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Malebná česká vesnička, nachá-
zející se nedaleko Kladna, by žila 
poklidným životem a běžnými ka-
ždodenními starostmi až dodnes, 
nebýt ovšem oné tragické noci z 9. 
na 10. června 1942, která předzna-
menala její konec: byla to nejdelší 
noc v její dosavadní historii. Dosta-
la se rychle do povědomí světových 
dějin jako symbol nejen nacistické-
ho bezpráví a teroru, ale i hrdinství 
a touhy po odplatě. Dokládá to slav-
ný výrok ministra námořnictva USA 
Williama F. Knoxe ze 13. 6. 1942: 
„Zeptají-li se nás příští generace, 
proč jsme bojovali v této válce, bude-
me jim vypravovat o Lidicích.“ A již 
12. 7. 1942 bylo městečko Stern 
Park Gardens ve státě Illinois pře-
jmenováno na Lidice…

Připomeňme si tedy, co se vlast-
ně stalo. Mnozí nepochybně zhlédli 
fi lm Lidice a znají tedy onu historii 
s dopisem, poslaným Václavem Ří-
hou jeho milé Anně Maruszczákové 
do slánské továrny „Palaba“, v níž 
byla zaměstnána. Jenže příjemkyně 
dopisu byla právě nemocná a dopis 
tak otevřel továrník Pála. Inu, cizí 
dopisy se nemají číst…

Tomu se zdál text, v němž Říha 
naznačuje svou ilegální činnost 
jako důvod, proč se s dívkou chce 
rozejít, v době represí probíhajících 
bezprostředně po atentátu, značně 
podezřelý. Dopis proto nakonec 
rychle doputoval do rukou kladen-
ského gestapa. Pro jeho úředníky 
nebylo žádným problémem oba 
ihned vypátrat a zatknout. Během 
výslechů Maruszczáková naneštěs-
tí vypověděla, že ji Říha požádal, 
aby v Lidicích vyřídila pozdrav od 
Josefa Horáka. Bylo zjištěno, že 
z Lidic opravdu Josef Horák pochá-
zí, že se jedná o důstojníka bývalé 
československé armády, který je od 
prosince 1939 spolu s dalším lidic-
kým vojákem, Josefem Stříbrným, 
nezvěstný. Gestapo se domnívalo, 
že jsou oba s nejvyšší pravděpodob-
ností příslušníky zahraniční česko-
slovenské armády. Gestapo mělo 
již od dubna 1942 - poté, co Viliam 
Gerik ze skupiny ZINC padl do ru-
kou gestapa a při výsleších potvrdil, 
že poručík Stříbrný absolvoval ve 
Velké Británii paravýcvik - téměř 
jistotu, že jsou na stopě atentátníků. 
V noci na 4. června tedy provedli 
v celých Lidicích domovní prohlíd-
ky a zatkli příslušníky rodin Ho-
rákových a Stříbrných. Ačkoli se 
posléze ukázalo, že se jedná o faleš-
nou stopu, rozhodla tato skutečnost 
o osudu Lidic. 

Zatímco 9. června ještě ani 
nedozněly v hlavním městě Říše 
smuteční projevy nad Heydricho-
vými ostatky, bylo již rozhodnuto 
o krvavém konci Lidic jako „usmí-
ření jeho smrti“ z rukou slovan-
ských podlidí ve stylu rituální ger-
mánské pomsty: krev jednoho bude 
vykoupena krví mnohých. Státní 
tajemník K. H. Frank se bál před-
stoupit před Hitlera se zprávou, 
že pátrání po pachatelích atentátu 
přes probíhající teror dosud nepři-

nesl žádné zásadní poznatky, natož 
samotné pachatele. Musel být proto 
spuštěn běs, který měl hrůzou a te-
rorem národ zlomit a donutit vydat 
pachatele atentátu na zastupujícího 
říšského protektora. 

Hitler přikázal provést v Lidicích 
následující opatření:
1. všechny dospělé muže zastřelit,
2. všechny ženy převézt na doživotí 
 do koncentračního tábora,
3. děti, které je možno poněmčit, 
 shromáždit a dát do rodin SS 
 v Říši, zbytek vychovat jinak,
4. obec úplně vypálit, srovnat se 
 zemí a následně zahladit stopy 
 po její existenci.

Vedoucí řídící úřadovny SD 
v Praze Horst Böhme ihned přistou-
pil k provedení nařízených opatření. 
V následujících hodinách byla ves 
zcela obklíčena – každý, kdo chtěl 
vstoupit, byl vpuštěn, avšak již ni-
kdo nesměl obec opustit. 

Na místo tragédie se mezitím 
sjeli její další aktéři: Hans Ulrich 
Geschke, tehdejší šéf řídící služebny 
gestapa v Praze, Harald Wiesmann, 
šéf kladenského gestapa (zvaný 
„bůh Kladna“) a bývalý podplukov-
ník Vít, nyní se hlásící k německé 
národnosti jako příslušník protek-
torátní policie jménem Witt. Je zají-
mavé, že právě on vyšetřoval v roce 
1935 vraždu antinacisty inženýra 
Formise v Záhoří u Slap... 

Velitelství si zřídili v domku čp. 
93, v němž žila do té doby rodina 
Doležalových. Ta byla ze svého 
obydlí vyhnána jako první. Zde také 
musel lidický starosta Hejma ode-
vzdat gestapákům veškerou obecní 
agendu včetně hotovosti místní 
kampeličky. 

Odvetná akce začala krátce po 
půlnoci. Skupiny příslušníků gesta-
pa v doprovodu příslušníků Schutz-
polizei procházely vesnicí dům od 
domu, neurvale a hrubě budily lidic-
ké občany a přikazovaly jim, aby se 
rychle oblékli, vzali s sebou všechny 
cenné věci a připravili se k odchodu. 
Muži starší 15 let byli poté odváděni 
do Horákova statku, zatímco ženy s 
dětmi do budovy školy. Odtud byly 
odvezeny do tělocvičny kladenské-
ho reálného gymnázia.

Samotná exekuce byla prová-
děna od 7. hodiny ranní. Na dvůr 

Horákova statku čp. 13, před zeď 
obestlanou slamníky, které měly 
chránit popravčí četu před odra-
ženými kulkami, byli přiváděni za-
tčení muži a chlapci. Na každého z 
nich stříleli tři příslušníci Schupo. 
Dvě rány mířily na hrudník, třetí do 
hlavy. Po salvě přistoupil k zastřele-
ným přítomný poddůstojník a kaž-
dého muže střelil do hlavy ještě jed-
nou. Zpočátku byli popravováni po 
pěticích, ale Horstu Böhmemu se 
zdálo, že exekuce probíhá pomalu a 
nechal proto popravčí četu zdvojná-
sobit. Díky tomuto opatření mohlo 
být zastřeleno vždy deset mužů na-
jednou. Zastřelení zůstali ležet tak, 
jak padli, nově příchozí museli pro-
jít kolem nich a postavit se před ně. 
Popravčí četa poodstoupila pouze o 
dva kroky dozadu a zrůdné divadlo 
se opakovalo až do odpoledních 
hodin, kdy zahradu zaplnilo 173 těl. 
Muži nebyli vyváděni spoutaní a ne-
byly jim zavazovány oči. Wiesmann 
po válce před soudem vypověděl, že 
lidičtí muži šli volně a zpříma, nedo-
šlo k žádným slabošským scénám.

Nejmladší obětí se stal Josef 
Hroník (nar. 1927, kterému nebylo 
ještě v době popravy 15 let a neměl 
být tedy podle říšského zákoníku 
zastřelen, jenže to nikoho z esesma-
nů nazajímalo). Zcela nešťastným 
řízením osudu ho k sobě oné noci 
povolal jeho otec, který chtěl ulehčit 
své těhotné ženě, která se cestou do 
lidické školy musela starat o dalších 
pět Pepíkových sourozenců. Netu-
šil, čeho bude záhy svědkem…

Další dějství tragédie vyvrcholilo 
16. června 1942 večer, kdy bylo na 
střelnici v Praze Kobylisích zastře-
leno dalších 26 obyvatel Lidic. Jed-
nalo se o 15 příslušníků rodin Horá-
kových a Stříbrných, sedm dělníků, 
kteří byli osudné noci z 9. na 10. 
června na noční směně, Františka 
Pitína, kterému se nejprve podařilo 
zmizet po odchodu ze zaměstnání, 
ale byl udán gestapu lesním mani-
pulantem Josefem Černým a poslé-
ze zadržen a zatčen na Křivoklátsku, 
dále Bohumil Pospíšil, který byl 
dopraven z kladenské nemocnice 
dokonce se sádrovým obvazem na 
noze a dva chlapci, u nichž se při 
kontrole údajů v tělocvičně kladen-
ského gymnázia zjistilo, že už jim 

bylo nedávno 15 let: Josef Doležal 
a Josef Nerad. Spolu s Lidickými 
byli zastřeleni i Václav Michalský 
s manželkou Jarmilou, rozenou 
Strakovou, pocházející z Lidic. Po-
dle výpovědi Maruszczákové měla 
právě ona v rodině Horáků vyřídit, 
že je Josef zdráv…

V oné době mělo gestapo již ně-
kolik hodin v rukou bývalého pa-
rašutistu Karla Ćurdu, který zradil, 
a vědělo tak, že Lidice neměly s aten-
tátem nic společného.

O tragickém osudu obyvatel Lidic 
a likvidaci vesnice by se dalo napsat 
ještě mnoho, stejně jako o vesnič-
ce Ležáky, kterou stihl stejný osud 
o čtrnáct dnů později. Velmi smutná 
a hluboce dojímavá by byla nepo-
chybně i kapitola o lidických dětech, 
které zahynuly otrávením výfukový-
mi zplodinami ve speciálním vzdu-
chotěsném voze nedaleko polského 
Chełmna nad Nerrem. 

Přál bych si, aby se tento velmi 
smutný úvod stal pozvánkou k ná-
vštěvě Lidic. Moderní multimediál-
ní expozice s audiovýpověďmi přeži-
vších žen a dětí vám poví mnohem 
více. Stejně dojímavá a působivá 
bude procházka po pietním území, 
nacházejícím se v místech, kde stály 
„staré“ Lidice. Nejdojímavější zasta-
vení čeká návštěvníky u sousoší aka-
demické sochařky Marie Uchytilové 
– Kučové, tvořené sochami 82 dětí. 
Jedná se svým pojetím o celosvětově 
ojedinělý památník dětských obětí 
války (představuje 42 zavražděných 
dívek a 40 zavražděných chlapců ve 
věku od jednoho roku do 16 let). 

Svou návštěvu můžete zakončit 
procházkou růžovým sadem, sym-
bolizujícím utrpení mužů, žen a dětí. 
Máte-li zájem o výtvarné umění, na-
vštivte Lidickou galerii, v níž jsou 
umístěny exponáty lidické sbírky 
a probíhají zde tematické výstavy, 
například celosvětově proslulá Me-
zinárodní dětská výtvarná výstava.

Všechny další informace o čin-
nosti, nabídkách a aktivitách Pa-
mátníku Lidice naleznete na www.
lidice-memorial.cz. Přijeďte uctít 
památku nevinných obětí teroru 
a zvůle. Rádi vás uvítáme. 

Mgr. Karel Špecián, 
vedoucí oddělení vzdělávání 

Památníku Lidice

Vás srdečně zve k účasti na

KLADENÍ VĚNCŮ
U PŘÍLEŽITOSTI OSLAV 

OSVOBOZENÍ OD FAŠISMU

 8. května 2013 v 9.00 hodin
Sraz před městským hřbitovem

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

a Kluby důchodců

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

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

děti i dospělé”
na

k

Polabské muzeum ve spolupráci 
s obcí Přerov nad Labem pořádá

MUZEJNÍ NOC
ve Skanzenu 

dne 25. května 2013
od 18.00 do 21.00 hodin

- řezání dříví
 - grilování
  - občerstvení
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do 20.5.
Lyská epopej
výstava obrazů malovaných 
jehlou Ing. Petra Gregora
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

do 31.5.
Slavné vily 
Středočeského kraje
výstava na chodbě Městského 
úřadu Lysá nad Labem

1.5. od 9.30 hodin
5. ročník Voříškiády 
o Marlenčin dort
cvičiště psí školy Superpes
www.superpes.cz

1.5.
Prvomájová steeplechase
dostihové závodiště Lysá n. L.
www.dostihylysa.cz

2.5. od 10.15 hodin
Jak připravit dítě 
na příchod sourozence
beseda v RC Milovice
www.rcmilovice.cz

2.5. – 5.6.
Island – láska na druhý pohled
výstava fotogra ií Jana Lišky
v kině na Husově náměstí
www.kinolysa.cz

4.5. od 7.00 hodin
Vítání ptačího zpěvu
sraz Milovice, lokalita 
Mýtko/Kateřina
svoboda@mestolysa.cz

4.5. 
5. ročník Polabské stezky
neo iciální dogtrekkingový závod
www.zkolysa.cz

4.5. – 5.5.
Agility závody
cvičiště psí školy Superpes
www.superpes.cz

4.5. – 7.6.
135 let sboru dobrovolných 
hasičů v Lysé nad Labem
výstava v prostorách augustinián. 
kláštera v Lysé n. L., zahájení 
4.5. od 14.00 hodin koncertem 
hasičské dechové hudby

6.5. od 18.00 hodin
Bedřich Hrozný – připomínka 
slavného lyského rodáka
přednáška v Muzeu B. Hrozného 
Lysá nad Labem
www.polabskemuzeum.cz

7.5. od 16.30 hodin
Horní Povltaví
přednáška PaedDr. Marie 
Kořínkové v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

7.5. od 16.30 hodin
Žabí koncert 
a vycházka za plazy
sraz v Muzeu B. Hrozného
www.polabskemuzeum.cz

8.5. od 9.00 hodin
Kladení věnců
sraz před městským hřbitovem

9.5. od 10.15 hodin
Tresty u dětí
přednáška v RC Milovice
www.rcmilovice.cz

9.5. od 16.45 hodin
Odstranění problémového 
chování psů
besedoseminář 
v Městské knihovně
www.superpes.cz

11.5. od 9.00 hodin
Bez medu to nejde
přednáška v Městské knihovně, 
následuje praktický blok 
v zámeckém parku 
u tamních úlů

11.5. od 14.00 do 21.00 hodin
Slavnost rodin
na zahradě Domova Mladá

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

16.5. od 10.15 hodin
Agresivita u dětí
beseda v RC Milovice
www.rcmilovice.cz

17.5. od 9.00 do 11.00 hodin
Dětský vzdor
seminář v MC Parníček
www.mcparnicek.cz
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18.5. od 7.00 hodin
Rybářské závody
na rybníku Okrouhlík 
v Lysé nad Labem

18.5. od 10.00 do 17.00 hodin
Potřeby dětí v náhradní 
rodinné péči
seminář v Modlitebně Církve 
bratrské Čelákovice

18.5. od 20.00 hodin
KATAPULT TOUR 50x50 
– Olda Říha narozeniny!
výroční koncert kapely
v letním kině Lysá nad Labem
www.kinolysa.cz

21.5. od 17.30 hodin
Slavné vily 
Středočeského kraje
přednáška Mgr. Šárky Koukalové
v Městské knihovně

22.5. – 26.5.
NATURA VIVA 2013
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

22.5. od 19.30 hodin
Jak získat 30 let inančních 
zkušeností za 90 minut
seminář v RC Milovice
www.rcmilovice.cz

22.5. – 1.7.
Města a místa Polabí
výstava fotokoláží 
RNDr.Heleny Grocholové
v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

23.5. od 19.30 hodin
Dětská agresivita a šikana
beseda v RC Milovice
www.rcmilovice.cz

23.5. – 24.5.
Světový týden respektu 
k porodu
přednášky, kurzy, prezentace, 
ilm v RC Milovice

24.5. od 18.00 hodin
Noc kostelů 2013
v kostele Narození sv. Jana 
Křtitele v Lysé n. L.
www.nockostelu.cz

25.5. od 6.00 hodin
Autobusový zájezd do 
Bamberga a Bayreuthu
odjezd z parkoviště u kina
www.spolekrodakulysa.cz

25.5. od 10.00 hodin
Růžovky
degustace růž. vín, míchaných 
nápojů, grilované a jiné speciality
Vinotéka Lysá nad Labem
www.vinoteka-lysa.cz

25.5. od 10.00 do 17.00 hodin
1. Mlynařický mlýnek
folklorní festival Milovice 2013
Park Mirakulum Milovice

25.5. od 13:00 hodin
Dětské odpoledne
v Dětském areálu, ul. Čechova

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

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

31.5. od 16.30 hodin
Zahradní školní slavnost 
ke dni dětí
Na zahradě školy TGM v Litoli

31.5. od 18.00 do 22.30 hodin
Muzejní noc
v Muzeu B. Hrozného
www.polabskemuzeum.cz

31.5. 
Raban nabaR fest
hudební festival v letním kině
www.kinolysa.cz

1.6. od 11.15 hodin
Den pro medvěda
bene iční akce v letním kině 
v Lysé n. L.
www.denpromedveda.cz

1.6. – 2.6. 
od 9.00 do 17.00 hodin
Železniční modelové kolejiště
výstava funkčního železničního 
kolejiště na nádraží ČD v Lysé n. L.

7.6 . – 8.6. od 8.00 hodin
Sbírka použitého ošacení
v garáži městského úřadu

Podrobnější informace o akcích se dozvíte na webových stránkách organizátorů.

18. března rozezněly Městské 
kino vznešené tóny klavíru. Pro-
běhl zde klavírní recitál skvělého 
českého pianisty prof. Ivana Klán-
ského. Mám radost, že se mi spo-
lečně s ním podařilo najít v jeho na-
bitém kalendáři vhodnou skulinku 
a mohl své mistrovství předvést 
nejen v koncertních síních po ce-
lém světě, ale také u nás v Lysé nad 
Labem. 70 návštěvníků koncertu 
přiměl svým perfektním výkonem 
k bouřlivým ovacím, provázeným 
výkřiky, až mi to připadalo jako 
reakce někde na Apeninském po-
loostrově. Mistr byl nucen v takové 
atmosféře ještě dva hudební kusy 

Bouřlivé ovace Ivanu Klánskému
přidat. Musím se přiznat, že mě 
ten koncert a atmosféra nadchly. 
Pan profesor byl velice spokojený 
s nástrojem, který je nyní v kině 
k dispozici. Za to patří velký dík 
provozovatelům kina, kteří tento 
parádní nástroj pořídili z vlastních 
prostředků. Navíc tento nástroj na 
koncert připravil pan Ivan Sokol, 
největší mistr mezi českými ladi-
či, který celý život ladí piana těm 
největším světovým hvězdám. Ne-
mohl bych takovou akci uspořádat 
bez pomoci druhých, proto musím 
zmínit děvčata v Městské knihovně 
Lysá nad Labem a Standu Svobo-
du. No a nic nejde bez fi nancí, pro-

Legendární kapela Katapult se 
18. května zastaví v letním kině 
v rámci letošního jubilejního turné, 
které nese zároveň faktický podti-
tul „50 x 50“ znamená 50 jubilej-
ních, výročních koncertů = 50 let 
na jevišti Oldy Říhy (1963 – 2013). 
Lyská zastávka Katapultu s sebou 
ovšem ponese ještě jedno význam-
né jubileum. Vedoucí skupiny Ka-
tapult Olda Říha oslaví narozeniny 
- nádherných 65 let.

Speciální, super reprezentač-
ní program trvající více než dvě 
a půl hodiny, kde zcela logicky 
také zazní písně z dob prehistorie 
Katapultu. Z těch slavných „šede-
sátých“ let, kdy se Olda Říha učil 
hrát písničky na ty úžasné blue-
sové a pro rokenrol elementární 
akordy.

Je už obvykle údělem nepře-
hlédnutelných osobností, že svou 
prací a životem zpravidla rozdělí 
národ na dvě poloviny. Polovinu 
obdivující a tu druhou zatracují-
cí. To plně potvrzuje i půlstoletí 
trvající kariéra kytaristy, sklada-
tele a zpěváka Oldy Říhy. Autor 
řady dnes již zlidovělých písní 
jako Hlupák váhá, Vojín XY, Až, 
Lesní manekýn a mnoha dalších, 

Olda Říha - 50 let hraju Rock!
Vedoucí Katapultu oslaví v Lysé nejedno jubileum!

a na druhou stranu vděčný terč 
ostrovtipu kritiků, Olda Říha, už 
skutečně třímá v rukou svou ky-
taru rovných padesát let. „V roce 
1962 jsem byl totální sportovec, 
ale všimnul jsem si v televizi teh-
dejších programů Písničky pro 
všední den a Hledáme písničku 
na neděli.“ vzpomíná, „ V té době 
letěl twist a líbil se mi Semafor, 
Eva Pilarová a také Walda Ma-
tuška. Moje matka sledovala můj 
zájem a jen tak z ničeho nic mně 
koupila španělku. Tak jsem si 
brnkal, až jsem se dobrnkal do 
roku 1963. A poprvé jsem uslyšel 
Elvise Presleyho, Cliffa Richarda, 
Beatles a nakonec Rolling Stones. 
Prvotní šok se proměnil v realitu. 
Postavil jsem první školní kape-
lu a od té doby neexistovalo pro 
mě nic jiného. Rokenrol!“ A tak 
to všechno začalo. Oldova šede-
sátá léta byla vyplněna hraním v 
řadě vesměs západočeských bea-
tových kapel (Meteor, Shadows, 
Memphis, Black Stars, Sinners, 
Flemigs, Lylis, Blues Session) 
Na počátku sedmé dekády prošel 
ještě Mahagonem, nasbíral zku-
šenosti u Fr. Čecha a Aleše Ulma, 
aby v roce 1975 založil fenomén 

českého bigbítu Katapult. „Tak se 
splnily moje nejdivočejší sny. Přes 
všechny překážky a příkoří, které 
nám osud přichystal, jsem se po-
prvé cítil jako opravdový rocker.“ 
Jméno Oldřich Říha se od té chvíle 
natrvalo stalo synonymem slova 
Katapult, byť jeho nositel si nejed-
nou odskočil do studia nahrávat 
třeba s Pavlem Bobkem, Petrem 
Novákem, Pavlem Dydovičem 
a řadou dalších. S kytarou v ruce 
prožil Olda Říha časy největších 
úspěchů, příkoří a propadů. S ob-
divuhodnou zatvrzelostí s ní jde 
neustále za svým celoživotním 
snem – rock´n´rollem. „Často si 

musím říkat - Nikdy se nevzdávej 
a štěstí si tě najde.“ 

A tak je turné nejen průřezem 
Oldovy tvorby sahající k jeho zásad-
ním vzorům z muzikantských za-
čátků, ale i oslavou oné zvláštní síly, 
která ani po půlstoletí nepustí muzi-
kanta z jeviště a nedovolí pomyslet 
na muzikantský důchod. „Neumím 
tu sílu pojmenovat a vlastně ani 
nevím, kde se ve mně bere. Můžu 
se pouze domnívat, že rokenrol se 
stal absolutní součástí mého života, 
a tak myslím, že můžu hrdě zvolat: 
„Já jsem rokenrol!“ 

zdroj: www.katapult.cz,
autor: Ilja Kučera ml.

Jsem medvěd, co pomáhá dě-
tem, a chci vás všechny pozvat na 
ojedinělou benefi ční akci s názvem 
Den pro medvěda, která se bude 
konat 1. 6. 2013 v prostorách let-
ního kina v Lysé nad Labem. Tato 
benefi ce je pořádána k 20. výročí 
založení Dětského krizového cen-
tra v Praze (dále DKC). DKC již 

20 let pomáhá v celé ČR dětem 
a rodinám v krizových životních 
situacích. Hlavní myšlenkou pro-
jektu Den pro medvěda je nabíd-
nout široké veřejnosti možnost 
strávit smysluplně jeden den v roce 
v harmonickém a příjemném pro-
středí se svými blízkými, společně 
sdílet čas a pozornost. Zároveň je 
tato akce příležitostí pro prezen-
taci problematiky syndromu CAN 
(syndrom týraného, zneužívané-
ho a zanedbávaného dítěte), na 
kterou se DKC specializuje. Je to 

možnost, jak alespoň jeden den 
v roce vytvořit pozitivní prostředí 
pro děti, které je vhodnou prevencí 
syndromu CAN.

A na co se můžete těšit? Akci 
zahájí v 11.15 hodin Dara Rolins 
formou autogramiády. Následně se 
můžete těšit na hudebně zábavné 
pásmo Petry Černocké v roli Sa-

xany. Poslechneme si pohodovou 
skupinu Coctail …alá motejl. Děti 
ze ZUŠ Lysá nad Labem si pro nás 
připravili ukázku toho, co se nau-
čily. Také taneční skupina Mirikle, 
upoutá svým ojedinělým představe-
ním. Samozřejmě nesmí chybět di-
vadelní pohádka v podání divadel-
ního spolku Hálek Nymburk. Děti 
se můžou vydovádět také na dopro-
vodných akcích. Hasiči města Lysá 
nad Labem si připravili mimo jiné 
pěnu pro děti, Policie ČR předvede 
své služební psy a ukázky zásahu. 

U skautů si můžete zkusit lanovou 
dráhu mezi stromy a spousta her 
za podpory Fajn klubu. Děti si mo-
hou zasoutěžit o nejhezčí ,,ouška 
a ksichtík medvídka“. Pokud při-
jdete v takto originálním doplňku, 
a porota vás vybere, můžete získat 
hodnotné dárky. Nesmím také opo-
menout prezentace neziskových 
organizací, které si jak pro děti, tak i 
pro dospělé připravily workshopy a 

prodej nádherných výrobků z chrá-
něných dílen. Občanská poradna 
z Nymburka nám formou besed 
vysvětlí jak se chovat v krizových 
životních, situacích. Toto odpoled-
ní pásmo zakončí svým koncertem 
Bára Zemanová. Celé odpoledne 
nás bude provázet moderátorská 
dvojice v podání Martiny Vrbové – 
Hynkové a Petra Zajíčka.

Večerní program začíná v 19.00 
formou úžasných koncertů zná-
mých i méně známých umělců. 
Přijďte si poslechnout na hlavní 

pódium skupiny Krucipüsk, Lety 
mimo, Lauru a její tygry, Medvě-
da 009 a Xaviera Baumaxu. Na 
malém pódiu se předvedou mata-
doři z Lysé nad Labem – skupina 
Qwil. Určitě si nesmíte nechat ujít 
také skupinu Fragmenty, Interpret 
neznámý a HighLights. Večerem 
bude provázet Adam Carda a Petra 
Smolková.

Rozhodně se podívejte na strán-
ky akce www.denpromedveda.
cz, zde se dozvíte další informace 
a můžete si rovnou koupit vstup-
né na skvělou akci. Vstupenku si 
můžete také koupit v předprodeji 
v Městské knihovně v Lysé nad 
Labem, v Kině Lysá nebo v tu-
ristickém informačním centru v 
Nymburce. Vstupné je pro 1 do-
spělou osobu, která může s sebou 
vzít až 2 děti do 18 ti let a to pouze 
za 210,-Kč.

Moc díky všem, kteří se přijdou 
pobavit a zařádit si na medvědí 
den a zároveň svou účastí přispějí 
k úsměvům na dětských tvářích. 
Nebuďte lhostejní ke svému oko-
lí, i maličkost může udělat zá-
zrak………

Těším se na vás.                                     
                 Váš medvěd

to musím také poděkovat městu 
Lysá nad Labem, které poskytlo 
fi nanční podporu na tento krásný 

umělecký zážitek a bez které by to 
doopravdy uskutečnit nešlo.  

Milan Muzikář 

Den pro medvěda

Foto: Manola
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6. jednání rady města se konalo 
25. 3. 2013. V programu o 37 bo-
dech tvořily největší podíl pozemko-
vé záležitosti – 8 bodů, byty a nájmy 
– 5 bodů, nájmy nebytových prostor 
– 2 body a veřejným zakázkám byly 
věnovány tři body.

Diskuse se rozvinula u bodu s č. 
10, kde se jednalo o tom, zda a v ja-
kém termínu bude zahájen prodej 
bytů a nebytových prostor v Milo-
vicích, jejichž vlastníkem je město. 
Jde o rozsáhlý majetek a je nutné 
uvážit všechny okolnosti, které se 
kolem převodu nemovitostí urči-
tě vyskytnou. Rada připraví návrh 
pravidel, která budou projednána 
a schválena v zastupitelstvu. V ná-
sledujícím bodu se rada zabývala 
žádostí Občanského sdružení Za zá-
chranu kubistické vily Emila Králíčka 
v Litoli. Sdružení připravuje instalaci 
informačního panelu v prostorách 
železniční stanice. Rada si vyžádala 
náhled panelu a poté se k žádosti 
opět vrátí.

V bodu č. 16 rada vybírala doda-
vatele na opravy komunikací, resp. 
výtluků v nich, tryskovou metodou 
PATCH II. Vítězem se stala fi rma 
Jiřího Ouvína z Nového Bydžova 
s nabídkovou cenou 3 tis. Kč/tunu. 
Celková hodnota zakázky je 726 
tis. Kč vč. DPH. Druhou veřejnou 
zakázkou bylo zhotovení prováděcí 
projektové dokumentace pro ulici 
Lom. Zakázku získala projekční fi r-
ma Ing. Hynek Seiner s nabídkovou 
cenou 109 tis. Kč. Třetí zakázkou 
bylo vystavení průkazů energetické 
náročnosti budov (PENB) pro rok 
2013. O velkém zájmu svědčí 14 do-
šlých nabídek, mezi nimiž byly velké 
fi nanční rozdíly. Na prvním místě se 
umístil Ing. David Pech z Mníšku 
pod Brdy s cenou 39 tis. Kč včetně 
DPH.

V bodu č. 26 se jednalo o výjimky 
z počtu dětí ve třídách mateřských 
škol pro školní rok 2013/2014. O vý-
jimku se musí žádat podle školského 
zákona v takovém předstihu, proto-
že to ovlivní příděl peněz pro školky 
ze státního rozpočtu. Rada požádala 
o doplnění údajů o průběhu přijí-
macího řízení do jednotlivých MŠ 
a o výhled demografi ckých údajů na 
5 let a následně se věcí bude zabývat 
znovu. V dalším bodu byla schválena 
pravidla nového fondu města – na 
rekonstrukce a opravy volnočaso-
vých areálů. Konečné slovo bude mít 
zastupitelstvo.

V bodu č. 28 se rozdělovaly dota-
ce z existujících fondů města na rok 
2013: Fond sportu a volného času, 
Fond na činnost sportovních a spo-
lečenských organizací.  Další dva 
body byly věnovány návrhům na 
pořizování videozáznamů ze zase-
dání zastupitelstva a zprávě o plnění 
Strategického plánu rozvoje města 
(SPRM). Jak rozdělení fondů, tak 
i oba další body budou projednává-
ny v zastupitelstvu města. Stejně tak 
se bude jednat o složení kontrolního 
výboru, úpravě volebních okrsků ve 
městě a o dění ve Dvorcích.

1. mimořádné jednání rady 
města se konalo 3. 4. 2013. Na 
programu byly dva body, výběr do-
davatele pro veřejné zakázky. První 
z nich byla digitalizace kina. Smlou-
va na digitalizaci kina bude uzavřena 
s fi rmou AV MEDIA z Prahy 10, 
která nabídla cenu 1,5 mil. Kč včet-
ně DPH. Druhou zakázkou byla 
II. etapa revitalizace klášterních te-
ras. Jako dodavatel byla vybrána fi r-

Krátce z radnice
ma TOGET z Prahy 9 s nabídkovou 
cenou 5,96 mil. Kč bez DPH.

7. jednání rady města se konalo 
9. 4. 2013. Program sestával z 23 
bodů. Největší podíl tvořily bytové 
záležitosti - 9 bodů, a pozemkové 
záležitosti – 4 body. Na úvod jednání 
se rada města stala komisí pro ote-
vírání obálek, v nichž došly nabídky 
na obnovu oken u ZŠ B. Hrozného, 
budova čp. 12 (růžová). O velkém 
zájmu svědčilo 13 nabídek s velkým 
fi nančním rozptylem. Rozhodnutí 
však nepadlo, bude nutno doplnit 
údaje, aby se porovnávaly porovna-
telné údaje. Z ostatních bodů: v bodu 
č. 7 rada posuzovala nabídky na li-
kvidaci pařezů a výmladků a úpravu 
terénu v lokalitě Třešňovka. Zakázku 
získala fi rma KHL-EKO z Jirkova 
u Červeného Hrádku s nabídkovou 
cenou 72 tis. Kč. Práce bude prove-
dena pomocí speciální lesní frézy. V 
bodu č. 14 se rada vrátila k informač-
nímu panelu o Králíčkově vile v Litoli 
a schválila jeho umístění u pokladen 
v čekárně železniční stanice, kde 
obrazem a slovem představí vý-
znamnou kubistickou stavbu – vilu 
architekta Emila Králíčka v areálu 
bývalého cukrovaru v Litoli.

V bodu č. 19 rada schválila vy-
stoupení kapely Richard Band na 
Husově náměstí dne 15. června 
2013. Pořadatelem akce je Fajn 
Klub, který složí kauci 5 tis. Kč. 
Hudební produkce je plánována od 
18 do 22 hodin. V bodu č. 20 se roz-
dělovaly dotace z Programu rege-
nerace: Jednota Nymburk dostane 
43 tis. Kč z programu a 90 tis. Kč 
z rozpočtu města na úpravu domu 
na Husově náměstí, Římskokato-
lická farnost Lysá n. L. obdrží 25 
+ 110 tis. Kč.

V bodu č. 22 se rada vrátila 
k výjimkám z počtu dětí ve třídách 
mateřských škol a schválila je podle 
návrhu ředitelek MŠ. Poslední bod 
byl věnován Fondu rekonstrukce 
volnočasových areálů, konečné slovo 
má zastupitelstvo. 

3. zasedání zastupitelstva města 
se konalo 10. 4. 2013. Jako posled-
ně bylo pořadí bodů přizpůsobeno 
požadavkům zastupitelů i přítom-
ných občanů. Úvodním bodem bylo 
schválení hospodářských výsledků 
příspěvkových organizací města. 
V dalším bodu se zastupitelstvo vě-
novalo problému duplicitního vlast-
nictví pozemku a nádvoří v areálu ha-
sičské zbrojnice. Sbor dobrovolných 
hasičů (SDH) má k nemovitostem 
smlouvu trhovou z 50. let minulého 
století, podle níž se SDH stal vlastní-
kem, ale na listu vlastnictví je zapsáno 
Město Lysá nad Labem. Diskuse uká-
zala dvě krajní stanoviska a vyústila 
v úkol pro tajemníka, aby prověřil veš-
keré podklady k této věci, následně se 
uskuteční dohadovací jednání mezi 
pracovním týmem zastupitelstva 
a vedením SDH a květnové zastupi-
telstvo přijme závěry. Dalším bodem 
bylo schválení rozdělených dotací ze 
3 fondů, jak bylo doporučeno radou 
města. Následující bod přinesl návrh 
Pravidel pro rozdělování finančních 
prostředků z Fondu rekonstrukce 
sportovních areálů. Zdrojem fondu 
jsou prostředky, které město dostává 
ze státního rozpočtu a jde o výnos 
„z hazardu“, což jsou peníze, kte-
ré šly původně přímo sportovcům. 
V roce 2013 budou peníze rozděleny 
na základě projednání v radě města 
mezi 6 klubů a pravidla budou fungo-
vat od roku 2014. 

Potom dostal slovo pan J. Koštíř, 
předseda Osadního výboru Byšičky. 
Největší bolestí je chybějící kanali-
zace, o níž osadní výbor usiluje již 
13 let.

Následující bod byl věnován ná-
vrhu na pořizování kamerového 
záznamu ze zasedání zastupitelstva. 
Rozvoj techniky v tomto směru 
předstihl legislativu a dochází zde 
k souběžnému (a někdy protiběžné-
mu působení) tří zákonů: o obcích, 
o archivnictví, o ochraně osobních 
údajů. Obsáhlou diskusi shrnul 
p. Mgr. Fajmon: moderní technolo-
gie chrlí informace, řada občanů se 
v tom těžko orientuje a někteří o to 
nestojí. Podporuje přiměřenost, aby 
se zbytečně nevydávaly peníze na 
drahé hračky. Pořízení kamery neby-
lo zatím schváleno, v krátké době by 
měl být novelizován zákon o obcích, 
který tuto oblast podrobně upraví 
a potom se tím zastupitelstvo bude 
znovu zabývat.

Dále o slovo požádal pan 
Ing. Bohumil Kolací, který v krátkém 
vystoupení popsal, jak se ocitl v tzv. 
Cibulkových seznamech. Předpoklá-
dá, že se tím uzavře diskuse, vzniklá 
v souvislosti s oceněním jeho práce 
udělením pamětní medaile města.

V bodu s původním č. 5 zastu-
pitelstvo schválilo výjimku z „po-
řádkové“ obecně závazné vyhlášky 
a schválilo vstup koní a velblouda 
do zámeckého parku při představe-
ní divadla „Traken“. Podmínkou je 
úhrada případných vzniklých škod 
na travním porostu. 

Následoval bezproblémový blok 
8 bodů, věnovaných pozemkům 
a věcným břemenům. Potom byl 
předložen návrh záměru na prodej 
bytů a nebytových prostor v Milovi-
cích. Záměr byl schválen, začíná se 
pracovat na standardním postupu. 

Obsáhlejší diskuse byla věnována 
dopisu SDH Dvorce a návrhu na 
doplnění Osadního výboru Dvor-
ce o 1 člena. Osadní výbor se sejde 
26. dubna a jejich úkolem je navrh-
nout východisko ze současné situace 
a předložit zastupitelstvu návrhy, 
z nichž zastupitelé vyberou chybějí-
cího člena výboru.

Další tři body se týkaly fi nancí 
města: úprava rozpočtu na rok 2013, 
rozpočtový výhled na období 2013-
2018 a výběr poskytovatele úvěru ve 
výši 7 mil. Kč. U těchto bodů dostal 

slovo pan Ing. Firman, předseda 
fi nančního výboru, který přednesl 
úvodní slovo a zodpověděl odborné 
dotazy. Poskytovatelem úvěru se 
stala Česká spořitelna, a.s., která 
poskytla pevnou úrokovou sazbu 
0,85% p.a. za předpokladu, že splat-
nost bude posunuta do roku 2014.

V bodu č. 20 zastupitelstvo vzalo 
na vědomí plnění Strategického plá-
nu rozvoje města, který byl schválen 
zastupitelstvem v říjnu 2011. Vlastní 
verzi vyhodnocení přednesl pan Ing. 
Gregor, která je zaznamenána na 
zvukové nahrávce. Tato verze však 
schválena nebyla.

Další téměř hodina času byla 
věnována výstavbě Domova pro 
seniory (DS). Bod předložili 3 za-
stupitelé, kteří nejsou spokojeni 
s vývojem patové situace. Určitou 
možnost nabízí fi rma EBM, která 
studii DS představila zastupitelům 
na únorovém zasedání. S velmi rea-
listickou analýzou vystoupil p. Mgr. 
Fajmon. Konstatoval, že za 10 let 
město udělalo spoustu práce, řada 
věcí se povedla. Práce však nebyla 
završena úspěchem, ale zastupi-
telstvo není odpovědné za všechny 
problémy. Míč je, obrazně řečeno, 
na straně Středočeského kraje. 
Výstupem tohoto bodu je úkol pro 
paní místostarostku, která by měla 
zprostředkovat další jednání o mož-
nosti realizace projektu EBM na 
pozemcích p. Páva.

Krátká diskuse se vedla o návrhu 
p. Horváta za zpoplatnění parkování 
na Husově náměstí. Úkolem rady 
města je připravit návrh, jak bude 
vybírání parkovného zajištěno.

V bloku informativních zpráv za-
stupitelstvo vzalo na vědomí zprávu 
o bezpečnostní situaci ve městě za 
rok 2012, uzavření nájmu na komí-
nové těleso ZŠ Komenského pro an-
tény T-Mobile, které přinese 110 tis. 
Kč ročně a úpravu volebních okrsků. 
Úpravou dojde k rovnoměrnějšímu 
vytížení volebních okrsků.

Ze závěrečné diskuse vybírám 
vystoupení p. Horváta, který pro-
testoval proti tomu, aby byl pořizo-
ván kamerový záznam ze zasedání. 
Záznam pořizuje jeden ze členů 
zastupitelstva a zastupitelstvo nemá 
informaci o tom, jak je se záznamem 
dále nakládáno. 

Miloš Dvořák
tajemník MěÚ Lysá n. L.

ŘP vydané v době od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 jsou jejich drži-
telé povinni vyměnit do 31. 12. 2013.

Výměna je možná již nyní a provádí se bez poplatku, po před-
ložení občanského průkazu, řidičského průkazu a 1 fotografi e 
3,5x4,5 cm.

Pokud došlo ke změně osobních údajů, činí správní poplatek 50,-Kč.
Alena Frankeová, odbor dopravy

Upozornění řidičům
na změnu v POVINNÉ VÝMĚNĚ

ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ

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

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

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

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

Výzva pro občany
se ZTP, ZTP/P

Výše nájemného 
v pronajímaných bytech

Výše nájemného v Pardubicích v pronajímaných bytech činí 
72,69Kč/m2 podlahové plochy.

Výše nájemného v Lysé nad Labem v pronajímaných bytech činí 
59,- Kč/m2 podlahové plochy. 

Na základě četných dotazů obča-
nů našeho města Vám chci osvětlit 
rozdělení komunikací v našem měs-
tě. 

V Lysé nad Labem máme tři dru-
hy komunikací. Ze zákona je dělíme 
na krajské, místní a účelové.

Krajské komunikace jsou ve vlast-
nictví Středočeského kraje a jedná se 
většinou o průtahy obcí.

V našem případě to jsou silnice 
č. II/272 z Jiřic do Starého Vestce, 
ulice Čes. Armády, Jedličkova a Mí-
rová. Silnice č. II/331 ulice Druž-
stevní a ulice Sojovická. Silnice 
č. II/332 ulice K Milovicícím, silnice 
č. III/2725 ulice Poděbradova a silni-
ce č. III/3315 ulice Stržiště. Opravy 
a úklid těchto komunikací prová-
dí správce, což je Krajská správa 
a údržba silnic Středočeského kraje, 

Rozdělení komunikací
která sídlí v Mnichově Hradišti a hra-
dí je Středočeský kraj jako vlastník. 

Místní komunikace jsou téměř 
všechny ostatní silnice patřící Městu 
Lysá nad Labem a opravy hradí ze 

svého rozpočtu Město Lysá nad 
Labem. Potřebné opravy a pravi-
delný úklid provádí Město Lysá nad 
Labem prostřednictvím fi rmy, která 
vzešla z výběrového řízení. 

Účelové komunikace mají růz-
né vlastníky, může to být i město. 
Vlastník se o svou komunikaci musí 
starat a jedná se většinou o komuni-
kaci, která slouží k obhospodaření 
zemědělských a lesních pozemků. 
V našem městě je to např. silnice 
U Vodárny.

Ing. Alena Novotná
Vedoucí odboru dopravy

Městský úřad Lysá nad Labem

Stav zeleně ve městě začal být 
kritický, a proto jsme už v loňském 
roce 2012 zahájili její postupnou 
rekonstrukci. 

Staré, proschlé a poškozené 
stromy nahrazujeme novými vhod-
nějšími druhy, za každý pokácený 
strom vysadíme dva nové.

Živé ploty budeme v průběhu 
několika let po celé Lysé zmlazovat 
a prázdná místa dosadíme novými 
keři. U solitérních keřů odstraníme 
staré dřevo a dáme jim ten správný 
tvar, který podpoří jejich růst. 

Více informací na odboru SMI. 
Ivana Koštířová

Obnova veřejné zeleně

Útulek Lysá nad Labem
Aktuální foto a seznam čtyřno-

hých kamarádů nalezených v Lysé 
nad Labem a okolí najdete aktuál-
ně na adrese útulku www.pejsci-
lysa.wz.cz a průběžně na vývěsce 
u Městské policie. která zajišťuje 
odchyt toulavých psů v Lysé nad 
Labem. Vždy po odchytu pejska 
odveze do místního útulku.

Město Lysá nad Labem děkuje 
všem občanům, kteří projeví zájem 
o naše opuštěné pejsky a kočičky.

Návštěvní doba útulku:
pondělí – čtvrtek   8.00–14.00 h
pátek 8.00–12.00 h
první sobota v měsíci  9.00–11.00 h

Adresa:
paní Čápová
Velas, a.s.,  Hrabanov 535
tel.: 325 551 221, 723 342 174

Ivana Koštířová, odbor SMI

Občanské sdružení Diakonie Broumov 
VYHLAŠUJE

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
 letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské) 
 veškerá nepoškozená obuv (bez bláta a jiných nečistot)
 lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
 látky (min. 1 m2, nedávejte odřezky a zbytky látek)
 vatované přikrývky, polštáře a deky
 domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené, čisté
 hračky –  nepoškozené a kompletní

Věci, které vzít nemůžeme:
 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce, 
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky, znečištěný a vlhký textil

Termín sběru:
v pátek 7. června 2013 v době od 8.00 do 17.00 hodin a
v sobotu 8. června 2013 v době od 8.00 do 13.00 hodin
Místo sběru:
garáž městského úřadu, za MěÚ u sídla Policie ČR.

Po zkušenostech z pořádání sbírek se na dárce obracíme s prosbou:
 věci nenoste volně, ale zabalené do pevných igelitových pytlů
 či kartonových krabic
 noste věci bez plísně, děr, fl eků, s funkčními zipy, s knofl íky,  s patenty, 
 gumou či tkanicí v pase 
 vše čisté, umyté, vyprané
 NENOSTE VĚCI mnoho let odložené, zpuchřelé, plesnivé. 
 S takovými věcmi zamiřte raději přímo do separačního dvora 
 na sídlišti (nalevo před AUTO TICHÝ), otevřeno pondělí až 
 pátek od 9.00 do 17.00 hodin a v sobotu od 9.00 do 13.00 hodin.

Spolupořadatelem sbírky je Město Lysá n. L. a Farní charita Lysá n. L. 
Bližší informace na tel.: 325 510 224, 606 509 502 nebo 724 181 805.   
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Město Lysá nad Labem blahopřeje jubilantům 
k významným narozeninám a všem přeje do dalších let 

hodně pohody a spokojenosti.
   Marcela Chloupková

94 let
Žofi e Jíšová

91 let
Oldřich Gregor

85 let
Milena Provazníková
Marie Nováková

80 let
Jaroslav Procházka
Jaroslava Pírová
Miloslava Klikošová
Alžběta Soukupová
Marie Svobodová
Věra Stružková
Oldřich Kavalír

Jan Kroupa:
„Každý je starý tak, jak mu dovolí důchod.“

Pro Vaše otázky je připravena rubrika - 

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

schránky v přízemí MěÚ vedle dveří do knihovny.

Těšíme se na Vaše zajímavé otázky. 

Zajímá Vás, co se plánuje 
a děje ve městě?

Zeptali jsme se...

Svoz bioodpadu
Město Lysá nad Labem ve spo-

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

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

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

Pro jaký odpad je služba určena? 
• BIOODPAD ZE ZAHRAD 
 listí, tráva, plevel, spadané ovo-
 ce, větve keřů a stromů (zkráce-
 né, rozštěpkované, ap.)
• BIOODPAD Z DOMÁCNOSTÍ
 zbytky zeleniny a ovoce, pečivo, 
 odpad z přípravy kávy a čaje, 
 skořápky z vajec, ořechů, exkre-
 menty drobných domácích zví-
 řat apod.

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

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

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

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

Společnosti Eurest a Scolarest 
každým rokem vyhodnocují soutěž 
Euresťák roku 2012. Nejlepší pro-
vozní pracovníci ze všech regionů, 
kteří byli vybráni regionálním ředite-
lem provozu a vedoucími restaurací, 
byli odměněni dárkovými předměty 
a hodnotnými poukázkami do vy-
braného obchodního řetězce.

Potěšilo nás, že jedním z vy-
hodnocených byl také pan Radek 
Šmejkal, šéfkuchař školní restau-
race, Komenského 1534 v Lysé 

Euresťák roku 2012
nad Labem. Jsme rádi, že právě pro 
lyské děti vaří šéfkuchař, který patří 
k nejlepším zaměstnancům fi rmy, 
provozující školní stravování v na-
šem městě. 

Moc gratulujeme a přejeme pevné 
zdraví, spoustu spokojených stráv-
níků, ochotné, vstřícné a spolehlivé 
spolupracovníky a mnoho dalších 
úspěchů v soukromém i profesním 
životě.

PaedDr. Věra Bodnárová
 vedoucí odboru ŠSVZaK

Velkoobjemové kontejnery se budou přistavovat 3. sobotu v měsíci 
– tj. 18. 5. 2013 pouze na tyto stanoviště: 

místo přistavení kontejneru  čas rozvozu čas svozu 
U Vlečky BIO             08.30  10.30
Ke Skále BIO 09.00 11.00
Brandlova (u trafa) BIO 09.30 11.30
Mlíčník BIO 10.00 12.00
              
Dvorce 1x TDO, 1x BIO 08.30 10.30
Byšičky 1x TDO, 1x BIO 09.00 11.00
Řehačka 1x TDO, 1x BIO 09.30 11.30
U Borku 1x TDO, 1x BIO 10.00 12.00

Vysvětlivky: TDO - velkoobjemový kontejner na domovní odpad
    BIO - velkoobjemový kontejner na zeleň

Pro všechny občany  je k dispozici sběrný dvůr, který je u sídliště - bývalá 
kotelna, ul. Ke Vrutici 1738, otevřen je celý rok v tyto dny:
Pondělí - pátek  9.00 – 17.00
Sobota  9.00 – 13.00

Ivana Koštířová, odbor SMI

Přistavování
velkoobjemových

kontejnerů 5/2013 Paní Zima nás dlouho nechtěla 
opustit a poslíčkové jara nesměle 
nakukovali pod peřiny. Plánované 
venkovní aktivity jsme museli od-
kládat a nezbylo nic jiného, než si 
na jaro a jarní slunce počkat. 

Páteční březnový podvečer 
16. 3. 2013 se blížil, přípravy vr-
cholily. Zámecké schodiště ke kapli 
ozdobily plápolající svíce a zámecký 
sál byl připraven pro návštěvníky 
koncertu smíšeného komorního 
pěveckého sboru VOX NYMBUR-
GENSIS. Sbor s několikaletou 
tradicí a viditelnými úspěchy, jak 
v ČR, tak v zahraničí, přijal naše 
pozvání. Pod vedením sbormistra 
pana Jana Mikušky si připravil pro 
naše klienty a lyskou veřejnost ho-
dinový program s lidovými a kla-
sickými písněmi. Překvapením bylo 
i podání skladeb v norštině. Zpěv 

byl doprovázen i tanečními krea-
cemi, které diváci kvitovali velkým 
potleskem a obdivem. To vše bylo 
doprovázeno vtipným a nenásilným 
komentářem. Děkujeme sboru za 
hezký kulturní zážitek a také všem, 

kteří přispěli fi nančním obnosem 
na nákup materiálu potřebného pro 
práci v naší ergodílně.

Jako každý rok jsme navštívili vý-
stavu Zemědělec 2013. Obdivovali 
jsme krásnou květinovou výzdobu, 
spoustu potřeb pro zahrádkáře, kvě-
tiny různých druhů a barev. Lidové 
písničky a písničky o jaru nám přišli 
zazpívat žáci ze ZŠ B. Hrozného 
z Lysé pod vedením paní učitelky 
Lenky Kremlíkové. Děti z pěvecké-
ho sboru FONTÁNA nás navštěvují 
s pravidelností a my jsme za to rádi. 
Dalšími poslíčky jara byly děti hned 
ze čtyř mateřských škol z Lysé nad 

Náš loňský adventní zájezd 
vedl také do Bamberga. Ten 

okouzlil účastníky natolik, že plníme jejich přání navštívit toto 
slavné historické město, připomínající starou Prahu, v teplejších 
dnech znovu. A tak přicházíme s nabídkou: v sobotu 25. května 
v 6.00 hodin vyjedeme nejen do Bamberga, ale také do wagnerov-
ského Bayreuthu, prohlédneme si jeho dominantní stavby, přede-
vším nejrozkošnější rokokové divadlo na světě. A podle podmínek 
možná stihneme i nejbližší francké okolí.

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

NAVŠTIVTE S RODÁKY 
BAMBERG A BAYREUTH

Labem – Dráček, Čtyřlístek, Pam-
peliška a Mašinka. Každá ze školek 
si pro nás připravila svá vystoupení 
a každé bylo v jiném duchu. Hra 
na harmoniku žáčka školky byla 
obdivuhodná. Také sborový zpěv 
s jarní tématikou, tanečky, divadelní 
pohádková představení, říkadla, re-

citace básniček. Za odměnu děti do-
staly sladkou svačinu a všichni se spo-
lečně podívali na pohádku. Zúčastnili 
jsme se tradiční Velikonoční prodejní 
výstavy na krajském úřadě Středočes-
kého kraje. Naše výrobky se líbily a o 
tom svědčí i to, že se prodaly téměř 
všechny. Všem moc chutnaly „jidáše“ 
napečené v naší zámecké kuchyni.

A to už tu byly svátky jara – Ve-
likonoce. Krásná výzdoba našeho 
zámku atmosféru jen umocňovala. 
Pilné včelky v zámecké ergodílně se 
snažily a vyrobily velikonoční přání, 
kraslice, věnečky a jiné velikonoční 
dekorace. Pekli jsme velikonoční 

Česká strana sociálně demokratická Milovice - Lysá nad Labem Vám 
tuto možnost nabízí prostřednictvím členství v kontrolním výboru zastu-
pitelstva města Lysá n. Labem. Zájemci s trvalým pobytem v Lysé n. L. 
vč. městských částí Dvorce a Byšičky kontaktujte Marcelu Chloupkovou 
(chloupkova@mestolysa.cz, mob.: 606 509 502).

Máte zájem o zapojení do práce 
samosprávy města?

Dne 17. 4. 2013 by se dožila paní
Dagmar Zoubková

75 let
S láskou vzpomíná rodina.

linecké cukroví, velikonoční perníčky 
a vyrobili výbornou vajíčkovou poma-
zánku. Na všem jsme si pak, při čaji 
a kávě, moc pochutnali. Nechyběla 
ani velikonoční pomlázka, kde žádná 
z dam nezůstala bez koledy.

Také jsme udržovali v kondici 
paměť a postřeh při pravidelném 
luštění křížovek, hlavolamů, kvízů 
a při společenských hrách. Navště-
vovali nás naši oblíbení psí kama-
rádi a čtvrteční fi lmový klub také 
neztratil svou oblíbenost. 

Jen doufáme, že na všechny naše 
akce a na chod našeho domova bu-
deme mít dostatek fi nančních pro-
středků, kterých je opravdu málo. 
Oproti loňskému roku nám chybí 
v rozpočtu částka v řádu miliónů. 
Samozřejmě děláme vše pro to, 
abychom chybějící fi nance pro náš 
domov získali. Kdyby nám někdo 
z Vás chtěl v naší práci pomoci, bu-
deme jen rádi. Kontakty a možnosti 
najdete na našich webových strán-
kách www.domovnazamku.cz nebo 
při osobních setkáních.

Těšíme se na slunce a teplé po-
časí. Vystoupí u nás pěvecký sbor 
Gymnázia Nymburk, navštívíme 
vernisáž výstavy Ing. Petra Grego-
ra - Vyšívané obrazy, a to v Městské 
knihovně. Také navštívíme výsta-
vu Elegance a Narcis na výstavišti 
Lysá nad Labem. 22. 4. 2013 u nás 
vystoupí legendární zpěvák pan 
Stanislav Procházka a na konci mě-
síce se naším zámkem prožene rej 
čarodějnic.

S přáním krásného jara.
Mgr. Jiří Hendrich, ředitel

Domov Na Zámku Lysá n. L.
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Muzeum Bedřicha Hrozného
Lysá nad Labem

srdečně zve na tyto akce:

Bedřich Hrozný 
- připomínka slavného 

lyského rodáka
6. května 2013 od 18.00 hodin
 Přednáška Ondřeje Rašína
proběhne v Polabském muzeu 
- Muzeu Bedřicha Hrozného

Žabí koncert
a vycházka za plazy

7. května 2013 od 16.30 hodin 
v Muzeu B. Hrozného Lysá nad Labem

MUZEJNÍ NOC 
Muzea B. Hrozného
Lysá nad Labem
v pátek 31. května 2013 
od 18.00 do 22.30 hodin 

Muzejní noc proběhne v Polabském muzeu 
- Muzeu Bedřicha Hrozného

 Všichni návštěvníci jsou srdečně zváni.

Více informací na www.polabskemuzeum.cz.

Městská knihovna Lysá nad Labem Vás srdečně zve na výstavu obrazů 
malovaných jehlou Ing. Petra Gregora. Přijďte se podívat na netradiční 
způsob tvorby obrazu, který jistě ocení nejen milovníci výšivky.

Dvě středy v květnu opět proběhnou kurzy drátování s lektorkou Janou 
Řípovou. Na každou lekci mohou přijít i úplní začátečníci, kteří s touto 
technikou začínají a kteří neabsolvovali předchozí hodiny. 

Přednáška Mgr. Šárky Koukalové navazující na výstavu, která bude 
v průběhu května probíhat v prostorách městského úřadu. Akce je pořá-
dána OS „Za záchranu kubistické vily architekta Emila Králíčka v Litoli, 
o.s.“ a FOIBOS BOOK s.r.o.

Výstava fotokoláží z Lysé n. L. a dalších 
míst Polabí od místní fotografky Heleny 
Grocholové v prostorách knihovny.

V pravidelné dětské soutěži našich čtenářů se tentokrát bude opět bo-
jovat o volnou rodinnou vstupenku do památníku Bedřicha Smetany 
v Jabkenicích. Losování proběhne v pátek 31. 5. 2013 ve 14.00 hodin
 v dětském oddělení knihovny. 

Městská knihovna v Lysé nad Labem
Husovo nám. 23 (budova MěÚ - přízemí)

289 22  Lysá nad Labem
tel.: 325 551 255, e-mail: info@knihovnalysa.cz,

www.knihovnalysa.cz, www.iclysa.cz

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

– nové časopisy a noviny: Pes přítel člověka, Naše kočka, Milovické Echo
– půjčování čtečky elektronických knih
– informační centrum opět otevřeno v sobotu od 9.00 – do 13.00 hodin

Historické památky Horního Povltaví bu-
dou další zastávkou na cestě v putování naší 
historií s PaedDr. Marií Kořínkovou. Na 
Vaši účast se těšíme v prostorách městské 
knihovny. Vstup zdarma!

Přednáška specialisty tréninku zvířat Zoo Praha pana RNDr. Františka 
Šusty, PhD. Zaměřená na problémové chování psů. Přednáška je pořá-
dána Psí školou a psím salonem Superpes a uskuteční se v prostorách 
městské knihovny. Na přednášku je nutné se předem registrovat na 
www.superpes.cz. 

Med jako přírodní produkt si získává stále větší oblibu. 
O tom, jak vzniká, o pěstování včelstev a dalších zají-
mavostech z včelího světa si budeme povídat na před-
nášce, kterou pro Vás připravili Český svaz včelařů ZO Lysá n. L. společně 
s odborem životního prostředí města Lysá n. L. a Městskou knihovnou. Součás-
tí programu bude i praktický blok s vycházkou do zámeckého parku k tamním 
úlům. V rámci přednášky bude možnost zakoupit med od místních včelařů.

Novinky v Městské knihovněNovinky v Městské knihovně

Soutěž pro dětské čtenářeSoutěž pro dětské čtenáře

 Toulky minulostí Toulky minulostí
– 7. května 2013– 7. května 2013
od 16.30 hodinod 16.30 hodin

„Besedoseminář“ na téma „Besedoseminář“ na téma 
odstranění problémového chování psů odstranění problémového chování psů 
– 9. května od 16.45 hodin– 9. května od 16.45 hodin

Bez medu to nejde Bez medu to nejde 
– 11. května 2013 od 9.00 hodin– 11. května 2013 od 9.00 hodin

Lyská epopej – 17. dubna – 20. května 2013Lyská epopej – 17. dubna – 20. května 2013

Slavné vily Středočeského kraje Slavné vily Středočeského kraje 
– 21. května od 17.30 hodin– 21. května od 17.30 hodin

Města a místa Polabí Města a místa Polabí 
– od 22. května – od 22. května 
do 1. července 2013do 1. července 2013

Kurz drátování Kurz drátování 
– 15. a 29. května od 16.30 hodin– 15. a 29. května od 16.30 hodin

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

Malováno přírodou
Soutěže se může zúčastnit každý s max. počtem 5 fotografi í 
min. formátu 13 x 18 cm v barevném i černobílém provedení.

Každý snímek musí být označen těmito údaji: 
1. název fotografi e

2. jméno a příjmení autora
3. adresa bydliště

Fotografi e odevzdejte do 30. září 2013 v Městské knihovně Lysá n. L. 
Podrobná pravidla soutěže najdete na webových stránkách knihovny.
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Tipy ke čtení
Beletrie pro dospělé

Dědictví aneb Jak Helena ke štěstí přišla – PAYNE, C.D.
Další zábavná knížka autora kultovní série Mládí v haj-
zlu. Helena je ve všech směrech průměrná americká 
žena v domácnosti a její život je jen nuda, bída, šeď, pro-
stě opruz. Mládí zmizelo nenávratně v dál, povinnosti 
hospodyňky ji ani v nejmenším neuspokojují a s man-
želem už roky nic není, ten suchopárný právník dávno 

vyměnil sex za golf. Matka žijící v domově důchodců je senilní a většinou 
si Helenu plete se svou vlastní sestrou. Děcka si na maminku vzpome-
nou, jenom když potřebují peníze, a čím jsou starší, tím jich potřebují 
víc. A když tak Helena vidí ty příšerné týpky, se kterými se její dcery taha-
jí, začíná uvažovat o tom, že si pořídí kulovnici. Všechno se však změní 
v okamžiku, kdy Helena zdědí po zesnulé tetičce Maddy zpustlý domek...

Náhoda nebo osud – VÁŇOVÁ Magda
Brilantně napsané příběhy lidí, kterým náhoda změnila 
osud. Obyčejná náhoda už mnoha lidem změnila život. 
V pěti povídkových příbězích Magdy Váňové se objevují 
náhody humorné, ironické, nesmyslné i záhadné. Psycho-
logicky jemným odhalováním lidské povahy, ve které dří-
má osud každého člověka, zachytila autorka hru nepředvídatelných náhod 
v té chvíli, kdy z ní vzniká nové pokračování skutečného příběhu.

Naučná literatura pro dospělé
Emil Holub – ŠÁMAL Martin
Dr. Emil Holub je také zároveň jediným, jehož jméno se 
dosud udrželo v povědomí široké veřejnosti. V Africe strá-
vil Emil Holub celkem jedenáct let. První cestu vykonal 
v letech 1872–1879 zcela sám, s nedostatečným vyba-
vením i fi nančním zabezpečením. Druhou absolvoval 
v letech 1883–1887 v čele rakousko-uherské expedice. Bě-

hem svých cest procestoval území dnešní Jihoafrické republiky, Botswany 
a části Zimbabwe a Zambie. Do Čech přivezl neuvěřitelně početné sbírky 
etnografi ckých předmětů, přírodnin apod., ale také cenné vědecké poznatky 
z mnoha oborů, výkresy, meteorologické poznámky apod. 

Město – VONDRUŠKA Vlastimil
První díl je věnován vzniku a vývoji měst od doby hradišt-
ní do konce feudalismu a nástupu industriální urbanizace. 
Kromě stavebního a funkčního vývoje městských celků a 
jednotlivých staveb (opevnění, obytné domy, ulice, náměstí, 
radnice apod.) se věnuje i historii všedního života měšťanů 
se všemi jeho náležitostmi, jako je společnost, denní režim města, obchod, 
řemesla, zábava a další. Knihu úspěšné autorské dvojice doplňuje několik set 
fotografi í, výkladové slovníčky a chronologické tabulky.

Beletrie pro děti
Krysáci jsou zase spolu – ŽÁČEK Jiří
Daleko na Moravě, uprostřed Valašského království, na 
malém smetišti nedaleko Vizovic žijí dva krysáci Hubert 
a Hodan. Spolu se sádrovým trpaslíkem Ludvíčkem spo-
kojeně bydlí v zásuvkách starého šicího stroje s výhledem 
na vysavač a všem se jim ohromně stýská… Naštěstí na Edáčka je vždycky 
spolehnutí, a tak se vrací z Prahy na vizovické smetiště, protože domov je 
tam, kde jsou kamarádi. Jste zvědaví, jaká nová dobrodružství zažila čtveři-
ce sympatických kamarádů s ježkem Pančoškou, žábou Dášou, netopýrem 
Floriánem nebo stonožkou Viktórií? Pak se začtěte do druhého dílu knížky, 
ve kterém jsou Krysáci zase spolu. Abyste všechny kamarády na vizovickém 
smetišti dobře našli, můžete se řídit velkou a podrobnou vloženou MAPOU!  

Doktor Proktor a konec světa. Možná… - NESBÖ Jo
Zábavné a napínavé pokračování o doktoru Proktorovi. 
Další kolotoč šílených událostí se roztáčí! Doktor Proktor 
a konec světa. Možná… je název předposledního dílu ze 
série knih o šíleném, nebo aspoň skoro šíleném, profesoru 
Proktorovi a jeho stejně smýšlejících spoluhrdinech. Už jste 
slyšeli, že konec světa je na spadnutí? A že budeme patrně 

čelit ohromné invazi z vesmíru? Pokud si chcete všechny ty více či méně 
pravděpodobné předpovědi ujasnit a hodláte v dohledné době přečíst jen jed-
nu knihu o konci světa, sedminohých peruánských pavoucích, a samozřej-
mě o Bulíkovi, Líze a doktoru Proktorovi, pak jste tu správně. Přečtěte si ji. 

Naučná literatura pro děti
Závodníci v super rychlých strojích 
– TRUJILLO Eduardo
Co sem patří a co ne? Jestli pak to víš a správně odpo-
víš? Knížka plná zábavy, hraní a poučení.

Jak chytit velkou rybu – EIBER Hans
Autor je zkušený a mediálně známý německý sportovní rybář, který se v této 
knize snaží poutavým způsobem probudit u mladé generace zájem o spor-

tovní rybaření. Srozumitelným stručným textem, ale 
i pomocí četných barevných obrázků přibližuje začína-
jícím sportovním rybářům-juniorům různé techniky ry-
baření (např. rybaření na plavanou, muškaření), sezna-
muje zájemce o sportovní rybaření s vhodnou výstrojí, 
různými typy návnady dalšími pomůckami. Nabádá je 
také k ohleduplnému chování v přírodě. 

místo:  Záložna, Benátky n. Jiz.
termín:  soboty od 17.00 hod., září – prosinec 2013
kurzovné:  1.500,- Kč/osoba
gardenka:  300,- Kč (je přenosná, platí pouze na 
 výukové hodiny, na prodloužené a věneček 
 musí být zaplaceno vstupné)
doprava:   400,- Kč/ osoba (bude zajištěna pouze pro 
 účastníky se zakoupenou průkazkou na 
 dopravu, jednotlivé jízdné v autobuse není 
 možné zakoupit, zastávky: Litol, 
 ul. Kpt. Jaroše, náměstí, sídliště, v případě 
 zájmu Benátecká Vrutice)
přihlášky:  v Městské knihovně Lysá nad Labem

Při přihlášení je nutné uhradit kurzovné.

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

pořádají

září – prosinec 2013září – prosinec 2013
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KINO Lysá nad Labem
PROGRAM KVĚTEN 2013

OD ČT 2.5.
ISLAND   LÁSKA NA 
DRUHÝ POHLED
Výstava fotogra ií Jana 
Lišky v kavárně kina. Os-
trov ohně a ledu, Sněžná 
země, Ultima thule – země 
neznámá, ostrov na konci 
světa. Výstava potrvá do 
5.6.2013

VZHLEDEM K SOUČASNÉ REALIZACI DIGITALIZACE KINA NEBYLO 
MOŽNÉ DO UZÁVĚRKY LISTŮ STANOVIT PODROBNÝ PROGRAM 

PROMÍTÁNÍ FILMŮ ANI DOBU MODERNIZACE TECHNIKY, PO KTER-
OU BUDE MUSET BÝT KINO UZAVŘENO. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

V KVĚTNU PROMÍTÁME
Babovřesky, Čtyřlístek ve službách krále, Šmejdi, Jack a Obři (3D), 
Martin a Venuše, Croodsovi (3D), Nespoutaný Django, Mocný vládce 
Oz, Jurský Park (3D), Carmen a mnoho dalších snímků, novinek 
i premiérových titulů.

LETNÍ KINO V ZÁMECKÉM PARKU

SO 18.5. od 20 hodin
KATAPULT TOUR 50X50  OLDA ŘÍHA NAROZENINY! 
+ křest 2CD Best of,  After party + DJ Kačer (podpisy, focení, pivíčka: 
prostě bezstarostný večer). 
Vstupné v předprodeji 250 Kč, na místě 300 Kč.

PÁ 31.5. 
RABAN|NABAR FEST (malá scéna)
Konečně první ročník festivalu k narozeninám jedné z nejslavnějších 
osobností hry na baskytaru. Můžete se těšit spoustu kapel, piva 
a piva. Zahrají: Čokožmolky!, The Reds, Narušené spojení, No Noise, 
Radio´9510, Porno Bazookas, Flat Fly.
Vstup: 80,- Kč. 

SO 1.6. 
DEN PRO MEDVĚDA
Bene iční akce na podporu krizového centra, více na 
www.denpromedveda.cz

NABÍZÍME ŠIROKÝ VÝBĚR KROUŽKŮ – RŮZNÉHO TYPU A PRO RŮZNÉ VĚKOVÉ SKUPINY:
- pro děti od 3 do 10 let angličtina a anglická odpolední školka s rodilou mluvčí
- pro dospělé anglická konverzace s rodilou mluvčí
- pro děti hudební škola YAMAHA (4 měsíce - 6 let), hravé cvičení (2-6 let); taneční škola (přípravka) (3-7 let)
- pro děti miniškolka BENJAMÍNEK (2-6 let) a MONTESSORI BENJAMÍNEK (3-6 let)
- pro rodiče a děti (2-6 let) MONTESSORI DÍLNIČKY
- pro dospělé - cvičení pro těhotné, i s míči + zumba + P-CLASS vše s hlídáním dětí, popř. si děti můžete vzít 
 s sebou na cvičení; jóga
- HERNA PRO RODIČE S MIMINKY do 1,5 roku věku = KAŽDÝ PÁTEK 9-11 hodin

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

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

Herna:
HERNU MÁME OTEVŘENOU 
KAŽDÝ VŠEDNÍ DEN
PO, PÁ  9 - 12
ÚT-ČT 9 - 12  a  14 - 18

MINIŠKOLKA BENJAMÍNEK
PRO DĚTI OD 2 DO 6 LET

pro velký zájem otevíráme i v pátek
a máme tak miniškolku po celý týden

PO – PÁ  8.00 – 12.00 hodin
O letních prázdninách

se můžete těšit na:
• týdenní anglickou dopolední školku 
 s rodilou mluvčí pro děti od 3 do 8 let
• 26. 8. – 30. 8. celodenní program pro 
 děti od 3 do 10 let na téma 
 „PRÁZDNINY S MYŠPULÍNEM, 
 BOBÍKEM, FIFINKOU A PINĎOU“
•  příměstský tábor včetně stravy 
   plný her a zábavy v MC i venku
• 22. 7. – 26. 7. celodenní program 
 pro děti od 3 do 10 let na téma 
 „INDIÁNSKÉ LÉTO“
• 12. 8. – 16. 8. celodenní program pro 
 děti od 3 do 10 let na téma 
 „NÁMOŘNÍCI A PIRÁTI“
• každý týden od úterý do čtvrtka dopolední 
 miniškolku BENJAMÍNEK pro děti od 2 let 
 do 7 let

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY
z řad dospělých i větších dětí,

kteří mají zájem stát se na
Pohádkové cestě pohádkovou

bytostí (kostýmy zajistíme)
NEBOJTE SE A PŘIJĎTE, 

RÁDI VÁS UVIDÍME

Klub
Fajn

KlubFajn
www.klubfajn.estranky.cz

email: klubfajn@seznam.cz
tel.: 777 141 243

Poděbradova 1707
Lysá nad Labem

Herna je otevřena
v úterý od 10.00 do 

18.00 hodin a 
ve středu od 12.30 

do 18.00 hodin.
V pátek od 10.00 
do 16.00 hodin.

KURZ ZDRAVÉHO 
ŽIVOTNÍHO STYLU 
A SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY
každý čtvrtek 18. 4. – 20. 6.
9.30 až 10.45 hodin
PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE I V KVĚTNU
maminky mohou přijít i se svými dětmi,
které budou buď s Vámi 
anebo si hrát v naší herně

ANGLICKÁ KONVERZACE
S RODILOU MLUVČÍ

PRO DOSPĚLÉ
v pátek 10 – 11 hodin

RODINNÁ PORADNA
v pátek 17. 5. 

11.30 – 14.30 hodin
vč. hlídání dětí zdarma

poplatek 50 Kč
za 1 hodinu poradny

A

seminář / povídání 
s Ph.Dr. Ilonou Špaňhelovou na téma 

DĚTSKÝ VZDOR
… proč dítě takto reaguje, jak situaci
řešit a zachovat si chladnou hlavu …
pátek 17. 5. od 9 do 11 hodin

včetně hlídání dětí
POPLATEK JEN 20,- Kč, nutná rezervace

ROZVRH AKTIVIT: KVĚTEN 2013
PONDĚLÍ 8.30 – 12.30 MINIŠKOLKA V ULITĚ
ÚTERÝ   9.30 – 11.30 MiniMONTESSORI
  přihlášky průběžně
 10.00 – 18.00 HERNA, OBCHOD
  zavírací doba podle návštěvnosti
 14.00 – 15.00 KERAMIKA pro děti I.
 15.00 – 16.00 KERAMIKA pro děti II.
STŘEDA 8.30 – 12.30 MINIŠKOLKA V ULITĚ
 13.30 – 15.00 VÝTVARKA s angličtinou od 5 let
 16.00 – 17.00 VÝTVARNÁ DÍLNA od 3 let
 10.00 – 18.00 HERNA, OBCHOD
  zavírací doba podle návštěvnosti
ČTVRTEK 8.30 – 12.30 MINIŠKOLKA V ULITĚ - rezervace
 19.30 –        ? KERAMIKA pro dospělé
PÁTEK 10.00 – 16.00 HERNA, OBCHOD      
  ŠITÍ TROCHU JINAK
 

13.00 – 14.30
 PRO DĚTI OD 5 DO 10 LET

SOBOTA, NEDĚLE  OSLAVY, PÁRTY, AKCE   

ROZVRH CVIČENÍ: KVĚTEN 2013
PONDĚLÍ 10.00 – 11.00  FIT MAMI – cvičení maminek s dětmi  
 18.30 – 19.20 FLOWIN 1
  19.30 – 20.20 FLOWIN 2
ÚTERÝ  18.00 – 19.00 PILTES - pokročilí
 19.00 – 20.00 PILATES – mírně pokročilí
 20.00 – 21.00 NOVĚ! SOLO LATINA PRO ŽENY
STŘEDA  9.00 – 10.00 CHI-TONING pro těhotné a nejen 
  pro ně
  NOVĚ OD 15. 5.! 
 10.00 – 11.00 FIT MAMI OUTDOOR – cvičení 
  venku pro maminky s kočárky a dětmi
  15.00 – 16.00 AEROBIK 5 – 8 LET 
 16.00 – 17.00 AEROBIK 9 – 11 LET
ČTVRTEK 18.00 – 19.00 BOSU - KOMPLET
  19.00 – 20.00 PILATES PRO ZAČÁTEČNÍKY 
  A PO PORODU
 20.00 – 21.00 BŘIŠNÍ TANCE
PÁTEK 10.00 – 11.00 FIT MAMI – cvičení maminek s dětmi  
  19.00 – 20.00 CHI-TONING
NEDĚLE 19.00 – 20.00  PILATES

� Ve čtvrtek 9. 5. 2013 
proběhne ukázková 
hodina Fit Mami Out-
door, přijďte si zacvičit 
s dětmi i kočárky do 
krásného prostředí 
zámeckého parku. Info 
ve Fajn Klubu.

� Na Den dětí Vás 
rádi přivítáme na bene-
fi ční  akci Den pro med-
věda, na které spolu-
pracujeme a kam pro 
Vás chystáme spoustu 
zábavy. Předprodej 
vstupenek ve Fajn 
Klubu je již zahájen! 

� V červnu se pak 
můžete těšit na tradič-
ní Lyský Montmartre, 
jehož organizaci jsme 
letos převzali.

A stále se na Vás těší-
me v herně Fajn Klubu, 
která je otevřená všem, 
bez omezení každé 
úterý, středu a pátek. 
Pouze za jednorázové 
vstupné 35,- Kč na celý 
den s nabídkou různých 
dobrůtek, kávy apod.

14.00 – 16.00 hodin POHÁDKOVÁ CESTA
začátek a konec cesty, prodej vstupenek, výdej odměn u letního kina

16.00 – 17.00 hodin VODNICKÁ POHÁDKA
v podání Divadélka Romaneto

14.00 – 18.00 hodin DOPROVODNÝ PROGRAM
skákací hrad, odrážedla, občerstvení, domácí moučníky, 
malování na obličej, tvořivé dílny pro děti

SOBOTA 15 . 6 . 2013
letní kino a zámecký park v Lysé n. L.

Pořádá Mateřské centrum Parníček
www.mcparnicek.cz; info@mcparnicek.cz; tel.: 775 685 501 
– v rámci kampaně „KŘÍDLA A KOŘENY NAŠÍ RODINY“, celorepublikové kampaně Sítě mateřských center 
   1. 5. – 16. 6. 2013, Podkampaň: „TÁTA DNESKA FRČÍ“
– ve spolupráci s DOMOVEM NA ZÁMKU a za podpory Města Lysá nad Labem a sponzorů

VSTUPNÉ:
50 Kč / dítě
(za celý program)
25 Kč / dítě
(bez pohádkové cesty 
a odměny)
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INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Od září 2012 využívají studen-
ti Obchodní akademie v Lysé nad 
Labem při výuce ekonomiky a účet-
nictví multimediální studijní opory, 
které vytvořili pracovníci PEF ČZU v 
Praze v rámci projektu Rozvoj pod-
nikatelských znalostí – informační 
a fi nanční gramotnost, zkráceně 
Mladý podnikatel. Formou e-lear-
ningových modulů se studenti se-
znamují např. s tématy živnostenské 
podnikání, podnikání právnických 
osob nebo účetnictví. Veškeré modu-
ly jsou přizpůsobeny věku a hodno-
tové orientaci žáků střední školy. 

Dále se naše škola zapojila do pro-
jektu Rozvoj a zkvalitnění počáteč-
ního vzdělávání - inovativní formy 
spolupráce s využitím moderních 
technologií, zkráceně School2Bu-
siness. Tento projekt je plánován 
na tři roky a obsahuje řadu aktivit 
pro studenty i učitele. Studenti 3. 
ročníků se v rámci tohoto projektu 

Studenti a pedagogičtí pracovníci OA Lysá se účastní 
tří projektů Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze

zabývali tématem „Znalostní profi ly 
absolventů“ a „Uplatnění v ICT“. 
Řadu informací jim poskytli během 
besed právě pracovníci Provozně 
ekonomické fakulty České zeměděl-
ské univerzity v Praze Ing. Vladimír 
Očenášek, Ing. Jan Jarolímek a Ing. 
Alexandr Vasilenko, dále pak pra-
covníci Městského úřadu v Lysé nad 
Labem Ing. Miloš Dvořák a Dis. Kat-
ka Hanková, absolventka OA Lysá 
n. L, a pan Martin Novák, obchodní 
ředitel fi rmy SPC-net s. r. o. Lysá nad 
Labem. Zájemci z řad maturantů 
se zúčastnili besedy na téma Ženy v 
ICT, kterou vedla Ing. Simona Pejsa-
rová. Beseda se uskutečnila v prosto-
rách Provozně ekonomické fakulty 
České zemědělské univerzity. Tu si 
poté mohli studenti za odborného 
výkladu pracovníka fakulty prohléd-
nout. Dalšími aktivitami jsou letošní 
exkurze do TPCA v Kolíně a na Měst-
ský úřad v Lysé nad Labem. Ing. Mi-

loš Dvořák, tajemník MěÚ, žákům 
přiblížil historii a současnost města 
Lysá nad Labem a zároveň fungová-
ní lyské samosprávy.

V rámci projektu Podpora mo-
derních forem výuk na SŠ - vyu-
žívání ICT ve výuce absolvovala 
ředitelka školy studium a získala 
osvědčení k výkonu specializované 

činnosti - koordinace v oblasti infor-
mačních a komunikačních techno-
logií.

Projekty jsou fi nancovány z 
Evropského sociálního fondu a 
rozpočtu ČR v rámci Operačního 
programu Vzdělávání pro konku-
renceschopnost.

RNDr. Ivana Dvořáková

Telefonické konzultace
dětských lékařů

(po ordinačních hodinách)

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

MUDr. Chocholová    
 tel. 606 840 451

MUDr. Matasová        
 tel. 607 746 211

Pro registrované pacienty těchto lékařů: 

St 1.5. MUDr. Chocholová
Čt 2.5. MUDr. Dáňová
Pá 3.5. MUDr. Čerňanská
So 4.5. MUDr. Matasová
Ne 5.5. MUDr. Matasová
Po 6.5. MUDr. Čerňanská
Út 7.5. MUDr. Matasová
St 8.5. MUDr. Chocholová
Čt 9.5. MUDr. Dáňová
Pá 10.5. MUDr. Matasová
So 11.5. MUDr. Dáňová
Ne 12.5. MUDr. Dáňová
Po 13.5. MUDr. Čerňanská
Út 14.5. MUDr. Matasová
St 15.5. MUDr. Chocholová
Čt 16.5. MUDr. Dáňová
Pá 17.V MUDr. Dáňová

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

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

Informace o zapojení Základní 
školy Bedřicha Hrozného Lysá 
nad Labem do projektu EU peníze 
školám 

Naše škola je zapojena do pro-
jektu EU peníze školám – operační 
program Vzdělávání pro konkuren-
ceschopnost, oblast podpory 1.4 – 
Zlepšení podmínek pro vzdělávání 
na základních školách, který spo-
lufi nancuje Evropský sociální fond 
a státní rozpočet České republiky. 

Cílem projektu je zlepšit podmín-
ky na základních školách, a tak zkva-
litnit základní vzdělávání. Podpoře-
nými cílovými skupinami jsou žáci 
a pedagogičtí pracovníci základních 
škol. Výše dotace se odvíjí od velikos-
ti školy a počtu žáků. 

Náš projekt byl zahájen k 1. 9. 
2011 a ukončen bude k 28. 2. 2014. 
Podporovanými oblastmi jsou: čte-
nářská a informační gramotnost, 
cizí jazyky, využívání informačních 
a komunikačních technologií, mate-
matika, fi nanční gramotnost.

V rámci tohoto projektu dochází 
mj. i k modernizaci zařízení a vyba-
vení naší školy. V I. etapě v roce 2012 

byly nakoupeny notebooky, tiskárny 
a PC pro přípravu učitelů na výuku 
a vytváření digitálních učebních 
materiálů, vybaveny 4 učebny pro-
jektorem, plátnem a PC, dvě učebny 
stanicemi pro žáky, pořízen byl nový 
výkonnější server a obě budovy školy 
byly pokryty bezdrátovou WiFi sítí.

Ve II. etapě, která proběhla v dub-
nu 2013, byly nakoupeny interaktiv-
ní dataprojektory, keramické tabule 
a notebooky do 10 tříd školy.

Hlavní změnou, které se realizací 
projektu dosáhne, je tedy moderni-
zace a rozšíření vybavení školy v ob-
lasti informačních a komunikačních 
technologií. Využitím moderního 
vybavení ve výuce dochází i ke zkva-
litnění vzdělávání na naší škole.  

1. tisková zpráva - informace 
o zapojení Základní školy Bedři-
cha Hrozného Lysá nad Labem 
do grantového projektu Sfumato 
– čtenářská gramotnost žáků zá-
kladních škol 

Od 1. 4. 2013 realizuje naše škola 
další projekt - grantový projekt Sfu-
mato – čtenářská gramotnost žáků 

Zapojení do projektu EU peníze školám
základních škol registrační číslo 
CZ.1.07/1.3.48/02.0038, operační 
program Vzdělávání pro konku-
renceschopnost, prioritní osa 7.1 
– Počáteční vzdělávání, oblast pod-
pory 7.1.3 – Další vzdělávání peda-
gogických pracovníků, název výzvy 
- Středočeský kraj – Výzva č. 2 pro 
GP – oblast podpory 1.3, který spo-
lufi nancuje Evropský sociální fond 
a státní rozpočet České republiky. 

Projekt přináší výraznou me-
todickou inovaci v oblasti počá-
tečního čtení žáků I. stupně ZŠ ve 
Středočeském kraji. Ověřená meto-
dika využívá nejnovějších poznatků 
o učení čtení a lidském hlase. 
Umožňuje zároveň brát v úvahu 
individuální vzdělávací potřeby 
žáka, není závislá na určité kon-
krétní učebnici a zohledňuje in-
dividuální pedagogické hledisko 
v návaznosti na interakci mezi pe-
dagogem a žákem. Metoda Sfu-
mato (Splývavé čtení) byla ověřena 
u řady odborníků.

Záměrem projektu je vytvořit 
novou síť pedagogů (min. 75 osob), 
kteří za výrazné podpory a meto-

dického vedení zkušených lektorů 
dodavatele vzdělávání budou meto-
diku aplikovat na žácích ZŠ a žácích 
speciálních ZŠ. Součástí projektu je 
i vytvoření nové sítě lektorů (min. 
10 osob z cíl. skupiny) metody 
Sfumato. Vytvořená síť lektorů 
společně s vytvořenou metodikou 
a evaluačním systémem představují 
výchozí bod udržitelnosti.

Cílem projektu je implementace 
komplexního systému výuky pra-
covníků škol a školských zařízení a 
systematické rozšíření nové, dosud 
běžně a plošně nepoužívané, meto-
diky výuky prvopočátečního čtení 
Sfumato (tzv. Splývavé čtení) v růz-
ných podmínkách vzdělávání s růz-
nými přístupy pedagoga. Výsled-
kem úspěšné implementace bude 
zvýšení čtenářské gramotnosti žáků 
ZŠ Středočeského kraje. 

Realizace projektu bude ukonče-
na k 30. 6. 2014.

Bližší informace o projektu najde-
te na www.zsbhrozneho.cz v sekci 
Sfumato.

PaedDr. Irena Jarešová, 
ředitelka školy

Pracovníci a přátelé ZŠ TGM v Litoli
zvou srdečně všechny malé i velké na:

ZAHRADNÍ ŠKOLNÍ SLAVNOST 
KE DNI DĚTÍ

Slavnost se koná dne 31. května 2013
 v zahradě školy TGM v Litoli

(v případě špatného počasív tělocvičně).
Program:

16.30 – zahájení

Cca 17.00 – vystoupení žáků školy 
v divadelním představení
„Lotrando a Zubejda“

Do pozdního odpoledne zábava a hry 
pro děti i rodiče

Cca 19.00 – vystoupení Jazz orchestru
pod vedením Vítka Andršta

Celá akce je bez alkoholu!
Těšíme se na vás!

Klub náhradních rodin Routa Čelákovice

SEMINÁŘ - POTŘEBY DĚTÍ 
V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI 

sobota 18. května od 10.00 do 17.00 hodin
Modlitebna Církve bratrské Čelákovice

Vašátkova 288, Čelákovice
 

Lektorka Mgr. Hana Brodníčková - speciální pe-
dagožka, pěstounka, autorka knih Dary se přece nevracejí 
a Sama bych se v nebi bála

Program semináře - Jak rozpoznat potřeby našich dětí, 
jaké jsou projevy potřeb, jaké možnosti (limity) naše děti 
mají, nadměrná očekávání rodičů x podceňování, vnitřní na-
stavení rodiče a jeho vliv na chování dítěte 

Doprovodný program pro předem přihlášené děti zajiš-
těn pod vedením speciální pedagožky.

Seminář i program pro děti je zdarma.
Bližší informace a přihlášky: Jana Luhanová, 
nahradnirodiny@seznam.cz, 731 172 650

Světový týden
respektu k porodu

Nymburk
Milovice

Mateřské centrum Svítání, 
Komenského 1254, Nymburk

úterý 21. 5. 2013
09.00 – 09.30 VLIV TĚHOTENSTVÍ NA TĚLESNOU 
 SCHRÁNKU – Martina Miklovičová
09.30 – 12.00  NERUŠIT, RODÍM – por. asistentky a matky
16.30 – 18.00 BONDING - PORODNÍ RADOST aneb 
 LÁSKA NA PRVNÍ POHLED A DOTEK 
 – Ivana Antalová
18.00 – 20.00 ORGASMICKÝ POROD – fi lm
středa 22. 5. 2013
09.00 – 11.00 DULY U NÁS – prezentace dul z regionu
15.00 JAK SE ČERTI ŽENILI 
 – Petrpaslíkovo divadlo
16.00 – 17.30 SPIRITUÁLNÍ POZADÍ ZROZENÍ, 
 MUŽ A TĚHOTENSTVÍ – Vlasta Trnka
doprovodný program:
prodej babyšátků, plenek, knih, hraček, informační materiály, 
ukázky, konzultace

Rodinné centrum Milovice,
Nám. 30. června 507, Milovice

čtvrtek 23. 5. 2013
09.00 – 10.00 CVIČENÍ S KOJENCI A BATOLATY
10.00 – 12.00 NERUŠIT, RODÍM – por. asistentka 
 I. Königsmarková, lékařka Z. Lencsesová, 
 matky
15.00 – 16.00 KURZ VÁZÁNÍ ŠÁTKŮ NA NOŠENÍ DĚTÍ
 – Johanka Kubaňová
17.30 – 18.30 LÁTKOVÉ PLENKY A BEZPLENKOVÁ 
 METODA – Petra Severová
19.30 – 21.00 POROD, JAK JEJ ZNÁME – fi lm
pátek 24. 5. 2013
09.00 – 12.00 DULY U NÁS – prezentace dul z regionu

Více na www.respektkporodu.cz/index.php/kam-za-strp

HNUTÍ ZA AKTIVNÍ MATEŘSTVÍ
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Letošní mimořádné dubnové 
uzavření zámeckého parku vyvo-
lalo četné kritiky na adresu Města 
Lysá nad Labem. Je tedy vhodné 
popsat důvody.

K dubnovému uzavření vedla 
město mimořádná akce, kterou 
je realizace nového závlahového 
systému. Již několik let se snaží-
me získat pro park samostatný 
zdroj vody, který nebude závislý na 
faře, zámku ani odběru pitné vody 
z městské sítě. Stávající stav rozvo-
dů vody byl v mnohých úsecích ha-
varijní a v podstatě vyžadoval kom-
pletní rekonstrukci. Navíc rozvody 
byly jen v některých částech parku 
a nedovolovaly tak zavlažování 
všech potřebných míst. Největším 
úskalím byla ale obsluha studny 
a čerpadla, které byly umístěny na 
faře, tedy u jiného vlastníka. Zde 
byly největší komplikace způsobe-
né především nutností vstupu na 
cizí pozemek po dohodě s majite-
lem/správcem vodního zdroje.

Naše společné úsilí završilo 
usnesení rady města č. 126 z 26. 
února 2013, kterým byl na zákla-
dě předchozího výběrového řízení 
vybrán jako zhotovitel stavby pan 
Václav Bílek. Stavba v celkové 

Výstavba nového závlahového systému 
v zámeckém parku

částce 616.054,-Kč včetně DPH 
obsahuje nejen výkopové práce 
v délce cca 750 m, umístění závla-
hového potrubí, osazení vypouš-
těcích šachet, instalaci čerpadla, 
ale také umístění elektro přípojky. 
Ta bude napojovat nejen čerpadlo 
u nového vodního vrtu, ale také 
osvětlení zámeckého parku, které 
bylo až dosud napojeno na zámek 
(tedy opět jiný subjekt). Důležité je 
též poznamenat, že instalace se do-
tknou i letního kina, jehož provoz 
tak bude opět vylepšen.

Dubnový termín výstavby byl 
zvolen z několika důvodů. Jedním 
z nich je samozřejmě příprava, která 
přímo navazovala na termín usne-
sení rady města. Druhým důvodem 
byla skutečnost, že závlahu chceme 
využívat co nejdříve – s ohledem na 
nové výsadby, tedy již před jarními 
přísušky. V dubnu jsou navíc cesty 
v zámeckém parku již poměrně su-
ché a nehrozí tak poškození cest při 
pojezdu mechanizace. Duben pak 
vyhovoval i s ohledem na otevírací 
dobu parku a ještě nerozběhnutou 
turistickou sezónu a provoz infor-
mačního centra.

Hlavním důvodem pro uzavření 
parku pak byla obava, aby v prů-

běhu prací nedošlo ke zranění ná-
vštěvníků. Při rozsahu prací bylo 
zřejmé, že v určitou dobu bude 
turisticky nejnavštěvovanější část 
parku – Libosad, nepřístupný pro 
četné výkopy. Výkopy byly totiž ve-
deny převážně v kraji cest, přičemž 
výkopek byl umístěn na zbytek 
cesty. 

Věříme proto, že dočasné ome-

zení přístupu do parku bylo jen 
malou újmou, která bude v příš-
tích letech kompenzována funkční 
závlahou a možná již i založením 
květinových záhonů. Neplánovaně 
pak k minimalizaci újmy přispělo 
i nepříznivé jarní počasí, které pří-
liš nevybízelo k návštěvám parku.

za odbor životního prostředí
Stanislav Svoboda

Na četné dotazy jsme se rozhodli 
opětovně informovat veřejnost o dů-
vodech uzavření zámeckého parku 
v zimním období. Aby naše sdělení 
bylo komplexní, požádali jsme o od-
borný názor i organizaci památkové 
péče – Národní památkový ústav. 

Ten hodnotí zámecký park 
v Lysé nad Labem jako: „…jedineč-
né dílo zahradního umění v Čechách, 
které si zaslouží nejvyšší ochranu… 
Úpravu zdejší zámecké zahrady se 
František Antonín Špork intenzivně 
zabýval v roce 1733 – objednal soubor 
skulptur, a to podle důkladně promyš-
leného ikonografi ckého programu.

Dnes jsou ve formální zahradě 
umístěna mnohá sochařská díla… 
V nedávné době s vynaložením 
značných fi nančních nákladů 
byla provedena jejich obnova. So-
chařská výzdoba dotváří celkovou 
kompozici zámecké zahrady a 
parku, jehož základem jsou dřevi-
ny (a to každá rostlina jednotlivě, 
ale také estetické působení celých 
skupin). Další podstatou parku 
(mimo jiné) jsou travnaté plochy a 
mlatové cestní sítě.“

Péče o historické zahrady a par-
ky má svůj odborný dokument – 
Florentskou chartu. Ta byla vypra-
cována mezinárodním výborem 
pro historické zahrady a historic-

ké lokality ICOMOS-IFLA v roce 
1981. Z ní uvádíme:
V článku 1 

Historická zahrada je architek-
tonická a vegetační kompozice, 
jež je z hlediska dějin nebo umění 
celospolečensky významná. Jako 
taková je považována za památku.
Článek 5

Vyjadřujíc úzké vztahy mezi civi-
lizací a přírodou jako místo blaha, 
vhodné k meditaci nebo snění, na-
bývá zahrada kosmického smyslu 
idealizovaného obrazu světa, stává 
se rájem v etymologickém slova 
smyslu a současně svědčí o kultu-
ře, o příslušné epoše, popřípadě 
o originalitě jejího tvůrce.
Článek 18

I když každá historická zahrada 
má soužit k tomu, aby byla shléd-
nuta a aby jí bylo možno projít, 
je nutné, aby byl přístup omezen 
s přihlédnutím k její rozloze a k její 
křehkosti, a to tak, aby byla zacho-
vána její podstata a její kulturní 
poslání.
Článek 19

Svým charakterem a svým urče-
ním je historická zahrada místem 
klidu napomáhajícím kontaktu 
s přírodou, tichu a naslouchání 
přírodě. Tento denní, běžný provoz 
musí jednoznačně kontrastovat 

s výjimečným použitím historické 
zahrady jako místa, v němž se pořá-
dají slavnosti. Pokud se mimořádně 
v jejich prostorách koná slavnost, 
uvítání apod., má to ještě zvýšit krá-
su zahrady a nikoli jí být na újmu 
nebo ji dokonce znehodnocovat.

Tolik tedy teoretické zamyšlení 
v oblasti památkové péče. Z prak-
tického hlediska zejména z oboru 
zahradnického je třeba doplnit dal-
ší skutečnosti. 
1. Uzavírání parku v zimním 
 období slouží k realizaci údrž-
 by, kterou není možné provádět 
 za plného provozu. K těmto pra-
 cím řadíme například údržbu 
 cestní sítě (rozprostření mlatu,
 údržba svodnic, údržba okrajů 
 apod.), terénní úpravy a mo-
 delace terénu, ochranná opatře-
 ní pro plastickou výzdobu, de-

 molice nežádoucích objektů aj.
2. Období vegetačního klidu je 
 bohaté na srážky, v jejichž dů-
 sledku je cestní síť méně únosná 
 než v suchém stavu. Pohyb osob 
 a kočárků způsobují poškození 
 cestního lože. V důsledku „roz-
 bahnění“ se návštěvníci vy-
 hýbají do trávníku či louky, kte-
 rý tímto významně poškozují. 
 Tato omezení limitují též prů-
 jezd mechanizace parkem na-
 příklad při terénních úpravách, 
 navážení mlatu, odvozu odpa-
 du, frézování pařezů apod. 
3. Mrazivé počasí způsobuje míst-
 ní neschůdnost cest a schodišť. 
 Návštěvník zámeckého parku 
 se může na namrzlém scho-
 dišti či cestě zranit. Je přitom 
 nepřípustné uvažovat o che-

Proč se zámecký park v zimě uzavírá?

Pokračování na str. 9

K obnově zeleně
V prvním a druhém čísle Listů 

2013 jsem psala o holocaustu, 
jehož obětí se stali Židé nejen 
v Čechách, ale v celé Evropě. Po-
dobný osud měli však i Romové 
(též Cikáni), původně kočovný 
národ rozšířený téměř po celém 
světě, zejména však v jižní a vý-
chodní Evropě.

Za kolébku Romů je považo-
vána Indie, ale okolnosti jejich 
odchodu z Indie do Evropy jsou 
zahaleny tajemstvím. Celá staletí 

Lysá nad Labem a okolí za 2. světové války (12. část)
žili kočovným způsobem života, 
protože byli z řady zemí vyháně-
ni. V 19. a 20. století byli přinuce-
ni se usadit a zanechat kočování, 
ale ve Francii a Británii kočují 
nadále. Soužití Romů v mnoha 
evropských státech je problema-
tické, jsou častým terčem rasis-
tických útoků.

V předválečném Českosloven-
sku byli Romové vystaveni diskri-
minaci a ještě před nacistickou 
okupací a vyhlášením protektorá-

tu rozhodla československá vláda 
o zřízení táborů pro Romy. Správa 
těchto táborů (Lety u Písku, Ho-
donín u Kunštátu, atd.) přešla pod 
agendu protektorátní vlády.

Část českých Romů zemřela 
v těchto táborech, většinu však 
čekal osud Židů, tzv. romský ho-
locaust.

Romské transporty do Osvě-
timi, továrny na smrt, začaly od-
jíždět od počátku dubna 1943. 
Přežila pouhá desetina vězněných 

Romů, přesný počet těch, kteří šli 
z transportu přímo do plynových 
komor, není znám.

V závěru svého článku se obra-
cím na lyské občany, ať romského 
nebo neromského původu, s ná-
sledující prosbou: Pokud je Vám 
znám osud nějaké romské rodiny 
zařazené do transportů nebo věz-
něné v protektorátních romských 
táborech, ozvěte se redakci Listů. 
Děkuji.

Božena Bacílková

V posledním vydání lyských Lis-
tů píše paní Koštířová o stavu zeleně 
ve městě. O tom, jak staré a poško-
zené stromy nahradí jinými a jak se 
zmladí živé ploty.

Jak se obyvatelé sídliště přesvěd-
čili, byly pokáceny úplně zdravé 
stromy, které stály stranou od bu-
dov, silnice či parkoviště a měly 
průměr kmenu více než jeden 
metr. O kácení stromů mluví zákon 
114/1992 Sb. a je v něm silně podtr-
ženo, že povolení ke kácení dřevin je 
možné vydat vždy jen ze závažných 
důvodů.

Keře, jako je juniperus, brabant 
či bobkovišeň zde stály spoustu let a 
byly před vykácením též úplně zdra-
vé. Jejich nové pořízení a výsadba 
budou velmi drahé. 

Likvidací živého plotu u silnice 
do Sídliště mohou zplodiny a prach 
z vozovky pronikat mezi domy, ale 
hlavně na dětské hřiště. Také zde zá-
kon říká o 40 m2, kde se takto souvis-
lá plocha nesmí rušit. Informovala 
jsem se u odborníků. Živý listový plot 
vyroste za jeden rok o 40 – 60 cm.
Jeho hustota je ale menší.

Plnokvěté šeříky se zmladily tak, 
že byly uřezány u země, nebo jim byla 
uříznuta koruna. Takže město za pe-
níze daňových poplatníků nakoupí 
rostliny a zaplatí se též jejich výsadba.

Především chci ale upozornit, že 
od doby vykácení tolika zeleně se ze 
Sídliště ztratili zpěvní ptáci. Sýkorky 
a jim podobní přišli o svá hnízdiště.

 Za občany Jana Jakubalová a 
Zdena Vyhnánková

V minulém čísle Listů jsme si 
mimo jiné mohli přečíst článek čle-
na městského zastupitelstva Tomá-
še Sedláčka (KDU-ČSL) nazvaný 
O spalovně v Lysé. Reagoval jím na 
text starosty Jiřího Havelky v čísle 
3/2013, protože – jak sám píše – 
„starosta uvádí pouze informace tak-
zvaně z druhé ruky a spojuje mnohé 
s mým jménem, považuji za nutné 
uvést věc na pravou míru“. Ve své re-
akci pan Sedláček řadu věcí spojuje 
pro změnu s mým jménem. A proto-
že je jeho paměť evidentně zaměřena 
na jiné detaily než ta moje, nezbývá 
mi, než ho doplnit.

Potvrzuji, že v létě 1994 vznikla 
společnost Ekologická spalovna 
Lysá nad Labem, s.r.o., s cílem re-
konstruovat a provozovat v té době 
nečinnou městskou spalovnu na Ši-
báku. Uvedenou společnost založilo 
město s fi rmou EKOSPAL, s.r.o. Ta 
ve společném podniku, do jejíhož 
vlastnictví se měla spalovna převést, 
získala většinový podíl. Za to měla 
městu uhradit okolo 13 milionů 
korun. Zastupitelstvo tento postup 
schválilo na návrh pana Sedláčka, 
který byl v té době starostou.

Následná jednání v této věci do 
ledna 1996, jak je pan Sedláček po-
pisuje, neznám, zastupitelstvo ale 
o žádných změnách původního zá-
měru nejednalo.

V lednu 1996 skutečně starosta 
Sedláček rezignoval a do uvolněné 
funkce jsem byl zvolen já. Poznámka 
pana Sedláčka, že se tak stalo „aniž by 
za odstoupivšího zastupitele byl zvolen 
náhradník“, je bezpředmětná. Dostal 
jsem 9 hlasů z 15členného zastupi-
telstva, tedy potřebnou nadpoloviční 
většinu. Připomínám, že se náhrad-
ník nevolí, ale ujímá se uvolněného 
mandátu po složení slibu na nejbliž-
ším zasedání zastupitelstva. Že pan 
Sedláček se svými kolegy zastupiteli 
za KDU-ČSL a KSČM tehdy vyvo-
lali svými rezignacemi i rezignacemi 
všech náhradníků záměrně mimo-
řádné volby, je věc jiná. Výše uvedená 
citace ovšem svědčí o jeho nezodpo-
vědnosti a lehkovážnosti. Přál si snad, 
aby město zůstalo až do září 1996, 
kdy se volby na základě rozhodnutí 
ministerstva vnitra konaly, tedy ce-
lých 8 měsíců bez vedení? Přál si, aby 
za město nemohl celou tuto dobu ni-
kdo o ničem jednat, i když stálo před 
řadou závažných rozhodnutí?

Vraťme se ale ke spalovně. Po 
mém nástupu do funkce, tedy rok a 
půl poté, kdy bylo rozhodnuto o zalo-
žení společného podniku Ekologic-

ká spalovna Lysá nad Labem, měs-
to stále neobdrželo peníze od svého 
obchodního partnera. Objevili se 
však další zájemci ochotní spalovnu 
koupit. Město tedy vypsalo záměr 
na prodej spalovny jinému zájemci, 
tentokrát již bez vlastní majetkové 
účasti na společném podniku. Na 
přelomu jara a léta 1996 byl schvá-
len prodej fi rmě REAN, která za 
objekt nabídla 18,9 miliónu korun. 
K převodu majetku na kupce mělo 
dojít až po úplném zaplacení celé 
kupní ceny! Pan Sedláček dobře 
ví, že jsem tyto věci neprováděl 
o své vůli, ale že byl uvedený postup 
schválen zastupitelstvem, a to i s 
ohledem na dříve uzavřené, ovšem 
nenaplňované, smlouvy týkající se 
společnosti Ekologická spalovna.

Po mimořádných volbách se od 
1. října 1996 ujal starostování opět 
Tomáš Sedláček. Ve funkci zůstal až 
do řádných voleb v listopadu 1998. 
A někdy v této době a bez vědomí 
zastupitelstva nechal převést objekt 
spalovny na fi rmu REAN, i když 
ta neuhradila celou kupní cenu, 
jak předpokládalo usnesení zastu-
pitelů. Z necelých 19 milionů bylo 
v několika splátkách uhrazeno pou-
ze 10,3 miliónu korun.

Je proto celkem logické, že vede-
ní města vzešlé z voleb v roce 1998 
nebylo vůči nabyvatelům spalovny 
vstřícné. Snažilo se, bohužel mar-
ně, aby nejprve dostalo to, co městu 
dle smlouvy náleželo. Firma REAN 
skončila v konkurzu a město poz-
ději akceptovalo dohodu nynějšího 
provozovatele spalovny a dodavate-
le tepla na sídlišti a položení horko-
vodu v pozemcích města umožnilo.

Závěrem bych ještě rád připo-
menul, že pokud byl pan Sedláček 
o výhodnosti společného podniku 
Ekologická spalovna Lysá nad La-
bem tak přesvědčený, což z jeho 
textu jasně vyplývá, mohl se k němu 
po mimořádných volbách, které se 
soudruhy z KSČM a nezávislými vy-
hrál, vrátit. Kupní smlouvu s fi rmou 
REAN mohl pro neplnění ze strany 
kupce vypovědět a obnovit jednání 
se zástupci EKOSPALu nebo jinou 
fi rmou ochotnou do společného 
podniku vstoupit. Měl na to celé dva 
roky do řádných voleb. Místo toho 
však, jak jsem zmínil, spalovnu 
v rozporu s usnesením zastupi-
telstva nechal převést na fi rmu 
REAN, i když ta nesplnila důležitou 
podmínku její koupě – úhradu celé 
kupní ceny.

Petr Kopecký

K prodeji spalovny
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O spalovně v Lysé
Starosta ve svém článku mě při-

řkl založení fi rmy Ekologická spa-
lovna Lysá nad Labem v roce 1994. 
Skutečnost je poněkud jiná a staros-
ta, pyšnící se diplomem z plzeňské 
právnické fakulty, by to měl vědět.

Přestože se informace starosty 
nezakládá na pravdě, vzhledem k 
jeho mystifi kacím občanů našeho 
města a celkovému úpadku etiky 
představitelů ODS se tomu ne-
divím. Ze zákona vždy o prodeji 
nemovitého obecního majetku roz-
hodovalo zastupitelstvo a to také 
stanovuje podmínky prodeje. Za-
stupitelstvo podmínilo prodej účastí 
města v této společnosti a jeho roz-
hodujícím právem (právem veta) v 
budoucí rekonstrukci a následném 
provozu spalovny. Zájemci o odkou-
pení a rekonstrukci spalovny (mezi 
nimiž byli i spoluobčané Lysé) sou-
hlasili s požadavkem zastupitelstva 
na vytvoření společnosti Ekologic-
ká spalovna Lysá nad Labem, s.r.o., 
se sídlem na Šibáku. Pro zajištění 
dodržení těchto požadavků jsem byl 
zastupitelstvem města jmenován 
zástupcem ve vzniklé společnosti. 
Požadavek na výši kupní ceny, ze 
strany města, vedl  kupující k jed-
nání o úvěru s různými bankami a 
postupné úhradě podílu společní-
ků na majetku vzniklé společnosti. 
Intenzivní jednání probíhala v roce 
1995. Současně byla konzultována 
varianta snížení prodejní ceny a 
zvýšení případného podílu města 
v této společnosti s možností poz-
dějšího případného odprodeje části 
městského podílu společníkům až 
do cílových 66 % hodnoty společ-
nosti. Také bylo uvažováno o využití 
možnosti dodavatelského úvěru. To 
vše proběhlo v roce 1995 a jistě by 
o tom byly na MěÚ dohledatelné zá-
pisy z jednání Rady a Zastupitelstva 
města. 

V lednu 1996 jsem pro neshodu 
s představiteli ODS a několika dal-
šími zastupiteli odstoupil z funkce 
starosty. Po mém odstoupení k 31. 
1. 1996, byl ještě na tomtéž jednání 
Zastupitelstva města zvolen no-

vým starostou Mgr. Petr Kopecký 
– ODS, aniž by za odstoupivšího 
zastupitele byl zvolen náhradník. To 
však je již jiná kapitola. 

Zastupitelstvo města vedené 
Mgr. Kopeckým, bez ohledu na 
uzavřené smlouvy, prodalo celou 
nemovitost staré spalovny komu-
nálního odpadu včetně pozemku 
na Šibáku, tedy předmět podnikání 
a sídlo fi rmy Ekologická spalovna 
Lysá nad Labem, fi rmě Rean. Ta 
převzala rovněž myšlenku kom-
binace bankovního a dodavatel-
ského úvěru a dohodla výstavbu 
spalovny. Cena celé nemovitosti 
spalovny byla fi rmou Rean uhra-
zena. Celková cena rekonstrukce 
spalovny (stavební a technologická 
část) tehdy přesahovala 100 mi. Kč. 
Dluh, o kterém starosta informuje, 
se zřejmě týká pozdějšího období a 
souvisí s části požadovaného pená-
le, vypočteného městem, za skluz 
v platbách dle uzavřeného splátko-
vého kalendáře. Skutečné důvody 
možného skluzu plateb znají aktéři 
vedení města od roku 1998. Osobně 
se domnívám, že leží v ekonomické 
oblasti nenaplnění realizace celého 
projektu (využití energie odpadní-
ho tepla) z důvodů na jehož vzniku 
má bývalé vedení města lví podíl. V 
roce 1999 jsem byl vedením města 
zproštěn jeho zastupováním ve spo-
lečnosti Ekologická spalovna v Lysé 
nad Labem, s.r.o. Avšak ještě po 
více než deseti letech se na mě ob-
raceli pracovníci fi nančního úřadu 
a dalších orgánů, protože tehdejší 
vedení města (ODS spolu s MO-
Pem) nedokázalo zároveň s mým 
uvolněním zajistit tuto změnu v Ob-
chodním rejstříku. Tu zajišťoval až 
v roce 2008 na základě mých dokla-
dů právník města JUDr. Drábek.

Tím však skončila podpora na-
dějného podnikatelského ekologic-
kého projektu našich spoluobčanů 
ze strany ODS v Lysé nad Labem. 
Pokud vím, za zmařenou investici, 
se město se svými bývalými společ-
níky do dnešního dne nevyrovnalo. 

Tomáš Sedláček

Se zájmem jsem si v dubnových 
Listech přečetl seznam vyzname-
naných občanů města. Co jméno, 
to hvězda, ale jedno jméno mne zde 
zaujalo více a to - Stanislav Veit. 
Mezi Standovy zájmy patří kromě 
radioamatérského klubu OKDXF 
také geocaching. Geocaching je 
hra na pomezí sportu a turistiky. 
Základem hry je navigační systém 
GPS, díky kterému je možné hledat 
různě ukryté schránky zvané „ca-
che“ (čti keš). Hráč hrající tuto hru 
se nazývá „geocacher“. U nás však 
tato označení získala specifi cký 
český nádech - pro geocachera se 
ujalo označení „geokačer“ a ještě 
častěji prostě „kačer“. 

Geocaching vznikl v USA bez-
prostředně poté, co 1. května 2000 

Radioamatér Stanislav Veit je i „kačer“
rozhodnutí tehdejšího americké-
ho prezidenta Clintona odstranilo 
umělou odchylku, přidávanou do 
signálu GPS, a zlepšilo tak přes-
nost tohoto navigačního systému 
pro běžné civilní uživatele z desítek 
až stovek na několik metrů. Do 
Čech tato hra dorazila v červnu 
2001, kdy byla nedaleko Kopřivni-
ce založena třemi Texasany první 
keš pod názvem Tex-Czech. Mezi 
první kačery v okolí Lysé patřil 
i Standa Veit s rodinou, jehož 
profi l „v&f family“ byl založen 
25. 7. 2005. Standa patřil také 
k prvním popularizátorům zajíma-
vých míst v Lysé nad Labem a okolí 
v rámci geocachingu - mezi první 
patřila Barokní Lysá věnovaná zá-
meckému parku, z dalších zmiňme 

Mydlovar, Bon Repos, Byšičky, 
Poustevna sv. Václava, Slavnosti 
sněženek v Kersku a další, které za 
dobu své existence přilákaly na tato 
místa stovky až tisíce hráčů této 
hry. První Standovy kešky měly 
přivést hráče na zajímavé místo, 
které by jinak mohli minout. Se 
vzrůstajícím zájmem (http://www.
geocaching.com/seek/cache_de-
tails.aspx?wp=GCT1TX) o geoca-
ching však již nestačilo jen položit 
někde krabičku a zadat její sou-
řadnice na internet. V dílně v&f 
family tak vznikla nejen řada tech-
nicky velmi originálních krabiček, 
ale také keší s příběhem, kde hráč 
prochází v terénu několika body, 
na kterých plní různé úkoly a za-
žívá daný příběh. Mezi legendy 

v tomto směru patří „Indiana Jo-
nes, tajemství věků“ a ve spolupráci 
s dalšími kačery „Záhady a mýty“ 
v nichž jsou do okolí Lysé staženy 
nejznámější světové záhady. Tech-
nickým zpracováním a příběhem 
se tyto keše staly vyhlášenými da-
leko za hranicemi našeho regio-
nu. Nepochybně dosahují světové 
úrovně, byť proražení do žebříčku 
zahraniční návštěvnosti chybí 
překlad do angličtiny. Vězte však, 
že uvidíte-li v Lysé a okolí turisty 
držící v ruce podivnou krabičku, 
sem tam na ní nahlížejíc, jsou to 
kačeři, kteří do našeho regionu 
přijeli i díky skvělé práci Standy 
Veita. Standa je prostě frajer a je 
dobrý ve všem, na co sáhne.

Radek Zdvořilý

 mickém posypu, který poško-
 zuje rostliny i plastickou výzdo-
 bu. Mechanická údržba např., 
 kartáčové čištění poškozuje 
 mlatovou úpravu cest. Posyp 
 pískem či jiným zdrsňujícím 
 materiálem je pracný a v pod-
 statě neekonomický.
4. Období vegetačního klidu je vy-
 užíváno na zásadní zásahy na 
 tvarovaných živých plotech. 
 V zámeckém parku je cca 880 m
 habrových stěn a cca 250 m zi-
 mostrázových. V intervalu cca 
 5 let je třeba vždy sesazovacím 
 řezem živé ploty výrazně „zú-
 žit“. Tento zásah vyžaduje vel-
 kou mechanizaci a je časově 
 náročný (zejména na odvoz 
 a drcení dřevní hmoty). Z este-
 tického hlediska i celkového 
 vnímání by park v uvedené době 
 byl „znehodnocen“ nebo neprů-
 chodný.
5. Přirozeně v době vegetačního 
 klidu probíhá kácení dřevin. 
 Jedná se jednak o pěstební pro-
 bírky porostů (např. jižní svah 
 pod klášterem), ale také o kácení 
 v důsledku realizace kompo-

 zičních záměrů (trasování sever-
 ní okružní cesty, stabilizace 
 a nová výsadba v „kostlících“).
 V průběhu kácení je přirozeně 
 nežádoucí pohyb osob. Dalším 
 důvodem je skutečnost, že ká-
 cení neprobíhá jednorázově, 
 a tedy ani úklid plochy není jed-
 norázový. Provoz v daném úze-
 mí by tak byl nebezpečný a stej-
 ně jako ve výše uvedeném bodě 
 turisticky „znehodnocený“ po-
 valujícím se dřevem, hromada-
 mi dřevní štěpky, parkující me-
 chanizací.
6. K praktickým důvodům lze řadit 
 i ekonomické a provozní, kdy 
 pro zámeckého zahradníka (vět-
 šinou pracuje samostatně) je 
 náročné a v podstatě i zbytečné, 
 aby ihned po realizaci zásahu 
 uklízel dotčenou plochu. Úklid 
 se provádí až po skončení celé-
 ho záměru a zcela přirozeně 
 se tím snižují náklady. Okamži-
 tý úklid se provádí jen v sezóně 
 např. posečená tráva, zbytky 
 větví z tvarování živých plotů. 
7. Spíše psychologickým důvo-
 dem je snaha poskytnout parku 
 čas na „regeneraci“ po turis-

 tické sezóně (stejně jako je tomu 
 u hradů a zámků). Tento čas 
 pak přirozeně využijí i živoči-
 chové.

Uvedené důvody vychází ze spe-
cifi cké podstaty péče o konkrétní 
park. Jen velmi málo parků v ČR 
je otevřeno celoročně. To je dáno 
buď jejich „nižší“ historickou hod-
notou např. park v Křinci, Přerově 
nad Labem, nebo naopak mimo-
řádnou rozlohou např. park Kači-
na, Veltrusy. Celoročně přístupné 
historické zahrady jsou většinou 
mimořádně zajímavé a jsou pro-
to významně fi nančně dotovány 
např. Průhonice, Český Krumlov, 
nebo jsou součástí instituce s ce-
lospolečenským významem např. 
Benátky nad Jizerou (v zámku je 
sídlo městského úřadu). Většina 
historických zahrad a parků je 
však v zimním období uzavřená. 
Přes svou mimořádnou hodnotu 
a turistickou návštěvnost to jsou 
např. palácové zahrady pod Praž-
ským hradem, Vrtbovská zahrada, 
Dobříš aj.

Jak jsme již několikrát zdůraz-
nili, a to i v rámci plánu rozvoje 
zámeckého parku, uvažujeme o 

prodloužení otevírací doby parku. 
Předpokládáme, že by bylo mož-
né ve vazbě na počasí nechat park 
otevřený ještě do poloviny listo-
padu. Tento návrh budeme řešit, 
jakmile se v rámci plánu rozvoje 
parku posuneme do fáze, kdy již 
velké záměry (např. založení se-
verní okružní cesty, umístění od-
počívadla u Broukoviště, umístěné 
fontány) budou realizovány.

Prodloužení otevírací doby 
parku by pak mohlo být již v po-
lovině března. Zde je však třeba 
uvést, že stávající stav parku a 
sadovnické úpravy návštěvníkům 
v předjaří nabízí jen minimum 
„lákadel“. Je proto naší snahou 
park obohatit o sortimenty drob-
ných cibulovin a brzy na jaře 
kvetoucí keře. I zde je však třeba 
počkat, než zrealizujeme všechny 
plánované výsadby.

Na závěr bych chtěl všem podě-
kovat za zájem o nejhodnotnější 
historickou zahradu okresu Nym-
burk a současně je požádat, aby při 
procházkách parkem respektovali 
návštěvní řád.

za odbor životního prostředí 
Stanislav Svoboda

Pokračování ze str. 8

Některým z vás možná neunikl 
postřeh Martina Robeše v březno-
vých Listech, v němž vyjádřil názor, 
že na rozdíl od předchozích let, kdy 
městské kino provozovala Lucie 
Jursíková, došlo nyní v rukou no-
vého provozovatele k jistému dra-
maturgickému úpadku. Položil také 
vedení města tři jasné otázky, na něž 
už bohužel nedostal jasné odpovědi. 
Pan starosta se ve své reakci zaštítil 
především počty akcí a návštěvností 
za rok 2012 (přesněji od března do 
prosince), kdy provoz převzal pan 
Fuchs.

Přestože nejsem zastánkyní 
statistik a nemyslím si, že jedno-
značně vypovídají o kvalitě ob-
sahu, proč si neudělat jednodu-
ché srovnání s pomocí přehledu 
o činnosti, který v roce 2009 ode-
vzdala i minulá provozovatelka. 
Protože názory na vzhled kavárny 
či konkrétní akce budou vždy sub-
jektivní, nechme promluvit strohá 
čísla. Panu Fuchsovi jsem také do 
tabulky připočetla měsíce leden 
a únor 2013, aby bylo časové roz-
mezí vyrovnané.

Je nutné zmínit, že pan Fuchs se 
musel v roce 2012 vyrovnávat s po-
stupným přechodem fi lmové distri-

buce na digitální formát, pro který 
bude kino připraveno až od května 
2013. Přesto jsou rozdíly především 
v hudební oblasti co do počtu kon-
certů a hlavně interpretů (což vypo-
vídá o rozmanitosti nabídky) dost 
markantní (mezi festivaly počítám 
pouze ty, které skutečně kino pořá-
dalo, ne pouze hostilo). V přehle-
du za rok 2009 bohužel nemám k 
dispozici data o počtu návštěvníků 
hudebních akcí, proto nejdou po-
rovnat jinak než subjektivní vzpo-
mínkou. Každému zájemci stačí pro 
zjištění současného stavu kultury ve 
městě pouze sledovat plakátovací 
plochy města, které na rozdíl od 
předchozích let zejí prázdnotou či 
lákají na akce v jiných městech. 

Nejzajímavější program v prosto-
rách kina nyní nabízí ZUŠ. Připoč-
teme-li k situaci navíc neexistenci 
kulturního referenta města, kterého 
nyní supluje městská knihovna (ne 
tak aktivně jako dřívější kulturní 
referentka), skutečně se z našeho 
města stává jen satelitní noclehár-
na, protože není večer kam jít. Za-
tímco se Lucii Jursíkové během čtyř 
let podařilo naučit místní chodit 
do kina a na koncerty (především 
intenzitou programu), pan Fuchs 

je to během jednoho roku zdatně 
odnaučuje (a pohled do programů 
od začátku roku příliš optimismu 
nevzbuzuje). Bohužel totiž platí, 
že čím méně a nepravidelněji se 
toho děje, tím méně lidé do daného 
místa chodí. V potaz je také nutno 
vzít fakt, že minulá provozovatelka 
nabízela bohatší program s dotací 
od města cca 700 tisíc, zatímco pan 
Fuchs má cca 900 tisíc ročně. Jak je 
tedy možné, že se toho děje v kině 
méně?

Pan starosta ve své odpovědi 
psal, že si mu zatím nikdo nestěžo-
val, zdá se, že tudy vede jediná cesta 
ke změně (uslyší-li ovšem vedení 
města na tyto stížnosti). Nejste-li 
spokojení, nebojte se mu napsat, 
za sebe píšu tento článek. Možná to 

povede k tomu, že se dramaturgie 
pana Fuchse změní, nebo se do-
konce změní provozovatel. Osobně 
bych se také přimlouvala za zrušení 
dětského koutku a obnovení malé 
scény u baru na jeho místě. Se dvě-
ma mateřskými centry ve vzdále-
nosti 50 m na každou stranu a s fak-
tem, že večer s dítětem na koncerty 
stejně nemůžu chodit, protože spí, 
bych tam pódium pro menší hudeb-
ní uskupení ocenila víc. Troufám si 
tvrdit, že klientela popíjející něco 
jiného než mléko a džusíky by večer 
při koncertu provozovateli i něco 
vydělala.

Podklady pro tento článek najde-
te v přílohách na www.pojednanic-
ko.cz.

Olga Kovaříková

Kultura ve městě – vývoj, stagnace či úpadek?

Vážení, předložil jsem na ZM dne 
13. 2. 2013 návrh Akcí ke 100. výro-
čí prof. Bedřicha Hrozného, kdy dne 
24. 11. 1945 prezentoval v Berlíně 
výsledky své práce při vyluštění písma 
Chetitů a zpracování jejich jazyka.

K návrhu bylo přijato ZM usnese-
ní, které nějakým nedorozuměním 
má neodpovídající obsah. Proto se 
pokusím vše uvést na pravou míru.

Jednak není potřeba, aby pan 
starosta oslovoval ČNB, protože již 
před více jak půl rokem jsem kore-
spondoval s guvernérem a z obsahu 
odpovědi vyplynulo, že je již v emis-
ním plánu banky na rok 2015 po-
čítáno s vydáním pamětní medaile 
v hodnotě 200,- Kč.

Pokud jde o vydání známky, uči-
nil jsem již také první kroky a podal 
návrh na zařazení do emisního plá-
nu příslušné komisi Ministerstva 
průmyslu a obchodu. Z diskuze 
na ministerstvu vyplynulo, že jed-
no jediné podání stačí, ale nebylo 
by od věci, kdyby podnět k vydání 
známky podalo i město nebo např. 

Spolek rodáků a přátel, Muzeum 
B. Hrozného anebo jiná spole-
čenská organizace města, příp. 
společenské sdružení. O zařazení 
známky se bude rozhodovat letos 
v listopadu, proto, pokud byste měli 
zájem tento podnět zaslat, zasílá se 
do termínu 31. 10. 2013 na adresu:
Ing. Jiří Řehola, ředitel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Odbor poštovních služeb a služeb 
informační společnosti
Na Františku 32, PRAHA 1

Celý návrh aktivit k tomu výro-
čí je součástí zápisu z jednání ZM 
dne 13. 2. 2013, předpokládám 
umístěný na webových stránkách 
města vč. návrhu na zpracování 
projektu na celkovou rekonstrukci 
muzea a zařazení zpracování pro-
jektu v částce cca 0,5 mil. Kč do 
rozpočtu města na rok 2013. Dle 
sdělení p. starosty na jednání ZM 
dne 10.4.2013 poslal panu guver-
nérovi ČNB pouze děkovný dopis.

Ing. Per Gregor,
zastupitel a navrhovatel akcí

Informace pro občany
a statutární zástupce 
organizací a sdružení 
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Cvičení s Romčou Hanouskovou
ZUMBA
Fitness cvičení, při kterém si vyzkoušíte, 
co je to mix aerobiku a latinskoamerických
tanců – merengue, salsa, samba, 
bachata, quebradita, chacha,
reggaeton, cumbia atd.
60 minut Zumby naplní Vaše tělo
endorfi ny na několik následujících hodin.
Pozor na závislost. Budete odpočítávat dny 
a hodiny do další lekce.

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

• ČTVRTEK 20 – 21 h.,
 Sokol vedle kina, není nutná rezervace, 70 Kč
• NEDĚLE 18 – 19 h.,
 tělocvična OA v areálu ZŠ J. A. Komenského,
 nejsou nutné rezervace, 70Kč 

Cena hodin je 70 Kč. Cena pro studenty 60 Kč.
Možnost zakoupení permanentky - 600 Kč/10 lekcí. 

JUMPING
Jumping je dynamické cvičení na speciálních trampolínách s řidít-
ky, při kterém jste motivováni skvělou hudbou a instruktorem.

ROZVRH V DUBNU:

• PÁTEK 18 – 19 h., Jumping centrum Milovice,
 rezervace a ceník na www.jumping-milovice.cz

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

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

ušíte, 
rických

hodin.
ávat dny 

KY

ervace, 70 Kč

Od poslední naší zprávy v Lis-
tech již uplynula dlouhá doba 
a chceme se tedy opět lyské veřej-
nosti trochu připomenout. V sou-
časné době máme zaregistrováno 
přes sto šachistů, dalších téměř 40 
dosud není registrováno. V pravi-
delných etapových soutěžích máme 
sedm družstev, kde najdou uplatně-
ní šachisté všech výkonností, jsme 
jediný oddíl v ČR, který má obsaze-
né tři nejvyšší soutěže družstev (ex-
traliga, 1. liga a 2. liga). Řada našich 
členů hraje šachy na mezinárodní 
úrovni korespondenčně, účastníme 
se i soutěží jednotlivců, máme celou 
řadu krajských přeborníků, Tadeáš 
Baláček (1995) je stříbrný medaili-
sta z polofi nále přeboru Čech juni-

Informace o činnosti Šachového klubu Joly Lysá n. L.

Příklad výsledků v soutěžích družstev v sezóně 2012/13:
čelo extraligové tabulky družstev po 8. kole
 družstvo zápasy  V  R  P body skóre výhry
1. 1. Novoborský ŠK 8 7 1 0 22 43.5 28
2. Rapid Pardubice 8 6 0 2 18 40.0 26
3. Výstaviště Lysá n. L. 8 5 1 2 16 34.0 17

čelo tabulky 1. české ligy západ po 9. kole
 družstvo zápasy V R P body skóre výhry
1. ŠK Holdia DP Praha “B“ 9 8 0 1 24 44.0 32
2. ŠK ERA Pošt. spořitelna 9 6 2 1 20 44.5 28
3. ŠK AD Jičín 9 5 3 1 18 41.5 21
4. JOLY Lysá n. L. “B“ 9 5 2 2 17 45.5 30

čelo konečné tabulka 2. ligy B sezóna 2012/13
 družstvo zápasy V R P body skóre výhry
1. ŠK Zikuda Turnov “B“ 11 8 1 2 25 55.5 40
2. JOLY Lysá n. L “C“ 11 7 1 3 22 52.5 38
3. TJ Neratovice 11 7 1 3 22 50.5 37

orů (84 účastníků), krajský přebor-
ník juniorů v bleskové hře. 

Naši žáci se úspěšně zapojili do 
série turnajů jednotlivců v rámci 
regionu.

Mezi naše nejúspěšnější žáky 
v uplynulém roce patřili:

Kubíče Jakub (2003) – vítěz 
několika turnajů, vedoucí hráč prů-
běžného pořadí regionu HD12

Ďuriš Matěj ( 2004) – vítěz ně-
kolika turnajů, vedoucí hráč prů-
běžného pořadí regionu HD10

Uvíra Hynek (2005) - čtvrtý hráč 
průběžného pořadí regionu katego-
rie HD10

V dobrém světle se dále ukazují 
i: Tanglová Dominika, Janoušek 
Jakub, Kolář Bořivoj, Plechl Matěj, 
Uvíra Matyáš, Valtr Jakub, Kara-
monová Anežka, Döme Michal, 
Jančařík Jakub a bratři Hovorko-
vé. Někteří žáci již hrají pravidelně 
i soutěže dospělých družstev.

Výborných výsledků dosahují 
i bratři Postupové, starší Pavel je 
krajský přeborník v Rapid šachu, 
vítěz turnaje GP v rapid šachu, vítěz 
oddílového přeboru v rapid šachu, 
dále na mezinárodním turnaji Open 
Praha si v poli 180 účastníků vedl 
tak dobře, že se probojoval na vyni-
kající osmé místo celkového pořadí 
jako třetí nejlepší Čech.

Konečné pořadí Grand Prix ČR rapid šach 2011/12 
(hodnoceno celkem 543 šachistů):
1. místo Bernášek Jan  2476 334 bodů (4 turnaje)
2. místo Šuráň Jan Lysá n. L. 2363 240 bodů (3 turnaje)
3. místo Větrovský Michal  2236 236 bodů (4 turnaje)
7. místo Postupa Pavel Lysá n. L. 2122 200 bodů (4 turnaje)

Každý pátek večer je trénink pro 
dospělé v Sojovické ulici, třikrát za 
rok je trénink s GM Vl. Jansou.

V pátek si může přijít zahrát i ten, 
kdo nemá ambice hrát v mistrov-
ských soutěžích, ale má rád šachy. 

V rámci ŠK JOLY pracují tři 
šachové kroužky pro mládež (ZŠ 

J.A.K. Lysá n. L. pondělí, ŠK JOLY 
pátek a ZŠ Semice středa). Kontakt 
pro případné zájemce na stránkách 
ŠK – www.sachy-lysa.cz  nebo na 
nástěnce klubové místnosti Sojo-
vická 268/3.

Za pozornost děkuje 
Saeckl Petr ŠK JOLY Lysá n. L.

Ďuriš Matěj 2004

Jaro začalo jen podle kalen-
dáře, ale termín prvních závo-
dů se neúprosně přiblížil. Co se 
dalo dělat, sluníčko nikde, tep-
lota na bodu mrazu, ale veslaři 
se přesto sešli 6. 4. v Hoříně na 
XIV. Mistrovství ČR na dlouhé 
dráze. V letošním roce poprvé 
změřili své síly na vodě.  Díky re-
alizačnímu týmu (Krumpholc J., 
Bříza P. a manželé Vavruškovi), 
který v časných ranních hodi-
nách obětavě vyrazil vybudovat 
zázemí pro závodníky, všichni 

Přivezli první medaile
přežili závody bez újmy na zdra-
ví. Zvlášť horký čaj s citronem 
a příjemně vytopený stan byl 
skvělý. Veslaře ve všech katego-
riích čekal závod na trati dlou-
hé 6 kilometrů. První vyrazili 
z Vraňan na trať v rozestupech 
30 sekund junioři. Naši závodní-
ci na skifech obsadili 19. místo 
J. Ryšavý a 22. místo L. Vrátil. 
Kategorii skifu dorostenců repre-
zentoval J. Zavadil, který skončil 
na skvělém 9. místě. Dorostenky 
zahájily závody v kategorii dvoj-

ka bez kormidelníka. Zde jsme 
díky posádce Lambertová M. 
a Hamerová  získali první letoš-
ní stříbro. Další radost na nás 
čekala v závodě skifu doroste-
nek – bronz získala E. Mare-
šová, pěkné 5. místo obsadila 
T. Sloupová, 16. místo T. Šouka-
lová. Je vidět, že zimní příprava 
a snaha najet i v nepříznivém po-
časí co nejvíce kilometrů na vodě 

nesou své ovoce. Přejeme hodně 
štěstí všem, kteří postoupí na Kon-
trolní závody Českého veslařské-
ho svazu v Račicích. I naši žáci se 
brzy dočkají  závodů a určitě také 
medailí. První šanci mají v Praze 
27. – 28. dubna a 4. – 5. května 
v Neratovicích.

Hodně úspěchů všem závod-
níkům.

Naďa Tlamichová

SKAUTING – PARTA A PŘÍLEŽITOST

Chceš zažít dobrodružství, 
zdokonalovat sám/a sebe, 

najít nové kamarády?
Přijď mezi nás a poznej, jaké to je, být skautem. 

Začít se dá v každém věku.

 
3. chlapecký oddíl Lysá n. L. 
Burian Pavel – vedoucí oddílu    
Kontakt:        
Horčička Luděk – zástupce vedoucího oddílu
tel.: +420 606 095 112, e-mail: horcicka@mestolysa.cz   
schůzky: areál v Lysé n. L. vedle tenisových kurtů, každý pátek 
od 16.00 do 17.30 hodin

4. dívčí oddíl Lysá n. L. 
Rousková Iva – vedoucí oddílu
Kontakt:
Rousková Iva Rousková Andrea  
tel.: +420 736 406 209, tel.: +420 737 679 323,
e-mail: ivarouskova@gmail.com e-mail: andrearouskova@seznam.cz
schůzky: areál v Lysé n. L. vedle tenisových kurtů, každý pátek 
od 16.00 do 17.30 hodin

Žádost o pomoc při přípravě oslav 100 let založení 
fotbalu v Lysé n. L.

Vedení fotbalového klubu Slo-
van Lysá nad Labem žádá všech-
ny příznivce, sportovní nadšence 
a pamětníky o zapůjčení dokumen-
tů jako jsou např. dobové fotografi e, 
plakáty, zápisy z utkání a jiné arte-

fakty vztahující se k fotbalu v Lysé 
n. L., které by pomohly při tvorbě 
Almanachu a k obohacení výstavy. 

Dne 22. 6. 2013 se bude konat 
sportovní den mj. s exhibičním 
fotbalovým utkáním a na listopad 

2013 připravujeme společenský 
galavečer spojený s výstavou doku-
mentů z fotbalové historie. 

Kontaktní osoby pro předání do-
kumentů:
TIP SPORT  - p. Petr Jirsa
tel.: 602 255 298, 
e-mail: petrjirsa@quick.cz

 ZŠ speciální Komenského Lysá 
nad Labem - p. Petr Tomek
tel.: 731 449 123, 
e-mail: reditel.tomek@seznam.cz

Zapůjčené dokumenty samo-
zřejmě čestně vrátíme. Předem 
děkujeme.

vedení TK Slovan Lysá n. L.

MO ČRS v Lysé nad Labem ve spolupráci s Rybářským klubem pořádají   

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY DĚTÍ A DOSPĚLÝCH
  

které se konají na rybníku OKROUHLÍK v Lysé n. L. (Poděbradova ul., směr z náměstí na Stratov)
 dne 18. května 2013 od 7.00

kategorie závodníků: děti I. a II. kategorie (do 15 let) - zdarma, dospělí- zápisné 100 Kč, senioři - zdarma
podmínky účasti: účastník nemusí mít rybářský lístek ani povolenku
povinné vybavení účastníků: prut, vidličky, podběrák, vyprošťovač háčků, pinzeta, klíšťky)

7.00 – 8.00 hodin proběhne prezentace, rozdělení do kategorií. V 8.00 hodin závod začíná. 
Je možné se přihlásit i v průběhu závodu.

Loví se na 1 prut s 1 háčkem na položenou či plavanou na jakoukoliv povolenou nástrahu dle řádu. Vítězí ten, kdo na-
loví nejvíc cm jakýchkoliv ryb (délky ryb po ulovení se sčítají, za každého uloveného kapra nebo amura se přičítá navíc 
30 cm). Pomoc jiné osoby mimo podebrání ryby je při rybolovou zakázána a může být důvodem k vyloučení ze závodu. 
Zvláštní cena za největší ulovenou rybu (pokud bude ryba hodná zřetele) může být udělena účastníkovi, který se celkově 
neumístí na 1. – 3. místě. 

Ukončení závodu v  11.30 hodin, vyhlášení výsledků do 12.00 hodin.
 V případě velmi nepříznivého počasí se závod nekoná.
Rádi uvítáme i diváky z řad rodičů, možnost občerstvení.

Dotazy: Mgr. Petr Eliška, tel.: 603 873 535

Ukon odin.

ŽELEZNIČNÍ 
MODELOVÉ KOLEJIŠTĚ

Ve velikosti TT na nádraží ČD v Lysé nad Labem
otevřeno od 9.00 – 17.00 hodin

přístupné 
ve dnech:

1. – 2. červen
6. – 8. září
3. – 6. říjen

8. – 10. listopad



5/2013 LISTY města Lysé nad Labem 11

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

Objednávky na tel.: 720 442 381

KČT odbor Lysá n.L. je opět pořadatelem KČT odbor Lysá n.L. je opět pořadatelem 
tradičního Dětského letního táboratradičního Dětského letního tábora

Šumava 2013 Šumava 2013 
v tábořišti Radešov u Rejštejna v turnusech:v tábořišti Radešov u Rejštejna v turnusech:

– I. běh od 1. 7. do 19. 7. 2013 (19 dnů)– I. běh od 1. 7. do 19. 7. 2013 (19 dnů)
– II. běh od 19. 7. do 2. 8. 2013 (15 dnů)– II. běh od 19. 7. do 2. 8. 2013 (15 dnů)

v jednotné ceně poukazu 3950 Kč vč. dopravy a pojištěnív jednotné ceně poukazu 3950 Kč vč. dopravy a pojištění

rekreace rodičů s dětmi a ostatní v termínu rekreace rodičů s dětmi a ostatní v termínu 
3. 8. až 16. 8. 2013 3. 8. až 16. 8. 2013 

v ceně pronájmu stanu 200 Kč/noc, lůžka 100 Kč/nocv ceně pronájmu stanu 200 Kč/noc, lůžka 100 Kč/noc

Kontaktní adresa:Kontaktní adresa:
Blažek František, Klicperova 553, 289 22  Lysá n. L.Blažek František, Klicperova 553, 289 22  Lysá n. L.

Tel.: 325 553 355, 602 624 593, 721 704 500, Tel.: 325 553 355, 602 624 593, 721 704 500, 
e-mail: e-mail: blazekfra@atlas.czblazekfra@atlas.cz

Bližší informace vč. fotogalerie najdete na stránkách Bližší informace vč. fotogalerie najdete na stránkách 
www.dltsumava.czwww.dltsumava.cz

Formát     Cena Cena - barva
A3 9 600 Kč 12 000 Kč
A4  4 800 Kč  6 000 Kč
A5  2 400 Kč  3 000 Kč
A6 1 200 Kč  1 500 Kč
9x10 cm     1 007 Kč  1 259 Kč
9x9 cm     908 Kč  1 135 Kč
9x8 cm     810 Kč  1 013 Kč
9x7 cm     712 Kč  890 Kč
9x6 cm     613 Kč  766 Kč
9x5 cm     515 Kč    644 Kč
9x4 cm     416 Kč    520 Kč
9x3 cm     318 Kč    398 Kč
9x2 cm    220 Kč    275 Kč
9x1 cm     120 Kč    150 Kč
9x0,5 cm ZDARMA!

Uzávěrka je vždy 10. dne 
v předchozím měsíci!

20 % SLEVA
 při opakování inzerátu 3x a více 
Text inzerátu zasílejte na e-mail:

listy@knihovnalysa.cz.

CENÍK
RÁMEČKOVÉ 
SLOUPKOVÉ

INZERCE

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, fi rma Dráb, opět prodává
slepičky snáškových plemen Lohman hnědý, Tetra hnědá 
a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý 
a bílý. Slepičky pouze z našeho odchovu! Stáří slepiček 16 - 18 týdnů, 
cena: 159 –170 Kč/ks, v začátku snášky 178 Kč/ks.
Prodej se uskuteční v neděli 6. května 2013 v 13.50 hodin 
v Lysé nad Labem na parkovišti u Penny Marketu.
Případné bližší informace na tel.: 728 605 840 | 415 740 719 | 728 165 166
Při prodeji slepiček - VÝKUP KRÁLIČÍCH KOŽEK - 22 – 35 Kč/ks

tel.: 606 169 998
email: sportdoprava@email.cz

www.sportdoprava.cz

UDĚLEJTE SI RADOST A POJEĎTE NA VÝLET! 
Odjezdy z Milovic a Lysé.

Více na www.rosenet.cz, tel.: 608 426 414
4. 5. HLUBOKÁ, ZLATÁ KORUNA A Č. BUDĚJOVICE 350 Kč
18. 5. VÍDEŇ 720 Kč
1. 6. KARLOVY VARY, CHEB A FRANTIŠKOVY LÁZNĚ 360 Kč
22. 6. SALZBURG 850 Kč

1. 5. 2013 Prvomájová steeplechase
15. 6. 2013 Dostihové odpoledne
6. 7. 2013 Veletržní cena – Memoriál Evy Palyzové
3. 8. 2013 Dostihové odpoledne
21. 9. 2013 Dostihové odpoledne
5. 10. 2013 Velká říjnová cena

DOUČÍM SŠ MATEMATIKU, i maturita a přijímačky. Tel.: 737 253 583

Fajn jklub
www.klubfajn.estranky.cz,
tel.: 777 141 243, 
Poděbradova 1707, Lysá n. L.

Fajn 
Sportovní prázdniny

29. 7. – 2. 8. 2013
nebo

26. – 30. 8. 2013
Týdenní program pro děti od 5 let

Naučíme se základy několika sportů
Získáme pár medailí

Něco si vyrobíme
Najdeme poklad, pohrajeme si i odpočineme a hlavně

Společně strávíme báječný týden venku i v herně

Bližší informace a přihlášky na webu: 
www.klubfajn.estranky.cz,

Email: klubfajn@seznam.cz nebo osobně 
u Johany Součkové ve Fajn klubu

V Lysé nad Labem byly nalezeny 
na ulici bankovky a budou vráceny majiteli, 

který zodpoví toto:
1/ kde a kdy peníze ztratil: den, místo, čas

2/ kolik ztratil a v jakých bankovkách
3/ a vše i se svým kontaktem zašle na e-mail: 

penizenaulici@seznam.cz

Klub sportovního a společenského tance BAILEY
TJ Sokol Lysá nad Labem

pořádá

NÁBOR DĚTÍ
DO TANEČNÍHO KLUBU
Náš taneční klub se zabývá disciplínou

latinsko-amerických tanců

 Je ti alespoň 6 let? Hledáš kamarády, přátele, 
 kteří se rádi baví a mají rádi sport? Chceš zkusit 
 ukázat, co v tobě je? Máš pohybové nadání? 
 Tak neváhej a přijď se podívat na náš trénink.
 Jsi tanečník jakékoliv kategorie? Hledáš výborné 
 tréninkové zázemí s kvalitními trenéry mezinárodní 
 třídy? Toužíš po sbírání trofejí na soutěžním parketu? 
 Tak se na nás přijď podívat.
 Hledáte vyžití a pohybový rozvoj pro své děti?
 Tak právě jim je určen kurz Freestyle latin for Kids.

Přijďte se podívat na trénink v každý pátek 
od 15.00 do 17.00 hodin do Sokolovny, kde se 
dozvíte víc o tréninkových možnostech a budete 
moci vidět výsledky naší práce. Těchto tréninků 

se pravidelně účastní i naši reprezentanti a úřadující 
mistři svých tříd kategorie Junior II. a Senior I. 

Přijďte s námi rozvíjet Vaše pohybové schopnosti.

kontakt: Daniel Malinovský – 777 552 282
Jiří Bodlák – 725 343 340

Kynologický klub Lysá nad Labem
Vás zve 4.5.2013 na 5. ročník

POLABSKÉ STEZKY
(neofi ciální dogtrekkingový závod)

Aby se Váš pes nenudil!

Více na www.zkolysa.cz 
v plánovaných akcích.
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Při příležitosti 80. výročí vyhlášení
Národní přírodní rezervace

HRABANOVSKÁ ČERNAVAHRABANOVSKÁ ČERNAVA
vyhlašujeme fotografi ckou soutěž pro veřejnost. 

Soutěžit se bude ve dvou kategoriích:

1. Hrabanovská černava jako součást krajiny
2. Hrabanovská příroda skrytá v detailu

Zájemci o účast v soutěži mohou své snímky pořízené v době od 
1. dubna 2013 do 31. srpna 2013 posílat e-mailem na adresu:

rezervacehrabanov@seznam.cz
Do přiložené zprávy uveďte jméno autora, adresu jeho bydliště, 
popřípadě také telefonní číslo. Práci hodnotitelů usnadníte uve-

dením data pořízení fotografi e a kategorie, do které 
ji přihlašujete.

Snímky ohodnotí porota a autoři tří nejlepších v každé kategorii 
získají peněžité odměny (1500, 1000, 500 Kč) při vyhlášení výsledků 

soutěže na akci věnované 80. výročí vyhlášení Národní přírodní 
rezervace Hrabanovská černava (říjen 2013).

Potěší nás hojnost přihlášených snímků od školáků až po kmety, 
účast v soutěži není věkem nijak omezena.

Spolek pro rozvoj města Lysá nad Labem

Občanské sdružení
„Za záchranu kubistické vily architekta Emila Králíčka v Litoli, o. s.“

a FOIBOS BOOKS s. r. o.
zvou veřejnost a příznivce vil

na výstavu

Slavné vily
Středočeského kraje

Výstava bude instalována na chodbě Městského úřadu Lysá n. L.
v prvním patře od pondělí 15. 4. do pátku 31. 5. 2013

v provozní době městského úřadu.

Na výstavu naváže přednáška spoluautorky výstavy a knihy 
Slavné vily Středočeského kraje Mgr. Šárky Koukalové. Přednáška 
se uskuteční v úterý 21. 5. 2013 od 17.30 hodinv Městské knihovně 

v Lysé nad Labem. Vstup na výstavu i přednášku je volný.

vu

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

vás zvou na

do bývalého vojenského výcvikového 
prostoru Mladá

Sraz účastníků je 
v sobotu  4.5.2013 v 7.00 hodin 
v lokalitě Mýtko/Kateřina
souřadnice 50°14‘52.590“N, 14°53‘37.368“E

S sebou dalekohled, sešit, tužku (není nutné).
V případě vytrvalého deště se akce ruší.

EEE Vážení milovníci dobrého vína,
rádi bychom vás pozvali na I. ročník „RŮŽOVEK“ ...

Květen, který vnímáme jako „měsíc zamilovaných“, má i pro 
vinaře zvláštní význam. Je to ideální čas ochutnat RŮŽOVÁ VÍNA, 
která jsou fantastická pro právě nadcházející teplé letní období, 
kdy nás okouzlí svojí svěžestí a nádhernou šťavnatou aromatikou... 
Jsou to vína „bez komporomisu“, kdy absolutně platí „chutná, 
nebo nechutná“, ale když už vás nějaké osloví, tak máte na léto 
vyhráno... Přijďte i vy najít toho svého „Společníka“ pro dobu 
prázdnin a dovolených...

V rámci degustace, kdy pro vás připravujeme cca 40 druhů rů-
žových vín, budete mít možnost ochutnant také výborné míchané 
drinky a koktejly, a v neposlední řadě si pochutnáte na grilova-
ných i jiných specialitách...

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

Na vaši návštěvu se těší
        Lucie a Jaroslav Blažkovi

Bližší info o programu na www.vinoteka-lysa.cz,
nebo přímo ve Vinotéce.

dne 25. 5. 2013dne 25. 5. 2013
od 10.00 hodinod 10.00 hodin

Klub českých turistů, Městská policie, Sbor dobrovolných hasičů, 
Klub Dobré zprávy, Farní charita a žáci OA Lysá n. Labem

pořádají v sobotu dne 25. 5. 2013

DĚTSKÉ
ODPOLEDNE

při příležitosti oslav Mezinárodního dne dětí 

v Dětském areálu v ul. Čechova od 13.00 hodin
Zveme všechny děti s rodiči k příjemnému prožití svátečního odpoledne 

plného her, sportovní zdatnosti, zručnosti, ukázek z pyrotechniky, 
kynologie, hasičského zásahu a další zábavy se sladkou odměnou.


