem daly dar číst a tím jim otevřely dveře 
do světa fantazie. A jelikož se její čas v naší knihovně chýlil ke konci, rozloučila se do světa fantazie. A jelikož se její čas v naší knihovně chýlil ke konci, rozloučila se 
s dětmi společnou fotografi í a pospíchala za dalšími malými čtenáři.    s dětmi společnou fotografi í a pospíchala za dalšími malými čtenáři.    

Lucie KoníčkováLucie Koníčková

Tradiční pyžamová párty pořádaná pro malé slečny čtenářky se letos kona-Tradiční pyžamová párty pořádaná pro malé slečny čtenářky se letos kona-
la 8. - 9. června. Celý večer se nesl …V RYTMU TANCE… Třináct postaviček la 8. - 9. června. Celý večer se nesl …V RYTMU TANCE… Třináct postaviček 
ověšených spacáky a karimatkami se sešlo v pátek večer v knihovně. Pak už je ověšených spacáky a karimatkami se sešlo v pátek večer v knihovně. Pak už je 
čekaly jen nevšední taneční zážitky.čekaly jen nevšední taneční zážitky.

Předtančení latinských tanců vystřídala lekce Zumby, nechybělo ani Předtančení latinských tanců vystřídala lekce Zumby, nechybělo ani 
vyrábění šperků a závěrečné dovádění na interaktivním tancovacím ko-vyrábění šperků a závěrečné dovádění na interaktivním tancovacím ko-
berci. Sobotní ráno jsme už při snídani plánovaly, co podnikneme příští berci. Sobotní ráno jsme už při snídani plánovaly, co podnikneme příští 
rok…rok…

Do knihovny v pyžamu…

Univerzita volného času  Univerzita volného času  
- 11. 9. 2012 od 16.30 hodin- 11. 9. 2012 od 16.30 hodin

Městská knihovna ve spolupráci se Státním okres-Městská knihovna ve spolupráci se Státním okres-
ním archivem Nymburk a Polabským muzeem srdečně ním archivem Nymburk a Polabským muzeem srdečně 
zve na cyklus vzdělávacích přednášek, který bude pro-zve na cyklus vzdělávacích přednášek, který bude pro-
bíhat v průběhu nového školního roku 2012/13 v měst-bíhat v průběhu nového školního roku 2012/13 v měst-
ské knihovně. Jako přednášející budou pozváni zkuše-ské knihovně. Jako přednášející budou pozváni zkuše-
ní odborníci a erudované kapacity ve svých oborech. ní odborníci a erudované kapacity ve svých oborech. 

Tematicky se v přednáškách dotkneme jak historie regionu, oblasti kulturní Tematicky se v přednáškách dotkneme jak historie regionu, oblasti kulturní 
a umělecké, tak například i oboru přírodovědného. Celý cyklus zahájí ředitel a umělecké, tak například i oboru přírodovědného. Celý cyklus zahájí ředitel 
Státního okresního archivu Nymburk PhDr. Michal Řezníček, který nás pro-Státního okresního archivu Nymburk PhDr. Michal Řezníček, který nás pro-
vede starými vyobrazeními a mapami Lysé nad Labem. vede starými vyobrazeními a mapami Lysé nad Labem. 

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.

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

„Můj ráj na zemi“
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Středa 6. června patřila v Lysé nad Středa 6. června patřila v Lysé nad 
Labem Bratrům Ebenům. Příjemně Labem Bratrům Ebenům. Příjemně 
zaplněné hlediště letního kina mělo zaplněné hlediště letního kina mělo 
možnost „na živo“ shlédnout nejen možnost „na živo“ shlédnout nejen 
skvělé hudební umění této renomo-skvělé hudební umění této renomo-
vané kapely, ale obdivovat i vytříbe-vané kapely, ale obdivovat i vytříbe-
nou jazykovou brilanci nejvýraznější nou jazykovou brilanci nejvýraznější 

Bratři Ebenové prozářili letní kino

osobnosti Marka Ebena, který pub-osobnosti Marka Ebena, který pub-
likum celým koncertem provedl. Od likum celým koncertem provedl. Od 
hudebních „páteční a čtvrtečních“ hudebních „páteční a čtvrtečních“ 
Chlebíčků jsme se dostali do kos-Chlebíčků jsme se dostali do kos-
mické lodi, prošli Karlovy Vary či se mické lodi, prošli Karlovy Vary či se 
přenesli na Slovácko a okusili zcela přenesli na Slovácko a okusili zcela 
originální „ebenovský“ verbuňk. Pro-originální „ebenovský“ verbuňk. Pro-

stě kdo přišel, určitě nelitoval! Neboť stě kdo přišel, určitě nelitoval! Neboť 
vidět tento ohňostroj vtipu, energie a vidět tento ohňostroj vtipu, energie a 
pohody „face to face“ bylo ojedině-pohody „face to face“ bylo ojedině-
lým kulturním zážitkem. Pohodová lým kulturním zážitkem. Pohodová 
atmosféra vyzařovala po celý večer atmosféra vyzařovala po celý večer 
jak z hlediště tak především z jeviště. jak z hlediště tak především z jeviště. 
Za ty krásné chvíle, které jsme mohli Za ty krásné chvíle, které jsme mohli 

v letním kině ve středu společně pro-v letním kině ve středu společně pro-
žívat patří náš velký dík především žívat patří náš velký dík především 
městu Lysá nad Labem, fi rmě ARS městu Lysá nad Labem, fi rmě ARS 
Altmann Praha s.r.o., fi rmě Velas Altmann Praha s.r.o., fi rmě Velas 
a.s., které tuto akci fi nančně podpo-a.s., které tuto akci fi nančně podpo-
řily. Děkujeme moc.řily. Děkujeme moc.

Městská knihovna Lysá n. L.Městská knihovna Lysá n. L.

Beletrie pro dospěléBeletrie pro dospělé
Až ji uvidíš – FIELDING JoyAž ji uvidíš – FIELDING Joy

Život Marcy Taggartové se roztříštil na kousky. Před Život Marcy Taggartové se roztříštil na kousky. Před 
dvěma lety ztratila svou milovanou dceru Devon, kte-dvěma lety ztratila svou milovanou dceru Devon, kte-
rá údajně zahynula v Irsku při nehodě na moři. Tělo se rá údajně zahynula v Irsku při nehodě na moři. Tělo se 
nenašlo a Marcy nikdy nepřijala, že její dcera je mrtvá. nenašlo a Marcy nikdy nepřijala, že její dcera je mrtvá. 
Vidí ji všude kolem sebe… a když je sama na návštěvě Vidí ji všude kolem sebe… a když je sama na návštěvě 
v Irsku, uvidí ji za oknem kavárny doopravdy. Tak za-v Irsku, uvidí ji za oknem kavárny doopravdy. Tak za-
číná zběsilý hon za přeludem, který je Marcyinou je-číná zběsilý hon za přeludem, který je Marcyinou je-
dinou nadějí. „Vím, že nejsi mrtvá, Devon! A já tě za dinou nadějí. „Vím, že nejsi mrtvá, Devon! A já tě za 
každou cenu najdu.“ každou cenu najdu.“ 

Dva životy – KELEOVÁ-VASILKOVÁ TáňaDva životy – KELEOVÁ-VASILKOVÁ Táňa
Autorčin další román zachycuje příběh dvou žen, dobrých kamarádek.Autorčin další román zachycuje příběh dvou žen, dobrých kamarádek.
Anna, tlumočnice a překladatelka, má manžela a dvě dcery a na první po-Anna, tlumočnice a překladatelka, má manžela a dvě dcery a na první po-

hled jí nic neschází. Ve skutečnosti je to však trochu jinak…  Veronika učí na hled jí nic neschází. Ve skutečnosti je to však trochu jinak…  Veronika učí na 
gymnáziu, je osamělá matka dvacetileté dcery a vůbec ji netrápí, že v jejím gymnáziu, je osamělá matka dvacetileté dcery a vůbec ji netrápí, že v jejím 
životě není žádný muž. Jednou se zklamala a to jí stačí, nemíní znovu pokou-životě není žádný muž. Jednou se zklamala a to jí stačí, nemíní znovu pokou-
šet osud. Naplnila si život drobnými radostmi a kamarádstvím, raduje se z šet osud. Naplnila si život drobnými radostmi a kamarádstvím, raduje se z 
každého dne. Starosti jí dělá pouze stárnoucí matka a nevyhraněná sestra, každého dne. Starosti jí dělá pouze stárnoucí matka a nevyhraněná sestra, 
která střídá partnery a přitom zanedbává vlastní dcerku.která střídá partnery a přitom zanedbává vlastní dcerku.

Život je však plný překvapení… Důkazem toho je i příběh Anny a Veroniky.Život je však plný překvapení… Důkazem toho je i příběh Anny a Veroniky.

Naučná literatura pro dospěléNaučná literatura pro dospělé
Historická sídla Středočeského kraje – KOŠŤÁL VratislavHistorická sídla Středočeského kraje – KOŠŤÁL Vratislav

Čtenáři se dostává do rukou první díl šestidílné ediční řady Historická síd-Čtenáři se dostává do rukou první díl šestidílné ediční řady Historická síd-
la Středočeského kraje, který se podrobně zabývá jednotlivými hrady, zámky la Středočeského kraje, který se podrobně zabývá jednotlivými hrady, zámky 
a tvrzemi v sousedících regionech Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymbur-a tvrzemi v sousedících regionech Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymbur-
ska. Kniha přináší zcela nový pohled na obyvatelné historické objekty, jež jsou ska. Kniha přináší zcela nový pohled na obyvatelné historické objekty, jež jsou 
dokladem uměnímilovného působení minulých elit, panovnických i šlechtic-dokladem uměnímilovného působení minulých elit, panovnických i šlechtic-
kých. Publikace si klade za cíl především záchranu tohoto architektonického kých. Publikace si klade za cíl především záchranu tohoto architektonického 
dědictví, které nám osud dopřál obdivovat až do současné doby. dědictví, které nám osud dopřál obdivovat až do současné doby. 

Beletrie pro dětiBeletrie pro děti
Pohádky z Větrné Lhoty – FISCHEROVÁ DanielaPohádky z Větrné Lhoty – FISCHEROVÁ Daniela

Kdesi uprostřed světa je vesnička Větrná Lhota. A tam žijí dva bratříčci vě-Kdesi uprostřed světa je vesnička Větrná Lhota. A tam žijí dva bratříčci vě-
tříčci. Jsou ještě malí, ale foukat a lítat umějí už pořádně. Když dělali zkoušky tříčci. Jsou ještě malí, ale foukat a lítat umějí už pořádně. Když dělali zkoušky 
z foukání, byla to pěkná mela. Asi taky proto, že v nich měla neposedné prs-z foukání, byla to pěkná mela. Asi taky proto, že v nich měla neposedné prs-

Tipy Městské knihovny ke čtení
ty malá uličnice Jajda. Ale od té doby je s oběma větříky velká kamarádka. ty malá uličnice Jajda. Ale od té doby je s oběma větříky velká kamarádka. 
Neváhejte proto a navštivte Větrnou Lhotu. Přečtěte si, co se přihodilo, když Neváhejte proto a navštivte Větrnou Lhotu. Přečtěte si, co se přihodilo, když 
větříčci učili lítat ptáčata, když do vsi přiletěl Meluzín a teta Smršť, když se větříčci učili lítat ptáčata, když do vsi přiletěl Meluzín a teta Smršť, když se 
pan učitel topil a pana Mádle bolel zub. A co všechno přitom prováděli ti dva! pan učitel topil a pana Mádle bolel zub. A co všechno přitom prováděli ti dva! 
A jakže si vlastně říkají? Ten větší a divočejší, co ohýbá stromy až k zemi, je A jakže si vlastně říkají? Ten větší a divočejší, co ohýbá stromy až k zemi, je 
Vichura a menší a útlejší, který rád houpá obláčky, se jmenuje Radovánek. Vichura a menší a útlejší, který rád houpá obláčky, se jmenuje Radovánek. 

Společenstvo klíčníků – KROLUPPEROVÁ DanielaSpolečenstvo klíčníků – KROLUPPEROVÁ Daniela
Vydejte se s Martinem, Vojtou, Gábinou a neve-Vydejte se s Martinem, Vojtou, Gábinou a neve-

selým syslem do březnického zámku, do starého selým syslem do březnického zámku, do starého 
rozpadlého hamru nebo do rožmitálského kostela rozpadlého hamru nebo do rožmitálského kostela 
a pátrejte s nimi po tom, co střeží tajemné Společen-a pátrejte s nimi po tom, co střeží tajemné Společen-
stvo klíčníků. Čeká vás dobrodružné hledání klíčů stvo klíčníků. Čeká vás dobrodružné hledání klíčů 
a luštění důmyslných šifer. Na cestě za prastarým ta-a luštění důmyslných šifer. Na cestě za prastarým ta-
jemstvím bude třeba překonat spoustu překážek, ale jemstvím bude třeba překonat spoustu překážek, ale 
to, co nakonec zjistíte, vám vezme dech. to, co nakonec zjistíte, vám vezme dech. 

Naučná literatura pro dětiNaučná literatura pro děti
Tvořit se dá ze všeho – PADEVILLA PiaTvořit se dá ze všeho – PADEVILLA Pia

Pia Pedevilla dokáže vložit krásu do úplně Pia Pedevilla dokáže vložit krásu do úplně 
obyčejných a nenápadných věcí, z nichž větši-obyčejných a nenápadných věcí, z nichž větši-
na by jinak skončila v odpadkovém koši. Pou-na by jinak skončila v odpadkovém koši. Pou-
žívá přitom jak tradiční výtvarné postupy, tak žívá přitom jak tradiční výtvarné postupy, tak 
moderní oblíbené trendy a techniky, a proto moderní oblíbené trendy a techniky, a proto 
přitahuje k vyrábění celé rodiny a generace tvo-přitahuje k vyrábění celé rodiny a generace tvo-
řivých lidí – od prarodičů až po vnoučata. Její řivých lidí – od prarodičů až po vnoučata. Její 
nápady probouzejí fantazii, podněcují tvorbu a nápady probouzejí fantazii, podněcují tvorbu a 
učí zručnosti právě ty nejmenší výtvarníky, kte-učí zručnosti právě ty nejmenší výtvarníky, kte-
ří jen občas potřebují dohled a pomoc dospě-ří jen občas potřebují dohled a pomoc dospě-

lých. Kniha je vybavena krásně a názorně ilustrovanými popisy postupujícími lých. Kniha je vybavena krásně a názorně ilustrovanými popisy postupujícími 
krok za krokem, předlohami v originální velkosti, které však na druhé straně krok za krokem, předlohami v originální velkosti, které však na druhé straně 
umožňují také díky uvedeným tipům a trikům všechny motivy podle vlastní umožňují také díky uvedeným tipům a trikům všechny motivy podle vlastní 
fantazie tvořivě obměňovat.fantazie tvořivě obměňovat.

V průběhu letních prázdnin bude knihovna a informační 
centrum otevřeno dle standardních otevíracích hodin.
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Zámecké novinky 

Léto budiž pochváleno. Asi tak Léto budiž pochváleno. Asi tak 
můžeme hodnotit uplynulý měsíc můžeme hodnotit uplynulý měsíc 
v našem Domově Na Zámku. Mě-v našem Domově Na Zámku. Mě-
síc plný skvělých zážitků, činností síc plný skvělých zážitků, činností 
a aktivit, se kterými jsme se pre-a aktivit, se kterými jsme se pre-
zentovali na XI. ročníku výstavy zentovali na XI. ročníku výstavy 
Senior – handicap: aktivní ži-Senior – handicap: aktivní ži-
votvot a k tomu ve stejném čase na  a k tomu ve stejném čase na 
XIII. ročníku výstavy XIII. ročníku výstavy Šikovné ru-Šikovné ru-
ce našich seniorů.ce našich seniorů.

Příprava na obě výstavy byla Příprava na obě výstavy byla 
pečlivá a dlouhodobá. Zejména pečlivá a dlouhodobá. Zejména 
výrobky šikovných rukou ná-výrobky šikovných rukou ná-
vštěvníci u nás i na výstavě velice vštěvníci u nás i na výstavě velice 
obdivují a rádi si je za přiměřený obdivují a rádi si je za přiměřený 
obnos pořizují. Ať jsou to polš-obnos pořizují. Ať jsou to polš-
táře či medvídci, tiskopisy bla-táře či medvídci, tiskopisy bla-
hopřání, rámečky na fotografi e hopřání, rámečky na fotografi e 
či ostatní drobnosti, za kterými či ostatní drobnosti, za kterými 
se skrývá mnoho hodin práce se skrývá mnoho hodin práce 
vskutku dovedných rukou. Taky vskutku dovedných rukou. Taky 
jsme byli po zásluze oceněni. jsme byli po zásluze oceněni. 
Konečně, laskavý čtenář si to jis-Konečně, laskavý čtenář si to jis-
tě sám vyhodnotil při návštěvě tě sám vyhodnotil při návštěvě 
a zhlédnutí výstav, zejména pak a zhlédnutí výstav, zejména pak 
našeho stánku. Včetně našeho našeho stánku. Včetně našeho 
vystoupení odpoledne ve čtvrtek vystoupení odpoledne ve čtvrtek 
14. 6., s retrospektivní módní pře-14. 6., s retrospektivní módní pře-
hlídkou, při níž klienty a zaměst-hlídkou, při níž klienty a zaměst-
nance doprovázely děti z MŠ Drá-nance doprovázely děti z MŠ Drá-
ček a oblíbené hity 50. a 60. let.ček a oblíbené hity 50. a 60. let.

Zaměřením našeho úsilí k pří-Zaměřením našeho úsilí k pří-
pravě výstav se nijak neomezily pravě výstav se nijak neomezily 
naše ostatní každodenní aktivity. naše ostatní každodenní aktivity. 
Zpívání po podlažích a v kavár-Zpívání po podlažích a v kavár-
ně nabývalo s letním obdobím na ně nabývalo s letním obdobím na 
intenzitě a ke zpěvu se přidávali intenzitě a ke zpěvu se přidávali 
i klienti na chodbách a nádvoří i klienti na chodbách a nádvoří 
zámku. Nebývalého zájmu poslu-zámku. Nebývalého zájmu poslu-
chačů se dočkaly lekce Univerzity chačů se dočkaly lekce Univerzity 
volného času, konané první a třetí volného času, konané první a třetí 
úterý v měsíci, vždy odpoledne. úterý v měsíci, vždy odpoledne. 
Široká tématika by určitě zají-Široká tématika by určitě zají-
mala i veřejnost, která se může mala i veřejnost, která se může 

zúčastnit. Obdobně zaujal klienty zúčastnit. Obdobně zaujal klienty 
každotýdenní čtvrteční turnaj ve každotýdenní čtvrteční turnaj ve 
společenských hrách – „Člověče, společenských hrách – „Člověče, 
nezlob se“, karetní hry „mariáš“ nezlob se“, karetní hry „mariáš“ 
a „prší“, luštění křížovek a „puz-a „prší“, luštění křížovek a „puz-
zle“. Nechybí sportovní zápolení zle“. Nechybí sportovní zápolení 
na ruském kuželníku, kontakty na ruském kuželníku, kontakty 
klientů s pejsky, pro věřící boho-klientů s pejsky, pro věřící boho-
služby a v neposlední řadě pose-služby a v neposlední řadě pose-
zení s jubilanty, slavícími v měsíci zení s jubilanty, slavícími v měsíci 
červnu své narozeniny.červnu své narozeniny.

Nutno se zmínit ještě o dalších Nutno se zmínit ještě o dalších 
činnostech, spojujících naše klien-činnostech, spojujících naše klien-
ty s akcemi a děním ve městě. Už ty s akcemi a děním ve městě. Už 
jenom návštěva malých zpěváčků jenom návštěva malých zpěváčků 
z mateřské školy Mašinka a jejich z mateřské školy Mašinka a jejich 
vystoupení před shromážděnými vystoupení před shromážděnými 
klienty v překrásné jídelně I. patra klienty v překrásné jídelně I. patra 
zámku bylo něco úžasného. Po-zámku bylo něco úžasného. Po-
sluchačů bylo tolik, že jsme se ani sluchačů bylo tolik, že jsme se ani 
všichni do jídelny nevešli. Hodin-všichni do jídelny nevešli. Hodin-
ka strhujícího vystoupení rychle ka strhujícího vystoupení rychle 
utekla a děti obdarovaly klienty utekla a děti obdarovaly klienty 
hezkými kytičkami vlastní výroby. hezkými kytičkami vlastní výroby. 
Na památku jsme pořídili společ-Na památku jsme pořídili společ-
né fotografi e – klienti s dětmi ruku né fotografi e – klienti s dětmi ruku 
v ruce. Krátce nato zavítala naše v ruce. Krátce nato zavítala naše 
Šporkovjanka do Domova seniorů Šporkovjanka do Domova seniorů 
v Mladé Boleslavi. Byla pozva-v Mladé Boleslavi. Byla pozva-
ná tamními klienty, aby zahrá-ná tamními klienty, aby zahrá-
la trampské a country písničky la trampské a country písničky 
k táboráku a opékání vuřtů. Skli-k táboráku a opékání vuřtů. Skli-
dila zasloužený úspěch.  S veli-dila zasloužený úspěch.  S veli-
kým zájmem klientů se setkala kým zájmem klientů se setkala 
naše další akce - výlet do ZOO naše další akce - výlet do ZOO 
Chleby u Nymburka. Ke zvířa-Chleby u Nymburka. Ke zvířa-
tům mají všichni hezký vztah, tům mají všichni hezký vztah, 
a pokud si mohli pohladit někte-a pokud si mohli pohladit někte-
ré z nich, udělali to velice rádi ré z nich, udělali to velice rádi 
a s potěšením. A samozřejmě a s potěšením. A samozřejmě 
se vždycky chtěli při tom vyfo-se vždycky chtěli při tom vyfo-
tit. Tak máme opět ve svém ar-tit. Tak máme opět ve svém ar-
chivu mnohé zajímavé snímky chivu mnohé zajímavé snímky 
k našim aktivitám. Nu a nemoh-k našim aktivitám. Nu a nemoh-

Vážení tancechtiví zájemci!Vážení tancechtiví zájemci!
Taneční klub dospělých Lysá nad Taneční klub dospělých Lysá nad 

Labem pořádá i v letošním roce pod Labem pořádá i v letošním roce pod 
vedením tanečního mistra Jiřího Pixy, vedením tanečního mistra Jiřího Pixy, 
vedoucího tanečního klubu STK Pra-vedoucího tanečního klubu STK Pra-
ha, absolventa Trenérské školy UK ha, absolventa Trenérské školy UK 
FTVS obor tanec a fi nalisty mistrov-FTVS obor tanec a fi nalisty mistrov-
ství republiky, ství republiky, Taneční pro dospělé, Taneční pro dospělé, 
pro začátečníky i mírně pokročilé, pro začátečníky i mírně pokročilé, 
manželské i nemanželské páry.manželské i nemanželské páry.

Taneční hodiny se konají ve velkém Taneční hodiny se konají ve velkém 
sále Kulturního domu v Milovicích sále Kulturního domu v Milovicích 
( ul. 5.května č.p. 101). Kurzy budou ( ul. 5.května č.p. 101). Kurzy budou 
probíhat počínaje dnem 20. 9. 2012 probíhat počínaje dnem 20. 9. 2012 
(celkem 10  večerů), každý čtvrtek (celkem 10  večerů), každý čtvrtek 
od 19.30 hodin. Cena celého kurzu od 19.30 hodin. Cena celého kurzu 
bude upřesněna před zahájením ta-bude upřesněna před zahájením ta-
nečních dle ceny za pronájem sálu. nečních dle ceny za pronájem sálu. 
V loňském roce byla cena kurzu V loňském roce byla cena kurzu 
(10 večerů) 1200 Kč za osobu, tedy (10 večerů) 1200 Kč za osobu, tedy 
2400 Kč za pár. Pořadatel si vyhrazuje 2400 Kč za pár. Pořadatel si vyhrazuje 
právo změny termínu lekcí.právo změny termínu lekcí.

Chcete-li se přihlásit do našich Chcete-li se přihlásit do našich 
kurzů, můžete se přihlásit buď for-kurzů, můžete se přihlásit buď for-
mou komentáře na webové stránky mou komentáře na webové stránky 
Tanečního klubu dospělých Lysá Tanečního klubu dospělých Lysá 

nad Labem, nad Labem, www.tkdlysa.estranky.czwww.tkdlysa.estranky.cz 
(jméno, příjmení obou zájemců - be-(jméno, příjmení obou zájemců - be-
reme pouze páry) nebo osobně ve reme pouze páry) nebo osobně ve 
Zlatnictví TOPAZ u Tondlů, Českoslo-Zlatnictví TOPAZ u Tondlů, Českoslo-
venské armády 26, Lysá nad Labem venské armády 26, Lysá nad Labem 
(tel.: 723 011 135) popřípadě přímo (tel.: 723 011 135) popřípadě přímo 
na první taneční hodině v Milovicích.na první taneční hodině v Milovicích.

Úhrady kurzovného:Úhrady kurzovného:
• na bankovní účet TKD (43-356• na bankovní účet TKD (43-356
 3990267/0100, Komerční banka,  3990267/0100, Komerční banka, 
 a.s.), na první hodinu pak přineste  a.s.), na první hodinu pak přineste 
 kopii výpisu. Pro dohledání, pro- kopii výpisu. Pro dohledání, pro-
 síme, do zprávy pro příjemce na- síme, do zprávy pro příjemce na-
 pište Taneční pro dospělé 2012  pište Taneční pro dospělé 2012 
 a Vaše jméno a příjmení  a Vaše jméno a příjmení 
• v hotovosti ve Zlatnictví TOPAZ • v hotovosti ve Zlatnictví TOPAZ 
 u Tondlů v Lysé nad Labem  u Tondlů v Lysé nad Labem 
• v hotovosti přímo na první taneč-• v hotovosti přímo na první taneč-
 ní hodině v Milovicích ní hodině v Milovicích

Přijďte se naučit a zdokonalit Přijďte se naučit a zdokonalit 
základy standardních a latinsko-základy standardních a latinsko-
amerických tanců. Těšíme se na Vaší amerických tanců. Těšíme se na Vaší 
účast. účast. 

Miloslav Škoch                                                                                                                              Miloslav Škoch                                                                                                                              
předseda TKD Lysá nad Labempředseda TKD Lysá nad Labem

Taneční pro dospělé, podzim 2012

li jsme chybět na slavnostním li jsme chybět na slavnostním 
otevření náměstí Bedřicha Hroz-otevření náměstí Bedřicha Hroz-
ného o letošní Svatojánské pou-ného o letošní Svatojánské pou-
ti. Vždyť hodně našich klientů ti. Vždyť hodně našich klientů 
z Lysé pochází a zásadní přestav-z Lysé pochází a zásadní přestav-
bu městského centra chtěli spatřit bu městského centra chtěli spatřit 
na vlastní oči, včetně připravených na vlastní oči, včetně připravených 
ceremoniálů. Svatojánskou nála-ceremoniálů. Svatojánskou nála-
du jsme si podrželi až do pondělka, du jsme si podrželi až do pondělka, 
kdy jsme připravili takovou ma-kdy jsme připravili takovou ma-
lou reprízu sobotního odpoledne lou reprízu sobotního odpoledne 
s promítáním fotografi í poříze-s promítáním fotografi í poříze-
ných na náměstí.ných na náměstí.

Nastává čas prázdnin a dovo-Nastává čas prázdnin a dovo-
lených. V žádném případě to ne-lených. V žádném případě to ne-
znamená, že v našem Domově znamená, že v našem Domově 
ubereme na intenzitě kulturně-ubereme na intenzitě kulturně-
společenských a sportovních akcí! společenských a sportovních akcí! 

Právě naopak! Ke klientům v době Právě naopak! Ke klientům v době 
dovolených přijíždějí příbuzní dovolených přijíždějí příbuzní 
a známí a ti všichni se rádi připojí a známí a ti všichni se rádi připojí 
k našim aktivitám. Ať už to budou k našim aktivitám. Ať už to budou 
procházky zámeckým parkem procházky zámeckým parkem 
s výkladem a občerstvením, návště-s výkladem a občerstvením, návště-
vy PENNY marketu a cukráren ve vy PENNY marketu a cukráren ve 
městě, výlet do Poděbrad s plavbou městě, výlet do Poděbrad s plavbou 
na lodi po Labi a jiné zajímavé akce. na lodi po Labi a jiné zajímavé akce. 
O tom vás budeme informovat O tom vás budeme informovat 
v příštím čísle Listů.v příštím čísle Listů.

Za všechny zámecké klienty pře-Za všechny zámecké klienty pře-
ji našim čtenářům a příznivcům ji našim čtenářům a příznivcům 
nádherné prázdniny a prožitky nádherné prázdniny a prožitky 
z dovolené. A když nám z výletu z dovolené. A když nám z výletu 
pošlete pohlednici, budeme velice pošlete pohlednici, budeme velice 
rádi.rádi.

  MVDr. Jan Kořínek     MVDr. Jan Kořínek   
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O b c h o d -O b c h o d -
ní akademie ní akademie 
v Lysé nad v Lysé nad 
Labem vyhlá-Labem vyhlá-

sila pro studenty 2. a 3. ročníků vý-sila pro studenty 2. a 3. ročníků vý-
běrové řízení na stáž v Anglii v rámci běrové řízení na stáž v Anglii v rámci 
projektu „Leonardo da Vinci“. projektu „Leonardo da Vinci“. 

Výběrové řízení probíhalo v po-Výběrové řízení probíhalo v po-
době pohovoru. Deset vybraných době pohovoru. Deset vybraných 
jedinců se pak zúčastnilo odborné jedinců se pak zúčastnilo odborné 
jazykové přípravy. Na závěr těchto jazykové přípravy. Na závěr těchto 
příprav jsme byli seznámeni s celým příprav jsme byli seznámeni s celým 
průběhem zahraniční praxe. Poté ná-průběhem zahraniční praxe. Poté ná-
sledovalo už jen získání potřebných sledovalo už jen získání potřebných 
dokladů (výpis z trestního rejstříku dokladů (výpis z trestního rejstříku 
s anglickým překladem), balení po-s anglickým překladem), balení po-
třebných věcí s sebou a těšení se na třebných věcí s sebou a těšení se na 
nové zkušenosti.nové zkušenosti.

28. 4. 2012 v osm hodin ráno naše 28. 4. 2012 v osm hodin ráno naše 
letadlo vzlétlo a my se rozloučili s milo-letadlo vzlétlo a my se rozloučili s milo-
vanou republikou. Po příletu na letiště vanou republikou. Po příletu na letiště 
Gatwick se celá skupina přemístila do Gatwick se celá skupina přemístila do 
centra Londýna, ve kterém jsme udě-centra Londýna, ve kterém jsme udě-
lali pár fotek nejznámějších památek lali pár fotek nejznámějších památek 
(Buckingham Palace, Big Ben, Lon-(Buckingham Palace, Big Ben, Lon-
don Eye). V následujícím čase jsme don Eye). V následujícím čase jsme 
došli na autobusové nádraží, kde nás došli na autobusové nádraží, kde nás 
čekal autobus, který celou naši „partu“ čekal autobus, který celou naši „partu“ 
převezl do cíle naší cesty - Derehamu.převezl do cíle naší cesty - Derehamu.

Při příjezdu nás čekala nádherná Při příjezdu nás čekala nádherná 
podívaná na místní stavby a krásnou podívaná na místní stavby a krásnou 
přírodu v okolí. Náš „The Romany přírodu v okolí. Náš „The Romany 
Rye“ hotel byl zrovna po rekonstruk-Rye“ hotel byl zrovna po rekonstruk-

ci a vypadal opravdu úchvatně, jak ci a vypadal opravdu úchvatně, jak 
zvenku, tak zevnitř. Po vybalení ná-zvenku, tak zevnitř. Po vybalení ná-
sledovala procházka po městě pod sledovala procházka po městě pod 
vedením paní učitelky Sloupové. vedením paní učitelky Sloupové. 
Druhého dne jsme se po vydatné an-Druhého dne jsme se po vydatné an-
glické snídani znovu pod vedením pí glické snídani znovu pod vedením pí 
Sloupové jednotlivě seznámili s mís-Sloupové jednotlivě seznámili s mís-
ty, kde jsme měli pracovat. ty, kde jsme měli pracovat. 

První pracovní den byl skvělý, lidé První pracovní den byl skvělý, lidé 
byli velmi přívětiví a milí. Odpoledne byli velmi přívětiví a milí. Odpoledne 
byl na programu bowling s anglický-byl na programu bowling s anglický-
mi studenty. Mimo bowlingu se staly mi studenty. Mimo bowlingu se staly 
oblíbenou aktivitou taneční simulá-oblíbenou aktivitou taneční simulá-
tory. Následné dny se nesly v duchu tory. Následné dny se nesly v duchu 
práce (kterou jsme vykonávali, jak práce (kterou jsme vykonávali, jak 
jsme uměli nejlépe). Práce byla vel-jsme uměli nejlépe). Práce byla vel-

mi různorodá. Od stříhání a lepení mi různorodá. Od stříhání a lepení 
přes kopírování a laminování, skar-přes kopírování a laminování, skar-
tování, přerovnávání knih až k tvo-tování, přerovnávání knih až k tvo-
ření dotazníků (a jejich zpracovávání ření dotazníků (a jejich zpracovávání 
v Excelu). Pracovali jsme od devíti do v Excelu). Pracovali jsme od devíti do 
čtyř hodin.čtyř hodin.

Volný čas jsme trávili společný-Volný čas jsme trávili společný-
mi procházkami po městě, hraním mi procházkami po městě, hraním 
různých her a scházením se s míst-různých her a scházením se s míst-
ními studenty. Večerní sledování ními studenty. Večerní sledování 
fi lmů bylo nezapomenutelné! Po fi lmů bylo nezapomenutelné! Po 
prvním takto stráveném týdnu jsme prvním takto stráveném týdnu jsme 
se rozloučili s naším doprovodem se rozloučili s naším doprovodem 
(pí. Sloupovou a pí. Hrubčíkovou).(pí. Sloupovou a pí. Hrubčíkovou).
O víkendu jsme se vydali na nákup O víkendu jsme se vydali na nákup 
do Norwiche, kde jsme se kochali do Norwiche, kde jsme se kochali 
krásou města a něco málo nakou-krásou města a něco málo nakou-
pili… Mezi všemi stážisty panovala pili… Mezi všemi stážisty panovala 
dobrá nálada a vřelé vztahy. dobrá nálada a vřelé vztahy. 

Druhý týden pokračoval podobně Druhý týden pokračoval podobně 
jako ten minulý, až na zlepšení našich jako ten minulý, až na zlepšení našich 
komunikačních dovedností. Někteří z komunikačních dovedností. Někteří z 
nás byli přemístěni na jiné pracoviště. nás byli přemístěni na jiné pracoviště. 
Práci jsme „dostali do ruky“ a oprav-Práci jsme „dostali do ruky“ a oprav-
du jsme si připadali jako v domácím du jsme si připadali jako v domácím 
prostředí.prostředí.

Další víkend jsme strávili znovu Další víkend jsme strávili znovu 
jako „praví Angličané“. Začali jsme jako „praví Angličané“. Začali jsme 
anglickou snídaní a pokračovali vy-anglickou snídaní a pokračovali vy-
jížďkou do nedalekého Norwiche. jížďkou do nedalekého Norwiche. 
Pro popsání krásy tohoto anglic-Pro popsání krásy tohoto anglic-
kého města by nám nestačila celá kého města by nám nestačila celá 
kniha.  Někteří z nás pak pokračo-kniha.  Někteří z nás pak pokračo-
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vali do Cambridge. Cesta vlakem vali do Cambridge. Cesta vlakem 
trvala okolo dvou hodin. Toto uni-trvala okolo dvou hodin. Toto uni-
verzitní město je opravdu skvostné. verzitní město je opravdu skvostné. 
Navštívili jsme zde jak univerzity, Navštívili jsme zde jak univerzity, 
tak některé studentské koleje. Ar-tak některé studentské koleje. Ar-
chitektura těchto budov je vskutku chitektura těchto budov je vskutku 
úchvatná! Kdyby se nám nevybily úchvatná! Kdyby se nám nevybily 
baterky u fotoaparátů, setrvali by-baterky u fotoaparátů, setrvali by-
chom déle…chom déle…

Po tomto krásném zážitku nás če-Po tomto krásném zážitku nás če-
kal ještě jeden den v práci – ten byl kal ještě jeden den v práci – ten byl 
náhradou za volno v den anglického náhradou za volno v den anglického 
státního svátku. Všichni jsme dodě-státního svátku. Všichni jsme dodě-
lali práci, která nám ještě zbývala. lali práci, která nám ještě zbývala. 
Ze stran zaměstnavatelů se nám do-Ze stran zaměstnavatelů se nám do-
stalo kýžených pochval. Na oplátku stalo kýžených pochval. Na oplátku 

… a Francie

jsme jim předali dárečky, rozloučili jsme jim předali dárečky, rozloučili 
se a vydali do Čech.se a vydali do Čech.

Cesta byla velmi zajímavá, jelikož Cesta byla velmi zajímavá, jelikož 
jsme jeli „na vlastní pěst“. Nikoho jsme jeli „na vlastní pěst“. Nikoho 
jsme naštěstí neztratili. Všichni jsme naštěstí neztratili. Všichni 
jsme dojeli v pořádku až na letiště, jsme dojeli v pořádku až na letiště, 
odtud jsme odletěli do ČR. odtud jsme odletěli do ČR. 

Na závěr bychom chtěli poděkovat Na závěr bychom chtěli poděkovat 
všem, kteří nám umožnili do Anglie všem, kteří nám umožnili do Anglie 
vycestovat. Byla to pro nás skvělá a vycestovat. Byla to pro nás skvělá a 
užitečná zkušenost, která se každému užitečná zkušenost, která se každému 
nenaskytne. Jsme za ni velmi vděční!nenaskytne. Jsme za ni velmi vděční!

Lucie Pavelková, Lucie Pavelková, 
Daniel Oubrecht (3. B)Daniel Oubrecht (3. B)

Dalších 6 studentů 2. a 3. ročníků Dalších 6 studentů 2. a 3. ročníků 
OA vycestovalo v termínu 7. 5. - 24. OA vycestovalo v termínu 7. 5. - 24. 
5. 2012 na odbornou zahraniční 5. 2012 na odbornou zahraniční 
praxi do francouzského Štrasburku. praxi do francouzského Štrasburku. 
„I nám, stejně jako stážistům v Anglii, „I nám, stejně jako stážistům v Anglii, 
stačilo zaplatit malou částku, protože stačilo zaplatit malou částku, protože 
na tento projekt získala Obchodní na tento projekt získala Obchodní 
akademie Lysá nad Labem fi nanční akademie Lysá nad Labem fi nanční 
podporu EU prostřednictvím Národ-podporu EU prostřednictvím Národ-
ní agentury pro evropské vzdělávací ní agentury pro evropské vzdělávací 

programy (NAEP). Vybraní studenti programy (NAEP). Vybraní studenti 
se podle mého názoru výrazně zlepšili se podle mého názoru výrazně zlepšili 
ve francouzském jazyce, administra-ve francouzském jazyce, administra-
tivních pracích a v neposlední řadě tivních pracích a v neposlední řadě 
v samostatnosti. Ve volném čase jsme v samostatnosti. Ve volném čase jsme 
navštívili mnoho památek, např. navštívili mnoho památek, např. 
Evropský parlament nebo Notre – Evropský parlament nebo Notre – 
Dame ve Štrasburku“, popsala stáž Dame ve Štrasburku“, popsala stáž 
Karolína Blažková, žákyně 3. B. Karolína Blažková, žákyně 3. B. 

K. Blažková (3. B)K. Blažková (3. B)

P r o j e k t P r o j e k t 
Ochrana člo-Ochrana člo-
věka za mi-věka za mi-
mořádných mořádných 

událostí, který každoročně pořádá událostí, který každoročně pořádá 
Obchodní akademie v Lysé nad Obchodní akademie v Lysé nad 
Labem, byl letos obohacen před-Labem, byl letos obohacen před-
náškou o nemocech způsobených náškou o nemocech způsobených 

špatnou životosprávou.  Za to patří špatnou životosprávou.  Za to patří 
poděkování MUDr. Haně Šubrtové, poděkování MUDr. Haně Šubrtové, 
praktické lékařce z Lysé nad Labem. praktické lékařce z Lysé nad Labem. 
Četné dotazy studentů dokládají, že Četné dotazy studentů dokládají, že 
jim rozhodně není jejich životní styl jim rozhodně není jejich životní styl 
lhostejný. Věříme, že i díky této před-lhostejný. Věříme, že i díky této před-
nášce zvolí správnou cestu.nášce zvolí správnou cestu.

OA Lysá nad LabemOA Lysá nad Labem

Poděkování 
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INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

V úterý V úterý 
24. dubna 24. dubna 
n a v š t í v i l i n a v š t í v i l i 
žáci ZŠ J. A.žáci ZŠ J. A.
Komenské-Komenské-
ho, letošního, letošní
4.B, s učitel-4.B, s učitel-

kou Mgr. Erikou Drobnou a uči-kou Mgr. Erikou Drobnou a uči-
telkou Janou Erbenovou z místní telkou Janou Erbenovou z místní 
ZUŠ F. A. Šporka na radnici sta-ZUŠ F. A. Šporka na radnici sta-
rostu města Mgr. Jiřího Havelku. rostu města Mgr. Jiřího Havelku. 
Starosta poděkoval žákům a učite-Starosta poděkoval žákům a učite-
lům za vzornou reprezentaci školy lům za vzornou reprezentaci školy 
a města v celosvětové soutěži, kterou a města v celosvětové soutěži, kterou 
v loňském roce vyhlásilo naklada-v loňském roce vyhlásilo naklada-
telství Oxford University Press pod telství Oxford University Press pod 
názvem Global Sing-Along Com-názvem Global Sing-Along Com-
petition. Podstatou soutěže bylo, petition. Podstatou soutěže bylo, 

Úspěšná reprezentace města

že soutěžící si měli vybrat jednu že soutěžící si měli vybrat jednu 
z nabízených písní v Aj, nazpívat ji z nabízených písní v Aj, nazpívat ji 
a natočit na video.a natočit na video.

Naše děti se umístily v první pětici Naše děti se umístily v první pětici 
videí z celého světa a to je ohrom-videí z celého světa a to je ohrom-
ný úspěch! Doufáme, že přijetí na ný úspěch! Doufáme, že přijetí na 
radnici starostou města, pochvala radnici starostou města, pochvala 
a poděkování za úžasné vystoupení a poděkování za úžasné vystoupení 
a malá odměna všechny pozvané a malá odměna všechny pozvané 
potěšila. A my se zase budeme těšit potěšila. A my se zase budeme těšit 
na příští roky, co nového vymyslí na příští roky, co nového vymyslí 
a čím nás šikovní žáci a jejich učitelé a čím nás šikovní žáci a jejich učitelé 
ze ZŠ J. A. Komenského příjemně ze ZŠ J. A. Komenského příjemně 
překvapí. překvapí. 

Přejeme jim hodně dobrých nápa-Přejeme jim hodně dobrých nápa-
dů a děkujeme!dů a děkujeme!

Věra BodnárováVěra Bodnárová
vedoucí odboru ŠSVZaK    vedoucí odboru ŠSVZaK    

Od 1. června 2012 realizujeme Od 1. června 2012 realizujeme 
projekt CZ.1.07/1.4.00/21.2461 projekt CZ.1.07/1.4.00/21.2461 
EU Peníze školám.EU Peníze školám. Cílem projektu  Cílem projektu 
je prostřednictvím nových metod je prostřednictvím nových metod 
a nástrojů docílit zlepšení stavu po-a nástrojů docílit zlepšení stavu po-
čátečního vzdělávání na ZŠ. Zkva-čátečního vzdělávání na ZŠ. Zkva-
litnění a zefektivnění výuky bude litnění a zefektivnění výuky bude 
dosaženo metodickým vzděláváním dosaženo metodickým vzděláváním 
a podpůrnými kurzy pedagogických a podpůrnými kurzy pedagogických 
pracovníků, tvorbou a následným pracovníků, tvorbou a následným 
používáním učebních materiálů ve používáním učebních materiálů ve 
výuce. Snížení výskytu rizikového výuce. Snížení výskytu rizikového 
chování u žáků ZŠ a podpory rov-chování u žáků ZŠ a podpory rov-
ného přístupu ke vzdělávání bude ného přístupu ke vzdělávání bude 
v  projektu podpořeno prací speci-v  projektu podpořeno prací speci-
álního pedagoga a zavedením pro-álního pedagoga a zavedením pro-
gramu primární prevence. K posled-gramu primární prevence. K posled-
nímu květnu vyučující zpracovali nímu květnu vyučující zpracovali 
v rámci šablony Inovace a zkvalitně-v rámci šablony Inovace a zkvalitně-
ní výuky prostřednictvím ICT III/2 ní výuky prostřednictvím ICT III/2 
140 digitálních učebních materiálů, 140 digitálních učebních materiálů, 
které také ověřili ve výuce se žáky které také ověřili ve výuce se žáky 
I. i II. stupně.I. i II. stupně.

Výuka angličtiny metodou Su-Výuka angličtiny metodou Su-
per Natureper Nature poběží v příštím škol- poběží v příštím škol-
ním roce naposledy a to pouze ve ním roce naposledy a to pouze ve 
2. ročníku. Od příštího školního 2. ročníku. Od příštího školního 
roku se nejen z fi nančních důvodů roku se nejen z fi nančních důvodů 
mění řada učebnic pro výuku ang-mění řada učebnic pro výuku ang-
lického jazyka. Nově budou použity lického jazyka. Nově budou použity 
učebnice řady Happy Street. učebnice řady Happy Street. 

Projekt Projekt Zeměpis na II. stupni -Zeměpis na II. stupni -
CLILL výukaCLILL výuka CZ.1.07/1.1.06/ CZ.1.07/1.1.06/
03.0094 je v realizaci od 1. 11. 03.0094 je v realizaci od 1. 11. 
2011. Projekt si klade za cíl zkvalit-2011. Projekt si klade za cíl zkvalit-
nit znalost žáků 6. - 8. tříd ZŠ J. A. nit znalost žáků 6. - 8. tříd ZŠ J. A. 
Komenského v oblasti zeměpisu a Komenského v oblasti zeměpisu a 
anglického jazyka, částečným pro-anglického jazyka, částečným pro-
pojením obou předmětů s využitím pojením obou předmětů s využitím 
moderních komunikačních prostředků moderních komunikačních prostředků 
a učebních pomůcek. Za tímto úče-a učebních pomůcek. Za tímto úče-

Jak využívá ZŠ J. A. Komenského prostředky Evropského sociálního fondu?

lem byla zřízena učebna vybavená lem byla zřízena učebna vybavená 
novou výpočetní technikou, cizo-novou výpočetní technikou, cizo-
jazyčnými mapami, slovníky, en-jazyčnými mapami, slovníky, en-
cyklopediemi aj. Žáci tak získávají cyklopediemi aj. Žáci tak získávají 
i další příležitost užití a osvojování si i další příležitost užití a osvojování si 
anglického jazyka včetně prohlubo-anglického jazyka včetně prohlubo-
vání dovedností v oblasti ICT, čímž si vání dovedností v oblasti ICT, čímž si 
zvyšují své předpoklady k snazšímu zvyšují své předpoklady k snazšímu 
uplatnění na trhu práce či v dalším uplatnění na trhu práce či v dalším 
studijním procesu. Od září 2012 studijním procesu. Od září 2012 
bude výuka probíhat pomocí e-lear-bude výuka probíhat pomocí e-lear-
ningových vzdělávacích programů, ningových vzdělávacích programů, 
didaktických her a interaktivního didaktických her a interaktivního 
projektového vyučování v souladu projektového vyučování v souladu 
se ŠVP a strategickými dokumenty. se ŠVP a strategickými dokumenty. 
Nové výukové materiály již jsou vy-Nové výukové materiály již jsou vy-
tvářeny a zaváděny 5 pedagogy ang-tvářeny a zaváděny 5 pedagogy ang-
lického jazyka a zeměpisu.lického jazyka a zeměpisu.

V loňském roce jsme podali žá-V loňském roce jsme podali žá-
dost o realizaci projektu dost o realizaci projektu Přírodo-Přírodo-
vědná učebna v přírodě a přírodo-vědná učebna v přírodě a přírodo-
vědná laboratoř.vědná laboratoř. Byli jsme bohužel  Byli jsme bohužel 
vyřazeni hned v prvním kole kvůli vyřazeni hned v prvním kole kvůli 
formálním nedostatkům. Využije-formálním nedostatkům. Využije-
me ale Výzvy vyhlášené v prvních me ale Výzvy vyhlášené v prvních 
červnových dnech a pokusíme se červnových dnech a pokusíme se 
opravenou žádost podat opakova-opravenou žádost podat opakova-
ně. ně. 

Na ZŠ J. A. Komenského v Lysé Na ZŠ J. A. Komenského v Lysé 
nad Labem používáme nejrůznější nad Labem používáme nejrůznější 
metody práce se žáky, ale nema-metody práce se žáky, ale nema-
lou pozornost věnujeme i žákům lou pozornost věnujeme i žákům 
talentovaným a žákům, kterým talentovaným a žákům, kterým 
při práci pomáhají asistentky pe-při práci pomáhají asistentky pe-
dagoga. Využili jsme příležitost dagoga. Využili jsme příležitost 
a podali žádost na další grant. a podali žádost na další grant. 
Projekt Projekt Rovný přístup ke vzdělá-Rovný přístup ke vzdělá-
níní CZ.1.07/1.2.05/04.0027 bude  CZ.1.07/1.2.05/04.0027 bude 
odstartován 1. července 2012 tak, odstartován 1. července 2012 tak, 
aby od 1. září 2012 bylo pro žáky aby od 1. září 2012 bylo pro žáky 
vše připraveno. Projekt si klade za vše připraveno. Projekt si klade za 

cíl zkvalitnit rovný přístup ke vzdě-cíl zkvalitnit rovný přístup ke vzdě-
lávání u žáků se specifi ckými poru-lávání u žáků se specifi ckými poru-
chami učení a u žáků mimořádně chami učení a u žáků mimořádně 
nadaných v 1. - 9. třídách ZŠ J. A. nadaných v 1. - 9. třídách ZŠ J. A. 
Komenského prostřednictvím ino-Komenského prostřednictvím ino-
vace výuky v stávajících hodinách, vace výuky v stávajících hodinách, 
přípravou kroužku, osvětového přípravou kroužku, osvětového 
centra včetně využití moderních centra včetně využití moderních 
výukových prostředků. Za tímto výukových prostředků. Za tímto 
účelem bude zřízena nová učebna účelem bude zřízena nová učebna 
vybavená novou výpočetní tech-vybavená novou výpočetní tech-
nikou s dotykovými obrazovkami nikou s dotykovými obrazovkami 
a souvisejícím softwarem, psy-a souvisejícím softwarem, psy-
chowalkmany, relaxačními míči chowalkmany, relaxačními míči 
i učebnicemi, čímž žáci získají i učebnicemi, čímž žáci získají 
možnost kvalitnějšího osvojování možnost kvalitnějšího osvojování 
základního vzdělávání včetně pro-základního vzdělávání včetně pro-
hlubování dovedností v ICT. Výuka hlubování dovedností v ICT. Výuka 
bude probíhat pomocí e-learnin-bude probíhat pomocí e-learnin-
gových programů, didaktických gových programů, didaktických 
her a relaxačních cvičení v souladu her a relaxačních cvičení v souladu 

se ŠVP školy a strategických do-se ŠVP školy a strategických do-
kumentů. Nové výukové materiály kumentů. Nové výukové materiály 
budou vytvářeny šesti a zavádě-budou vytvářeny šesti a zavádě-
ny dvanácti pedagogy, kteří před ny dvanácti pedagogy, kteří před 
implementací absolvují semináře implementací absolvují semináře 
o implementaci a aplikaci nových o implementaci a aplikaci nových 
výukových metod.výukových metod.

V těchto dnech připravujeme V těchto dnech připravujeme 
k podání projekt na vybudování k podání projekt na vybudování ven-ven-
kovní učebnykovní učebny mezi zeleným pavilo- mezi zeleným pavilo-
nem I. stupně a žlutým pavilonem nem I. stupně a žlutým pavilonem 
obchodní akademie. obchodní akademie. 

Vedení školy podepsalo v rámci Vedení školy podepsalo v rámci 
projektu projektu Ovoce do školOvoce do škol smlouvu  smlouvu 
s fi rmou Bovys s.r.o., která bude s fi rmou Bovys s.r.o., která bude 
od příštího školního roku dovážet od příštího školního roku dovážet 
zdarma pro žáky I. stupně jeden den zdarma pro žáky I. stupně jeden den 
v týdnu k svačině ovoce a zeleninu v týdnu k svačině ovoce a zeleninu 
dle aktuální nabídky. dle aktuální nabídky. 

    Mgr. Jana ŠenfelderováMgr. Jana Šenfelderová
zástupkyně ředitelky školyzástupkyně ředitelky školy
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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!

Ceny rámečkové sloupkové inzerce
Možnost barevné inzerce!

Dne 25. Dne 25. 
dubna 2012 sedubna 2012 se
na Masaryko-na Masaryko-
vě škole konala vě škole konala 
konverzační konverzační 
soutěž v ang-soutěž v ang-

lickém jazyce. Soutěž byla rozdělena lickém jazyce. Soutěž byla rozdělena 
na dvě kategorie, 4. a 5. ročník, jako na dvě kategorie, 4. a 5. ročník, jako 
ostatně každý rok. V loňském roce nás ostatně každý rok. V loňském roce nás 
příjemně překvapili žáci 4. tříd svojí příjemně překvapili žáci 4. tříd svojí 
kvalitní přípravou. A letos tito žáci kvalitní přípravou. A letos tito žáci 
(nyní 5. tříd) opět nezklamali. Skvě-(nyní 5. tříd) opět nezklamali. Skvě-
lý výkon předvedl Michal Tomschik lý výkon předvedl Michal Tomschik 
a Vojtěch Remiš.a Vojtěch Remiš.

Co zažila porota? Žáci 4. tříd po-Co zažila porota? Žáci 4. tříd po-
vídali o své rodině, kamarádech vídali o své rodině, kamarádech 
a mazlíčcích a obohatili nás svým a mazlíčcích a obohatili nás svým 
zpěvem připravených písniček. Vel-zpěvem připravených písniček. Vel-
mi  napínavé bylo vystoupení žáků mi  napínavé bylo vystoupení žáků 
5. tříd. Porota a publikum měli totiž 5. tříd. Porota a publikum měli totiž 
uhodnout, koho vlastně soutěžící uhodnout, koho vlastně soutěžící 
představuje, zda nějaké zvíře nebo za-představuje, zda nějaké zvíře nebo za-
jímavou osobnost.jímavou osobnost.

Děkujeme všem soutěžícím za Děkujeme všem soutěžícím za 
odvahu, čas a přípravu. Těší nás, že odvahu, čas a přípravu. Těší nás, že 
nikdo ze soutěžících neodešel bez nikdo ze soutěžících neodešel bez 
odměny.odměny.

 Yveta Sovová Yveta Sovová

Konverzační soutěž: Hádej, kdo jsem

Firma Uzeniny Beta si Vás dovoluje pozvat do své prodejny 
uzenin, lahůdek, sýrů, základního koloniálu a dobrot z teplého 
bufetu na adrese Masarykova 1760, Lysá nad Labem.
K této příležitosti jsme pro Vás na měsíc červenec připravili 
cenovou akci na tyto výrobky:

Špekáčky      69,- Kč
Vysočina salám      105,- Kč
Herkules salám       135,- Kč
Milánkova pikantní klobása  139,- Kč
Vysočina salám    105,- Kč
Herkules salám    135,- Kč
Krůtí prsní šunka    129,- Kč
Taliány      108,- Kč

Od července v nabídce nově i čerstvé maso.
Těšíme se na vaší návštěvu!

Kolektiv fi rmy Uzeniny Beta.

VÝUKA JAZYKŮ
PETR OTRADOVSKÝ

Začátek kurzů: září 2012
www.kurzylysa.cz

   Čapkova 508, 28922 Lysá nad Labem
Zajišťujeme:
• individuální a skupinovou výuku pro děti předškolního věku, 
 žáky ZŠ, studenty SŠ a dospělé 
• fi remní výuku 
• přípravné kurzy na jazykové zkoušky 
• přípravné kurzy k maturitě
• konverzace s rodilým mluvčím 

Nabízíme: 
• kurzy AJ, NJ, FJ, IJ, ŠJ, RJ a ČJ pro cizince, výuku v malých 
 skupinách max. 8 osob

V případě zájmu vyplňte elektronickou přihlášku nebo si vyzvedněte 
a odevzdejte přihlášku v knihkupectví CESTA v Sokolské ulici naproti 
PENNY marketu nebo v prodejně Prádla v Masarykově ulici.

Kontaktní osoby:
Mgr. Petr Otradovský 
AJ pro děti od 10 let, studenty SŠ a dospělé 
IČ: 71105336
tel.: 728 678 993, e-mail: otradovsky@kurzylysa.cz
Mgr. Hana Otradovská
RJ, NJ, FJ, IJ, ŠJ a AJ pro předškolní děti a děti do 10 let,
ČJ pro cizince
tel.: 728 863 271, e-mail: H.Otradovska@seznam.cz

VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
NA STŘEDNÍ ŠKOLE ODĚVNÍHO 
A GRAFICKÉHO DESIGNU 
V LYSÉ NAD LABEM
Střední škola oděvního a grafi ckého designu v Lysé nad Labem je zná-
ma především jako škola poskytující počáteční (středoškolské) vzdělání 
v uměleckých oborech oděvní a grafi cký design. Koncem roku 2009 se škola 
zapojila do projektu UNIV 2 KRAJE, jehož cílem je nabídnout široké veřejnosti 
dospělých krátké vzdělávací programy. Získané znalosti mohou absolventi 
programů využít pro potřeby profesní i zájmové. 
Výuka bude probíhat v těchto kurzech:

1. ÚPRAVY A OPRAVY ODĚVŮ
 ZHOTOVOVÁNÍ DÁMSKÝCH VÝROBKŮ
Vzdělávací program umožní absolventům získat a prohloubit znalosti v oblasti 
úprav a oprav oděvů a zhotovování dámských výrobků (sukně, kalhoty, halenky, 
šaty).
Zahájení kurzu: ZÁŘÍ 2012
Místo konání: SŠ OGD Lysá nad Labem – oděvní a grafi cké dílny
Délka kurzu: 100 výukových hodin
Cena kurzu pro 1 účastníka (včetně materiálu): 5.000,- Kč (platba předem)

2. KRESBA A MALBA 
 FIGURÁLNÍ KRESBA
Program je vytvořen pro zájmovou skupinu uchazečů. Cílem je získání či 
prohloubení teoretických i praktických znalostí a dovedností z oblasti výtvarné 
tvorby, resp. fi gurální kresby. Program je určen pro každého, kdo si chce rozšířit 
vzdělání v oblasti výtvarného umění a estetiky. Využít ho lze i jako přípravu pro 
studium na střední i vysoké škole s uměleckým zaměřením.
Zahájení kurzu: ZÁŘÍ 2012   
Místo konání: SŠ OGD Lysá nad Labem – grafi cké dílny
Délka kurzu: 100 výukových hodin
Cena kurzu pro 1 účastníka (včetně materiálu): 5.400,- Kč (platba předem)

3. VÝTVARNÉ TECHNIKY V ODĚVU 
Program je určen pro zájmovou skupinu uchazečů. Cílem je získání či 
prohloubení teoretických i praktických znalostí a dovedností z oblasti výtvarných 
technik v oděvu, konstrukce jednoduchého střihu, ušití jednoduchého oděvu, 
zvolení techniky a zhotovení malby na látku. 
Zahájení kurzu: ZÁŘÍ 2012  
Místo konání: SŠ OGD Lysá nad Labem – oděvní a grafi cké dílny
Délka kurzu: 100 výukových hodin
Cena kurzu pro 1 účastníka (včetně materiálu): 5.100,- Kč (platba předem)

Kontaktní osoba: Alena Hlavatá, tel.: 325 551 064  728 770 412, 
 e-mail: spvlysa@seznam.cz; www.ogdlysa.cz
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Klub
Fajn KlubFajn

www.klubfajn.estranky.cz
tel.: 777 141 243

Poděbradova 1707
Lysá nad Labem

Přihlášky, rezervace, ale i informace 
o dalších aktivitách získáte přímo ve Fajn klubu 

na Husově náměstí, na webových stránkách 
www.klubfajn.estranky.cz, nebo na emailu: 

johana14@seznam.cz 
Cvičení Posture na pilates.marketa@seznam.cz

Fajn klub je rodinné centrum, které nabízí nejen příjemné 
posezení s kávou v bezpečné herně plné hraček, ale i plno 
volnočasových aktivit jak pro děti, tak pro dospělé.
Přesvědčit se o tom můžete i během letních prázdnin, kdy 
budeme sice fungovat v trochu omezeném provozu, ale 
určitě nás tam najdete.
V novém školním roce chystáme pro stávající i nové 
příznivce Fajn klubu několik změn k lepšímu. Tak například, 
budeme mít vlastní pec na keramiku a nikdo nebude mu-
set čekat na vlastní výtvory déle, než je opravdu nutné, 
připravujeme nový koncept odpolední pro děti místo školní 
družiny a to s rodilou Američankou a dopoledne s metodou 
Montessori bude delší. Ale také budeme mít nově natřené, 
barevné židličky nebo nový pracovní stůl pro rukodělné ak-
tivity.
Sledujte náš web a vše se včas dozvíte. Každopádně se na 
Vás těšíme už v červenci.

Užijte si s námi...

■  týdenní program pro děti školního věku
■  budeme venku, v herně i tělocvičně
■  nově využíváme dětské hřiště před Fajn klubem!
■  plánujeme hraní, poznávání i výlety
■  zajedeme do Lanového centra, vyrobíme si svíčku 
 v Botanicusu, objevíme poklad na Mydlovaru, 
 opečeme buřty, budeme drátkovat, atd...
■ možnost přihlásit dítě jen na určitý den
■ na výběr jsou dva termíny 23. - 27. 7. 
 a 30. 7. - 3. 8.

EASY DANCE
TANEČNÍ ŠKOLA Z NYMBURKA

Od září opět ve Fajn Klubu

I. Předškolák II. 6 –10 let III. 11 –15 let
3 – 6 let Disco a Street Disco a Street
Taneční průprava,  Dance Dance
orientace v prostoru,
rytmika

Zápis a info 3. 9. - 7. 9. v provozních hodinách 
Fajn Klubu. 
Prosíme, abyste sledovali webové stránky, kde včas 
naleznete upřesňující informace.

Prázdninový provoz
HERNA
bude otevřená každý pátek od 9.00 do 12.00 hodin,
déle podle zájmu

MINIŠKOLKA V ULITĚ
■ středa a čtvrtek od 8.30 do 12.30 hodin
■ pro stávající i nové zájemce

CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ
Pilates (Posture) každé úterý od 19.00 hodin,
sledujte změny na www.pilates-kurzy.webnode.cz
S Evou Kropáčkovou tak, jak jste zvyklé:
■ Pilates-středa 9 - 10 hod.
■ Pilates-pátek 19 - 20 hod.
■ Pilates-neděle 19 - 20 hod.
■ Chi-Toning-pátek 18 -19 hod.

Od září 2012 se můžete opět těšit na:
MINIŠKOLKU V ULITĚ
– Po, St, Čt 8.30 -12.30 hodin

MONTESSORIDOPOLEDNE
– rozšířené o hodinu, v úterý 9.00 -12.30 hodin

ANGLIČTINU PRO DĚTI a možná i pro dospělé

KERAMIKU PRO DĚTI I PRO DOSPĚLÉ
– Máme vlastní keramickou pec!

CVIČENÍ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

TANEČNÍ ŠKOLIČKU
– pro děti od 3 do 15 let

PŘEDNÁŠKY A BESEDY PRO RODIČE
–první na téma „dětská sexualita“

Nově připravujeme:
KREATIVNÍ ODPOLEDNE V ANGLIČTINĚ
– s rodilým mluvčím

ODPOLEDNÍ VOLNOČASOVÝ PROGRAM
– pro školní děti s vyzvedáváním ze školy

MOŽNÁ „MODELÁŘSKÝ KROUŽEK“

FAJN PRÁZDNINY!

Pravděpodobně opět 
v pátek od 14 hodin

Hledáme aktivního tatínka/dědečka, 
prostě chlapa, který by rád vedl vlastní 

kroužek (vláčky, míčové hry, bojový sport..)
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Budeme v naší hezké 
velké herně anebo v tě-
locvičně vybavené růz-
nými cvičeními a hrací-
mi pomůckami pro malé 
i velké.

Podrobný program pro 
děti bude na webu: 
www.mcparnicek.cz

Budeme i venku na 
dvoře, kde máme tram-
polínu, skluzavku, hou-
pačky a další atrakce 
pro děti.

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

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

Mateřské centrum Parníček a Rachel Brunclíková nabízejí 

pro děti 3-7 let
TÝDENNÍ DOPOLEDNÍ
ANGLICKÁ ŠKOLKA

s rodilou mluvčí
pondělí 27.8. - pátek 31.8.

7.45 – 12.15 hodin

Mateřské centrum Parníček ve spolupráci s Rachel Brunclíkovou, 
rodilou mluvčí ovládající češtinu a mající zkušenosti s výukou 
angličtiny u dětí, OTEVÍRAJÍ pro děti v předškolním věku 

týdenní dopolední anglickou školku.

Školka bude probíhat od 7.45 do 12.15 hodin s tím, že od 
8 do 12 hodin bude probíhat výuka za přítomnosti lektorky.
Výuka je přizpůsobena možnostem a potřebám dětí, děti se 
budou cizí jazyk učit  především formou her a řízené zábavy 
s výukovými materiály Cookie and Friends. Nebude chybět ani 

zpívání a pohyb v tělocvičně a v případě hezkého počasí i venku.

CENA: 1.250 Kč za celý týden; ZÁLOHA: 400 Kč
(záloha je vratná zcela, bude-li za vás náhradník; 

pokud se náhradník nepřihlásí, vrátíme jen 300,- Kč)

Zájemci se mohou hlásit osobně v MC na adrese Československé 
armády 29/11, Lysá nad Labem anebo na e-mailu info@mcparnicek.cz

7.45 – 12.15 hodin

I přes vytrvalý I přes vytrvalý 
déšť zavítalo do déšť zavítalo do 
zámeckého parku zámeckého parku 
v Lysé nad Labem v Lysé nad Labem 
sedm pohádko-sedm pohádko-

vých bytostí – Čarodějnice koře-vých bytostí – Čarodějnice koře-
nářka, Šíleně smutná princezna, nářka, Šíleně smutná princezna, 
Krakonoš, Hříbeček, Plivník, Král Krakonoš, Hříbeček, Plivník, Král 
a Křemílek (s Vochomůrkou). a Křemílek (s Vochomůrkou). 

A proč nás vlastně navštívily? MA-A proč nás vlastně navštívily? MA-
TEŘSKÉ CENTRUM PARNÍČEK TEŘSKÉ CENTRUM PARNÍČEK 
je do našeho městečka pozvalo, aby je do našeho městečka pozvalo, aby 
i letos všem malým a velkým ná-i letos všem malým a velkým ná-
vštěvníkům umožnily nahlédnout vštěvníkům umožnily nahlédnout 
do pohádkové říše. do pohádkové říše. 

Nebylo to ale jen tak. Děti muse-Nebylo to ale jen tak. Děti muse-
ly u každé z postaviček splnit jeden ly u každé z postaviček splnit jeden 
úkol. U Hříbečka vymalovávaly hou-úkol. U Hříbečka vymalovávaly hou-
bičku, Krakonoš vyzkoušel jejich bičku, Krakonoš vyzkoušel jejich 
znalosti ze zvířecí říše, čarodějná znalosti ze zvířecí říše, čarodějná 
kořenářka učila děti poznávat byliny, kořenářka učila děti poznávat byliny, 
luční květiny a všelijaké jiné přísady luční květiny a všelijaké jiné přísady 
do čarodějných lektvarů, u krále bylo do čarodějných lektvarů, u krále bylo 
nezbytné odpovědět na tajemné há-nezbytné odpovědět na tajemné há-
danky, Křemílkovi se rozsypaly ka-danky, Křemílkovi se rozsypaly ka-
mínky křemene a děti mu pomáhaly mínky křemene a děti mu pomáhaly 
je posbírat do lahvičky, plivníkovi je posbírat do lahvičky, plivníkovi 
zase uplavaly rybičky a děti je musely zase uplavaly rybičky a děti je musely 

pochytat a u šíleně smutné princez-pochytat a u šíleně smutné princez-
ny měly děti nejtěžší úkol – musely ny měly děti nejtěžší úkol – musely 
totiž princeznu rozesmát, aby se totiž princeznu rozesmát, aby se 
prolomila kletba, kterou na ní uvalil prolomila kletba, kterou na ní uvalil 
zlý černokněžník.zlý černokněžník.

Všechny děti byly moc šikovné, Všechny děti byly moc šikovné, 
a tak se nelze divit, že byly od všech a tak se nelze divit, že byly od všech 
pohádkových bytostí pochváleny pohádkových bytostí pochváleny 
a na konci na ně čekala zaslouže-a na konci na ně čekala zaslouže-
ná odměna, ve které nechyběla ani ná odměna, ve které nechyběla ani 
sladkost. Po čtvrté hodině na děti již sladkost. Po čtvrté hodině na děti již 
čekal Klaun Klemprda se svým roz-čekal Klaun Klemprda se svým roz-
verzným zpíváním a tancováním.verzným zpíváním a tancováním.

Po celou dobu trvání Pohádkové Po celou dobu trvání Pohádkové 
cesty bylo pro všechny, kteří se le-cesty bylo pro všechny, kteří se le-
tošního již třetího ročníku účastnili, tošního již třetího ročníku účastnili, 
připraveno menší občerstvení a děti připraveno menší občerstvení a děti 
se mohly zabavit skákáním v nafu-se mohly zabavit skákáním v nafu-
kovacím hradu se skluzavkou. kovacím hradu se skluzavkou. 

Závěrem bychom chtěli poděko-Závěrem bychom chtěli poděko-
vat všem, kteří Pohádkovou cestu vat všem, kteří Pohádkovou cestu 
podpořili, a to MĚSTU LYSÁ NAD podpořili, a to MĚSTU LYSÁ NAD 
LABEM za fi nanční příspěvek, spo-LABEM za fi nanční příspěvek, spo-
lečnosti BOTANICUS spol. s r. o. lečnosti BOTANICUS spol. s r. o. 
z Ostré a cukrárně a kavárně CAM-z Ostré a cukrárně a kavárně CAM-
PIELLO za obohacení odměn pro PIELLO za obohacení odměn pro 
děti. děti. 

Radka Bláhová, MC ParníčekRadka Bláhová, MC Parníček

Zámecký park ožil 10. 6. 2012 
pohádkovými bytostmi

BUDEME MÍT OTEVŘENO 
PO CELÉ PRÁZDNINY

úterý, středa, čtvrtek 
8.00 – 12.00 hodin

DOPOLEDNÍ MINIŠKOLKA pro děti od 2 do 6 let bez rodičů
- je nezbytné se dopředu nahlásit, kapacita dětí je omezená
- cena za celé dopoledne je 120,- Kč, pro děti je připraven 
 program obdobný programu ve školkách (tvoření, hry, zpívání, 
 pohybové aktivity), pokud bude hezké počasí, budou převážnou 
 část venku

TÝDENNÍ ANGLICKÁ DOPOLEDNÍ ŠKOLKA S RODILOU 
MLUVČÍ pro děti od 3 do 7 let – od 27.8. do 31.8.2012 
od 7.45 do 12.15 hodin
-  cena za celý týden je 1.250,- Kč
-  děti se budou učit jazyk formou her a řízené zábavy, nebude 
 chybět zpívání a pohyb v tělocvičně či za hezkého počasí venku 
 na dvoře

PRÁZDNINOVÁ PLAVBA NA PARNÍČKU pro děti od 3 do 7 let
od 27.8. do 31.8.2012 od 6.30 do 16.30 hodin
-  cena za celý týden 1.000,- Kč + svačina a oběd 300,- Kč
-  prázdninový celodenní program pro děti mající již zkušenost 
 s tím, že jsou celý den bez rodičů
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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

Ne 1.7. MUDr. Čerňanská
Po 2.7. MUDr. Čerňanská
Út 3.7. MUDr. Chocholová
St 4.7. MUDr. Chocholová
Čt 5.7. MUDr. Dáňová
Pá 6.7. MUDr. Čerňanská
So 7.7. MUDr. Dáňová
Ne 8.7. MUDr. Dáňová
Po 9.7. MUDr. Dáňová
Út 10.7. MUDr. Matasová
St 11.7. MUDr. Chocholová
Čt 12.7. MUDr. Dáňová
Pá 13.7. MUDr. Dáňová
So 14.7. MUDr. Chocholová
Ne 15.7. MUDr. Chocholová
Po 16.7. MUDr. Chocholová
Út 17.7. MUDr. Matasová
St 18.7. MUDr. Chocholová
Čt 19.7. MUDr. Matasová
Pá 20.7. MUDr. Chocholová
So 21.7. MUDr. Matasová
Ne 22.7. MUDr. Matasová
Po 23.7. MUDr. Čerňanská
Út 24.7. MUDr. Matasová
St 25.7. MUDr. Čerňanská
Čt 26.7. MUDr. Čerňanská
Pá 27.7. MUDr. Matasová
So 28.7. MUDr. Čerňanská
Ne 29.7. MUDr. Čerňanská
Po 30.7. MUDr. Čerňanská
Út 31.7. MUDr. Matasová
St 1.8. MUDr. Dáňová

Čt 2.8. MUDr. Dáňová
Pá 3.8. MUDr. Čerňanská
So 4.8. MUDr. Matasová
Ne 5.8. MUDr. Matasová
Po 6.8. MUDr. Čerňanská
Út 7.8. MUDr. Matasová
St 8.8. MUDr. Chocholová
Čt 9.8. MUDr. Čerňanská
Pá 10.8. MUDr. Matasová
So 11.8. MUDr. Chocholová
Ne 12.8. MUDr. Chocholová
Po 13.8. MUDr. Chocholová
Út 14.8. MUDr. Matasová
St 15.8. MUDr. Chocholová
Čt 16.8. MUDr. Matasová
Pá 17.8. MUDr. Chocholová
So 18.8. MUDr. Matasová
Ne 19.8. MUDr. Matasová
Po 20.8. MUDr. Dáňová
Út 21.8. MUDr. Matasová
St 22.8. MUDr. Dáňová
Čt 23.8. MUDr. Dáňová
Pá 24.8. MUDr. Matasová
So 25.8. MUDr. Dáňová
Ne 26.8. MUDr. Dáňová
Po 27.8. MUDr. Čerňanská
Út 28.8. MUDr. Matasová
St 29.8. MUDr. Čerňanská
Čt 30.8. MUDr. Dáňová
Pá 31.8. MUDr. Dáňová
So 1.9. MUDr. Čerňanská
Ne 2.9. MUDr. Čerňanská

S výše uvedenou obavou se rodiče S výše uvedenou obavou se rodiče 
často obracejí na pracovníky občan-často obracejí na pracovníky občan-
ského sdružení Semiramis, které se ského sdružení Semiramis, které se 
také ve městech Nymburska zabývá také ve městech Nymburska zabývá 
protidrogovou prevencí. Rádi by protidrogovou prevencí. Rádi by 
slyšeli univerzální návod, jak v ta-slyšeli univerzální návod, jak v ta-
kovém případě postupovat, co ově-kovém případě postupovat, co ově-
řit, co nezanedbat, a především, jak řit, co nezanedbat, a především, jak 
dítěti pomoci. Na úvod je třeba říci, dítěti pomoci. Na úvod je třeba říci, 
že milující rodič má zájem o své dítě že milující rodič má zájem o své dítě 
a přirozenou součástí tohoto vzta-a přirozenou součástí tohoto vzta-
hu je i strach. Není nic špatného na hu je i strach. Není nic špatného na 
faktu, že své podezření sděluje od-faktu, že své podezření sděluje od-
borníkovi, že vyhledává informace borníkovi, že vyhledává informace 
a seznamuje se s možnostmi nápra-a seznamuje se s možnostmi nápra-
vy nežádoucího stavu. To, že dítě vy nežádoucího stavu. To, že dítě 
bere drogy, nemusí být, alespoň bere drogy, nemusí být, alespoň 
z počátku, vůbec nápadné. Přesto z počátku, vůbec nápadné. Přesto 
existují signály, které napovídají, že existují signály, které napovídají, že 
něco není v pořádku. Proto je dobré něco není v pořádku. Proto je dobré 
o těchto věcech vědět.  o těchto věcech vědět.  

Mezi typické příznaky patří:Mezi typické příznaky patří:
-  změny chování a nálad -  změny chování a nálad 
-  únava, ospalost, vyčerpanost -  únava, ospalost, vyčerpanost 
 organismu organismu
-  slovní útoky, agrese, vyhledávání -  slovní útoky, agrese, vyhledávání 
 vyhraněné společnosti vyhraněné společnosti
-  tajnůstkářství, nedůtklivost, -  tajnůstkářství, nedůtklivost, 
 samotářství samotářství
-  paranoia, podezřívání okolí, -  paranoia, podezřívání okolí, 
 ztráta koncentrace ztráta koncentrace
-  nechuť k jídlu, hubnutí-  nechuť k jídlu, hubnutí
-  celková změna životního stylu -  celková změna životního stylu 
 v krátké době v krátké době
-  ztráta původních zájmů, -  ztráta původních zájmů, 
 problémy ve škole problémy ve škole
-  prodej věcí, krádeže-  prodej věcí, krádeže

Pokud se k vyjmenovanému přidají Pokud se k vyjmenovanému přidají 
i fyzické projevy, jako změna velikosti i fyzické projevy, jako změna velikosti 
zorniček, dech páchnoucí např. to-zorniček, dech páchnoucí např. to-
luenem, červené bělmo, špatná pleť, luenem, červené bělmo, špatná pleť, 
modřiny, jizvy po vpichách aj., je pode-modřiny, jizvy po vpichách aj., je pode-
zření více než oprávněné.zření více než oprávněné.

Co dělat při podezření či zjištění, Co dělat při podezření či zjištění, 
že dítě užívá drogy?že dítě užívá drogy?

Především nepanikařit. Je dobré Především nepanikařit. Je dobré 
mít přehled o základních druzích mít přehled o základních druzích 
drog, jejich účincích, způsobu apli-drog, jejich účincích, způsobu apli-
kace, vzhledu, cenách, infekčních kace, vzhledu, cenách, infekčních 
nemocech, zákonech atd. nemocech, zákonech atd. 

Je třeba s dítětem mluvit - na místě Je třeba s dítětem mluvit - na místě 
jsou přímé otázky typu: Proč s droga-jsou přímé otázky typu: Proč s droga-
mi začal, jaké pocity mu droga přináší mi začal, jaké pocity mu droga přináší 
apod. Dobré je jasně prezentovat svůj apod. Dobré je jasně prezentovat svůj 
postoj k drogám.postoj k drogám.

Nevyčítat, nekázat, a hlavně naslou-Nevyčítat, nekázat, a hlavně naslou-
chat. Vyhledat odborníky (s dítětem chat. Vyhledat odborníky (s dítětem 
i bez) - navrhnou optimální způsob ře-i bez) - navrhnou optimální způsob ře-
šení, popř. předají kontakty na léčebná šení, popř. předají kontakty na léčebná 
zařízení.zařízení.

Kontakty na Semiramis o. s.:Kontakty na Semiramis o. s.:
K-centrum Mladá BoleslavK-centrum Mladá Boleslav
Adresa: Ptácká 162,Adresa: Ptácká 162,
293 01 Mladá Boleslav293 01 Mladá Boleslav
Tel.: +420 326 303 468,Tel.: +420 326 303 468,
e-mail: e-mail: k-centrum-mb@os-semiramis.czk-centrum-mb@os-semiramis.cz
Po - Pá od 10.00 do 17.00 hodinPo - Pá od 10.00 do 17.00 hodin
Centrum terénních programů Centrum terénních programů 
Středočeského kraje :Středočeského kraje :
Tel.: +420 728 245 196, Tel.: +420 728 245 196, 
+420 724 087 925, e-mail: +420 724 087 925, e-mail: 
streetwork@os-semiramis.czstreetwork@os-semiramis.cz
Anonymní drogová poradna:Anonymní drogová poradna:
www.os-semiramis.czwww.os-semiramis.cz                                                                                                                                                                                                                        

Pomoc, moje dítě asi bere drogy!

MUDr. EVA SKALICKÁ
PRAKTICKÁ A INTERNÍ LÉKAŘKA

Komenského 1534, Lysá nad Labem
(budova ZŠ. J. A. Komenského)

ORDINAČNÍ HODINY
PO 7.30 - 12.30 13.00 - 15.00
odpolední hodiny pro objednané pacienty
ÚT 7.30 - 12.30 13.00 - 15.00 
odpolední hodiny pro objednané pac.
ST ---------------- 12.00 - 18.00
ČT 7.30 - 12.30 -----------------
PÁ 7.30 - 12.30 -----------------

TEL.: 325 551 948

Od února 2012 působí na oddělení Od února 2012 působí na oddělení 
gynekologie a porodnictví Nemocnice gynekologie a porodnictví Nemocnice 
Nymburk nový primář. MUDr. Dušan Nymburk nový primář. MUDr. Dušan 
Kolařík si s sebou přinesl zkušenosti Kolařík si s sebou přinesl zkušenosti 
z patnáctiletého působení na před-z patnáctiletého působení na před-
ních pražských klinikách. Za hlavní ních pražských klinikách. Za hlavní 
poslání oddělení považuje poskyto-poslání oddělení považuje poskyto-
vání kvalitní zdravotní péče ženám vání kvalitní zdravotní péče ženám 
z Nymburka a jeho okolí.z Nymburka a jeho okolí.

Jedním z prvořadých úkolů je pří-Jedním z prvořadých úkolů je pří-
jemné a bezpečné vedení porodů. jemné a bezpečné vedení porodů. 
Porodnice chce zajistit nastávajícím Porodnice chce zajistit nastávajícím 
maminkám co nejlepší vyhlídky na maminkám co nejlepší vyhlídky na 
bezproblémový porod zdravého dí-bezproblémový porod zdravého dí-
těte v podmínkách, které co nejvíce těte v podmínkách, které co nejvíce 
respektují přání rodičky a jejích pří-respektují přání rodičky a jejích pří-
buzných. Nabízí se rodinné prostředí buzných. Nabízí se rodinné prostředí 
s individuálním přístupem porodních s individuálním přístupem porodních 
asistentek, možnostmi fyzioterapie, asistentek, možnostmi fyzioterapie, 
porodnické vany, relaxační hudby, porodnické vany, relaxační hudby, 
aromaterapie, a mnohým dalším.aromaterapie, a mnohým dalším.

V oblasti gynekologie se nově V oblasti gynekologie se nově 

otevírá nabídka řešení problémů s otevírá nabídka řešení problémů s 
únikem moči, s častým močením, s únikem moči, s častým močením, s 
nočním močením, nebo také se se-nočním močením, nebo také se se-
stupem pánevních orgánů, které se stupem pánevních orgánů, které se 
často projevuje pocitem tlaku nebo často projevuje pocitem tlaku nebo 
hmatného útvaru v oblasti zevního hmatného útvaru v oblasti zevního 
genitálu. Důležitou oblastí je také genitálu. Důležitou oblastí je také 
péče o nemoci děložního čípku, kte-péče o nemoci děložního čípku, kte-
ré jsou často spojeny s opakovanými ré jsou často spojeny s opakovanými 
a dlouhotrvajícími výtoky, nebo také a dlouhotrvajícími výtoky, nebo také 
se změnami ve stěrech z děložního se změnami ve stěrech z děložního 
čípku, které jsou součástí každé pre-čípku, které jsou součástí každé pre-
ventivní kontroly.ventivní kontroly.

Oddělení má k dispozici skvěle vy-Oddělení má k dispozici skvěle vy-
bavené operační sály, ultrazvuk s mož-bavené operační sály, ultrazvuk s mož-
ností 3D zobrazení, kolposkop, porod-ností 3D zobrazení, kolposkop, porod-
nické monitory, ale hlavně ochotný nické monitory, ale hlavně ochotný 
a dobře vyškolený personál, jehož cí-a dobře vyškolený personál, jehož cí-
lem jsou především dobré výsledky lem jsou především dobré výsledky 
a spokojenost rodiček a pacientek a spokojenost rodiček a pacientek 
nymburské gynekologie a porodnice.nymburské gynekologie a porodnice.

MUDr. Dušan KolaříkMUDr. Dušan Kolařík

Gynekologie a porodnice 
v Nemocnici Nymburk
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Lyský zámek je zaměřen na člověka a přírodu. Tak je zachycen (viz 1. tajen-Lyský zámek je zaměřen na člověka a přírodu. Tak je zachycen (viz 1. tajen-
ka) života v přírodě a také prostředí, které člověka obklopuje. Takto zpracovaný ka) života v přírodě a také prostředí, které člověka obklopuje. Takto zpracovaný 
cyklus 12 měsíců, čtyř ročních období, alegorie dne a noci, 4 přírodních živlů cyklus 12 měsíců, čtyř ročních období, alegorie dne a noci, 4 přírodních živlů 
a 4 světadílů nemá zatím v sochařském světě obdobu a je tedy vyjímečný a oje-a 4 světadílů nemá zatím v sochařském světě obdobu a je tedy vyjímečný a oje-
dinělý. Kromě alegorií z tohoto období ještě pocházejí sochy lvů, lvic a sfi ng. dinělý. Kromě alegorií z tohoto období ještě pocházejí sochy lvů, lvic a sfi ng. 
Všechny tyto sochy pocházejí ze sochařské dílny (viz 2. tajenka) a Jana Dlouhé-Všechny tyto sochy pocházejí ze sochařské dílny (viz 2. tajenka) a Jana Dlouhé-
ho – Langa z Benátek nad Jizerou. ho – Langa z Benátek nad Jizerou. 

                                                                                                                    M.ValiskaM.Valiska

Historie zámeckého parku

VodorovněVodorovně: - A – Kladná elektroda, : - A – Kladná elektroda, 
italský starousedlík, druh dopravního italský starousedlík, druh dopravního 
prostředku. – B. prostředku. – B. 1. tajenka.1. tajenka. – C. Zkratka  – C. Zkratka 
starší měnové intenzity magnetického starší měnové intenzity magnetického 
pole, část svíčky, útok, málem. – D. Druh pole, část svíčky, útok, málem. – D. Druh 
Bolka, fi lmová hvězda, živočich, chemic-Bolka, fi lmová hvězda, živočich, chemic-
ká značka Vanadu a Dusíku. – E. Sou-ká značka Vanadu a Dusíku. – E. Sou-
část pánského obleku, souhrn potomstva část pánského obleku, souhrn potomstva 
vzniklého nepohlavní cestou, vápencové vzniklého nepohlavní cestou, vápencové 
pohoří, ruská polévka. – F. Obruba, Fibi-pohoří, ruská polévka. – F. Obruba, Fibi-
chova skladba, úskok, prvek chůze. – G. chova skladba, úskok, prvek chůze. – G. 
Značka kosmetiky, německy „obraz“, Značka kosmetiky, německy „obraz“, 
úrodná pole, vrt. – H. Zkratka akce pořá-úrodná pole, vrt. – H. Zkratka akce pořá-
dané Spojenými národy na pomoc zemím dané Spojenými národy na pomoc zemím 
postiženým válkou, léčka, druh kamen na postiženým válkou, léčka, druh kamen na 
tuhá paliva, německy „v“. -  I. tuhá paliva, německy „v“. -  I. 2. tajenka.2. tajenka. 
– J. Materiál na zhotovení zahradního – J. Materiál na zhotovení zahradního 
nábytku, hudební nástroj, domácky An-nábytku, hudební nástroj, domácky An-
tonín.tonín.

Svisle:Svisle: - 1. Křestní mužské jméno,  - 1. Křestní mužské jméno, 

český zpěvák. – 2. Biblický mořeplavec, český zpěvák. – 2. Biblický mořeplavec, 
vrch u Třebechovic, cizí zkratky čísel. – 3. vrch u Třebechovic, cizí zkratky čísel. – 3. 
Zkratka našich letadel, mam, slovensky Zkratka našich letadel, mam, slovensky 
„sourozenec“. – 4. Lesní zvíře slovensky, „sourozenec“. – 4. Lesní zvíře slovensky, 
německé město nedaleko české hranice. německé město nedaleko české hranice. 
– 5. Tropické šílenství, ruský poloostrov, – 5. Tropické šílenství, ruský poloostrov, 
televizní zkratka. – 6. Pohyb vzduchem, televizní zkratka. – 6. Pohyb vzduchem, 
pořadí, kuřecí citoslovce. – 7. Starší vztaž-pořadí, kuřecí citoslovce. – 7. Starší vztaž-
né zájmeno, korálový ostrov, obyvatelé né zájmeno, korálový ostrov, obyvatelé 
Lašska. – 8. Infekce způsobující svalové Lašska. – 8. Infekce způsobující svalové 
křeče, citový projev. – 9. Polní míra slo-křeče, citový projev. – 9. Polní míra slo-
vensky, dřív. značka cigaret, zkratka rus-vensky, dřív. značka cigaret, zkratka rus-
kých letadel. – 10. Knedlíček do polévky, kých letadel. – 10. Knedlíček do polévky, 
chomáče trávy, jméno čínského vůdce. chomáče trávy, jméno čínského vůdce. 
– 11. Zkratka oslovení nevdané ženy, – 11. Zkratka oslovení nevdané ženy, 
svatebčan, bikarbonát. – 12. Jižní plod svatebčan, bikarbonát. – 12. Jižní plod 
(ořech), náboženská kniha islámu. – 13. (ořech), náboženská kniha islámu. – 13. 
Druh květenství, popelnice, SPZ okresu Druh květenství, popelnice, SPZ okresu 
Martin. – 14. Škrobení, vstup, přezdívka Martin. – 14. Škrobení, vstup, přezdívka 
Eisenhowera. – 15. Alpská řeka, Hawajec.Eisenhowera. – 15. Alpská řeka, Hawajec.

15. dubna se v Praze v Kulturním 15. dubna se v Praze v Kulturním 
domě v Ládví konalo Mistrovství domě v Ládví konalo Mistrovství 
České republiky 2012 ve společen-České republiky 2012 ve společen-
ském tanci kategorie E – absolventi ském tanci kategorie E – absolventi 
tanečních kurzů s účastí párů ze tanečních kurzů s účastí párů ze 
Slovenské republiky. Mistry ČR se Slovenské republiky. Mistry ČR se 
stali Václav Linhart a Irena Nováková stali Václav Linhart a Irena Nováková 
z Lysé nad Labem, taneční navště-z Lysé nad Labem, taneční navště-
vovali již dříve. Velkým úspěchem vovali již dříve. Velkým úspěchem 

je však 2. místo Václava Hajného je však 2. místo Václava Hajného 
a Barbory Jonášové, kteří jsou čer-a Barbory Jonášové, kteří jsou čer-
stvými absolventy tanečních kurzů stvými absolventy tanečních kurzů 
a hned při své velké první taneční sou-a hned při své velké první taneční sou-
těži, za silné konkurence 60-ti párů, těži, za silné konkurence 60-ti párů, 
se stali vicemistry České republiky.se stali vicemistry České republiky.

Gratulujeme!!!Gratulujeme!!!
Za rodiče: Eva Jonášová Za rodiče: Eva Jonášová 

a Věra Hajnáa Věra Hajná

Úspěch absolventů tanečních 
kurzů Ladislava Fišera

Ve dnech 15. - 17. 6. 2012 se ko-Ve dnech 15. - 17. 6. 2012 se ko-
nal již čtvrtý ročník výcviku na vodě. nal již čtvrtý ročník výcviku na vodě. 
Tak, jako každý rok, jsme místo Tak, jako každý rok, jsme místo 
pro ubytování a týl opět zvolili Au-pro ubytování a týl opět zvolili Au-

Dobrovolní hasiči cvičili na vodním kanálu

tocamp Obora Veltrusy.tocamp Obora Veltrusy.
Nosným tématem letošního vý-Nosným tématem letošního vý-

cviku byl nácvik záchrany osob na cviku byl nácvik záchrany osob na 
divoké vodě. Kromě toho, ale i ná-divoké vodě. Kromě toho, ale i ná-

cvik bezpečného ovládání plavidla cvik bezpečného ovládání plavidla 
na klidné hladině i v proudu, zá-na klidné hladině i v proudu, zá-
chrana osoby pomocí plavidla, plutí chrana osoby pomocí plavidla, plutí 
lodí zdymadlem, nácvik resuscitace lodí zdymadlem, nácvik resuscitace 
na fi guríně apod. na fi guríně apod. 

V sobotu jsme se tak ve dvou V sobotu jsme se tak ve dvou 
dvouhodinových blocích úmyslně dvouhodinových blocích úmyslně 
vrhali do peřejí kanálu pro kajaky vrhali do peřejí kanálu pro kajaky 
a rafty, abychom si na vlastní kůži a rafty, abychom si na vlastní kůži 
vyzkoušeli jaké to je vůbec splavat vyzkoušeli jaké to je vůbec splavat 
danou vzdálenost a plnit při tom danou vzdálenost a plnit při tom 
určený úkol. Byť to tak nevypadá, určený úkol. Byť to tak nevypadá, 
jedná se o fyzicky náročný a nebez-jedná se o fyzicky náročný a nebez-
pečný úkol. Mezi tím rychlý oběd pečný úkol. Mezi tím rychlý oběd 
a hurá na záchranu osoby pomocí a hurá na záchranu osoby pomocí 
plavidla. Však jsme se do kempu plavidla. Však jsme se do kempu 
vraceli náležitě unavení. A jak nám vraceli náležitě unavení. A jak nám 
chutnalo!chutnalo!

Kromě nás s námi úspěšně cvičili Kromě nás s námi úspěšně cvičili 
ještě dobrovolní hasiči z Byšiček, ještě dobrovolní hasiči z Byšiček, 
Vestce, Velkého Zboží, Čelákovic a Vestce, Velkého Zboží, Čelákovic a 
Lužce nad Vltavou.Lužce nad Vltavou.

Naše poděkování patří všem Naše poděkování patří všem 
účastníkům zájezdu! Všichni jste účastníkům zájezdu! Všichni jste 
byli skvělí!byli skvělí!

Díky zejména odbornému garan-Díky zejména odbornému garan-
tu výcviku, vodním záchranářům tu výcviku, vodním záchranářům 
ze spřáteleného Sdružení Help in ze spřáteleného Sdružení Help in 
Danger z Milovic pod vedením Pe-Danger z Milovic pod vedením Pe-
tra Nového. tra Nového. 

Díky kuchaři z Velkého Zboží za Díky kuchaři z Velkého Zboží za 
přípravu luxusní večeře, snídaně a přípravu luxusní večeře, snídaně a 
svačinooběda v podobě pečeného svačinooběda v podobě pečeného 
selátka a polévek.selátka a polévek.

Díky všem organizátorům za Díky všem organizátorům za 
dobře připravenou a povedenou dobře připravenou a povedenou 
akci.akci.

Pokud se příští rok ve zdraví se-Pokud se příští rok ve zdraví se-
jdeme, tak zase vodácké ahóóój ve jdeme, tak zase vodácké ahóóój ve 
Veltrusech! Veltrusech! 

Fotografi e z výcviku najdete na Fotografi e z výcviku najdete na 
www.hasicilysa.czwww.hasicilysa.cz.

Jirka Zima,Jirka Zima,
Hasiči Lysá nad LabemHasiči Lysá nad Labem

Klub důchodců Lysá nad Labem
zakládá

hádankářský a křížovkářský kroužek.
Zájemci – nejen důchodci – 

o tento duševní sport kontaktujte 
mob. 722 557 155.
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Od loňského roku, kdy jsme Od loňského roku, kdy jsme 
v Bludnici instalovali Houboviště v Bludnici instalovali Houboviště 
a Včeloviště nastaly v parku drob-a Včeloviště nastaly v parku drob-
né změny. První viditelnou je „vý-né změny. První viditelnou je „vý-
stavba“ Hmyzího hotelu. Tematic-stavba“ Hmyzího hotelu. Tematic-
ky doplňuje již instalované prvky ky doplňuje již instalované prvky 
na louce u černých vrat. na louce u černých vrat. 

Hmyzí hotel prakticky ukazuje, Hmyzí hotel prakticky ukazuje, 
jaké materiály využívá hmyz (sa-jaké materiály využívá hmyz (sa-
motářské včely, čmeláci, zlatěnky, motářské včely, čmeláci, zlatěnky, 
zlatoočka, slunéčka apod.) ke své-zlatoočka, slunéčka apod.) ke své-
mu životu, zejména k přezimování mu životu, zejména k přezimování 
či kladení vajíček. V podstatě jej či kladení vajíček. V podstatě jej 
lze podomácku vyrobit ze slámy, lze podomácku vyrobit ze slámy, 
dutých stébel, trouchnivého dře-dutých stébel, trouchnivého dře-

Co nového v zámeckém parku?

va či navrtaných cihel. Důležité va či navrtaných cihel. Důležité 
je umístění na slunném místě je umístění na slunném místě 
a samozřejmě v místě, kde bude a samozřejmě v místě, kde bude 
mít hmyz zdroj potravy. Hotel je mít hmyz zdroj potravy. Hotel je 
současně ukázkou, jak se zájemci současně ukázkou, jak se zájemci 
o entomologii mohou jednoduše o entomologii mohou jednoduše 
přiblížit objektům svého zájmu přiblížit objektům svého zájmu 
a pozorovat je přitom třeba právě a pozorovat je přitom třeba právě 
na zahradě. Zahrádkáři pak ocení na zahradě. Zahrádkáři pak ocení 
nejen opylovací schopnost přítom-nejen opylovací schopnost přítom-
ného hmyzu, ale i fytosanitární vliv ného hmyzu, ale i fytosanitární vliv 
samotářských vosiček, zlatěnek či samotářských vosiček, zlatěnek či 
škvorů. Hotel vybudovali na začát-škvorů. Hotel vybudovali na začát-
ku května členové ZO ČSOP JARO ku května členové ZO ČSOP JARO 
Jaroměř.Jaroměř.

Méně viditelným zásahem je Méně viditelným zásahem je 
umístění 13 včelích úlů do seve-umístění 13 včelích úlů do seve-
rozápadní louky. Po ročním vy-rozápadní louky. Po ročním vy-
jednávání se konečně podařilo do jednávání se konečně podařilo do 
parku umístit nejen nástavkové parku umístit nejen nástavkové 
úly, ale i samotná včelstva, a tak úly, ale i samotná včelstva, a tak 
je Včeloviště konečně úplné ve je Včeloviště konečně úplné ve 
své funkci. O jeho plnou funkč-své funkci. O jeho plnou funkč-
nost se bude starat pan Honzák nost se bude starat pan Honzák 
z Čihadel (majitel prodejny vče-z Čihadel (majitel prodejny vče-
lích produktů v Masarykově uli-lích produktů v Masarykově uli-
ci). Návštěvníci parku nemusí mít ci). Návštěvníci parku nemusí mít 
strach ze žihadel, protože včelstva strach ze žihadel, protože včelstva 
jsou umístěna v loukách dále od jsou umístěna v loukách dále od 
cest.cest.

Pro veřejnost zcela nenápadnou Pro veřejnost zcela nenápadnou 
činností je prověřování nové stud-činností je prověřování nové stud-
ny pro zámecký park. Po stálých ny pro zámecký park. Po stálých 
technických problémech s odběrem technických problémech s odběrem 
vody z farní studny jsme se rozhodli vody z farní studny jsme se rozhodli 
zřídit vlastní zdroj vody. Opatření je zřídit vlastní zdroj vody. Opatření je 
to sice fi nančně náročné, ale dle na-to sice fi nančně náročné, ale dle na-
šeho názoru není možné nemít stálý šeho názoru není možné nemít stálý 
a spolehlivý zdroj vody pro 21 ha vel-a spolehlivý zdroj vody pro 21 ha vel-
ký park. První místo pro zřízení vr-ký park. První místo pro zřízení vr-
tané studny bylo vytipováno v ploše tané studny bylo vytipováno v ploše 
mezi zámeckou vrátnicí a kostelem. mezi zámeckou vrátnicí a kostelem. 
Druhé místo, které se právě prově-Druhé místo, které se právě prově-
řuje, je stará studna mezi kostelem řuje, je stará studna mezi kostelem 
a zahradním domkem. Zde již byla a zahradním domkem. Zde již byla 
studny vyčištěna do původní hloub-studny vyčištěna do původní hloub-
ky 17 m a nyní se zvažuje její další ky 17 m a nyní se zvažuje její další 
prohloubení. S ohledem na výsledky prohloubení. S ohledem na výsledky 
hydrogeologického průzkumu před-hydrogeologického průzkumu před-
pokládáme konečnou hloubku stud-pokládáme konečnou hloubku stud-
ny 25 – 30 m.ny 25 – 30 m.

Na tomto místě je třeba uvést, Na tomto místě je třeba uvést, 
že bez kvalitního zdroje vody nelze že bez kvalitního zdroje vody nelze 
uvažovat o dalších výsadbách dřevin uvažovat o dalších výsadbách dřevin 
a květin do parku, stejně jako o záso-a květin do parku, stejně jako o záso-
bování letního kina vodou. Doufejme bování letního kina vodou. Doufejme 
tedy, že se do konce prázdnin podaří tedy, že se do konce prázdnin podaří 
novou studnu dokončit.novou studnu dokončit.

Stanislav SvobodaStanislav Svoboda
odbor životního prostředíodbor životního prostředí

Po dlouhé době jsme vyrazili na Po dlouhé době jsme vyrazili na 
entomologickou exkurzi. Cílem entomologickou exkurzi. Cílem 
poznání byl bývalý vojenský výcvi-poznání byl bývalý vojenský výcvi-
kový prostor Mladá. Počasí nám kový prostor Mladá. Počasí nám 
v sobotu 9. 6. přálo, dokonce bylo v sobotu 9. 6. přálo, dokonce bylo 
místy až horko. Sraz účastníků se místy až horko. Sraz účastníků se 
konal na křižovatce ulic Mírové konal na křižovatce ulic Mírové 
a Ostravské v Milovicích, odkud a Ostravské v Milovicích, odkud 
jsme vyrazili na místa neznámá. jsme vyrazili na místa neznámá. 

Průvodcem nám byl Pavel Mar-Průvodcem nám byl Pavel Mar-
houl z DAPHNE – Institutu apli-houl z DAPHNE – Institutu apli-
kované ekologie a Petra Málková kované ekologie a Petra Málková 
z České zemědělské univerzity z České zemědělské univerzity 
v Praze. Ti na začátku vyzbrojili v Praze. Ti na začátku vyzbrojili 
členy expedice lupami, kelímky a členy expedice lupami, kelímky a 
síťkami na motýly a další ulovené síťkami na motýly a další ulovené 

Viděli jsme listonoha

brouky.  Pak jsme se rozeběhli po brouky.  Pak jsme se rozeběhli po 
loukách a lovili. První úlovek, který loukách a lovili. První úlovek, který 
pro nás Pavel zajistil již v 6 hodin pro nás Pavel zajistil již v 6 hodin 
ráno, byl chroustek žlutavý. Tento ráno, byl chroustek žlutavý. Tento 
brouk se nevyskytuje jinde v ČR, brouk se nevyskytuje jinde v ČR, 
na rozdíl od velmi hojného chrous-na rozdíl od velmi hojného chrous-
ta maďalového nebo obecného, ta maďalového nebo obecného, 
kteří se v Milovicích před měsícem kteří se v Milovicích před měsícem 
hojně rojili.hojně rojili.

Následoval lov denních motýlů, Následoval lov denních motýlů, 
kterému dominovaly druhy mod-kterému dominovaly druhy mod-
rásek černolemý, okáč třeslicový rásek černolemý, okáč třeslicový 
a okáč strdivkový. Z brouků se poda-a okáč strdivkový. Z brouků se poda-
řilo ulovit např. poměrně vzácného řilo ulovit např. poměrně vzácného 
svižníka německého, který skončil svižníka německého, který skončil 
v Pavlově výukové sbírce (na rozdíl v Pavlově výukové sbírce (na rozdíl 

od ostatních ulovených exemplářů, od ostatních ulovených exemplářů, 
kteří byli zpět vypuštěni). Poměrně kteří byli zpět vypuštěni). Poměrně 
hojně byly zastoupeny ploštice např. hojně byly zastoupeny ploštice např. 
ploštice obilná, kněžice chlupatá, ploštice obilná, kněžice chlupatá, 
vroubenka smrdutá. Přes poměrně vroubenka smrdutá. Přes poměrně 
časný termín jsme viděli i saranče časný termín jsme viděli i saranče 
zlatožluté a kobylku zelenou.zlatožluté a kobylku zelenou.

Po úspěšném lovu na louce byl Po úspěšném lovu na louce byl 
další směr průzkumu veden na další směr průzkumu veden na 
okraj lesa ke kalužím, které hostí okraj lesa ke kalužím, které hostí 
kriticky ohrožené žábronožky a lis-kriticky ohrožené žábronožky a lis-
tonohy letní. Měli jsme štěstí a po-tonohy letní. Měli jsme štěstí a po-
dařilo se nám spatřit a nafotit i tyto dařilo se nám spatřit a nafotit i tyto 
poklady místní přírody. Zvláště rej poklady místní přírody. Zvláště rej 
listonohů v kalužích byl pro malé listonohů v kalužích byl pro malé 
entomology podívanou, na kterou entomology podívanou, na kterou 
jistě hned tak nezapomenou. jistě hned tak nezapomenou. 

Na závěr připomenu specifi-Na závěr připomenu specifi-
kum vojenského prostoru Mladá, kum vojenského prostoru Mladá, 
které spočívá v tom, že nejdůle-které spočívá v tom, že nejdůle-
žitější péčí o dané území je sou-žitější péčí o dané území je sou-
stavné porušování travních ploch stavné porušování travních ploch 
(nikoliv lesů). Je proto žádoucí, (nikoliv lesů). Je proto žádoucí, 
aby se zde pohybovalo co největ-aby se zde pohybovalo co největ-
ší množství čtyřkolek i vojenské ší množství čtyřkolek i vojenské 
techniky. Bez jejich pomoci by techniky. Bez jejich pomoci by 
totiž právě zmínění kriticky ohro-totiž právě zmínění kriticky ohro-
žení živočichové i rostliny nepře-žení živočichové i rostliny nepře-
žili. Názornou ukázkou je třeba žili. Názornou ukázkou je třeba 
výskyt hořce křížatého, který se výskyt hořce křížatého, který se 
vyskytuje jen tam, kde je travní vyskytuje jen tam, kde je travní 
drn porušený. drn porušený. 

Stanislav SvobodaStanislav Svoboda
odbor životního prostředíodbor životního prostředí
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Lysá nad Labem a okolí za II. světové války (5. část)

V únoru letošního roku bylo v Lysé V únoru letošního roku bylo v Lysé 
nad Labem otevřeno nové obchodní nad Labem otevřeno nové obchodní 
místo UniCredit Bank. Požádali jsme místo UniCredit Bank. Požádali jsme 
ředitele pobočky Ing. Aleše Zethnera, ředitele pobočky Ing. Aleše Zethnera, 
MBA o rozhovor na aktuální téma MBA o rozhovor na aktuální téma 
konsolidace úvěrů. konsolidace úvěrů. 

Co je to konsolidace úvěrů?Co je to konsolidace úvěrů?
Konsolidace znamená sloučení Konsolidace znamená sloučení 

různých úvěrových závazků klienta různých úvěrových závazků klienta 
do jednoho úvěru s možností opti-do jednoho úvěru s možností opti-
malizace splátky dle požadavku kli-malizace splátky dle požadavku kli-
enta. Celkovou částku úvěru je také enta. Celkovou částku úvěru je také 
možné navýšit o dodatečné fi nanční možné navýšit o dodatečné fi nanční 
prostředky, které jsou klientovi vol-prostředky, které jsou klientovi vol-
ně k dispozici.ně k dispozici.

Jaký má konsolidace význam?Jaký má konsolidace význam?
Sloučení všech úvěrů do jednoho Sloučení všech úvěrů do jednoho 

umožňuje docílit minimálně jednoho umožňuje docílit minimálně jednoho 
z následujících efektů:z následujících efektů:
• Snížení měsíční splátky úvěru• Snížení měsíční splátky úvěru
• Získání dodatečných finančních pro-• Získání dodatečných finančních pro-
 středků při stejné měsíční splátce středků při stejné měsíční splátce
• Zpřehlednění všech úvěrů• Zpřehlednění všech úvěrů
• Snížení nákladů na vedení jednot-• Snížení nákladů na vedení jednot-
 livých úvěrových účtů livých úvěrových účtů

Co všechno lze do konsolidace půj-Co všechno lze do konsolidace půj-
ček zahrnout?ček zahrnout?

Do konsolidace je možné zahrnout Do konsolidace je možné zahrnout 
obecně většinu úvěrových závazků obecně většinu úvěrových závazků 
klienta, jako je spotřebitelský úvěr, klienta, jako je spotřebitelský úvěr, 
kreditní (úvěrová) karta, či konto-kreditní (úvěrová) karta, či konto-
korent od různých poskytovatelů. I v korent od různých poskytovatelů. I v 
případě, že má klient jen jediný úvě-případě, že má klient jen jediný úvě-
rový produkt, je možné jej refi nanco-rový produkt, je možné jej refi nanco-
vat.vat.

Co naopak do konsolidace zahr-Co naopak do konsolidace zahr-
nout nelze?nout nelze?

Prostřednictvím konsolidace úvě-Prostřednictvím konsolidace úvě-
rů nelze fi nancovat hypotéky a úvěry rů nelze fi nancovat hypotéky a úvěry 
ze stavebního spoření. Tyto produkty ze stavebního spoření. Tyto produkty 
je ale možné refi nancovat prostřed-je ale možné refi nancovat prostřed-
nictvím našeho hypotečního úvěru.nictvím našeho hypotečního úvěru.

Finanční poradna: Co je to konsolidace úvěrů?
Pro koho je konsolidace úvěrů Pro koho je konsolidace úvěrů 
vhodná?vhodná?

Pro všechny, kteří mají alespoň je-Pro všechny, kteří mají alespoň je-
den úvěrový závazek u jiného posky-den úvěrový závazek u jiného posky-
tovatele a uvažují o optimalizaci svého tovatele a uvažují o optimalizaci svého 
úvěrového zatížení. Většina klientů úvěrového zatížení. Většina klientů 
přichází s požadavkem na snížení výše přichází s požadavkem na snížení výše 
měsíční splátky a pro většinu klientů měsíční splátky a pro většinu klientů 
nalezneme řešení. Ze statistik víme, že nalezneme řešení. Ze statistik víme, že 
typickým žadatelem je muž středního typickým žadatelem je muž středního 
věku se středoškolským vzděláním věku se středoškolským vzděláním 
a mírně nadprůměrným příjmem, což a mírně nadprůměrným příjmem, což 
potvrzuje fakt, že se klienti žádající potvrzuje fakt, že se klienti žádající 
o konsolidaci úvěrů rekrutují nejenom o konsolidaci úvěrů rekrutují nejenom 
z řad lidí, kteří mají problémy se splá-z řad lidí, kteří mají problémy se splá-
cením svých závazků, ale také z řad cením svých závazků, ale také z řad 
těch, kteří se snaží jednoduše ušetřit. těch, kteří se snaží jednoduše ušetřit. 

Jak náročný je celý proces a co Jak náročný je celý proces a co 
všechno k němu potřebuji?všechno k němu potřebuji?

Celý proces od první návštěvy do Celý proces od první návštěvy do 
vyplacení prostředků zabere obvykle vyplacení prostředků zabere obvykle 
jen několik málo dnů. Během první jen několik málo dnů. Během první 
schůzky nahlédneme s klientem do schůzky nahlédneme s klientem do 
bankovních registrů a navrhneme bankovních registrů a navrhneme 
fi nanční řešení. Pokud je klient ak-fi nanční řešení. Pokud je klient ak-
ceptuje, zahájíme schvalovací pro-ceptuje, zahájíme schvalovací pro-
ces. Schválení je buď okamžité, nebo ces. Schválení je buď okamžité, nebo 
maximálně do jednoho dne. Pokud je maximálně do jednoho dne. Pokud je 
konsolidace schválena, potřebujeme konsolidace schválena, potřebujeme 
již jen podklady ke starým úvěrům, již jen podklady ke starým úvěrům, 
abychom je mohli za klienta v pořád-abychom je mohli za klienta v pořád-
ku doplatit.ku doplatit.

Jak hodnotíte dosavadní zájem Jak hodnotíte dosavadní zájem 
o konsolidaci a kolik ušetří?o konsolidaci a kolik ušetří?

Zájem je velký, o čemž svědčí Zájem je velký, o čemž svědčí 
i bankovní čísla. Klienti UniCredit i bankovní čísla. Klienti UniCredit 
Bank ušetřili již více než 12 milionů Bank ušetřili již více než 12 milionů 
Kč na nákladech spojených s úhra-Kč na nákladech spojených s úhra-
dou mimořádné splátky při sloučení dou mimořádné splátky při sloučení 
stávajících úvěrů. V průměru jde stávajících úvěrů. V průměru jde 
o tři závazky v celkové výši 200 tis. Kč. o tři závazky v celkové výši 200 tis. Kč. 
Převedením k nám ušetří průměrný Převedením k nám ušetří průměrný 
klient kolem 40 tis. Kč na nákladech klient kolem 40 tis. Kč na nákladech 
za celou dobu splácení. Z dosavadní za celou dobu splácení. Z dosavadní 

zkušenosti také víme, že průměrná zkušenosti také víme, že průměrná 
úroková sazba, se kterou k nám kli-úroková sazba, se kterou k nám kli-
enti přicházejí, dosahuje v průměru enti přicházejí, dosahuje v průměru 
16,6 %, zatímco od nás si odnášejí 16,6 %, zatímco od nás si odnášejí 
sazbu nižší než 10 %. Klienti tudíž sazbu nižší než 10 %. Klienti tudíž 
získají až o 40 % nižší úrokovou saz-získají až o 40 % nižší úrokovou saz-
bu. Od ledna tohoto roku poskytuje bu. Od ledna tohoto roku poskytuje 
UniCredit Bank slučování úvěrů pro UniCredit Bank slučování úvěrů pro 
rodiny, tedy obou žadatelů najednou, rodiny, tedy obou žadatelů najednou, 
do jednoho úvěru. do jednoho úvěru. 

Je konsolidace jediným způsobem, Je konsolidace jediným způsobem, 
jak snížit fi nanční náklady?jak snížit fi nanční náklady?

Jediným řešením určitě není. Jediným řešením určitě není. 
Všem klientům nabízíme možnost Všem klientům nabízíme možnost 
převedení nejen úvěrů, ale i běžného převedení nejen úvěrů, ale i běžného 
účtu, na velmi zajímavé podmín-účtu, na velmi zajímavé podmín-

ky. V našem produktovém portfo-ky. V našem produktovém portfo-
liu máme celou řadu atraktivních liu máme celou řadu atraktivních 
produktů pro každého. Namátkou produktů pro každého. Namátkou 
zmiňme spořící účet se zhodnoce-zmiňme spořící účet se zhodnoce-
ním 2,5 % p.a. nebo převratnou hy-ním 2,5 % p.a. nebo převratnou hy-
potéku se sazbou rovněž 2,5 % p.a. potéku se sazbou rovněž 2,5 % p.a. 
Rodinné fi nance jsou ale věcí velmi Rodinné fi nance jsou ale věcí velmi 
individuální, proto zvu všechny na individuální, proto zvu všechny na 
návštěvu naší pobočky, kde se o nich návštěvu naší pobočky, kde se o nich 
rádi osobně pobavíme do požadova-rádi osobně pobavíme do požadova-
ných detailů.ných detailů.

Děkujeme za rozhovor.Děkujeme za rozhovor.
UniCredit Bank ExpresUniCredit Bank Expres

Husovo nám. 17/175, Lysá n. L.Husovo nám. 17/175, Lysá n. L.
Tel.: +420 955 964 195Tel.: +420 955 964 195

E-mail: expres.lysanadlabem@E-mail: expres.lysanadlabem@
unicreditgroup.czunicreditgroup.cz

Je červen 1942. Stanné právo. Je červen 1942. Stanné právo. 
Popravy. Neúspěšné pátrání po pa-Popravy. Neúspěšné pátrání po pa-
chatelích atentátu. Lidická tragédie chatelích atentátu. Lidická tragédie 
10. června 1942 otřese světem. Ale 10. června 1942 otřese světem. Ale 
má přijít ještě další akt pomsty, nebyli má přijít ještě další akt pomsty, nebyli 
dosud vypátráni pachatelé atentátu. dosud vypátráni pachatelé atentátu. 
16. června 1942 se přihlásí na gestapu 16. června 1942 se přihlásí na gestapu 
v Praze parašutista Karel Čurda a při v Praze parašutista Karel Čurda a při 
výslechu prozradí lidi, kteří pomáhali výslechu prozradí lidi, kteří pomáhali 
atentátníkům. Následně pak prozradí atentátníkům. Následně pak prozradí 
místo jejich úkrytu v kostele v Resslově místo jejich úkrytu v kostele v Resslově 
ulici, a po akci jednotek SS 18. června ulici, a po akci jednotek SS 18. června 
identifi kuje své bývalé kamarády. Tra-identifi kuje své bývalé kamarády. Tra-
gická hra ještě nekončí.gická hra ještě nekončí.

Na Pardubicku stále působí vy-Na Pardubicku stále působí vy-
sílačka Libuše, která v době kolem sílačka Libuše, která v době kolem 

příprav a provedení atentátu byla příprav a provedení atentátu byla 
jediným spojením s exilovou vládou jediným spojením s exilovou vládou 
a velením čs. armády v zahraničí. Při a velením čs. armády v zahraničí. Při 
výsleších Karla Čurdy a V. Gerika se výsleších Karla Čurdy a V. Gerika se 
gestapáci dozvědí o vesnici Ležáky, gestapáci dozvědí o vesnici Ležáky, 
vysílačce Libuši, radistovi Potůčkovi, vysílačce Libuši, radistovi Potůčkovi, 
kapitánu Bartošovi a jejich pomocní-kapitánu Bartošovi a jejich pomocní-
cích z ležáckého mlýna a lomu Hlu-cích z ležáckého mlýna a lomu Hlu-
boká.boká.

Šéf pardubického gestapa Ger-Šéf pardubického gestapa Ger-
hardt Clages navrhl svým nadříze-hardt Clages navrhl svým nadříze-
ným v Praze, aby Ležáky, centrum od-ným v Praze, aby Ležáky, centrum od-
bojové činnosti, byly potrestány ještě bojové činnosti, byly potrestány ještě 
krutěji než Lidice. Žádal pro všechny krutěji než Lidice. Žádal pro všechny 
obyvatele okamžitou smrt. Již v ne-obyvatele okamžitou smrt. Již v ne-
děli 21. června odvezlo gestapo děli 21. června odvezlo gestapo 

mlynáře Švandu, který podporoval mlynáře Švandu, který podporoval 
a ukrýval parašutisty. V pondělí a ukrýval parašutisty. V pondělí 
22. června byla zatčena mlynářka 22. června byla zatčena mlynářka 
Švandová, její bratr Stulík s manžel-Švandová, její bratr Stulík s manžel-
kou a jejími rodiči.kou a jejími rodiči.

Ve středu 24. června byly Ležáky Ve středu 24. června byly Ležáky 
obklíčeny, obyvatelé byli zatčeni a od-obklíčeny, obyvatelé byli zatčeni a od-
vezeni nejprve do oblastní služebny vezeni nejprve do oblastní služebny 
gestapa v Pardubicích. Jejich domky gestapa v Pardubicích. Jejich domky 
byly zapáleny. Ve večerních hodin-byly zapáleny. Ve večerních hodin-
kách byli muži (16) i ženy (17) postří-kách byli muži (16) i ženy (17) postří-
leni v Zámečku v Pardubičkách. Spo-leni v Zámečku v Pardubičkách. Spo-
lu s nimi bylo zastřeleno 40 občanů lu s nimi bylo zastřeleno 40 občanů 
Pardubic a 15 občanů z Náchodska, Pardubic a 15 občanů z Náchodska, 
kteří se ukrývali a podporovali para-kteří se ukrývali a podporovali para-
šutisty. Mezi zastřelenými nevinný-šutisty. Mezi zastřelenými nevinný-

mi občany Ležáků byli i šestnáctiletá mi občany Ležáků byli i šestnáctiletá 
Helena Skalická, sedmnáctiletá Rů-Helena Skalická, sedmnáctiletá Rů-
žena Tomková a osmnáctiletý Karel žena Tomková a osmnáctiletý Karel 
Tomek. Mladší děti (celkem 14) byly Tomek. Mladší děti (celkem 14) byly 
odvezeny do říše tak jako děti z Lidic. odvezeny do říše tak jako děti z Lidic. 
Jen dvě děti, sestry Jarmila a Marie Jen dvě děti, sestry Jarmila a Marie 
Štulíkovy, kterým bylo v době tragé-Štulíkovy, kterým bylo v době tragé-
die 3 a 1 rok, byly nalezeny a vrátily se die 3 a 1 rok, byly nalezeny a vrátily se 
k příbuzným.k příbuzným.

K. H. Frank hlásil do Berlína vý-K. H. Frank hlásil do Berlína vý-
sledky odvetných akcí za atentát na sledky odvetných akcí za atentát na 
R. Heydricha: zatčeno 3180 Čechů, R. Heydricha: zatčeno 3180 Čechů, 
zastřeleno 1357 Čechů, vyhlazeny zastřeleno 1357 Čechů, vyhlazeny 
2 české vesnice – Lidice (95 domů) 2 české vesnice – Lidice (95 domů) 
a Ležáky (9 domů).a Ležáky (9 domů).

Božena BacílkováBožena Bacílková

... k jednání zastupitelstva města...
Tento článek vznikl z důvodu, že Tento článek vznikl z důvodu, že 

jsem nemohl na veřejném jednání, jsem nemohl na veřejném jednání, 
Zastupitelstva města Lysá nad La-Zastupitelstva města Lysá nad La-
bem konaného 11. 4. 2012, přednést bem konaného 11. 4. 2012, přednést 
své námitky a připomínky k jednotli-své námitky a připomínky k jednotli-
vým usnesením Rady města.vým usnesením Rady města.

Usnesením RM 204 je odsouhla-Usnesením RM 204 je odsouhla-
seno vybavení MŠ ve výši 1,830.906,- seno vybavení MŠ ve výši 1,830.906,- 
Kč. Vzhledem k tak vysokému obje-Kč. Vzhledem k tak vysokému obje-
mu při kapacitě 50 dětí by měla být mu při kapacitě 50 dětí by měla být 
předložena položková specifi kace, předložena položková specifi kace, 
ze které bude patrna cena za práce ze které bude patrna cena za práce 
a provedené dodávky vybavení.a provedené dodávky vybavení.

Mnozí se ptají, proč tvrdím, že Mnozí se ptají, proč tvrdím, že 
vedení města a Radní jsou amatéři. vedení města a Radní jsou amatéři. 
Jedním z důvodů je to, že jim ne-Jedním z důvodů je to, že jim ne-
chci podsouvat špatné ziskuchtivé chci podsouvat špatné ziskuchtivé 
a korupční úmysly. Pak dělají chyby, a korupční úmysly. Pak dělají chyby, 
protože jsou amatéři. K tomu mám protože jsou amatéři. K tomu mám 
několik důkazů.několik důkazů.

I.) když upozorním na nedokona-I.) když upozorním na nedokona-
lost projektu, má upozornění jsou lost projektu, má upozornění jsou 
přehlížena. Následně vznikají více-přehlížena. Následně vznikají více-
práce, která jsou větší než 30 % z pů-práce, která jsou větší než 30 % z pů-
vodní ceny. Nedovedu si představit, vodní ceny. Nedovedu si představit, 
že bych za hluboké totality továrnu že bych za hluboké totality továrnu 

za 120 mil. rozestavěl a žádal za-za 120 mil. rozestavěl a žádal za-
městnavatele, aby mi přidal dalších městnavatele, aby mi přidal dalších 
40 milionů. Zřejmě bych byl okamži-40 milionů. Zřejmě bych byl okamži-
tě odvolán, zbaven své funkce, podro-tě odvolán, zbaven své funkce, podro-
ben lékařskému vyšetření zda jsem ben lékařskému vyšetření zda jsem 
se nezbláznil, následně postaven se nezbláznil, následně postaven 
před soud a odsouzen za způsobe-před soud a odsouzen za způsobe-
nou škodu. Naše vedení města spolu nou škodu. Naše vedení města spolu 
s radními však odsouhlasí vícepráce s radními však odsouhlasí vícepráce 
přesahující o více než 30 % rozpočto-přesahující o více než 30 % rozpočto-
vanou cenu a ještě si to chtějí nechat vanou cenu a ještě si to chtějí nechat 
potvrdit zastupitelstvem. Když jsem potvrdit zastupitelstvem. Když jsem 
je upozornil na zákon o veřejných za-je upozornil na zákon o veřejných za-
kázkách, který nepřipouští takovéto kázkách, který nepřipouští takovéto 
řešení, požadavek na odsouhlasení řešení, požadavek na odsouhlasení 
víceprací  se v tomto rozsahu v za-víceprací  se v tomto rozsahu v za-
stupitelstvu již neobjevil.stupitelstvu již neobjevil.

Rada města spolu s jeho vedením Rada města spolu s jeho vedením 
se snaží diktovat Kontrolnímu výbo-se snaží diktovat Kontrolnímu výbo-
ru zastupitelstva, co smí kontrolo-ru zastupitelstva, co smí kontrolo-
vat a co ne, přestože je obecně platný vat a co ne, přestože je obecně platný 
zákon o obcích a výklad ministerstva zákon o obcích a výklad ministerstva 
vnitra v této věci. Už jen tato skuteč-vnitra v této věci. Už jen tato skuteč-
nost budí dojem snahy vedení měs-nost budí dojem snahy vedení měs-
ta, o zakrytí nějakých nepravostí. ta, o zakrytí nějakých nepravostí. 

Pokračování na str. 20
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II.) Rovněž chci upozornit na sku-II.) Rovněž chci upozornit na sku-
tečnost, potvrzující náš názor na ne-tečnost, potvrzující náš názor na ne-
vhodnost výstavby OC v lokalitě Na vhodnost výstavby OC v lokalitě Na 
Mlíčníku. Po předchozím souhlasu Mlíčníku. Po předchozím souhlasu 
s navýšením terénu o 40 cm předlo-s navýšením terénu o 40 cm předlo-
žil zpracovatel dokumentace pro ÚR žil zpracovatel dokumentace pro ÚR 
žádost o další navýšení terénu – na žádost o další navýšení terénu – na 
65 cm. Tím se zvýší zatížení této lo-65 cm. Tím se zvýší zatížení této lo-
kality stavebními mechanismy - po-kality stavebními mechanismy - po-
čtem vozidel dopravujících zeminu čtem vozidel dopravujících zeminu 
o 50 %. Rovněž se zvýší celkový ná-o 50 %. Rovněž se zvýší celkový ná-
klad na výstavbu a prodlouží se doba klad na výstavbu a prodlouží se doba 
výstavby. To jsou ztráty investora za výstavby. To jsou ztráty investora za 
nerespektování místních podmínek nerespektování místních podmínek 
Nutno připomenout, že na těchto Nutno připomenout, že na těchto 
ztrátách má svůj podíl i radnice, po-ztrátách má svůj podíl i radnice, po-
volením takovéto výstavby (na místo volením takovéto výstavby (na místo 
původně určené městské rezervy původně určené městské rezervy 
pro rozšíření sportovišť stadionu pro rozšíření sportovišť stadionu 
v původním Územním plánu) v této v původním Územním plánu) v této 
oblasti. oblasti. 

Na minulém zasedání zastupi-Na minulém zasedání zastupi-
telstva jsem upozornil na nelegální telstva jsem upozornil na nelegální 
darování majetku města x mdarování majetku města x m3 zemi- zemi-
ny společnosti provádějící výstavbu ny společnosti provádějící výstavbu 
OC v oblasti Na Mlíčníku. Současně OC v oblasti Na Mlíčníku. Současně 
jsem předal z internetu stažené a vy-jsem předal z internetu stažené a vy-
tištěné nabídky na odprodej zeminy tištěné nabídky na odprodej zeminy 
od různých těžebních společností. od různých těžebních společností. 
V odpovědi na moji interpelaci pan V odpovědi na moji interpelaci pan 
starosta píše, cituji…“přestože se jed-starosta píše, cituji…“přestože se jed-
ná o neprodejný materiál….… pokud ná o neprodejný materiál….… pokud 
máte zájemce… budu rád, pokud mi máte zájemce… budu rád, pokud mi 
na něj poskytnete kontakt.“ konec ci-na něj poskytnete kontakt.“ konec ci-
tátu. Nevím co k tomu říci. Je vedení tátu. Nevím co k tomu říci. Je vedení 
města opravdu tak slabým vyjedna-města opravdu tak slabým vyjedna-
vatelem, že nedovede stavební fi r-vatelem, že nedovede stavební fi r-
mu přesvědčit o výhodnosti odkupu mu přesvědčit o výhodnosti odkupu 
zeminy pro navýšení terénu, nyní již zeminy pro navýšení terénu, nyní již 
o 65 cm, v místě stavby? Rozhodně o 65 cm, v místě stavby? Rozhodně 
fi rma zeminu musí dovézt a někde fi rma zeminu musí dovézt a někde 
nakoupit. Jen ušetřené náklady za nakoupit. Jen ušetřené náklady za 
dopravu při dnešní ceně PHM bohatě dopravu při dnešní ceně PHM bohatě 
pokryjí náklad za cenu zeminy. Kvali-pokryjí náklad za cenu zeminy. Kvali-
tu navážky by měl před jejím použi-tu navážky by měl před jejím použi-
tím prověřit Stavební úřad a připustit tím prověřit Stavební úřad a připustit 
zeminu z její městské skládky. Zde se zeminu z její městské skládky. Zde se 
rovněž musím zeptat, zda je zajištěno rovněž musím zeptat, zda je zajištěno 
bezpečné odvedení povrchových vod bezpečné odvedení povrchových vod 
z přívalových dešťů. Je schopný prů-z přívalových dešťů. Je schopný prů-
točný profi l Doubravského potoka točný profi l Doubravského potoka 
převést dešťové a zejména přívalové převést dešťové a zejména přívalové 
ze zpevněných částí města uličními ze zpevněných částí města uličními 
a domovními vpustmi z Masarykovy a domovními vpustmi z Masarykovy 
ulice, nám. B. Hrozného, Zámecké ulice, nám. B. Hrozného, Zámecké 
ulice a nově i zastavěné plochy OC, ulice a nově i zastavěné plochy OC, 
která spolu s parkovištěm činí více která spolu s parkovištěm činí více 
než 10 000 mnež 10 000 m3. Pojme tyto vody také . Pojme tyto vody také 
zatrubněná část, mezi stadionem zatrubněná část, mezi stadionem 
a ulicí 5. května, ústící za tratí ČD a ulicí 5. května, ústící za tratí ČD 
do otevřeného koryta? Obyvatelům do otevřeného koryta? Obyvatelům 
okolních nemovitostí by to mělo měs-okolních nemovitostí by to mělo měs-
to garantovat.to garantovat.

III.) Navíc se RM snaží zahá-III.) Navíc se RM snaží zahá-
jit další megalomanské akce bez jit další megalomanské akce bez 

ohledu na schválené priority v rám-ohledu na schválené priority v rám-
ci Strategického plánu rozvoje a ci Strategického plánu rozvoje a 
Komunitního plánu města např. Komunitního plánu města např. 
usnesením č.: 208 přijatým na mi-usnesením č.: 208 přijatým na mi-
mořádném zasedání Rady města mořádném zasedání Rady města 
odsouhlasila uzavření smlouvy o odsouhlasila uzavření smlouvy o 
dílo na opravu klášterních teras – dílo na opravu klášterních teras – 
I. Etapa oprava jižní ohradní zdi, kde I. Etapa oprava jižní ohradní zdi, kde 
krom jiného je i naprosto neprůhledné krom jiného je i naprosto neprůhledné 
výběrové řízení na jejího dodavatele. výběrové řízení na jejího dodavatele. 
Pro informaci veřejnosti upozorňuji, Pro informaci veřejnosti upozorňuji, 
že není dosud zpracována a předána že není dosud zpracována a předána 
projektová dokumentace, avšak již projektová dokumentace, avšak již 
byl vybrán dodavatel – jediný, který se byl vybrán dodavatel – jediný, který se 
o tuto stavební zakázku ucházel a do-o tuto stavební zakázku ucházel a do-
hodnuta cena za dílo Obvyklý způsob hodnuta cena za dílo Obvyklý způsob 
je, že dle zpracované dokumentace se je, že dle zpracované dokumentace se 
z více (minimálně dvou nabídek) vy-z více (minimálně dvou nabídek) vy-
bírá dodavatel. Pokud město obdrží bírá dodavatel. Pokud město obdrží 
pouze jednu nabídku, je veřejná za-pouze jednu nabídku, je veřejná za-
kázka zrušena. Pro informaci též uvá-kázka zrušena. Pro informaci též uvá-
dím, že od 1. 4. 2012  platí novela zá-dím, že od 1. 4. 2012  platí novela zá-
kona o zadávání veřejných zakázek. kona o zadávání veřejných zakázek. 
Spěch, s kterým se zadání této inves-Spěch, s kterým se zadání této inves-
tice na poslední chvíli platnosti staré-tice na poslední chvíli platnosti staré-
ho zákona projednávalo, budí dojem ho zákona projednávalo, budí dojem 
pravděpodobné snahy dohodnout pravděpodobné snahy dohodnout 
vše před koncem 03/2012 a vyhnout vše před koncem 03/2012 a vyhnout 
se novému znění zákona. Finanční se novému znění zákona. Finanční 
objem zakázky nad 2,0 mil. Kč rozdě-objem zakázky nad 2,0 mil. Kč rozdě-
lený do dvou roků dle usnesení č.: 208 lený do dvou roků dle usnesení č.: 208 
z mimořádného jednání RM kona-z mimořádného jednání RM kona-
ného dne 27. 3. 2012, je jen optická ného dne 27. 3. 2012, je jen optická 
úprava, aby mohli rozhodnout radní úprava, aby mohli rozhodnout radní 
o realizaci bez souhlasu Zastupitel-o realizaci bez souhlasu Zastupitel-
stva. To si však zastupitelstvo vymínilo stva. To si však zastupitelstvo vymínilo 
již v minulém volebním období. Nyní již v minulém volebním období. Nyní 
však několik dotazů k vedení města však několik dotazů k vedení města 
a radním...a radním...
1) Jak chcete kontrolovat správnost 1) Jak chcete kontrolovat správnost 
 díla – stavby, bez platné projekto- díla – stavby, bez platné projekto-
 vé dokumentace? vé dokumentace?
2)  Kdo bude technický dozor inves-2)  Kdo bude technický dozor inves-
 tora a dle čeho se bude řídit?                                                 tora a dle čeho se bude řídit?                                                
 K terasám, jako takovým jsou  K terasám, jako takovým jsou 
 další otázky - Kdo bude provádět  další otázky - Kdo bude provádět 
 další etapy?  další etapy? 
3)  Kdo, kdy prováděl geologický 3)  Kdo, kdy prováděl geologický 
 průzkum a s jakým výsledkem?                                             průzkum a s jakým výsledkem?                                            
4)  Byl proveden statický výpočet kdy 4)  Byl proveden statický výpočet kdy 
 a kým, s jakými výsledky? a kým, s jakými výsledky?
5)  Jak hluboko a jakým způsobem 5)  Jak hluboko a jakým způsobem 
 mají být terasy založeny?                                                                                                   mají být terasy založeny?                                                                                                  
6)  Jaké jsou rozměry teras (výška, 6)  Jaké jsou rozměry teras (výška, 
 šířka a hloubka)?                                                                                    šířka a hloubka)?                                                                                   
7)  Z čeho budou terasy postaveny 7)  Z čeho budou terasy postaveny 
 (kyklopské zdivo, beton, obklad  (kyklopské zdivo, beton, obklad 
 betonu kamenem, smíšené zdivo  betonu kamenem, smíšené zdivo 
 atp.)? atp.)?
8)  Jaké budou armovací plány?                                                                                              8)  Jaké budou armovací plány?                                                                                              
9) Jaká bude hmotnost teras?9) Jaká bude hmotnost teras?
10) Nebude hmotnost teras spolu 10) Nebude hmotnost teras spolu 
 s vadným odvodněním a jejich za- s vadným odvodněním a jejich za-
 ložením příčinou sesuvu svahu?                                                                                                                                         ložením příčinou sesuvu svahu?                                                                                                                                        
11)  Kde jsou vedeny dopravní trasy?                                                                                                                   11)  Kde jsou vedeny dopravní trasy?                                                                                                                   
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12) Kam bude odvážena vytěžená ze-12) Kam bude odvážena vytěžená ze-
 mina a jak se zabrání její zcizení? mina a jak se zabrání její zcizení?
13) Jaká bude volena technologie 13) Jaká bude volena technologie 
 stavby? stavby?
14)  Nebude okolí nadměrně obtěžo-14)  Nebude okolí nadměrně obtěžo-
 váno hlukem z dopravy a ostatní  váno hlukem z dopravy a ostatní 
 stavební činnosti? stavební činnosti?
15) Jak bude řešeno odvodnění povr-15) Jak bude řešeno odvodnění povr-
 chových vod? chových vod?
16) Kde budou drenáže a kam budou 16) Kde budou drenáže a kam budou 
 svedeny? svedeny?
17) Kde bude vedena splašková ka-17) Kde bude vedena splašková ka-
 nalizace a kam bude napojena? nalizace a kam bude napojena?
18) Kde bude veden vodovod na pří-18) Kde bude veden vodovod na pří-
 padné zálivky?  padné zálivky? 
19) Nebude stavbou poškozen či zne-19) Nebude stavbou poškozen či zne-
 hodnocen vodní zdroj pod terasa- hodnocen vodní zdroj pod terasa-
 mi v Žižkově ulici? mi v Žižkově ulici?
20) Odkud bude připojena a jak bude 20) Odkud bude připojena a jak bude 
 rozvedena a jištěna el. energie  rozvedena a jištěna el. energie 
 pro osvětlení teras a případné  pro osvětlení teras a případné 
 drobné spotřebiče?                                                                                                                           drobné spotřebiče?                                                                                                                          
21) Jak budou řešena schodiště 21) Jak budou řešena schodiště 
 s možností jejich celoročního uží- s možností jejich celoročního uží-
 vání a údržby? vání a údržby?
22) Za co bude ručit dodavatel stavby, 22) Za co bude ručit dodavatel stavby, 
 pokud zahájí práce bez řádné PD  pokud zahájí práce bez řádné PD 
 a jaká rizika ponese město?                                                                                                                                         a jaká rizika ponese město?                                                                                                                                        
23) Jak je zajištěna zpětná rekultivace 23) Jak je zajištěna zpětná rekultivace 
 pozemků mezi terasami?                                                              pozemků mezi terasami?                                                             
24) Jsou tato rizika přijatelná pro Sta-24) Jsou tato rizika přijatelná pro Sta-
 vební úřad, odbor ŽP a ostatní  vební úřad, odbor ŽP a ostatní 
 účastníky stavebního řízení?  účastníky stavebního řízení? 

Zodpovězení některých z těchto Zodpovězení některých z těchto 
otázek je zásadní pro další rozhod-otázek je zásadní pro další rozhod-
nutí, jiné mohou být podružné, avšak nutí, jiné mohou být podružné, avšak 
jejich nedomyšlenost může mít zá-jejich nedomyšlenost může mít zá-
sadní vliv na množství víceprací a tím sadní vliv na množství víceprací a tím 
ve svém výsledku i na konečnou cenu ve svém výsledku i na konečnou cenu 
stavby.stavby.

IV.) Ani v zadávání vypracování sta-IV.) Ani v zadávání vypracování sta-
vební dokumentace nemají šťastnou vební dokumentace nemají šťastnou 
ruku. Příkladem může být zadání na ruku. Příkladem může být zadání na 
komunikaci Na Vysoké mezi. O tom komunikaci Na Vysoké mezi. O tom 
viz článek v jiném čísle Listů.viz článek v jiném čísle Listů.

Na veřejném jednání Zastupitel-Na veřejném jednání Zastupitel-
stva 11. 4. 2012 vedení města před-stva 11. 4. 2012 vedení města před-
ložilo žádost majitele jedné ze starých ložilo žádost majitele jedné ze starých 
nemovitostí v Masarykově ulici o sta-nemovitostí v Masarykově ulici o sta-
vební povolení na demolici objektu a vební povolení na demolici objektu a 
stavbu obchodu s bytovou jednotkou stavbu obchodu s bytovou jednotkou 
nad ním. Po diskusi proběhlo hlasová-nad ním. Po diskusi proběhlo hlasová-
ní, kde koalice většinou hlasů zamítla ní, kde koalice většinou hlasů zamítla 
tento projekt s odůvodněním, že by se tento projekt s odůvodněním, že by se 
v Masarykově ulici snížil počet par-v Masarykově ulici snížil počet par-
kovacích míst, že by obchodník jistě kovacích míst, že by obchodník jistě 
měl alespoň 3 auta a ta by parkoval měl alespoň 3 auta a ta by parkoval 
před svým domem na ulici, povole-před svým domem na ulici, povole-
ním vjezdu do dvora že by se zrušilo ním vjezdu do dvora že by se zrušilo 
jedno parkovací místo atp. Vůbec ne-jedno parkovací místo atp. Vůbec ne-
brala na zřetel, že by Masarykova uli-brala na zřetel, že by Masarykova uli-
ce byla obohacena o další obchůdek ce byla obohacena o další obchůdek 
a živnostník, pokud by se mu dařilo, a živnostník, pokud by se mu dařilo, 
odváděl by své daně do městské po-odváděl by své daně do městské po-
kladny. Z hlediska koalice je tam snad kladny. Z hlediska koalice je tam snad 

lepší ten starý dům se zamřížovanými lepší ten starý dům se zamřížovanými 
okny. Pak ve městě investujte a pod-okny. Pak ve městě investujte a pod-
nikejte. nikejte. 

Všichni známe úsloví: Když se ne-Všichni známe úsloví: Když se ne-
chce, je to horší, než když to nejde. chce, je to horší, než když to nejde. 
Kdo chce, hledá možnost, kdo nechce, Kdo chce, hledá možnost, kdo nechce, 
hledá výmluvy.hledá výmluvy.

Další perlou, která se na zastupitel-Další perlou, která se na zastupitel-
stvu povedla: vedení města a jeho ko-stvu povedla: vedení města a jeho ko-
aliční partneři zrušili již jednou usta-aliční partneři zrušili již jednou usta-
vený výbor pro strategický plán města vený výbor pro strategický plán města 
s tím, že strany ve vedení města mají s tím, že strany ve vedení města mají 
své stranické programy a nepotřebují své stranické programy a nepotřebují 
strategický plán. Věrným obrazem strategický plán. Věrným obrazem 
jejich plánování je chybějící územní jejich plánování je chybějící územní 
rezerva pro rozšíření sportoviště u rezerva pro rozšíření sportoviště u 
stadionu (bude tam snad Obchod-stadionu (bude tam snad Obchod-
ní Centrum). Rovněž tak chyběla ní Centrum). Rovněž tak chyběla 
územní rezerva pro výstavbu nového územní rezerva pro výstavbu nového 
Domova seniorů. Samostatnou kapi-Domova seniorů. Samostatnou kapi-
tolou je stav Masarykovy ulice – chybí tolou je stav Masarykovy ulice – chybí 
cyklotrasa ze sídliště na nádraží a cyklotrasa ze sídliště na nádraží a 
zpět, šíře vozovky je nedostatečná na zpět, šíře vozovky je nedostatečná na 
to, aby se cyklisté bezpečně pohybo-to, aby se cyklisté bezpečně pohybo-
vali mezi motorovými vozidly, par-vali mezi motorovými vozidly, par-
kovací zálivy se neobejdou bez ruč-kovací zálivy se neobejdou bez ruč-
ního čištění, vysázená zeleň je trnitá ního čištění, vysázená zeleň je trnitá 
a ztěžuje i ruční úklid nalétaných pa-a ztěžuje i ruční úklid nalétaných pa-
pírů a dalšího odpadu, zimní údržba pírů a dalšího odpadu, zimní údržba 
je podstatně náročnější, osvětlení je podstatně náročnější, osvětlení 
je v oblasti křižovatek nevyhovující, je v oblasti křižovatek nevyhovující, 
prosvětlené reklamní tabule místo prosvětlené reklamní tabule místo 
památek a zajímavostí města a mik-památek a zajímavostí města a mik-
roregionu nabízejí spotřební elektro-roregionu nabízejí spotřební elektro-
niku a kuchyňské potřeby, jen občas niku a kuchyňské potřeby, jen občas 
se vyskytne aktuální pozvánka (ještě se vyskytne aktuální pozvánka (ještě 
před 14 dny byla vlepena na prosin-před 14 dny byla vlepena na prosin-
cový vánoční koncert v kostele atp.). cový vánoční koncert v kostele atp.). 
Ve městě je hodně rozdělaných akcí, Ve městě je hodně rozdělaných akcí, 
ale žádná není dotažena do kon-ale žádná není dotažena do kon-
ce. Jde zejména o městské objekty, ce. Jde zejména o městské objekty, 
byty, školy, památky, zámecký park byty, školy, památky, zámecký park 
(kde mimo jiné chybí i slušné WC), (kde mimo jiné chybí i slušné WC), 
městské zalesněné pozemky, objízd-městské zalesněné pozemky, objízd-
ní komunikace kolem Kovony, aby ní komunikace kolem Kovony, aby 
v případě nesjízdnosti nadjezdu byly v případě nesjízdnosti nadjezdu byly 
obě městské části bezproblémově obě městské části bezproblémově 
spojeny (z bezpečnostních hledi-spojeny (z bezpečnostních hledi-
sek – hasiči, záchranka, policie) sek – hasiči, záchranka, policie) 
vyčistění drobných vodních toků ve vyčistění drobných vodních toků ve 
městě (např.: Litolská svodnice) atp. městě (např.: Litolská svodnice) atp. 
Tristním způsobem jsou opravovány Tristním způsobem jsou opravovány 
nezpevněné komunikace. Hlavním nezpevněné komunikace. Hlavním 
kritériem není trvanlivost a kvalita kritériem není trvanlivost a kvalita 
provedené práce, ale cena bez ohledu provedené práce, ale cena bez ohledu 
na ostatní parametry. To jsme viděli na ostatní parametry. To jsme viděli 
při opravě ulice Na Vysoké mezi a v při opravě ulice Na Vysoké mezi a v 
současnosti i v Husově ulici není.současnosti i v Husově ulici není.

Pokud tohle vše nedochází našim Pokud tohle vše nedochází našim 
představitelům, pak nechci nikomu představitelům, pak nechci nikomu 
nic podsouvat a pominu – li zlý úmy-nic podsouvat a pominu – li zlý úmy-
sl, či dříve citovaný trestný čin dle sl, či dříve citovaný trestný čin dle 
§ 220 Porušení povinností při sprá-§ 220 Porušení povinností při sprá-
vě cizího majetku, a případně § 209 vě cizího majetku, a případně § 209 

Pokračování na str. 21
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Rád bych ve stručnosti upozornil Rád bych ve stručnosti upozornil 
na zvýšení výdajů majitelů nemovi-na zvýšení výdajů majitelů nemovi-
tostí při jejich prodeji, které přinese tostí při jejich prodeji, které přinese 
1. leden 2013 a kvůli kterým se ne-1. leden 2013 a kvůli kterým se ne-
vyplatí s prodejem váhat, pokud se vyplatí s prodejem váhat, pokud se 
k němu majitel odhodlává.k němu majitel odhodlává.

První novinkou je zvýšení daně První novinkou je zvýšení daně 
z převodu nemovitosti ze 3 % na z převodu nemovitosti ze 3 % na 
4 %, které souvisí s vládní sna-4 %, které souvisí s vládní sna-
hou získat prostředky do státního hou získat prostředky do státního 
rozpočtu. U menšího rodinného rozpočtu. U menšího rodinného 
domu s prodejní cenou řekněme domu s prodejní cenou řekněme 

2 milióny korun to bude znamenat 2 milióny korun to bude znamenat 
zvýšení daně ze 60 na 80 tisíc ko-zvýšení daně ze 60 na 80 tisíc ko-
run. Daň i nadále platí prodávající run. Daň i nadále platí prodávající 
a ručí za ni kupující.a ručí za ni kupující.

Druhá novinka přinese nejen zvý-Druhá novinka přinese nejen zvý-
šení výdajů, ale i časovou náročnost. šení výdajů, ale i časovou náročnost. 
Zákon, který je převedením evrop-Zákon, který je převedením evrop-
ského práva do práva tuzemského, ského práva do práva tuzemského, 
bude ukládat povinnost, aby každý bude ukládat povinnost, aby každý 
dům měl průkaz energetické nároč-dům měl průkaz energetické nároč-
nosti, zpracovaný autorizovanou oso-nosti, zpracovaný autorizovanou oso-
bou. V každé inzerci, ať už soukromé bou. V každé inzerci, ať už soukromé 

Novinky při prodeji nemovitostí

anebo od realitní společnosti, bude anebo od realitní společnosti, bude 
muset být povinně uvedena hodnota muset být povinně uvedena hodnota 
z energetického průkazu budovy, a to z energetického průkazu budovy, a to 
pod sankcí!pod sankcí!

Půjde o podobný „štítek“, který Půjde o podobný „štítek“, který 
už léta známe z elektrospotřebičů. už léta známe z elektrospotřebičů. 
Průkaz bude kupujícímu říkat, co Průkaz bude kupujícímu říkat, co 
může jeho peněženka od domu může jeho peněženka od domu 
očekávat, pokud jde o náklady na očekávat, pokud jde o náklady na 
spotřebu energií, zejména na vytá-spotřebu energií, zejména na vytá-
pění, a to včetně doporučení, co je pění, a to včetně doporučení, co je 
možné udělat pro zlepšení do vyšší možné udělat pro zlepšení do vyšší 
energetické třídy a ušetřit tak za energetické třídy a ušetřit tak za 
energie. Kupující tyto údaje zajímají energie. Kupující tyto údaje zajímají 
den ode dne více, cena energie totiž den ode dne více, cena energie totiž 
průměrně roste o zhruba 6 % ročně. průměrně roste o zhruba 6 % ročně. 
Do nejhorších energetických tříd Do nejhorších energetických tříd 
F a G spadají domy staré i jen něko-F a G spadají domy staré i jen něko-
lik desítek let, pokud nebyly později lik desítek let, pokud nebyly později 
zatepleny.zatepleny.

Od roku 2013 bude tato povin-Od roku 2013 bude tato povin-
nost platit na prodej či nový proná-nost platit na prodej či nový proná-
jem celé budovy. U prodeje bytů se jem celé budovy. U prodeje bytů se 
předpokládá odložení povinnosti předpokládá odložení povinnosti 
mít „štítek“ na rok 2015, u jejich mít „štítek“ na rok 2015, u jejich 

pronájmů pak na rok 2016. Platnost pronájmů pak na rok 2016. Platnost 
štítku bude 10 let.štítku bude 10 let.

Dům není lednička a každý dům Dům není lednička a každý dům 
je jiný, a tomu bude odpovídat je jiný, a tomu bude odpovídat 
i cena za zpracování „energetické-i cena za zpracování „energetické-
ho štítku“. Energetický štítek bude ho štítku“. Energetický štítek bude 
levnější pořídit u domů, které mají levnější pořídit u domů, které mají 
dokumentaci, například pokud jsou dokumentaci, například pokud jsou 
nové anebo pokud se pro ně připra-nové anebo pokud se pro ně připra-
vovala žádost o dotaci z programu vovala žádost o dotaci z programu 
Zelená úsporám. V takovém pří-Zelená úsporám. V takovém pří-
padě by orientační cena měla být padě by orientační cena měla být 
okolo 3-5 tisíc korun. U rodinných okolo 3-5 tisíc korun. U rodinných 
domů bez dokumentace je potřeba domů bez dokumentace je potřeba 
počítat s cenou okolo 10 tisíc korun. počítat s cenou okolo 10 tisíc korun. 
Pro větší stavby, např. bytové domy, Pro větší stavby, např. bytové domy, 
se bude cena řídit jejich rozsahem se bude cena řídit jejich rozsahem 
a složitostí. a složitostí. 

Článek byl zpracován v konzultaci Článek byl zpracován v konzultaci 
se Šancí pro budovy, společnou ini-se Šancí pro budovy, společnou ini-
ciativou České rady pro šetrné budo-ciativou České rady pro šetrné budo-
vy a Centra pasivního domu.vy a Centra pasivního domu.

Bc. Martin Robeš,Bc. Martin Robeš,
tel.: 603 392 330tel.: 603 392 330

www.sanceprobudovy.czwww.sanceprobudovy.cz

Vážení spoluobčané, ZM projedná-Vážení spoluobčané, ZM projedná-
valo dne 16. 5. 2012 pod bodem 6 otáz-valo dne 16. 5. 2012 pod bodem 6 otáz-
ku schválení dodavatele „Plánů ochra-ku schválení dodavatele „Plánů ochra-
ny MPZ (Městské památkové zóny) ny MPZ (Městské památkové zóny) 
Lysá nad Labem, kterým měl být pan Lysá nad Labem, kterým měl být pan 
Ing. arch. Jana Pešta, Rybářská 2281, Ing. arch. Jana Pešta, Rybářská 2281, 
Nymburk v celkové částce 480 000 Kč Nymburk v celkové částce 480 000 Kč 
vč. DPH v rozložení do dvou let, v letoš-vč. DPH v rozložení do dvou let, v letoš-
ním roce by bývaly byly plány zpracová-ním roce by bývaly byly plány zpracová-
ny v rozsahu 300 000 Kč vč. DPH.ny v rozsahu 300 000 Kč vč. DPH.

Jednalo se o dlouhodobé úsilí Jednalo se o dlouhodobé úsilí 
odboru školství, sociální péče, zdra-odboru školství, sociální péče, zdra-
votnictví a kultury, které tento návrh votnictví a kultury, které tento návrh 
k řešení zabezpečilo na základě kriti-k řešení zabezpečilo na základě kriti-
ky občanů a podnikatelů města i na ky občanů a podnikatelů města i na 
základě mých interpelací a návrhů základě mých interpelací a návrhů 
dalších zastupitelů, to vše v návaz-dalších zastupitelů, to vše v návaz-
nosti na dopis pana starosty na MK nosti na dopis pana starosty na MK 
ČR, zaslaného tomuto ministerstvu ČR, zaslaného tomuto ministerstvu 
v minulém roce.v minulém roce.

Jak většina z Vás ví, tak jednou vyhlá-Jak většina z Vás ví, tak jednou vyhlá-
šená památková zóna i s dobrým úmys-šená památková zóna i s dobrým úmys-
lem vede k tomu, že zajistit změnu tako-lem vede k tomu, že zajistit změnu tako-
vé zóny je prakticky neřešitelný problém vé zóny je prakticky neřešitelný problém 
a MK údajně po dobu mnoha desetiletí a MK údajně po dobu mnoha desetiletí 
prakticky nikomu nevyhovělo.prakticky nikomu nevyhovělo.

Důvodem zpracování plánů, pravi-Důvodem zpracování plánů, pravi-
del a nebo zásad řešení, říkejme tomu del a nebo zásad řešení, říkejme tomu 
jak chceme, bylo zajistit občanům jak chceme, bylo zajistit občanům 
a podnikatelům jednoznačná pravidla a podnikatelům jednoznačná pravidla 
pro nakládaní s jejich nemovitostmi pro nakládaní s jejich nemovitostmi 
v památkové zóně a řešit často absurd-v památkové zóně a řešit často absurd-
ní situace při rekonstrukcích těchto ní situace při rekonstrukcích těchto 
objektů. Příkladem může být např. část objektů. Příkladem může být např. část 
Masarykovy ulice, kdy památným do-Masarykovy ulice, kdy památným do-
mem je pouze dnešní Prodejna COOP mem je pouze dnešní Prodejna COOP 
Jednota na rohu Husova náměstí. Pře-Jednota na rohu Husova náměstí. Pře-

Plány ochrany Městské památkové zóny
sto si majitelé nebo pronájemci objektů sto si majitelé nebo pronájemci objektů 
užívají s NPÚ své, až nemožné, pokud užívají s NPÚ své, až nemožné, pokud 
se rozhodnou upravovat bytové anebo se rozhodnou upravovat bytové anebo 
komerční prostory, ať již jde o úpravy komerční prostory, ať již jde o úpravy 
oken, dveří, střech anebo o nástavby.oken, dveří, střech anebo o nástavby.

Předpokládané plány měly jednou Předpokládané plány měly jednou 
provždy určit zásady, kterými by se provždy určit zásady, kterými by se 
měli majitelé nemovitostí řídit při re-měli majitelé nemovitostí řídit při re-
konstrukcích, nové výstavbě anebo konstrukcích, nové výstavbě anebo 
kupci nemovitostí znát předem, co je kupci nemovitostí znát předem, co je 
v případě nákupu nemovitostí v pa-v případě nákupu nemovitostí v pa-
mátkové zóně, čeká. mátkové zóně, čeká. 

ZM zpracování plánů neschválilo, ZM zpracování plánů neschválilo, 
především nesouhlasem vedoucí ko-především nesouhlasem vedoucí ko-
alice. Hlavním důvodem podle těch-alice. Hlavním důvodem podle těch-
to zastupitelů byla skutečnost, že si to zastupitelů byla skutečnost, že si 
v současné době a současných pod-v současné době a současných pod-
mínkách mohli majitelé vyjednat s mínkách mohli majitelé vyjednat s 
pracovníky NPÚ specifi cké podmín-pracovníky NPÚ specifi cké podmín-
ky. Podle mého názoru a dalších zastu-ky. Podle mého názoru a dalších zastu-
pitelů jde o naprostý nesmysl a klady pitelů jde o naprostý nesmysl a klady 
zpracování takovýchto dokumentů zpracování takovýchto dokumentů 
převyšují nad některými možnými, ale převyšují nad některými možnými, ale 
neprůkaznými, klady. Kritizována byla neprůkaznými, klady. Kritizována byla 
i skutečnost, že se přihlásil do VŘ pou-i skutečnost, že se přihlásil do VŘ pou-
ze jeden zájemce. K tomu chci dodat, že ze jeden zájemce. K tomu chci dodat, že 
v jiných případech to koalici nevadilo v jiných případech to koalici nevadilo 
a navíc v tomto oboru je v ČR pouze a navíc v tomto oboru je v ČR pouze 
několik expertů.několik expertů.

Pro Vaši informaci uvádím, že se Pro Vaši informaci uvádím, že se 
v zásadě zpracovávají:v zásadě zpracovávají:
1.  Plán památkové ochrany, ve kte-1.  Plán památkové ochrany, ve kte-
 rém jsou samostatně vyznačeny rém jsou samostatně vyznačeny
 objekty NKP (národní kulturní  objekty NKP (národní kulturní 
 památka), příp. areály, objekty KP  památka), příp. areály, objekty KP 
 (kulturní památky), příp. také a- (kulturní památky), příp. také a-

 reály, objekty navrhované k pro- reály, objekty navrhované k pro-
 hlášení za NKP a nebo KP, ostatní  hlášení za NKP a nebo KP, ostatní 
 objekty, ale i vodní plochy a hrani- objekty, ale i vodní plochy a hrani-
 ce řešeného území, ce řešeného území,
2.  Plán ochrany a zhodnocení, ve 2.  Plán ochrany a zhodnocení, ve 
 kterém jsou vyznačeny objekty ur- kterém jsou vyznačeny objekty ur-
 čené k ochraně, k zachování,  čené k ochraně, k zachování, 
 k transformaci, k odstranění s ná- k transformaci, k odstranění s ná-
 hradou anebo bez náhrady, objek- hradou anebo bez náhrady, objek-
 ty ostatní, příp. plochy určené  ty ostatní, příp. plochy určené 
 k zastavění, plochy nezastavitelné  k zastavění, plochy nezastavitelné 
 a úprava nebo obnova fasád, a úprava nebo obnova fasád,
3. Plán možné úpravy střech, řešící 3. Plán možné úpravy střech, řešící 
 zejména střešní okna obecně, do  zejména střešní okna obecně, do 
 dvora, vikýře, tvar střechy apod., dvora, vikýře, tvar střechy apod.,
4. Samostatné hodnotící listy na vy-4. Samostatné hodnotící listy na vy-
 brané objekty s podrobnou cha- brané objekty s podrobnou cha-
 rakteristikou objektu, jeho archi- rakteristikou objektu, jeho archi-
 tektonické a památkové hodnoce- tektonické a památkové hodnoce-
 ní objektu, stavebně-historické  ní objektu, stavebně-historické 
 a jiné průzkumy, předmět ochra- a jiné průzkumy, předmět ochra-
 ny, stávající závady a v neposlední  ny, stávající závady a v neposlední 
 řadě pak regulativy pro další využí- řadě pak regulativy pro další využí-
 vání objektů a jejich případnou  vání objektů a jejich případnou 
 obnovu. obnovu.

Domnívám se, že jde o velice uži-Domnívám se, že jde o velice uži-
tečné věci, které bych chtěl s panem tečné věci, které bych chtěl s panem 
Ing. Arch. Peštou ještě konzultovat, Ing. Arch. Peštou ještě konzultovat, 
a spolu s dalšími zastupiteli se po-a spolu s dalšími zastupiteli se po-
kusíme tuto problematiku znovu kusíme tuto problematiku znovu 
projednat. K tomu by bylo velice dů-projednat. K tomu by bylo velice dů-
ležité zjistit i Vaše stanovisko, stano-ležité zjistit i Vaše stanovisko, stano-
visko občanů.visko občanů.

Doposud jste pouze kritizova-Doposud jste pouze kritizova-
li současný stav a sdělovali, jaké li současný stav a sdělovali, jaké 
máte výrazné problémy s NPÚ. máte výrazné problémy s NPÚ. 
Nyní je Vám předkládáno konkrét-Nyní je Vám předkládáno konkrét-
ní řešení. ní řešení. 

Předem je bohužel zcela zřejmé Předem je bohužel zcela zřejmé 
zjištění, že zejména zastupitelé za zjištění, že zejména zastupitelé za 
ODS si žádné regulativy a pravidla ODS si žádné regulativy a pravidla 
nepřejí, podle nich vše vyřeší trh nepřejí, podle nich vše vyřeší trh 
a samotný občan. Já a další zastu-a samotný občan. Já a další zastu-
pitelé jsme názoru, že by zásady pitelé jsme názoru, že by zásady 
byly přínosné a transparentní, ře-byly přínosné a transparentní, ře-
šili mnoho až nechutných sporů a šili mnoho až nechutných sporů a 
zamezily i případnému korupční-zamezily i případnému korupční-
mu prostředí.mu prostředí.

Ing. Petr Gregor, zastupitelIng. Petr Gregor, zastupitel
bezpartijní za KSČMbezpartijní za KSČM

Pokračování ze str. 20

Podvodu dle Trestního zákoníku Podvodu dle Trestního zákoníku 
v platném znění, nemohu nic jiného v platném znění, nemohu nic jiného 
konstatovat než to, že jsme svěřili konstatovat než to, že jsme svěřili 
vedení města a fi nance daňových vedení města a fi nance daňových 
poplatníků amatérům. Takových poplatníků amatérům. Takových 
přešlapů vedení města a RM by-přešlapů vedení města a RM by-
chom asi mohli jmenovat více. Pro chom asi mohli jmenovat více. Pro 
zajímavost stačí tyto výše uvedené. zajímavost stačí tyto výše uvedené. 
Krom jiného starosta pro svoji aro-Krom jiného starosta pro svoji aro-
ganci stále čelí trestnímu oznámení. ganci stále čelí trestnímu oznámení. 

Z těchto důvodů se rovněž domní-Z těchto důvodů se rovněž domní-
vám, že by vedení města a rada měli vám, že by vedení města a rada měli 
odstoupit ze svých funkcí, respektive odstoupit ze svých funkcí, respektive 
i ze zastupitelstva a na jejich místa by i ze zastupitelstva a na jejich místa by 
byli dovoleni jejich straničtí kolegové byli dovoleni jejich straničtí kolegové 
– náhradníci. Následně aby bylo zvo-– náhradníci. Následně aby bylo zvo-
leno nové, odborně způsobilé vedení leno nové, odborně způsobilé vedení 
našeho města. našeho města. 

Tomáš Sedláček v.r.Tomáš Sedláček v.r.
zastupitel KDU-ČSLzastupitel KDU-ČSL

PRODEJ SLEPIČEK

Drůbež Červený Hrádek, fi rma Dráb, opět prodává
slepičky snáškových plemen Lohman hnědý, Tetra hnědá 
a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý. 
Slepičky pouze z našeho odchovu! Stáří slepiček 12 - 17 týdnů, 
cena: 139 -170 Kč/ks. Ceny jsou konečné a neměnné.
Prodej se uskuteční ve středu 21. července 2012 v 15.10 hodin 
v Lysé nad Labem na parkovišti u Penny Marketu.
Případné bližší informace na tel.: 728 605 840 | 415 740 719 | 728 165 166
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od 19.00 hodin do 20.00 hodin
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ (Power jóga, „5 Tibeťanů“, cviky z Pilates)
= pomalé cvičení s důrazem na hluboké dýchání vhodné pro všechny věkové 
kategorie.  Protažení zkrácených svalových skupin a posílení ochablých svalů, 
vhodné při bolesti zad. Doporučováno fyzioterapeuty a rehabilitačními pracov-
níky.

 2.7.  power jóga
 9.7.  cvičení 5 Tibeťanů
 16.7.  power jóga
 23.7.  cvičení 5 Tibeťanů
 30.7.  power jóga

od 20.00 hodin do 21.15 hodin
BODYSTYLING
= kondičně posilovací lekce zaměřená na spalování zásobních tuků a tvaro-
vání problematických partií těla. Cvičí se na dynamickou hudbu, jednoduchá 
choreografi e. 40 minut aerobní zátěž, posilovací část + stretchink (protažení). 

 2.7.  + posilování s gumičkami
  9.7.  + posilování s činkami
 16.7. + posilování s použitím cviků s Kalanetiky
 23.7.  + břicho speciál
 30.7.  + posilování s gumičkami
  6.8.  + posilování s činkami
 13.8.  + posilování s použitím cviků s Kalanetiky
 20.8.  + břicho speciál
 27.8.  NECVIČÍME!

Pro nové cvičence připraven dárek!
Cvičí se v tělocvičně nové školy Obchodní akademie, 
ul. Komenského (vchod ze zadního traktu po železných schůdkách)

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

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

PondělkyP dělk

6.8.  cvičení 5 Tibeťanů
13.8.   power jóga
20.8.  cvičení 5 Tibeťanů
27.8.  NECVIČÍME!

Chtěli bychom touto cestou poděkovat Rybářskému klubu v Lysé nad Chtěli bychom touto cestou poděkovat Rybářskému klubu v Lysé nad 
Labem a všem těm, kteří se zasadili o možnost lovu ryb na písníku Mršník Labem a všem těm, kteří se zasadili o možnost lovu ryb na písníku Mršník 
v Litoli.v Litoli.

Děkujeme také za příznivou cenu pro děti. Rybářství je naučí pečlivosti, Děkujeme také za příznivou cenu pro děti. Rybářství je naučí pečlivosti, 
trpělivosti a nezanedbatelný je i kontakt s přírodou. Jsme rádi, že se z toho-trpělivosti a nezanedbatelný je i kontakt s přírodou. Jsme rádi, že se z toho-
to místa nestala komerční zóna. Na fotce se svými úlovky Šimon a Matouš to místa nestala komerční zóna. Na fotce se svými úlovky Šimon a Matouš 
Kluzáčkovi (zprava) -12 let.Kluzáčkovi (zprava) -12 let.

Za všechny rodiče děkujeme.Za všechny rodiče děkujeme.
Michaela a Petr Kluzáčkovi z Litole   Michaela a Petr Kluzáčkovi z Litole   

Poděkování

Zumba s Romčou Hanouskovou

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

VHODNÉ I PRO ZAČÁTEČNÍKY
A „TANEČNÍ DŘEVA“!
ROZVRH V ČERVENCI A SRPNU:

•  ÚTERÝ 20.00 – 21.00 h.

• ČTVRTEK 19.00 – 20.00 h.

Cena za hodinu je 70 Kč, pro studenty 60 Kč. Cvičíme pod širým ne-
bem na tenisovém kurtu (není zde antuka) vedle skateparku, naproti 
ZŠ J. A. Komenského. V případě špatného počasí cvičení odpadá!

Cvičíme v termínech:
3., 5., 10., 12., 17., 19., 24., 26., 31. července

2., 7., 9., 14. srpna

POZOR! 11.8. 2012 pořádáme 2. Zumba Open Air Party v prostoru 
Psí školy Superpes. Párty začíná v 18h. a můžete se těšit na dva 

certifi kované instruktory, míchané nápoje, grilování, program pro děti 
a psí vystoupení.

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

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

íte, 
ckých

din.
at dny 

Y

- jediná PRAVÁ Zumba s certifi kovanou lektorkou
bez rezervace v Lysé

Blíží se konec 1. sezóny družstva Blíží se konec 1. sezóny družstva 
nejmladších volejbalistů i volejbalis-nejmladších volejbalistů i volejbalis-
tek, které se schází od září 2011. Při tek, které se schází od září 2011. Při 
prvních trénincích se 12 dětí ve věku prvních trénincích se 12 dětí ve věku 
8-12 let učilo hlavně správně házet 8-12 let učilo hlavně správně házet 
a chytat míč. V zimních měsících se a chytat míč. V zimních měsících se 
v tělocvičně naučily základy „barev-v tělocvičně naučily základy „barev-
ného“ volejbalu, které si vyzkoušely ného“ volejbalu, které si vyzkoušely 
na turnajích v Kostomlatech nad na turnajích v Kostomlatech nad 
Labem. Sezonu ukončily třetí květ-Labem. Sezonu ukončily třetí květ-
novou neděli turnajem, který se na novou neděli turnajem, který se na 
oplátku pořádal na lyských volejba-oplátku pořádal na lyských volejba-
lových kurtech. Naštěstí se po celo-lových kurtech. Naštěstí se po celo-
týdenních deštích počasí umoudřilo týdenních deštích počasí umoudřilo 

a turnaj se mohl uskutečnit. Přijela a turnaj se mohl uskutečnit. Přijela 
4 družstva z Kostomlat, Lysá nomi-4 družstva z Kostomlat, Lysá nomi-
novala také 4 družstva. Tříčlenný novala také 4 družstva. Tříčlenný 
smíšený tým se snažil bojovat nejen smíšený tým se snažil bojovat nejen 
proti soupeři, ale hlavně proti větru. proti soupeři, ale hlavně proti větru. 
Sportovní nadšení nechybělo ani Sportovní nadšení nechybělo ani 
hráčům ani početným rodičům - di-hráčům ani početným rodičům - di-
vákům.vákům.

Na závěr bych touto cestou chtěla Na závěr bych touto cestou chtěla 
poděkovat trenérce Zdeňce Jirsové, poděkovat trenérce Zdeňce Jirsové, 
která mi pomáhá předávat své zkuše-která mi pomáhá předávat své zkuše-
nosti dalším generacím.nosti dalším generacím.

Alice TomkováAlice Tomková
volejbalový oddíl TK Sovan Lysávolejbalový oddíl TK Sovan Lysá

Naděje lyského volejbalu
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Píše se den 21. dubna 2012, 6.30 Píše se den 21. dubna 2012, 6.30 
ráno, a zatímco většina lidí ve městě ráno, a zatímco většina lidí ve městě 
a okolí ještě spokojeně spí, na cvičiš-a okolí ještě spokojeně spí, na cvičiš-
ti v Lysé nad Labem za kruhovkou ti v Lysé nad Labem za kruhovkou 
vrcholí přípravy na 4. ročník dogtre-vrcholí přípravy na 4. ročník dogtre-
kového závodu Polabská stezka. Při-kového závodu Polabská stezka. Při-
hlášeno je rekordních 68 účastníků hlášeno je rekordních 68 účastníků 
oproti loňským 29, i proto je třeba oproti loňským 29, i proto je třeba 
velkého úsilí, aby veškerá organiza-velkého úsilí, aby veškerá organiza-
ce byla dobře zajištěna a závodníci ce byla dobře zajištěna a závodníci 
i my byli s průběhem spokojeni. i my byli s průběhem spokojeni. 
Voda na kávu a čaj se vaří, mouční-Voda na kávu a čaj se vaří, mouční-
ky servírují, polévka ohřívá, v grilu ky servírují, polévka ohřívá, v grilu 
se zatápí, vše je zdá se nachystáno se zatápí, vše je zdá se nachystáno 
a může se začít!a může se začít!

V půl osmé se již scházejí první ne-V půl osmé se již scházejí první ne-
dočkavci a registrují se. Stejně jako dočkavci a registrují se. Stejně jako 
v loňském roce jsou naplánovány dvě v loňském roce jsou naplánovány dvě 
možné trasy, tedy kratší v délce cca 10 možné trasy, tedy kratší v délce cca 10 
km, kam je přihlášeno 45 závodníků km, kam je přihlášeno 45 závodníků 
a delší trasa na 30 km s úctyhodným a delší trasa na 30 km s úctyhodným 
počtem 23 přihlášených! Sedm účast-počtem 23 přihlášených! Sedm účast-
níků se rozhodlo procházkou zpestřit níků se rozhodlo procházkou zpestřit 
život pejskům z útulku v Lysé nad život pejskům z útulku v Lysé nad 
Labem, a proto se již nyní seznamu-Labem, a proto se již nyní seznamu-
jí. Registrace probíhá vcelku hladce, jí. Registrace probíhá vcelku hladce, 
očkovací průkazy jsou zkontrolovány, očkovací průkazy jsou zkontrolovány, 
plány tras rozdány, páníčkové na-plány tras rozdány, páníčkové na-
těšení, pejskové samozřejmě ještě těšení, pejskové samozřejmě ještě 

4. ročník Polabské stezky

více, ještě trocha toho občerstvení více, ještě trocha toho občerstvení 
a hurá na výlet.a hurá na výlet.

Blíží se půl deváté a nervozita začíná Blíží se půl deváté a nervozita začíná 
lehce stoupat. Všichni se shlukují před lehce stoupat. Všichni se shlukují před 
startovní čarou a čekají na instrukce startovní čarou a čekají na instrukce 
od pořadatele Jirky Malinského. Zdá od pořadatele Jirky Malinského. Zdá 
se, že vše je jasné a začínáme startovat. se, že vše je jasné a začínáme startovat. 
Závodníci jsou vypouštěni s minuto-Závodníci jsou vypouštěni s minuto-
vými rozestupy a dle svých itinerářů vými rozestupy a dle svých itinerářů 
vyrážejí určeným směrem. Kratší trasa vyrážejí určeným směrem. Kratší trasa 
je směřována k poznání okolí Lysé nad je směřována k poznání okolí Lysé nad 
Labem a to směrem ke kempu Ostrá. Labem a to směrem ke kempu Ostrá. 
Delší trasa provádí závodníky podél Delší trasa provádí závodníky podél 
řeky Labe a dále přes přírodní rezervaci řeky Labe a dále přes přírodní rezervaci 
a zdroj pitné vody Káraný a zpět přes a zdroj pitné vody Káraný a zpět přes 
lesy do Lysé.lesy do Lysé.

Po hodině a necelých 28 minutách Po hodině a necelých 28 minutách 
dobíhá do cíle první pejsek s paničkou dobíhá do cíle první pejsek s paničkou 
v těsném závěsu. K našemu překva-v těsném závěsu. K našemu překva-
pení mezi dobíhajícími z 10 km trasy pení mezi dobíhajícími z 10 km trasy 
dobíhá i závodník z delší trasy v neu-dobíhá i závodník z delší trasy v neu-
věřitelném rekordním čase 3 hodiny věřitelném rekordním čase 3 hodiny 
a necelých 15 minut! V průběhu dne a necelých 15 minut! V průběhu dne 
pak doběhli všichni zúčastnění, nikdo pak doběhli všichni zúčastnění, nikdo 
nezabloudil, jen pejsci vypadali, že by nezabloudil, jen pejsci vypadali, že by 
rozhodně zvládli výlet ještě jednou. rozhodně zvládli výlet ještě jednou. 
Chlupáči z útulku byli velmi vzorní Chlupáči z útulku byli velmi vzorní 
a jejich alespoň dočasní páníčci spoko-a jejich alespoň dočasní páníčci spoko-
jení. Čekání na vyhlášení výsledků je jení. Čekání na vyhlášení výsledků je 

poměrně dlouhé, vzhledem k velkým poměrně dlouhé, vzhledem k velkým 
rozestupům dobíhajících závodníků, rozestupům dobíhajících závodníků, 
ale nakonec jsme se dočkali. Vítě-ale nakonec jsme se dočkali. Vítě-
zem kratší trasy se s časem 1:22:47 zem kratší trasy se s časem 1:22:47 
stal Martin Nohejl s křížencem Bar-stal Martin Nohejl s křížencem Bar-
kou, na druhém místě se umístila kou, na druhém místě se umístila 
Šárka Kučerová s kníračem Eddiem Šárka Kučerová s kníračem Eddiem 
s časem 1:27:41, na třetím pak Mi-s časem 1:27:41, na třetím pak Mi-
chal Kalaš s chodským psem Andy chal Kalaš s chodským psem Andy 
v čase 1:36:11. Vítězem delší trasy se stal v čase 1:36:11. Vítězem delší trasy se stal 
Pavel Hejzlar s hovawartem Mendy v Pavel Hejzlar s hovawartem Mendy v 
čase 3:14:34, pro druhé místo si doběh-čase 3:14:34, pro druhé místo si doběh-
la Tereza Pražská s křížencem Frídou v la Tereza Pražská s křížencem Frídou v 
čase 3:26:08 a třetí místo vybojoval Dan čase 3:26:08 a třetí místo vybojoval Dan 
Jančařík s border kolií Korálkem s ča-Jančařík s border kolií Korálkem s ča-
sem 3:47:25. Účastníci, kteří skončili na sem 3:47:25. Účastníci, kteří skončili na 
stupních vítězů, dostali poháry a věcné stupních vítězů, dostali poháry a věcné 
ceny, které ale čekali i na všechny další ceny, které ale čekali i na všechny další 
účastníky, včetně nádherných orchide-účastníky, včetně nádherných orchide-
jí a plata domácích vajec. Za zmínku jí a plata domácích vajec. Za zmínku 
jistě stojí nejstarší účastnice našeho jistě stojí nejstarší účastnice našeho 
závodu paní Denišová, která ve svém závodu paní Denišová, která ve svém 

úctyhodném věku přes 60 let (buďme úctyhodném věku přes 60 let (buďme 
k dámě ohleduplní, věk se neříká...) k dámě ohleduplní, věk se neříká...) 
vyrazila na trasu 30 km s fenečkou vyrazila na trasu 30 km s fenečkou 
z útulku. Klobouk dolů! z útulku. Klobouk dolů! 

Rádi bychom tímto rádi poděkovali Rádi bychom tímto rádi poděkovali 
za podporu Městu Lysá nad Labem za podporu Městu Lysá nad Labem 
a též všem ostatním sponzorům, bez a též všem ostatním sponzorům, bez 
kterých by to nešlo, a doufáme, že nám kterých by to nešlo, a doufáme, že nám 
zachováte přízeň i do dalších ročníků. zachováte přízeň i do dalších ročníků. 
A je to za námi, další ročník našeho zá-A je to za námi, další ročník našeho zá-
vodu se vydařil. Ohlasy účastníků byly vodu se vydařil. Ohlasy účastníků byly 
velmi pozitivní a dle svých slov se těší velmi pozitivní a dle svých slov se těší 
na příští ročník, což nám dělá velkou na příští ročník, což nám dělá velkou 
radost. Počasí nám přálo, organizace radost. Počasí nám přálo, organizace 
šlapala na jedničku a hlavně úsměvy na šlapala na jedničku a hlavně úsměvy na 
tvářích účastníků a jejich čtyřnohých tvářích účastníků a jejich čtyřnohých 
přátel nám byly, jsou a budou největší přátel nám byly, jsou a budou největší 
odměnou. Tak příští rok zase na vidě-odměnou. Tak příští rok zase na vidě-
nou na našem cvičišti, těšíme se na Vás! nou na našem cvičišti, těšíme se na Vás! 
Foto naleznete na našich stránkách Foto naleznete na našich stránkách 
www.zkolysa.czwww.zkolysa.cz.                                              .                                              

Kateřina BlahútováKateřina Blahútová

Ve dnech 26. – 27. 5. pořádal náš Ve dnech 26. – 27. 5. pořádal náš 
oddíl závody – Memoriál Jiřího Vejlup-oddíl závody – Memoriál Jiřího Vejlup-
ka. Všichni závodníci využili výhodu ka. Všichni závodníci využili výhodu 
znalosti domácí trati. Výsledkem je 17 znalosti domácí trati. Výsledkem je 17 
prvních, 23 druhých a 5 třetích míst. prvních, 23 druhých a 5 třetích míst. 
Všechny startující posádky byly dle Všechny startující posádky byly dle 
pořadí v cíli bodovány a veslaři z Lysé pořadí v cíli bodovány a veslaři z Lysé 
n. L. právem získali pohár za celkové n. L. právem získali pohár za celkové 
umístění v závodech s počtem 94,5 umístění v závodech s počtem 94,5 
bodů. Pohár trenérům jako poděko-bodů. Pohár trenérům jako poděko-
vání předal osobně pan starosta Mgr. vání předal osobně pan starosta Mgr. 
Jiří Havelka. Na druhém místě skončil Jiří Havelka. Na druhém místě skončil 
s počtem 63,75 bodů VK Mělník a vel-s počtem 63,75 bodů VK Mělník a vel-
mi těsně se na třetím místě s počtem mi těsně se na třetím místě s počtem 
63,5 bodů umístil VK Smíchov Praha. 63,5 bodů umístil VK Smíchov Praha. 
Zvláštní poděkování zaslouží Sbor Zvláštní poděkování zaslouží Sbor 
dobrovolných hasičů z Lysé, kteří (dá dobrovolných hasičů z Lysé, kteří (dá 
se již říci tradičně) poskytují svůj člun se již říci tradičně) poskytují svůj člun 
včetně posádky. I letos jejich pomoc včetně posádky. I letos jejich pomoc 
někteří závodníci, kteří poznali, co někteří závodníci, kteří poznali, co 
znamená „cvaknout se“, potřebovali.  znamená „cvaknout se“, potřebovali.  
Voda nebyla příliš teplá a plavat s pře-Voda nebyla příliš teplá a plavat s pře-
vrácenou lodí je opravdu namáhavé.vrácenou lodí je opravdu namáhavé.

Ve dnech 19. – 20. 5. na Mezinárod-Ve dnech 19. – 20. 5. na Mezinárod-
ní regatě v Brně naše úspěšná veslařka ní regatě v Brně naše úspěšná veslařka 
Žaneta Nebáznivá potvrdila svým ví-Žaneta Nebáznivá potvrdila svým ví-

Úspěchy veslařů z Lysé nad Labem
tězstvím v posádce dvojskifu svůj start tězstvím v posádce dvojskifu svůj start 
na Mistrovství Evropy 8. – 10. 6. na na Mistrovství Evropy 8. – 10. 6. na 
Bledu ve Slovinsku. Na MEJ se tento Bledu ve Slovinsku. Na MEJ se tento 
dvojskif umístil na 4. místě ve fi nále B.dvojskif umístil na 4. místě ve fi nále B.

Ve stejném termínu 9. – 10. 6. se Ve stejném termínu 9. – 10. 6. se 
celý oddíl přesunul do Ústí nad La-celý oddíl přesunul do Ústí nad La-
bem, kde se konalo Mistrovství oblasti bem, kde se konalo Mistrovství oblasti 
Labe. Umístění v těchto závodech je Labe. Umístění v těchto závodech je 
především pro žákovské kategorie především pro žákovské kategorie 
podmínkou možnosti startovat na podmínkou možnosti startovat na 
Mistrovství ČR žactva, dorostu v Rači-Mistrovství ČR žactva, dorostu v Rači-
cích ve dnech 29. 6. – 1.7. Zde budou cích ve dnech 29. 6. – 1.7. Zde budou 
kategorie žactva a dorostu bojovat o ti-kategorie žactva a dorostu bojovat o ti-
tuly mistr republiky. Kategorie juniorů tuly mistr republiky. Kategorie juniorů 
a Masters budou o stejné tituly bojovat a Masters budou o stejné tituly bojovat 
na Mistroství ČR juniorů a Masters ve na Mistroství ČR juniorů a Masters ve 
dnech 13. – 15. 7. v Třeboni.dnech 13. – 15. 7. v Třeboni.

Brzy nás čekají prázdniny. Pokud Brzy nás čekají prázdniny. Pokud 
vaše dítě chce začít s veslováním, roz-vaše dítě chce začít s veslováním, roz-
hodně využijte letní čas a přijďte se hodně využijte letní čas a přijďte se 
podívat na veslařskou loděnici.  Moc podívat na veslařskou loděnici.  Moc 
se na vás a vaše děti těšíme.  Dokon-se na vás a vaše děti těšíme.  Dokon-
ce v srpnu ještě stihnete týdenní letní ce v srpnu ještě stihnete týdenní letní 
soustředění v Ratmírově v Jižních Če-soustředění v Ratmírově v Jižních Če-
chách. Kontakty na chách. Kontakty na www.vklysa.czwww.vklysa.cz.

Naďa TlamichováNaďa Tlamichová

Sokol Lysá nad Labem Vás všechny zve na XV. všesokolský slet!

Hlavní body programu:

1. 7. 2012 v 10.00 hodin     Sletový průvod Prahou
 (Václavské náměstí, ul. 28. října, 
 Národní tř., Smetanovo nábř., 
 Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká, 
 Pařížská, Staroměstské nám.)

5. 7. 2012 ve 21.00 hodin I. program hromadných skladeb
6. 7. 2012 ve 14.00 hodin II. program hromadných skladeb

Místo sletu: Synot Tip Aréna v Praze 10 – Vršovice
Vstupenky: v síti Ticketpro (na www.ticketpro.cz) nebo v pokladnách 

Synot Tip Arény v Praze 10 – Vršovicích

Více informací na www.vsesokolskyslet2012.eu, www.sokol.cz



                        7,8 /2012 LISTY města Lysé nad Labem24

Šachisté Lysé nad Labem bilancovali
Skončila další velmi úspěšná se-Skončila další velmi úspěšná se-

zóna lyských šachistů. Šest družstev zóna lyských šachistů. Šest družstev 
dospělých bojovalo o čelní umístění dospělých bojovalo o čelní umístění 
ve svých soutěžích a nejhůře umís-ve svých soutěžích a nejhůře umís-
těné družstvo, extraligový kolektiv, těné družstvo, extraligový kolektiv, 
skončilo na čtvrtém místě. Všechna skončilo na čtvrtém místě. Všechna 
ostatní družstva dopadla lépe, vět-ostatní družstva dopadla lépe, vět-
šina na 1. nebo 2. místě. Ke snové šina na 1. nebo 2. místě. Ke snové 
sezóně chyběl jen postup D družstva sezóně chyběl jen postup D družstva 
do krajského přeboru. Členové jed-do krajského přeboru. Členové jed-
notlivých družstev bojovali příklad-notlivých družstev bojovali příklad-
ně, a i když se nepovedlo úplně vše, ně, a i když se nepovedlo úplně vše, 
tak jsme s výsledkem sezóny velmi tak jsme s výsledkem sezóny velmi 
spokojeni. spokojeni. 

K úspěchům však nepatří jen výbor-K úspěchům však nepatří jen výbor-
né výsledky dospělých, loňská srpnová né výsledky dospělých, loňská srpnová 
oslava 90. výročí založení šachového oslava 90. výročí založení šachového 
klubu na Výstavišti, spojená se simul-klubu na Výstavišti, spojená se simul-
tánkou nejlepšího šachisty ČR Davida tánkou nejlepšího šachisty ČR Davida 
Navary, které se zúčastnilo cca 130 Navary, které se zúčastnilo cca 130 
aktivních i dřívějších členů klubu, vý-aktivních i dřívějších členů klubu, vý-
znamně oživila zájem veřejnosti a ro-znamně oživila zájem veřejnosti a ro-
dičů o šachy. Nyní pracují pod hlavič-dičů o šachy. Nyní pracují pod hlavič-
kou klubu tři šachové kroužky a počet kou klubu tři šachové kroužky a počet 
žáků převyšuje počet 60.žáků převyšuje počet 60.

Žáci a junioři se pravidelně Žáci a junioři se pravidelně 
zúčastňují turnajů a šachových pře-zúčastňují turnajů a šachových pře-
borů a mezi nejúspěšnější patříborů a mezi nejúspěšnější patří:
- 6 let:  Karamon H. a Uvíra H.- 6 let:  Karamon H. a Uvíra H.
- 10 let:  Ďuriš M., Kubíče J., - 10 let:  Ďuriš M., Kubíče J., 
 Valtr J., Karamonová A.,  Valtr J., Karamonová A., 
 Plechl M. Plechl M.
- 12 let:  Štengl David- 12 let:  Štengl David
- 14 let:  Hataš M., Uvíra M., - 14 let:  Hataš M., Uvíra M., 
 Kalašová K. Kalašová K.
- 16 let:  Janoušek J., Kalaš M., - 16 let:  Janoušek J., Kalaš M., 
 Formánek Z., Tanglová D. Formánek Z., Tanglová D.
- junioři: Kolář B.- junioři: Kolář B.

čelo konečné tabulky extraligy šachových družstev ČR - 2011/12čelo konečné tabulky extraligy šachových družstev ČR - 2011/12
 Družstvo  + = - Skóre Body Vict. Družstvo  + = - Skóre Body Vict.
1. 1. Novoborský ŠK 11 9 2 0 65.5 29 511. 1. Novoborský ŠK 11 9 2 0 65.5 29 51
2. ŠK Rapid Pardubice 11 9 2 0 56.0 29 352. ŠK Rapid Pardubice 11 9 2 0 56.0 29 35
3. ŠK Labortech Ostrava 11 7 2 2 48.0 23 253. ŠK Labortech Ostrava 11 7 2 2 48.0 23 25
4. Výstaviště Lysá n. L. 11 5 4 2 47.5 19 214. Výstaviště Lysá n. L. 11 5 4 2 47.5 19 21

čelo konečné tabulky 1. české ligy šachových družstev - 2011/12čelo konečné tabulky 1. české ligy šachových družstev - 2011/12
 Družstvo  + = - Skóre Body Vict. Družstvo  + = - Skóre Body Vict.
1. ŠK Mahrla Praha 11 10 1 0 62.5 31 451. ŠK Mahrla Praha 11 10 1 0 62.5 31 45
2. Poštovní spořitelna A 11 7 0 4 54.0 21 342. Poštovní spořitelna A 11 7 0 4 54.0 21 34
3. JOLY Lysá n. L. B 11 6 3 2 53.5 21 383. JOLY Lysá n. L. B 11 6 3 2 53.5 21 38
4. Slavia Hradec Králové 11 5 2 4 46.0 17 234. Slavia Hradec Králové 11 5 2 4 46.0 17 23

konečná tabulka krajského přeboru šachových družstev - 2011/12konečná tabulka krajského přeboru šachových družstev - 2011/12
 Družstvo  + = - Skóre Body Vict. Družstvo  + = - Skóre Body Vict.
1. JOLY Lysá n. L. C 11 9 2 0 57.5 29 411. JOLY Lysá n. L. C 11 9 2 0 57.5 29 41
2. Sokol Ml. Boleslav A 11 8 3 0 56.0 27 412. Sokol Ml. Boleslav A 11 8 3 0 56.0 27 41
3. Sokol Bakov nad Jiz. 11 8 2 1 52.5 26 383. Sokol Bakov nad Jiz. 11 8 2 1 52.5 26 38

čelo konečné tabulky krajské soutěže šachových družstev - 2011/2012čelo konečné tabulky krajské soutěže šachových družstev - 2011/2012
 Družstvo  + = - Skóre Body Vict. Družstvo  + = - Skóre Body Vict.
1. Sokol Struhařov A 11 8 1 2 57.0 25 421. Sokol Struhařov A 11 8 1 2 57.0 25 42
2. JOLY Lysá n. L. D 11 7 3 1 53.0 24 342. JOLY Lysá n. L. D 11 7 3 1 53.0 24 34
3. Říčany 1925 C 11 7 2 2 49.5 23 313. Říčany 1925 C 11 7 2 2 49.5 23 31

čelo konečné tabulky regionálního přeboru družstev - 2011/12čelo konečné tabulky regionálního přeboru družstev - 2011/12 
 Družstvo  + = - Skóre Body Vict. Družstvo  + = - Skóre Body Vict.
1. JOLY Lysá n. L. E 11 11 0 0 60.0 33 491. JOLY Lysá n. L. E 11 11 0 0 60.0 33 49
2. Libčice n. Vlt. A 11 9 1 1 57.0 28 472. Libčice n. Vlt. A 11 9 1 1 57.0 28 47
3. TJ Neratovice C 11 9 0 2 60.5 27 503. TJ Neratovice C 11 9 0 2 60.5 27 50

čelo konečné tabulky regionální soutěže družstev - 2011/12 čelo konečné tabulky regionální soutěže družstev - 2011/12 
(postupují 2 družstva)(postupují 2 družstva)
 Družstvo  + = - Skóre Body Vict. Družstvo  + = - Skóre Body Vict.
1. Kavalier Sázava A 8 6 2 0 27.5 20 221. Kavalier Sázava A 8 6 2 0 27.5 20 22
2. JOLY Lysá n. L. F 8 5 2 1 27.0 17 212. JOLY Lysá n. L. F 8 5 2 1 27.0 17 21
3. TJ Slavoj Čáslav A 8 4 3 1 27.5 15 223. TJ Slavoj Čáslav A 8 4 3 1 27.5 15 22

Nejúspěšnější žáci ŠK JOLY:Nejúspěšnější žáci ŠK JOLY:

Ďuriš Matěj 2004Ďuriš Matěj 2004

Kubíče Jakub 2003Kubíče Jakub 2003

Pokud máte zájem o zapojení dětí Pokud máte zájem o zapojení dětí 
do šachového kroužku, obraťte se na do šachového kroužku, obraťte se na 
vedení ŠK JOLY na adrese:vedení ŠK JOLY na adrese:
Saeckl Petr, tel.: 723 071 701,Saeckl Petr, tel.: 723 071 701,
e-mail: e-mail: petr.saeckl@worldonline.czpetr.saeckl@worldonline.cz.

Petr SaecklPetr Saeckl

Prezentace 12.30 hodin
Zahájení závodu 13.50 hodin
Předškoláci (120 m) 13.55 hodin
Žákyně mladší (680 m) 14.00 hodin
Žákyně starší (800 m) 14.05 hodin
Žáci mladší (800 m) 14.10 hodin
Žáci starší (750 m) 14.15 hodin
Dorostenci (2070 m) 14.25 hodin
Ženy a dorostenky (2070 m) 14.40 hodin
Muži, mílaři (4140 m) 14.55 hodin
Vyhlášení výsledků uvedených závodů  15.20 hodin
Muži, vytrvalci - hlavní závod (8000 m) 16.00 hodin
Pro seniory nejsou vypsány zvláštní závody

Běh zámeckou zahradou – 49. ročník
Sokol Lysá nad Labem pořádá v sobotu 1. září již 49. ročník tradičního Běhu zámeckou zahradou. 

Závod, který sokolové založili v roce 1941, den před zrušením Sokola nacisty.
V prvním ročníku závodilo 8 běžců, ale v roce 1947 již tento významný závod vyhrál Emil Zátopek. 

Před sedmi lety se k pořadatelství vrátil Sokol za spolupráce Svazu českých turistů. 

Program letošního BZZ je stejný jako v minulých letech, pouze délka tratí byla upravena v souvislosti s následky vichřice v létě 2009:  

Věcné ceny pro 1. až 3. místo.
Pohár MěÚ Lysá nad Labem pro vítěze hlavního závodu.

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

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

TJ Sokol Lysá nad Labem
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PSÍ SALON  www.superpes.cz
Kompletní úprava psů všech plemen

Objednávky na tel.: 720 442 381

PRONAJMU HALU V LYSÉ NAD LABEM 14x34m, SKLAD, VÝROBA.
TEL.: 602 315 346

PRODÁM BYT V LYSÉ NAD LABEM – LITOL 50m2 2+KK, ZAHRÁDKA, 
V BLÍZKOSTI NÁDRAŽÍ – VLAK, BUS. TEL.: 602 315 346
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SLAVNOSTI LABE 2012
 

Veslařský klub Lysá nad Labem si Vás dovoluje pozvat na Slavnosti Labe 
konané dne 7. 7. 2012 od 12.30 hodin v areálu Veslařského klubu.

Program:
12.30 – 14.00 hlášení posádek do závodu dračích lodí
12.30 – 17.00 závody na veslařském trenažéru
14.30 – 17.00 závody dračích lodí
17.00 → posezení u ohně

V průběhu závodů dračích lodí proběhnou ukázkové závody veslařů.

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

V průběhu celých slavností bude otevřen stánek s občerstvením.

Spolek pro rozvoj města Lysá nad Labem
vyhlašuje II. ročník soutěže

ROZKVETLÁ OKNA
I v letošním roce se bude soutěž konat od 1. července do 31. srpna 
2012 a účastnit se jí mohou všichni občané města Lysá nad Labem 
jak v roli nominujícího, tak nominovaného.

Vyhlášeny jsou 2 kategorie:
1. Květinová výzdoba a celková úprava oken
2. Květinová výzdoba a celková úprava domu
Každý občan města má právo navrhnout k ocenění „rozkvetlá okna“ 
domu či bytu nebo „rozkvetlý dům“ nacházející se v katastrálním 
území města Lysá nad Labem.
Podmínkou nominace je elektronické podání zaslané nejpozději do 
31. srpna 2012 na e-mailovou adresu rozkvetlaokna@seznam.cz. 
Součástí nominace musí být venkovní fotografi e oken nominovaného 
domu nebo bytu respektive celkový pohled na nominovaný dům, ad-
resa nemovitosti a datum pořízení fotografi e. Nezapomeňte také uvést 
kategorii, do které objekt nominujete!!!
Podmínkou k účasti v soutěži je, že okna rodinného domu či bytu 
nebo celý dům jsou zkrášleny kvetoucí květinovou výzdobou. 
O pořadí v soutěži rozhodne porota, výsledky soutěže budou vyhlášeny 
během podzimu 2012.
Oceněny budou nejlepší 3 „kvetoucí domovy“ v každé katego-
rii. Vítěz obdrží odměnu ve výši 1500 Kč, druhý v pořadí ve výši 
1000 Kč a třetí v pořadí ve výši 500 Kč. Všichni ocenění 
od 1. do 3. místa vyhrají také zájezd pro 2 osoby do sídla Evropského 
parlamentu ve Štrasburku.

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


