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Bedřich Josef baron Leitenberg  
Odkupuje Lysou v roce 1890 a projevil se jako moderní 
podnikatel. Zámek zelektrizoval, instaloval ústřední to-
pení, postavil do zámku vodovod a dal ho obci k užívání. 
V zámecké kapli nalezneme vitrážové okno s jeho znakem. 
Prokázal novodobý původ svého šlechtictví vybavením 
místností nevkusným nábytkem. Zabil se v automobilu 
v květnu 1904.

Listy od ledna v nové podobě

SPOLEK RODÁKŮ
A PŘÁTEL MĚSTA
LYSÁ NAD LABEM 

srdečně zve na

PŘIVÍTÁNÍ
ADVENTU

v Lysé nad Labem
v sobotu 1.12.2012 

v 15.00 hodin
na Husově náměstí

(prodej ve stáncích 
již od 14.00 hodin)

* kulturní program * 
* mikulášská nadílka *

* tržiště s vánočními stánky * 
* občerstvení *

*vyhodnocení soutěže
o nejkrásnější

vánoční ozdobičku * 
* rozsvícení vánočního stromu *

* fi nanční sbírka
na Domov Na Zámku *

Akce je pořádána za fi nanční podpory
města Lysá nad Labem

Již několik let jsou občané našeho města informo-
váni o dění ve městě díky městskému zpravodaji Lis-
ty. Dosud tomu bylo tak, že tento zpravodaj si mohli 
zakoupit v místních trafi kách či knihovně. Takto se 
však informace dostaly pouze k omezenému počtu 
lyských občanů. Myslíme si však, že veškeré dění ve 
městě by mělo být věcí všeobecně známou a měli by 
o něm být informováni všichni občané. Z toho důvodu 
rada města rozhodla o změně podoby Listů. Zpravo-
daj tak bude od ledna 2013 vycházet bezplatně a bude 
zdarma distribuován do všech domácností ve městě. 
Rada si je vědoma toho, že každá změna je vždy pro-
vázena určitými úskalími, kterým se pravděpodobně 
nevyhneme ani v tomto případě. Abychom tato rizika 
minimalizovali, chtěli bychom moc požádat všechny 
lyské občany, kteří budou chtít Listy do své schránky 
pravidelně dostávat, aby si zpřístupnili své poštovní 
schránky, jinak nebude možné zpravodaj doručit. 
V případě, že se však přesto stane, že se Listy do do-
mácnosti nedostanou, bude možnost si pro ně přijít 
do městské knihovny, kde budou k dispozici zbylé 
neroznesené výtisky.

Další, tentokrát drobnou, úpravou bude změna pa-
pírového formátu. Místo současné A4 bude zpravodaj 
nově vycházet ve formátu A3, tak aby se co nejvíce za-

mezilo záměně Listů s komerčními propagačními letá-
ky. Po obsahové stránce zůstanou Listy stejné. Prostor 
v nich bude stále věnován dění na radnici, kultuře, 
školství, zdravotnictví, sportu, ale i názorům občanů. 
Pouze bychom rádi upozornili, že z důvodu omeze-
ného prostoru v novinách může každý přispěvatel do 
rubriky názorů občanů zaslat do jednoho čísla pouze 
jeden článek v rozsahu jedné normostrany. 

Zároveň bychom chtěli nabídnout i „ekologičtější“ 
možnost odběru Listů. Městský zpravodaj můžete 
také dostávat v elektronické podobě do Vaší emailové 
schránky, což je nejen vstřícnější k životnímu prostře-
dí, ale i ekonomičtější a rychlejší. Listy v této podo-
bě můžete mít daleko dříve, než by se k Vám dostaly 
v podobě papírové. V případě, že byste měli zájem 
o tento způsob odběru Listů, stačí v městské knihov-
ně nahlásit Vaši emailovou adresu, na kterou byste 
chtěli noviny posílat. Tímto způsobem mohou záro-
veň Listy zcela zdarma dostávat i občané, kteří v Lysé 
nad Labem nebydlí, ale o dění zde mají zájem.

Věříme, že všechny chystané změny přispějí k větší 
spokojenosti a informovanosti občanů a že se nám i 
díky tomu společnými silami podaří podpořit pro-
středí sounáležitosti s lidmi a místem, kde žijeme.

Mgr. Jiří Havelka, starosta
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V sobotu 8. prosince 2012 v 5.00 hodin
odstartuje z Husova náměstí autobus 

na každoroční adventní zájezd Spolku rodáků.

POJEĎTE S NÁMI 
do NORIMBERKA 

a BAMBERKA

ů.ů

Opět navštívíme jedno ze čtyř evropských měst s nejslavnějšími 
předvánočními trhy – Norimberk (dalšími jsou Amsterdam, 

Paříž a Vídeň). Už jsme tam sice před pár lety byli, ale určitě 
jsme nestihli všechno. My tam navíc svoji návštěvu zkrátíme, 

abychom popojeli do bývalého sídla císařů a biskupů 
– Bamberku. I zde, pokud nám silniční provoz poskytne dost času, 

se pokocháme historií a nádherou adventu a obchodních center.

Zájezd přijde na 650,- Kč , spolu s přihláškou 
uhradíte v Městské knihovně, tel.: 325 551 255.

Polabské variace 2012 „Rudolf II. vážně nevážně“
Příznivce zámeckého parku v Lysé nad Labem zveme na přednášku 

Mgr. Sylvy Dobalové Ph.D. z Ústavu dějin umění Akademie věd ČR,
která se uskuteční v neděli 11. 11. 2012 od 13.30 hodin

v zámecké kavárně.

Po přednášce budeme v zámeckém parku sázet nové „památné stromy“ za
Jeho Milost Císařskou Rudolfa II. (18. 7. 1552 – 20. 1. 1612)

Jeho hraběcí excelenci Františka Antonína Šporka (6. 3. 1662 – 30. 3. 1738)

Přednáška je součástí vzdělávacího cyklu Univerzity volného času pořádané Městskou knihovnou 
Lysá nad Labem, Státním okresním archivem Nymburk a Polabským muzeem.

Polabské variace 2012 se konají za fi nanční podpory města Lysá nad Labem a Davida Kolářského – zámeckého zahradníka

RUDOLFINSKÉ ZAHRADY 

Listopad
od 14.11. Život a dílo prof. Bedřicha Hrozného
Dopolední promítání v kině pro školy.
15.11. od 18.00 hodin Bedřich Hrozný a rozluštění chetitštiny
Přednáška pro veřejnost v muzeu, přednášející: Mgr. Šárka Velhartická, Ph.D.  
16.11. Luštění, soutěž pro širokou veřejnost, vhodná i pro rodiče s dětmi.
Vyluštění tajenky na čas, na základě indicií (písmen) zjistitelných na určitých 
místech v Lysé nad Labem. Vybavení se svítilnami výhodou či spíše nutností. 
Start a cíl v muzeu. Čas průběžných startů: 16.00 – 20.00 hodin.
30.11. Labyrint, soutěž pro širokou veřejnost, vhodná i pro rodiče s dětmi. 
Kvízové otázky na čas, rozmístěné po Lysé nad Labem. Správné odpovědi 
znamenají kratší postup, špatné delší. Vybavení se svítilnami výhodou či 
spíše nutností. Start a cíl v muzeu. Čas průběžných startů: 16:00 – 20:00.

Prosinec
6.12. Seminář v muzeu o Bedřichu Hrozném pro badatele i zájemce z řad 
veřejnosti.
6.12. Bedřich Hrozný
Přednáška pro veřejnost v muzeu od 17.00 hodin.
11.12. Život a dílo profesora Bedřicha Hrozného, večerní promítání v kině 
pro veřejnost, začátek v 18 hodin.

oo

uštětění cí cheth thetitššitšitštitintintinyyy
h D
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Připomenutí
prof. Bedřicha Hrozného

v Lysé nad Labem, 2012
Profesor Bedřich Hrozný, významný rodák z Lysé n. L., 
se zasloužil o vědecký výzkum a poznání v oblastech 
orientalistiky, jazykovědy, archeologie a historie. 
Letos 12. prosince uplyne 60 let od jeho úmrtí a tak se 
nabízí připomenout si jeho osobnost a dílo v širší míře.

Více informací na: www.polabskemuzeum.cz, 
www.mestolysa.cz, www.knihovnalysa, 

www.kinolysa.cz, případně na tel.: 325 551 868.
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Informace z jednání rady a zastupitelstva města
18. jednání rady města se ko-

nalo 25. 9. 2012. Z programu 
o 17 bodech byly dva věnovány 
pozemkovým záležitostem a dal-
ší dva věcným břemenům. Mezi 
nimi byla s č. 3 zařazena žádost 
paní Mgr. Vonáškové, aby byl na 
přechodu pro chodce v Družstev-
ní ulici v Litoli instalován semafor 
s tlačítkem. Semafor by byl před-
nostně nastaven na zelenou, cho-
dec by mohl krátce zastavit provoz 
a bezpečně přejít. Důvodem žádosti 
je zvýšení bezpečnosti chodců, pře-
devším dětí. Dopravní inspektorát 
Nymburk není návrhu nakloněn. 
Možným řešením je použití doprav-
ní značky „Pozor děti!“ a nasazení 
„strážců přechodů“ v rámci veřejné 
služby, kterou mohou vykonávat 
uchazeči o zaměstnání, registrova-
ní na Úřadu práce. O věci se bude 
ještě jednat na zasedání zastupitel-
stva. V bodu č. 6 rada vzala na vědo-
mí aktualizovaný Katalog poskyto-
vatelů sociálních služeb města Lysá 
nad Labem.

V bodu č. 8 se rada zabýva-
la zápisem z jednání sociální 
a zdravotní komise a uložila od-
boru správy majetku a investic, 
aby navrhl úpravu přechodů 
pro chodce pod nadjezdem tak, 
aby byly bezbariérové. V dalším 
bodu rada přidělila MŠ Dráček 
10 tis. Kč na odborné ošetření 
5 vzrostlých stromů v zahradě. 
V bodu č. 10 rada vzala na vědo-
mí stanovisko sociální a zdravotní 
komise k výstavbě Domova pro 
seniory a uložila paní místosta-
rostce, aby od možného investo-
ra, fi rmy EBM Partner, získala 
odpovědi na vznesené dotazy. 
Jedenáctý bod byl věnován infor-
maci o fondech příspěvkových 
organizací, jejichž zřizovatelem 
je město a po doplnění se rada 
k nakládání s fondy znovu vrátí. 
Větší diskusi si vyžádal bod č. 16, 
v němž rada projednala další variantu 
Pravidel uzavírání nájemních smluv 
k bytům ve vlastnictví města. Ani ten-
tokrát však rada nedospěla ke spoko-
jenosti, a tak radního pana Mgr. Ko-
peckého čeká práce na další variantě. 
Posledním bodem ke schválení byl 
souhlas s úhradou projektu školení 
z operačního projektu Lidské zdroje 
a zaměstnanost. Po uzavření pro-
jektu se náklady vrátí z evropských 
fondů. V závěrečné diskusi pan 
starosta informoval radu města 
o dokončení stavby MŠ Čtyřlístek 
v Brandlově ulici. 

2. mimořádné jednání rady měs-
ta se konalo 1. 10. 2012. Bylo krát-
ké, mělo pouze dva body a oba se 
týkaly opravy klášterních teras. 
V prvním byly schváleny fi nanční 
zdroje, v druhém dodatek smlouvy, 
aby se celé dílo dokončilo do konce 
roku 2012 za celkovou vysoutěže-
nou cenu 2,1 mil. Kč včetně DPH.

19. jednání rady města se ko-
nalo 9. 10. 2012. Program o 38 
bodech potvrdil, že prázdninové 
zvolnění tempa je už minulostí. Asi 
třetinu programu vyplnily bytové 
záležitosti, z toho v sedmi přípa-
dech se zveřejňuje záměr na uza-
vření nájmu k bytům v Milovicích-
Mladé. To znamená, že v současné 
době je bytů relativní dostatek, na 
druhou stranu však volný byt zna-
mená, že z něj momentálně město 
nemá hrazený nájem ani úhradu 
služeb. Dalších asi pět bodů bylo 
věnováno nebytovým prostorům, 
věcným břemenům a tři body za-
teplování fasád.

K bodu č. 13 byl přizván pan 
Ivan Ročejdl, provozovatel hu-
debního klubu Calypsso. Jedna-
lo se o udělení výjimky z obec-
ně závazné vyhlášky č. 2/2012, 
která omezuje provozní dobu 
pohostinství a obdobných zaříze-
ní. Pan Ročejdl uvedl, že výjim-
ka by se vztahovala na sobotní 
diskotéky, které začínají kolem 
23. hodiny a končí v neděli kolem 
5. hodiny ranní. Vysvětlil, jaká 
připravuje opatření k zabezpečení 
veřejného pořádku a po delší dis-
kusi rada na výjimku „kývla“, a to 
na zkušební dobu do poloviny lis-
topadu.

V bodu č. 18 rada vzala na vědo-
mí informativní zprávu o přípravě 
bezbariérových přechodů pod nad-
jezdem a v Družstevní ulici. Pod 
nadjezdem se bezbariérovost pře-
chodů provede současně s úpravou 
komunikace a křižovatky, investo-
rem bude Středočeský kraj. V dal-
ším bodu rada posuzovala nabídky 
na veřejnou zakázku – průzkumný 
hydrogeologický vrt bez vystrojení 
v zámeckém parku. O zakázku byl 
mimořádný zájem, zadávací do-
kumentaci obdrželo 13 fi rem, ale 
nakonec dorazily tři nabídky. Rada 
vybrala fi rmu HYDROGEOsond 
pana M. Fárika s nabídkovou cenou 
134 tis. Kč, předpokládaná hloubka 
vrtu 40 metrů. Součástí práce bude 
i čerpací zkouška a podle výsled-
ku se případně vrt prohloubí. Na 
hloubce bude záviset konečná cena.

V bodu č. 21 se rada opakovaně 
vrátila k Pravidlům uzavírání ná-
jemních smluv k bytům ve vlastnic-
tví města.  Po diskusi rada rozhod-
la, že do zastupitelstva předloží dvě 
varianty, které se liší tím, že první z 
nich počítá se zachováním seznamu 
uchazečů o byt, druhá varianta je 
bez seznamu.

V bodech č. 23 až 25 byly projed-
nány žádosti o schválení zateplení 
rodinných domů. Proti vlastnímu 
zateplení rada samozřejmě nic 
nemá, ale jde o to, že pokud se pou-
žije silná izolační vrstva, dům „na-
byde“ a v některých případech za-
sáhne do pozemku města. Ve všech 
třech případech rada žádostem vy-
hověla, v jednom z nich určila ma-
ximální tloušťku zateplení 10 cm. 
Žadatelé dále nesmějí zasahovat do 
tělesa přilehlého chodníku. V bodu 
č. 27 rada souhlasila s montáží 
bankomatu ČSOB do fasády DPS 
čp. 1729 v Masarykově ulici.

V bodu č. 30 rada schválila do-
datek ke smlouvě o dílo na rekon-
strukci čistírny odpadních vod 
(ČOV), bude projednáno na zastu-
pitelstvu.

V dalším bodu se rada seznámila 
se strukturou peněžních fondů pří-
spěvkových organizací města. Bod 
č. 33 byl zpracován podle metodi-
ky ministerstva vnitra – od ledna 
2013 začne platit novela zákona o 
místních poplatcích, k největším 
změnám dochází u poplatku „za 
odpad“, a tak musí být upravena 
i obecně závazná vyhláška města. 
V bodu č. 35 byla podána zpráva 
o dokončování prací na ČOV a o 
změnách oproti projektu, zpráva 
bude předložena zastupitelstvu. 
V bodu č. 36 se projednávala žá-
dost o změnu regulačního plánu 
v lokalitě Vysoká mez, také o tomto 
bodu se bude jednat na zastupitel-
stvu. Stejně tomu bude i v případě 
zápisu z Osadního výboru Byšičky. 
Posledním bodem ke schválení byl 
program nadcházejícího zasedání 
zastupitelstva. Závěrečná diskuse 
byla věnována informacím o mož-
ných místech výstavby Domova 
pro seniory a podmínkách pro jeho 
budoucí klienty. 

7. zasedání zastupitelstva měs-
ta se konalo 17. 10. 2012. Po úvod-
ních procedurách se zastupitelé 
shodli na předřazení některých 
bodů, k nimž se dostavila veřej-
nost. Jako první vystoupila s krát-
kým příspěvkem paní ředitelka ZŠ 
Komenského, Mgr. M. Nováková, 

která na zasedání chodí pravidel-
ně. Byl to spíše apel na zastupitele 
před schválením rozpočtu na rok 
2013, aby pamatovali na školy, 
učební pomůcky a personál. V 
bodu s č. 1 vystoupil pan MUDr. 
Rošecký, který požádal o odprodej 
části obecního pozemku v lokalitě 
Třešňovka, kde si koupil stavební 
parcelu. Větší pozemek by využil 
pro rozšíření zahrady. V bohaté 
diskusi zaznívaly spíše zamítavé 
hlasy – pozemek je určen pro sport 
a rekreaci, je záměr na výstavbu 
sportovní haly a někteří zastupitelé 
se obávali ukrajování pozemku tzv. 
“salámovou“ metodou. Nakonec 
se dospělo ke kompromisu – lep-
ším řešením je pronájem pozemku, 
což je v kompetenci rady města. 
Pokud bude město pozemek potře-
bovat, pronájem se ukončí. Tento 
návrh byl podpořen 11 hlasy ze 14 
přítomných zastupitelů.

V druhém bodu dostal slovo pan 
J. Koštíř, předseda Osadního výbo-
ru Byšičky. Postupně se probralo 
pět bodů, s nimiž osadní výbor 
přišel, a bylo řečeno, jak se budou 
řešit. Celkově zastupitelstvo vzalo 
zprávu na vědomí. 

Dalším řečníkem byl pan Adam 
Hladík, předseda Družstva na Vy-
soké mezi. Požádal o změnu re-
gulačního plánu v části likvidace 
splaškových vod z této lokality, kde 
je velký zájem o výstavbu. Diskuse 
ukázala, že je nutné zvážit ještě 
další řešení, konzultovat záleži-
tost především s provozovatelem, 
protože v lokalitě jsou složité geo-
logické podmínky, jak se potvrdilo 
při výstavbě sití u Borku. Po dopl-
nění podkladů se o věci bude dále 
jednat.

Zajímavou prezentaci předsta-
vil pan Ing. Zdeněk Jahn, ředitel 
Pozemkového úřadu Nymburk. 
Iniciátorem bodu byl pan Mgr. Fa-
jmon a jednalo se o zahájení prací 
na komplexních pozemkových 
úpravách v katastru města. Výsled-
kem akce, která podle zkušeností 
odjinud zabere 3 - 4 roky práce, 
je logicky řešené území včetně do-
pravní obslužnosti zemědělských 
podniků. Důraz se klade na eko-
logickou stabilitu území, na proti-
povodňová opatření, na budování 
biokoridorů, které dávají zvířatům 
šanci na přežití i v intenzivně vyu-
žívaných zemědělských oblastech, 
na budování drobných vodních 
děl, které zachovávají vodu v kra-
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jině. Vybudované komunikace jsou 
využívány pro zemědělské stroje i 
jako cyklostezky. Dalším přínosem 
by bylo vyřešení výměny pozemků 
mezi Lysou a Přerovem, protože 
katastrální hranice kopírují his-
torický tok Labe, který byl regu-
lací změněn kvůli lodní dopravě. 
Výhodou je i to, že po úpravě má 
obec detailní přehled o platbě daní 
z nemovitostí. Bohatá diskuse 
a fotografi e již hotových děl svědči-
ly o tom, že téma zastupitele zauja-
lo a přípravné práce na komplexní 
pozemkovou úpravu budou pokra-
čovat.

Potom se program vrátil k pů-
vodně navrženému programu. 
Zastupitelstvo schválilo prodej 
obecního pozemku v lokalitě Dráž-
ky panu Robenkovi ze Dvorců za 
vysoutěženou cenu 1 212 Kč/m2. 
Další bod vyvolal krátkou disku-
si – projednávala se žádost paní 
Bártové o souhlas s oddlužením 
v souvislosti s insolvenčním říze-
ním. Nakonec převážil pragmatic-
ký přístup – lepší vrabec v hrsti… 
Při hlasování se 11 rukou zvedlo 
pro souhlas, 1 zastupitel byl proti, 
dva se zdrželi.

Také v bodu s původním č. 6 se 
diskutovalo, projednávala se Pra-
vidla uzavírání nájemních smluv 
k bytům ve vlastnictví města. Pří-
prava ze strany bytové komise 
i pana Mgr. Kopeckého se vyplati-
la, diskuse byla věcná a přehledná. 
Pan Seláček konstatoval, že měst-
ské byty by měly být přednostně pro 
občany města, dále by město mělo 
mít tzv. sociální byty. Pan Mgr. Fa-
jmon doporučil zachovat seznam 
uchazečů o bydlení pouze pro Dům 
s pečovatelskou službou, pro 
ostatní byty seznam zrušit. Při 
současném dostatku volných bytů 
se proces obsazování bytů urychlí 
a výpadek příjmu z nájmu nebude 
tak citelný. Nakonec byla pravidla 
schválena v podobě bez seznamu 
uchazečů o byt, návrh podpořilo 
10 zastupitelů, 2 byli proti, dva se 
zdrželi hlasování.

Bez problémů a všemi hlasy 
byl schválen převod lesní cesty od 
Karlova ke sv. Václavu z majetku 
kraje do majetku města. Stejně tak 
proběhlo projednání bloku 4 bodů 
o věcných břemenech.

Body s č. 12 a 13 byly věnová-
ny končící rekonstrukci městské 
ČOV. Pan starosta uvedl, že původ-
ní odhad celkových nákladů byl 
110 mil. Kč, skutečné nákla-

dy jsou 68,6 mil. Kč. S kritikou 
změnových listů a nákladů na ví-
cepráce vystoupil pan Sedláček. 
V odpovědi pan starosta uvedl, 
že ho to také netěší, ale nelze vše 
svádět na nekvalitní projekt. Za 
chodu technologie zůstává řada 
věcí skryta a teprve při odstávce 
se řeší nejlepší způsob řešení. Jde 
o dílo, které bude městu sloužit ně-
kolik desítek let. Schválení změno-
vých listů podpořilo 9 zastupitelů, 
nikdo proti, 5 se hlasování zdrželo.

V bodu č. 16 se zastupitelstvo 
zabývalo umístěním semaforu 
pro chodce v Družstevní ulici. 
Po krátké diskusi byla žádost 
vzata na vědomí, ale nejprve se 
začne s uplatňováním dozoru u 
přechodů. Dalším bodem byla 
informativní zpráva o nové meto-
dice poplatků „za odpad“. Úko-
lem pro tajemníka je připravit 
návrh vyhlášky, o které bude za-
stupitelstvo jednat 28. 11. 2012. 
V návrhu budou použity součas-
ně platné ceny.

Rychlý spád programu dospěl 
k závěrečné diskusi k obecním 
záležitostem, která byla velmi 
bohatá na informace. V úvo-
du diskuse pozval pan starosta 
členy zastupitelstva na osla-
vy Dne republiky 28. 10. 2012 
a na přípravné jednání k ustavení 
Místní akční skupiny (MAS) dne 
23. 10. 2012. Dále informoval o 
pokutě od ČIŽP pro lakovnu v Li-
toli, kde by měly být instalovány 
filtry. Probíhá příprava technolo-
gických zkoušek ve spalovně na 
Šibáku, podle výsledků bude ob-
noven její provoz. Z dalších témat 
uvádím bodově jen názvy: před-
volební praktiky, snížení hladiny 
Labe z důvodu čištění koryta, 
kácení suchých stromů na Dvor-
ce, nespokojenost s rozdělením 
regionu pod dvě cestmistrovství, 
kritika dlouhodobě špatného 
fungování České pošty – vedení 
města se obrátí na generální-
ho ředitele, zábradlí na náměstí 
B. Hrozného, plakátovací plocha 
a schodiště tamtéž, špatný stav 
některých betonových laviček 
s reklamami, stav stromu před 
kinem, zveřejňování dokumentů 
z kontrolního výboru, obsazová-
ní okrskových volebních komisí. 
Po rekapitulaci pan starosta po-
děkoval přítomným a zasedání 
ukončil.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Města Lysá nad Labem a Břec-
lav mají od roku 2007 podepsanou 
smlouvu o partnerství. Od té doby si 
obě města vyměnila řadu hudebních 
souborů. Letos v červnu do Lysé 
zavítali Koňaré, folklórní soubor 
z městské části Poštorná, kteří se 
představili při slavnostním otevření 
náměstí B. Hrozného. Nejvýznam-
nější akcí v Břeclavi jsou bezesporu 
Svatováclavské slavnosti s více než 
dvacetiletou tradicí. Po dohodě dostal 
šanci reprezentovat Lysou nad La-
bem dětský taneční soubor Mirikle, 
aby představil romský folklór včetně 
krásných kostýmů. Svátek sv. Václava 
letos připadl na pátek a v Břeclavi byl 
věnován partnerským městům, jichž 
má Břeclav již osm.

Soubor se připravoval pod vede-
ním paní Olgy Sivákové už od jara. 
Po příjezdu do Břeclavi se jich uja-
la jedna z referentek MěÚ Břeclav, 
která se o ně vzorně starala po celou 
dobu. Hlediště se zaplňovalo diváky 
od druhé hodiny odpolední, sluníčko 
a čerstvý burčák dokreslovaly přátel-
skou atmosféru. Vystoupení našeho 
souboru bylo plánováno na 15:30 na 
taneční ploše pod zámkem. O úvod 
se postaral pan Milan Horvát, před-
seda Sdružení romských občanů a 
člen zastupitelstva. Krátce představil 

Lysou a shrnul činnost sdružení. Pak 
vystoupila malá zpěvačka, která všem 
vzala dech vystoupením „á kapela“. 
Děti předvedly taneční vystoupení za 
doprovodu tradičních rytmů a v jejich 
průběhu sklízely zasloužené ovace, to 
vše za pod dohledem pana starosty. 
Jsem rád, že Mirikle v Břeclavi zane-
chaly dobrý dojem, jak potvrdilo ve-
dení břeclavské radnice. Děkujeme!

Další dva dny pokračovaly slav-
nosti dalším programem, vrcholem 
sobotního odpoledne byl příjezd 
císaře Františka Josefa I. jako při-
pomínka 140. výročí povýšení měs-
tečka Břeclav na město. V neděli 
dopoledne se konala mše v kostele 
sv. Václava a odpoledne slavnosti 
vyvrcholily průvodem krojovaných 
účastníků, zastavením před radnicí 
a následnými „hody pod májů“.  

Během pobytu se setkali oba sta-
rostové – pan MUDr. Ryšavý a pan 
Mgr. Havelka – a potvrdili, že obou-
stranně je zájem na pokračování 
partnerství. Kromě hudby je tady 
celá řada dalších možných kontak-
tů – hasiči, fotbalisti, veslaři atd. 
Začátkem prosince se sejdou vedení 
obou radnic a projednají možné akce 
v roce 2013. 

Miloš Dvořák
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Mirikle v Břeclavi
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Město Lysá nad Labem zřizuje 
čtyři mateřské školy s celkovou ka-
pacitou 378 míst. V Litoli se nachází 
Mateřská škola Dráček s kapacitou 
50 míst, v Brandlově ulici Mateř-
ská škola Čtyřlístek s kapacitou 
150 míst, na sídlišti Mateřská škola 
Pampeliška s kapacitou 100 míst 
a Mateřská škola Mašinka s kapaci-
tou 78 míst.

Od 1. září 20l12 byla rozšířena 
kapacita Mateřské školy Čtyřlístek ze 
100 na již výše zmíněných 150 míst 
vybudováním nové přístavby ke stá-
vající budově. Město tím reagovalo 
na dlouhodobou a vzrůstající poptáv-
ku lyských občanů po zařazení dětí do 
mateřských škol. V letošním roce se 
podařilo umístit všechny tříleté děti, 
dokonce i některé mladší. 

Navýšení kapacity se projevilo 
také ve vyhodnocení silných a sla-

bých stránek našeho města, které 
vychází z výsledků čtvrtého roční-
ku výzkumu „Město pro byznys“. 
V hodnocení počtu obyvatel na jed-
no místo v mateřské škole, tedy podíl 
kapacity mateřských škol k počtu 
obyvatel, se naše město umístilo na 
prvním místě ve Středočeském kraji 
a rovněž nadprůměrně v celé České 
republice.

Pro školní rok 2013 – 2014 odejde 
do základních škol pravděpodobně 
95 – 100 dětí, takže tolik dětí bude-
me moci do mateřských škol zase 
přijmout. Termín vybírání přihlá-
šek do MŠ bude probíhat v době od 
18. – 21. 3. 2013. Prázdninový pro-
voz bude pokryt jednotlivými ma-
teřskými školami kromě posledního 
srpnového týdne.

PaedDr. Věra Bodnárová
 vedoucí odboru ŠSVZaK

na změnu v POVINNÉ VÝMĚNĚ ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ

ŘP vydané v době od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 jsou jejich držitelé 
povinni vyměnit do 31.12.2013. Výměna je možná již nyní a provádí 

se až do konce stanoveného období bez poplatku.

Doporučujeme zejména držitelům řidičských oprávnění skupin 
C, C+E, C1, C1+E, D, DE, D1, D1+E, kteří nejsou držiteli průkazu 
profesní způsobilosti řidiče, aby si výše uvedené ŘP vyměnili do kon-

ce roku 2012 a získali tak nový řidičský průkaz s platností na 10 let.

Na základě novelizace zákona č.361/2000 Sb. od 19.1.2013 budou vydá-
vány řidičské průkazy na výše uvedené skupiny s platností pouze na 5 let. 
Držitelé osvědčení profesní způsobilosti budou mít tuto způsobilost 
vyznačenu v novém řidičském průkaze harmonizačním kódem. 
Průkaz profesní způsobilosti bude vydáván pouze k cizím řidičským 
průkazům.

Alena Frankeová, odbor dopravy

Upozornění řidičům

Lyské mateřské školy

Chtěl bych poděkovat všem voli-
čům ODS, kteří nás podpořili v právě 
skončených krajských volbách. Dě-
kuji také za preferenční hlasy. V této 
době jsou Vaše hlasy pro mě velice 

Poděkování voličům ODS
cenné a moc si jich vážím. Ještě jed-
nou děkuji.

Mgr. Jiří Havelka
předseda MS ODS 

Lysá nad Labem 

V minulých Listech napadla 
paní Kovaříková radu města kvůli 
údajnému zvýhodňování Spol-
ku rodáků při rozdělování dotací 
z fondu kultury, konkrétně za vy-
účtování dotací v roce 2010. Mrzí 
mne, že paní Kovaříková uvádí 
zcela zavádějící a nepřesné infor-
mace. Kupříkladu tvrzení, že rada 
města odpustila rodákům vrácení 
dotace je nepravdivé. Pokud se 
podíváme na fakta, věc je zcela 
jednoznačná. Rada města požá-
dala kontrolní výbor o prošetření 
celé věci. Kontrolní výbor vypra-
coval kontrolní zprávu, která byla 
předložena zastupitelstvu města. 
V rámci diskuse předložil předseda 
kontrolního výboru návrh, že za-
stupitelstvo města nebude požado-
vat vrácení dotace. Tento návrh byl 
zastupitelstvem města schválen. 
Z výše uvedeného je zřejmé, že 
v této věci rozhodovalo zastupitel-
stvo města nikoli rada města. Kon-
krétní usnesení je ze dne 7. 9. 2011 
IV/10.

Další zavádějící informací je 
neposkytnutí dotace Dvorcům na 
pořádání kulturní akce. Rada měs-

Reakce na článek paní Kovaříkové

Upozornění

ta nikoho netrestá, ale fi nanční 
prostředky jsou omezené. Jak by to 
asi vypadalo, kdyby škola dostala 
na rok přiděleno 2 000 000,- Kč, 
a protože je aktivní, tak by najed-
nou chtěla 2 600 000,- Kč. Samo-
zřejmě je to bohulibé a proč na to 
nepřidat. Jenže přesně tímto způ-
sobem potom vznikají dluhy, které 
veřejné rozpočty nejsou schopny 
splácet. Osadní výbor Dvorce má 
v rámci rozpočtu schválený pevný 
rozpočet ve výši 20 000,- Kč, který 
byl schválen právě proto, aby měly 
jistotu určitých fi nančních pro-
středků a nemusely se spoléhat na 
náhodné fi nancování.

Ještě drobná poznámka k Pou-
ličníku, představte si, že ODS bude 
pořádat odpoledne pro děti a  za-
žádá si o peníze z Kulturního fon-
du. Že vám to nepřijde normální, 
mně také ne. Ze stejného důvodu 
jsem nehlasoval pro příspěvek na 
Pouličník, který pořádalo, alespoň 
podle plakátů, sdružení Kulturně! 
Tedy uskupení, které kandidovalo 
v komunálních volbách a je zastou-
peno v zastupitelstvu města.

Mgr. Jiří Havelka, starosta

Vážení spoluobčané, na základě 
řešení několika přestupků, které se
týkaly nepovoleného vstupu do ma-
jetku Města Lysá nad Labem, si 
Vás dovolujeme upozornit, že před 
jakýmkoliv zásahem do majetku 
města, je nutná předchozí žádost 
o povolení zásahu do pozemku. 
Týká se např.: izolace domu, přelo-
žení chodníku, vybudování inženýr-
ských sítí - kdy bude vydán souhlas 
s výkopovými pracemi nebo rozhod-
nutí, za podmínek stanovených zá-
konem o pozemních komunikacích 
a obecně závaznou vyhláškou města 
č.7/2010 o místních poplatcích. 

Povolení zásahu do silničního tělesa 
u komunikací mladších 10 ti let a za-
teplení nemovitostí, předchází odsou-
hlasení v Radě Města Lysá nad Labem, 
proto počítejte s delším termínem vyří-
zení (RM zasedá každých 14 dní).   

Dále je zpoplatněno např. umís-
tění dočasných staveb - lešení, re-
klamní zařízení, umístění skládek 
na pozemcích města, atd. Veške-
ré poplatky za užívání veřejného 
prostranství jsou uvedeny v OZV 
č. 7/2010 o místních poplatcích, 
která je ke stažení na stránkách 
města – www.mestolysa.cz. 

Poplatky za užívání veřejného 
prostranství platí fyzické i právnic-
ké osoby.

Žádosti o souhlas s výkopovými 
pracemi, zvláštní užívání komuni-
kací z důvodu stavebních prací, ko-
nání sportovních a kulturních akcí 
nebo žádosti o připojení pozemku 
na místní komunikací, jsou ke sta-
žení pod odborem správy majetku 
a investic.

 Vrbová Lenka
    referent SMI   

Městská knihovna Lysá nad La-
bem zve všechny pořadatele kul-
turních akcí v Lysé na d Labem 
na koordinační schůzku ohledně 
připravovaných akcí na příští 
rok. Účelem této schůzky bude 
opět koordinace termínů tak, aby 

se minimalizoval možný souběh 
akcí. Zváni jsou všichni, kteří chtějí 
svými silami obohatit kulturní život 
města. Schůzka se bude konat ve 
středu 21.11.212 od 18.00 hodin 
v knihovně.

Městská knihovna Lysá n. L.

Kulturní kalendář 2013

Uspořádání ulice Na Vysoké mezi

Pozvánka
na veřejné projednání uspořádání ulice Na Vysoké mezi

Před odsouhlasením konečného řešení uspořádání ulice 
Na Vysoké mezi bude veřejnost seznámena s variantami řešení.

Zveme vás proto na veřejné projednání, které se uskuteční
v pondělí 12. 11. 2012 od 18.00 hodin v tělocvičně 

ZŠ T. G. Masaryka v Litoli

Věříme, že využijete příležitost aktivně se zapojit do rozvoje 
našeho města a přinesete nový pohled na zpracované návrhy 

projektované ulice.

Magda Šulcová dipl. tech., referentka OSMI
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Krimi střípky
Vandalové z Milovic

Dne 9. 9. 2012 krátce po 01.00 
hodině strážníci zakročovali proti 
skupině podnapilých osob (25-28 
let s trvalým pobytem Milovice) 
v restauraci Mango na Husově 
náměstí, které se „bavily“ na úkor 
jiných hostů. Celá událost se obe-
šla pouze s domluvou a opuštěním 
restaurace, jelikož provozovna se 
v rámci provozní doby uzavírala. 
Osoby byly touto skutečností ne-
příjemně překvapeny a po krátkém 
reptání se odebraly změnit restau-
raci do místa svého trvalého byd-
liště „Milovice“. Cestu si ovšem 
krátily volnou zábavou ve formě 
narušování veřejného pořádku, 
proto na sebe strážníky opětovně 
upozornily. Při pokusu o ztotožně-
ní těchto výtržníků se osoby daly 
před strážníky na útěk, ale pokus 
se dvěma výtržníkům nezdařil a po 
použití donucovacích prostředků 
u jednoho dokonce zacvakla pou-

ta. Po provedených úkonech k je-
jich ztotožnění a zjištění ostatních 
osob byly tyto osoby propuštěny 
s vyrozuměním, že jejich jednání 
bude oznámeno správnímu orgánu 
k projednání.

Včely okupovaly Sokolskou ulici 
Dne 3. 9. 2012 krátce po 16. ho-

dině bylo přijato na tísňovou linku 
112 oznámení o výskytu roje včel, 
který ohrožuje obyvatele v ulici So-
kolská. Na místo události dorazila 
hlídka městské policie společně 
s našimi dobrovolnými hasiči, kteří 
na místě zjistili důvod včelího roje-
ní. Důvodem byla rozbitá sklenice 
medu na chodníku. Hasiči chodník 
důkladně opláchly proudem vody, 
jehož následkem neměly včely dů-
vod se nadále v této lokalitě zdržo-
vat. Ulice byla pro chodce cca na 
10 minut uzavřena. 

Luboš Zita
zástupce ředitele MP

Město Lysá nad Labem oznamuje, že u příležitosti 
720. výročí povýšení Lysé na město vydalo nástěnný kalendář. 

Kalendář na rok 2012 a 2013 (měsíční) je možné zakoupit 
v Městské knihovně v Lysé nad Labem za 60 Kč.

Nástěnný kalendář města

Upozornění pro občany, kteří doposud neuhradili poplatek za svoz 
komunálního odpadu.

Platbu lze provést dvěma způsoby: 
- pokladna (vystavení lístku u p. Novotné, 2. patro dveře č. 50)
- platbu na účet města 0127838126/0300 (variabilní symbol Vám 
 sdělí p. Novotná, tel.: 325 510 235, email: novotnar@mestolysa.cz)

Město není povinné posílat občanům upomínky za neuhrazený 
komunální odpad.

za odbor SMI Novotná Romana

Upozornění na platby za odpad

Stacionární kontejnery usnadňují lidem odevzdávání vyslouži-
lých spotřebičů a baterií blíže místu jejich bydliště. S drobnými elektro-
spotřebiči tak občané nemusí až na sběrný dvůr, ale mohou je kdykoliv 
a pohodlně odevzdat u některých již vzniklých separačních stání na 
tříděný odpad.

Do stacionárních kontejnerů patří drobná elektrozaří-
zení, jako jsou např. kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, 
discmany, telefony a další. Součástí konstrukce je také integrovaný 
box na baterie a akumulátory. Do kontejnerů naopak nepatří televizory, 
počítačové monitory, zářivky, úsporné žárovky.

MOŽNOSTI
■ zřízení míst zpětného odběru EEZ a baterií
■ zajištění sběru a ekologického zpracování 
 drobných EEZ a baterií
■ využití materiálů v rámci informační podpory

VÝHODY
■  dodání kontejnerů zdarma
■ obsluha kontejnerů zdarma
■ zpracování sebraných EEZ a baterií zdarma
■ možnost odevzdat veškerá EEZ a baterie
 bez rozlišení jejiich původu
■ sběr mimo režim odpadů
■ deklarace ekologické odpovědnosti

Naše město má dva nové červené stacionární kontejnery na drob-
ná elektrozařízení. Budou umístěny na Sběrném dvoře, Sídliště 1738
a v Litoli, ulice Mírová 34.

Novotná Romana, SMI
tel.: 325 510 235

Stacionární kontejnery

Více na www.asekol.cz

Jak jste jistě zaznamenali, probíhá v našem městě sbírka PET Jak jste jistě zaznamenali, probíhá v našem městě sbírka PET 
víček od lahví. V návaznosti na televizní reportáž sbíráme pro ne-víček od lahví. V návaznosti na televizní reportáž sbíráme pro ne-
mocnou Lucinku. Akce trvá do 27. listopadu 2012. Sběrná místa po mocnou Lucinku. Akce trvá do 27. listopadu 2012. Sběrná místa po 
městě jsou následující: cukrárna Campiello, městská knihovna, Pe-městě jsou následující: cukrárna Campiello, městská knihovna, Pe-
kařství Literovi u Výstaviště, Fajn Klub a MC Parníček.kařství Literovi u Výstaviště, Fajn Klub a MC Parníček.

I po ukončení sbírky však víčka skladujte. Nezaberou příliš místa I po ukončení sbírky však víčka skladujte. Nezaberou příliš místa 
a dříve nebo později může být někdo – bohužel – kdo je bude potře-a dříve nebo později může být někdo – bohužel – kdo je bude potře-
bovat.bovat.

Za pochopení a snahu Vám děkuji.Za pochopení a snahu Vám děkuji.
Jana Skalová, Jana Skalová, jscully@email.czjscully@email.cz

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

Ing. Jitka Petrová, odbor školství a kultury

Denisa Vacková
Rozálie Mokošová

Štěpán Šlapák
    Adam Novák

Štěpánka Černá
Adam Charvát

Marek Kostolný
Eliška Jirsová
Jakub Tesař

Patrik Dančo
Jan Špetla

Vítání občánků
se  uskutečnilo dne 4. 10. 2012

Mezi občany našeho města byly přivítány tyto děti:

Blahopřání

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

hodně pohody a spokojenosti.
   Marcela Chloupková

90 let
Vladimír Koleška

85 let
Věnceslava Smolíková

80 let
Alena Fahnerová
Jiří Holenda
Ludmila Benešová
Zora Štěrbová
Anna Králová
Milena Bílková
Věra Čapková

Jan Werich:
„Bez lidí dobré vůle by život byl jen nákladné a nebezpečné
dobrodružství.“

SOA v Praze – Státní okresní archiv Nymburk 
se sídlem v Lysé nad Labem

Vás zve na výstavu fotografi í
Mirka Firmana

Jak to vidím já
14.11.2012 – 8.12.2012

budova bývalého augustiniánského kláštera 
v Lysé nad Labem

      otevřeno: pondělí a středa 8 – 17 hodin
    úterý, čtvrtek, pátek 8 – 13 hodin
   sobota 10 – 16 hodin 

Slavnostní zahájení výstavy
v úterý 13.11.2012 v 18.00 hodin

1. místo: fotografi e „TA-JE, taje?“ – autor p. Marcel Hrdlička
2. místo: fotografi e „Jalovec na Gutštejně“ – autor Ing. Stanislav Svoboda
3. místo: fotografi e „Cestou necestou“ – autor p. Marcel Hrdlička

Hodnotila odborná porota ve složení:
MVDr. Jan Kořínek, p. Gejza Bajerle, p. Miroslav Břeský

Děkujeme všem sponzorům fotosoutěže 2012
JPC COMPUTERS, ELEKTROCENTRUM Skuhrovec 

a restaurace GURMÁN

Fotosoutěž pořádána Městskou knihovnou Lysá n. L. Fotosoutěž pořádána Městskou knihovnou Lysá n. L. 
na téma „Můj ráj na zemi“ má své vítěze!na téma „Můj ráj na zemi“ má své vítěze!
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Přijďte s námi oslavit největší 
listopadový svátek!

Svatomartinský
lampionový průvod

Sejdeme se v neděli 11. 11. 2012 v 17.30 hodin 
na Husově náměstí.
Následný průvod s lampiony bude 
jako již tradičně zakončen ohňostrojem 
na školním hřišti.
Akce se pořádá za fi nanční podpory
MěÚ Lysá n. L.

V případě nepřízně počasí bude náhradní termín 12. 11. 2012

Vážení přátelé kytary, dovolte mi Vás Vážení přátelé kytary, dovolte mi Vás 
co nejsrdečněji pozvat na svůj autor-co nejsrdečněji pozvat na svůj autor-
ský koncert, na kterém bych Vám rád ský koncert, na kterém bych Vám rád 
představil své debutové kytarové album představil své debutové kytarové album 
“Byli jsme?”. Album s grafickým desi-“Byli jsme?”. Album s grafickým desi-
gnem Petry Tesařové je průřezem mé gnem Petry Tesařové je průřezem mé 
kytarové hudby a obsahuje třináct live kytarové hudby a obsahuje třináct live 
nahrávek z různých koutů ČR, po kte-nahrávek z různých koutů ČR, po kte-
rých jsem spolu s přáteli mohl koncer-rých jsem spolu s přáteli mohl koncer-
tovat. Ani teď nebudu zcela sám, mým tovat. Ani teď nebudu zcela sám, mým 
vzácným hostem bude vynikající kyta-vzácným hostem bude vynikající kyta-
rista, jazzman, improvizátor a skladatel rista, jazzman, improvizátor a skladatel 
žijící v Manchesteru Ivan Boreš. Těšíme žijící v Manchesteru Ivan Boreš. Těšíme 
se 10. listopadu od 19.00 hodin na se-se 10. listopadu od 19.00 hodin na se-
tkání v kině Lysá n. L.!tkání v kině Lysá n. L.!

Lukáš SommerLukáš Sommer

Lukáš Sommer - Byli jsme?

V neděli 16. září 2012 vystoupila 
v areálu zahrady u kostela sv. Jana 
Křtitele kutnohorská kapela Stude-
ná sprcha. Tato multižánrová kapela 
chce být studenou sprchou pro tělo 
i duši a diváci vypadali, že jim v hor-
kém - téměř letním - odpoledni přišlo 
osvěžení v této podobě opravdu vhod.  
Koncert pořádalo občanské sdružení 
Kotva, které bylo založeno v loňském 

Studená sprcha osvěžila
horké odpoledne

roce a péče o farní areál je jednou 
z hlavních náplní jeho činnosti. Cílem 
je otevřít tento jedinečný prostor širo-
ké lyské veřejnosti. O tom, že si pro-
stor již získává své příznivce, svědčí 
i fakt, že koncert navštívilo devětačty-
řicet platících lidí - děti do 10 let měly 
vstup zdarma. Akce se konala za pod-
pory města Lysá nad Labem. 

Zuzana Burdová

Vážení milov-
níci dobrého ví-
na, rádi bychom 
Vás pozvali na 
ochutnávku mla-
dých a Svato-

martinských vín ročníku 2012.
Dle tradice, tentokráte v neděli,  

11. 11. 2012 v 11.00 hodin, pro Vás 
otevřeme první lahve ke koštu. K za-
kousnutí bude připravena také domá-
cí paštika a „něco málo“ na gril. Pro 
ty z Vás, kdo by se již nevešel do Vi-
notéky, budou připraveny k posezení 
venkovní VYHŘÍVANÉ stany.  

Naši vinaři nezahálí. Už v těchto 
chvílích dělají vše pro to, aby byla 
Svatomartinská vína co nejvydaře-
nější. Těšte se společně s námi na 
svěží mladé víno z nové sklizně. Vždyť 

Svatomartinské víno

z prvního vína můžeme odhadnout 
kvalitu celého ročníku. A koneckonců 
to, co je „poprvé“, si v životě nejdéle 
pamatujeme. Více info přímo ve Vi-
notéce.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
Lucie a Jaroslav Blažkovi

ZÁMEK BON REPOS 
zve na tradi ní 

 

KONCERT 
S V NÍ JEHLI Í 

sobota 8.12. od 17 hod. 
 

ú inkují: 
Karolína Žmolíková – soprán 

Jan Poho alý – trubka 
Gabriela Dostalová – klavír 

v programu zazní známé operní árie 
a váno ní písn  

o p estávce se podává váno ní pun  
 

vstupenky v cen  250,-K  možno zakoupit 
v Knihovn  v Lysé nad Labem (325551255) 

a v Knihovn  ve Staré Lysé (607186787) 
brány se otev ou v 16:15 hod. 
parkování v areálu zajišt no 

 
ZÁMEK BON REPOS 

zve na poslední letošní 
zámeckou pohádku 

s p edzv stí blížících se vánoc 
 

O ZAPOMN TLIVÉM 
PSANÍ KOVÉM 
AND LÍ KOVI 

sobota 15.12. od 15 hod. 
 

hrají: 
Jarmil Škvrna, Karel Zima 

a loutky 
 

areál bude otev ený od 14 do 17:30 hod. 
jednotné vstupné 100,-K  
 d ti do 3let v ku zdarma 

p ipraveno bude ob erstvení 
a doprovodný program 
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2.11.
Jan Liška: Tváře Afriky
výstava v kině na Husově náměstí
www.kinolysa.cz

3.11.
Obojživelníci 
– krásní ve vodě i na souši
výstava fotogra ií v kině 
na Husově náměstí
www.kinolysa.cz

3.11. od 13.00 hodin
Zasaďte si svého Huberta
veřejná výsadba stromů, sraz 
při silnici Lysá - Stratov, naproti 
jahodovým polím
svoboda@mestolysa.cz

4.11. od 16.00 hodin
Muzikálové a ilmové doteky
koncert v kině na Husově náměstí
www.chramovysborlysa.cz

4.11. od 16.00 hodin
Halloween párty
v music clubu Calypsso

6.11. od 16.30 hodin
Barokní stavby
přednáška PaedDr. Marie Kořínkové
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

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

7.11. od 20.00 hodin
Laco Deczi & Celula New York
koncert v kině na Husově náměstí
www.kinolysa.cz

8.11. od 17.30 hodin
Nová Kaledonie & osud Kanaků
přednáška Romana Vehovského
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

9.11.-11.11.
Kola 2012 a Tuning show 2012
Rychlá kola 2012
Cyklistika 2012
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

9.11.-11.11.od 9.00 do 17.00 hodin
Železniční modelové kolejiště
výstava funkčního železničního 
kolejiště na nádraží ČD v Lysé n.L.

10.11. od 10.00 do 17.00 hodin
Deskohraní
herní klání v Kulturním domě 
v Milovicích

10.11. od 19:00 hodin
Lukáš Sommer: Byli jsme?
koncert v kině na Husově náměstí

11.11. od 11.00 hodin
Svatomartinské víno
ochutnávka vín ročníku 2012
Vinotéka Lysá nad Labem

11.11. od 13.30 hodin
Rudol inské zahrady
přednáška Mgr. Sylvy Dobalové Ph.D.
v zámecké kavárně

11.11. od 17.30 hodin
Svatomartinský lampionový průvod
sraz na Husově náměstí, v případě 
nepřízně počasí náhradní termín 12.11.

13.11. od 16.30 – 18.00 hodin
„Podzimní tvoření“
v MC Parníček
www.mcparnicek.cz

13.11.od 20.00 hodin
Koncert Double Trouble
v kině na Husově náměstí
www.kinolysa.cz

14.11. od 19.00 hodin
Čištění zubů, dentální hygiena 
dětí + fyzioterapie u dětí
přednáška ve Fajn klubu
www.klubfajn.estranky.cz

14.11. – 8.12.
M. Firman: Jak to vidím já
výstava fotogra ií, slavnostní zahájení 
13.11. od 18.00 hodin v budově býva-
lého augustinián. kláštera v Lysé n. L.

15.11. od 18.00 hodin
Bedřich Hrozný 
a rozluštění chetitštiny
přednáška Mgr. Šárky Velhartické Ph.D.
v Muzeu B. Hrozného Lysá n.L.
www.polabskemuzeum.cz

16.11.-18.11.
Chovatel 2012
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

16.11. od 16.00 do 20.00 hodin
Luštění tajenky na čas
… na základě indicií rozmístěných 
po městě, soutěž pro veřejnost i pro 
rodiče s dětmi, start a cíl v muzeu 
www.polabskemuzeum.cz

17.11. od 18.00 hodin
Komorní hudba italského baroka
koncert na zámku Bon Repos

17.11. od 19.30 hodin
3. Country zábava
Kulturní dům Milovice

18.11. od 10.00 hodin
TOI TOI CUP – Cyklokros
Milovice – lesopark Mladá
www.cyklokros.cz

18.11. od 16.00 hodin
Alibaba a loupežníci
divadelní pohádka v kině na Husově n.
www.kinolysa.cz

19.11. od 18.00 hodin
Kytarový koncert žáků ZUŠ
v kině na Husově náměstí
www.kinolysa.cz

20.11. od 18.00 hodin
52 slok
veřejné čtení v podání Petra Kukala
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

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

24.11. 
Vánoční dílna
vánoční odpoledne ve Fajn klubu
www.klubfajn.estranky.cz

24. - 25.11.
Kočky 2012
mezinárodní výstava koček
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

Kulturní kalendář 11, 12 / 2012

Podrobnější informace o akcích se dozvíte na webových stránkách organizátorů.

26.11. od 20.00 hodin
ČůzFEST
koncert v kině na Husově náměstí
www.kinolysa.cz

27.11. od 16.30 hodin
Výroba šály k vánocům
v MC Parníček
www.mcparnicek.cz

27.11. od 16.00 hodin
Karnevalová pohádková diskotéka
v kině na Husově náměstí
www.kinolysa.cz

28.11. od 16.30 hodin
Zdravý úsměv
přednáška v MC Parníček
www.mcparncek.cz

28.11. - 30.12.
Lidové Vánoce v Polabí
výstava ve Skanzenu Přerov n. L.

30.11. - 2.12.
Polabské vánoční trhy 2012
Mikulášské trhy
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

30.11. od 16.00 do 20.00 hodin
Labyrint
kvízové otázky na čas, rozmístěné po 
městě, start a cíl v Muzeu B. Hrozného
www.polabskemuzeum.cz

1.12. od 15.00 hodin
Přivítání Adventu v Lysé n. L.
prodej ve stáncích od 14.00 hodin
na Husově náměstí

2.12. od 15.00 hodin
Andělské odpoledne
divadelní představení 
ve Fajn klubu
www.klubfajn.estranky.cz

2.12. od 19.00 hodin
Adventní koncert
v evangelickém kostele

4.12. od 16.00 hodin
Mikulášská nadílka
v MC Parníček
www.mcparnicek.cz

6.12. od 17.00 hodin
Bedřich Hrozný
přednáška v Muzeu B. Hrozného
www.polabskemuzeum.cz

7.12. – 9.12.
Polabské vánoční trhy 2012
Stříbrné vánoční trhy
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

8.12. od 5.00 hodin
Adventní zájezd 
do Norimberka a Bamberka
odjezd z Husova náměstí
www.spolekrodakulysa.cz

8.12. od 9.00 do 12.00 hodin
Předvánoční jarmark
v ZŠ J. A. Komenského

8.12. od 17.00 hodin
Koncert s vůní jehličí
koncert na zámku Bon Repos
www.zamekbonrepos.cz

Dovolujeme si Vás pozvat na                   

Vánoční koncert
Sál kina v Lysé n. L. 

 neděle 16. prosince 2012
od 18.30 hodin

Účinkuje: 
Hasičská dechová hudba Lysá n. L.

se svými sólisty
Diriguje: Pavel Stříbrný 
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PO 19.11. od 18 hodin
KYTAROVÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ

SO 26.11. od 20 hodin
ČůzFEST
Vystoupí: Houba, Zemědělské družstvo, Artmosphere, Last station, 
Sameček vod komára, Civilní obrana.

NE 27.11. od 16 hodin
KARNEVALOVÁ POHÁDKOVÁ DISKOTÉKA
Soutěžní diskotéka pro děti s maskami z pohádek i bez nich, vstupné 
dobrovolné.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

KINO Lysá nad Labem
PROGRAM LISTOPAD 2012

od PÁ 2.11.
JAN LIŠKA - TVÁŘE AFRIKY (v kavárně)
Nevšední výstava o cestě dlouhé 5 tisíc kilometrů po nejzajímavějších 
místech Jihoafrické republiky, Namibie, Botswany, Zambie a Zimbabwe.

od SO 3.11.
OBOJŽIVELNÍCI - KRÁSNÍ VE VODĚ I NA SOUŠI
Velkoformátové fotogra ie Martina Šandery v kavárně KINA. Výstava 
potrvá do 2.12.2012

PÁ 2.11. od 18 a 20 hodin
MADAGASKAR 3
Ra inovaným tučňákům se s pomocí hrubé šimpanzí síly podařilo 
opravit letadlo, ve kterém naši hrdinové havarovali během přeletu 
z Madagaskaru do Afriky, a vyrazili si užívat do kasina v Monte Carlu... 
Animovaný, USA, 2012, 92 minut, vstupné 75 Kč

NE 4.11. od 16 hodin
MUZIKÁLOVÉ A FILMOVÉ DOTEKY
Chrámový sbor u sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem a jeho hosté Vás 
srdečně zvou na koncert.
Vstupné : 80 Kč, důchodci a studenti: 40 Kč, Podrobnější informace na 
www.chramovysborlysa.cz.

ST 7.11. od 20 hodin
LACO DECZI & CELULA NEW YORK
Jeden z nemnoha tuzemských jazzových hudebníků, který se profesně 
výrazně prosadil v zahraničí, navíc v USA - domovině jazzu! 
Vstupné v předprodeji 180 Kč, na místě 200 Kč. Předprodej v kavárně 
kina. Informace na www.lacodeczi.com.

SO 10.11. od 19 hodin
LUKÁŠ SOMMER – BYLI JSME? 
Autorský koncert ze stejnojmenného debutového alba hudebního 
skladatele a kytaristy. Hudba inspirovaná poezií, výtvarným uměním 
zazní na unikátní nástroj z dílny kytaráře Richarda Hruše. Fanoušci 
podmanivých tónů akustické kytary jsou srdečně zváni. Více informací 
na www.lukassommer.cz. 
Vstupné 100 Kč.

NE 11.11. od 15,30 hodin
DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU
Oblíbená mamutí rodinka Mannyho, Ellie, jejich teenagerské dcerunky 
Broskvičky, lenochoda Sida, šavlozubého tygra Diega a potřeštěného 
krysoveverčáka Scratta prožívají nová napínavá dobrodružství.
Animovaná komedie USA 2012, 94 minut, vstupné 75 Kč

ÚT 13.11. od 20 hodin
DOUBLE TROUBLE
Česko-portugalské duo Zdeňka M. Košnarová – klavír, Rita Nunes 
– saxofon. Zazní skladby ze čtyř různých období. Jazzové skladby 
R. Wiedoefta, kompozice A. Capleta a C. Delvincourta, tango A. Piazzolly 
i skladby současníků K. Abbotty, T. Sýkory a taktéž Z. M. Košnarové.

ST 14.11. od 20 hodin
VE STÍNU
V bývalém Československu 50. let se odehrává napínavý kriminální 
příběh, který ve svém důsledku zasáhne do osobních osudů aktérů 
i jejich blízkých. Kapitán Hakl (Ivan Trojan) vyšetřuje krádež v kle-
notnictví. Z běžné vloupačky se ale vlivem zákulisních intrik tajné 
policie začíná stávat politická kauza. 
Krimi / Drama / Thriller, Česko / Slovensko / Polsko, 2012, 
106 minut, vstupné 80 Kč

NE 18.11. od 16 hodin
ALIBABA A LOUPEŽNÍCI
Divadelní pohádka o tom, jak chudý mladík Alibaba svojí chytrostí 
přelstí loupežníky a svého hamižného strýce a přijde tak k velkému 
pokladu. Uvádí divadlo Nymburk. 
Vstupné 60 Kč.

Folková skupina LÁŽO PLÁŽO
Vás zve na

ADVENTNÍ 
KONCERT

2. 12. 2012 OD 19.00 HODIN
V EVANGELICKÉM KOSTELE

Hrát bude: 
kapela LÁŽO PLÁŽO - Lysá n. L. 

a
kapela PASSAGUE - Praha
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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

Lysá nad Labem je barokní perlou Polabí. V lis-Lysá nad Labem je barokní perlou Polabí. V lis-
topadových „Toulkách“ se podíváme na barokní topadových „Toulkách“ se podíváme na barokní 
stavby v Lysé nad Labem a okolí. Přednáška Paed-stavby v Lysé nad Labem a okolí. Přednáška Paed-
Dr. Marie Kořínkové se uskuteční tradičně v pro-Dr. Marie Kořínkové se uskuteční tradičně v pro-
storách knihovny. Vstup zdarma!!!storách knihovny. Vstup zdarma!!!

Co všechno je možné vytvořit z obyčejného drátku si budeteCo všechno je možné vytvořit z obyčejného drátku si budete
moci vyzkoušet v kurzu drátování, který se bude pod vedením lektorky Jany moci vyzkoušet v kurzu drátování, který se bude pod vedením lektorky Jany 
Řípové konat v knihovně. Podrobnější informace jsou k dispozici v knihovně.Řípové konat v knihovně. Podrobnější informace jsou k dispozici v knihovně.

Po říjnové Sibiři se v listopadu vydáme po stopách Ja-Po říjnové Sibiři se v listopadu vydáme po stopách Ja-
mese Cooka na slunné souostroví jihozápadního Paci-mese Cooka na slunné souostroví jihozápadního Paci-
fi ku – do Nové Kaledonie, kterou nás provede cestovatel fi ku – do Nové Kaledonie, kterou nás provede cestovatel 
a dobrodruh Roman Vehovský. Řeč bude nejen o nád-a dobrodruh Roman Vehovský. Řeč bude nejen o nád-
herné přírodě, ale i o dramatických osudech původní-herné přírodě, ale i o dramatických osudech původní-
ho obyvatelstva ostrova. Vstupné 20,- Kč.ho obyvatelstva ostrova. Vstupné 20,- Kč.

Třetí přednáška našeho cyklu Univerzity volného Třetí přednáška našeho cyklu Univerzity volného 
času bude poněkud netradiční. Společně se Sylvou času bude poněkud netradiční. Společně se Sylvou 
Dobalovou se přeneseme do rudolfínské doby a de-Dobalovou se přeneseme do rudolfínské doby a de-
tailněji se podíváme na architekturu rudolfínských tailněji se podíváme na architekturu rudolfínských 
zahrad. Přednáška se bude výjimečně konat v neděli zahrad. Přednáška se bude výjimečně konat v neděli 
11. listopadu v prostorách zámecké kavárny. Vstup 11. listopadu v prostorách zámecké kavárny. Vstup 
na přednášku zdarma!!!na přednášku zdarma!!!

Veřejné čtení anonymní poemy zachycující jeden životní pád, jedno svědectví Veřejné čtení anonymní poemy zachycující jeden životní pád, jedno svědectví 
o ztroskotání člověka, který nedokázal přestoupit z osmdesátých let minulého o ztroskotání člověka, který nedokázal přestoupit z osmdesátých let minulého 
století do éry liberalismu. Rukopis poemy byl nalezen na sběrném dvoře směs-století do éry liberalismu. Rukopis poemy byl nalezen na sběrném dvoře směs-
ného odpadu a následně v malém nákladu vydán nakladatelstvím MEZERA. ného odpadu a následně v malém nákladu vydán nakladatelstvím MEZERA. 
Zpověď bezdomovce Pavla uslyšíme v podání básníka, spisovatele a publicisty Zpověď bezdomovce Pavla uslyšíme v podání básníka, spisovatele a publicisty 
Petra Kukala. Petra Kukala. 

Beletrie pro dospěléBeletrie pro dospělé
Vyvolená – WOOD BarbaraVyvolená – WOOD Barbara
Román pro ženy vás uchvání příběhem Ulriky, kterou  pronásledují sny, Román pro ženy vás uchvání příběhem Ulriky, kterou  pronásledují sny, 
v nichž vidí, že vlasti jejího otce hrozí zkáza a že jejím posláním je zachránit v nichž vidí, že vlasti jejího otce hrozí zkáza a že jejím posláním je zachránit 
otcův národ. Vytuší, že právě ona je vyvolená pro tento nelehký úkol, proto otcův národ. Vytuší, že právě ona je vyvolená pro tento nelehký úkol, proto 
se musí z Říma vydat na nebezpečnou cestu. Jenže se vášnivě zamiluje a její se musí z Říma vydat na nebezpečnou cestu. Jenže se vášnivě zamiluje a její 
božská moc i pozemská láska k Sebastianovi čelí zradě a nebezpečí. V Římě božská moc i pozemská láska k Sebastianovi čelí zradě a nebezpečí. V Římě 
totiž vládne krutý císař Nero. totiž vládne krutý císař Nero. 

Přemyslovská epopej II. – VONDRUŠKA VlastimilPřemyslovská epopej II. – VONDRUŠKA Vlastimil
Druhá část čtyřdílné románové fresky o životě posledních přemyslovských Druhá část čtyřdílné románové fresky o životě posledních přemyslovských 
králů začíná v době Václavova dětství, kdy Přemysl I. Otakar bojuje o uznání králů začíná v době Václavova dětství, kdy Přemysl I. Otakar bojuje o uznání 
svého sňatku s Konstancií Uherskou a tím také o legalizaci nástupnických svého sňatku s Konstancií Uherskou a tím také o legalizaci nástupnických 
práv malého Václava. Přikloní se na stranu císaře a konečně získá defi ni-práv malého Václava. Přikloní se na stranu císaře a konečně získá defi ni-
tivní potvrzení královské koruny Zlatou bulou sicilskou. V té době se malý tivní potvrzení královské koruny Zlatou bulou sicilskou. V té době se malý 
Václav octne po jeho boku a učí se vládnout. Po smrti svého otce je i on ko-Václav octne po jeho boku a učí se vládnout. Po smrti svého otce je i on ko-
runován českým králem, ale je přesvědčený, že vládnout musí jinak. Začne runován českým králem, ale je přesvědčený, že vládnout musí jinak. Začne 
budovat okázalý královský dvůr, obklopí se rytíři a umělci. Jeho politickým budovat okázalý královský dvůr, obklopí se rytíři a umělci. Jeho politickým 
snem je získat rakouské země, s nimiž po celé desetiletí válčí, a když své snem je získat rakouské země, s nimiž po celé desetiletí válčí, a když své 
plány konečně završí sňatkem svého nejstaršího syna, jeho syn Vladislav plány konečně završí sňatkem svého nejstaršího syna, jeho syn Vladislav 
umírá.Druhý díl tetralogie končí tím, že Václav I. prohlásí za svého nástup-umírá.Druhý díl tetralogie končí tím, že Václav I. prohlásí za svého nástup-
ce druhorozeného syna, budoucího krále Přemysla II. Otakara. ce druhorozeného syna, budoucího krále Přemysla II. Otakara. 

Naučná literatura pro dospěléNaučná literatura pro dospělé
Originální věnce a přírodní dekorace – DVOŘÁKOVÁ  LucieOriginální věnce a přírodní dekorace – DVOŘÁKOVÁ  Lucie
Chcete načerpat novou inspiraci? Rádi tvoříte a hledáte něco originálního, Chcete načerpat novou inspiraci? Rádi tvoříte a hledáte něco originálního, 
čím byste zkrášlili váš dům či byt? Toto je kniha právě pro vás! V této pu-čím byste zkrášlili váš dům či byt? Toto je kniha právě pro vás! V této pu-
blikaci naleznete 40 jedinečných projektů, ve kterých vás zkušená autorka blikaci naleznete 40 jedinečných projektů, ve kterých vás zkušená autorka 
seznámí s výrobou věnců a přírodních dekorací. Dozvíte se, jaké pomůcky seznámí s výrobou věnců a přírodních dekorací. Dozvíte se, jaké pomůcky 
a materiály budete potřebovat, přičemž všechny pracovní postupy jsou do-a materiály budete potřebovat, přičemž všechny pracovní postupy jsou do-
provázeny mnoha fotografi emi, které vás povedou krok za krokem ke zdár-provázeny mnoha fotografi emi, které vás povedou krok za krokem ke zdár-
nému cíli. A nezáleží na tom, zda jste začátečník, nebo pokročilý – důležitá nému cíli. A nezáleží na tom, zda jste začátečník, nebo pokročilý – důležitá 
je chuť tvořit a vaše fantazie. je chuť tvořit a vaše fantazie. 

Kam za technickými památkami – Praha a Střední Čechy – PLCH MilanKam za technickými památkami – Praha a Střední Čechy – PLCH Milan
Zajímá vás technika, ať už historická či současná? Chcete navštívit zajíma-Zajímá vás technika, ať už historická či současná? Chcete navštívit zajíma-
vá místa v Praze či středních Čechách, ale nevíte kde je hledat? Poradíme vá místa v Praze či středních Čechách, ale nevíte kde je hledat? Poradíme 
vám! Muzea, mlýny vodní i větrné, doly, elektrárny, mosty, železniční tratě, vám! Muzea, mlýny vodní i větrné, doly, elektrárny, mosty, železniční tratě, 
technika vojenská i letecká, přehrady a vodní díla, řada drobných zajíma-technika vojenská i letecká, přehrady a vodní díla, řada drobných zajíma-
vostí - to je jen malá ochutnávka z pestré nabídky výletních cílů. vostí - to je jen malá ochutnávka z pestré nabídky výletních cílů. 

Beletrie pro dětiBeletrie pro děti
Nebojme se strašidel – PREUSS GunterNebojme se strašidel – PREUSS Gunter
Šest půvabných strašidelných příběhů plných humoru a nadsázky vyprá-Šest půvabných strašidelných příběhů plných humoru a nadsázky vyprá-
ví o popletených strašidlech, která místo nahánění hrůzy, přinášejí dobrou ví o popletených strašidlech, která místo nahánění hrůzy, přinášejí dobrou 
náladu a zábavu. Vždyť jsou to dobráci od kosti, pokud vlastně kosti vůbec náladu a zábavu. Vždyť jsou to dobráci od kosti, pokud vlastně kosti vůbec 
mají. Popletové jsou často i hašteřiví a hádají se o to, komu patří hřbitov mají. Popletové jsou často i hašteřiví a hádají se o to, komu patří hřbitov 
nebo jsou zase tak zvědaví a nenechaví, že sednou na lep malé holčičce. Ale nebo jsou zase tak zvědaví a nenechaví, že sednou na lep malé holčičce. Ale 
všechno na konec končí smíchem a přátelstvím.všechno na konec končí smíchem a přátelstvím.

Demonata, krvavá kreatura – SHAN DarrenDemonata, krvavá kreatura – SHAN Darren
Grubbs Grady zatím uniká rodovému prokletí, ale když na sobě při úplňku Grubbs Grady zatím uniká rodovému prokletí, ale když na sobě při úplňku 
pozoruje alarmující symptomy, je si jist, že ho jeho osud dostihl. Již se do-pozoruje alarmující symptomy, je si jist, že ho jeho osud dostihl. Již se do-
kázal vypořádat se smrtí, porazit démony i změnit svůj život. Ale Grubbs je kázal vypořádat se smrtí, porazit démony i změnit svůj život. Ale Grubbs je 
rozpolcený mezi světem magie a svými vlčími geny. Dokáže porazit bestii rozpolcený mezi světem magie a svými vlčími geny. Dokáže porazit bestii 
v sobě nebo se stane další obětí staleté kletby? v sobě nebo se stane další obětí staleté kletby? 

Naučná literatura pro dětiNaučná literatura pro děti
Jak si postavit auto – SODOMKA MartinJak si postavit auto – SODOMKA Martin
Dva kamarádi, krysák Arny a vrabčák Zíla, se rozhodnou, že si postaví auto. Dva kamarádi, krysák Arny a vrabčák Zíla, se rozhodnou, že si postaví auto. 
Získají důležitého spojence, žabáka Kristiána, který má možnost obstarat Získají důležitého spojence, žabáka Kristiána, který má možnost obstarat 
vše potřebné a práce může zvesela začít. Naši hrdinové nejsou žádní sva-vše potřebné a práce může zvesela začít. Naši hrdinové nejsou žádní sva-
touškové a nepatří ani mezi hvězdy zvířecí říše. Bydlí na okraji města mezi touškové a nepatří ani mezi hvězdy zvířecí říše. Bydlí na okraji města mezi 
starými ohradami, autodílnou a velkou skládkou. V tomto světě jim bystrá starými ohradami, autodílnou a velkou skládkou. V tomto světě jim bystrá 
hlava a ostrý jazyk rozhodně nejsou na škodu. Během příběhu, kde Arny hlava a ostrý jazyk rozhodně nejsou na škodu. Během příběhu, kde Arny 
s kamarády musí při stavbě auta překonávat tisíce nečekaných překážek, s kamarády musí při stavbě auta překonávat tisíce nečekaných překážek, 
se čtenář dozví, jak je sestrojen a jak funguje automobil. Z knihy je možné se čtenář dozví, jak je sestrojen a jak funguje automobil. Z knihy je možné 
pochopit princip motoru, spojky, brzd, rozdělovače a mnoho dalších věcí. pochopit princip motoru, spojky, brzd, rozdělovače a mnoho dalších věcí. 

Místo činu – ROSE MalcolmMísto činu – ROSE Malcolm
Vítej v týmu detektivů!Vítej v týmu detektivů!
Naučíme tě to nejdůležitější z drsného povolání, kterému se můžou věnovat jen Naučíme tě to nejdůležitější z drsného povolání, kterému se můžou věnovat jen 
ti, co mají opravdovou kuráž.Poznáš kriminalistické metody vyšetřování a hned ti, co mají opravdovou kuráž.Poznáš kriminalistické metody vyšetřování a hned 
se můžeš pustit do svého prvního případu. Každý důkaz je důležitý, tak vše pro-se můžeš pustit do svého prvního případu. Každý důkaz je důležitý, tak vše pro-
šetři a nenech se zaskočit. Neváhej a pusť se do toho!šetři a nenech se zaskočit. Neváhej a pusť se do toho!

Kurz drátování Kurz drátování 
– 7. a 21. listopadu 2012 od 16.30 hodin– 7. a 21. listopadu 2012 od 16.30 hodin

Toulky minulostíToulky minulostí
– 6. listopadu 2012 – 6. listopadu 2012 
od 16.30 hodinod 16.30 hodin

Nová Kaledonie & osud KanakůNová Kaledonie & osud Kanaků
– 8. listopadu 2012– 8. listopadu 2012
od 17.30 hodinod 17.30 hodin

Zahrady Rudolfa II. Zahrady Rudolfa II. 
– 11. listopadu 2012 od 13.30 hodin– 11. listopadu 2012 od 13.30 hodin

52 slok – 20. listopadu od 18.00 hodin52 slok – 20. listopadu od 18.00 hodin

Tipy Městské knihovny ke čteníTipy Městské knihovny ke čtení
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Zámecké novinky 

ADVENTNÍ ZÁJEZDY
– ODJEZD Z LYSÉ NAD LABEM A MILOVIC!!!

1. 12.2012 Vídeň 690 Kč
15. 12. 2012  Drážďany 580 Kč
Cena zahrnuje: dopravu autokarem s prodejem nápojů, služby průvodce.
Cena nezahrnuje: případné vstupy a komplexní pojištění včetně storna, které 
lze sjednat v naší CA za 25 Kč/osoba
Děti do 4 let bez nároku na sedadlo zdarma.
Děti 4 – 14 let: 50% sleva
Informace a přihlášky od 15. 10. 2012 na adrese: 
ROSENET.CZ, cestovní agentura, Husovo nám. 24, Lysá nad Labem                                
Pondělí – Pátek: 14.00 – 16.30 hodin
Telefon: 608 426 414

Měsíc září, jeden z nejkrásnějších Měsíc září, jeden z nejkrásnějších 
měsíců v roce, nás potěšil babím lé-měsíců v roce, nás potěšil babím lé-
tem a my ho vychutnávali plnými tem a my ho vychutnávali plnými 
doušky.doušky.

Pranostika říká: „Teplé září – Pranostika říká: „Teplé září – 
dobře se ovoci i vínu daří“.dobře se ovoci i vínu daří“.

Ovoce máme na stole dost a to Ovoce máme na stole dost a to 
i díky Ovocnářské unii, která nám i díky Ovocnářské unii, která nám 
každoročně poskytuje sponzorský každoročně poskytuje sponzorský 
dar. Tyto plody voní a připomínají dar. Tyto plody voní a připomínají 
nám příjemné chvilky v našem živo-nám příjemné chvilky v našem živo-
tě. Vinařům se daří a sklenka dob-tě. Vinařům se daří a sklenka dob-
rého vína neuškodí. K tomu všemu rého vína neuškodí. K tomu všemu 
pevné zdraví a na světě je krásně.pevné zdraví a na světě je krásně.

Proto jsem, jako každoročně, Proto jsem, jako každoročně, 
uspořádali pro naše klienty „Zá-uspořádali pro naše klienty „Zá-
mecké vinobraní“. Vyzdobený zá-mecké vinobraní“. Vyzdobený zá-
mecký sál se rozvoněl plody vinné mecký sál se rozvoněl plody vinné 
révy. Nechyběl slavnostní přípitek révy. Nechyběl slavnostní přípitek 

a milá slova, písničky o vínu v po-a milá slova, písničky o vínu v po-
dání Šporkovjanky a jejích hostů, dání Šporkovjanky a jejích hostů, 
tanec, zábavné scénky. I tak se dá tanec, zábavné scénky. I tak se dá 
oslavit podzim.oslavit podzim.

Navštívili jsme děti v mateřských Navštívili jsme děti v mateřských 
školách Mašinka a Dráček a všich-školách Mašinka a Dráček a všich-
ni společně jsme uvítali v novém ni společně jsme uvítali v novém 
školním roce „nováčky“, drobnými školním roce „nováčky“, drobnými 
dárky a písničkami. Byl nádherný dárky a písničkami. Byl nádherný 
den a všude byla cítit dobrá nálada den a všude byla cítit dobrá nálada 
a očekávání. Jako patroni jsme se a očekávání. Jako patroni jsme se 
opět osvědčili.opět osvědčili.

V druhé polovině září jsme přija-V druhé polovině září jsme přija-
li pozvání do našeho spřáteleného li pozvání do našeho spřáteleného 
domova ANNA v Českém Brodě. domova ANNA v Českém Brodě. 
Po našem vzoru tu uspořádali spo-Po našem vzoru tu uspořádali spo-
lečenskou a zábavnou soutěž „Čes-lečenskou a zábavnou soutěž „Čes-
kobrodské hrátky“. Bohatý program kobrodské hrátky“. Bohatý program 
nám zpříjemnil krásné odpoledne nám zpříjemnil krásné odpoledne 

Výzva
 

Sbor dobrovolných hasičů Lysá nad Labem ve spolu-
práci se Státním okresním archivem Nymburk se sídlem 
v Lysé nad Labem zamýšlí  příští rok 2013 uspořádat výstavu 
v prostorách archivu ku  příležitosti výročí 135 let od založení 
SDH Lysá nad Labem.

Proto  prosíme všechny členy a příznivce Sboru dobrovol-
ných hasičů Lysá nad Labem, kteří mají  materiály (fotografi e, 
dokumenty, plakáty, pohlednice, hasičskou výstroj apod.) 
týkající se sboru dobrovolných hasičů, o zapůjčení těchto 
materiálů  pro výstavní účely. 

Předem děkujeme za spolupráci.                                   

Kontakty:
Jaroslav Minařík ......................... 605 754 127
Vladimír Tuzar ............................ 604 478 761
Jiří Ziegelheim st. ....................... 724 073 873
Státní okresní archiv Nymburk 
se sídlem v Lysé nad Labem ..... 325 551 046
 soka-nymburk@soapraha.cz

Víceúčelové kulturní zařízení 
Milovice ve spolupráci s obcho-
dem s dřevěnými hračkami Pi-
nocchio - Lysá nad Labem zve 
všechny dětské i dospělé milovní-
ky hlavolamů a společenských her 
v sobotu 10. listopadu do Kultur-
ního domu, ul. 5. května, Milovice 
od 10.00 do 17.00 hodin na herní 
klání.

Pozvánka na deskohraní
Opět si zde budete moci vyzkoušet 

spoustu známých i neznámých spo-
lečenských her od fi rem Corfi x, Min-
dok, Albi, Piatnik, Granna a dalších.

Hry a hlavolamy, které si zde vyzkou-
šíte si zde také budete moci zakoupit. 
Vstup zdarma. Věříme, že i tentokrát 
vám budeme moci nabídnout jen to 
nejlepší.

 Jana Valášková

a my si vyzkoušeli známé i neznámé a my si vyzkoušeli známé i neznámé 
aktivity a dovednostní soutěže. No-aktivity a dovednostní soutěže. No-
vým zážitkem pro nás byla výroba vým zážitkem pro nás byla výroba 
Fimo lžiček (zdobení lžiček modelo-Fimo lžiček (zdobení lžiček modelo-
vací hmotou). Účastníci si je mohli vací hmotou). Účastníci si je mohli 
odvézt jako památku a vzpomínku odvézt jako památku a vzpomínku 
z krásného odpoledne.z krásného odpoledne.

S létem jsme se rozloučili letos S létem jsme se rozloučili letos 
již druhým táborákem s opékáním již druhým táborákem s opékáním 
buřtů, country písničkami a hraním buřtů, country písničkami a hraním 
na kytaru v podání vedoucí sestry na kytaru v podání vedoucí sestry 
p. Hany Lajnerová. Její premiéra se p. Hany Lajnerová. Její premiéra se 
vydařila na jedničku.vydařila na jedničku.

Smutnou záležitostí bylo rozlou-Smutnou záležitostí bylo rozlou-
čení s naším dlouholetým klientem čení s naším dlouholetým klientem 
panem Josefem Thürnerem. Stali panem Josefem Thürnerem. Stali 
jsme se jeho rodinou. Jeho vždy jsme se jeho rodinou. Jeho vždy 
dobrá nálada a zvučný hlas zdobící dobrá nálada a zvučný hlas zdobící 
kapelu Šporkovjanku nám budou kapelu Šporkovjanku nám budou 
chybět. V zámecké kapli se rozezně-chybět. V zámecké kapli se rozezně-
la jeho oblíbená píseň „Ach synku, la jeho oblíbená píseň „Ach synku, 
synku“, pro něj naposledy.synku“, pro něj naposledy.

Šporkovjanka přijala pozvání Šporkovjanka přijala pozvání 
a zahrála na již „V. ročníku ukázek a zahrála na již „V. ročníku ukázek 
lidových řemesel“ v Krchlebích. lidových řemesel“ v Krchlebích. 
Zde se schází veřejnost a seniorské Zde se schází veřejnost a seniorské 
skupiny z okolí a kochají se řemesl-skupiny z okolí a kochají se řemesl-

nými výrobky vystavovatelů. I pro nými výrobky vystavovatelů. I pro 
nás je to velká inspirace. Naše kape-nás je to velká inspirace. Naše kape-
la sklidila zasloužený úspěch.la sklidila zasloužený úspěch.

Navštívili jsme opět lyské výsta-Navštívili jsme opět lyské výsta-
viště a to na výstavách „Polabský viště a to na výstavách „Polabský 
knižní veletrh“ a „Zemědělec“. knižní veletrh“ a „Zemědělec“. 

U nás v domově vrcholily přípravy U nás v domově vrcholily přípravy 
na „Týden sociálních služeb ČR“, bo-na „Týden sociálních služeb ČR“, bo-
hatý program jsme připravovali ne-hatý program jsme připravovali ne-
jen pro naše klienty, ale i pro lyskou jen pro naše klienty, ale i pro lyskou 
veřejnost. Jak se týden povedl, Vám veřejnost. Jak se týden povedl, Vám 
povíme v dalším vydání Listů.povíme v dalším vydání Listů.

Trápí nás stále neukončená re-Trápí nás stále neukončená re-
konstrukce Zámecké ulice, jsme konstrukce Zámecké ulice, jsme 
doslova odříznutí od dění ve městě. doslova odříznutí od dění ve městě. 
Doufejme, že poslední termín do-Doufejme, že poslední termín do-
končení, konec října, bude dodržen končení, konec října, bude dodržen 
a my budeme moci opět u nás na a my budeme moci opět u nás na 
zámku vítat návštěvy a své blízké zámku vítat návštěvy a své blízké 
bez omezení.bez omezení.

O životě „Na Zámku“ se můžete O životě „Na Zámku“ se můžete 
podrobněji seznamovat na našich podrobněji seznamovat na našich 
webových stránkách webových stránkách www. domovna-www. domovna-
zamku.czzamku.cz.
S přáním krásného podzimu zdravíS přáním krásného podzimu zdraví

Mgr. Jiří Hendrich, ředitelMgr. Jiří Hendrich, ředitel
Domov Na Zámku Lysá n. L., p. o.Domov Na Zámku Lysá n. L., p. o.
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Dny otevřených dveří
8. 12. 2012 od 8 do 12 h

14. 1. 2013 od 10 do 16 h
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čtyřleté studijní obory s maturitou
Obchodní akademie
Ekonomické lyceum

specializace
Ekonomika a podnikání, Marketing, Cestovní ruch

Obchodní akademie,
Lysá nad Labem,
Komenského 1534

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

Aby se z Aby se z 
výuky v lavici výuky v lavici 
nestal nudný nestal nudný 
stereotyp, u-stereotyp, u-

spořádala pro nás škola netradič-spořádala pro nás škola netradič-
ní oslavu Evropského dne jazyků. ní oslavu Evropského dne jazyků. 
Ten každoročně připadá na 26. září.  Ten každoročně připadá na 26. září.  
Ráno jsme se všichni sešli na škol-Ráno jsme se všichni sešli na škol-
ním hřišti a byli jsme rozděleni do ním hřišti a byli jsme rozděleni do 
skupin napříč ročníky. Naším úko-skupin napříč ročníky. Naším úko-
lem bylo najít podle mapy stanoviště lem bylo najít podle mapy stanoviště 
a tam splnit úkol v cizím jazyce tak, a tam splnit úkol v cizím jazyce tak, 
aby se zapojili všichni ve skupině. aby se zapojili všichni ve skupině. 
Každé stanoviště bylo zcela jiné, Každé stanoviště bylo zcela jiné, 
a tak se nemohlo stát, že bychom se a tak se nemohlo stát, že bychom se 
snad nudili. Luštili jsme osmisměrku snad nudili. Luštili jsme osmisměrku 
v angličtině, pomáhali jsme ruskému v angličtině, pomáhali jsme ruskému 

Tradiční akce netradičně
turistovi, který se nás ptal v rodném turistovi, který se nás ptal v rodném 
jazyce na cestu, ve francouzštině jsme jazyce na cestu, ve francouzštině jsme 
popisovali významné památky Fran-popisovali významné památky Fran-
cie apod. Po správném splnění úkolu cie apod. Po správném splnění úkolu 
jsme dostali písmeno. Ze získaných jsme dostali písmeno. Ze získaných 
písmen se mělo na konci cesty po-písmen se mělo na konci cesty po-
skládat slovo. Ovšem sestavit slovo skládat slovo. Ovšem sestavit slovo 
byl ten nejtěžší úkol dne! Podařilo se byl ten nejtěžší úkol dne! Podařilo se 
to jen skupině A, která tím pádem zví-to jen skupině A, která tím pádem zví-
tězila a získala sladkou odměnu. tězila a získala sladkou odměnu. 

Tento den si podle našeho ná-Tento den si podle našeho ná-
zoru všichni užili a už se těšíme, zoru všichni užili a už se těšíme, 
co pro nás škola přichystá napříš-co pro nás škola přichystá napříš-
tě.tě.

Lucie Šímová, Sandra Vašičková Lucie Šímová, Sandra Vašičková 
a Nicoleta Lupu, žákyně 3. Ba Nicoleta Lupu, žákyně 3. B

OA Lysá nad LabemOA Lysá nad Labem
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přijímá pro školní rok 2013/2014 žáky do těchto uměleckých oborů:

Grafi cký design (82-41-M/05 Grafi cký design)
Oděvní design (82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů)

Design interiéru a bytových doplňků (82-41-M/14 Textilní výtvarnictví)

Poslední den otevřených dveří se koná 8. 11. 2012 od 14.00 do 
18.00 hodin v budově oděvních a grafi ckých dílen, 

U Dráhy 1280, Lysá nad Labem

Organizuje

PŘÍPRAVNÝ KURZ K TALENTOVÉ ZKOUŠCE
pro žáky, kteří se ve školním roce 2012/2013 připravují

na zkoušky na střední školu uměleckého směru.  

Obory:
Oděvní design (82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů)
Grafi cký design (82-41-M/05 Grafi cký design)
Design interiéru a bytových doplňků (82-41-M/14 Textilní výtvarnictví)
Termíny: 
ST 31.10.2012, 7.11.2012, 14.11.2012, 21.11.2012 a 28.11.2012 
 od 17.00 do 19.30 hodin
ČT 1.11.2012, 8.11.2012, 15.11.2012, 29.11.2012 a  6.12.2012
 od 17.00 do 19.30 hodin 
Místo konání:
ST Oděvní a grafi cké dílny: adresa: ulice U Dráhy 1280, Lysá n. L. 
 Vyučující: MgA. Mikuláš Kavan, MgA. Marek Nespěšný   
ČT Oděvní a grafi cké dílny: adresa: ulice U Dráhy 1280, Lysá n. L.
 Vyučující: Kateřina Jirásková, Mgr. Iva Markvartová    
Rozsah kurzu:
5 lekcí po 150 minutách (žák se může zúčastnit i jednotlivých lekcí)
Obsah kurzu:
Studie zátiší a barevné kompozice, možnost posouzení a konzultace 
domácích prací pro talentovou zkoušku

Cena:
celý kurz: 900 Kč - platba při první lekci
jedna lekce: 200 Kč 

Místo v kurzu lze rezervovat telefonicky (tel.: 325 551 074).
Žákům bude k dispozici výtvarný ateliér, malířské stojany a kreslicí karto-
ny. S sebou si žák na každou lekci přinese přezůvky, měkkou tužku č. 2B, 
měkkou gumu, temperové barvy a ploché štětce libovolné tloušťky.

SŠ  OGD Lysá nad Labem
Stržiště 475
Tel.: 325 551 074
www.ogdlysa.cz  

SŠ  OGD Lysá nad Labem
Stržiště 475
Tel.: 325 551 074
www.ogdlysa.cz  

Sobota 3.12.2011 
od 9.00 do 12.00 hodin

den otevřených dveří * vystoupení dětí * 
tvůrčí dílny * občerstvení * vánoční obchůdky

SSobota 3 12 2011

Zápis
- kurzy anglického jazyka pro veřejnost

Začínáme 2/2013
Výuka AJ všech věkových kategorií a jazykových úrovní, 

příprava na maturitu, na mezinárodní certifi káty, 
individuální a fi remní výuka.

Příznivé ceny, v centru města, 
učební materiály v ceně kurzovného.

Místo konání:
ZŠ Komenského 1534, Lysá n. L.

Tel.: 604 265 306
Další kurzy AJ pro veřejnost otevřeny 

i v Milovicích od 2/2013
www.jazykovaskolabenatkynadjizerou.cz
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Nitesh žije v Nitesh žije v 
Indii, je mu 9 let, Indii, je mu 9 let, 
má 6 sourozen-má 6 sourozen-
ců. Chce se stát ců. Chce se stát 
inženýrem. Tak inženýrem. Tak 
mu pomůžeme!   mu pomůžeme!   

Nitesh je pracovitý chlapec, ve ško-Nitesh je pracovitý chlapec, ve ško-
le se velmi snaží, na vyučování dochá-le se velmi snaží, na vyučování dochá-
zí včas a je aktivní ve všech školních zí včas a je aktivní ve všech školních 
činnostech. Většinu času tráví studi-činnostech. Většinu času tráví studi-
em, rád si hraje s kamarády a kreslí. em, rád si hraje s kamarády a kreslí. 
S učivem mu pomáhá bratr. Doma S učivem mu pomáhá bratr. Doma 
pomáhá otci, který je nemocný. Otec pomáhá otci, který je nemocný. Otec 
prodělal obrnu v březnu 2011, kvůli prodělal obrnu v březnu 2011, kvůli 
které strávil dlouhé měsíce v nemoc-které strávil dlouhé měsíce v nemoc-
nici. S tímto problémem mu nepo-nici. S tímto problémem mu nepo-
můžeme. Ale můžeme mu pomoci můžeme. Ale můžeme mu pomoci 
fi nančně. Žáci naší školy sbírají starý fi nančně. Žáci naší školy sbírají starý 
papír. Peníze ze sběru se budou posí-papír. Peníze ze sběru se budou posí-
lat každý rok na jeho účet. Část peněz lat každý rok na jeho účet. Část peněz 
za letošní rok zasponzorovala rodi-za letošní rok zasponzorovala rodi-
na Rosbergova, jejichž dcera Lucie na Rosbergova, jejichž dcera Lucie 
chodila v loňském školním roce do chodila v loňském školním roce do 
třídy 9.A. Finance budou použity na třídy 9.A. Finance budou použity na 
Niteshovo vzdělání, zdravotní péči, Niteshovo vzdělání, zdravotní péči, 
jídlo a oblečení. Těšíme se, že se stane jídlo a oblečení. Těšíme se, že se stane 
i naším kamarádem a budeme si i naším kamarádem a budeme si 
s ním dopisovat.s ním dopisovat.

Školní parlamentŠkolní parlament
ZŠ J. A. Komenského Lysá n. L.ZŠ J. A. Komenského Lysá n. L.

Naše škola adoptovala chlapce!

Dne 4. 10. Dne 4. 10. 
2012 členové 2012 členové 
Školního par-Školního par-
lamentu ZŠ lamentu ZŠ 
J. A. Komen-J. A. Komen-
ského podnikli ského podnikli 

výlet do Parlamentu ČR.výlet do Parlamentu ČR.
Prohlédli jsme si vnitřní prostory, Prohlédli jsme si vnitřní prostory, 

zhlédli fi lm o tom, jak to v pravém zhlédli fi lm o tom, jak to v pravém 
parlamentu funguje. Dozvěděli jsme parlamentu funguje. Dozvěděli jsme 
se spoustu zajímavých věcí o histo-se spoustu zajímavých věcí o histo-
rické budově a příjemná paní nás za-rické budově a příjemná paní nás za-
vedla do prostor sněmovny. Popsala vedla do prostor sněmovny. Popsala 
nám, jak zasedání probíhá a nabídla nám, jak zasedání probíhá a nabídla 

Školní parlament v Parlamentu ČR

nám, že se můžeme přijet podívat na nám, že se můžeme přijet podívat na 
opravdové zasedání Parlamentu ČR. opravdové zasedání Parlamentu ČR. 
Určitě nabídku využijeme. Určitě nabídku využijeme. 

Exkurzi jsme spojili s prohlídkou Exkurzi jsme spojili s prohlídkou 
vnitřních prostor Pražského hradu. vnitřních prostor Pražského hradu. 
Přestože byla na hradě spousta tu-Přestože byla na hradě spousta tu-
ristů, neodradilo nás to a se zájmem ristů, neodradilo nás to a se zájmem 
jsme si prošli Vladislavský sál, Chrám jsme si prošli Vladislavský sál, Chrám 
sv. Víta, budovu staré sněmovny sv. Víta, budovu staré sněmovny 
a Zlatou uličku.a Zlatou uličku.

Víme víc….                  Víme víc….                  
Za Školní parlamentZa Školní parlament

ZŠ J. A. KomenskéhoZŠ J. A. Komenského
Barbora Stará, předsedkyněBarbora Stará, předsedkyně

Den evrop-Den evrop-
ských jazyků ských jazyků 
proběhl na na-proběhl na na-
ší škole jako ší škole jako 
každý rok v zá-každý rok v zá-
ří. Předcházelaří. Předcházela

mu pečlivá týdenní příprava. Na mu pečlivá týdenní příprava. Na 
počátku si třídní kolektivy vy-počátku si třídní kolektivy vy-
losovaly jednu evropskou zemi losovaly jednu evropskou zemi 
a poté následoval proces přemýš-a poté následoval proces přemýš-
lení, dohadování, zkoušení, znovu lení, dohadování, zkoušení, znovu 
dohadování, vztekání, beznaděje dohadování, vztekání, beznaděje 
a nakonec rezignace: „Ono to ně-a nakonec rezignace: „Ono to ně-
jak dopadne...“ A v pátek 27. září to jak dopadne...“ A v pátek 27. září to 
vypuklo. Třídy byly vyzdobené v ná-vypuklo. Třídy byly vyzdobené v ná-
rodních barvách země, byly sneseny rodních barvách země, byly sneseny 
a předvedeny všechny možné i ne-a předvedeny všechny možné i ne-
možné zajímavosti a kuriozity, nava-možné zajímavosti a kuriozity, nava-
řena národní jídla, ukázány kulturní řena národní jídla, ukázány kulturní 
a sportovní tradice a vyvrcholením a sportovní tradice a vyvrcholením 
pak byla sehraná scénka, která před-pak byla sehraná scénka, která před-
stavovala určitou činnost charakteris-stavovala určitou činnost charakteris-
tickou pro předváděnou zemi. tickou pro předváděnou zemi. 

Porota neměla lehký úkol, mu-Porota neměla lehký úkol, mu-
sela všechno zhlédnout, objektivně sela všechno zhlédnout, objektivně 
posoudit, nenechat se uplatit lahůd-posoudit, nenechat se uplatit lahůd-
kami, a to bylo leckde opravdu velké kami, a to bylo leckde opravdu velké 
lákadlo. Závěrem se členové shodli, lákadlo. Závěrem se členové shodli, 
že se všechny kolektivy snažily a před-že se všechny kolektivy snažily a před-
vedly úžasná vystoupení vážná i vtip-vedly úžasná vystoupení vážná i vtip-
ná, ale především nápaditá. Někde ná, ale především nápaditá. Někde 
žáci veršovali, jinde prováděli turisty žáci veršovali, jinde prováděli turisty 
po památkách nebo předváděli spor-po památkách nebo předváděli spor-
tovní utkání. Také se tančilo, zpívalo tovní utkání. Také se tančilo, zpívalo 
a hrálo na hudební nástroje. Bylo a hrálo na hudební nástroje. Bylo 
opravdu na co koukat.  opravdu na co koukat.  

Na prvním místě se umístilo Řecko Na prvním místě se umístilo Řecko 
v podání 6. A, celá třída se sešla na v podání 6. A, celá třída se sešla na 
Olympu jako řečtí bohové. Za nimi se Olympu jako řečtí bohové. Za nimi se 
velice vtipně předvedla Itálie v podání velice vtipně předvedla Itálie v podání 
8. B, která povozila porotu na gondo-8. B, která povozila porotu na gondo-
le, a třetí místo obsadilo Maďarsko le, a třetí místo obsadilo Maďarsko 
v podání 8.A s přesnou a vtipnou cha-v podání 8.A s přesnou a vtipnou cha-
rakteristikou země.rakteristikou země.

Den evropských jazyků

Když jsem se ptala jednotlivých Když jsem se ptala jednotlivých 
kolektivů, jak se jim na přípravě kolektivů, jak se jim na přípravě 
pracovalo, co se jim dařilo a naopak pracovalo, co se jim dařilo a naopak 
s čím se nejvíce potýkaly, dostala s čím se nejvíce potýkaly, dostala 
jsem velmi podobné odpovědi. Ne-jsem velmi podobné odpovědi. Ne-
byl problém vyhledat potřebné za-byl problém vyhledat potřebné za-
jímavosti, donést je a nainstalovat, jímavosti, donést je a nainstalovat, 
nebyla nouze o nápady a o chuť do nebyla nouze o nápady a o chuť do 
práce. Ale problém dětem dělalo práce. Ale problém dětem dělalo 
naslouchat si, zapojit všechny do naslouchat si, zapojit všechny do 
aktivit a respektovat názor druhých. aktivit a respektovat názor druhých. 
Všichni se shodli na tom, že „Den“ Všichni se shodli na tom, že „Den“ 
se vydařil, že se dobře bavili, ale že se vydařil, že se dobře bavili, ale že 
taky mají o čem přemýšlet a co vy-taky mají o čem přemýšlet a co vy-
lepšovat. lepšovat. 

Projekt byl velmi užitečný, děti se Projekt byl velmi užitečný, děti se 
seznámily s kulturou, historií i sou-seznámily s kulturou, historií i sou-
časností jiných zemí a vyzkoušely si, časností jiných zemí a vyzkoušely si, 
co obnáší týmová práce. Sladké od-co obnáší týmová práce. Sladké od-
měny byly zkonzumovány, fotografi e měny byly zkonzumovány, fotografi e 
a videa z vystoupení prohlédnuty, tak a videa z vystoupení prohlédnuty, tak 
zase za rok. A co třeba Evropa v bu-zase za rok. A co třeba Evropa v bu-
doucnosti?doucnosti?

Mgr. Milena BorovičkováMgr. Milena Borovičková
ZŠ B. Hrozného, Lysá n. L.ZŠ B. Hrozného, Lysá n. L.

Nové fotky Lysé: www.vejnar.com/lysa
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V dnešní glo-V dnešní glo-
bální společ-bální společ-
nosti je znalost nosti je znalost 
cizích jazyků cizích jazyků 
nesmírně důle-nesmírně důle-
žitá.žitá.

Otevírá nové šance na uplatnění Otevírá nové šance na uplatnění 
v životě, ale i hlubší poznání no-v životě, ale i hlubší poznání no-
vých kultur. Rada Evropy prohlá-vých kultur. Rada Evropy prohlá-
sila tedy den 26. září za sila tedy den 26. září za Evropský Evropský 
den jazyků. Masarykova školaden jazyků. Masarykova škola si  si 
připomněla tento den v rámci pro-připomněla tento den v rámci pro-
jektu s názvem - Návštěva Spoje-jektu s názvem - Návštěva Spoje-
ného království.ného království.

V minulých letech bývalo zvy-V minulých letech bývalo zvy-
kem vylosovat si určitou zemi, kem vylosovat si určitou zemi, 
vyhledat o ní informace, a když vyhledat o ní informace, a když 
nadešel „den D“, tak svoji zemi nadešel „den D“, tak svoji zemi 
představit delegaci. Letos to bylo představit delegaci. Letos to bylo 
trochu jinak. Žáci 4. a 5. tříd do-trochu jinak. Žáci 4. a 5. tříd do-
stali přidělenou jednu zemi Spoje-stali přidělenou jednu zemi Spoje-
ného království (Anglie, Skotsko, ného království (Anglie, Skotsko, 
Wales a Severní Irsko). Třetí třídy Wales a Severní Irsko). Třetí třídy 
se věnovaly naší zemi, neboť před-se věnovaly naší zemi, neboť před-
stavovaly Českou republiku. V pří-stavovaly Českou republiku. V pří-
padě  druhých tříd šlo o jakýsi ex-padě  druhých tříd šlo o jakýsi ex-
periment - Anglie, Skotsko, Wales periment - Anglie, Skotsko, Wales 
„v malém“. Budou tito malí žáci „v malém“. Budou tito malí žáci 
vůbec schopni získat nějaké infor-vůbec schopni získat nějaké infor-
mace o cizí zemi?mace o cizí zemi?

Přidělené země:Přidělené země:
Česká republika - miniprojektČeská republika - miniprojekt
(1. A, B), Anglie, Skotsko, Wales (1. A, B), Anglie, Skotsko, Wales 
- miniprojekt (2. A, B, C), Česká - miniprojekt (2. A, B, C), Česká 
republika (3. A, B), Anglie (4. A), republika (3. A, B), Anglie (4. A), 
Skotsko (4. B), Wales (5. A), Skotsko (4. B), Wales (5. A), 
Severní Irsko (5. B)Severní Irsko (5. B)

Doba přípravy:Doba přípravy:
týden od 17. 9. - 21. 9. 2012týden od 17. 9. - 21. 9. 2012

Nebylo to jednoduché, protože Nebylo to jednoduché, protože 
samotnou výuku ošidit nelze. Po-samotnou výuku ošidit nelze. Po-
mohli rodiče a samozřejmě i paní mohli rodiče a samozřejmě i paní 
učitelky. Tento projekt se promítl i učitelky. Tento projekt se promítl i 
do výuky anglického jazyka. Velmi do výuky anglického jazyka. Velmi 
působivá byla prezentace pana zá-působivá byla prezentace pana zá-
stupce školy „English in the world“ stupce školy „English in the world“ 
na interaktivní tabuli.na interaktivní tabuli.

Když nadešel „den D“, navštívila Když nadešel „den D“, navštívila 
jsem se žáky 5. A (Wales) třídu 5. B jsem se žáky 5. A (Wales) třídu 5. B 
(Severní Irsko). Žáci si navzájem (Severní Irsko). Žáci si navzájem 
představili své země, včetně histo-představili své země, včetně histo-
rie, státního zřízení, rozlohy, počtu rie, státního zřízení, rozlohy, počtu 
obyvatel a platidla. Zmínili též pří-obyvatel a platidla. Zmínili též pří-
rodní krásy, kulturní památky a ku-rodní krásy, kulturní památky a ku-
chyni. Irové nás obohatili kulturním chyni. Irové nás obohatili kulturním 
zážitkem, neboť čtyři dívky zatanči-zážitkem, neboť čtyři dívky zatanči-
ly irský tanec a sklidily velký po-ly irský tanec a sklidily velký po-
tlesk. Zajímavé bylo porovnání cen tlesk. Zajímavé bylo porovnání cen 
u nás a v Severním Irsku. Obyvatelé u nás a v Severním Irsku. Obyvatelé 
Walesu si místo tance připravili pro Walesu si místo tance připravili pro 
návštěvníky vědomostní soutěž. návštěvníky vědomostní soutěž. 
Irové se řádně zapotili, ale za to bu-Irové se řádně zapotili, ale za to bu-

Projekt : Návštěva Spojeného království
dou na Wales dlouho vzpomínat.dou na Wales dlouho vzpomínat.

Česká republika (3. A) navštívila Česká republika (3. A) navštívila 
Anglii (4. A). Třeťáčci s sebou při-Anglii (4. A). Třeťáčci s sebou při-
nesli mapu ČR a velice obratným nesli mapu ČR a velice obratným 
způsobem přiblížili Angličanům způsobem přiblížili Angličanům 
naši zemi. Nezapomněli zmínit naši zemi. Nezapomněli zmínit 
zajímavá města, památky, horu zajímavá města, památky, horu 
Říp a praotce Čecha, speciality Říp a praotce Čecha, speciality 
české kuchyně a vynálezy. Netušila české kuchyně a vynálezy. Netušila 
jsem, že mezi české vynálezy patří jsem, že mezi české vynálezy patří 
i kostka cukru a sáček na psí výka-i kostka cukru a sáček na psí výka-
ly. Angličané vařili čaj s mlékem ly. Angličané vařili čaj s mlékem 
a vyprávěli o své zemi. Neopomněli a vyprávěli o své zemi. Neopomněli 
hlavní město Londýn s jeho památ-hlavní město Londýn s jeho památ-
kami, dvoupatrovým autobusem kami, dvoupatrovým autobusem 
a anglickým a anglickým gentlemanemgentlemanem. Přiblí-. Přiblí-
žili nám anglickou vlajku, znak, žili nám anglickou vlajku, znak, 
královskou rodinu, Jamese Bonda královskou rodinu, Jamese Bonda 
a Beatles. Došlo i na ukázku ang-a Beatles. Došlo i na ukázku ang-
lického humoru. lického humoru. 

Skotsko (4. B) bylo také na ná-Skotsko (4. B) bylo také na ná-
vštěvě v České republice (3. B). Čím vštěvě v České republice (3. B). Čím 
je Češi přivítali? Chlebem a solí, také je Češi přivítali? Chlebem a solí, také 
zpěvem pěkných písniček. Obyvate-zpěvem pěkných písniček. Obyvate-
lům Skotska představili pamětihod-lům Skotska představili pamětihod-
nosti a českou kuchyni. Potom přišla nosti a českou kuchyni. Potom přišla 
na řadu ochutnávka českých dobrot na řadu ochutnávka českých dobrot 
a následné hlasování pro nejlepší a následné hlasování pro nejlepší 
pokrm. Ochutnali všichni - hosté pokrm. Ochutnali všichni - hosté 
i domácí. Na 1. místě se umístily sva-i domácí. Na 1. místě se umístily sva-
tební koláčky. Já jsem hlasovala pro tební koláčky. Já jsem hlasovala pro 
tlačenku, byla vynikající... Obyvatelé tlačenku, byla vynikající... Obyvatelé 
Skotska zase na oplátku představili Skotska zase na oplátku představili 
svoji krásnou zemi. Zřejmě zde mají svoji krásnou zemi. Zřejmě zde mají 
herecké nadání, neboť si pro nás při-herecké nadání, neboť si pro nás při-
pravili pět scének ze života. Např. pravili pět scének ze života. Např. 
skotská rodinka u jezera Loch Ness, skotská rodinka u jezera Loch Ness, 
dva rybáři a lochneska, boj Skotů dva rybáři a lochneska, boj Skotů 
a Angličanů atd.a Angličanů atd.

Druhé třídy jsem už navštívila Druhé třídy jsem už navštívila 
sama. Možná i trochu s obavami...sama. Možná i trochu s obavami...
Ale bylo tam velice příjemně...Ale bylo tam velice příjemně...

Anglie (2. A) - vstoupila jsem do Anglie (2. A) - vstoupila jsem do 
země milých a usměvavých človíčků. země milých a usměvavých človíčků. 
Dozvěděla jsem se, že jejich královna Dozvěděla jsem se, že jejich královna 
Alžběta II. jim vládne už 60 let. Čas-Alžběta II. jim vládne už 60 let. Čas-
to tam prší a starý zvyk „čaj o páté“ to tam prší a starý zvyk „čaj o páté“ 
už ustupuje do pozadí. Mohu zde už ustupuje do pozadí. Mohu zde 
navštívit navštívit London Eye, Big BenLondon Eye, Big Ben a mu- a mu-
zeum voskových fi gurín. Najdu zde zeum voskových fi gurín. Najdu zde 
známý fotbalový klub Chelsea a také známý fotbalový klub Chelsea a také 
nejvyšší budovu v Evropě, zvanou nejvyšší budovu v Evropě, zvanou 
Střep. Na tuto budovu bylo použito Střep. Na tuto budovu bylo použito 
11 000 tabulí skla. Má 95 pater, sto-11 000 tabulí skla. Má 95 pater, sto-
jí na břehu Temže, nedaleko jí na břehu Temže, nedaleko Tower Tower 
BridgeBridge. Nabídli mi čaj a velmi chut-. Nabídli mi čaj a velmi chut-
né   biscuits. né   biscuits. 

Skotsko (2. B) - děti seděly Skotsko (2. B) - děti seděly 
v kroužku na koberci, uprostřed bílý v kroužku na koberci, uprostřed bílý 
ubrus a na něm všelijaké delikatesy, ubrus a na něm všelijaké delikatesy, 
popíjely popíjely English tea with milkEnglish tea with milk. Byla . Byla 
zde cítit zvláštní důstojná atmosféra. zde cítit zvláštní důstojná atmosféra. 
Také jsem dostala šálek vynikajícího Také jsem dostala šálek vynikajícího 
čaje a  dokonce jsem měla čest sedět čaje a  dokonce jsem měla čest sedět 
v „královském“ křesle. Už vím, jak v „královském“ křesle. Už vím, jak 

se dostat do Skotska, že hora se řek-se dostat do Skotska, že hora se řek-
ne ne benben a co znamená slovo  a co znamená slovo puddingpudding. . 
A pak při  popíjení lahodného moku A pak při  popíjení lahodného moku 
se diskutovalo o tom, jestli existuje se diskutovalo o tom, jestli existuje 
lochneská příšera nebo ne. Vzhle-lochneská příšera nebo ne. Vzhle-
dem k tomu, že jezero je hluboké dem k tomu, že jezero je hluboké 
300 m a pod ním jsou podvodní 300 m a pod ním jsou podvodní 
jeskyně, tak by tam rodinka Nessů jeskyně, tak by tam rodinka Nessů 
klidně žít mohla... Možná to někdo klidně žít mohla... Možná to někdo 
z těchto žáčků jednou vypátrá... z těchto žáčků jednou vypátrá... 
Zajímalo by vás, jak vypadá oděv Zajímalo by vás, jak vypadá oděv 
pravého Skota? Zda nosí pod pravého Skota? Zda nosí pod kiltemkiltem 
spodní prádlo? Zeptejte se žáka 2. B. spodní prádlo? Zeptejte se žáka 2. B. 
Jistě vám to rád prozradí.Jistě vám to rád prozradí.

Wales (2. C) - v této zemi mne Wales (2. C) - v této zemi mne 
přivítali pozdravem přivítali pozdravem Bore daBore da. Byli . Byli 
tam milí lidé? Ano. A nějaká vý-tam milí lidé? Ano. A nějaká vý-
znamná osobnost? Najednou jsem znamná osobnost? Najednou jsem 
ji zahlédla a ne jednu. Princezna Di-ji zahlédla a ne jednu. Princezna Di-
ana, původem z Walesu. Byla první ana, původem z Walesu. Byla první 
manželkou  následníka trůnu prince manželkou  následníka trůnu prince 
Charlese, známá tím, že pomáhala Charlese, známá tím, že pomáhala 
nemocným a chudým. Žel, tragicky nemocným a chudým. Žel, tragicky 
zahynula při autonehodě. Byla jsem zahynula při autonehodě. Byla jsem 
moc ráda, že naše princezny Diany, moc ráda, že naše princezny Diany, 
a bylo jich celkem sedm, zůstaly i po a bylo jich celkem sedm, zůstaly i po 
mém odchodu živé a zdravé. A co mém odchodu živé a zdravé. A co 
jejich kuchyně? Vše čerstvé a zdra-jejich kuchyně? Vše čerstvé a zdra-

vé. Milují skopové, hovězí, ústřice vé. Milují skopové, hovězí, ústřice 
a kraby. Nejznámější sport je a kraby. Nejznámější sport je rugbyrugby. . 
Národní tým vyhrál již 24krát pohár Národní tým vyhrál již 24krát pohár 
Šesti národů. Princ Charles používá Šesti národů. Princ Charles používá 
královský znak Walesu jako svůj královský znak Walesu jako svůj 
osobní znak. Wales je přezdíván osobní znak. Wales je přezdíván 
„země hradů“. Je jich tam více než „země hradů“. Je jich tam více než 
600. Známý je král Artuš a kouzel-600. Známý je král Artuš a kouzel-
ník Merlin. A nyní pozor čeští řidiči!ník Merlin. A nyní pozor čeští řidiči!

Před každou vesnicí uvidíte ná-Před každou vesnicí uvidíte ná-
pis pis Děkujeme, že jste zpomaliliDěkujeme, že jste zpomalili. Pak . Pak 
následuje cedule s ovcí. Pochopi-následuje cedule s ovcí. Pochopi-
telně, ovce jsou totiž všude... Kon-telně, ovce jsou totiž všude... Kon-
čím svou návštěvu ochutnávkou čím svou návštěvu ochutnávkou 
mořské ryby, obalené v těstíčku. mořské ryby, obalené v těstíčku. 
Vynikající a zdravé! Tak Vynikající a zdravé! Tak HwylHwyl (Na  (Na 
shledanou) lidičky!shledanou) lidičky!

Týkal se snad tento projekt i prv-Týkal se snad tento projekt i prv-
ňáčků? Ano, i když jen lehounce. ňáčků? Ano, i když jen lehounce. 
Také představovali Českou republi-Také představovali Českou republi-
ku, zazpívali mi na uvítanou písnič-ku, zazpívali mi na uvítanou písnič-
ku a vyprávěli, jaká místa v naší zemi ku a vyprávěli, jaká místa v naší zemi 
už navštívili. Překvapilo mě, že moře už navštívili. Překvapilo mě, že moře 
jim až tak moc nechybí a nejvíce se jim až tak moc nechybí a nejvíce se 
jim líbilo u babičky a doma. Že by jim líbilo u babičky a doma. Že by 
snad pořád platilo rčení: „Všude dob-snad pořád platilo rčení: „Všude dob-
ře, doma nejlépe“?ře, doma nejlépe“?

Yveta SovováYveta Sovová
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NABÍZÍME ŠIROKÝ VÝBĚR KROUŽKŮ – RŮZNÉHO TYPU A PRO RŮZNÉ VĚKOVÉ SKUPINY:
- Angličtina
- Anglická odpolední školka s rodilou mluvčí pro děti od 3 do 10 let
- Hudební škola YAMAHA
- Hravé cvičení pro děti od 2 do 6 let
- Taneční školička pro děti od 3 do 7 let
- Taekwon-do pro děti od 4 do 7 let
- Miniškolka BENJAMÍNEK pro děti 2 - 6 let
- Miniškolka MONTESSORI BENJAMÍNEK pro děti 3 - 6 let
- MONTESSORI DÍLNIČKY pro rodiče a děti od 2 do 6 let
- Cvičení pro těhotné, i s míči
- Zumba pro dospělé s hlídáním dětí
- Jóga pro dospělé

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

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

Herna:
HERNU MÁME OTEVŘENOU KAŽDÝ VŠEDNÍ DEN
Pondělí a pátek:  9.00 - 12.00
Úterý až čtvrtek: 9.00 - 12.00  a  14.00 - 18.00

MIKULÁŠSKÁ
NADÍLKA

v úterý 4.12. od 16.00 hodin
od 1.11. předprodej vstupenek

VÝROBA ŠÁLY
PRO MAMINKU 

ČI BABIČKU K VÁNOCŮM
naučíme jednoduchým způsobem

i malé děti uplést bambulkovou šálu
úterý 27.11. od 16.30 hodin

PODZIMNÍ TVOŘENÍ
pro děti od 3 let
úterý 13. 11. 

od 16.30 do 18.00 hodin

CVIČENÍ PRO
DOSPĚLÉ
P-CLASS

s hlídáním dětí
úterý 

od 10.30 do 11.30 hodin

ZDRAVÝ ÚSMĚV
jak správně dětem

čistit zoubky
středa 28.11. od 16.30 hodin

PŘEDPORODNÍ
KURZY

každé úterý 30.10. - 27.11.

Klub
Fajn KlubFajn

www.klubfajn.estranky.cz
email: klubfajn@seznam.cz

tel.: 777 141 243
Poděbradova 1707

Lysá nad Labem

ZDOBENÍ
PERNÍČKŮ

na začátku prosince

24.11.2012
Vánoční dílna - pohodové Vánoční odpoledne v klubu.
15.00 hodin - módní přehlídka spol. EVONA s aerobikem
16.00 hodin - výtvarná, keramická a květinová dílna pro děti
18.00 hodin - Floristika, dekorace, keramika pro všechny,
kdo mají chuť zkusit vytvořit něco originálního pro dospělé
- Celý tento víkend bude v klubu probíhat prodejní akce spol. 
EVONA - Oblečení pro děti a dospělé za velkoobchodní ceny!

2.12.2012
Andělské odpoledne
Dětské divadelní představení od 15.00 hodin
Nadílka – adventní kalendář
Posezení u punče
Nutná rezervace 100,- Kč na dítě

FAJN BAZÁREK
PODZIMNÍHO a ZIMNÍHO dětského oblečení, 

hraček a kočárků, potřeb a oblečení 
pro těhotné a kojící...

Prodej bude probíhat 10. a 11. listopadu
od 10.00 do 16.00 hodin

Příjem zboží bude od 5.11. až do 9.11.
pondělí – pátek

od 9.00 do 12.00 hodin a od 15.00 do 18.00 hodin

Poplatek za jednu věc do 200,- Kč jsou 3,- Kč
Nad 200,- pak 10,-Kč

Přijímáme věci čisté a nepoškozené.

14.11. od 19.00 hodin přednáška na téma:
Čištění zubů a dentální hygiena dětí

+ Fyzioterapie u dětí

Herna je otevřena
každé úterý a pátek od 9.00 do 16.00 hodin

a ve středu od 12.30 do 16.00 hodin

Od října otevřena Miniškolka v Ulitě 
také v pondělí a budeme otvírat ve 

čtvrtek, přihlášky v klubu!
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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

Čt 1.11 MUDr. Dáňová
Pá 2.11 MUDr. Dáňová
So 3.11 MUDr. Chocholová
Ne 4.11 MUDr. Chocholová
Po 5.11. MUDr. Čerňanská
Út 6.11. MUDr. Matasová
St 7.11. MUDr. Chocholová
Čt 8.11. MUDr. Dáňová
Pá 9.11. MUDr. Chocholová
So 10.11. MUDr. Čerňanská
Ne 11.11. MUDr. Čerňanská
Po 12.11. MUDr. Čerňanská
Út 13.11. MUDr. Matasová
St 14.11. MUDr. Chocholová
Čt 15.11. MUDr. Dáňová
Pá 16.11. MUDr. Čerňanská

So 17.11. MUDr. Matasová
Ne 18.11. MUDr. Matasová
Po 19.11. MUDr. Čerňanská
Út 20.11. MUDr. Matasová
St 21.11. MUDr. Chocholová
Čt 22.11. MUDr. Dáňová
Pá 23.11. MUDr. Matasová
So 24.11. MUDr. Dáňová
Ne 25.11. MUDr. Dáňová
Po 26.11. MUDr. Čerňanská
Út 27.11. MUDr. Matasová
St 28.11. MUDr. Chocholová
Čt 29.11. MUDr. Dáňová
Pá 30.11. MUDr. Dáňová
So 1.12. MUDr. Chocholová
Ne 2.12. MUDr. Chocholová

Klub náhradních rodin Routa v Čelákovicích zve na 

Seminář
JAK BUDOVAT ZDRAVOU

“NÁHRADNÍ” RODINU
v sobotu 10. listopadu v 15.00 hodin
Modlitebna Církve Bratrské Čelákovice, Vašátkova 288

Lektorka Bc. Jana Frantíková, Dis.,
zkušená pěstounka romských a zdravotně 

znevýhodněných dětí, maminka 12 dětí, sociální 
pracovnice, autorka několika odborných publikací.
Program semináře - jak mít hodně dětí a uklizenou 
domácnost, jak mít sytící odpočinek, kdy je matka 

ohrožený druh a jako taková má nárok na ochranu, 
jak si udržet vztahy mimo rodinu, o přátelství 
a o manželství, jak připravit naše děti na další

život podle “našeho vzoru”
V průběhu semináře zajištěn doprovodný program 

pro děti v tělocvičně TJ Spartak (sokolovna)
pod vedením speciální pedagožky.

Seminář i doprovodný program pro děti jsou zdarma. 
Přihlášky a bližší informace – Jana Luhanová, 
tel.: 731 172 650, nahradnirodiny@seznam.cz

Tímto děkuji MUDr. Evě Skalické a její sestřičce za milé jednání, vzornou Tímto děkuji MUDr. Evě Skalické a její sestřičce za milé jednání, vzornou 
péči a léčbu v dlouhodobé nemoci.péči a léčbu v dlouhodobé nemoci.

Ludmila Čermáková, LomLudmila Čermáková, Lom

Poděkování
Nymburské centrum radí rodičům Nymburské centrum radí rodičům 
při problémech dětí s drogamipři problémech dětí s drogami

Začátkem školního roku by rodiče Začátkem školního roku by rodiče 
měli být zvláště pozorní, vzkazují od-měli být zvláště pozorní, vzkazují od-
borníci na drogovou prevenci z Cen-borníci na drogovou prevenci z Cen-
tra adiktologických služebtra adiktologických služeb

Zanedbaný zevnějšek, úbytek na Zanedbaný zevnějšek, úbytek na 
váze, změna prostředí, ve kterém se váze, změna prostředí, ve kterém se 
dítě pohybuje, rapidní zhoršení pro-dítě pohybuje, rapidní zhoršení pro-
spěchu ve škole, problémy s docház-spěchu ve škole, problémy s docház-
kou, nebo dokonce hrozící vyloučení. kou, nebo dokonce hrozící vyloučení. 
To jsou podle vedoucího Centra adik-To jsou podle vedoucího Centra adik-
tologických služeb Nymburk Mi-tologických služeb Nymburk Mi-
roslava Zavadila nejčastější signály roslava Zavadila nejčastější signály 
rodičům, že jejich dítě v nejlepším rodičům, že jejich dítě v nejlepším 
případě experimentuje s drogami, případě experimentuje s drogami, 
v tom horším je bere pravidelně. v tom horším je bere pravidelně. 

Centrum adiktologických služeb Centrum adiktologických služeb 
(CAS) občanského sdružení Semi-(CAS) občanského sdružení Semi-
ramis navazuje na práci před časem ramis navazuje na práci před časem 
zavřeného K-centra Nymburk a kro-zavřeného K-centra Nymburk a kro-
mě Terénních programů Nymbursko mě Terénních programů Nymbursko 
nedávno zahájilo právě také odborné nedávno zahájilo právě také odborné 
poradenství pro rodiče, jejichž děti poradenství pro rodiče, jejichž děti 
experimentují nebo jsou závislé na experimentují nebo jsou závislé na 
drogách. Od zahájení poradenské-drogách. Od zahájení poradenské-
ho programu měli pracovníci centra ho programu měli pracovníci centra 
s rodiči kvůli problému s drogamis rodiči kvůli problému s drogami
v rodině už přes 20 sezení. v rodině už přes 20 sezení. 

„Průměrný věk experimentujících „Průměrný věk experimentujících 
nebo užívajících dětí, které jsme ře-nebo užívajících dětí, které jsme ře-
šili, je 18 let a převažují chlapci. Ve šili, je 18 let a převažují chlapci. Ve 
všech případech s výjimkou jednoho všech případech s výjimkou jednoho 
se jednalo o užívání pervitinu, v tom se jednalo o užívání pervitinu, v tom 
jednom případě o kombinaci užívání jednom případě o kombinaci užívání 
alkoholu a marihuany,“ upřesňuje alkoholu a marihuany,“ upřesňuje 
problémovou skupinu Miroslav Za-problémovou skupinu Miroslav Za-
vadil s tím, že se všemi rodinami cent-vadil s tím, že se všemi rodinami cent-
rum zahájilo proces takzvané rodinné rum zahájilo proces takzvané rodinné 
terapie, což má v první řadě přinést terapie, což má v první řadě přinést 
zlepšení dlouhodobě narušených ro-zlepšení dlouhodobě narušených ro-

dinných vztahů a komunikace mezi dinných vztahů a komunikace mezi 
členy rodiny. členy rodiny. 

V praxi to podle Zavadila zna-V praxi to podle Zavadila zna-
mená, že v rodině se začne mluvitmená, že v rodině se začne mluvit
 o věcech, které byly dříve tabu, ujas- o věcech, které byly dříve tabu, ujas-
ní se vzájemné potřeby a očekávání, ní se vzájemné potřeby a očekávání, 
přehodnocují se nároky a nastavu-přehodnocují se nároky a nastavu-
jí pevné hranice chování. Ve dvou jí pevné hranice chování. Ve dvou 
případech pomohli pracovníci CAS případech pomohli pracovníci CAS 
k nástupu mladých uživatelů drog do k nástupu mladých uživatelů drog do 
léčby. léčby. 

„Především na začátku školního „Především na začátku školního 
roku by měli být rodiče ke svým dě-roku by měli být rodiče ke svým dě-
tem pozorní. Zvlášť rizikový je na-tem pozorní. Zvlášť rizikový je na-
příklad přechod dítěte ze základní na příklad přechod dítěte ze základní na 
střední školu, roli ale hrají také fak-střední školu, roli ale hrají také fak-
tory jako je dospívání, puberta, nové tory jako je dospívání, puberta, nové 
kolektivy, osamostatňování se a s tím kolektivy, osamostatňování se a s tím 
spojené nové možnosti, které dítě spojené nové možnosti, které dítě 
vnímá,“ upozorňuje rodiče vedoucí vnímá,“ upozorňuje rodiče vedoucí 
Centra adiktologických služeb. Centra adiktologických služeb. 

Centrum adiktologických služeb Centrum adiktologických služeb 
Nymburk sídlí v prostorách bývalého Nymburk sídlí v prostorách bývalého 
K-centra na Velkých Valech. Věnuje K-centra na Velkých Valech. Věnuje 
se odbornému poradenství v oblasti se odbornému poradenství v oblasti 
závislostí, především práci s rodina-závislostí, především práci s rodina-
mi a jak již bylo zmíněno, provozuje mi a jak již bylo zmíněno, provozuje 
Terénní programy Nymbursko, kde Terénní programy Nymbursko, kde 
pracuje s uživateli drog přímo v uli-pracuje s uživateli drog přímo v uli-
cích měst regionu. cích měst regionu. 

Terénní programy Nymbursko Terénní programy Nymbursko 
jsou fi nancovány z Evropského jsou fi nancovány z Evropského 
sociálního fondu prostřednictvím sociálního fondu prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost a ze státního rozpoč-a zaměstnanost a ze státního rozpoč-
tu ČR. tu ČR. 

Ondřej UrbanecOndřej Urbanec
tiskový mluvčítiskový mluvčí

Semiramis o. s. Semiramis o. s. 
tel.: 725 857 800tel.: 725 857 800

urbanec@os-semiramis.czurbanec@os-semiramis.cz
www.os-semiramis.czwww.os-semiramis.cz

Tisková zpráva Semiramis o. s.

Narozeniny
ve STOBU
Naše milá Renátko,

pousměj se drobátko.

Velký kulatý svůj den máš,
nic si z toho neděláš!

Kilojouly počítáš,
k tomu v pase měříš nás.

Díky Tobě jediné,
víme co je výživné!

Těšíme se velice,
na Tvé lekce v školičce.

Každá neděle je velký den,
dozvíme se nový trend!

Přejeme Ti od srdce
kupu štěstí, horu lásky, 

tunu zdraví 
a 100% kondice!?!

Vše nej, nej, nej 

„ HOLKY ZE STOBU“
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Při červencových bouřkách Při červencových bouřkách 
jsme utrpěli několik ztrát stromů jsme utrpěli několik ztrát stromů 
po celém městě. Naštěstí se vět-po celém městě. Naštěstí se vět-
šinou jednalo jen o zlomy větví. šinou jednalo jen o zlomy větví. 
Zřejmě nejvážněji poškozeným Zřejmě nejvážněji poškozeným 
památným stromem byl naho-památným stromem byl naho-
větvec na zahradě evangelické větvec na zahradě evangelické 
fary, který přišel o jednu silnější fary, který přišel o jednu silnější 
větev.větev.

Následovala konzultace s pro-Následovala konzultace s pro-
fesionálním arboristou Ing. Mar-fesionálním arboristou Ing. Mar-
kem Žďárským, který doporučil kem Žďárským, který doporučil 
několik možností zásahu. Po několik možností zásahu. Po 
zvážení všech okolností byla zvo-zvážení všech okolností byla zvo-
lena obvodová redukce koruny. lena obvodová redukce koruny. 
Strom byl tedy 3. 9. 2012 citlivě Strom byl tedy 3. 9. 2012 citlivě 
prořezán s tím, že se objem koru-prořezán s tím, že se objem koru-
ny zmenšil o cca 10%. Toto opat-ny zmenšil o cca 10%. Toto opat-
ření, kdy se zakrátí příliš dlouhé ření, kdy se zakrátí příliš dlouhé 
větve, přispěje ke stabilitě stromu větve, přispěje ke stabilitě stromu 
a samozřejmě sníží riziko rozla-a samozřejmě sníží riziko rozla-
mování. Je totiž smutnou skuteč-mování. Je totiž smutnou skuteč-
ností, že nahovětvec je dřevina ností, že nahovětvec je dřevina 
s velice křehkým dřevem. Náš s velice křehkým dřevem. Náš 
strom má navíc poměrně velké strom má navíc poměrně velké 
množství hnilob, které dosahují množství hnilob, které dosahují 
i do horních pater koruny.i do horních pater koruny.

Právě toto zjištění nás vedlo Právě toto zjištění nás vedlo 
k prověření stavu dutin ve kmeni k prověření stavu dutin ve kmeni 
a při kořenovém krčku stromu. a při kořenovém krčku stromu. 
Poměrně nová metoda ultrazvu-Poměrně nová metoda ultrazvu-
kového měření (pomocí několi-kového měření (pomocí několi-
ka referenčních bodů po obvodu ka referenčních bodů po obvodu 

kmene) zjistí z průběhu a rychlos-kmene) zjistí z průběhu a rychlos-
ti průchodu zvuku dřevem kme-ti průchodu zvuku dřevem kme-
ne rozsah poškození – hniloby ne rozsah poškození – hniloby 
a dutiny. V rámci našeho správní-a dutiny. V rámci našeho správní-
ho obvodu byla tato diagnostika ho obvodu byla tato diagnostika 
provedena vůbec poprvé.provedena vůbec poprvé.

A jaký je výsledek? Neveselý. A jaký je výsledek? Neveselý. 
Strom je skutečně silně napa-Strom je skutečně silně napa-
den hnilobou, která prochází v den hnilobou, která prochází v 
podstatě celým kmenem. Poško-podstatě celým kmenem. Poško-
zení naštěstí není havarijní, ale zení naštěstí není havarijní, ale 
jak uvedl Ing. Žďárský, je nut-jak uvedl Ing. Žďárský, je nut-
né se stromu zvýšenou měrou né se stromu zvýšenou měrou 
věnovat. V příštím roce by tak věnovat. V příštím roce by tak 
měl strom projít ještě výraznější měl strom projít ještě výraznější 
redukcí koruny, aby bylo maxi-redukcí koruny, aby bylo maxi-
máně zabráněno jeho poškození máně zabráněno jeho poškození 
a samozřejmě škodám na majet-a samozřejmě škodám na majet-
ku.ku.

Na otázku, proč se s tím stro-Na otázku, proč se s tím stro-
mem tak babráme, je jednodu-mem tak babráme, je jednodu-
chá odpověď. Náš nahovětvec chá odpověď. Náš nahovětvec 
patří k největším a nejstarším patří k největším a nejstarším 
v republice. Jeho přítomnost v republice. Jeho přítomnost 
ve městě již více než 150 let ve městě již více než 150 let 
dokládá zájem našich předků dokládá zájem našich předků 
o dendrologii. A pak samozřej-o dendrologii. A pak samozřej-
mě nahovětvec je nedílnou sou-mě nahovětvec je nedílnou sou-
částí historie areálu evangelic-částí historie areálu evangelic-
kého sboru, který patří k tomu kého sboru, který patří k tomu 
nejlepšímu, co v Lysé máme.nejlepšímu, co v Lysé máme.

za odbor životního prostředíza odbor životního prostředí
Stanislav SvobodaStanislav Svoboda

Památný nahovětvec na zahradě evangelické fary

Málokdo z obyvatel lyského regi-Málokdo z obyvatel lyského regi-
onu zná osud Bedřicha Krátkoruké-onu zná osud Bedřicha Krátkoruké-
ho, pilota RAF, který byl 19. ledna ho, pilota RAF, který byl 19. ledna 
1943 sestřelen nad kanálem La 1943 sestřelen nad kanálem La 
Manche.Manche.

Narodil se 8. října 1913 v Hořát-Narodil se 8. října 1913 v Hořát-
vi, čp. 9, ale podstatnou část života vi, čp. 9, ale podstatnou část života 

Lysá nad Labem a okolí za 2. světové války (7. část)

prožil v Byšičkách. Po studiu a ma-prožil v Byšičkách. Po studiu a ma-
turitě na nymburském gymnáziu turitě na nymburském gymnáziu 
absolvoval vojenskou službu a stal absolvoval vojenskou službu a stal 
se letcem, měl hodnost podporučí-se letcem, měl hodnost podporučí-
ka.ka.

Po vyhlášení protektorátu Čechy Po vyhlášení protektorátu Čechy 
a Morava se rozhodl opustit svou rodi-a Morava se rozhodl opustit svou rodi-

nu i vlast a bojovat proti fašismu. Hra-nu i vlast a bojovat proti fašismu. Hra-
nice do Polska překročil 15. července nice do Polska překročil 15. července 
1939, odtud pokračoval do Francie 1939, odtud pokračoval do Francie 
a po okupaci Francie se přeplavil do a po okupaci Francie se přeplavil do 
Anglie. Tam sloužil jako instruktor Anglie. Tam sloužil jako instruktor 
RAF, později byl zařazen do 313. čsl. RAF, později byl zařazen do 313. čsl. 
perutě RAF jako letec stíhač.perutě RAF jako letec stíhač.

Bitva o Anglii zuřila od roku 1940, Bitva o Anglii zuřila od roku 1940, 
den ze dne, noc za nocí. Počátkem den ze dne, noc za nocí. Počátkem 
června 1940 mělo anglické letectvo června 1940 mělo anglické letectvo 
k dispozici 466 bojeschopných stí-k dispozici 466 bojeschopných stí-
hacích letadel, z toho 333 Huriccanů hacích letadel, z toho 333 Huriccanů 
a Spitfi rů. Bylo to hrozivě málo, proto a Spitfi rů. Bylo to hrozivě málo, proto 
letecké továrny maximálně zvýšily vý-letecké továrny maximálně zvýšily vý-
robu stíhaček. Když byla letecká bitva robu stíhaček. Když byla letecká bitva 
o Anglii v plném proudu, vyráběly le-o Anglii v plném proudu, vyráběly le-
tecké továrny 450 letadel měsíčně.tecké továrny 450 letadel měsíčně.

Bedřich Krátkoruký létal Huricca-Bedřich Krátkoruký létal Huricca-
nem a střežil jižní pobřeží Anglie. Měl nem a střežil jižní pobřeží Anglie. Měl 
vojenskou hodnost Warrant Offi cer vojenskou hodnost Warrant Offi cer 
(zkratka W/O), což v československé (zkratka W/O), což v československé 
armádě byl Rotmistr (zkratka Rtm.)armádě byl Rotmistr (zkratka Rtm.)

Při jedné těžké bitvě nad kanálem Při jedné těžké bitvě nad kanálem 
v roce 1942 spolu s dalším pilotem v roce 1942 spolu s dalším pilotem 
313. perutě poručíkem Kutlvašrem 313. perutě poručíkem Kutlvašrem 
úspěšně sestřelili šest Messerschmit-úspěšně sestřelili šest Messerschmit-
tů. Po návratu na letiště byli vyzname-tů. Po návratu na letiště byli vyzname-
náni medailí za chrabrost.náni medailí za chrabrost.

Rotmistr Bedřich Krátkoruký byl Rotmistr Bedřich Krátkoruký byl 
in memoriam k 1. lednu 1991 pový-in memoriam k 1. lednu 1991 pový-
šen do hodnosti plukovníka letectva. šen do hodnosti plukovníka letectva. 
V rodné Hořátvi mu 11. května 2007 V rodné Hořátvi mu 11. května 2007 
byla odhalena pamětní deska. Jeho byla odhalena pamětní deska. Jeho 
jméno můžete najít i na pamětní desce jméno můžete najít i na pamětní desce 
v budově nymburského gymnázia.v budově nymburského gymnázia.

Božena BacílkováBožena Bacílková
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Po komunálních volbách v roce Po komunálních volbách v roce 
2010 všichni zastupitelé obdrželi na-2010 všichni zastupitelé obdrželi na-
modralou příručku pro člena zastupi-modralou příručku pro člena zastupi-
telstva obce. Příručku vydal Svaz měst telstva obce. Příručku vydal Svaz měst 
a obcí České republiky za spolupráce a obcí České republiky za spolupráce 
Evropského sociálního fondu v ČR, Evropského sociálního fondu v ČR, 
Min. vnitra ČR a dalších partnerů Min. vnitra ČR a dalších partnerů 
v nákladu 70 000 kusů. Hned v první v nákladu 70 000 kusů. Hned v první 
kapitole nazvané „Základní princi-kapitole nazvané „Základní princi-
py fungování obce a jejich orgánů“, py fungování obce a jejich orgánů“, 
v oddíle Principy dobré veřejné správy v oddíle Principy dobré veřejné správy 
25 se uvádí: Jedním z konkrétních pro-25 se uvádí: Jedním z konkrétních pro-
jevů Principů, jsou zásady správného jevů Principů, jsou zásady správného 
řízení obsažené ve řízení obsažené ve správním řádusprávním řádu 
(viz. zák. č.: 500/2004 Sb., v platném (viz. zák. č.: 500/2004 Sb., v platném 
znění). Jde mimo jiné o znění). Jde mimo jiné o zásadu zá-zásadu zá-
konnosti, zákazu zneužití pravo-konnosti, zákazu zneužití pravo-
moci úřední osoby, zásadu ochra-moci úřední osoby, zásadu ochra-
ny dobré víry a veřejného zájmu, ny dobré víry a veřejného zájmu, 
zásadu proporcionality, zásadu zásadu proporcionality, zásadu 
nestranného postupu a legitimního nestranného postupu a legitimního 
očekávání či zásadu veřejné správy očekávání či zásadu veřejné správy 
jako služby veřejnostijako služby veřejnosti.

Zejména členové zastupitelstva Zejména členové zastupitelstva 
by měli na tyto zásady dbát. Jde na-by měli na tyto zásady dbát. Jde na-
příklad také o co nejširší míru zveřej-příklad také o co nejširší míru zveřej-
ňování úkonů zastupitelstva obce, ňování úkonů zastupitelstva obce, 
o princip transparentnosti či otevře-o princip transparentnosti či otevře-
nosti všem samosprávným postupům nosti všem samosprávným postupům 
a rozhodnutím. Konkrétním projevem a rozhodnutím. Konkrétním projevem 
transparentnosti je například účast transparentnosti je například účast 
zástupců opozice a kontrolních orgá-zástupců opozice a kontrolních orgá-
nů při výběrových řízeních. Jen znalý nů při výběrových řízeních. Jen znalý 
zastupitel dokáže objektivně zhodnotit zastupitel dokáže objektivně zhodnotit 
stav věci, zachovávat procesní rovnost, stav věci, zachovávat procesní rovnost, 
odstraňovat rozpory či řešit věci s nad-odstraňovat rozpory či řešit věci s nad-
hledem smírnou cestou. Jen objektiv-hledem smírnou cestou. Jen objektiv-
ně informovaný zastupitel rozhoduje ně informovaný zastupitel rozhoduje 
nestranně a v zájmu obce. Tyto poža-nestranně a v zájmu obce. Tyto poža-
davky můžeme souhrnně označit jako davky můžeme souhrnně označit jako 
princip erudiceprincip erudice.

Jistě všichni chceme, aby organi-Jistě všichni chceme, aby organi-
zace města měly to nejlepší vedení, zace města měly to nejlepší vedení, 
zejména pokud se to týká organi-zejména pokud se to týká organi-

Veřejné soutěže a výběrová řízení
zací, které navštěvují a vychovávají zací, které navštěvují a vychovávají 
naše děti. Jaká je však v našem měs-naše děti. Jaká je však v našem měs-
tě skutečnost? Zástupce opozice, ani tě skutečnost? Zástupce opozice, ani 
kontrolního výboru nebyli přizváni kontrolního výboru nebyli přizváni 
do výběrových komisí k žádnému do výběrových komisí k žádnému 
výběrovému řízení. V současné do-výběrovému řízení. V současné do-
bě proběhla celkem čtyři výběrová bě proběhla celkem čtyři výběrová 
řízení. Dvě na obsazení míst v orga-řízení. Dvě na obsazení míst v orga-
nizačním schématu Městského úřa-nizačním schématu Městského úřa-
du (projektový manažer a vedoucí du (projektový manažer a vedoucí 
odboru Správy majetku a investic odboru Správy majetku a investic 
a dvou představitelů příspěvkových a dvou představitelů příspěvkových 
organizací – ředitelů Mateřské škol-organizací – ředitelů Mateřské škol-
ky „Čtyřlístek“ v Brandlově ulici ky „Čtyřlístek“ v Brandlově ulici 
a „Základní školy Bedřicha Hrozné-a „Základní školy Bedřicha Hrozné-
ho“ na stejnojmenném náměstí. Aby ho“ na stejnojmenném náměstí. Aby 
bylo i v budoucnu zabráněno šíření bylo i v budoucnu zabráněno šíření 
případných fám, pověstí, nepravd, případných fám, pověstí, nepravd, 
pomluv a zkreslování údajů, navr-pomluv a zkreslování údajů, navr-
huji a žádám, aby bylo zastupitelstvo huji a žádám, aby bylo zastupitelstvo 
na svém veřejném zasedání detailně na svém veřejném zasedání detailně 
seznámeno s kompletními materiály seznámeno s kompletními materiály 
týkajícími se výběru osob jmenova-týkajícími se výběru osob jmenova-
ných do výběrových komisí a infor-ných do výběrových komisí a infor-
mováno jmenovitě o uchazečích na mováno jmenovitě o uchazečích na 
jednotlivé uvolněné posty, včetně jednotlivé uvolněné posty, včetně 
jejich CV. Zároveň, aby Rada předlo-jejich CV. Zároveň, aby Rada předlo-
žila protokoly o hlasování a zdůvod-žila protokoly o hlasování a zdůvod-
nila svá rozhodnutí. Ta totiž ovlivní nila svá rozhodnutí. Ta totiž ovlivní 
život našeho města a zejména našich život našeho města a zejména našich 
dětí na dlouhé období, bez možnosti dětí na dlouhé období, bez možnosti 
případného „sahnutí vedle“ rychle případného „sahnutí vedle“ rychle 
toto napravit. toto napravit. 

Jsem přesvědčen, že veřejnost na-Jsem přesvědčen, že veřejnost na-
šeho města má právo znát stanoviska šeho města má právo znát stanoviska 
radních. Z těchto důvodů zejména po-radních. Z těchto důvodů zejména po-
žaduji, aby si zastupitelstvo vyžádalo žaduji, aby si zastupitelstvo vyžádalo 
reference v místech minulých působe-reference v místech minulých působe-
ní uchazečů o tyto řídící funkce a to po-ní uchazečů o tyto řídící funkce a to po-
kud možno ještě před jejich nástupem, kud možno ještě před jejich nástupem, 
či jmenování do funkcí Radou. či jmenování do funkcí Radou. 

Tomáš SedláčekTomáš Sedláček
předseda Kontrolního výboru,předseda Kontrolního výboru,

zastupitel za KDU - ČSLzastupitel za KDU - ČSL

Škoda Auto 
Město Lysá nad Labem

vás zvou na veřejnou výsadbu stromů

Zasaďte si svého Huberta,
která se koná v rámci projektu 

„Za každé prodané auto v ČR jeden zasazený strom“

Sraz účastníků je v sobotu 3.11.2012 ve 13 hodin 
při silnici Lysá nad Labem – Stratov, 

naproti jahodovým polím

Terénní obuv a oblečení do přírody nutné.
Rýč a hrábě výhodou.

Teplý čaj pro účastníky zajištěn.

V případě vytrvalého deště 
se akce přesouvá na neděli 4. 11. 2012

naproti jah

Terén

Vážení spoluobčané, slíbil jsem Vážení spoluobčané, slíbil jsem 
vám, že jakmile se nějak výrazněji vám, že jakmile se nějak výrazněji 
posunou informace o případné vý-posunou informace o případné vý-
stavbě Domova pro seniory, budu stavbě Domova pro seniory, budu 
vás informovat. Že výstavba DD vás informovat. Že výstavba DD 
podle původně předpokládaného podle původně předpokládaného 
plánu Krajem na území mezi dvěma plánu Krajem na území mezi dvěma 
školami před vchodem do zámecké školami před vchodem do zámecké 
zahrady je již minulostí a je nereál-zahrady je již minulostí a je nereál-
ná, jste byli již dostatečně seznáme-ná, jste byli již dostatečně seznáme-
ni. Důvody jsou složité a nezdaru se ni. Důvody jsou složité a nezdaru se 
podílelo mnoho okolností, vč. stano-podílelo mnoho okolností, vč. stano-
visek některých občanů města.visek některých občanů města.

Důležité je, že tímto rozhodnu-Důležité je, že tímto rozhodnu-
tím vše nekončí a alespoň někteří tím vše nekončí a alespoň někteří 
zastupitelé vyvíjejí snahu o zabez-zastupitelé vyvíjejí snahu o zabez-
pečení přípravy výstavby takové-pečení přípravy výstavby takové-
hoto zařízení v souladu s přijatým hoto zařízení v souladu s přijatým 
Komoditním a Strategickým plá-Komoditním a Strategickým plá-
nem města. Přes určitou liknavost nem města. Přes určitou liknavost 
vedení města se podařilo zahájit vedení města se podařilo zahájit 
proces navrácení pozemků zpět proces navrácení pozemků zpět 
městu, aby bylo možno vůbec za-městu, aby bylo možno vůbec za-
hájit jednání o jiném řešení. To se hájit jednání o jiném řešení. To se 
nabízí, byť jde možná o nejhorší nabízí, byť jde možná o nejhorší 
řešení z možných variant. Výstavba řešení z možných variant. Výstavba 
soukromým subjektem a provozo-soukromým subjektem a provozo-
vání také soukromým subjektem, vání také soukromým subjektem, 
pokud by nebylo město nebo kraj na pokud by nebylo město nebo kraj na 
provozu takového zařízení schopno provozu takového zařízení schopno 
participovat, je tím krajním, ale participovat, je tím krajním, ale 
bohužel pravděpodobně momen-bohužel pravděpodobně momen-
tálně jediným řešením. Vybraných tálně jediným řešením. Vybraných 
pozemků je několik, zájemců je pozemků je několik, zájemců je 
také několik. Pouze prozatím jedna také několik. Pouze prozatím jedna 
fi rma z Prahy předložila základní fi rma z Prahy předložila základní 
nabídku a předběžný náčrt možné nabídku a předběžný náčrt možné 
spolupráce při výstavbě vč. zod-spolupráce při výstavbě vč. zod-
povězení základních provozních, povězení základních provozních, 
ekonomických a organizačních otá-ekonomických a organizačních otá-
zek. Také jako jediná potvrdila, že zek. Také jako jediná potvrdila, že 
by měla na výstavbu vlastní zdroje. by měla na výstavbu vlastní zdroje. 
Vedení města s uvedenou fi rmou Vedení města s uvedenou fi rmou 
jedná a její základní nabídka a do-jedná a její základní nabídka a do-
kumenty byly projednány s určitkumenty byly projednány s určit
ými připomínkami na stavební ko-ými připomínkami na stavební ko-
misi a sociálně-zdravotní komisi.misi a sociálně-zdravotní komisi.

Firma z Prahy se věnuje proble-Firma z Prahy se věnuje proble-
matice bydlení a zejména bydlení matice bydlení a zejména bydlení 
pro seniory již od roku 1998, in-pro seniory již od roku 1998, in-
tenzivněji pak Centry bydlení pro tenzivněji pak Centry bydlení pro 
seniory od roku 2011. Tato fi rma seniory od roku 2011. Tato fi rma 
spolupracuje úzce s fi rmou, která spolupracuje úzce s fi rmou, která 
je odborným garantem, především je odborným garantem, především 
provozu a rovněž sama provozuje provozu a rovněž sama provozuje 
např. Penzion pro seniory v Liberci. např. Penzion pro seniory v Liberci. 
Bližší celkové informace jsou uvede-Bližší celkové informace jsou uvede-
ny na ny na www.ebm.czwww.ebm.cz.

Budoucí klient by uzavíral s provo-Budoucí klient by uzavíral s provo-
zovatelem takového zařízení smlouvu zovatelem takového zařízení smlouvu 
na poskytování služeb, stravy a ostat-na poskytování služeb, stravy a ostat-
ních služeb, jako je např. energie, ních služeb, jako je např. energie, 
24 hodinová recepce, lékařské péče 24 hodinová recepce, lékařské péče 
v domě, rehabilitační centrum, úklid v domě, rehabilitační centrum, úklid 
apod. Z hlediska nadstandardní péče apod. Z hlediska nadstandardní péče 
je poskytována ošetřovatelská péče, je poskytována ošetřovatelská péče, 
na kterou mají většinou klienti další na kterou mají většinou klienti další 
sociální příspěvky podle skutečného sociální příspěvky podle skutečného 
zdravotního stavu a schopnosti se zdravotního stavu a schopnosti se 
sami o sebe postarat.sami o sebe postarat.

Prozatím je velmi obtížné stanovit Prozatím je velmi obtížné stanovit 
nájem, který je odvislý od konkrét-nájem, který je odvislý od konkrét-
ních celkových nákladů výstavby ních celkových nákladů výstavby 
a vybavení objektu a záleží také na a vybavení objektu a záleží také na 
případné angažovanosti města nebo případné angažovanosti města nebo 
kraje, sponzorech a dárcích atd. kraje, sponzorech a dárcích atd. 
Podle této fi rmy by se měl nájem po-Podle této fi rmy by se měl nájem po-
hybovat v rozmezí 4-11 tis. Kč pod-hybovat v rozmezí 4-11 tis. Kč pod-
le velikosti pokoje a jeho vybavení. le velikosti pokoje a jeho vybavení. 
V nájmu jsou zahrnuty již některé V nájmu jsou zahrnuty již některé 
položky, např. údržba a základní položky, např. údržba a základní 
opravy. Pokud dojde k poškození opravy. Pokud dojde k poškození 
zařízení klientem, musí si náhrady zařízení klientem, musí si náhrady 
platit sám, pokud není pro tyto účely platit sám, pokud není pro tyto účely 
pojištěn.pojištěn.

V projektu je počítáno s tím, že V projektu je počítáno s tím, že 
v objektu bude také gastro provoz, v objektu bude také gastro provoz, 
jídelna a prádelna.jídelna a prádelna.

Uvedená společnost nabídla měs-Uvedená společnost nabídla měs-
tu širší diskuzi a spolupráci tak, aby tu širší diskuzi a spolupráci tak, aby 
bylo možno oslovit co největší počet bylo možno oslovit co největší počet 
klientů i s nižšími důchody. Počítá klientů i s nižšími důchody. Počítá 
se i s tím, že pokud by musel skončit se i s tím, že pokud by musel skončit 
provoz DD na Zámku, takže by mi-provoz DD na Zámku, takže by mi-
nimálně část personálu by přešla do nimálně část personálu by přešla do 
tohoto nového zařízení.tohoto nového zařízení.

Bohužel, vše je dnes v rámci toho-Bohužel, vše je dnes v rámci toho-
to režimu o ekonomice, jiné aspekty to režimu o ekonomice, jiné aspekty 
jsou až druhořadé, ale určitá naděje o jsou až druhořadé, ale určitá naděje o 
provozuschopnosti takového zařízení provozuschopnosti takového zařízení 
tu je. V dalším období se uvidí k ja-tu je. V dalším období se uvidí k ja-
kým společným postupům může do-kým společným postupům může do-
jít jak mezi tímto subjektem a městem jít jak mezi tímto subjektem a městem 
či krajem, případně bude posuzována či krajem, případně bude posuzována 
i jiná, třeba výhodnější nabídka. i jiná, třeba výhodnější nabídka. 

Každopádně by vedení města ne-Každopádně by vedení města ne-
mělo otálet jako doposud a přede-mělo otálet jako doposud a přede-
vším zvýšit svoji aktivitu pro řešení vším zvýšit svoji aktivitu pro řešení 
problematiky, která se nyní týká již problematiky, která se nyní týká již 
řady občanů našeho města. A nejde řady občanů našeho města. A nejde 
pouze o domov důchodců, ale i roz-pouze o domov důchodců, ale i roz-
šíření služeb v Domech pro pečova-šíření služeb v Domech pro pečova-
telské služby a další úkoly, stanovené telské služby a další úkoly, stanovené 
Komunitním plánem.Komunitním plánem.

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

Nový domov pro seniory v Lysé n. L.?

Prodám pozemek 1046 m2, 38x27 m, k výstavbě RD 
v Lysé nad Labem, blízko vlakového nádraží, kompletní
IS budou dokončeny 1Q 2013.
Cena, včetně IS, 1 890 000,- Kč. Přímý majitel, 
kontakt: +420 603 400 919
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PSÍ SALON  www.superpes.cz
Kompletní úprava psů všech plemen

Objednávky na tel.: 720 442 381

Před časem jasem navštívil příte-Před časem jasem navštívil příte-
le, starostu jednoho českého města. le, starostu jednoho českého města. 
Během debaty se mi pochlubil, jak Během debaty se mi pochlubil, jak 
dobře v rámci výběrového řízení dobře v rámci výběrového řízení 
si vybrali dodavatele projektových si vybrali dodavatele projektových 
prací. Potřebovali zateplit základní prací. Potřebovali zateplit základní 
školu v centru města, která je památ-školu v centru města, která je památ-
kovou zónou. Historická část byla kovou zónou. Historická část byla 
vybudována za Rakouska-Uherska, vybudována za Rakouska-Uherska, 
o tuto budovu právě šlo. Když jsem o tuto budovu právě šlo. Když jsem 
se nesměle otázal, jak dobře vybrali a se nesměle otázal, jak dobře vybrali a 
o jakou částku šlo, bránil se obchod-o jakou částku šlo, bránil se obchod-
ním tajemstvím, nicméně po chvilce ním tajemstvím, nicméně po chvilce 
mi jaksi mimoděk prozradil, že nej-mi jaksi mimoděk prozradil, že nej-
nižší nabídka činila 30.000,- Kč a že nižší nabídka činila 30.000,- Kč a že 
tuto nabídku město přijalo. Znám tuto nabídku město přijalo. Znám 
tuto školu, náklad na zateplení jsem tuto školu, náklad na zateplení jsem 
odhadl na 10 miliónů korun. Také odhadl na 10 miliónů korun. Také 
jsem věděl, že jediným projektovým jsem věděl, že jediným projektovým 
podkladem budovy je topenářská podkladem budovy je topenářská 
dokumentace ze sedmdesátých let a dokumentace ze sedmdesátých let a 
energetický audit zpracovaný před energetický audit zpracovaný před 
osmi roky. Přítel starosta asi nepo-osmi roky. Přítel starosta asi nepo-
chopil moji ironickou poznámku chopil moji ironickou poznámku 
o dobře provedené soutěži, pama-o dobře provedené soutěži, pama-
toval si však moji obecnou nabídku toval si však moji obecnou nabídku 
– kdyby něco potřeboval, ať se ozve.– kdyby něco potřeboval, ať se ozve.

Za půl roku se ozval. Projektová Za půl roku se ozval. Projektová 
fi rma (s.r.o.) ze 180 km vzdáleného fi rma (s.r.o.) ze 180 km vzdáleného 
města slíbila vypracovat projektovou města slíbila vypracovat projektovou 
dokumentaci pro stavební povole-dokumentaci pro stavební povole-
ní s podrobnou dokumentací pro ní s podrobnou dokumentací pro 
výběrové řízení, tzn. včetně výkazu výběrové řízení, tzn. včetně výkazu 
výměr a rozpočtu. Součástí bylo pro-výměr a rozpočtu. Součástí bylo pro-
jednání dokumentace na dotyčných jednání dokumentace na dotyčných 
orgánech, v daném případě včetně orgánech, v daném případě včetně 
NPÚ. Termín dodání komplexní do-NPÚ. Termín dodání komplexní do-
kumentace byl dvouměsíční, penále kumentace byl dvouměsíční, penále 
velké, síla slibů ještě větší. Když jsem velké, síla slibů ještě větší. Když jsem 
nahlédl do projektu, uviděl jsem nahlédl do projektu, uviděl jsem 
očekávané. Grafi cká kvalita byla po-očekávané. Grafi cká kvalita byla po-
dobná nevalné ročníkové práci stu-dobná nevalné ročníkové práci stu-
denta třetího ročníku průmyslovky, denta třetího ročníku průmyslovky, 
obsahem se ani vzdáleně nepřiblížila obsahem se ani vzdáleně nepřiblížila 
vyhlášce 499/2006 Sb., o dokumen-vyhlášce 499/2006 Sb., o dokumen-
taci staveb. Výkaz výměr byl jedno-taci staveb. Výkaz výměr byl jedno-
stránkový, obsahoval asi patnáct stránkový, obsahoval asi patnáct 
položek. Ani jsem nestačil vysvětlit položek. Ani jsem nestačil vysvětlit 
příteli starostovi aplikaci přísloví příteli starostovi aplikaci přísloví za za 
málo peněz, málo muzikymálo peněz, málo muziky a fakt, že  a fakt, že 
si také nekupuje papírové boty do si také nekupuje papírové boty do 

Úvaha o starostech jednoho starosty
rakve, přestože jsou nejlacinější. Za-rakve, přestože jsou nejlacinější. Za-
nedlouho se ozvala Projektová fi rma nedlouho se ozvala Projektová fi rma 
s požadavkem na podepsání dodat-s požadavkem na podepsání dodat-
ku k platné smlouvě, ve kterém po-ku k platné smlouvě, ve kterém po-
žadovali navýšení původní ceny díla žadovali navýšení původní ceny díla 
takřka na trojnásobek. Důvodem takřka na trojnásobek. Důvodem 
byly nepředvídané náklady, které byly nepředvídané náklady, které 
musili vynaložit na to, aby práci, sice musili vynaložit na to, aby práci, sice 
se zpožděním, ale aspoň dokonči-se zpožděním, ale aspoň dokonči-
li. Požadavek zástupců projektové li. Požadavek zástupců projektové 
fi rmy mne zaskočil. Očekával jsem fi rmy mne zaskočil. Očekával jsem 
debatu o tom, jak tento stav napra-debatu o tom, jak tento stav napra-
vit. Při dotazu u projektového ma-vit. Při dotazu u projektového ma-
nagera i na městském stavebním nagera i na městském stavebním 
úřadu jsem zjistil, že rozsah a obsah úřadu jsem zjistil, že rozsah a obsah 
projektu jim postačoval (!) a pro projektu jim postačoval (!) a pro 
výběrové řízení si prý nějak poradí. výběrové řízení si prý nějak poradí. 
Určitá naděje na pořádek v nutné Určitá naděje na pořádek v nutné 
stavební dokumentaci přicházela stavební dokumentaci přicházela 
s novým stavebním zákonem a s s novým stavebním zákonem a s 
ním související vyhláškou o projek-ním související vyhláškou o projek-
tové dokumentaci, která předpisuje tové dokumentaci, která předpisuje 
rozsahy a podrobnosti projektových rozsahy a podrobnosti projektových 
dokumentací. Tyto naděje zhasly dokumentací. Tyto naděje zhasly 
v okamžiku, kdy jsem zjistil, že pro-v okamžiku, kdy jsem zjistil, že pro-
jektového managera ani stavební jektového managera ani stavební 
úřad nezajímá rozsah a kvalita pro-úřad nezajímá rozsah a kvalita pro-
jektu (za to odpovídá projektant). jektu (za to odpovídá projektant). 
Investor většinou potřebuje projekt Investor většinou potřebuje projekt 
jenom proto, aby získal příslušné po-jenom proto, aby získal příslušné po-
volení, případně dotaci. Dodavatel volení, případně dotaci. Dodavatel 
naopak potřebuje projekt co nejmé-naopak potřebuje projekt co nejmé-
ně podrobný, jen tak se dobře přiživí ně podrobný, jen tak se dobře přiživí 
na vícepracích. To vidíme zejména na vícepracích. To vidíme zejména 
na městských realizovaných stav-na městských realizovaných stav-
bách, kde není jedné stavby, která bách, kde není jedné stavby, která 
by si nevyžadovala řadu změnových by si nevyžadovala řadu změnových 
listů a „odůvodněných“ víceprací listů a „odůvodněných“ víceprací 
v řádů desítek procent vysoutěžené v řádů desítek procent vysoutěžené 
ceny za dodávku díla. ceny za dodávku díla. 

Příběh, který jste právě dočetli, Příběh, který jste právě dočetli, 
se nikdy neudál. Jistě mi však nejen se nikdy neudál. Jistě mi však nejen 
odborná veřejnost dá za pravdu, že odborná veřejnost dá za pravdu, že 
se odehrál ve stovkách variant a pod-se odehrál ve stovkách variant a pod-
variant a že se podobné příběhy pod-variant a že se podobné příběhy pod-
ceňování dobré projektové přípravy ceňování dobré projektové přípravy 
stále dějí. stále dějí. 

Dle materiálů zveřejněných Dle materiálů zveřejněných 
v Z+I  ČKAIT, Tomáš Sedláčekv Z+I  ČKAIT, Tomáš Sedláček

předseda kontrolního výboru předseda kontrolního výboru 
zastupitelstva města Lysá n. L. zastupitelstva města Lysá n. L. 

Rodinné finan ní poradenství
 

 Kde mohu ušet it?   Jak našet it na koupi bytu/domu?  
 Uživíme více d tí na VŠ?    Co d lat, když…? 

 
Projdeme spolu Váš rodinný rozpo et a zkusíme nalézt rezervy, sestavit 
dlouhodobý rodinný finan ní plán a uskute nit tak Vaše p ání 
a p edstavy. Nezprost edkovávám žádné finan ní produkty, jen radím. 
 

Mgr. Zita Nidlová,  777 220 625,  nidlova@zngrants.cz 
 
400 K /1,5 hod., každá další hodina 150 K . V p ípad  problému 
„kde ušet it“ platíte pouze tehdy, když nalezneme možnost úspor. 

 až 5O OOO Kč

 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců

 hotovost až do domu

 nejvýhodnější podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz
Hledáme nové obchodní zástupce

Stačí jednou zavolat!
 84O 111 177

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

 777 76O 971

k03-90x100_personal_CB.indd   1 23.1.2012   13:41:29
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Pondělky od 19.00 hodin do 20.00 hodin
POWER JÓGA
= cvičení určené pro každého zdravého jedince, který chce zpevnit a protáh-
nout své tělo, pracovat na své postavě. Je vhodná jako prevence před bolestí 
zad, které jsou často způsobeny civilizačními vlivy: špatné držení těla, špatné 
pohybové návyky, jednostranné zatížení atd. Tento cvičební styl je zaměřený 
na protažení svalů celého těla, jejich posílení a udržení naší tělesné schránky 
ve svalové/ fyzické/, ale i duševní harmonii. Klidné a pohodové cvičení pro 
všechny...

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

Čtvrtky od 19.00 hodin do 20.00 hodin
MIX (DANCE) AEROBIK
= aerobní trénink pro všechny, kteří mají rádi dynamický pohyb s tanečními 
prvky - vhodný zejména pro všechny, kdo chtějí hubnout (spalování zásobních 
tuků). V závěru lekce posilování problematických partií + protažení.

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

0 hodin

Poprvé v historii se v České repub-Poprvé v historii se v České repub-
liky konalo Mistrovství světa v agili-liky konalo Mistrovství světa v agili-
ty. Tato významná kynologická udá-ty. Tato významná kynologická udá-
lost zaujala místo v Tipsport aréně lost zaujala místo v Tipsport aréně 
v Liberci 4. - 7. 10. 2012. Vzhledem v Liberci 4. - 7. 10. 2012. Vzhledem 
k tomu, že mnoho států z dalekých k tomu, že mnoho států z dalekých 
koutů Země zavítalo do České re-koutů Země zavítalo do České re-
publiky týden před začátkem mis-publiky týden před začátkem mis-
trovství, byla pro ně nutnost nalézt trovství, byla pro ně nutnost nalézt 
kynologické cvičiště, kde si mohou kynologické cvičiště, kde si mohou 
zatrénovat, aby psí reprezentanti zatrénovat, aby psí reprezentanti 
nevyšli ze cviku. Takovéto zázemí nevyšli ze cviku. Takovéto zázemí 
poskytla Psí škola Superpes repre-poskytla Psí škola Superpes repre-
zentaci ze Švédska. Spolupráce se zentaci ze Švédska. Spolupráce se 

Švédi u Superpsa
Švédy vznikla na základě kontaktů, Švédy vznikla na základě kontaktů, 
které Dita Korcová získala během které Dita Korcová získala během 
soutěžení na Mistrovství Evropy soutěžení na Mistrovství Evropy 
v agility. Švédský tým přijel na Psí v agility. Švédský tým přijel na Psí 
školu Superpes ráno 2. 10. a tréno-školu Superpes ráno 2. 10. a tréno-
val až do oběda. Členové Psí školy val až do oběda. Členové Psí školy 
Superpes měli možnost sledovat Superpes měli možnost sledovat 
ty nejlepší ze Švédska při tréninku. ty nejlepší ze Švédska při tréninku. 
Jsme velice rádi za spolupráci mezi Jsme velice rádi za spolupráci mezi 
pejskaři na mezinárodní úrovni pejskaři na mezinárodní úrovni 
a doufáme, že budeme mít další pří-a doufáme, že budeme mít další pří-
ležitost navzájem si vypomoci.ležitost navzájem si vypomoci.

Dita Korcová, Dita Korcová, 
Psí škola SuperpesPsí škola Superpes

Psí škola Superpes má již tradičně Psí škola Superpes má již tradičně 
své zastoupení na mistrovských sou-své zastoupení na mistrovských sou-
těžích v psím sportu agility. Letošní těžích v psím sportu agility. Letošní 
ročník Mistrovství České republiky ročník Mistrovství České republiky 
mládeže v agility se konal 8. - 9. září mládeže v agility se konal 8. - 9. září 
2012 v Píšťanech. Za Psí školu Su-2012 v Píšťanech. Za Psí školu Su-
perpes nastoupila Sabina Otýpková, perpes nastoupila Sabina Otýpková, 
Karolína Šonská a Kristýna Šonská Karolína Šonská a Kristýna Šonská 
v kategorii dětí (pod 15 let). Děvčata v kategorii dětí (pod 15 let). Děvčata 
si vedla velice dobře a mohou se pyš-si vedla velice dobře a mohou se pyš-
nit následujícími úspěchy: Kristýna nit následujícími úspěchy: Kristýna 
Šonská – agility jednotlivci 1. mís-Šonská – agility jednotlivci 1. mís-

to, agility družstva small 1. místo, to, agility družstva small 1. místo, 
Sabina Otýpková – součet družstva Sabina Otýpková – součet družstva 
medium 2. místo, Karolína Šonská medium 2. místo, Karolína Šonská 
– jumping 3. místo, agility družstva – jumping 3. místo, agility družstva 
small 1. místo, součet small 2. místo small 1. místo, součet small 2. místo 
- VÍCEMISTRYNĚ REPUBLIKY. - VÍCEMISTRYNĚ REPUBLIKY. 
Děvčatům gratulujeme a přejeme Děvčatům gratulujeme a přejeme 
zdravé pejsky a neutuchající chuť zdravé pejsky a neutuchající chuť 
pracovat se svými čtyřnohými ka-pracovat se svými čtyřnohými ka-
marády.marády.

Dita Korcová,Dita Korcová,
Psí škola Superpes   Psí škola Superpes   

Psí škola Superpes –
– máme vicemistryni ČRA je to za námi! V neděli 5. 8. 2012 A je to za námi! V neděli 5. 8. 2012 

pořádal náš kynologický klub za pod-pořádal náš kynologický klub za pod-
pory města Lysá nad Labem první pory města Lysá nad Labem první 
neofi ciální agility závody O Lyskou neofi ciální agility závody O Lyskou 
tlapku. Příprava začala už několik tlapku. Příprava začala už několik 
měsíců předem – vybráním termí-měsíců předem – vybráním termí-
nu, vytvořením propozic, zahájením nu, vytvořením propozic, zahájením 
přihlašování, sháněním sponzorů a přihlašování, sháněním sponzorů a 
spoustou dalších věcí. Naštěstí se do spoustou dalších věcí. Naštěstí se do 
přípravy zapojil dostatek lidí, tak vše přípravy zapojil dostatek lidí, tak vše 
probíhalo téměř hladce a žádné větší probíhalo téměř hladce a žádné větší 
problémy či překážky se nevyskytly. problémy či překážky se nevyskytly. 
Není se čemu divit, že kapacita zá-Není se čemu divit, že kapacita zá-
vodu se naplnila neuvěřitelně rychle. vodu se naplnila neuvěřitelně rychle. 
Příprava samotného závodu začala Příprava samotného závodu začala 
již v sobotu, jednalo se hlavně o pří-již v sobotu, jednalo se hlavně o pří-
pravu cen, ohraničení všech ploch pravu cen, ohraničení všech ploch 
pro závodníky a rozdělení činností pro závodníky a rozdělení činností 
mezi jednotlivé pomocníky, ale nejvíc mezi jednotlivé pomocníky, ale nejvíc 
práce nás čekalo v neděli. Závodníci práce nás čekalo v neděli. Závodníci 
přijížděli od časného rána, začína-přijížděli od časného rána, začína-
lo již v půl osmé. Celkem přijelo 41 lo již v půl osmé. Celkem přijelo 41 
závodníků, přičemž se běžely 2běhy závodníků, přičemž se běžely 2běhy 
a na závěr byla ještě připravena hra, a na závěr byla ještě připravena hra, 
která ovšem byla dobrovolná a někte-která ovšem byla dobrovolná a někte-
ří závodníci ji již neabsolvovali.ří závodníci ji již neabsolvovali.

Po zpracování nutné administrati-Po zpracování nutné administrati-
vy se už pod dozorem rozhodčí Len-vy se už pod dozorem rozhodčí Len-
ky Novákové mohl začít stavět první ky Novákové mohl začít stavět první 
parkúr a to pro štěňata. Ze všech parkúr a to pro štěňata. Ze všech 
závodníků byl vidět elán a nadšení s závodníků byl vidět elán a nadšení s 
jakým agility běhají. Počasí bylo jako jakým agility běhají. Počasí bylo jako 
na objednávku a vše probíhalo v po-na objednávku a vše probíhalo v po-
řádku. V deset hodin dopoledne byly řádku. V deset hodin dopoledne byly 

Agility závod „O Lyskou tlapku“
již všechny kategorie prvního běhu již všechny kategorie prvního běhu 
za námi a vše se připravovalo na běh za námi a vše se připravovalo na běh 
druhý. V průběhu celého závodu měli druhý. V průběhu celého závodu měli 
závodníci k dispozici kantýnu s ob-závodníci k dispozici kantýnu s ob-
čerstvením a hlavně milou obsluhou. čerstvením a hlavně milou obsluhou. 
Jako poslední přišla hned po obědě Jako poslední přišla hned po obědě 
Hra, která byla rozdělena pro štěňata Hra, která byla rozdělena pro štěňata 
a začátečníky a pes v této hře musel v a začátečníky a pes v této hře musel v 
průběhu běhu zaštěkat na povel vleže průběhu běhu zaštěkat na povel vleže 
se svým páníčkem.se svým páníčkem.

Po doběhnutí posledního závodníka Po doběhnutí posledního závodníka 
nám nezbylo než sečíst výsledky, určit nám nezbylo než sečíst výsledky, určit 
pořadí a mohlo se jít na vyhlašování. pořadí a mohlo se jít na vyhlašování. 
Díky sponzorům mohl být každý běh Díky sponzorům mohl být každý běh 
štědře odměněn. Hlavním sponzorem štědře odměněn. Hlavním sponzorem 
závodu byl Fitmin, kterému bychom závodu byl Fitmin, kterému bychom 
chtěli tímto poděkovat. Díky Fitminu chtěli tímto poděkovat. Díky Fitminu 
a ostatním sponzorům jsme mohli dát a ostatním sponzorům jsme mohli dát 
vítězům v 9 kategoriích krásné a pes-vítězům v 9 kategoriích krásné a pes-
tré ceny, počínaje pytli s krmivem až tré ceny, počínaje pytli s krmivem až 
třeba po květinu. Nejoriginálnější ce-třeba po květinu. Nejoriginálnější ce-
nou byly jistě medaile a poháry, které nou byly jistě medaile a poháry, které 
vlastnoručně vyráběla naše členka. A vlastnoručně vyráběla naše členka. A 
možná i díky tomu bylo na tento závod možná i díky tomu bylo na tento závod 
mnoho kladných ohlasů.mnoho kladných ohlasů.

Chtěli bychom tímto poděkovat Chtěli bychom tímto poděkovat 
všem závodníkům, rozhodčí i organi-všem závodníkům, rozhodčí i organi-
zátorům za jejich výkony. Byli bychom zátorům za jejich výkony. Byli bychom 
rádi, kdyby byl Fitmin i nadále naším rádi, kdyby byl Fitmin i nadále naším 
hlavním sponzorem agility závodů. hlavním sponzorem agility závodů. 
Budeme se na Vás těšit opět příští Budeme se na Vás těšit opět příští 
rok!!!rok!!!

Veronika ŠedováVeronika Šedová
www.zkolysa.czwww.zkolysa.cz
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V červnu byl vybrán tým fi tness ae-V červnu byl vybrán tým fi tness ae-
robik se skladbou Divoký Anděl a tým robik se skladbou Divoký Anděl a tým 
ZumbAtomic se skladbou  Zoomer ZumbAtomic se skladbou  Zoomer 
k účasti na mezinárodním tanečním k účasti na mezinárodním tanečním 
festivalu TREASURE OF NATIONS festivalu TREASURE OF NATIONS 
2012. V pátek 7. 9. 2012 to konečně 2012. V pátek 7. 9. 2012 to konečně 
celé začalo, vydali jsme se na semi-celé začalo, vydali jsme se na semi-
fi nále, z kterého postupovalo pouze fi nále, z kterého postupovalo pouze 
5 nejlepších týmů na fi nále do Prahy. 5 nejlepších týmů na fi nále do Prahy. 
Týmy předvedly porotě své sestavy Týmy předvedly porotě své sestavy 

TSK Dynamik zahájil sezónu úspěšně

a čekaly na závěrečný verdikt, kte-a čekaly na závěrečný verdikt, kte-
rý nás všechny velice potěšil – obě rý nás všechny velice potěšil – obě 
skladby postoupily do Prahy. Finále skladby postoupily do Prahy. Finále 
se konalo na veletrhu World Baeau-se konalo na veletrhu World Baeau-
ty & Spa 2012 - PVA Letňany hned ty & Spa 2012 - PVA Letňany hned 
v sobotu 8. 9. 2012. Týmy zde znovu v sobotu 8. 9. 2012. Týmy zde znovu 
ukázaly své skladby a už netrpělivě ukázaly své skladby a už netrpělivě 
očekávaly vyhlášení výsledků. Čekalo očekávaly vyhlášení výsledků. Čekalo 
nás obrovské překvapení  - oba týmy nás obrovské překvapení  - oba týmy 
si odvezly poháry za první místa.  si odvezly poháry za první místa.  

Prodloužený víkend 28. 9. – 30. 9. Prodloužený víkend 28. 9. – 30. 9. 
2012 jsme odjeli do Račic na poslední 2012 jsme odjeli do Račic na poslední 
závody letošní sezony. V pátek se ko-závody letošní sezony. V pátek se ko-
nalo Mistrovství ČR ve sprintu, kdy nalo Mistrovství ČR ve sprintu, kdy 
závodí veslaři na trati dlouhé pouze závodí veslaři na trati dlouhé pouze 
500 m. Nádherné 2. místo obsadily 500 m. Nádherné 2. místo obsadily 
jky -  Hradecká I. a Košnářová T. na jky -  Hradecká I. a Košnářová T. na 
dvojskifu. Dále získaly krásné 3. mís-dvojskifu. Dále získaly krásné 3. mís-
to  jky 4x- Dvorská B. ve společenství to  jky 4x- Dvorská B. ve společenství 
s Hodonínem a Olomoucí, dky 2x – s Hodonínem a Olomoucí, dky 2x – 
Šoukalová T. ve společenství s Mělní-Šoukalová T. ve společenství s Mělní-
kem, 1x jky Dvorská B., 4. místa: dky kem, 1x jky Dvorská B., 4. místa: dky 

Veslaři ukončili letošní úspěšnou závodní sezonu

2- Lambertová M. a Hamerová M., 2- Lambertová M. a Hamerová M., 
dky 4x- Šoukalová T. ve společenství dky 4x- Šoukalová T. ve společenství 
s Mělníkem a 6. místo dky 4- Lambe-s Mělníkem a 6. místo dky 4- Lambe-
rotá M., Hamerová M. ve společen-rotá M., Hamerová M. ve společen-
ství s Mělníkem, jři 1x- Ryšavý J. ství s Mělníkem, jři 1x- Ryšavý J. 

V sobotu a neděli se konalo Fi-V sobotu a neděli se konalo Fi-
nále Poháru ČR a Mistrovství ČR nále Poháru ČR a Mistrovství ČR 
družstev. Skvělé výsledky dosáhli družstev. Skvělé výsledky dosáhli 
závodníci žákovských kategorií: závodníci žákovských kategorií: 
žkym- Krakuvčíková N., Šoukalová žkym- Krakuvčíková N., Šoukalová 
A., žcis - Céza M., Novotný D., Za-A., žcis - Céza M., Novotný D., Za-
vadil J., Michal R., Uvíra M., Rechtig vadil J., Michal R., Uvíra M., Rechtig 

T., žkys - Marešová E., Sloupová T., T., žkys - Marešová E., Sloupová T., 
Krumpholcová A., Vrátilová E., Ha-Krumpholcová A., Vrátilová E., Ha-
věrníková N., Sadílková T., Ryšavá věrníková N., Sadílková T., Ryšavá 
A., dky- Šoukalová T., Lambertová A., dky- Šoukalová T., Lambertová 
M., Hamerová M.,  jky- Dvorská B., M., Hamerová M.,  jky- Dvorská B., 
Hradecká I., Košnářová T.. Všichni Hradecká I., Košnářová T.. Všichni 
závodníci přispěli v průběhu celé-závodníci přispěli v průběhu celé-
ho roku k umístění v jednotlivých ho roku k umístění v jednotlivých 
kategoriích a celkovému 13. místu kategoriích a celkovému 13. místu 
z 32 oddílů v Poháru ČR a 11. místu z 32 oddílů v Poháru ČR a 11. místu 
v mládežnických kategoriích. Po-v mládežnických kategoriích. Po-
hár ČR má celkem 7 kol, kdy jsou hár ČR má celkem 7 kol, kdy jsou 
výsledky ve vybraných závodech ze výsledky ve vybraných závodech ze 
všech kol započítány do postupného všech kol započítány do postupného 
pořadí a vše vrcholí právě podzim-pořadí a vše vrcholí právě podzim-
ním fi nále. Je tedy vidět, že náš oddíl ním fi nále. Je tedy vidět, že náš oddíl 
získával po celý rok spoustu dobře získával po celý rok spoustu dobře 
bodovaných míst a před námi skon-bodovaných míst a před námi skon-

čily vlastně jen tak velké oddíly jako čily vlastně jen tak velké oddíly jako 
je např. vítěz poháru VK Smíchov, je např. vítěz poháru VK Smíchov, 
VK Slavia Praha, ČVK Pardubice.VK Slavia Praha, ČVK Pardubice.

V sobotu 6. 10. se na loděnici sešli V sobotu 6. 10. se na loděnici sešli 
bývalí i současní členové klubu a příz-bývalí i současní členové klubu a příz-
nivci veslování a sezonu jsme ukončili nivci veslování a sezonu jsme ukončili 
tradiční  Žábou. Velký dík patří všem, tradiční  Žábou. Velký dík patří všem, 
kteří se na přípravách Žáby podíleli kteří se na přípravách Žáby podíleli 
a přispěli ke skvělé zábavě.a přispěli ke skvělé zábavě.

Protože ani v zimě veslaři nespí, Protože ani v zimě veslaři nespí, 
začínáme zimní přípravu, kdy žactvo začínáme zimní přípravu, kdy žactvo 
od 31. 10. bude pravidelně trénovat od 31. 10. bude pravidelně trénovat 
každou středu a pátek v tělocvičně ZŠ každou středu a pátek v tělocvičně ZŠ 
v Semicích a od 5. 11. každé pondělí v Semicích a od 5. 11. každé pondělí 
v bazénu v Čelákovicích. Podrob-v bazénu v Čelákovicích. Podrob-
nosti o tréninku je možné najít na nosti o tréninku je možné najít na 
www.vklysa.czwww.vklysa.cz

Naďa TlamichováNaďa Tlamichová

Na další důležitou soutěž se vy-Na další důležitou soutěž se vy-
dala děvčata se skladbou Divoký dala děvčata se skladbou Divoký 
Anděl až do Železného Brodu, kde Anděl až do Železného Brodu, kde 
se v sobotu 15. 9. 2012 konala sou-se v sobotu 15. 9. 2012 konala sou-
těž FISAF AEROBIC & DANCE těž FISAF AEROBIC & DANCE 
2012. Na této soutěži stála děvča-2012. Na této soutěži stála děvča-
ta opět na nejvyšším stupni vítězů ta opět na nejvyšším stupni vítězů 
a odvezla si zlaté medaile! a odvezla si zlaté medaile! 

Všem závodníkům patří naše Všem závodníkům patří naše 
velké díky za skvělou reprezentaci velké díky za skvělou reprezentaci 

nejen klubu, ale i města Lysá nad nejen klubu, ale i města Lysá nad 
Labem. Poděkování patří také sa-Labem. Poděkování patří také sa-
motnému městu za podporu naše-motnému městu za podporu naše-
ho klubu. ho klubu. 

Sezónu jsme začali opravdu Sezónu jsme začali opravdu 
úspěšně a nezbývá než popřát všem úspěšně a nezbývá než popřát všem 
našim závodnicím a závodníkům: našim závodnicím a závodníkům: 
„Jste úžasní, jen tak dál a v celé sezó-„Jste úžasní, jen tak dál a v celé sezó-
ně přejeme všem jen to nej…!“ně přejeme všem jen to nej…!“

Trenérky Eva a LuckaTrenérky Eva a Lucka

    2300 kJ spálených za hodinu zábavy
45 minut aerobní část / 20 minut posilování / 10 minut strečink

čtvrtek 19.00 - 20.15
60 Kč dospělí / 50 Kč studenti

tělocvična OA v Lysé n. L., s sebou pevnou obuv, podložku, pití, mikinu

Těší se na Vás cvičitelka Aneta Křenová
aneta.krenova@seznam.cz, www.houzvickova.wz.cz

facebook: Aerobik s Anetou
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Bc. Martin Robeš, Litol

martin.robes@re-max.cz

tel. 603 392 330

RE/MAX PRODÁVÁ
NEJVÍCE REALIT NA SVÌTÌ

RE/MAX - jednièka na realitním trhu

Místní makléø RE/MAX Vám nabízí
výhradní slu�by pøi prodeji,
koupi èi pronájmu nemovitosti.

Spolu s ním nemovitost nabízí
1200 makléøù ve 120 kanceláøích
RE/MAX v celé ÈR.

Pro svoje klienty hledám:
- menší RD (2+1) v Lysé v dobrém stavu
- chatu s pozemkem alespoò 300 m2
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Vánoční ozdobaVánoční ozdoba::

Výrobek: Ozdoba určená Výrobek: Ozdoba určená 
pro strom na Husovo náměstípro strom na Husovo náměstí

Pro: školy, školky, občanyPro: školy, školky, občany
Lysé nad Labem a přilehlých obcíLysé nad Labem a přilehlých obcí
Podmínky: Dobrý nápad, kreativita Podmínky: Dobrý nápad, kreativita 

a vhodně zvolený materiál a vhodně zvolený materiál 
nepodléhající vodě a mrazu.nepodléhající vodě a mrazu.

Výrobek řádně označený jménem,Výrobek řádně označený jménem,
adresou a tel. číslem.adresou a tel. číslem.

Výstavní místo před umístěním Výstavní místo před umístěním 
na strom: Muzeum B. Hroznéhona strom: Muzeum B. Hrozného

Uzávěrka soutěže: 16. 11. 2012Uzávěrka soutěže: 16. 11. 2012
Vyhlášení vítězů:  Husovo náměstí,Vyhlášení vítězů:  Husovo náměstí,

slavnostní rozsvěcení vánočníhoslavnostní rozsvěcení vánočního
stromu 1. 12. 2012stromu 1. 12. 2012

Sběrné místo: Městská knihovnaSběrné místo: Městská knihovna
Lysá nad LabemLysá nad Labem

Kontaktní osoba: Havelková MartinaKontaktní osoba: Havelková Martina
Email: Ma.Havelk@seznam.czEmail: Ma.Havelk@seznam.cz

Tel.: 775 269 082Tel.: 775 269 082

Vánoční dekoraceVánoční dekorace:

Výrobek: Libovolný materiál,Výrobek: Libovolný materiál,
vánoční tématika, řádněvánoční tématika, řádně
označený jménem a tel. číslemoznačený jménem a tel. číslem
Pro: každého, kdo si s námi Pro: každého, kdo si s námi 
chce zpříjemnit adventní období.chce zpříjemnit adventní období.
Výstavní místo: Výstavní místo: 
Muzeum B. HroznéhoMuzeum B. Hrozného
Uzávěrka soutěže: 1. 12. 2012Uzávěrka soutěže: 1. 12. 2012
Vyhlášení vítězů: 15. 12. 2012Vyhlášení vítězů: 15. 12. 2012
Muzeum B. HroznéhoMuzeum B. Hrozného

Vánoční ozdoba Vánoční ozdoba 
a Dekoracea Dekorace

Záleží jen na Vás,Záleží jen na Vás,
jaký bude vánoční stromjaký bude vánoční strom

v Lysé nad Labemv Lysé nad Labemˇ ˇ 
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Obcanské sdruzení SONUS a mesto Lysá nad Labem Vás srdecne zvou

v nedeli 4. listopadu 2012 od 16 hodin

do sálu kina v Lysé nad Labem na

k o n c e r t

Úcinkují:

Chrámový sbor u sv. Jana Krtitele
v Lysé nad Labem

a

hudební skupina TONÁLNÍ NASAZENÍ 
Aleše HÁVY

V programu zazní mimo jiné i skladby:

z muzikálu „West Side Story“ a „Love Story“,
skupiny ABBA, zpeváka E. Claptona,

ci písen z filmu SHREK „Hallelujah“.

Sponzori:

Vstupné: děti do 15 let zdarma, důchodci a studenti 40,- Kč, 
ostatní 80,- Kč. Předprodej vstupenek v Městské knihovně 

a v prodejně Tipsport – Petr Jirsa v Lysé nad Labem.

FARNÍ CHARITA,
FARNOST ŘÍMSKOKATOLICKÁ
a  MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Vás srdečně zvou na

Na Programu bude hudba starých mistrů
 a vánoční verše.

Výtěžek z tohoto koncertu bude věnován dětem 
z Dětského domova v Milovicích.

Přijďte podpořit dobrou věc.

…Tak jako si nelze v nevěstinci koupit lásku, 
tak si nelze v cestovce koupit dobrodružství.

Opravdové věci na prodej nejsou.
Cenné zážitky občas bývají „zaplaceny“ 

nepohodlím, potem a sebezapřením.
Ovšem čím více „zaplatíte“, tím více se nám dostane….

 Promítání fotografi í
 a poutavé vyprávění

Nová Kaledonie
& osud Kanaků

KDE:
Městská knihovna
Lysá nad Labem

Bude představena i nová kniha
CESTOU OSUDU A NÁHODY
 – NÁVRAT S PODKOVOU.

KDY:
8. listopadu 2012 v 17.30 hod

ROMAN VEHOVSKÝ

Vstupné:  20 Kč


