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KULTURNÍ  PAMÁTKA
V  LYSÉ  NAD  LABEM

Budova pece 
cihelny včetně 
komínu 
Švejdova cihelna je jediná tech-
nická památka tohoto druhu ve 
Středočeském kraji. Prezentuje 
menší typ kruhových pecí, ve 
kterých se pálilo jedním ohněm. 
Kruhová pec o 12 komorách 
pochází z poslední čtvrtiny 
19. století. 

Velkolepý novoroční ohňostroj

TAKÉ V LETOŠNÍM ROCE PRO-
BĚHLA V NAŠEM MĚSTĚ TŘÍ-
KRÁLOVÁ SBÍRKA. 
CELKEM BYLO VYBRÁNO:

DO TÉTO SBÍRKY PŘISPĚLY 
TAKÉ MILOVICE A KOSTOMLATY 
NAD LABEM. VÁM VŠEM, KTEŘÍ 
JSTE TOUTO FORMOU PŘISPĚLI 
POTŘEBNÝM, PATŘÍ VELKÉ 
PODĚKOVÁNÍ.

Za farní charitu v Lysé nad Labem
Jaroslava Labutová

PODĚKOVÁNÍ

44 249 Kč

Začátek nového roku 2011 jsme opět společně 
oslavili nádhernou ohnivou show. Davy lidí se hr-
nuly 1. ledna 2011 po 18 hodině večer k „Černým 
vratům“, kde v prostoru za zámeckou zdí pan Pa-
vel Céza, již osvědčený realizátor lyských ohňostro-
jů, společně se svými kolegy paní Pavlou Brzobo-
hatou a panem Radovanem Vondráčkem bez ná-
roku na honoráře, vymysleli, připravili a realizovali 
pro nás všechny nádhernou podívanou – novoroč-
ní ohňostroj.

Pro představu uvádím několik informací o letoš-
ním ohňostroji. Vytvoření scénáře a výběr vhodného 
materiálu trval 6 hodin. Příprava jednotlivých kom-
paktů, osazení palníků, připojení vodičů pro elek-
trický odpal, nabíjení moždířů a příprava vějířů tří-

člennému týmu „zabrala“ celkem 165 hodin práce. 
Příprava na místě samém probíhala od devíti hodin 
ráno do půl desáté večer. Při propojování jednotli-
vých modulů bylo celkem použito 1650 m kabelů 
a do vzduchu vylétlo cca 720 kg pyrotechnických 
složí, přičemž průměr kulových pum použitých na 
fi nále ohňostroje činil 175 mm, váha 1,2 kg a ob-
lohu rozzářily ve výšce 400 m. Odpal byl realizo-
ván pomocí dvou počítačem ovládaných modulů 
s radiovým řízením. Celková délka ohňostroje byla 
cca 17 minut.

Novoroční ohňostroj v Lysé nad Labem byl skuteč-
ně nádherný a všichni přítomní vyjádřili svoji spoko-
jenost a uznání závěrečným mohutným potleskem.

Pokračování na str. 4

Foto: Zdeněk Hataš
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Informace z jednání rady a zastupitelstva města
Rok 2011 už nabírá na síle, ale 

pro úplnost informací se ještě vrátí-
me do závěru minulého roku, pro-
tože členové rady a zastupitelstva 
byli pilní až do vánočních svátků. 

24. jednání rady města se kona-
lo 21. 12. 2010. Program poslední 
rady se skládal z 21 bodů, ale byl 
velmi pestrý. V bodu č. 5 rada vy-
slovila souhlas se stavbou projek-
tu „Zåhrada“ na pozemcích bývalé 
Fruty a bývalé Slunéčkovy zahra-
dy. Díky informačnímu stánku se 
s projektem seznamuje stále více 
zájemců o byty a informativní 
zpráva bude předložena také za-
stupitelstvu. V dalším bodu rada 
projednala žádost pana RNDr. 
Coubala, který městu nabízí ke 
koupi elektropřípojku, kterou zbu-
doval pro bývalou pískovnu na 
Mršníku. Rada po diskusi požáda-
la o doplnění podkladů (cena, re-
vizní zpráva), aby o případné kou-
pi mohla zodpovědně rozhodnout. 
Bod č. 7 se týkal schválení výstav-
by plynovodních přípojek do are-
álu „Zåhrady“. Příznivě vyzněla 
zpráva v bodu č. 8 o cenovém ujed-
nání mezi městem a fi rmou Ther-
moservis, která pro město a jeho 
organizace zajišťuje teplo. Doda-
vatel si vyjednal příznivou cenu 
plynu, a tak náklady na vytápění 
by měly zůstat v rozumných me-
zích. Delší diskusi si vyžádal bod 
č. 9, v němž se jednalo o úhra-
dách provozních nákladů stálé-
ho i letního kina, ale nakonec se 
radní shodli na nastavení pod-
mínek a smlouvu s provozovatel-
kou L. Jursíkovou schválili. Kro-
mě toho byla schválena montáž 
komponentů ozvučení DOLBY za 
75 tis. Kč, a tak se návštěvníci mo-
hou těšit na lepší zvukový zážitek. 
V bodu č. 10 rada schválila přijetí 
fi nančních darů od sponzorů na 
novoroční ohňostroj. 

V bodech č. 12 a 13 byly pro-
jednávány záležitosti odboru so-
ciálního a zdravotního. V prvním 
z nich rada schválila převod polo-
žek v rámci sociálního zabezpeče-
ní, v druhém pak nebylo vyhověno 
žádosti o příspěvek na Fond ohro-
žených dětí a Oblastní charitu Čer-
vený Kostelec, protože Charitativ-
ní fond pro rok 2010 už byl vyčer-
pán. Další dva body se týkaly oběhu 
účetních dokladů na úřadě a úpra-
vy rozpočtu, rada oba body schvá-
lila.  V bodu č. 16 byl schválen do-
datek týkající se splatnosti faktur 
na akci Zateplení ZŠ Komenského. 

Faktury budou uhrazeny po obdrže-
ní dotace od Státního fondu životní-
ho prostředí.

Bod č. 18 přinesl dopis pana 
Ing. Šulce z Masarykovy ulice. 
Ten poukazuje na nepříliš šťastné 
(z jeho pohledu) umístění auto-
busové zastávky na rekonstruova-
né ulici a navrhuje některé úpravy. 
Rada uložila panu starostovi, aby 
na podněty během ledna písemně 
reagoval. V dalším bodu rada ob-
držela obsáhlou zprávu o nevypo-
řádaných pozemcích v trase II. eta-
py obchvatu, která podrobně popi-
suje obtíže a překážky při jednání 
s vlastníky. Ti mají mnohdy nereál-
né představy o ceně pozemků, nebo 
vůbec nejsou tomuto záměru na-
kloněni. Průměrná cena půdy pod-
le znaleckého posudku je v uvedené 
lokalitě 128 Kč/m2, někteří vlastníci 
požadují až 500 Kč/m2. 

V předposledním bodu ke schvá-
lení rada zamítla žádost jedné sou-
kromé fi rmy, aby mohla používat 
městský znak na svých propagač-
ních materiálech. Mohlo by to vy-
volat nesprávný dojem, že fi rma je 
nějakým způsobem s městem pro-
pojena. Oživením byl poslední bod, 
v němž Ing. Svoboda předložil žá-
dost o dotaci na Středočeský kraj. 
Návštěvníci zámeckého parku mo-
hou od roku 2010 vidět při procház-
kách Broukoviště, nový projekt by 
měl přinést Včeloviště a Houboviš-
tě – v letošním roce by měly vznik-
nout velké dřevěné modely včel 
a hub. Pokud kraj dotaci přidělí, 
město projekt dofi nancuje z rozpoč-
tu a zámecký park získá další atrak-
tivní prvky.

Krátkou závěrečnou diskusi 
ukončil pan starosta pozváním čle-
nů rady na novoroční ohňostroj. 

8. zasedání zastupitelstva měs-
ta se konalo 22. 12. 2010. Program 
se skoro třemi desítkami bodů vů-
bec nepřipomínal období rozjímá-
ní před příchodem svátků klidu 
a míru. Po úvodních procedu-
rách se po krátké diskusi zastupi-
telé shodli na pořadí projednáva-
ných bodů. Jako první přišla na 
řadu úprava rozpočtu končícího 
roku a zpráva o rozboru hospoda-
ření města k 25. 11. 2010. Je to dů-
ležitý krok před schválením rozpoč-
tu na další rok, nicméně je už jas-
né, že na příjmové straně bude chy-
bět 4,5 mil. Kč za neprodané vol-
né byty v domě č. p. 715 v Zahrad-
ní ulici, kde pro nejednotnost názo-
rů v předchozím zastupitelstvu byl 

proces prodeje zastaven. Dalším 
bodem bylo projednání obecně zá-
vazné vyhlášky o místních poplat-
cích. Původní poplatková vyhláš-
ka byla schválena v listopadu 2005, 
od té doby proběhlo několik změn, 
zvýšil se počet ulic pro vymezení ve-
řejného prostranství, došlo ke změ-
nám v legislativě státu. Na zákla-
dě vzorové metodiky ministerstva 
vnitra byla vyhláška „učesána“, ale 
výše poplatků byla ponechána ve 
schválené výši, aby bylo o čem dis-
kutovat, což se během následující 
půlhodiny stalo. Nejvíce se hovoři-
lo o rostoucích nákladech za komu-
nální odpad. Pan Mgr. Fajmon po-
ukázal na to, že náklady na likvida-
ci odpadů od 1 občana města v roce 
2006 činily 526 Kč, v roce 2009 to 
bylo už 713 Kč. Vybrané poplatky 
„za popelnice“ pokryjí  jejich odvoz, 
ale náklady na odvoz velkokapacit-
ních kontejnerů (VKK) už šplhají ke 
3 mil. Kč za rok, a to je pro město 
neúnosné. Proto je nutné postupně 
tento druh likvidace odpadů snižo-
vat. Předpokládá se, že občané bu-
dou využívat nový sběrný dvůr, kte-
rý jim nabídne podstatně delší otví-
rací dobu. Dva zastupitelé za sdru-
žení Kulturně! předložili návrh na 
zvýšení poplatku „za popelnice“ ze 
450 na 500 Kč/rok. Další část dis-
kuse zabrala kritika pejskařů, kte-
ří při venčení svých mazlíčků často 
„zapomínají“ na úklid psích exkre-
mentů, a tak logicky padl návrh na 
zvýšení poplatku „ze psů“ o 10%. 
Posledním návrhem bylo zvýšení 
poplatku „za veřejné prostranství“ 
o 100 %, protože se jedná většinou 
o komerční záležitosti. Jak dopadlo 
hlasování, při němž se hlasovalo 
o každém návrhu zvlášť? Poplatek 
za psa: 8 hlasů pro, 4 proti, 3 se zdr-
želi – poplatek schválen. Poplatek 
za komunální odpad – 2,8,4 – zvý-
šení neschváleno. Poplatek za vyu-
žití veřejného prostranství – 12,0,3 
– výše poplatku schválena. 

Další půlhodinu zabralo pro-
jednávání rozpočtu na rok 2011. 
Úvodní slovo přednesl pan staros-
ta, stručně shrnul proces přípravy 
a ocenil i pracovní zasedání, na 
němž se řada problémů projedna-
la. Komunální volby se na přípra-
vě rozpočtu neprojevily nijak ne-
gativně, a tak je předložen ná-
vrh vyrovnaného rozpočtu ve výši 
272 mil. Kč. Mgr. Kopecký pouká-
zal na to, že poplatky za popelnice 
zůstávají na stejné výši jako v před-
chozích letech, stejně tak vodné 

a stočné a město bude hledat zdro-
je v kapitálových příjmech, např. 
za dům v Zahradní č. p. 715. 
Mgr. Fajmon ocenil, že směr roz-
počtu 2011 je správný a hned od 
začátku roku se mohou rozběh-
nout veřejné zakázky města. Nej-
větším kritikem rozpočtu byl 
Ing. Gregor, kterému se nelíbilo, že 
5 mil. Kč „visí ve vzduchu“. Na-
vrhl, aby se rozpočet odložil do 
doby, než budou známé konečné vý-
sledky roku 2010. O jeho návrhu se 
hlasovalo, ale podporu našel pou-
ze u jednoho člena zastupitelstva, 
3 se zdrželi. Při hlasování o celém 
rozpočtu bylo 10 zastupitelů pro, 
3 proti, 2 se zdrželi hlasování. 
Z návrhů Ing. Gregora padl pou-
ze jediný na úrodnou půdu – a sice 
svolání pracovního zasedání v dru-
hé polovině ledna, kdy se bude jed-
nat o prioritách dalších akcí, pokud 
konečné výsledky roku 2010 budou 
ekonomicky příznivé.

Následující blok 9 pozemko-
vých bodů byl projednán a schvá-
len v rychlém tempu. Stejně tak byly 
schváleny tři splátkové kalendáře na 
úhradu penále za dlužné nájemné u 
občanů, kteří se dostali do nepřízni-
vé fi nanční situace. Kladně bylo hod-
noceno, že dluh na nájemném byl ve 
všech případech zaplacen.

V bodu s č. 13 byly projedná-
ny dodatky ke zřizovacím listinám 
školských zařízení a nové komplet-
ní znění Zřizovací listiny Městské 
knihovny Lysá nad Labem. V dal-
ším bodu se jednalo o žádosti TK 
Slovan o poskytnutí příspěvku 80 
tis. Kč na dokrytí dotace na volejba-
lové hřiště. Diskuse byla krátká, ale 
docela ostrá. Zatímco pan Houštec-
ký pochválil pana Jirsu a sportovce 
za to, že se odpovědně o areál stara-
jí a vylepšují jej, od řady zastupite-
lů zaznělo, že by zastupitelstvo ne-
mělo podlehnout „nátlaku nářků“. 
O různosti názorů svědčí výsledek: 
Slovan sice 80 tis. Kč získá, ale jako 
bezúročnou půjčku se splatností do 
3 let. Bez problémů proběhlo vydá-
ní změny č.1 regulačního plánu v lo-
kalitě Vysoká Mez.

Vítaným osvěžením programu 
bylo projednávání návrhů na schvá-
lení názvu ulice v lokalitě k Borku. 
Nová ulice je z větší části rovnoběž-
ná s ulicí Na Zemské stezce a pak se 
k ní kolmo stáčí. O přízeň zastupite-
lů se ucházeli architekt Emil Králíček 
a generál Vladimír Přikryl, kteří byli 
představeni v průvodním materiálu. 

Pokračování na str. 3
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Pokračování ze str. 2

Po diskusi pak zabodovaly obě osob-
nosti: Králíčkova navazuje na Křiží-
kovu a kolmá k ní je Gen. Přikryla.

Další bod přinesl výměnu fi nanč-
ního výboru, kontrolního výbo-
ru a osadních výborů, jejichž man-
dáty skončily komunálními volba-
mi. Volební subjekty do konce lis-
topadu navrhly své zástupce a návr-
hy byly z valné většiny přijaty. Sta-
ronovým předsedou fi nančního vý-
boru je Ing. Firman. O neplánova-
nou humornou vložku se postaral 
pan Sedláček, kterého rada města 
navrhla jako nového předsedu kon-
trolního výboru. Pan Sedláček po-
děkoval a skromně odpověděl, že 
bývá dobrým zvykem tento post při-
dělit zástupci opozice. Tím nahrál 
novému členu zastupitelstva J. Ko-
řistovi, který bezelstně podotkl, že 
předpokládal, že také pan Sedláček 
je po volbách v opozici. V této chví-
li se pan starosta ukázal jako profe-
sionál, zachoval vážnou tvář, a tak 
volba členů a předsedů výborů byla 
dokončena regulérním způsobem. 
Kontrolnímu výboru předsedá pan 
Sedláček, osadní výbor vede v By-
šičkách J. Koštíř a ve Dvorcích M. 
Herclíková.

Další dva body byly věnovány 
legislativě. Krátce se diskutovalo 
o nařízení města k placenému stá-
ní na místních komunikacích a ve-
řejných parkovištích. Parkovné se 
bude vybírat opět jen během výstav, 
provozovatelem je jako v minulém 
roce p. František Vlček. Nájem-
ní smlouva je uzavřena na celý rok 
2011, nájemce bude hradit městu 
ročně 420 tis. Kč. Dalším předpi-
sem byl návrh obecně závazné vy-
hlášky, která stanoví možnost pro-
vozování her na výherních hracích 
přístrojích a herních zařízeních jen 
v době od 6.00 do 22.00 hodin. Vy-
hláška byla schválena všemi hlasy.

V bloku informativních zpráv za-
stupitelstvo města vzalo na vědomí 
zápis z Komise regenerace Měst-
ské památkové zóny, termíny jed-
nání rady a zastupitelstva v I. polo-
letí 2011 a souhlas se stavbou pro-
jektu „Zåhrada“.

V diskusi k obecním záležitos-
tem jako první vystoupil Ing. Fir-
man a přednesl návrh pravidel, 
podle nichž by měly být udělovány 
medaile a ocenění města. Ing. Gre-
gor připomněl své dva již předlože-
né návrhy. Pan starosta potvrdil, že 
o návrzích se bude jednat na únoro-
vém zastupitelstvu a vyznamenání 
udělena začátkem března u příleži-

tosti Významného dne města (přes-
ně 4.3.). Část diskuse byla věnová-
na údržbě městské zeleně. Různost 
postojů se projevila také v názorech 
na systém dopravní obslužnosti 
a systém sociální péče. V obou pří-
padech se bude ještě jednat, až bu-
dou k dispozici přesná čísla.

Noví členové zastupitelstva se za-
jímali o podmínky budoucího pro-
nájmu vodní plochy Mršník, o po-
drobnosti smlouvy s provozovate-
lem kina, o systém krajských dota-
cí. Ing. Gregor předal písemnou in-
formaci k peticím na podporu ob-
chvatu a stavby Domova seniorů 
a v bloku interpelací předal písem-
ně 6 podnětů, na něž by měl reago-
vat pan starosta.

Tečku za rušným rokem 2010 
udělal pan starosta. Poděkoval za-
stupitelům za aktivní práci, popřál 
všem přítomným hezké svátky a po-
zval je na novoroční ohňostroj. 

1. jednání rady města se kona-
lo 11. 1. 2011. Na programu, kte-
rý obsahoval 28 bodů, se vánoč-
ní přestávka prakticky neprojevila. 
Jen přání úspěchů a zdraví do roku 
2011 z úst pana starosty v úvodu 
jednání bylo připomínkou, že svát-
ky jsou za námi.

Hned první bod uvedl radu měs-
ta do reality – jednalo se o zvýše-
ní cen za nájemné nebytových pro-
stor ve vlastnictví města. Po deset 
let se nájemné zvyšovalo jen o in-
fl aci, což bylo v jednotkách procent. 
Průzkum nájmů, které se platí sou-
kromým vlastníkům za srovnatel-
né plochy, ukázal propastné rozdí-
ly. Město je „hodným“ pronajíma-
telem, ale na úkor vlastních příjmů. 
V diskusi se rada shodla, že zvýšení 
nájmu je pro radu obecně přijatel-
né, otázkou bylo – o kolik? Výcho-
zím návrhem odboru správy ma-
jetku a investic bylo 30%, v diskusi 
padlo i 100 %. Nakonec shoda za-
vládla na 40 %. Ale i v těchto přípa-
dech to budou mít nájemci levněj-
ší než u soukromníků. Úprava ná-
jemného se promítne do nájemních 
smluv od 1. 3. 2011, zvýšení se ne-
týká organizací, které pracují s dět-
mi předškolního a školního věku.

Z bloku bodů, které většinou mí-
jíme „fi lmovým střihem“, se za-
stavíme u bodů č. 11 až 13. V nich 
byly schváleny záměry na zveřejně-
ní pronájmů volných bytů (všechny 
v Milovicích), u nichž musí zájem-
ci o bydlení začínat s nabídkami na 
minimální částce měsíčního nájem-
ného 55 Kč/m2. V bodu č. 15 se rada 

vrátila k prodeji bytů v Zahradní 
č. p. 715. Ze všech oslovených ná-
jemců, jimž byly byty přednostně 
nabídnuty, reagovala pouze jedna 
rodina. V jejich případě bude cena 
zachována v dohodnuté výši z roku 
2010, odpovídající znaleckému po-
sudku.  U volných bytů se zveřejní 
záměr na prodej a nabídky budou 
posuzovány obvyklým způsobem. 

V bodu č. 19 se rada seznámila 
s cenovým ujednáním k dodávkám 
tepla od fi rmy Thermoservis. Rada 
našla určitý nesoulad mezi m3 ply-
nu a GJ, a tak se bude jednat zno-
vu po doplnění podkladů. V dalším 
bodu bylo předloženo vyjádření ve-
dení fi rmy Eurest ke stížnostem na 
školní stravování. Byla provedena 
i některá opatření a rada uložila od-
boru školství a kultury, aby do kon-
ce ledna svolal schůzku za účasti ve-
dení města.

Bez problémů schválila rada 
města žádost Tanečního klubu do-
spělých, aby se ples na Výstavišti, 
konaný 22. 1. 2011, mohl protáh-
nout až do třetí hodiny ranní.

V bodu č. 23 bylo schváleno vydá-
ní propagačních materiálů – pexesa 
a kalendáře. Zakázku za 64 tis. Kč 
získalo nakladatelství Vl. Němečka. 
V dalším bodu se hovořilo o údrž-
bě zámeckého parku. Plán rozvoje 
a údržby na období 2011 - 2015 
předloží společně odbor správy ma-
jetku a investic a odbor životního 
prostředí začátkem února.

Bod č. 25 vyplynul poměrně rych-
le z praktických poznatků po zahá-
jení provozu sběrného dvora. Rada 

schválila změnu sazeb u některých 
druhů odpadů, např. papír, lepen-
ku a železo bude dvůr přijímat zdar-
ma. Poplatek za uložení čistého sta-
vebního odpadu se snižuje pro ob-
čany města z 1,50 na 1,- Kč za ki-
logram. V bodu č. 26 rada projed-
nala body, které Ing. Gregor před-
ložil jako interpelaci na zastupi-
telstvu, závěry sdělí pan starosta 
Ing. Gregorovi písemně. Předpo-
sledním bodem bylo schválení pří-
pravných prací na případné směně 
pozemků mezi městem a vlastníky, 
jejichž pozemky leží v trase obchvatu 
a mají o směnu zájem. Posledním 
bodem bylo schválení komise pro 
otevírání obálek a hodnotící komise 
pro vyhodnocen veřejné zakázky na 
Technologické centrum a Vnitřní in-
tegraci úřadu Lysá nad Labem.

V závěrečné diskusi informo-
val pan starosta o petici ze Dvor-
ců – je požadováno osazení do-
pravních značek s omezením rych-
losti, umístění výstražného měři-
če rychlosti, namátkového měření 
rychlosti vozidel jak městskou po-
licií, tak Policií ČR. Město požáda-
lo o spolupráci Správu a údržbu sil-
nic a Obvodní oddělení PČR, vý-
sledek by měl být znám do polovi-
ny února. Mgr. Kopecký připomněl, 
že nyní je vhodná doba ke zkráce-
ní vzrostlé městské zeleně a dopo-
ručil reklamovat nekvalitně předláž-
děný chodník v ulici Třebízského 
a špatné zednické začištění po výmě-
ně oken ve staronové škole.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Sdělujeme tímto, že v návaznosti na novelu zákona č. 254/2001 Sb., 
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění poz-
dějších předpisů, která vešla v platnost dne 1. 8. 2010, byla provede-
na ke dni 1. 1. 2011 transformace Zemědělské vodohospodářské sprá-
vy do státního podniku Povodí Labe a státního podniku Lesy České re-
publiky.

Státní podniky Povodí Labe a Lesy ČR převezmou působnost Ze-
mědělské vodohospodářské správy ve vodoprávních řízeních nejmé-
ně v tomto rozsahu:
- vydávání vyjádření k vypouštění odpadních vod (§ 15a odst. 2 písm. e);
- plnění vlastníků vodních děl (§ 59, 62);
- oznámení nebezpečí zvláštní povodně (§ 73 odst. 3);
- zajištění povodňových zabezpečovacích prací (§ 75 odst. 3);
- plnění úkolů při ochraně před povodněmi (§ 83, 84, 85, 86 odst. 3);
- podle ustanovení § 115 odst. 5 vodního zákona se stanou účastníkem
 řízení, kdy se řízení dotýká vodního toku (§ 43, 45, 47 -  49, 54 odst. 5);
- vydávání vyjádření a stanovisek vyžádaných podle ustanovení 
 předpisů pro činnost správních úřadů.

Ing. Ladislav Jelínek, MěÚ Lysá nad Labem

Oznámení vodoprávního úřadu
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Po dobrých zkušenostech z před-
chozích let se bude opakovat úspěš-
ná akce Finančního úřadu Nym-
burk (dále jen FÚ), při níž budou 
pracovníci FÚ poskytovat konzulta-
ce a vybírat daňová přiznání v budo-
vě MěÚ Lysá nad Labem. Kdo z ob-
čanů této možnosti využije, ušetří 
nejméně jednu cestu do Nymburka. 
V roce 2010 bylo tímto způsobem 
podáno asi 200 daňových přiznání.

Všichni daňoví poplatníci, kte-

Finanční úřad opět jeden den na radnici
ří budou za rok 2010 podávat da-
ňové přiznání k dani z příjmů fyzic-
kých osob, mohou v rámci služeb 
FÚ přijít ve středu 9. března 2011 
od  8 do 18 hod. na Městský úřad 
v Lysé nad Labem, (velká zasedací 
místnost ve staré budově). V provo-
zu budou 2 pracoviště.

Pracovníci FÚ ve výše uvede-
ném termínu umožní daňovým po-
platníkům, aby si v klidu - bez front 
a v „domácím“ prostředí - mohli vy-

řídit své záležitosti. V rámci těchto 
úředních hodin mohou daňoví po-
platníci platně podat daňové při-
znání, mohou získat pomoc při vy-
plnění daňového přiznání do pří-
slušných formulářů a rovněž mo-
hou obdržet složenku pro případ-
né zaplacení daně. Formuláře da-
ňového přiznání je možné vyzved-
nout již od ledna v podatelně MěÚ 
v přízemí.

Pro případ, že vzniknou poplat-

níkům v souvislosti s podáváním 
daňových přiznání některé nejas-
nosti, mohou se za účelem jejich vy-
řešení dotázat na informačních te-
lefonních linkách FÚ – tel. číslo: 
325 535 310. Informační linky bu-
dou v provozu v termínu od začátku 
února do 31. 3. 2011 (Po, St. 8.00 
– 17.00 hod., Út., Čt. 8.00 – 15.30 
hod., Pá 8.00 – 14.30. hod.).

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Město Lysá nad Labem a zámecký zahradník zvou příznivce 
zámeckého parku na pravidelnou brigádu. Pokud počasí dovolí, se-
jdeme se v sobotu 5. 3. 2011 v 9 hodin u vrátnice do parku (Zámec-
ká ulice). 

Na programu bude úklid nové sbírkové zahrady mezi farou 
a zámkem. S sebou jako obvykle pracovní oblečení, rukavice, vhod-
nou obuv a dobrou náladu. Pokud v práci vydržíme do oběda, pak 
na nás čeká malé občerstvení.

V případě sněhové pokrývky či vytrvalého deště se brigáda odklá-
dá na sobotu 12. 3. 2011 opět v 9 hodin. Bližší informace na nástěnce 
v podloubí staré radnice.

Stanislav Svoboda, odbor ŽP

Brigáda v zámeckém parku

Pokračování ze str. 1

Velkolepý novoroční ohňostroj

Děkujeme panu Pavlu Cézo-
vi a jeho kolegům za úžasný zá-
žitek. Dále děkujeme všem pod-
nikatelům za fi nanční dary, bez 
nichž by se ohňostroj v celko-
vé výši cca 200.000 Kč v Lysé nad 
Labem nekonal. Jde o tyto fi rmy: 
Pražské silniční a vodohospodář-
ské stavby, a. s., Provod inženýr-
ská společnost s. r. o., PROXIMA 
a. s., Evropská projektová kan-
celář s. r. o., STAVOKOMPLET 
spol. s r. o., Thermoservis spol. 
s. r. o., Čtvrtá Sluníčková s. r. o., 
AD-OK Jiří Ouvín, AQUA-CON-
TACT Praha v. o. s., Alois Bezu-
cha, Baroch – okna s. r. o., JUDr. 
Dalimil Mika, LL.M., soudní exe-
kutor, KOVONA a. s., PMS spol. 
s. r. o., HALKO stavební spol. s. r. 
o., Energy Benefi t Centre o. p. s., 
Václav Bílek, elektroservis, Oto 

Pospíchal, ak. sochař, Miroslav 
Pšenička, Bc. David Kolářský, za-
hradnictví, údržba a zakládání ze-
leně, Jindřich Vaníček, GKK – ge-
odetické a kartografi cké práce, 
Milan Guman, BÁČA, Polička 
s. r. o., RENGL s. r. o., plakátova-
cí plochy, H-INTES s. r. o., Karel 
Dlouhý, instalatérské a topenář-
ské práce, YABOK úklidový servis 
s. r. o., Miloš Stříbrný, stavební 
práce.

Zvláštní poděkování za asistenci 
při realizaci ohňostroje patří SDH 
Lysá nad Labem, Městské policii 
Lysá nad Labem a Policii ČR. Dě-
kujeme též panu Malinovskému 
za občerstvení, které zpříjemnilo 
tuto slavnostní novoroční akci.

 Věra Bodnárová,
odbor školství a kultury

Foto: Zdeněk Hataš

Poplatek za svoz komunálního odpadu je stejný jako v roce 2010,
tj. 450 Kč za osobu, děti do 6 let a důchodci od 70let 390 Kč.
Dle Obecně závazné vyhlášky města č. 2/2009  je každý občan
povinen zaplatit poplatek za svoz komunálního odpadu.

Romana Novotná, odbor SMI

Svoz komunálního odpadu
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Město Lysá nad Labem vyhlašuje 
záměr na pronájem nebytových 

prostor v Lesní č. p. 620,
Milovice - Mladá

Jedná se o nebytové prostory v přízemí  o těchto výměrách:
  zádveří  5,65 m²
  obchod  69,17 m²
  čajová kuchyňka 4,23 m²
  sklad  13,38 m²
  WC  1,62 m²
  umývárna  2,61 m²
  sprchový kout 1,62 m²
  Celkem:  98,28 m²

   Písemné nabídky na pronájem výše uvedených nebytových prostor za-
sílejte  přímo na adresu Městského úřadu v Lysé n. L., odbor SM, Huso-
vo nám. 23,  PSČ  289 22  nebo doručte do podatelny MěÚ v Lysé n. L. 
do 15. 2. 2011 v zalepené obálce s označením

„Pronájem nebytových prostor v č. p. 620, ul. Lesní, Milovice-Mladá 
-  NEOTVÍRAT!“

  Kritériem pro vyhodnocení nabídek je výše nabídnuté ceny a rozhodnutí 
Rady města Lysá nad Labem. 

    Bližší informace podá odbor správy majetku a investic, budova MěÚ,
II. poschodí – vedoucí odboru SMI p. Fr. Blažek nebo referent odboru  
SMI pí Kavková na telefonních číslech 325 510 244 a 325 510 234.

    Pronajímatel si vyhrazuje právo zrušení vyhlášeného záměru.

Městský úřad v Lysé nad Labem ve spolupráci 
s Taneční školou FIS Mladá Boleslav pořádá:

Taneční kurzy 
   září - prosinec 2011

Kurz tance a společenské výchovy bude probíhat pod vedením 
Ladislava Fišera v sále Záložna v Benátkách nad Jizerou,
většinou o sobotách od 17.00 hod.

CENY
Kurzovné  1.400 Kč /osoba
Pro pár nabízíme výhodnou cenu  1.200 Kč/osoba
(při současném zaplacení za celý pár)

Gardenka                       200 Kč
(Gardenka platí pouze na výukové hodiny, na prodloužené 
a věneček musí být zaplaceno vstupné.)

DOPRAVA                        200 Kč
Doprava bude zajištěna pouze pro účastníky se zakoupenou průkazkou 
na dopravu, jednotlivé jízdné v autobuse již nebude možno zakoupit! 
Zastávky: v Litoli, v ul. Kpt. Jaroše, na náměstí, na sídlišti a v případě 
zájmu i v Benátecké Vrutici.

PŘIHLÁŠKY  
Přihlásit se můžete od března 2011 na Městském úřadě v Lysé nad 
Labem, u paní Frankeové - odbor kultury (tel.: 325 510 212), avšak 
pouze do naplnění kapacity, která činí 35 párů. Při přihlášení je 
nutno zároveň kurzovné zaplatit.

Je také možnost přihlásit se do kurzu pořádaného TŠ FIS, který bude 
probíhat rovněž každou sobotu v sále Záložna Benátky nad Jizerou,
ale od 20 hodin (přihlášky na telefonu 774 329 329). Na ten však 
nebude zajištěna doprava autobusem z Lysé nad Labem.

www. isdance.cz

Blahopřání

    Franz Kafka:
„Člověk musí projít svým životem ještě jednou

pohledem poznání, při kterém to nejhorší
není nahlédnutí do zřejmých přečinů,

ale do skutků, které jsme považovali za dobré.“

Městský úřad v  Lysé nad Labem blahopřeje jubilantům, 
kteří oslavili své významné narozeniny a přeje jim dobré 

zdraví a pohodu do dalších let.

Alena Frankeová, odbor kultury

98 let
Anna Petrtýlová

97 let
Marie Stolejdová

96 let
Božena Šelemberková

Marie Vojtěchová

90 let
Milada Brynychová

Karel Pech

85 let
Eva Tanglová

Libuše Betková
Ludmila Hauserová

80 let
Emilie Kunstová
Milada Jelínková
Lubomír Smutný

Dne 17. 2. 2011 se dožívá
významného životního
jubilea pan Jiří Vodička. 

Do dalších let mu přeje
hodně zdraví, štěstí,
spokojenosti a lásky rodina 
Vodičkova a Krausova.

Právě vyšla nová kniha rodáka 
z Lysé nad Labem advokáta 
JUDr. Václava Krále nazvaná

Ze života advokáta
Kniha je k dostání v knihkupectví Cesta 

v Sokolské ulici v Lysé nad Labem.
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4.2.-5.2. vždy od 20.00 hodin
Punkrockový víkend
koncert v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

11.2.
Báře jede jeřáb
vernisáž výstavy obrazů
Báry Čápové
+ jazz pod vedením Vítka Andršta
+ kapela Chulamanga
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

12.2. od 14.00 hodin
Dětský karneval 
s Křemílkem a Vochomůrkou
Farní klubovna u kostela 
sv. J. Křtitele na nám. B. Hrozného
labutova@seznam.cz

15.2. od 16.30 hodin
Zdravý úsměv
v MC Parníček
www.mcparnicek.cz

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

16.2. od 20.00 hodin
Vinylotéka
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

17.2. od 20.00 hodin
Luisa Kremerová:
Absolventský koncert
Jazz, bigbeat v kině na Husově nám.
www.luftkinoklub.cz

18.2. od 15.00 hodin
A-Z Divadlo: Čáry báby Cotkytke 
aneb Tři zlaté zuby Děda Vševěda
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

18.2. 
Paul Batto & Ondřej Kříž
– Blues, Jazz, Gospel
koncert v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

20.2. od 15.00 hodin
A-Z Divadlo: Čáry báby Cotkytle
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

21.-25.2. 
Bazárek dětského oblečení
v MC Parníček
www.mcparnicek.cz

25.2. od 10.00 hodin
Beseda na téma „Příkrmy“
v MC Parníček
www.mcparnicek.cz

25.2. od 20.00 hodin
SoUsedi, BJTZAAR

ALTERNATIVNÍ AKUSTICKÉ DUO
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

26.2. od 14.00 hodin
MASOPUSTNÍ REJ
Sraz masek na Husově náměstí
labutova@seznam.cz
frankeova@mestolysa.cz

26.2. od 20.00 hodin
Martin Ryšavý: Vrač
autorské čtení + ilmová projekce
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

1.3. od 16.30 hodin
Kultura a umění Říma
beseda s PaedDr. Marií Kořínkovou
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

5.3. od 14.30 hodin
Aerobic s Katkou Bímanovou
v sokolovně na Husově nám.
http://aerobiklysa.tym.cz

5.3. od 20.00 hodin
With Compliments, SO, a host
koncerty v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

12.3. 
Bestiválek 2011
vystoupí: Zuby nehty, Už jsme 

Kulturní kalendář Únor / Březen 2011

Podrobnější informace o akcích se dozvíte na webových stránkách organizátorů.

doma, Jiří Schmitzer, Záviš 
a mnoho dalších
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

18.3. 
Autorské čtení Věry Noskové
DrumKin – tancovačka v rytmu 
zlomených beatů
The Kingsize Boogiemen
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

23.3. 
Improvizovaný Jazzvečer
– jamsession
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

25.3. 
Slávek Janoušek & Luboš Vondrák
folkový koncert v kině na Husově 
náměstí
www.luftkinoklub.cz

28.3.
Phisbacher New York Trio
Jazzvečer v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

28.3.
JAZZFEST
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

Farní charita Lysá nad Labem zve všechny d ti na 

 
 

V sobotu 12. 2. 2011 ve 14.00 ve farní klubovn  
 
 

Hostem odpoledne bude kántry kapela VÁŽKY 
 

P ij te si zatan it, zasout žit a také ud lat radost kamarád m, 
kterým vyrobíte dárek. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Karneval se koná za finan ní podpory M sta Lysá nad Labem 

18. 2. od 20.00 hodin
Luft kino klub Lysá n. L.
vstupné: 80 Kč

PAUL BATTO Jr. DUO
(Slovinsko/CZ)
Paul Batto Jr. – kytara, foukací harmonika, zpěv
a Ondřej Kříž – piano, klávesy
Paul Batto Jr. se narodil v Lublani ve Slovinsku. Pohybuje se po 
Evropě a všude na svých cestách koncertuje. V roce 1994 založil ka-
pelu Riverside Blues Band, se kterou hrával nádherně čisté akustic-
ké blues. S touto kapelou natočil tři CD. V roce 2003 se rozhodl pro 
sólovou kariéru. Jeho současný zpívaný repertoár sestává z jazzových 
a bluesových standardů (Frank Sinatra, Tony Bennett, Duke Ellington, 
George Gershwin atd.). Je to většinou swing ve středním tempu, vedle 
toho též balady a bluesové písničky. Pro vokální projev i kytarovou hru 
Paula Battoa je typické svérázné pojetí, jeho koncerty jsou vždy velkým 
zážitkem.
Více viz: www.batto.org + www.myspace.com/paulbattojr
PAUL „DADDY“ BATTO (akustická a elektrická kytara, zpěv) Paul 
„Daddy“ Batto se narodil v roce 1967 v Lublani ve Slovinsku. Jeho 
otec v něm rozpoznal zájem o hudbu již v útlém věku a koupil malou 
kytaru pro pětiletého rádo-by muzikanta. Tento hoch brnkal svým pal-
cem tak tvrdě, až se mu objevil velký puchýř, který způsobil, že na ky-
taru zase na pár let zapomněl. Až ve 12 letech se začal učit základy, měl 
jednoduchý sen – stát se muzikantem. V roce 1987 Paul opustil Slo-
vinsko a následujících deset let hrál se spoustou kapel, převážně go-
spelových. V poslední době vystupoval jako bluesový zpěvák a kytarista 
a procestoval velkou část Evropy. Bruce Iglauer z Alligator Records 
(Chicago, IL) po poslechu demo nahrávky napsal: „Jsem velmi zau-
jat tvým citem pro staré blues, tvým zdrženlivým a vkusným projevem 
a tvým lehkým swingováním, které je v těchto písních. Tohle je velmi 
dobré blues v každém měřítku.“
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Čt 3.2. od 20.00 hodin 
Seriózní muž
Příjemná židovská verze fi lmu Ame-
rická krása v podání bratří Coenů - 
jejich nejlepší, nejcyničtější a nejvy-
broušenější fi lm posledních let o 
smolaři, kterého Bůh vroucně mi-
loval, a proto jej mnohými protiven-
stvími navštěvoval... 
Drama / USA / Francie / Velká 
Británie / 2009 / 106 min.
Vstupné: 90 Kč

So 5.2. od 18.00 hodin
Na doraz
...aneb Co všechno se může stát 
nervóznímu otci, který se chce do-
stat domů za svou ženou včas. Fra-
jírek Robert Downey Jr. a cvok Zach 

   PROGRAM  Únor 2011   Husovo náměstí 25, Lysá nad Labem, mob.: 773 625 007
kinoklub

AKCE

Pá 4.2. - So 5.2.
Punkrockový víkend:
Pá 4.2. od 20.00 hodin
TmZtM, Tvuj Dědek 
Punk-rockové kapely z Čelákovic 
a Brandýsa nad Labem
Vstupné: 50 Kč
So 5.2. od 20.00 hodin
Criminal Colection, Riot in the 
Air, Qwil 
Punk-rockové kapely z Vsetína, 
Benešova a Lysé nad Labem.

Pá 11.2. od 20.00 hodin
“Báře jede jeřáb” & Jazzvečer 
vernisáž výstavy obrazů a skic 
Báry Čápové, dále improvizovaný 
jazzvečer, hostem mladá freejazzo-
vá kapela Chulamanga z Lysé n. L.

St 16.2. od 20.00 hodin
Vinylotéka
Přijďte si přehrát své oblíbené viny-
ly – kvalitní technika k dispozici.

Čt 17.2. od 20.00 hodin
Luisa Kremerová: 
Absolventský koncert
jazzový a bigbeatový koncert

Pá 18.2. od 20.00 hodin
Paul Batto & Ondřej Kříž
– Blues, Jazz, Gospel
Špičkový swingový a bluesový 
zpěvák, skladatel a kytarista, 
světoběžník slovinského původu 
Paul Batto, doprovázený pozoru-
hodným pianistou Ondřejem 
Křížem. Písně k poslechu na 
www.myspace.com/paulbattojr
Vstupné: 80 Kč 

Ne 20.2. od 15.00 hodin
A-Z Divadlo: Čáry báby Cotkytle 
aneb Tři zlaté zuby Děda Vševěda 
divadlo pro děti od 2 let
Vstupné: 50 Kč  

Pá 25.2.
SoUsedi, BJTZAAR
Vystoupení alternatiního akustic-
kého dua SoUsedi - Karel Žďárský 
(violoncello, kytara) a Martin Peři-
na (kytara, looper), dále improvi-
zace s bubeníkem BJTZARR, poté 
pouze BJTZARR se svou bube-
nickou show, na jejímž konci se 
SoUsedi opět chopí nástrojů a za-
počne společný drum´n´bass /
junglový set (tedy ve složení bicí, 

kytara, violoncello, efekty)
BJTZARR - Pavel Navratovič ja-
ko BJ Tzarr, vystudoval hru na bicí
nástroje na dvou českých konzer-
vatořích, ale je také samouk a ab-
solvent mnoha seminářů (Karel Ve-
lebny’s jazz workshop, Berklee col-
lege of music) se slavnými učiteli 
z nejrůznějších koutů světa. Dnes 
se věnuje zejména electro-akus-
tické sólové improvizaci.
Vstupné: 60 Kč

So 26.2. od 20.00 hodin
Martin Ryšavý: Vrač
– autorské čtení
Po úspěchu rozsáhlého románu 
Cesty na Sibiř nyní přišel Martin 
Ryšavý s dalším “ruským” romá-
nem Vrač, který je monologem 
zkrachovalého divadelního režiséra.

So 26.2. od 21.00 hodin
Medvědí ostrovy – projekce fi lmu 
Ve svém novém fi lmu Medvědí 
ostrovy navazuje Martin Ryšavý na 
své předchozí projekty, zaměřené 
na oblast ruské dálnovýchodní 
Republiky Sacha (Jakutie).
Film se věnuje lidem z nejodlehlejší 
části tohoto území, kterou je Niž-
několymský okres, především pak
správcům rezervace ledních med-
vědů, nacházející se na Medvědích 
ostrovech ve Východosibiřském 
moři. Sleduje jejich putování na 
opuštěnou polární stanici, kde se 
v opuštěném zasněženém prostoru 
potkává minulost se současností.

KINO

Galifi anakis se musí rychle dostat 
k rodící ženě toho hezčího z nich.
Tuhle nesourodou dvojici svede 
shoda náhod na společný road trip, 
který jim oběma změní život.
Komedie / USA / 2010 / 100 min.
Vstupné: 90 Kč    
 
Ne 6.2. od 18.00 hodin
Rodinka 
Další příhody docela normální a 
přesto krásně praštěné a stále sym-
patické rodinky - ztřeštěná puber-
ťačka, pěstitel orchidejí na penzi, 
vášnivý kutil s katastrofálními ná-
sledky, studentka univerzity třetího 
věku, které se stále zapalují lýtka, 
archeolog bez práce, želvičky, roze-
psané detektivky, taneční pro dospě-
lé, vražda na pět způsobů a jedno 
velké stěhování z Ameriky do Čech...
Česko / Komedie / Rodinný / 2010 / 
90 min.
Vstupné: 90 Kč

Út 8.2. od 18.00 hodin
Na vlásku 
Animovaný muzikál o nádherné 
dlouhovlasé princezně Rapunzel, 
která se zamiluje do bandity... Po-
hádka se stala americkým hitem,
předčila v návštěvnosti i nejnověj-
šího Harryho Pottera.
Animovaný / Komedie / Rodinný / 
Muzikál / USA / 2010 / 92 min. 
Vstupné: 90 Kč

St 9.2. od 20.00 hodin
(projekce dvd na sále kina)
Projekt Frankenstein 
Hlavní hrdina sedmnáctiletý Rudi 
se vrací po letech domů a doufá, že 
u matky nalezne lásku i odpověď na 
to, kdo je jeho otcem. Není tam ale 
vítán a jen shodou okolností se oc-
itne na konkursu, kde známý fi lm-
ový režisér hledá nové tváře pro svůj 
fi lm. Tichý a zvláštní mladík tvůrce 
zcela ohromí. Ale strašná událost, 
která následuje, změní všechny 
plány a Rudi se stane monstrem na 
útěku - hledaným vrahem. Režisér 
po chlapci pátrá a oba čeká společná 
cesta, společné vykoupení... 
Drama / Maďarsko / Německo / 
Rakousko / 2010 / 105 min.
Vstupné: 70 Kč

Čt 10.2. od 20.00 hodin
When You´re Strange:
A Film About The Doors
Hrají: Jim Morrison, Johnny Depp  

První celovečerní dokumentární 
fi lm o skupině The Doors napsal a 
režíroval Tom DiCillo a komentář 
namluvil Johnny Depp. Tvůrci v 
něm odkrývají dosud nezveřejněné 
záběry proslulé čtyřčlenné rockové 
kapely. Snímek staví na záběrech 
natočených v letech 1966 - 1971, 
tedy od vzniku kapely až do smrti 
Jima Morrisona.
Dokumentární / Hudební / USA /  
2009 / 86 min. / Režie: Tom DiCillo
Vstupné: 90 Kč

So 12.2. od 20.00 hodin
Poznáš muže svých snů
Vášně, touhy, neklid i stres vykolejí 
v životě nejenom manželský pár 
Alfi eho (Antony Hopkins) a Helenu 
(Gemma Jones), ale i jejich dceru 
Sally (Naomi Watts) s manželem 
Royem (Josh Brolin). Woody Allen 
se oproti minulým fi lmům v těch 
posledních podstatně uklidnil a 
sklízí úspěch - vážněji laděné fi lmy 
mu jdou skvěle.
Komedie / Romantický / USA / 
Španělsko / 2010 / 98 min.
Vstupné: 90 Kč

Ne 13.2. od 15.00 hodin
Planeta 51
Cosi člověčího se blíží k jejich pla-
netě… MY! Animované dobrodruž-
ství od scenáristy Shreka 1 a 2. Zele-
ní obyvatelé Planety 51 žijí spoko-
jeným životem v útulných domcích 
na předměstí, vychovávají děti, 
venčí psíky… Poklidnou idylku ruší
jen strach z mimozemské invaze. Je-
jich obavy se jednoho dne naplní…
Animovaný / Dobrodružný / Kome-
die / Fantasy / Velká Británie / Špa-
nělsko / 2009 / 91 min. 
Vstupné: 90 Kč

Út 15.2. od 20.00 hodin
(projekce dvd na sále kina)
Doba měděná 
Jsme zvyklí dívat se na tzv. třetí 
svět očima zapálených aktivních 
bojovníků proti chudobě a všech 
možných humanitárních organizací. 
Doba měděná proti tomu střízlivě 
ukazuje, že zajímat bychom se 
měli spíše o to, jak tato „nezištná“ 
pomoc vypadá v praxi. Jedinečný 
český dokumentární fi lm nás zavede 
do Zambie, země s významnými 
zásobami mědi... 
Dokumentární / Česko / 2010 / 52 min.
Vstupné: 70 Kč
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Rezervace prostřednictvím SMS 
na tel.: 602 258 582.

Nová otevírací doba kavárny
od 1. 2. 2011:
PO - NE   12 - 24

Happy Hours:
PO - NE  12 - 16
Espresso: 1 placené + 1 zdarma
Latte Machiato: 1 placené + vafl e
nebo zapečené toasty zdarma

VOLNÉ PROSTORY
K PRONÁJMU
Nabízíme obchod (bývalé Pas-
partování) vedle kina k pronájmu
- 25 m2 / wi-fi  / wc / levně.
Informace na tel.: 773 625 007.

PŘIPRAVUJEME

AKCE
5.3.  With Compliments, 
 SO a host
12.3.  Bestiválek 2011 – Chór 
 vážskych muzikantov, Už
 jsme doma, Zuby nehty, Jiří
 Schmitzer, Záviš, J.H.Krcho-
 vský & krchoff band, Pořát 
 jinak, Sek jsi bombónky, Zr-
 ní, Kara Ben MC, Jen tak tak, 
 Mental v Oslu
18.3.  DrumKin – tancovačka 
 v rytmu zlomených beatů
18.3.  Autorské čtení Věry Nos-
 kové z nové knihy Chraňme 

So 19.2. od 20.00 hodin
(projekce dvd na sále kina)
Submarino
Film Thomase Vinterberga je drs-
ným sociálním dramatem o dvou 
bratrech, kteří na kodaňské perife-
rii zkoušejí překlenout trauma z dět-
ství. Kultivovaně natočený a nesmír-
ně emotivní příběh svou vnitřní si-
lou připomíná, že autor je spolutvůr-
cem Dogma 95. 
Drama/ Dánsko / Švédsko / 2010 /  
100 min. 
Vstupné: 70 Kč

Út 22.2. od 20.00 hodin
Paranormal Activity 2
Nejočekávanější hororová událost 
roku. Připravte se na pár bezesných 
nocí. Hlavní roli mají znovu hrát ka-
mery, které mají znepokojeným ma-
jitelům ukázat, co nekalého se děje 
v jejich domově, když spí. Lze před-
pokládat, že děsivější domácí video
si lze představit jen těžko. O hrůzy-
plnosti fi lmu svědčí už to, že po stíž-
nostech diváků přestala některá 
americká kina zařazovat do reklam-
ních bloků jeho upoutávku…
Horor / Mysteriózní / Thriller / 
USA / 2010 / 91 min. 
Vstupné: 90 Kč

St 23.2. od 20.00 hodin
(projekce dvd na sále kina)
Mamut
Příběh se točí kolem úspěšného 
newyorského páru. Leo je tvůrcem 
vzkvétajících webových stránek 
a vkročil do světa peněz a velkých 
rozhodnutí. Ellen je oddanou lékař-
kou na pohotovostní chirurgii a obě-
tovala své dlouhé pracovní směny 
zachraňování životů. Jejich osmiletá 
dcera Jackie tráví většinu času se 
svou fi lipínskou chůvou. Během 
pracovní cesty do Thajska Leo bez-
děčně spustí řetězec událostí, které 
budou mít dramatický dopad...
Drama / Švédsko / Dánsko / 
Německo / 2009 / 125 min.
Vstupné: 70 Kč

Čt 24.2. od 20.00 hodin
(projekce dvd na sále kina)
Dobré srdce
Nostalgická tragikomedie nás za-
vádí do jednoho newyorského baru, 
jehož neurvalý majitel Jacques (Bri-
an Cox) už chce pověsit řemeslo na 
hřebík. Najde si proto na ulici svého 
následovníka, mladého pobudu a 
snílka Lucase (Paul Dano), který 
má ale na barmanskou profesi až 
příliš „dobré srdce“. Lekce otrlosti 

FOLKOVÝ KONCERT
Slávek Janoušek & 
Luboš Vondrák

25.3. od 20.00 hodin
Luft kino klub Lysá nad Labem

vstupné: 80 Kč

může začít… 
Drama / Komedie / Dánsko / Island / 
USA / Francie / 2009 / 95 min.
Vstupné: 70 Kč

Ne 27.2. od 17.00 hodin
Tron Legacy
Designový fi lmový skvost odrážející 
pokrok v počítačových hrách, 
posedlost dokonalostí grafi ky, 
sterilitu počítačových simulací lidí 
i světů, obraz vs. zvuk. Vloni byl 
Avatar působivý svými obrazy a 
živým světem, letos Tron exceluje 
svým počítačovým světem.
Sci-Fi / Akční / Thriller / Dobro-
družný / USA / 2010 / 126 min. 
Vstupné: 90 Kč

 muže, The Kingsize Boogie-
 men – koncert (boogiemen.cz)
23.3.  Improvizovaný jazzvečer – 
 jamsession
25.3.  Slávek Janoušek
 & Luboš Vondrák
 - koncert
28.3. Jazzvečer: Phisbacher New 
 York Trio /USA/
30.4.  Jazzfest

FILM
15.3.  Nickyho rodina
16.3.  Hon na čarodejnice
24.3.  Fimfárum
31.3.  Cizinec
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Kultura a umění Říma
1. března 2011 od 16.30 hodin 

beseda s PaedDr. Marií Kořínkovou
Vstup ZDARMA!

Seminář efektivního učení
pro žáky 2. stupně a studenty

prvních ročníků SŠ
strategie učení, mnemotechnické pomůcky, myšlen-

kové mapy, vtípky a fígle, jak bezbolestně vstřebat 
učební látku a mít více času na zábavu

každé pondělí od 16.00 hodin 
Délka výuky 90 minut, cena 50 Kč.

Městská knihovna
v Lysé nad Labem
Husovo nám. 23 (budova MěÚ - přízemí) 
289 22 Lysá nad Labem, tel.: 325 55 12 55
e-mail: info@knihovnalysa.cz
www.knihovnalysa.cz

Beletrie pro dospělé:
Stephen King, Pod Kupolí - Ser-
gej V. Luk´janenko, Zlá doba pro 
draky – Vlastimil Vondruška, Apa-
ge, Satanas! – Haruki Muraka-
mi, Po otřesech – Michal Viewegh, 
Biomanželka - Peter V. Brett, Poušt-
ní Kopí – Barbara Erskine, Dědictví 
minulosti – Eileen Dreyer, Kdo je na 
řadě? - Paulo Coelho, Valkýry – Jaro-
slav Kmenta, Český špión Erwin van 
Haarlem – Michal Viewegh, Bio-
manželka – Lars Kepler, Hypnotizér 

- Jiří Šulc, Mosty do Tel Avivu – Josef 
Urban, Habermannův mlýn

Naučná literatura pro dospělé:
Lenka Špillarová, Pod africkým 

Výběr nových knih v MěK
sluncem, Keňa, Tanzanie, Zanzi-
bar – František Šesták, Na kole do 
Evropského parlamentu – Anna 
Johana Nyklová, Babka Ťapka na 
kraji světa, aneb, Nový Zéland oči-
ma české babičky – Jiří Hanzelka, 
Legenda H + Z: První cesta Afri-
ka - Amerika

Beletrie pro děti:
Pavel Šrut, Lichožrouti se vra-
cejí – Barbara Nesvadbová, Gar-
píškoviny, aneb, Bibi  a čtyři koč-
ky – Roderick Gordon, Návrat z 
Podzemí – Michael Scott, Zaříká-
vač – Zuzana Pospíšilová, Školní 
detektiv – Miloš Kratochvíl, Mod-
rý Poťouch

Kurz drátování
16. února 2011 od 16.30 hodin

Pokud máte možnost, přineste si malé štípací a tvarovací kleště.

Cena kurzu včetně materiálu je 50 Kč.

Ať mu říkáme masopust, fašank 
nebo karneval, je to vždy jeden 
z nejveselejších a nejbujařejších 
svátků roku. Jeho oslavy v České 
republice jsou o to zajímavější, že 
se v nich odráží jak inspirace be-
nátským karnevalem, tak osobi-
té folklorní tradice. Jedno mají ale 
společné: před nekonečným půs-
tem se lidé chtěli pořádně najíst 
a pobavit, a to s chutí dnes dělá-
me stejně jako před několika sta-
letími.

Masopust označoval období 
od Tří králů až do Popeleční stře-
dy. Čas veselí a hodování vrcholil 
v poslední masopustní dny, těsně 
před čtyřicetidenním půstem před 

Nejveselejší svátek roku?
Masopust!

Velikonocemi. Protože bylo třeba 
najíst se opravdu vydatně, na svá-
tečním stole nesměly chybět kob-
lihy, boží milosti, klobásky, slani-
na, pálenka a víno. Bujará zába-
va končila o půlnoci před Popeleč-
ní středou. Následující ráno ješ-
tě lidé naposledy pojedli mastné 
rohlíky nebo koblihy, oběd byl ale 
přísně postní …

Karnevalové veselí s výzvou 
„buďte tím, čím chcete být!“ 
ovládne i naše město – převáž-
ně z řad žáků, studentů a učitelů 
lyských škol. Kéž by se i dospělí 
odvážili být zase mladí. 

Ať se to vydaří!
Jana Křížová

 
 

 

 
MASOPUSTNÍ REJ 

SOBOTA 26. 2. 2011 OD 14 HODIN 
 
 
PROGRAM: 

• 14.00  SRAZ MASEK NA HUSOV  NÁM STÍ 
• 14.30  PR VOD MASEK M STEM 
• 15.00  PROGRAM S KLAUNY NA NÁM STÍ 
• 15.30  VYHLÁŠENÍ NEJP KN JŠÍ MASKY, 
           D TÍ I DOSP LÝCH 
• 16.00  VOLNÝ PROGRAM, OB ERSTVENÍ,   

          SOUT ŽE PRO D TI 

 
 

 

 
MASOPUSTNÍ REJ 

SOBOTA 26. 2. 2011 OD 14 HODIN 
 
 

MĚSTO LYSÁ NAD LABEM 
KULTURNÍ KOMISE

SPOLEK PRO ROZVOJ MĚSTA
LYSÁ NAD LABEM

VÁS SRDEČNĚ
ZVOU NA
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Ve středu 
1. prosince 
2010 pro-
běhlo škol-
ní kolo sou-

těže v účetnictví MD DAL 2011 
s názvem „O putovní pohár Ob-
chodní akademie Lysá nad La-
bem“. Do školního kola se s ver-
vou pustilo 8 studentů ze 4. A 
a 5 studentů ze 4. B. Soutěž 
zahrnovala teorii i účetní příkla-
dy, které prověřily účetní zdatnost 
soutěžících a znalosti z účetnictví 
v rozsahu středoškolského učiva. 

Putovní pohár získal Jakub 
Beznoska ze 4. A (viz foto), kte-
rý úspěšně zvládl 72,58 % účet-
ních příkladů, na druhém mís-
tě skončila s velmi kvalit-
ním výsledkem 72,48 % úspěš-
nosti Lucie Jelínková ze 4. B 
a na místě třetím Vendula Hrud-
ková ze 4. A (69,35 % úspěšnosti). 
Všichni tři byli oceněni sladkost-
mi a poukázkou na výběr knih 
v knihkupectví Cesta, a na-
víc první dva jmenovaní po-
stupují do celostátního kola
soutěže, které se koná 25. – 
26. ledna 2011 ve Znojmě. 
Celostátní kolo organizuje Ob-
chodní akademie a Jazyková ško-
la ve Znojmě a také znojemská 
Soukromá vysoká škola ekono-

Ve dnech 13. - 15. prosince 2010 
proběhl na Obchodní akademii 

Ekonomický projekt na Obchodní akademii v Lysé nad Labem

Školní kolo soutěže v účetnictví
MD DAL 2011

v Lysé nad Labem ekonomický 
projekt pro žáky 3. ročníků. I letos 

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

ho připravily učitelky ekonomic-
kých předmětů Ing. Věra Rampová 
a Ing. Jana Tomková. Studenti pra-
covali v týmech, jejichž složení bylo 
určeno losem, vymysleli si název 
týmu, a dokonce si sami určovali 
pracovní tempo.

Projekt se skládal ze dvou vědo-
mostních testů - jednoho pro skupi-
ny a druhého pro jednotlivce. Další 
úkoly byly ryze praktické. Skupiny 
naplánovaly fi ktivní poznávací zá-
jezd do Itálie pro studenty naší ob-
chodní akademie. Další úkol sou-
visel s hledáním a fi nancováním 
bytu podle předem daných kritérií 
(např. zaměstnání v Praze, doprav-

ní dostupnost do centra Prahy max. 
1 hodina atd.) Praktické úlohy 
zpracovávaly skupiny do power-
pointových prezentací, které hod-
notila porota ve složení Ing. Iva-
na Polenová - vedoucí fi nanční-
ho odboru MěÚ Lysá nad Labem, 
Jitka Soldátová - manažerka VLL, 
Ing. Věra Rampová, Ing. Jana Tom-
ková a RNDr. Ivana Dvořáková - 
ředitelka OA. Nejlepší byla skupina 
s názvem Criss Cross ve složení Pet-
ra Bendlová, Aneta Jandová, Marek 
Zeman a Natálie Zuranová. Blaho-
přejeme!

Mgr. Veronika Brynychová
                                 a studenti OA

mická. Záštitu nad soutěží převzal 
Institut Svazu účetních.

Všem jmenovaným studentům 
gratulujeme a postupujícím drží-
me palce, aby se ve velké konku-
renci umístili co nejlépe.

 Ing. Vladimír Kopecký

Ve čtvrtek 6. 1. 
se 1. stupeň ZŠ 
Bedřicha Hroz-
ného zúčastnil 
velkého pokusu, 
zda se podaří 

svázat tak dlouhou šálu, která by se 
ovinula kolem naší školy.

Při této akci děti musely proká-
zat jistou zručnost při zavazování 
uzlů, smysl pro orientaci v prostoru 
nebo kamarádskost a spolupráci při 
spojování jednotlivých částí. Využili 
jsme i práci ve skupinách, při které 
je třeba umět komunikovat s ostat-
ními dětmi. Někteří uplatnili svojí 
kreativitu při vlastnoručním zdobe-
ní šály z prostěradla. Uplatnili jsme 
i matematické dovednosti při od-

Naše škola má šálu!

hadu a měření délky. Venku jsme 
se všichni krásně protáhli a užili si 
zimního mrazivého počasí.

Nakonec jsme dosáhli vytouže-
ného výsledku – povedlo se nám 
omotat celou školu, dokonce téměř 
dvakrát. V tipování zvítězila 1.B, 
která byla odměněna sladkou ce-
nou, druhý nejlepší odhad měla 1.A  
a třetí pak 3.A. Nejdelší úsek šály 
dodala 4.A – 46 m.

U schodiště v naší škole jsou vy-
stavené nejhezčí ručně malované 
šály.

Děkujeme všem za účast v této 
akci.

Mgr. J. Chalupová
Mgr. A. Koňaříková

Mgr. V. Kindlová
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Mateřská škola Pampeliška
je plná šikovných dětí

Mateřská škola Pampeliška se 
koncem roku zúčastnila výtvar-
né soutěže „Kdy už přijde Ježíšek“ 
pořádanou fi rmou Sofi a produkce, 
jejímž patronem byl starosta města 
Kolín Mgr. Vít Rakušan.

Do soutěže byly poslány 3 ob-
rázky vyrobené různými výtvarný-
mi technikami (koláž, prstové bar-
vy, práce s přírodním materiálem) 
na vánoční téma.

Mateřská škola se umístila na 
úžasném 1. místě s obrázkem „ Slů-
ně v zimě“, (kterým jsme mimocho-
dem současně usilovali i o 1. mís-
to v internetové soutěži o pružino-
vé houpadlo).

Vyhlášení výsledků celé soutěže 
se konalo 8. 1. 2011 v obchodním 
centru Futurum v Kolíně. Cenou za 
1. místo v této výtvarné soutěži bylo 
vybavení a herní prvky v hodnotě 
3 000 Kč. Ceny vítězům osobně pře-
dával sám starosta města Kolín.

Za tento úspěch bych velice ráda 
poděkovala především celému pe-
dagogickému sboru mateřské ško-
ly Pampeliška, který odvádí kvalit-
ní pracovní výkony, díky kterým je 
možné naši mateřskou školu dů-
stojně reprezentovat v obdobných 
soutěžích.

Kristýna Kaňková, DiS. 
    ředitelka školy

Od začát-
ku roku se 
mnozí žáci 
školy J. A. 
Komenské-
ho zúčastnili 

řady soutěží.                                                  
V září se konalo okresní kolo 

Přespolního běhu. Z děvčat byla 
nejúspěšnější Iva Hradecká z 9. B, 
která obsadila 1. místo ve své kate-
gorii, celkově dívky obsadily 3. mís-
to na okrese. Michal Kyncl ze stej-
né třídy obsadil v kategorii chlapců 
8. - 9. tříd 2. místo, celkově chlapci 
obsadili také 2. místo.

V říjnu jsme získali pohár za 
3. místo v okresním turnaji ve Stol-
ním tenise, díky chlapcům z devítek 
z naší školy.

Ve vánočním turnaji v Elektro-
nických šipkách bodovali v kate-
gorii 6. - 7. r. Michaela Vanco-
vá (obsadila 1. místo), v kategorii 
8. - 9. ročník Petr Hajný (obsadil 
2. místo).

J. A. K. soutěžíme na naší škole?

Před vánočními prázdninami sé-
rii turnajů doplňuje tradiční lyská 
Vánoční laťka. Mezi úspěšné sko-
kany naší školy patří za katego-
rii 7. ročník - Nela Jirásková – 120 
cm, David Šenkeřík – 125 cm,
Václav Řehák – 125 cm; za 8. - 9. 
ročník: Barbora Jonášová – 115 
cm, Josef Šenkeřík – 145 cm, Petr 
Rubeš – 140 cm, Jakub Líbal – 
140 cm. Nejlepší výkon v kategorii 
8. - 9. ročník předvedl Václav Haj-
ný, stylem nůžky zdolal výšku 
150 cm a po té stylem fl op výšku 
155 cm! Dále již z bezpečnostních 
důvodů neskákal. 

Poslední sportovní „akcí“ loň-
ského roku byly Vánoční turnaj ve 
vybíjené (6. a 7.ročník) a Vánoční 
turnaj ve volejbale (8. a 9. ročník), 
v letošním roce si volejbal s druž-
stvem žáků zahráli také učitelé. 

Dále následuje soutěž přírodo-
vědný Klokan, ve které mezi nej-
úspěšnější řešitele patří Pavel 
Špecht z 8.A, Alžběta Křížková 

z 9.A a Petr Moucha z 8.B. 
Celkem 30 žáků II. stupně úspěš-

ně vyřešilo 1. kolo Astronomic-
ké olympiády a postupují do kore-
spondenčního kola této soutěže. 

Žáci 7.A se od ledna (po dobu 
4 měsíců) účastní vědomostní sou-
těže „Najdi, co neznáš!“. 

V matematické soutěži Pa-
dák, kterou vyhlašuje gymnázium 
v Nymburce, jsou zatím velmi 
úspěšní žáci Václav Hajný z 9.B 
a Barbora Jonášová a Alžběta 
Křížková z 9.A, pravděpodobně 
se o prvenství utkají mezi sebou, 
ostatní školy postupně odpadávají.

V posledních dnech proběhlo 
školní kolo Dějepisné olympiády. 
Na prvních pěti místech s postu-
pem do okresu se umístili tito žáci 
z 9. r. Alžběta Křížková, z 8. r. 
Zbyněk Formánek, Pavel Špecht, 
Alexandr Man, Petr Moucha.

„Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člo-
věkem“. Školní kolo Soutěže v ang-
lickém jazyce i Olympiády v českém 

jazyce s přehledem vyhrála Alžbě-
ta Křížková z 9.A a postupuje do 
okresních kol.

Soutěží také žáci I. stupně. V lis-
topadu proběhlo školní kolo Pytha-
goriády pro 5. ročníky. Úspěšný-
mi řešiteli jsou z 5.A David Dvor-
ský, Matyáš Uvíra, Hedvika Krát-
ká, Marek Schlauf, Barbora Ha-
lušková, Jaroslava Mrázová; 
z 5.B Štěpán Sedláček, Miroslav 
Coubal. 

Také máme úspěšné řešitele  
školního kola  Matematické olympi-
ády pro 5. ročník. I oni postupují do 
okresního kola - Jaroslava Mrázo-
vá, Radek Moucha, Barbora Ha-
lušková, Kateřina Mokrá, Matyáš 
Uvíra, David Dvorský, Radek Vo-
secký, Miroslav Coubal, Jindřich 
Pavlíček. Většina z těchto dětí bude 
(k velké lítosti školy) od začátku 
dalšího školního roku studentem 
primy některého gymnázia.

Mgr. Jana Šenfelderová,
zástupkyně ředitelky školy

včetně daňových přiznání a účetního poradenství

e-mail: zdenka-cerna@volny.cz
mobil: 731 457 359

ÚČETNÍ SERVIS
daňová evidence - fyzické osoby

účetnictví - právnické osoby
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Prezentační schůzka
se uskuteční dne 7. 3. 2011 (pondělí) od 15.30 hodin 
•  místo schůzky - prostory MŠ Pampeliška 
•  schůzku povede ředitelka MŠ 
•   program – představení MŠ – prostředí školy
  (areál, budovy, třídy), školní vzdělávací program,
  personální obsazení 
•   předání písemných materiálů – Žádost o přijetí a související 
    dokumenty 
•   diskuse – dotazy a odpovědi 
(Vyzvedávat si přihlášky k zápisu do MŠ bude možné i ve dnech 
8. 3. a 9. 3. 2011)

Předávání žádostí
dne 23. 3. 2011 (úterý) od 8.00 do 11.00 a od 13.00 do 15.00 hodin 
•   řádně vyplněny všechny požadované údaje 
•   zákonný zástupce předá žádost osobně k rukám ředitelky školy 
•   s sebou přinese rodný list dítěte a doklad o trvalém bydlišti 

Nahlížení do spisu a předběžné informování
dne 7. 4. 2011 (středa) od 13.00 do 15.00 hodin 
•   žadatel získá informace o počtu všech zájemců, o pořadí 
  v seznamu (dle kritérií) 

Předávání rozhodnutí
dne 13. 4. 2011 (středa) od 9.00 do 15.00 hodin 
•   předá ředitelka školy do rukou zákonného zástupce (osobně) 

S ředitelkou školy je možné dohodnout individuelně
(v nutných případech) jiné termíny!

,

Přijímání dětí do MŠ Pampeliška 
k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2011-2012 

MATEŘSKÁ ŠKOLA
MAŠINKA
SÍDLIŠTĚ 1512, 1516
LYSÁ NAD LABEM

zve zájemce o předškolní vzdělávání na zápisovou schůzku
dne 3. 3. 2011 /čtvrtek/ od 16.00 hodin v prostorách MŠ.

Schůzka je informativní. Prosíme o účast bez dětí. Děkujeme.

Další informace získáte na webových stránkách školy
www.ms-masinka.cz

OLA

Zápis do Mateřské školy
Čtyřlístek v Lysé nad Labem

7. - 8. 3. 2011 od 9.30 do 15.00 hodin si rodiče vyzvednou
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

22. 3. 2011 od 15.30 hodin proběhne v MŠ Čtyřlístek informační 
schůzka pro rodiče, kteří přinesou řádně vyplněný formulář. 
Přijďte prosím bez dětí.

12. 4. 2011 od  9.30 do 15.00 hodin:
Výzva - rodiče si mohou přijít  nahlédnout do spisu.

19. 4. 2011 od  9.30 do 15.00 hodin bude ředitelka školy vydávat 
Rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte do MŠ.

Zápis do MŠ Dráček
Lysá nad Labem – Litol

8. 3. 2011 srdečně zveme nové zájemce o MŠ na pohádku Na tom 
našem dvoře od 9.00 hodin, kterou hraje divadlo Koloběžka pří-
mo v MŠ.
Tuto pohádku shlédnete společně s dětmi, které již mateřskou ško-
lu navštěvují. Zde si rodiče převezmou přihlášku do MŠ a dostanou 
bulletin, kde budou všechny pokyny ohledně MŠ.
Přihlášku si můžete vytisknout i na našich internetových stránkách 
www.msdracek.cz.

22. 3. 2011 bude od 16.00 hodin schůzka s rodiči nových dětí, kde 
máte možnost odevzdat přihlášku, zástupci MŠ Vám mohou zod-
povědět případné dotazy. Zde se dozvíte o přibližném počtu uvol-
něných míst, přibližný počet vydaných přihlášek a podrobné sezná-
mení s kritérii- bodovým ohodnocením (kritérium je příloha žádos-
ti Čj 25/2010).

6. 4. 2011 podle §36 odst.3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 
oznamuji, že v zahájeném správním řízení ve věci žádosti o přijetí 
k předškolnímu vzdělávání podle § 34 odst.3 zákona č. 561/2004 
Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání dítěte je Vám, jako zákonnému zástupci, dána možnost 
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a to v budově příspěvkové or-
ganizace MŠ Dráček Lysá nad Labem - Litol, Mírová 430 v kance-
láři ředitelky MŠ v době od 14.00 do 16.00 hodin.

13. 4. 2011 si v době od 13.00 do 15.00 hodin vyzvedněte osobně 
rozhodnutí pro školní rok 2011/2012 s nástupem od 1. 9. 2011. Zá-
konný zástupce, který si rozhodnutí nevyzvedne, bude mu doruče-
no. Prosíme o osobní vyzvedávání, které si ten den můžete po tele-
fonické domluvě i časově upravit.

V á ž e -
ní čtenáři, 
v prosin-
covém vy-
dání Listů 
jsem zva-
la obča-
ny na vý-
stavu vý-
robků na-

šich žáků na Výstavišti a vánoč-
ní koncert v naší škole. Moc nás 
potěšila návštěvnost na Výstavišti 
i na našem koncertě ve škole. Ne-
jen tyto akce nám udělaly radost, 
ale asi největší radostí a chlou-
bou je výhra, kterou škola získala. 
V létě rádio Frekvence vyhlásilo 
soutěž “Lipánkova škola”. Pa-
ní učitelka Valešková se kontakto-
vala s rádiem a po zaslání instruk-
cí jsme se zapojili do soutěže. Žáci 
sbírali víčka od smetanového kré-
mu Lipánek. Z víček spolu s vyu-
čujícími vyrobili a vymodelovali 
“Lipánkovo město” a “Lipánko-

Naše velká výhra
vo moře”. Poté pan učitel Křivá-
nek nafotil naše díla a zaslali jsme 
je do rádia. Obrovské překvapení 
přišlo ve formě zprávy, že to naše 
“Lipánkovo město” získalo prv-
ní cenu, tj. TÝDENNÍ POBYT 
ve Skiareálu Lipno a Lipánkova 
strava na celý týden pro 30 dětí 
a 4 dospělé. Na týdenní pobyt od-
jíždíme 27. února 2011. Z výhry 
máme obrovskou radost, je to 
naše první opravdová výhra, pro-
tože i když se zapojujeme do růz-
ných soutěží, vždy na nás “zbyde” 
pouze zvláštní cena, zvláštní oce-
nění. Nejsme nevděční nebo ne-
skromní, máme ze všech uznání 
a cen také radost. Tato cena má 
pro nás velké zadostiučinění. 
Chtěla bych poděkovat všem dě-
tem, učitelům za kreativní práci 
s dětmi a oceněným přeji příjem-
ný pobyt, hodně sněhu a odpočin-
ku.

Mgr. Irena Dlabolová,
zástupkyně ředitele

Fotografi e Lysé n. L. - www.vejnar.com/lysa
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Program Únor 2011

POZOR! O jarních prázninách
7. - 11. 2. 2011 je MC zavřené!

NABÍZÍME TENTO PROGRAM 

Pro děti:

každý pátek dopoledne 
Miminkoviny pro děti od narození do 1 (1,5) roku s maminkou

každou středu dopoledne
Hudební škola Yamaha – Hrátky s robátky pro děti 
od 4 do 18 měsíců

každé úterý odpoledne a ve středu dopoledne
Hudební škola Yamaha – První krůčky k hudbě pro děti 
od 18 měsíců od 4 let

každý čtvrtek dopoledne
Hravé cvičení s hudbou a náčiním pro rodiče
a děti ve věku 1,5 až 2 roky 

každé úterý dopoledne
Hravé cvičení s hudbou a náčiním pro rodiče
a děti ve věku 2 až 3 roky

každé úterý a čtvrtek odpoledne
Tvořeníčko pro děti od 3 let - V ZIMĚ 2x TÝDNĚ!

každou středu odpoledne
Angličtina pro děti od 3 let

každou středu odpoledne 
Taneční školička pro děti od 3 do 6 let

každé pondělí odpoledne
Hravé cvičení pro předškoláky pro děti od 4 do 6 let

každé úterý odpoledne
Hudební škola Yamaha – Rytmické krůčky pro děti 
od 4 do 6 let

Pro dospělé:

každé pondělí dopoledne
Chi-Toning s hlídáním dětí

každé pondělí dopoledne
Aerobic s hlídáním dětí

každé úterý dopoledne
Pilates s hlídáním dětí

každé úterý v podvečer
Chi-Toning

každý čtvrtek dopoledne
Cvičení na míčích s hlídáním dětí

každý čtvrtek odpoledne 
Cvičení pro těhotné s hlídáním dětí

každý čtvrtek v podvečer
JÓGA neboli relaxační cvičení

každý pátek dopoledne
Miminkoviny pro děti od narození do 1 (1,5) roku s maminkou

Upozorňujeme na tyto novinky / akce v programu:

úterý 15. 2. od 16.30 hodin
ZDRAVÝ ÚSMĚV aneb jak si děti mají správně čistit zoubky

středa 16. 2. až pátek 18. 2.
PŘÍJEM věcí na BAZÁREK dětského oblečení, potřeb pro 
děti, hraček a těhotenského oblečení

pondělí 21. 2. až pátek 25. 2.
PRODEJ věcí na BAZÁRKU dětského oblečení, potřeb pro 
děti, hraček a těhotenského oblečení

pátek 25. 2. od 10.00 hodin
v rámci Miminkovin beseda na téma: PŘÍKRMY – JAK 
A KDY ZAVÁDĚT, PRAVIDLA A DOPORUČENÍ;  akce 
se koná v rámci programu Ambasadorky a pro všechny 
účastníky čeká drobný dárek

Více informací a aktuální oznámení na www.mcparnicek.cz
MC Parníček - Československé armády 29/11, Lysá nad Labem, 

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

Hernu máme otevřenou:
PO 9.00 - 12.00
ÚT - ČT 9.00 - 12.00 14.00 - 18.00
PÁ 9.00 - 12.00

od pondělí 21. 2. do pátku 25. 2. 2011
od 9 do 12 hod. a od 14 do 18 hod.

Máte doma zachovalé dětské věci, které je Vám líto 
vyhodit? Zkuste je prodat na Bazaru, který se bude konat 

v našem mateřském centru Parníček na adrese
Čsl. Armády 29/11, Lysá nad Labem.

Přijímáme čisté oblečení pro děti do 12 let, kočárky, potřeby 
pro děti (váhy, postýlky, houpačky, kola apod.) a těhotenské 

oblečení, a to od středy 16. 2. do pátku 18. 2. v čase 
od 9 do 12 hodin a od 14 do 18 hodin.

Za každý kus oblečení a věci bez ohledu na prodejní cenu, který 
budete chtít prostřednictvím Mateřského centra prodat,

vybíráme poplatek ve výši 3 Kč, od členů Klubu přátel 
MC Parníček poplatek ve výši 2 Kč.

Pro urychlení odběru věcí PROSÍME o vyplnění DVOJMO 
seznamu věcí na formulář, který je ke stažení na našich 

webových stránkách (www.mcparnicek.cz) anebo na recepci.
DĚKUJEME.

   BAZÁREK
dětského oblečení do 12 let, 

potřeb pro děti, hraček 
a těhotenského oblečení

                    Mateřské centrum Parníček a
                    Mgr. Eva Hasprová, dentální hygienistka

                    zvou rodiče na prezentaci projektu na téma:

ZDRAVÝ ÚSMĚV
 v úterý 15. 2. od 16.30 hodin

Projekt Zdravý úsměv je zdravotně preventivní program se 
zaměřením na prevenci zubního kazu a paradontopatii rodičů

a dětí především do 6 let věku. 

Součástí projektu je také ukázka, jak se správně pečuje
o zuby dospělých i o první zoubky dětí.

Přijďte se informovat, jak byste se měli správně starat 
o zoubky svých dětí. Přijít můžete i s dětmi, které si 

mohou pohrát v naší herně.

Cena 30 Kč

(přednášku připravujeme i na dubnové páteční dopoledne)
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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 3.2. MUDr. Dáňová
Pá 4.2. MUDr. Čerňanská
So 5.2. MUDr. Matasová
Ne 6.2. MUDr. Matasová
Po 7.2. MUDr. Čerňanská
Út 8.2. MUDr. Matasová
St 9.2. MUDr. Chocholová
Čt 10.12. MUDr. Dáňová
Pá 11.2. MUDr. Matasová
So 12.2. MUDr. Dáňová
Ne 13.2. MUDr. Dáňová
Po 14.2. MUDr. Čerňanská
Út 15.2. MUDr. Matasová
St 16.2. MUDr. Chocholová
Čt 17.2. MUDr. Dáňová
Pá 18.2. MUDr. Dáňová

So 19.2. MUDr. Chocholová
Ne 20.2. MUDr. Chocholová
Po 21.2. MUDr. Čerňanská
Út 22.2. MUDr. Čerňanská
St 23.2. MUDr. Chocholová
Čt 24.2. MUDr. Dáňová
Pá 25.2. MUDr. Chocholová
So 26.2. MUDr. Čerňanská
Ne 27.2. MUDr. Čerňanská
Po 28.2. MUDr. Čerňanská
Út 1.3. MUDr. Matasová
St 2.3. MUDr. Chocholová
Čt 3.3. MUDr. Dáňová
Pá 4.3. MUDr. Čerňanská
So 5.3. MUDr. Matasová
Ne 6.3. MUDr. Matasová

Středočeši jsou výrazně ohroženi civilizačními chorobami
Obyvatelé Středočeského kraje 

mohli získat od června do prosince 
2010 cenné informace o svém zdra-
ví v rámci akce Dny zdraví s VZP. 
Mobilní poradenské centrum VZP 
navštívilo 14 měst Středočeského 
kraje a jeho bezplatné služby využi-
lo přes 2 700 zájemců. Zjištěné vý-
sledky ukázaly, že Středočeši jsou 
výrazně ohroženi civilizačními cho-
robami. Více než třetina návštěvní-
ků mobilního poradenského centra 
VZP měla zvýšenou nebo dokonce 
vysokou hladinu cholesterolu v krvi 
a více než dvě třetiny návštěvníků 
měly zvýšené množství tělesného 
tuku! Mezi kožními nálezy bylo ob-
jeveno 33 zhoubných nádorů, z toho 
6 melanomů. Lysá nad Labem se 
v počtu obyvatel s hladinou cho-
lesterolu v normě umístila až 
na 10. místě, v počtu obyvatel 
s tělesným tukem v normě na 
6. místě. Mezi kožními nálezy 
zde byly objeveny 2 zhoubné.       

Významný výskyt civilizačních 
chorob je důsledkem životního sty-
lu současné populace. Každý dru-
hý Čech má nadváhu, téměř 70 % 
dospělých Čechů má vyšší hladinu 
cholesterolu, více než 760 000 Če-
chů má cukrovku. V prevenci civi-

lizačních chorob hraje nejdůleži-
tější roli ozdravení životního stylu 
a s tím související znalost zdravot-
ního stavu. „Všeobecná zdravotní 
pojišťovna klade na prevenci a zdra-
vý životní styl velký důraz, a proto or-
ganizuje akce, jejichž cílem je před-
cházet vzniku závažných onemoc-
nění. Jednou z takových akcí jsou 
Dny zdraví s VZP,“ říká Ing. Pavel 
Pivrnec, pověřený řízením Kraj-
ské pobočky VZP pro Středočes-
ký kraj. „V mobilním poradenském 
centru VZP mohli obyvatelé Středo-
českého kraje v roce 2010 zjistit, ja-
kou mají hladinu cholesterolu a cuk-
ru v krvi, jaký mají krevní tlak, pulz 
a množství tělesného tuku, jak upra-
vit svůj jídelníček a ozdravit život-
ní styl. Také se mohli dozvědět, jaké 
riziko pro ně představují znaménka 
a pihy na jejich kůži,“ dodává Ing. 
Pivrnec.

Přes 50 % úmrtí v České repub-
lice způsobují srdečně-cévní one-
mocnění. Jedním z hlavních riziko-
vých faktorů vzniku těchto onemoc-
nění je zvýšená hladina cholesterolu 
v krvi (tj. nad 5 mmol/l), která byla 
v rámci Dnů zdraví s VZP 2010 na-
měřena u 35 % vyšetřených Stře-
dočechů. „Nebezpečí vysoké hladi-

ny cholesterolu si většina lidí uvědo-
mí až při prvním srdečním infarktu 
nebo mozkové mrtvici, ale to může 
být na nápravu už pozdě,“ varuje 
nutriční terapeutka Michala Bou-
kalová a radí: „důležité je hladinu 
cholesterolu sledovat a včas jejímu 
zvyšování zabránit. Lidé se zvýšenou 
hladinou cholesterolu by měli výraz-
ně omezit konzumaci potravin živo-
čišného původu (vnitřnosti, máslo, 
sádlo) a více konzumovat potraviny 
rostlinného původu (zeleninu, ovo-
ce, oleje). Měli by se pravidelně hýbat 
a neměli by kouřit.“ 

Ještě větším problémem Středo-
čechů je zvýšené množství tělesné-
ho tuku, které bylo v mobilním po-
radenském centru VZP zjištěno 
u 72 % vyšetřených! „Ženy s více 
než 30 % a muži s více než 20 % 
tuku v těle jsou ohroženi celou řa-
dou problémů včetně takových zdra-
votních rizik, jako je rozvoj cukrov-
ky, vysokého krevního tlaku a ne-
mocí srdce. Množství tělesného 
tuku sníží především pravidelný 
aktivní pohyb (tři dny v týdnu ale-
spoň hodinu a dostatečně intenziv-
ně) a potom také pestrý a vyvážený jí-
delníček s přiměřenou energetickou 
hodnotou,“ doporučuje nutriční te-
rapeutka Boukalová. 

Návštěvníci mobilního poraden-
ského centra VZP využívali také 
služby dermatologa, který kontro-
loval kožní znaménka a radil, jak 
předcházet vzniku zhoubných ná-
dorů nebo jak je včas rozpoznat. 
„Nejagresivnějším a nejzhoubněj-
ším kožním nádorem je melanom, 
kterým u nás každý rok onemoc-
ní 1500 lidí a pětina z nich na něj 
zemře. Dobrou prognózu přitom 
mají pouze ti pacienti, kterým je od-
straněn v naprosto počátečním stá-
diu,“ varuje Prof. MUDr. Petr Aren-
berger, DrSc., přednosta Derma-
tovenerologické kliniky Fakultní 
nemocnice Královské Vinohrady
v Praze. V rámci Dnů zdraví s VZP 
bylo odhaleno přes tisíc kožních 
nálezů, z nichž 3 % tvořily zhoub-
né nádory včetně melanomů. „Pre-
ventivní prohlídky kožních znamé-
nek jsou důležité zejména pro oso-
by, které mají světlou kůži s piha-
mi, které mají větší množství mateř-
ských znamének, v jejichž rodině se 
vyskytl melanom, které se v dětství 
spálily, které pravidelně tráví dovole-
nou u jižních moří nebo blízko rovní-
ku, kterým nově vzniklo nebo se mění 
pigmentové znaménko,“ radí Prof. 
Arenberger.

Pavlína Perlíková
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C e n t r u m 
primární pre-
vence občan-
ského sdru-
žení Semira-
mis, které po-

skytuje služby v oblasti primár-
ní prevence rizikového chování 
na základních školách a zabývá se 
v tomto směru také vzděláváním 
pedagogů, chystá ve Středočeském 
a Královéhradeckém kraji zavede-
ní komplexního dlouhodobého 
programu specifi cké primární pre-
vence pro žáky II. stupně základ-
ních škol. Zařízení a služeb zamě-
řených právě na prevenci rizikové-
ho chování dětí a mládeže ve škol-
ním prostředí je totiž v obou kra-
jích stále nedostatek. Tento projekt 
je spolufi nancován Evropským so-
ciálním fondem a státním rozpoč-
tem České republiky.

O b č a n s k á 
sdružení La-
xus a Semira-
mis, která po-
skytují služby 
v oblasti pro-

tidrogové prevence, udělala další 
krok k postupnému slučování obou 
organizací do jednoho celku, jak 
o tom v loňském roce rozhodly 
členské základny obou sdružení.

Od 1. ledna 2011 přešlo K-cen-
trum Nymburk, dosud provozo-
vané Semiramis o.s., pod hlavič-
ku Laxus o.s. a stalo se tak dal-
ším centrem budoucího sloučené-
ho celku, jehož název bude právě 
Laxus o.s. se sídlem v Nymburce 
a působností ve Středočeském, 
Královéhradeckém, Pardubickém 
a Libereckém kraji. Zároveň obě 
sdružení sloučila pod hlavičku La-
xus o.s. svá Centra drogových slu-
žeb ve vězení, která pracují s uživa-

Laxus o.s. a Semiramis o.s. pokračují ve slučování obou organizací

Semiramis zavádí nový program prevence rizikového chování na ZŠ

teli drog ve výkonu trestu.
Od začátku letošního roku mají 

také obě občanská sdružení novou, 
společnou organizační strukturu 
s jedním ředitelem – Pavlem Plač-
kem. Podle ní mimo jiné zanikla 
v obou sdruženích funkce od-
borných ředitelů a namísto toho 
vznikly posty vedoucích služeb, 
kteří pod svým vedením sdružují 
všechna centra stejného zaměření 
(jedno vedení K-centra Nymburk, 
K-centra Mladá Boleslav, K-cen-
tra Hradec Králové a K-centra 
Pardubice, nebo společné vedení 
Centra terénních programů Stře-
dočeského kraje, Centra terén-
ních programů Královéhradecké-
ho kraje, Centra terénních progra-
mů Pardubického kraje).

Celkově Laxus o.s. a Semiramis 
o.s. pod společným vedením nyní 
provozují tyto programy:

• K-centrum Nymburk (Laxus), 
 K-centrum Mladá Boleslav 
 (nyní ještě Semiramis), K-cen-
 trum Hradec Králové (Laxus), 
 K-centrum Pardubice (Laxus)

• Centrum terénních programů 
 Středočeského kraje (Semira-
 mis), Centrum terénních pro-
 gramů Královéhradeckého kra-
 je (Laxus), Centrum terénních 
 programů Pardubického kraje 
 (Laxus)

• Ambulantní centrum Hradec 
 Králové, Ambulantní centrum 
 Pardubice (Laxus)

• Centrum drogových služeb ve 
 vězení (Laxus)

• Centrum primární prevence 
 (Semiramis)

Obě sdružení tedy dohromady 
poskytují své služby v oblasti pro-
tidrogové prevence na území čtyř 
krajů – Středočeského, Králové-
hradeckého, Pardubického a Li-
bereckého.  

Cílem sloučení Laxus o.s. a Se-
miramis o.s. je zajištění fungo-
vání služeb a jejich další rozvoj, 
zefektivnění řízení a propojení 
know-how, lidského potenciálu 
i odborných zkušeností. 

Vedení obou organizací rozhod-
lo, že proces slučování bude vzhle-
dem ke své náročnosti a závazkům 
obou sdružení vůči vnějším sub-
jektům rozdělen do několika etap a 
zřejmě potrvá i několik let. 

Více o činnosti a nabídce jednot-
livých center a kontakty najdete na 
www.laxus.cz a www.os-semira-
mis.cz. 

Ondřej Urbanec,
PR manažer Semiramis o. s.

„V rámci projektu chceme ino-
vovat a rozšířit stávající Program 
dlouhodobé primární prevence 
(Program DPP) zaměřený na ri-
zikové chování, zdravý životní 
styl a zdravé mezilidské vztahy 
a zavést ho a pilotně ověřit na 
22 školách. Dále zajistíme pod-
půrný preventivní servis pro pe-
dagogické pracovníky. Před-
pokládáme účast 3000 žáků 
II. stupně ZŠ, 225 pedagogů 
a 19 lektorů, kteří budou program 
zajišťovat,“ upřesňuje vedoucí 
Centra primární prevence Semi-
ramis o.s. Markéta Exnerová. 

Podstatou Programu DPP je 
dlouhodobé působení na žáky zá-
kladních škol, které začíná v šes-
tém ročníku a postupuje s nimi ná-
vazně 4 roky, tedy až do ročníku 
devátého. Po celou dobu s třídou 
pracuje dvojice vyškolených od-

borných lektorů za aktivní účasti 
třídního učitele. Lektoři se s třídou 
setkávají zpravidla jednou za polo-
letí. Program je veden interaktiv-
ní formou s využitím řady psycho-
sociálních her, technik a zážitkové 
pedagogiky.  

„Prostřednictvím zážitku se 
žákům snažíme předávat pozi-
tivní životní hodnoty a posto-
je, pravdivé informace o různých 
formách rizikového chování a v 
celém průběhu programu  pracu-
jeme s tématy, jako jsou podpora 
sebevědomí, zdravá komunika-
ce, pozitivní mezilidské vztahy, 
práce s agresivitou, s intoleran-
cí, sebeovládáním, asertivitou, 
odmítáním, stresovými situace-
mi a například i s úzkostí. Pro-
gram DPP je také úzce zaměřen 
na práci s kolektivem – zdravá in-
terakce ve skupině, schopnost to-
lerovat odlišnosti, umění spolu-
práce a komunikace s ostatními. 
V průběhu celého programu se 

snažíme vést žáky a studenty ke 
zdravému životnímu stylu („bi-
o-psycho-sociální pohodě“). Více 
se zde dotýkáme témat rizikové-
ho chování jako je např. rasis-
mus, rizikové sexuální chování, 
šikana, kriminalita, apod.,“ vy-
světluje podstatu programu Ex-
nerová. 

Tematické zaměření jednotli-
vých setkání jsou pracovníci Cen-
tra primární prevence schop-
ni fl exibilně měnit na zákla-
dě požadavků a potřeb dané tří-
dy. V případě závažné, krizo-
vé situace ve školním či osob-
ním životě dítěte lektoři žákům 
(i celé školní třídě) poskytují zá-
kladní poradenské služby, včetně 
základní krizové intervence nebo 
jsou schopni odkázat na jiné kom-
petentní zařízení.    

Další informace na www.os-se-
miramis.cz.

Ondřej Urbanec,
tiskový mluvčí Semiramis o. s.MUDr. EVA SKALICKÁ

PRAKTICKÁ A INTERNÍ LÉKAŘKA
PŘIJÍMÁ DO PÉČE NOVÉ PACIENTY

Adresa ordinace:
Komenského 1534, Lysá n. L.
(budova ZŠ J. A.Komenského)

TEL.: 325 551 948

Děkujeme Všem, kdo našli cestu do psího útulku
v Lysé nad Labem a obdarovali opuštěné pejsky 
vánočními dárky.

Psí útulek Velas - Lysá nad Labem,
www.pejscilysa.wz.cz

Poděkování
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M I L O V I C K É  
Č A R O V Á N Í

prodejní výstava esoteriky
porady léčitelů, osobní poradenství, výklady karet, 

prodej kamenů, energetických zářičů, knih

26. 3. 2011 od 9.30 do 18.00
v Kulturním domě v Milovicích ulice 5. května 

V rámci výstavy proběhnou přednášky,
pracovní dílničky pro děti i dospělé, výstava mandal a obrazů

www.milovickecarovani.dotyky.com

Zámecké novinky 

Rok 2011 je v plném proudu 
a přes všechny změny, které nám 
naši zákonodárci přinesli, Domov 
Na Zámku – domov pro seniory žije 
svým obvyklým tempem.

Krále zimních měsíců – leden – 
jsme již v loňském roce zahajova-
li v našich aktivitách „Poutní mší 
svatou“ v naší zámecké kapli. Ne ji-
nak tomu bylo i letos. Římskokato-
lická farnost, Chrámový lyský sbor 
a spousta příznivců z města Lysé 
i odjinud zaplnili zámeckou kap-
li „po okraj“. Sobotní dopoledne 
8. ledna vyplnil prostor kaple nád-
herný libozvučný zpěv a krásná 
osvěžující slova.

K zimnímu období bezesporu pat-
ří plesová sezóna. I u nás se rozezpí-
val a roztančil vyzdobený sál zámec-
ké jídelny na tradičním Zámeckém 
plese a to dne 24. ledna. Zazníva-
ly známé písničky v podání zámec-
ké kapely Šporkovjanky. Nechybě-
ly ani soutěže, tanec, zpěv a samo-
zřejmě velice oblíbená a bohatá tom-

bola. Nutno podotknout, že všech-
ny ceny do tomboly věnovali zaměst-
nanci domova. Díky jim se na tvá-
řích našich seniorů objevil nespočet 
úsměvů a čitelná radost.

Nezaháleli jsme ani intelektuál-
ně. Ke konci ledna jsme uspořáda-
li „Přátelské setkání a autogramiá-
du“ paní Prof. RNDr. PhDr. Heleny 
Haškovcové, CSc. – významné osob-
nosti v oborech týkajících se stáří – 
s její knihou „Fenomén stáří“. Zá-
mecká kavárna se zaplnila nejen 
obyvateli a zaměstnanci domova, ale 
i přizvanými zástupci okolních do-
movů pro seniory (Poděbrady, Luš-
těnice, Ml. Boleslav…) i těch, které 
tato problematika zajímá. Kdo měl 
zájem, knihu si odnesl i s podpisem 
autorky. 

A co nás čeká v únoru? Tak napří-
klad oslava sv. Valentýna.

Pokud se našich akcí budete chtít 
účastnit nebo se jen k nám na zá-
mek do domova přijít podívat – jste 
srdečně vítáni. Třeba každé první 

„Country bál“ 2010 v Milovicích
Taneční klub dospělých Lysá 

nad Labem pořádá každým rokem 
v sále Kulturního domu v Milovi-
cích „Taneční pro dospělé“. Le-
tos jsme se rozhodli a uspořádali 
v Milovicích 20. 11. 2010 pro mi-
lovníky country zábavy „Count-
ry bál“. 

Taneční klub provedl stylovou 
výzdobu sálu z balíků slámy, ne-
chyběla koňská sedla, žebřiňák, 
koňské chomouty. Na stěnách 
a na pódiu hnědé závěsy a na nich 
fotografi e členů TKD v country 
oblečení s klobouky, před pódiem 
závěsy z juty. 

K tanci a poslechu hrála dobře 
country skupina Pístecká Duna, 
které jsme zapůjčili kvalitní apa-
raturu.

Tanečníci a tanečnice, kteří 
přišli, většina v country oblečení, 
se velmi dobře pobavili a zatan-
čili si tradiční country tance.

Taneční klub dospělých chce 
navázat na loňský úspěch a chce 
uspořádat a pozvat tímto na coun-
try zábavu do sálu KD v Milovi-
cích širokou veřejnost i v letoš-
ním roce.

Miloslav Škoch,
Taneční klub dospělých

a třetí úterý v měsíci se můžete při-
jít s námi ponořit do tajů historie 
a jiných zajímavých oborů v rámci 
Univerzity volného času s paní 
PaedDr. Marií Kořínkovou nebo 
vždy v pondělí a ve středu po obědě 
si v naší zámecké kavárně dát dob-

rou kávu a poslechnout si a zazpívat 
hezkou písničku.

Jsme sice na kopci – který nás 
už trochu trápí – ale když to zvlád-
neme my….

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

„Na základě informací ze Stře-
dočeského kraje si dovoluji sdělit 
doplňující informace ke stavbě ob-
chvatu města. Jednak bylo po jed-
náních upřesněno, že stavba se 
nebude dělit, ale zůstává původní 
projekt. Současně bylo přislíbeno, 
že bude radě města zaslána sou-
hrnná zpráva o tom, u kterých po-
zemků pod chystanou stavbou jsou 
problémy s majiteli, což bylo po-

Doplňující informace k obchvatu
čátkem ledna 2011 splněno. Měs-
to se rozhodlo s těmito majiteli za-
hájit nová jednání o směně pozem-
ků. Jednání nebudou jednoduchá, 
důležité však je, že nastal určitý po-
sun v případném řešení. Zcela jed-
noznačně tomu napomohla i sku-
tečnost, že byla realizována peti-
ce, vás občanů, za což je třeba Vám 
ještě jednou poděkovat“.

Ing. Petr Gregor, zastupitel
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Zvláštním druhem jehličnanu je 
u nás stále více populární jinan 
dvojlaločný (Ginkgo biloba). Ten-
to opadavý strom starý cca 40 let, 
vysoký 14 m a s obvodem kme-
ne 123 cm naleznete severně od zá-
mecké kaple na kraji louky (Loc: 
50°12‘12.752“N, 14°50‘3.506“E). 
Po dlouhodobých problémech stro-
mu s růstem (v podstatě spíše živořil 
na stanovišti) je patrné, že za posled-
ní dva tři roky začal více přirůstat. 
Je to zřejmé nejen z délky letoros-
tů, ale i z celkově zdravějšího vzhle-
du stromu. Skutečností do loňské-
ho podzimu neznámou bylo zjiště-
ní, že strom je plodný. Toto tvrze-
ní by mohlo nebotanika překvapit, 
ale jinany jako dvoudomé rostliny 
(samčí a samičí strom) jsou tímto 
mimořádné. Plody jsou peckovice 
podobné žluté třešni, ale silně pách-
nou. To je i důvod proč se obecně 
preferují samčí stromy.

Na otázku, kdy byl strom v par-
ku vysazen, neznáme odpověď. Jeho 
velikost nenasvědčuje, že by mohl 
patřit do úprav vzniklých za knížete 
Kinského (je příliš malý).  Spíše by-
chom jeho výsadbu kladli do 80. let 
20. století, kdy zde probíhaly poměr-

Stromy v zámeckém parku IV

ně rozsáhlé výsadby dřevin. Tyto za-
znamenal v kronice zámeckého par-
ku Ing. Jiří Leš, tehdejší zahradník 
Technických služeb. Proč byl jinan 
vysazen v tomto místě, také nevíme. 
Měl asi obohatit poměrně chudou 
sbírku dřevin v parku a současně 
zpříjemnit podzimní procházky, ne-
boť jinany mají krásné zlato-žluté vy-
barvení listí. Nejbližší další jinan po-
dobného stáří roste u katolické fary 
na nám. B. Hrozného.

Stanislav Svoboda, odbor ŽP

V lednových Listech jsme se věno-
vali výsadbám konifer. Na podzim se 
však podařilo v parku vysadit i list-
náče. Předně je třeba zmínit nové ke-
řové jírovce drobnokvěté (Aesculus 
parvifl ora), které jsou poměrně vel-
kou vzácností. Jírovce jsou vysaze-
ny do dvou míst a to k nové pasece 
u černých vrat a k odpočívadlu u zá-
padní cesty. Jejich zvláštností je do-
ba květu na přelomu června a čer-
vence. Navíc byly vysazeny do po-
předí dvou nových červenolistých 
buků (Fagus silvatica Riversi a Swat 
Magret), se kterými tak budou vy-
tvářet pěkný barevný kontrast.

Jarní zajímavostí budou, pokud 
nezmrznou v květu, tři nové keřové 
magnolie. Dvě jsou v Bludnici a jed-
na ve vstupní části z Komenského 
ulice. Do vstupní části byla k magno-
lii vysazena další dendrologická rari-
ta a to parocie perská (Parrotia per-
sica). Ta je zvláštní především krás-
ným šarlatově červeným podzimním 
vybarvením listů. Dvě další rostou 
na okraji nové paseky blíže k Brou-
kovišti.

Z dubů, které se nám podařilo zís-
kat z Dendrologické zahrady v Prů-
honicích do námi zakládané sbírky 

je asijský dub nejšpičatější (Quercus 
acutissima) – roste u západní ces-
ty spolu s dubem pýřitým. Dva nové 
americké druhy - dub Sargentův 
(Quercus sargentii) a dub kaštano-
vý (Quercus prinus) rostou v západ-
ním obvodovém lemu, blíže k čer-
ným vratům. Posledními duby roku 

Nové výsadby v zámeckém parku
2010 jsou pyramidální duby letní 
(Quercus robur Fastigiata) při obvo-
du nové paseky nad Broukovištěm. 
Ty zde byly vysazeny, aby rychle-

ji zacelily rány vzniklé v obvodovém 
plášti porostu a přitom novou pase-
ku nezarůstaly.

Stanislav Svoboda, odbor ŽP
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Mnozí oponenti myslivců si neu-
vědomují, že zvěř žijící v současné 
středoevropské krajině je výsledkem 
stálého umělého chovu a myslivec-
ké péče o zvěř. To potvrzuje i rčení: 
„Kde nejsou myslivci, tam není ani 
zvěř“. Příkladem je nám Řecko, Iz-
rael a některé další státy.

Myslivci v civilizaci pozměněné 
či devastované krajině uměle cho-
vají a loví podle plánu chovu a lovu 
zvěře kontrolovaných státní sprá-
vou. Současná, člověkem využíva-
ná krajina, nemá v průběhu celé-
ho roku dostatečnou úživnost pro 
zvěř, a proto myslivci musí v době 
nouze zvěř přikrmovat, čímž ji ne-
jen zachraňují od hladovění, ale 
i zlepšují jejich fyzický a zdravotní 
stav. Spolu se zvěří si v době nouze 
a strádání přilepšují i ostatní zvířata 
a ptactvo. Myslivci také musí chrá-
nit zdraví zvěře před nemoci země-
dělských velkochovů a naopak (pta-
čí chřipka, BSE, klasický mor pra-
sat a další).

Myslivci celoročně ošetřují zvěř 
proti parazitním onemocněním 
a vzteklině. Myslivci navíc pečují 
i o zvěř, která není předmětem lovu, 
je přísně chráněná, poněvadž si jsou 
vědomi jejího historického významu 
v krajině (koroptev, tetřev, tetřívek).

Současné pojetí myslivosti je mož-
né odvíjet od roku 1848. Od té doby 

je myslivecké využití přírody považo-
váno za jedno z práv spojené s vlast-
nictvím půdy. To právo obsahuje 
také povinnost zachování životní zá-
kladny volně žijících zvířat a tím zá-
roveň i ochranu jednotlivých druhů. 
Lovecké právo je defi nováno jako vý-
hradní oprávnění na určitém území 
chovat volně žijící zvířata podléhají-
cí právu lovu, lovit a přivlastňovat si 
je. A s právem lovu je neodlučně spo-
jena také povinnost péče a ochrana 
zvěře.

Dodržování uvedených zásad 
vede k ekologicky nutné rovnová-
ze mezi stavy zvěře a prostředím. 
Současný zákon o myslivosti defi -
nuje myslivost jako soubor lidských 
činností v přírodě ve vztahu ke zvě-
ři jako součástí ekosystému. Zvěř 
v naší současné krajině mysliveckou 
péči potřebuje a znevažování této 
snahy ortodoxními ochránci argu-
mentem typu: „Příroda si pomůže 
sama“, je zcela zcestné. Zvěř chceme 
mít i v takové krajině, jakou máme 
a těžko bychom si představili českou 
krajinu bez zvěře uvedené v zákoně 
o myslivosti. V současné době se 
v EU zákonným způsobem řeší 
v chovech domácích zvířat tzv. „ži-
votní pohoda“. Chov zvěře ve vol-
nosti, včetně usmrcování formou 
lovu, může být chovům domácích 
zvířat příkladným vzorem.

Zvěř je kromě uvedených důvo-
dů jedním z přírodních obnovitel-
ných zdrojů dnes již lahůdkové po-
travy a nemůžeme se jí zřeknout pro 
budoucí pokolení. Lahůdky ze zvěři-
ny jsou součástí velkých banketů, re-
cepcí tak i zpestřením jídelníčku řá-
dového občana. Zvěřina nám v čes-
ké kuchyni do jisté míry nahrazuje 
takové lahůdky, jako jsou langusty 
a podobné dary moře, které mi su-
chozemci nemáme.

Dovolte mi, abych tuto kapitolu 
shrnul:
1) Myslivci v uměle vytvořené kra-
 jině zvěř uměle chovají, protože 
 jinak by zde nebyla.
2) Myslivci loví pouze přírůstek 
 zákonem stanovených normo-
 vaných stavů.
3) V dnešních změněných podmín-
 kách se zvěř bez péče myslivců 
 neobejde.
4) Péče o zvěř spočívá v ochraně 
 jejího životního prostředí, zlep-
 šování úživnosti honitby, při-
 krmování, eventuálně napájení, 
 péče o zdravotní stav, podává-

 ním různých medikamentů a re-
 gulaci a zákonem povolených 
 predátorů.

Dovolte mi apelovat na všechny 
spoluobčany. Naši přírodu netvoří 
jen zvěř, ale také drobné ptactvo, je-
jichž stavy rapidně ubývají. Ti starší 
si jistě vzpomenou na houfy vrabců, 
různých druhů sýkor, kosů, strnadů, 
stehlíků…

Tato drobotina není předmětem 
lovu, a přesto ubývá, je to důsled-
kem změn životního prostředí, úbyt-
kem potravy apod.

Proto bych vás, vážení spoluobča-
né, chtěl poprosit, abyste v tomto ne-
lehkém zimním období nezapomně-
li na přikrmování v ptačích budkách 
(slunečnice, mák, proso, vločky), pří-
padně pomocí různých lojových kou-
lí, které zakoupíte ve Zverimexu a 
rozvěsíte je na zahradě, případně bal-
koně. Zpěváčci se vám určitě odmění 
sběrem různých škůdců na zahradě a 
následným jarním zpěvem.

Edvard Blahut,
myslivecký hospodář

MS Lysá nad Labem - Černava

Myslivost a její význam v životě člověka 2

Za Lysou krásnější XXXXI

Letošní zima nám se zahrádkami značně zacvičí. Někteří z nás ji ještě asi 
hledají pod sněhem. Ze zasněžené paměti mi však již nezmizí překvapení ze 
záhonku u domu č. p. 49 v Mírové ulici. Záhon dokládá, že není pravdou tvr-
zení, že jen u krásné silnice a chodníku se dá dobře tvořit. Zde je silnice slepe-
ná z asfaltu a kostek, přesto místní zahradník využil malý prostor podél domu 
a vyrobil krásný kout. Využil k tomu suchomilné rostliny - růži svraskalou 
(Rosa rugosa) i obyčejné růže, mahonii cesmínolistou (Mahonia aquifolium), 
slezové růže (Alcea rosea), štěničník (Iberis sempervirens), rozchodníky a ne-
třesky.  Velmi pěkný příklad péče o životní prostředí!

Stanislav Svoboda, odbor ŽP

Odpověď panu Fajmonovi
Vážení spoluobčané,
přečetl jsem si článek pana Faj-

mona, na který jsem byl upozor-
něn několika telefonáty a při disku-
zích s občany ve městě, a věřte mi, 
že jsem na takové žvásty, když jsem 
si sehnal Listy č. 1/2011, odpovídat 
ani nechtěl. Všichni mi však říka-
li, abych si to nenechal líbit, tak se 
tedy ozývám.

Začal bych tím, a není to z mé 
hlavy, ale údajně již v roce 1576 
nějaký Francouz Jean Bodin píše 
v Les six livres de la république, že 
demokracie je nejhorší státní zříze-
ní, jaké může na světě existovat, ne-
boť je velmi reálné nebezpečí, že se 
k moci dostanou hlupáci nebo pro-
spěcháři.

Kdyby chudák tušil, že přibližně 
za pět století bude existovat takový 
stát, jako je Česko, kde se tyto dva 
druhy lidí spojí dohromady v jednu 
ohavnou mutaci.

Nikdy jsem po tom nepátral, je 
mi to zcela jedno, ale pan Fajmon 
se údajně ihned po škole vrhl na 
politiku, asi aby chytil ten přízni-
vý vítr, nemá velké životní zkuše-
nosti, ale domnívá se, že spolkl veš-
kerou moudrost a nemá rád, když 
je někdo lepší. K tomu přispívá asi 
ten fakt, že ač ještě mlád, má po-
měrně vysoký příjem (vím, kolik 

vč. náhrad), jeho rodina rozhodně 
nestrádá a problémy podstatné vět-
šiny mladých rodin v Česku se jej 
nedotýkají a jsou mu cizí, tak jako 
skutečný život většiny lidí v této re-
publice, potažmo v tomto městě 
a domnívá se, že může psát o čem-
koliv a hanět kohokoliv. Je zajíma-
vé, když hovoří o tom, jaké lži a po-
lopravdy byly uvedeny v článcích 
členů anebo příznivců KSČM, že 
ani jednu nevyvrátil. Navíc opět lže 
jako vždy i v obecných celostátních 
záležitostech.

Zarazila mne proto v článku pana 
Fajmona mimořádně jedna uvádě-
ná skutečnost, pokud jde o něja-
ký celostátní program KSČM, kte-
rý by měl zabezpečovat vyvlastně-
ní majetku. Jde o naprostý nesmy-
sl, pouze se lidé zcela nezodpověd-
ně straší, nemaje žádné argumenty, 
ale strašilo se i před volbami a ODS 
je v tomto ohledu mistr nad mistry. 
Pokud vím, tak se nyní naopak zná-
rodňuje v USA, ale i jinde. Já ale ne-
jsem členem KSČM, na to ať si od-
povídá zástupce městského výboru, 
bude-li chtít vůbec na tyto nesmys-
ly odpovídat.

Žádná demokracie v tomto státě 
není, to už vidí obrazně i slepý. Ve 
vyjednávání slepených koalic to ur-

Pokračování na str. 19
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                    FAJN KLUB
                    Lysá nad Labem

                         vás zve do právě otevřeného hracího klubu
                         pro děti, přímo v centru města.

V útulném prostředí si u nás můžete s dětmi v klidu a teploučku po-
sedět u kávy nebo čaje, zatímco si oni budou hrát v dětském kout-
ku plném hraček.

I pro ty nejmenší je u nás připravené zázemí: kolíbka, ohrádka, 
přebalovací pult, plenky, kojící koutek i vybavená kuchyňka. K prode-
ji výživy Hami a Hipp za fajnové ceny.

Chápeme, že si i od vašich miláčků potřebujete občas odpočinout,
a proto vám nabízíme hlídání dětí, angličtinu, kurz šití, cvičení dětí, 
výtvarný kroužek, narozeninové oslavy.

Pro dospělé je u nás připraven prostor pro veškeré druhy cvičení 
s kvalitním zázemím, internetem.

Výuka anglického jazyka s možností hlídání dětí.

Přijďte se k nám podívat v kterýkoliv pracovní den od 9 do 16 h.

Fajn klub, Poděbradova 1707/2
(vchod pod Maxi sekond handem)

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

Klub
Fajn

čitě není, ty bohužel většinou na-
hrazují bývalé totalitní potentáty 
a jsou prošpikovány korupcí. Cen-
zura názorů v médiích je vysoká, 
svoboda je potlačována v řadě smě-
rů, zejména na poli pracovněpráv-
ních vztahů, korupce bují, volby řídí 
mafi e, tak se prostě ze zoufalství 
kope, kde se dá, nervozita pochopi-
telně narůstá.

Zvláště tehdy, pokud existuje ně-
kdo, kdo se dokáže argumenty ně-
kterým nesmyslným návrhům ve-
dení města vzepřít, někdo, kdo ne-
jen kritizuje nešvary, manipulace 
a nestandardní řešení, ale někdo, 
kdo přijde s vlastními, byť jinými ře-
šeními, než si přeje úzká skupinka 
lidí ve vedení.

Je s podivem, že „demokrat“ 
pan Fajmon např. neprotestuje, po-
kud podle zákona o obcích podá za-
stupitel podněty a náměty na řeše-
ní některých problémů města RM 
a ta vůbec nereaguje, a porušuje tak 
zákon. To mu zřejmě nevadí. Nebo 
mu nevadí, že volby vedení města 
probíhají bez volebního řádu a ne-
respektují se skutečné výsledky vo-
leb a mohl bych pochopitelně po-
kračovat.

Má to ale význam, s takovými-
to lidmi, vůbec polemizovat. Pan 
Fajmon by si měl zamést před 
vlastním prahem. Když byl sta-
rostou tak např. nebýt tehdy ješ-
tě silnější pozice KSČM a dal-
ších demokratických a myslí-
cích subjektů, tak by býval pro-
dal městský majetek, např. po-
zemky v Třešňovce zahraniční-
mu zájemci podle pamětníků za 
205 Kč/m2. Nebo proč pan Fajmon 
neprotestoval a odsouhlasil zce-
la nestandardní prodej zasíťova-
ných pozemků společnosti MS de-
velopment za směšnou cenu cca 
1150 Kč/m2 v centru měs-
ta, které mají hodnotu přibližně 

Pokračování ze str. 18

Ještě menší reagování!
Nedá mi, abych nereagoval na 

článek p. Hynka Fajmona „Ma-
ličké reagování k velkému nář-
ku!”, který vyšel v Listech 1/2011. 
Pana Fajmona jsem měl mož-
nost po tři volební období poznat 
zblízka ze zastupitelských lavic, tak-
že obsahem článku mne vůbec ne-
překvapil, byla to opět podpásovka!

Pan Fajmon zapomněl na ta-
kové maličkosti, jako je název
mého článku a na jeho obsah,
že jsem nepsal jen o volebních

výsledcích KSČM, ale o všech
politických subjektech, které se 
volebního klání v Lysé nad Labem 
zúčastnily.

Pokud si laskavý čtenář bude 
chtít udělat obrázek o tom, co 
a jak jsem to napsal, stačí si po-
rovnat obsah článků pana Fajmo-
na „Maličké reagování k velké-
mu nářku!“, Listy 1/2011, str. 4,  
s mým článkem „Poznámky k vol-
bám“, Listy 12/2010, str. 22.

 Ján Šturm

2 500 Kč/m2, a spolu s jejich pří-
pravou za přibližně 12 mil. Kč 
tak město fakticky přijde postup-
ně o minimálně 20 mil. Kč. Ano, 
takovýmto nestandardním po-
stupům se zástupci KSČM brání. 
A bez ohledu na bláboly pana Faj-
mona, pokud to jen půjde, brá-
nit budou a s podporou nebo ne-
podporou občanů to nemá vůbec 
nic společného. To je problém ob-
čanů, komu a čemu dávají před-
nost a jak myslí a berou vážně tu 
stupidní a ničím nepodloženou la-
cinou antikomunistickou propa-
gandu. Proč pan Fajmon nepro-
testoval proti rekonstrukci Ma-
sarykovy ulice, provedené prak-
ticky bez dotace, za přibližně 
60 mil. Kč., přičemž výsledek je 
poměrně tragický.  Lze se pak di-
vit, že návrh rozpočtu na rok 2011 
se připravuje velice těžce a investice 
se soustřeďují v podstatě na akce, ke 
kterým byly sehnány ke konci voleb-
ního období dotace, ale o účelnos-
ti některých z nich v dané situaci lze 
i pochybovat.  ZM rozhoduje často 
bez ofi ciálních odborných analytic-
kých podkladů jako hokynáři.

Nechť si občané udělají odpo-
čet posledních 20 let sami, co se 
zde v Lysé podařilo, co se zde zby-
tečně neefektivně rozprodalo a co 
se mohlo naopak koupit a pozdě-
ji efektivně využít. Např. nová MŠ 
by se nemusela vůbec stavět za cca 
25 mil. Kč a těch příkladů by se jis-
tě našlo více. Zpracování strategic-
kého plánu je hezká věc, dlouho se 
nám jej nedařilo s panem Ježkem 
přes odpor zástupců ODS, prosa-
dit. Snad není ještě pozdě, tako-
výto dokument měl být zpracován 
bohužel již před rokem 1998. Zá-
stupci ODS však ještě nedávno tvr-
dili, že za kapitalizmu se neplánu-
je!!!

Ing. Petr Gregor, zastupitel

Jako každoročně se 12. prosin-
ce minulého roku uskutečnil tra-
diční předvánoční koncert lyské 
dechové hudby. Jako každoroč-
ně s velkým úspěchem předvedli 
muzikanti repertoár skladeb od li-
dovek, přes muzikály, operní árie 
až po koledy. Sál byl opět zaplněn 
do posledního místa. Co je platné, 
že potlesk nebral místy konce. Co 
je platné, že členy orchestru jsou 
hráči evropské úrovně, když pro-
středí, ve kterém musí vystupo-
vat, lze přirovnat spíše k fi nské 
sauně než ke kulturnímu stánku. 

Nemůže s tím město něco udělat?
Sál kina nevyhovuje kapacitně, 
akusticky ani hygienicky a není 
naděje, že se město dočká v blíz-
ké době nové slibované haly. Páni 
zastupitelé města, kino je již ma-
jetkem obce, věnujte tomuto stavu 
pozornost a odsouhlaste potřebné 
fi nance na klimatizační jednotku, 
která zlepší prostředí kina. Je to 
i vaší povinností, máme-li se na-
zývat městem s kulturní tradicí. 
A to snad chcete. Potěšíte nejen 
muzikanty, ale především své ob-
čany, kteří vás zvolili.

Václav Mrkvička

Ceny rámečkové sloupkové inzerce v Listech
  +DPH 20%
1 strana (A4)  4 000 Kč  800 Kč
1/2 str. (A5)  2 000 Kč  400 Kč
1/4 str. (A6)  1 000 Kč  200 Kč

š. x v.
9 x 10 cm     839 Kč  168 Kč
9 x 9 cm     757 Kč  151 Kč
9 x 8 cm     675 Kč  135 Kč
9 x 7 cm     593 Kč  119 Kč
9 x 6 cm     511 Kč  102 Kč
9 x 5 cm     429 Kč    86 Kč
9 x 4 cm     347 Kč    69 Kč
9 x 3 cm     265 Kč    53 Kč
9 x 2 cm     183 Kč    37 Kč
9 x 1 cm     100 Kč    20 Kč
9 x 0,5 cm (1 řádek) ZDARMA!

Uzávěrka je vždy 5. dne v předchozím měsíci!

Sleva při opakování inzerátu 3x a více - 20%!

Při platbě na fakturu uvádějte při objednání fakturační
adresu, IČO a DIČ. Inzerci je možno zaplatit i v hotovosti 
v pokladně MěÚ.
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Nabízíme obchod na náměstí v Lysé nad Labem
k pronájmu, vedle kina (bývalé rámování a paspartování)
– prostory jsou již volné. 25 m2 / WI-FI / WC / levně.

Další informace na tel.: 773 625 007

Cizinky a cizinci na trhu práce – horké téma posledních měsíců
V letech 2006-2008, tedy v ob-

dobí konjunktury, přibyly v České 
republice desítky tisíc nových za-
hraničních pracovníků. S propuk-
nutím ekonomické krize a násled-
ným úbytkem pracovních míst se 
sice počty nově příchozích začaly 
snižovat, ale začala se i radikálně 
zhoršovat situace těch cizinců, kte-
ří už na našem území jsou a kteří 

tu pracují. Problémy na pracovním 
trhu, s nimiž se nyní setkávají, ať 
už jde o diskriminaci, tlak směrem 
k nelegálnímu zaměstnávání či vy-
kořisťování, nucenou práci a celko-
vé sociální vyloučení, jsou mnohdy 
nad rámec jejich možností řeše-
ní. Zaměstnávání cizinců se v řadě 
případů vymklo českým zákonům 
i kontrole státu a mnozí zprostřed-
kovatelé tu rozjeli moloch netrans-
parentního obchodování s levnou 

pracovní sílou. Využívají toho, že 
cizinci nemají potřebné informace, 
neznají, co jim mohou nabídnout 
například úřady práce nebo nezis-
kové organizace, nevědí, jak se vy-
kořisťujícímu jednání zaměstnava-
tele bránit. 

Legální zaměstnání je přitom 
jednou z podmínek úspěšné integ-
race cizince do společnosti a v záj-

mu celé společnosti a státu je nut-
né ho podporovat. Tímto směrem 
se proto obrátilo i Sdružení pro in-
tegraci a migraci, nezisková orga-
nizace, která zareagovala na potře-
by svých klientek a klientů a získa-
la fi nanční podporu z Evropského 
sociálního fondu, Operačního pro-
gramu Lidské zdroje a zaměstna-
nost, cílenou právě na cizinky a ci-
zince na trhu práce. Projekt Zvýše-
ní role neziskového sektoru v ob-

lasti sociální integrace pracovních 
migrantů v České republice běží od 
počátku letošního roku až do kon-
ce roku 2012 a je otevřený všem 
osobám z této cílové skupiny, kte-
ré jsou kdekoliv na našem území.

Díky této podpoře dnes cizinky 
a cizinci nejsou na problémy s in-
tegrací na trh práce sami, ale mo-
hou se obrátit na organizaci, která 
jim pomůže uplatňovat jejich prá-
va, bránit se vykořisťování ze stra-
ny nejrůznějších zprostředkovate-
lů a naopak lépe a snáze komuni-
kovat se státními institucemi. Cí-
lem je přispět k narovnání pokřive-
ného trhu práce, pomoc konkrét-
ním cizinkám a cizincům při inte-
graci do společnosti a zabránění 
mnohdy velmi bolestným formám 
sociálního vyloučení.

V této souvislosti se Sdružení 
pro integraci a migraci inspirovalo 
i v zahraničí a navázalo spolupráci 
s respektovanou rakouskou orga-
nizací ZeMIT  a významnou por-
tugalskou organizací SOLIM, kte-
ré mají s podobnými problémy bo-
haté zkušenosti.

Sdružení pro integraci a migra-
ci se rozhodlo dotknout i tématu, 
o kterém se všeobecně ví, ale na-
hlas se o něm nehovoří - cizin-
ky ze třetích zemí často pracují 
v českých domácnostech jako uklí-
zečky, pečovatelky či vychovatel-
ky. Jedná se o zcela zvláštní, svou 
povahou nový segment pracovní-
ho trhu a fenomén posledních let, 
který je z nepochopitelných důvo-
dů společností tolerován. Málokdo 

si však uvědomuje, že tyto cizinky 
jsou často tlačeny k nelegální prá-
ci a bohužel výjimkou není ani fy-
zické násilí či sexuální obtěžová-
ní, kterému jsou vystaveny. Týrá-
ní mnohdy snášejí z obav ze ztrá-
ty zaměstnání a v některých přípa-
dech jsou skutečně v pozicích no-
vodobých služek a otrokyň a po-
třebují urgentní pomoc. I tyto ci-
zinky se proto mohou na Sdruže-
ní pro integraci a migraci obracet 
s žádostí o právní radu nebo o so-
ciální poradenství. Téma je natolik 
silné, že si zaslouží samostatnou 
kampaň, jejímž cílem je ukázat že-
nám, pracujícím v cizích domác-
nostech, že i ony mají svá práva 
a mohou je účinně hájit. Tato kam-
paň se naplno rozjede v červenci le-
tošního roku.

Pavla Hradečná,
koordinátorka projektu

      hradecna@refug.cz, 
tel.: 224 224 379

                 www.uprchlici.cz
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Psí škola a salon SUPERPES pomáhají útulku v Lysé nad Labem
Psí škola SUPERPES existuje 

v Lysé nad Labem teprve druhým 
rokem, ale za tuto krátkou dobu 
členové sklízí úspěchy nejen na 
poli závodním se svými psy, ale 
snaží se pomáhat i pejskům opuš-
těným, kteří žijí v městském útul-
ku Velas.

V roce 2009 bylo pro útulek vy-
bráno 4000 Kč, za které se nakou-
pily dezinfekční přípravky a veteri-
nární léčiva, členové darovali cel-
kem 40 kg kvalitního krmiva a byla 
uspořádána Voříškiáda, na které se 
podařilo umístit pár pejsků do dob-
rých rukou.

V loňském roce se podařilo na ak-
cích pořádaných Psí školou vybrat 
též 4000 Kč, za které byla zakou-
pena pro útulek čtečka čipů (velmi 
důležitá pomůcka pro identifi kaci 
ztracených psů), dezinfekční pro-
středky a krmení.

Z každých závodů, kterých se 
účastní naši členové, přivážejí od 
ostatních závodníků darované pyt-
le s krmením, které vyhrají, ale stá-
vá se, že jejich pejsek má radši jinou 
značku, a tak krmení věnují do na-
šeho útulku, za což jim moc děku-
jeme.

Před Vánocemi kontaktova-
la ošetřovatelku Janu Frydrycho-
vou paní veterinářka MUDr. Mi-
chaela Oravská a darovala pro útu-
lek léky, spoty proti parazitům, kr-
mení a chovatelské potřeby v hod-
notě 6000 Kč. Paní doktorka bydlí 
v Praze, a tak bylo potřeba zajistit 
dopravu. Jana Frydrychová oslo-
vila agilitní veřejnost a ozvala se 
slečna Jana Staňková, která se na-
bídla a dar dovezla na závody ve 
Svojeticích, kde ho převzala Ro-
mana Hanousková (bylo to orga-
nizačně náročné, ale když se chce, 
tak jde všechno). Na těchto závo-
dech také darovala pro opuštěné 
pejsky 30 kg krmení Lenka Peško-
vá z Prahy.

V roce 2010 byla taktéž uspořá-
dána Voříškiáda a hned z výstavy 
putoval další pejsek do nové rodi-
ny. Také pravidelně pro pejsky po-
sílá po mé osobě ze svého zverime-
xu Vanda Tscilagiová drobné dárky, 
vitamíny, piškoty a podobně.

V salonu, kde pracuji, mi občas 
zákazníci věnují drobné částky, za 
které Jana Frydrychová nakupuje 
dezinfekční prostředky a veterinár-
ní léčiva. V salonu SUPERPES paní 

Romana Hanousková a Dita Fryd-
rychová zkrášlují špinavé a zadre-
dované pejsky, kteří po úpravě pů-
sobí příjemnějším dojmem a zá-
jemci si je snadněji a rychleji osvojí 
než pejsky špinavé a nevonící. Nad 
některými by člověk opravdu pla-
kal, stává se, že v letních měsících 
mají někteří pod nánosy chlupů 
a špíny tak zapařené tělo, že musí 
být po ostříhání ošetřeni veterinár-
ním lékařem. Každý, kdo si ode-
bere pejska z Velazského útulku, 
může přijít do salonu a nechat si 
ZDARMA kompletně pejska upra-
vit a vykoupat.

Chtěla bych oslovit všechny, kte-
ří mají rádi psy, než vydají nesmy-
slně vysoké částky za rádoby čis-
tokrevné psy bez průkazu původu, 
aby se nejprve vypravili podívat do 
útulků. Jsou plné milých a hezkých 
psů, kteří čekají na někoho, kdo jim 
poskytne lásku. Pomůžete opuště-
nému pejskovi a prodejci tzv. bez-
papíráků přijdou o lukrativní ob-
chod. Nemnožte pejsky, a pokud je 
Vaše fenka tak kvalitní, že toužíte 
po potomcích, zajistěte jim spoleh-
livé majitele. Neznám nic smutněj-
šího, než se dívat jak krásní ovčáci, 

dobrmani, labradoři, pudlíci, jezev-
číci, … a spousta kříženců vás pro-
sí očima o pohlazení, trochu pozor-
nosti a lásky.

Začíná nový rok a tak bych chtě-
la poděkovat všem, kteří přispěli 
pomocí, nebo jen jedinou korunou 
na pomoc opuštěným pejskům 
a všem čtyřnohým kamarádům 
přeji hodné a zodpovědné páníč-
ky a těm opuštěným nové domovy. 
Zamyslete se prosím nad těž-
kou situací, která vzniká ko-
lem psů. Pes není obyčejné zví-
ře, má zvláštní postavení ve zvíře-
cí říši. Člověk ho povýšil na part-
nera, člena lidské rodiny, pes za-
stává v soužití s lidmi různé úlo-
hy, supluje lásku k člověku za ji-
ného člověka, hlídá, léčí, zachra-
ňuje, …A za to vše se mu lidská 
společnost odvděčuje tím, že tyto 
zvláštní tvory množí pro byznys 
a posléze, když přestanou bavit, 
jsou vyhozeni na ulici a po odchy-
tu zavírání v útulcích.

Velmi děkuji všem, kteří pomoh-
li a pomáhají.

Romana Hanousková,
Psí škola Superpes

www.superpes.cz

profesionální instruktorka
aerobiku
certifi káty IFAA, IDEA, FISAF
lektorka vzdělávacího programu 
Českého svazu aerobiku
osobní trenérka

KDY? 
5. března 2011
od 14.30 hodin
KDE?
Sokolovna Lysá nad Labem 
Husovo náměstí 550

PROGRAM:
14.30 – 15.00
prezence
15.00 – 16.00
AEROBIC ENERGY
16.00 – 17.00
BODYSTYLING & 
STRETCHING
VSTUPNÉ:
do 20. února: členky 130 Kč / 
ostatní 150 Kč, poté + na místě: 
členky 150 Kč / ostatní 180 Kč

Zveme Vás na aerobikovou sobotu
s hostující cvičitelkou

 Katkou Bímanovou

Lucie - 723 337 036,
lucie.pragr@seznam.cz
Petra - 737 962 513,
petra.juzova@centrum.cz
Veronika - 605 739 461,
simkova-veronika@seznam.cz
http://aerobiklysa.tym.cz
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Trénování paměti
10. 2. 2011 – 14. 4. 2011

10 lekcí každý čtvrtek od 15.00 do 16.30 hodin

U Vodárny 1935, Lysá nad Labem

cena za lekci 90 Kč (lze platit každou lekci zvlášť nebo si předplatit 
libovolný počet lekcí)

Ptejte se na cokoliv o trénování paměti:
Zuzana Viktoriová, tel.: 603 735 761, zuzana.viktori@seznam.cz

Taky se vám stává, že otevře-
te ledničku, usmějí se na vás regá-
ly s různými dobrotami a najednou 
nevíte, pro co jste tam vlastně šli? 
Nebo si najednou nedokážete vzpo-
menout na jméno souseda, se kte-
rým se téměř denně vídáte? Či si za 
boha nevzpomínáte, co říkala dce-
ra, kdy přijdou na návštěvu s vnuč-
kou – v sobotu nebo v neděli?

Nic divného, od určitého věku 
nás to pravidelně potkává všechny. 
Není důvod k zoufalství, ale přes-
to je to důvod k zamyšlení: Mám se 
s tím smířit anebo je možné tento 
přirozený mozkový proces alespoň 
zpomalit? Vždy máme volbu – re-
zignovat anebo se proti projevům 
stárnutí postavit a bojovat.

Záleží na každém z nás. Někte-
ří z nás už hodili fl intu do žita, řek-
li si, že už to lepší nebude, ale jsou 
i tací, co se chtějí tomuto proce-
su vzepřít. Ještě si dokázat, že je 
v nás jiskra života, že jsme nepod-
lehli malátné lenosti, že si chce-
me dokázat, že „za něco stojíme“. 
A to už nemluvím o tom, že i našim 
dětem a vnoučatům bychom neměli 
být odstrašujícím příkladem. 

I ti by raději viděli babičku nebo 
dědečka čiperné, plné života a záj-
mu o věci kolem sebe.

Uchovat si všechny tyto vlast-

nosti však v pokročilejším věku 
už vyžaduje určité úsilí a námahu. 
A s mozkem to je stejně jako s tě-
lem. Tělo nám často dělá problémy. 
Ráno se probudíte, tam vás pích-
ne, tohle bolí, klouby jsou ztuhlé 
a je třeba to tělo rozhýbat, přinutit 
se a všechny ty trable překonat. To 
už bývá obvyklý rituál, někdo říká: 
až se probudím a nic mě nebude bo-
let, tak to budu mrtvý.  

I mozek a paměť mají stejné pro-
blémy, jenom to většinou tolik ne-
bolí a nepoznáte na první pohled, že 
se fungování po maličkých krůčcích 
zhoršuje. Dříve to možná poznají ti 
okolo nás.

Tak, jako je třeba rozhýbat ztuh-
lé tělo, tak je také možno pus-
tit se do křížku s lenivějícím a ne-
poslouchajícím mozkem. Dnes to 
sice ještě není úplně obvyklé, ale 
čím dál tím více starších lidí při-
chází na to, že fungující hlava je 
nejen podmínkou dobré nálady 
a radosti ze života, ale také dlouho-
dobé soběstačnosti a nezávislosti.

Když se řekne trénink, většina 
z nás si představí borce v teplákách 
a sportovní obuvi, tělo samý sval, 
útlý pas a široká ramena.

Ale existuje i jiný trénink, takový, 
při němž netrénujeme tělo a svaly, 
ale to záhadné řídící centrum, které 

Trénování paměti
nám sídlí v dutině lebeční. Ano, mo-
zek, a jednu z jeho převelice důleži-
tých schopností – paměť.  

Existují ověřené postupy a řada 
cvičení, zaměřených na stimulaci 
paměti, ale i koncentrace, předsta-
vivosti, logického myšlení, prosto-
rové orientace, schopnosti přijímat 
nové informace.

S některými metodami se na jaře 
loňského roku seznámila hrstka od-
vážných, kteří navštěvovali kurz 
trénování paměti v kavárně lyské-
ho zámku.

I pro ně, ale i pro další zájemce (či 
podle zkušeností spíše zájemkyně) 
je připraven nový kurz, který bude 
zaměřen o něco méně na zvládnutí 
různých „zapamatovacích“ technik 
a více na procvičování všech funkcí 
a složek paměti.   

Kurz je také vhodný jako dopl-

něk k probíhající nebo již absolvo-
vané rehabilitaci po cévní mozkové 
příhodě.

Výhodou tohoto kurzu je to, že 
není bezpodmínečně nutné účastnit 
se všech lekcí a případní zájemci se 
mohou přidat či zase odpojit kdyko-
liv v průběhu kurzu. 

Kurzy tentokrát nebudou probí-
hat na zámku, ale v ulici U Vodár-
ny. Tuto ulici zatím asi na mapě 
nenajdete, ale možná jste tudy již 
šli na procházku. Je to na okra-
ji města směrem na Milovice, 
v nové výstavbě mezi sedmipatráky 
a „panelkou“. Ve žlutém domě bez 
komína sídlí vaše budoucí trenérka 
paměti!

Někteří z vás možná mají strach z 
neúspěchu. Po první lekci poznáte, 
že není čeho se bát!

Zuzana Viktoriová

Dne 19. prosince 2010 se poprvé 
v Lysé konala 1. ZUMBA PÁRTY. 
Tato předvánoční párty byla třího-
dinová a vystřídaly se zde 4 ofi ciál-
ní zumba instruktorky. Z Čelákovic 
a Hradce Králové to byla Magda 
Kuthanová a Katka Zítková, kte-
ré rozjely první hodinu a 30 účast-
nic se dostalo do varu. Následně na 
další dvě hodiny nastoupila Roma-
na Hanousková a Jana Dalecká, obě 

místní. Ke konci párty byla na že-
nách již vidět únava, proto jsme na 
konec zařadily losování a 5 účast-
nic si vylosovalo jednu lekci zdar-
ma. Více o zumbě všeobecně najde-
te na www.zumba.com, více o cviči-
telce Romaně Hanouskové a jejich 
hodinách najdete na www.zumba.
unas.cz.

Zumbaaaa!
Romana Hanousková 

První zumba párty
Zumba s Romčou Hanouskovou

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

VHODNÉ I PRO ZAČÁTEČNÍKY A „TANEČNÍ DŘEVA“!

ROZVRH:

• ÚTERÝ 20 – 21 h.,
tělocvična OA v areálu ZŠ J.A.Komenského

• ČTVRTEK 18 – 19 h.,
tělocvična SOKOL (externí hodina)

Cena hodin je 60 Kč, možnost zakoupení permanentky
500 Kč/10 lekcí.

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

e-mail: hanouskova@seznam.cz,
tel.: 723 951 565
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PONDĚLKY
v tělocvičně nové školy Obchodní akademie v Lysé n. L., 
ul. Komenského (vchod ze zadního traktu po železných schůdkách)  

7. února 2011 od 19.00 hodin do 20.00 hodin
POWER JÓGA
= pohodové, pomalé cvičení pro všechny... Důraz je kladen hlavně na 
sílu a ohebnost. Power jóga je proto fyzicky náročnější než tradiční 
jóga a může proto pomoci i při hubnutí nebo udržení váhy. Toto cviče-
ní doporučováno též fyzioterapeuty při bolestech zad.

14. 2. – 18. 4. 2011 od 19.00 hodin do 20.00 hodin
CVIČENÍ „5 TIBEŤANŮ“
= prastaré cvičení pocházející z himálájského kláštera Šangri-La. Je 
to velmi jednoduché cvičení. Přitom je to jedno z nejlepších a nejúčin-
nějších cvičení. Má také tu výhodu, že jej mohou cvičit opravdu všich-
ni bez ohledu na věk a pohlaví. Tyto cviky využívají univerzální ener-
gii k tomu, aby přivedly tělo opět do rovnováhy. 
Pět Tibeťanů je jogistický systém několika póz, které jsou velmi ener-
gizující. Toto cvičení nám ukáže, jak se můžeme dále zdokonalovat a 
rozvíjet. Díky cvičení Pět Tibeťanů se budete cítit pružnější, vitálněj-
ší a mladší. Uvolní se ztuhlé svalstvo, zlepší činnost krevního oběhu, 
kloubů a žláz s vnitřní sekrecí...
5 Tibeťanů: 700 Kč (10 lekcí za zvýhodněnou cenu)
                     100 Kč (za jednu lekci, platba na místě)

od 20.00 hodin do 21.15 hodin
P – CLASS x BODYSTYLING
= je silově vytrvalostní trénink zaměřený na posílení hlavních svalo-
vých skupin a hlavně na tvarování problémových partií celého těla. 
Kombinací posilovacích a protahovacích cviků si nejen svou postavu 
vylepšíte, ale zpevněním svalů a zvýšením kondice můžete přispět 
k odstranění některých zdravotních problémů (bolesti zad). Cvičí se 
s vahou vlastního těla, s posilovacími gumičkami a lehkými činkami. 
Pro všechny, co chtějí zhubnout a vytvarovat svoje tělo...
Bodystyling: platba lekce na místě = 55 Kč

V pondělí 21. 2. od 20.00 hodin
BŘICHO SPECIÁL

             
S sebou: podložku na cvičení, ručník, pití bez bublinek, sportovní 
obuv, mikinu

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

tel.: 721 658 766

PONDĚLKY

Mixová liga Nymburska ve volejbale: 11. ročník 2010 / 2011
Je dobojováno. Jedenáctý ofi ciál-

ní ročník Mixové ligy Nymburska 
smíšených volejbalových týmů uza-
vřel svoji první polovinu, když byly 
sehrány tři turnaje základní části. 

V globálu lze konstatovat, že le-
tošní soutěž je abnormálně výkon-
nostně vyrovnaná, což jasně potvr-
zuje skutečnost, že každý turnajo-
vý podnik opanovalo jiné družstvo. 
V úvodním turnaji se radovali bor-
ci z SKP Nymburk, druhý turnaj 
suverénně vyhráli hráči z Poděb-
rad a třetí klání se zaslouženě za-
dařilo Žertu Nymburk, vedeného 
ambiciózním abstinentem Doub-
ravou. Tyto tři silné celky se také s 
největší pravděpodobností poperou 
o celkové prvenství letošního roční-
ku ligy. V závěsu za nimi však číha-
jí na každé zaváhání vedoucího tria 
R.E.K. Lysá nad Labem, jehož osu 
tvoří parta ambiciózních mladíků, 
spolu s nevyzpytatelnou Mašinkou 
Nymburk, umně vedenou všechlap-
ským matadorem a volejbalovým 

„ ramlákem“ F. Kokešem, jedním 
z turnajových ředitelů celé soutěže, 
který v letošní sezoně nezakrývá své 
bezbřehé ambice. Oba dva kousa-
vé týmy letos dokonce dokázaly vy-
stoupit jedenkrát na bronzový tur-
najový stupínek a vklínit se tak mezi 
papírové turnajové favority.

Druhá polovina prestižní regi-
onální volejbalové soutěže jedno-
značně slibuje strhující podívanou 
o celkový primát a je více než prav-
děpodobné, že o celkovém vítězi 
rozhodne až závěrečný fi nálový tur-
naj. Je škoda, že z boje o absolutní 
prvenství se sama vyšachovala sil-
ná Mladá Boleslav, vedená charis-
matickým veteránem Michajlecem, 
která se z personálních důvodů le-
tos nezúčastnila ani jediného turna-
jového podniku.

Po polovině odehraných turna-
jů základní části vede mixovou ligu 
s těsným náskokem pětinásobný ví-
těz soutěže v období nového milé-
nia, jmenovitě tým SKP Nymburk, 

Výsledková retrospekce prvních tří turnajů základní části soutěže 
smíšených týmů ve volejbale

1. turnaj -  říjen 2010:
1. místo: SKP Nymburk - 8 bodů
2. místo: Poděbrady - 7 bodů
3. místo: Lysá nad Labem - 6 bodů
4. místo: Čelákovice - 5 bodů
5. místo: Žert Nymburk - 4 bodů
6. místo: Lojzo Kouřim - 3 body
7. místo: Mašinka Nymburk - 2 body

2. turnaj – listopad 2010:
1.místo: Poděbrady - 8 bodů
2. místo: Žert Nymburk - 7 bodů
3. místo: SKP Nymburk - 6 bodů
4. místo: Lysá nad Labem - 5 bodů
5. místo: Lojzo Kouřim - 4 body
6. místo: Mašinka Nymburk - 3 body
7. místo: Čelákovice - 2 body

3. turnaj – prosinec 2010:
1. místo: Žert Nymburk - 8 bodů
2. místo: SKP Nymburk - 7 bodů
3. místo: Mašinka Nymburk - 6 bodů
4. místo: Lysá nad Labem - 5 bodů
5. místo. Lojzo Kouřim - 4 body
6. místo: Mělník - 3 body

Celkové pořadí 11. ročníku Mixové ligy Nymburska 
po 3 odehraných turnajích (k 22. 12. 2010):
1. místo: SKP Nymburk  - 21 bodů
2. místo: Žert Nymburk  - 19 bodů
3. místo: R.E.K. Lysá n. L.  - 16 bodů
4. místo: Poděbrady  - 15 bodů
5. – 6. místo: Lojzo Kouřim + Mašinka Nymburk   - oba 11 bodů
7. místo: Čelákovice  - 7 bodů
8. místo: Mělník  - 3 body

který herně táhne již od roku 1994 
(1. ročník soutěže) zkušené trio bý-
valých dlouholetých krajských spo-
luhráčů a přátel, v podání rana-
ře R. Goeroja, skokana P. Kutnara 
a deblového specialisty a lídra týmu, 
T. Kokojana. V letošním roce navíc 
tým posílil vynikající blokař a bo-
jovník J. Pýcha. Další nedílnou sou-
částí úspěšného mužstva je taktéž 
bývalý player krajského SKP Nym-
burk a Hellerův pohrobek J. Vecko, 
který do týmu navíc chytře angažo-
val svoji pani. Soupisku družstva 
uzavírá volejbalový samorost a su-
perveterán  V. „Dušín“ Šimek, pře-

zdívaný ne náhodou, díky svým ge-
niálním polovým zákrokům Čapa-
jev, podle legendárního hokejové-
ho brankáře ruské komandy. Šimek 
díky svým zkušenostem a pokro-
čilejšímu věku nastupuje na postu 
ženy, kde nahradil zvetchlého dědu 
Randu, který na tomto místě asis-
toval u titulů policejního týmu z let 
2000, 2001 a 2002. Nezlomný ma-
tador Randa se posléze přetransfor-
moval do role imaginárního koordi-
nátora a reálného maskota úspěš-
ného družstva SKP Nymburk. 

Mgr. T. Kokojan, předseda
Asociace volejbalových deblů ČR
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Veslaři v prosinci
Konec roku je ve znamení ně-

kolika závodů na trenažérech, 
my jsme se zúčastnili pouze jed-
noho závodu – Pardubických vá-
nočních trenažérů. Závodů se zú-
častnilo přes třicet dětí a doros-
tenců, kteří vybojovali 11 me-
dailí, z toho 5 zlatých, dvě stří-
brné a čtyři bronzové. Závodů 
se zúčastnilo celkem 17 oddílů 
a ty byly též bodovány. V této sou-
těži získal náš oddíl první místo.

Před Vánocemi jsme také uspo-
řádali pro naše svěřence slavnostní 
vánoční besídku, které se zúčastnil 
i starosta Lysé nad Labem pan ma-
gistr Jiří Havelka. Jako již tradičně 
je to příležitost ke zhodnocení celé 
sezony a odměnění ne jenom nej-
lepších závodníků, ale zároveň též 
ostatních dětí, které na sobě pravi-

delně pracovaly. Všem těmto závod-
níkům předali diplom za vzornou 
reprezentaci starosta města pan 
Havelka spolu s trenéry paní Hav-
líčkovou a panem Krumpolcem. 

Během tohoto měsíce jsme se 
plně zaměřili na zimní přípra-
vu všech dětí. Děti jsou rozděleny 
do dvou skupin. Žákovská skupi-
na trénuje třikrát týdně v tělocvičně 
a také chodí plavat do bazénu 
v Čelákovicích. Dorostenecká sku-
pina je hlavně zaměřena na trena-
žéry a posilování, které je doplně-
no běháním, spinningem, běžkami. 
Tito závodníci trénují čtyři až pět-
krát týdně. Zimní příprava je nároč-
ná nejen na fyzičku, ale také na psy-
chiku a tak se všichni pomalu začí-
nají těšit na léto.

Jiří Kyncl 

Setkání běžců 
na Silvestra v Ly-
sé nad Labem je 
krásná tradice, 
kde nejde jenom 

o vítězství, ale také o to zúčastnit se a 
užít si příjemnou atmosféru před za-
hájením oslav, přípitků a předsevze-
tí do nového roku. Věřím, že jedno 
z nich zní – a příští rok sem přijedu 
zase! Závody a dění kolem si užíva-
li všichni, od těch dvouletých, Anič-
ky Kubínové a Žanety Vackové, kte-
ré ještě přesně nevědí, co se od nich 
vlastně očekává, až po seniora Vác-
lava Karáska, který zase až takový 
kmet ještě není. Na startu bylo ten-
tokrát 75 závodníků ve 13ti katego-
riích. Nechyběl ani kantor Jarda Ur-
ban z Kounic – 30 startů. Ani rodina 
Marsura z italské Atletica Sernag-
lia (3 krát na stupních). Počasí bylo 
sice vcelku příjemné, ale trať místy 
dost kluzká.

36. ročník Silvestrovského běhu

Závěrem je třeba poděkovat všem 
členům Sokola, kteří pomáhali s or-
ganizací závodu a panu Miroslavu 
Hukovi mistru zvuku. 

Věřím, že na konci tohoto roku 
se před sokolovnou, možná zrekon-
struovanou, opět sejdeme. Bude to 
sobota 31. 12. 2011.

Jaroslav Denemark

Přehled vítězů jednotlivých kategorií

Hlavní kategorie – muži: 
1.  Michal Michálek, Sokol Na Mělníce
2.  Jiří Miler, AC Mladá Boleslav
3.  Zbyněk Vondrák, Vinařství Vondrák Mělník

Vítězové dalších kategorií:
předškoláci Veronika Sedláková, Kounice
nejmladší žákyně Michaela Durdová, SK Jeseniova
mladší žákyně Veronika Parásková, SK Kotlářka Praha
mladší žáci Jan Sedlák, Kounice
starší žákyně Nikol Marsura, Atletica Sernaglia 
starší žáci Filippo Antonio Marsura, Atletica Sernaglia
dorostenky Bára Hedrlínová, Kounice
dorostenci Matěj Petrlík, VKL Lysá nad Labem
ženy  Alena Květoňová, SKP Nymburk
ženy (40) Ilona Malinovská, Lysá nad Labem
senioři (40) Miloš Lambert, Milovice
senioři (60) Josef Čečetka, TJ Doksy

KČT odbor Lysá nad Labem pořádá 
tradiční dětský letní tábor 

ŠUMAVA 2011
v tábořišti Radešov u Rejštejna 

Termíny dětského tábora:
První běh od 1. 7. do 17. 7. 2011 (17 dnů)

Druhý běh od 17. 7. do 30. 7. 2011 (14 dnů)
jednotná cena poukazu 3950 Kč (včetně dopravy a pojištění). 

Termíny rekreace rodičů s dětmi a ostatní: 
od 31. 7. do 13. 8. 2011

v ceně pronájmu stanu 100 Kč / noc

Kontaktní adresa: 
František Blažek 

Klicperova 553, 289 22  Lysá nad Labem 
Tel.: 602 624 593, 721 704 500

e-mail: blazekfra@atlas.cz
www.dltsumava.cz

DAŇOVÁ EVIDENCE - FYZICKÉ OSOBY
ÚČETNICTVÍ - PRÁVNICKÉ OSOBY

včetně zpracování mezd, intrastatu, 
uzávěrek, daňových přiznání
e-mail: vponcova@seznam.cz

mobil: 604 588 589


