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1535 – 1548 
Vachtl z Pontenuova (Pantenova)
Od Lva u Rožmitálu koupil Lysou Jiřík Vachtl z Pontenuova  (anály 
uvádí také jméno Pantenova). Potvrdil městu výsady dříve udělené, 
především od Kateřiny Smiřické. Vachtlovi synové po třinácti 
letech držení svým rodem prodávají lyské panství českému králi 
Ferdinandu I. Habsburskému.

Pokračování na str. 6

Žijí mezi námi

Nedělní odpoledne 4. 3. 2012 na radnici bylo 
věnováno občanům, kteří byli oceněni čest-
ným vyznamenáním města. Stalo se tak u pří-
ležitosti významného dne města, kdy si připo-
mínáme 721. výročí dne, kdy česká královna 
Guta Habsburská povýšila osadu na město, jak 
v úvodním slovu připomněl starosta města pan 
Mgr. Jiří Havelka. Po předchozím projednání 
v radě a zastupitelstvu města nadešla ve zmíněném 
odpoledni chvíle pro předání vyznamenání. 

Rada schválila udělení čestné medaile Měs-
ta Lysá nad Labem II. stupně panu Františku He-
povi, bývalému řediteli Územního odboru Ha-
sičského záchranného sboru Nymburk, za pří-
kladnou spolupráci s městem Lysá n. L. v oblas-
ti požární ochrany. Další medaile II. stupně pat-
ří panu Vladimíru Dostálovi, dlouholetému poli-
cistovi Obvodního oddělení Policie ČR, za osob-

ní dlouhodobý přínos ke zvýšení bezpečnosti
ve městě. Vyznamenanými jsou strážníci, kteří 
jsou oceňováni medailí „Za věrnost“, a to II. tří-
dy za 15 let u městské policie: Luboš Beneš, Šte-
fan Kačík, Martin Skořepa.  Medaili III. třídy za 
10 let u městské policie obdržela paní Monika Zi-
tová.

Zastupitelstvo města udělilo čestnou medaili 
Města Lysá nad Labem I. třídy následujícím obča-
nům: panu Ing. Vladislavu Šťastnému (in memori-
am) za celoživotní práci pro rozvoj města, panu Da-
vidu Kubínovi a Janu Hlaváčkovi za záchranu lid-
ského života, panu Petru Saecklovi za dlouhodobou 
práci s mládeží a rozvoj šachové hry, paní Haně Ma-
líkové za celoživotní práci s mládeží v oblasti výtvar-
ného umění a panu Josefu Švejdovi za celoživotní 
práci s mládeží v oblasti hudby.

SOA v Praze, Státní okresní 
archiv Nymburk se sídlem 

v Lysé nad Labem
Vás zve na výstavu

Kapličky, křížky
a zvoničky

nymburského
okresu

Výstava bude zahájena 
v sobotu 21.4.2012 v 15.00 hodin 
v prostorách bývalého
augustiniánského kláštera
v Lysé nad Labem

  23.4.2012 -
  - 25.5.2012

Otevřeno:
PO, ST  8 - 17 hodin
ÚT, ČT, PÁ  8-13 hodin
SO  10 - 16 hodin
Zavřeno: 1.5. a 8.5.
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předprodej od 1.4.2012 v Městské knihovně Lysá nad Labem a v Kině Lysá nad Labem

letní kino Lysá nad Labem
vstupné v předprodeji 350,- Kč, na místě 380,- Kč 

6.6. 2012  
od 19.00 hod

Lyský Montmartre
aneb
Setkání 
na Labi 
2012

se nekoná
Důvodem jsou plánované 

archeologické práce 
a rekonstrukce lyského 

podzámčí. 

Těšíme se na shledanou  
15. 6. 2013.

Vážení přátelé klasické hudby!Vážení přátelé klasické hudby!
Dovoluji si Vás co nejsrdečněji po-Dovoluji si Vás co nejsrdečněji po-

zvat na svůj autorský koncert v pátek zvat na svůj autorský koncert v pátek 
13. 4. od 20.00 hodin do nově zrekon-13. 4. od 20.00 hodin do nově zrekon-
struovaného Kina Lysá nad Labem. struovaného Kina Lysá nad Labem. 
Tímto koncertem vrcholí volný cyk-Tímto koncertem vrcholí volný cyk-
lus koncertů, které se konaly po růz-lus koncertů, které se konaly po růz-
ných koutech ČR, a při kterých jsem ných koutech ČR, a při kterých jsem 
měl tu čest spolupracovat s mnohý-měl tu čest spolupracovat s mnohý-
mi zajímavými osobnostmi současné mi zajímavými osobnostmi současné 
vážné hudby, divadla, tance a vizuál-vážné hudby, divadla, tance a vizuál-
ního umění. Magické propojení kytary ního umění. Magické propojení kytary 
s mluveným slovem, zpěvem, tancem s mluveným slovem, zpěvem, tancem 
a výtvarným uměním pro mě bylo vel-a výtvarným uměním pro mě bylo vel-
kou inspirací a některé skladby jsem kou inspirací a některé skladby jsem 
měl možnost premiérovat i zde (ať už měl možnost premiérovat i zde (ať už 
v kině Luft, či na krásném lednovém v kině Luft, či na krásném lednovém 
setkání na Bon Repos).setkání na Bon Repos).

Nyní jsem pro vás připravil vel-Nyní jsem pro vás připravil vel-
mi pestrý koncert z mých skladeb mi pestrý koncert z mých skladeb 
pro různá obsazení a je mi velkou pro různá obsazení a je mi velkou 
ctí, že na něm mohu přivítat skuteč-ctí, že na něm mohu přivítat skuteč-
ně ty nejlepší interprety, kterým jsou ně ty nejlepší interprety, kterým jsou 
skladby věnovány. Že někteří z nich skladby věnovány. Že někteří z nich 
žijí a působí v našem městě je ko-žijí a působí v našem městě je ko-
neckonců velkou výzvou nejen pro neckonců velkou výzvou nejen pro 
skladatele, ale - jak pevně doufám - skladatele, ale - jak pevně doufám - 
i pro město Lysá nad Labem.i pro město Lysá nad Labem.

Mé pozvání přijal hostující sólis-Mé pozvání přijal hostující sólis-
ta Národního divadla (opery Nagano, ta Národního divadla (opery Nagano, 
Zítra se bude…) Zítra se bude…) Jan Mikušek,Jan Mikušek, pro  pro 
kterého jsem napsal píseň Sonnet 90 kterého jsem napsal píseň Sonnet 90 

na text Williama Shakespeara. V pre-na text Williama Shakespeara. V pre-
miéře zazní píseň Zrcadla, kterou pro miéře zazní píseň Zrcadla, kterou pro 
nás napsala má žena Marie. Dále bude nás napsala má žena Marie. Dále bude 
mou ctí přivítat jednoho z nejlepších mou ctí přivítat jednoho z nejlepších 
současných klavíristů, vítěze Meziná-současných klavíristů, vítěze Meziná-
rodní klavírní soutěže Glasgow 1990 rodní klavírní soutěže Glasgow 1990 
Daniela Wiesnera,Daniela Wiesnera, pro kterého jsem  pro kterého jsem 
napsal Koncert pro klavír a orches-napsal Koncert pro klavír a orches-
tr “Pastýř”. Virtuózní klavírní kaden-tr “Pastýř”. Virtuózní klavírní kaden-
ci uslyšíte právě v jeho podání. Ledno-ci uslyšíte právě v jeho podání. Ledno-
vý koncert na Bon Repos měl podtitul vý koncert na Bon Repos měl podtitul 
Píseň o Viktorce, byl poctou této antic-Píseň o Viktorce, byl poctou této antic-
ky tragick&eacute; postavě české lite-ky tragick&eacute; postavě české lite-
ratury. Stejnojmennou skladbu jsem ratury. Stejnojmennou skladbu jsem 
věnoval vynikajícímu souboru věnoval vynikajícímu souboru Sedlá-Sedlá-
ček kvartet,ček kvartet, mladému smyčcovému  mladému smyčcovému 
kvartetu z řad absolventů HAMU. Na kvartetu z řad absolventů HAMU. Na 
Bon Repos mi byla partnerkou vyni-Bon Repos mi byla partnerkou vyni-
kající kající Kateřina Urbánková,Kateřina Urbánková, na jejíž  na jejíž 
popud jsem napsal své Šibenič-popud jsem napsal své Šibenič-
ní písně na texty Ch. Morgensterna. ní písně na texty Ch. Morgensterna. 
V jejím podání skladbu uslyšíte, klavír-V jejím podání skladbu uslyšíte, klavír-
ního partu se - jako vždy skvěle - zhostí ního partu se - jako vždy skvěle - zhostí 
paní učitelka paní učitelka Ellina Belchikova.Ellina Belchikova. Sou- Sou-
částí koncertu bude taneční provedení částí koncertu bude taneční provedení 
mé skladby pro deset kytar s názvem mé skladby pro deset kytar s názvem 
Tvůj úsměv, či vystavení obrazů mladé Tvůj úsměv, či vystavení obrazů mladé 
české malířky Tamary Vančurové.české malířky Tamary Vančurové.

Bude to zkrátka tvůrčími lidmi “na-Bude to zkrátka tvůrčími lidmi “na-
třískaný” koncert a já se těším, že se na třískaný” koncert a já se těším, že se na 
něm potkáme.něm potkáme.

Lukáš Sommer  Lukáš Sommer  

Lukáš Sommer a přátelé
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Pokračování na str. 4

Informace z jednání rady a zastupitelstva města
4. jednání rady města se kona-

lo 21. 2. 2012. Program obsaho-
val 27 bodů ke schválení. V prv-
ním z nich rada posuzovala na-
bídky na veřejnou zakázku na 
opravu výtluků po zimní sezóně. 
V minulosti se osvědčila tzv. trys-
ková metoda PATCH. O zakáz-
ku byl zájem, dorazilo 6 nabídek. 
S ohledem na cenu, záruky, kva-
litu a zkušenosti z minulých let 
rada zvolila nabídku fi rmy AD-OK 
Ouvín-Kryšpín z Nového Bydžo-
va s nabídkovou cenou 3 840 Kč 
za tunu materiálu. Celkový limit 
zakázky je 500 tis. Kč. V druhém 
bodu se rada vrátila k dopravní-
mu řešení v Šafaříkově ulici. Pro 
zákazníky prodejen zde budou vy-
hrazena parkovací místa s omeze-
ním doby parkování na 20 minut. 
Dopravní značení uhradí město, 
prodejny budou platit poplatek za 
vyhrazená parkovací místa podle 
obecně závazné vyhlášky. V bodu 
č. 4 rada schválila zveřejnění pro-
nájmu části obecního pozemku, 
který přiléhá k vodní ploše Mršník. 
Pozemek měli v nájmu fotbalisté 
z Litole, ale o prodloužení smlou-
vy již nemají zájem. Podmín-
kou je, aby se nový nájemce věno-
val činnosti dětí do 18 let. V bodu 
č. 5 rada projednávala žádost jed-
noho ze stavebníků, kteří budují 
své domy v lokalitě Třešňovka. Po 
doplnění podkladů se rada k žá-
dosti vrátí na druhém březnovém 
jednání. V dalším bodu rada posu-
zovala nabídky na zpracování pro-
jektové dokumentace na obnovu 
klášterních teras. O veřejnou za-
kázku byl velký zájem, ozvalo se 
7 projekčních fi rem, ale v termínu 
dorazily pouhé dvě. Navíc s výraz-
ným cenovým odstupem: ta draž-
ší byla skoro za 700 tis. Kč. Rada 
proto zvolila levnější variantu od 
projekční kanceláře Agora z Liber-
ce za 116 tis. Kč. Také v bodu č. 7 
se rada zabývala veřejnou zakáz-
kou, a to opravou výtluků a emulz-
ním nástřikem komunikace v uli-
ci Husova. Dorazilo 5 nabídek, ale 
rada požádala o doplnění položko-
vé specifi kace od společnosti Vialit 
ze Soběslavi, než s konečnou plat-
ností rozhodne. V bodu č. 8 jed-
nala rada o dodatku ke smlouvě 
o dílo na výstavbu stokových systé-
mů, konečné slovo v tomto případě 
bude mít zastupitelstvo. Další dva 
body byly věnovány bytové záleži-
tosti a věcným břemenům. V bodu 
č. 11 rada schvalovala dodavate-

le rekonstrukce topení v městském 
kině. Ze dvou nabídek rada vybrala 
fi rmu pana Tomáška z Nymburka, 
který práci vykoná za 218 tis. Kč 
včetně DPH. V bodu č. 28 byly po-
suzovány návrhy na zvýšení počtu 
dětí v mateřských školách: v 1. a 
2. třídě bude 25 dětí, v Mašince ve 
3. třídě 28 dětí. Výjimka je udělena 
v souladu se školským zákonem.

Body č. 14 a 15 byly věnovány 
rozdělování příspěvků z Charita-
tivního fondu: Svaz postižených 
civilizačními chorobami Lysá n. 
L. obdrží 2 tis. Kč, okresní orga-
nizace Nymburk dostane 1 tis. Kč. 
Na provoz Handicap centra Srdce 
z Chotěšic rada věnovala 12 tis. Kč.

V dalších dvou bodech rada 
schválila 1 výměnu bytu a 2 umís-
tění do bytů v DPS. Bod č. 18 při-
nesl závěrečný účet města za rok 
2011, schvalovat se bude na dub-
novém zastupitelstvu. Další bod 
byl předložen na žádost některých 
sportovních oddílů, aby se urych-
lil přísun fi nancí na jejich provoz. 
Rada posoudila návrhy na rozdě-
lení dotací sportovním organiza-
cím pracujícím s dětmi do 18 let 
a po malých úpravách návrh „pus-
tila“ do zítřejšího zastupitelstva. 
V bodu č. 20 rada schválila doda-
tek ke smlouvě o dílo na výstav-
bu budovy MŠ v Brandlově ulici. 
S ohledem na změnu technického 
řešení se cena zvýší o 247 tis. Kč 
bez DPH. Bod č. 22 byl věnován 
také dodatku ke smlouvě o dílo, 
tentokráte na „Revitalizaci histo-
rického centra města“. Také ten-
to bod bude na programu zítřej-
šího zastupitelstva. V bodu č. 23 
rada města vyhověla žádosti Čes-
kého svazu ochránců přírody, Zá-
kladní organizace 09/07 Polabí, 
a věnovala 6 tis. Kč na provoz Sta-
nice pro zraněné a handicapova-
né živočichy. Diskuse se rozvinula 
u bodu č. 24, v němž se projed-
nával zápis z kontrolního výboru 
z 8. 2. 2012. Rada přijala některá 
doporučení, která budou projedná-
na v zastupitelstvu města. V bodu 
č. 25 rada odvolala členy a před-
sedu redakční rady Listů a uloži-
la městské knihovně, aby připra-
vila návrh na úpravu rozsahu Lis-
tů a případnou změnu distribu-
ce. Do konce března by mělo být 
v této otázce jasno. Posledním bo-
dem ke schválení bylo prodloužení 
pověření paní K. Tobiášové k vede-
ní odboru sociálního a zdravotního 
do 31. 3. 2012. Závěrečná diskuse 

byla krátká a byla především věno-
vána informacím o opravách pras-
kajícího vodovodního potrubí. Po-
děkování patří hasičům, kteří nou-
zově zásobují občany vodou v mís-
tech, postižených havárií potrubí.

2. zasedání zastupitelstva měs-
ta se konalo dne 22. 2. 2012. Po 
úvodních procedurách se o slovo 
přihlásil pan Ing. Gregor, který re-
klamoval podobu zápisu z ledno-
vého zastupitelstva. Po úpravě tex-
tu vzápětí vystoupil pan T. Sedlá-
ček s dotazy ohledně odvozu zemi-
ny z deponie v Třešňovce. Pouká-
zal na blížící se výstavbu Obchod-
ního centra Lysá, kde i zdánlivě 
bezcenný výkopový materiál bude 
mít svou hodnotu. Požádal vedení 
města o písemné odpovědi.

Pak přišlo na řadu hlasování 
o podobě programu jednání, pro-
tože původně navržený pořad byl 
z iniciativy zastupitelů doplněn 
8 dalšími návrhy. Sedm z nich bylo 
podpořeno 8 a více hlasy, nepro-
šel pouze jediný doplňující bod, 
a to návrh na odvolání starosty 
a členů rady města – návrh podpo-
řilo 5 členů zastupitelstva, 9 bylo 
proti, nikdo se nezdržel hlasování. 
Další úpravu programu navrhl pan 
Bc. Eliška. Požádal, aby doplněný 
bod o výběrových řízeních na ředi-
tele škol byl předřazen na začátek 
programu, což se stalo. Podklado-
vý materiál k tomuto bodu připra-
vil pan Ing. Gregor, který navrhl, 
aby se konkurzy na ředitele základ-
ních škol a mateřských škol nevy-
pisovaly a ředitelé, jimž končí šes-
tileté pracovní období, automatic-
ky obdrželi prodloužení na dalších 
6 let. Pan starosta s paní místosta-
rostkou vysvětlili, že vše probí-
há podle zákona: v ZŠ B. Hrozné-
ho požádala v zákonném termínu 
o vypsání konkurzu školská rada, 
v MŠ Čtyřlístek vznikl paní ředitel-
ce nárok na starobní důchod. Nic-
méně ani po krátké diskusi nebyl 
pan Ing. Gregor spokojen, ale hla-
sování ukázalo, že celkem devět za-
stupitelů je s konkurzy srozuměno.

Vloženou informací do progra-
mu bylo vystoupení pana Ing. arch. 
Michala Šourka ze společnosti MS 
development. Ten přinesl krát-
kou, ale pozitivní informaci: fi ni-
šuje jednání o změně fi nancování 
projektu Zåhrada, pokud vše dob-
ře dopadne, od dubna se bude sta-
vět! V krátké diskusi byly zodpově-
zeny zásadní otázky: na projektu 
se negativně „podepsala“ součas-

ná fi nanční situace, kdy se těžko 
získávají investoři a naopak zájem-
ci jsou velmi opatrní. Ceny bytů ko-
respondují s kvalitou a MS develo-
pment půjde cestou navýšení ka-
pitálu, aby se postavily první byto-
vé domy, na které si může zájem-
ce „sáhnout“. Občanská vybave-
nost vznikne, jakmile se celý pro-
jekt plně rozběhne. 

Dále program pokračoval blo-
kem 7 bodů, věnovaným věcným 
řemenům a pozemkovým záleži-
tostem. Bod označený č. 8 přinesl 
žádost jednoho stavebníka, který 
požádal o prodloužení lhůty na do-
končení domu v lokalitě Třešňov-
ka. Členové zastupitelstva (11 pro, 
3 se zdrželi) se shodli na odložení 
bodu na příště, kdy budou přizváni 
všichni stavebníci z této části, kte-
ří jsou s výstavbou z různých důvo-
dů ve skluzu, aby podali vysvětlení.

V bodu č. 9 zastupitelé schváli-
li dodatek ke smlouvě o dílo na vý-
stavbu nové budovy MŠ v Brandlo-
vě ulici. Tím se termín stavby po-
souvá na konec dubna 2012. Dal-
ší bod – úprava rozpočtu na rok 
2012 – vyvolal krátkou diskusi. 
Bod uvedla vedoucí fi nančního od-
boru paní Ing. Polenová a konsta-
tovala, že hlavním důvodem změ-
ny je zahrnutí konečného výsled-
ku hospodaření města za rok 2011 
do rozpočtu na běžný rok. Její slo-
va potvrdil předseda fi nančního 
výboru pan Ing. Firman a doporu-
čil změnu schválit. V diskusi pan 
Mgr. Fajmon poukázal na velmi so-
lidní stav rezervního fondu ve výši 
6,8 mil. Kč a doporučil, aby mís-
to čerpání překlenovacího úvěru 
(a s tím spojených poplatků za 
úvěr) město využilo 5 mil. Kč 
z vlastních zdrojů a úvěr si ne-
chalo „v záloze“. Tím se ušet-
ří 0,5 mil. Kč poplatku za 
úvěr. Většina zastupitelů ten-
to argument přijala, proti byl pan 
Ing. Gregor. V diskusi konstatoval, 
že město se soustředí na 4 velké in-
vestiční akce, a na ostatní menší 
akce už nezbývají fi nance. Klidně 
by akceptoval úvěr až 13 mil. Kč. 
Do dluhů se ale nikomu nechce, 
a tak při hlasování zůstal osamo-
cen. Devět zastupitelů úpravu 
schválilo, 3 se hlasování zdrželi.

Určité odlehčení přinesl bod 
č. 11, kde se rozhodovalo o ná-
zvu ulice za železničním přejez-
dem, která navazuje na ulici Str-
žiště. Na výběr byly 3 varianty, ale 
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všeobecnou podporu získal název 
Ke Karlovu. V dalším bodu se jed-
nalo o návrzích na čestná vyzna-
menání města, jejichž přidělení je 
v kompetenci zastupitelstva měs-
ta. O vyznamenáních nižšího stup-
ně rozhodla rada města, případ-
ně starosta, tak jak odpovídá jejich 
kompetencím. Hlasovalo se o kaž-
dém jménu zvlášť a výsledek je pa-
trný z jiného článku. Předání vy-
znamenání se uskuteční v neděli 
4. 3. 2012 a členové zastupitelstva 
byli pozváni, aby se tohoto slav-
nostního aktu zúčastnili.

V bodu s č. 14 předložil pan 
Ing. Gregor návrh na úpravu jed-
nacího řádu zastupitelstva – před-
řazení diskuse k obecným zále-
žitostem a povinné projednávání 
všech návrhů zastupitelů, ale ne-
našel potřebnou odezvu, a tak ná-
vrh nebyl přijat. V dalším bodu 
stejný navrhovatel doporučil vyu-
žít elektronických aukcí pro zakáz-
ky města. Úkolem pro radu města 
je zjistit ceny softwaru pro konání 
elektronických aukcí při zadávání 
veřejných zakázek včetně vyhod-
nocení výhod či nevýhod konání 
elektronických aukcí ve vlastní re-
žii v porovnání s náklady na zajiš-
tění aukcí dodavatelskou službou. 
V bodu č. 15, připraveným panem 
Ing. Gregorem, byl návrh na lepší 
součinnost mezi Lysou a Milovice-
mi při zpracování územních plánů 
obou měst. Krátká diskuse se týka-
la představ o možné spolupráci, ale 
ke konkrétnímu závěru se nedo-
spělo, a tak návrh nebyl přijat. Jak 
připomněla vedoucí stavebního 
úřadu, územní plány se nezpraco-
vávají v izolaci, protože je nutné re-
spektovat Zásady územního rozvo-
je (ZÚR) kraje, které řeší tzv. nad-
místní záležitosti, jako je dopravní 
obslužnost, liniová vedení energie, 
plynu, vody atd. Bod s č. 18 připra-
vili Ing. Gregor a T. Sedláček, kte-
rý k němu přednesl úvodní slovo. 
Jde o to, že rekonstruovaná Masa-
rykova ulice není příliš vhodná pro 
tradiční cyklistickou dopravu. Do-
poručuje ulice Masarykova a Pivo-
varská zjednosměrnit a tím vytvo-
řit cyklistický jízdní pruh. Diskuse 
byla rušná, ukázala nejednotnost 
názorů, a tak návrh přijat nebyl.

V dalším bodu zastupitelstvo 
schválilo prodloužení termínu 
akce „Revitalizace historického 
centra města“ z dubna do konce 
října. V bodu č. 20 zastupitelstvo 
po krátké diskusi schválilo rozdě-

lení dotací sportovním organiza-
cím pracujícím s dětmi do 18 let na 
činnost v roce 2012. Dotace bude 
vyplacena ve 2 částkách: polovina 
během března, druhá polovina do 
konce června.

Dva vložené body se týkaly po-
zemkových záležitostí a budou 
dále řešeny běžným pracovním po-
stupem.

Následoval blok 7 informativ-
ních zpráv, u nichž kvůli stručnos-
ti uvádím jen témata: prodej obec-
ního pozemku, stanovisko ČEZ 
Distribuce k otevření komunika-
ce v Masarykově ulici, smlouva 
s novým provozovatelem place-
ného parkování během výstav pa-
nem M. Hlavičkou, náklady a vý-
nosy z provozu bytového fondu 
města 2005-2010, rozdělení dotací 
z Kulturního fondu, zpráva o bez-
pečnostní situaci ve městě za rok 
2011, zápis z kontrolního výboru. 

Závěrečná diskuse byla uvedena 
vystoupením pana Ing. Z. Osvalda 
(TOP 09), který se distancoval od 
organizování akce „Pepan“. Na to 
navázal pan starosta, který infor-
moval o anketě k hodnocení zastu-
pitelů. V této souvislosti je podá-
no trestní oznámení, zatím na ne-
známého pachatele. Přestože akce 
není organizována městem, jsou 
dodávány anketní lístky na poda-
telnu úřadu. Lístky jsou vhazová-
ny do zapečetěné schránky. Ni-
kdo si je však do dnešního veče-
ra nevyzvedl, a proto budou skar-
továny. Krátce se diskutovalo i ko-
lem odvolání současné redakční 
rady Listů a další podoby měsíční-
ku – v průběhu března o tom bude 
jednat rada města a v dubnu obdr-
ží zastupitelé informaci. Další té-
mata už byla méně polemická a od-
rážela každodenní realitu končící 
zimy: opravy četných poruch vo-
dovodního potrubí, opravy komu-
nikací, oprava chodníků, doprav-
ní opatření v Mírové ulici, příprava 
parkovacích ploch v bývalé Frutě. 
Interpelaci podal pan Sedláček. Po 
rekapitulaci usnesení pan starosta 
zasedání ukončil.

5. jednání rady města se ko-
nalo 6. 3. 2012. Program obsaho-
val 35 bodů ke schválení, z nichž 
více než třetinu tvořily záležitosti 
bytové, nebytových prostor a věc-
ných břemen, a tak se budeme vě-
novat čtenářsky zajímavějším bo-
dům. V prvním z nich rada schvá-
lila zveřejnění zakázky na doda-
vatele stavebních prací na obno-

vu klášterních teras. Nabídky se 
budou hodnotit podle 3 kritérií: 
cena díla (váha 50 %), termín do-
končení (20 %), záruční podmín-
ky (30 %). V bodu č. 2 se rada opa-
kovaně zabývala žádostí soukro-
mého investora, který chce rekon-
struovat dům čp. 219 v Masaryko-
vě ulici. Případný vjezd do dvora 
„ubere“ 1 parkovací stání, a tak se 
o podmínkách bude jednat ještě na 
dubnovém zastupitelstvu. V bodu 
č. 3 se rada města seznámila s pod-
mínkami společnosti Vialit, která 
byla adeptem na získání zakázky 
na opravu Husovy ulice. Ukázalo 
se, že příznivá cena v nabídce byla 
dosažena na úkor způsobu prove-
dení, a tak nakonec zakázku zís-
kala fi rma Reacom z Třebíče s na-
bídkovou cenou 713 tis. Kč včet-
ně DPH. Také v bodu č. 4 rada roz-
hodovala o dodavateli stavební za-
kázky, konkrétně na opravu chod-
níku v úseku Jedličkova-Sokol-
ská. O velkém zájmu svědčí 12 do-
šlých nabídek. Rada města vybrala 
fi rmu K+N z Pardubic s nabídko-
vou cenou 395 tis. Kč včetně DPH. 
V bodu č. 7 se rada opakovaně vrá-
tila k problematice dražebního 
řádu, který vzniká z podnětu člena 
zastupitelstva a předsedy bytové 
komise, pana Bc. Elišky. Na první 
pohled je věc jednoduchá, při po-
drobnějším zkoumání je však patr-
né, že dochází ke kolizím se schvá-
lenými Pravidly pro uzavírání ná-
jmů k bytům. Ani tentokrát nebylo 
dosaženo shody, a tak se bude zno-
vu jednat 20. března.

V bodu č. 20 se rada města zabý-
vala porovnáním nákladů na údrž-
bu bytového fondu a vybraným 
nájemným, a to jak ve městě, tak 
v okolí. Na základě porovnání bylo 
schváleno zvýšení základního ná-
jemného v městských bytech od 
1. ledna 2013. Nájemné je uvede-
no v Kč za metr čtvereční podla-
hové plochy: u bytů I. kategorie 
v Lysé a v Milovicích 59,-, u II. ka-
tegorie 51,-, u III. kategorie 39,-, 
u IV. kategorie 37,-. U bytů v DPS 
je to 41,-Kč. Nájemníci budou 
o nových sazbách základního ná-
jemného informováni do konce 
května prostřednictvím zprostřed-
kovatelské kanceláře. V bodech č. 
21 a 22 rada jmenovala předsedy 
a členy konkurzních komisí, které 
budou posuzovat uchazeče o místa 
ředitelů na ZŠ B. Hrozného a MŠ 
Čtyřlístek v Brandlově ulici. Sou-
časně byly schváleny požadavky 

na uchazeče, náležitosti přihlášky 
a způsob veřejného oznámení kon-
kurzu. 

V bodu č. 23 se rada zabývala vý-
běrem dodavatele – sochaře – na re-
staurování sochy sv. Františka, so-
chy sv. Jana Nepomuckého, sochy 
putti Literatura včetně soklu. O za-
kázku byl v sochařských kruzích ne-
obvyklý zájem, došlo 12 nabídek. 
Z nich rada vybrala tu od ak. sochaře 
Vojtěcha Afdamce za celkovou část-
ku 225 tis. Kč.

Vloženým bodem programu byla 
prezentace společnosti CENTRES, 
která se zabývá provozováním elek-
tronického tržiště a elektronických 
aukcí. Z výsledků vyplynulo, že tento 
způsob obchodování přináší klien-
tům úsporu nákladů, jejichž objem 
závisí na komoditě zboží. Je samo-
zřejmé, že členy rady zajímaly vlast-
ní náklady, pokud by město tohoto 
způsobu využilo. Přítomný zástup-
ce otevřeně vysvětlil, že ziskem spo-
lečnosti je provize, která se počítá 
z toho, jaký fi nanční objem přes sys-
tém „proteče“. Otázka využití zůsta-
la otevřená, po doplnění některých 
fi nančních parametrů se bude zno-
vu jednat.

V bodu č. 26 byly schváleny ná-
vrhy na rozdělení dotací z Fon-
du sportu a volného času v souhrn-
né výši 91,5 tis. Kč. Dotace na čin-
nost společenských organizací pra-
cujících s dětmi do 18 let budou po 
úpravě projednány na příštím jed-
nání. V dalším bodu se jednalo 
o dalším fungování odboru sociál-
ního a zdravotního. Od 1. 1. 2012 
přešly dávkové agendy a 4 referent-
ky pod Úřad práce ČR, výhledově by 
se měla přesunout i agenda sociálně 
právní ochrany dětí. Rada schváli-
la sloučení odboru školství a kultury 
s odborem sociálním a zdravotním 
a vedoucí nového celku se stane paní 
Dr. Věra Bodnárová.  

V bodu č. 28 rada schválila zajiš-
tění služeb účetního auditu na pro-
bíhající projekt „Zvýšení kvality říze-
ní a efektivnosti MěÚ Lysá nad La-
bem“. Z 11 došlých nabídek vzešla 
vítězně fi rma BDO Audit z Prahy 4 
s nabídkovou cenou 18 tis. Kč včetně 
DPH. Větší nabídku představil bod 
č. 30, který zároveň signalizuje blíží-
cí se dokončení MŠ v Brandlově ulici. 
Rada vybírala dodavatele žaluzií a fó-
lií. Ze dvou nabídek byla jedna vylou-
čena pro nesplnění kvalifi kace a za-
dávacích podmínek. Vítězem se tak 
stala fi rma IMMSTAVBY z Milovic 

Pokračování na str. 5
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s nabídkovou cenou 217 tis. Kč 
včetně DPH. Diskuse vznikla 
u bodu č. 33, v němž se rada sezná-
mila s dopisem zpracovatele územ-
ního plánu, pana Ing. arch. Koubka. 
Lednové zastupitelstvo schválilo Po-
kyny pro zpracování návrhu ÚP, kte-
ré výrazně ovlivnilo navrženou podo-
bu, která byla projednávána koncem 
prosince 2011. Od změn se odvíjí 
i pracovní čas, nutný k jejich realiza-
ci, a tím také dochází k navýšení ceny. 
Rada uložila panu starostovi jednat 
s p. Koubkem o fi nančních záležitos-
tech a začátkem dubna podat zprá-
vu o výsledku. Předposledním bo-
dem ke schválení je úprava jedna-
cího řádu zastupitelstva, o konečné 

podobě se rozhodne v dubnu. V po-
sledním bodu rada neschválila dlou-
hodobé zapůjčení výstavního pane-
lu z chodby radnice pro potřeby ob-
čanského sdružení Labská cesta 
Nymburk.

Hlavním tématem krátké zá-
věrečné diskuse byla informace 
o získání dotace 14 mil. Kč na re-
konstrukci školního hřiště u ZŠ 
J. A. Komenského.

Zasedání zastupitelstva města se 
v březnu nekonalo. 6. jednání rady 
města se konalo 20. 3. 2012, tj. po re-
dakční uzávěrce, a tak si informace 
přečtete až začátkem května.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá n. L.

Současná vláda se zavázala zmír-
nit alarmující rozdíl v daňových pří-
jmech mezi „nejbohatšími“ městy 
a „nejchudšími“ obcemi. Ministr 
fi nancí Miroslav Kalousek předsta-
vil návrh, který tento slib plní. Po-
kud se jej podaří prosadit, výrazně 
to pomůže i obcím na Nymbursku, 
včetně Lysé nad Labem. 

Nynější situace není udržitelná. 
Čtyři největší města v naší republice 
dostávají z daní 45 % výnosu, ale žije 
v nich pouze 20 % populace. To oby-
vatelé ostatních měst i lidé na venko-
vě často vnímají jako nespravedlnost. 
Dobře jsou rozdíly vidět, porovnáme-
li daňový příjem jednotlivých měst na 
obyvatele – výnos Prahy je v součas-
nosti 33 tisíc korun, Ostravy asi 20 ti-
síc, středočeského Kladna už pouze 
11 tisíc a Lysé nad Labem asi 7,4 ti-
síc ročně. 

Cílem současné vlády a Minister-
stva fi nancí je snížit tyto propastné 

Miliony navíc pro rozvoj Lysé
rozdíly na únosnou úroveň, kterou 
lze považovat za obvyklou ve vyspě-
lé Evropě. Navrhují čtyřem největ-
ším českým městům příjmy snížit a 
ostatním naopak přidat. To by pro 
Lysou znamenalo zhruba necelých 
17,9 milionu korun ročně v rozpoč-
tu navíc. 

S touto částkou už lze odvážněji 
uvažovat o investicích do projektů 
potřebných pro rozvoj každé obce. 
Získají tak větší samostatnost při 
rozhodování a jejich starostové ne-
budou muset jezdit „leštit kliky“ na 
ministerstva, aby sehnali nějakou 
dotaci. Zastupitelé obce znají potře-
by svých obyvatel lépe než úředníci 
v centru. Doufám proto, že tuto pří-
ležitost sněmovna nepromarní, že 
i opoziční poslanci zapomenou na 
politikaření a vládní návrh podpoří.   

Helena Langšádlová,
poslankyně za Středočeský kraj 

(TOP 09)

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 od-
 padech v nejbližším období 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 zahr-
nuje pronájem nádoby, svoz od-
padu a využití dle platné legisla-
tivy).

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

PŘISTAVOVÁNÍ KONTEJNERŮ
DUBEN 2012 

Velkoobjemové kontejnery se budou přistavovat 3. sobotu 
v měsíci, tj. 21. 4. 2012 pouze na tato stanoviště: 

místo přistavení kontejneru čas rozvozu čas svozu

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

Dvorce       1x TDO, 1x BIO  8.30               10.30
Byšičky      1x TDO, 1x BIO  9.00                    11.00
Řehačka     1x TDO, 1x BIO  9.30                    11.30
U Borku     1x TDO, 1x BIO       10.00 12.00

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

Pro všechny občany  je k dispozici sběrný dvůr, který je u sídliště - 
bývalá kotelna, ul. Ke Vrutici, otevřen je celý rok v tyto dny:

Pondělí - pátek 9.00 – 17.00
Sobota  9.00 – 13.00

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

odbor SMI

Od 1. 4. 2012 bude v Městské knihovně opět v provozu informační 
centrum, které poskytuje a vyhledává informace pro návštěvníky měs-
ta. Jsou k dispozici informace o turistických možnostech, přehled uby-
tování, stravování, aktuální kulturní a sportovní akce ve městě apod. 
Turisté si mohou zakoupit turistické známky, turistické vizitky, pexe-
so s fotografi emi Lysé, nástěnný kalendář a publikace týkající se na-
šeho města a blízkého okolí. Zdarma návštěvníci získají mapu města, 
pohlednice a další informační materiály. 

Infocentrum také poskytuje kopírovací, laminovací a faxové služby.
Otevírací doba:Otevírací doba: Po    8-11 12-18 Út    zavřeno Po    8-11 12-18 Út    zavřeno
 St     8-11 12-18 Čt    8-11 12-15 St     8-11 12-18 Čt    8-11 12-15
 Pá    8-11 12-15 So   9-13     Pá    8-11 12-15 So   9-13    
     Zároveň budou od dubna v provozu nové webové stránky informač-     Zároveň budou od dubna v provozu nové webové stránky informač-
ního centra: ního centra: www.iclysa.czwww.iclysa.cz , kde budou k dispozici veškeré potřebné  , kde budou k dispozici veškeré potřebné 
informace týkající se města Lysá nad Labem.informace týkající se města Lysá nad Labem.

Otevření informačního centra
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Krimi střípky

Žijí mezi námi
Pokračování ze str. 1

Rada města udělila Pamětní me-
daili Města Lysá nad Labem pěti 
osobnostem, které jsou po dlouhá léta 
spjaty s kulturní scénou a pořádáním 
kulturních a vzdělávacích akcí: Paed-
Dr. Marie Kořínková, MVDr. Jan Ko-
řínek, Marie Beníková, Ing. Blanka 
Řeháková, Ing. Bohumil Kolací.

Většina oceněných převzala vy-
znamenání města z rukou starosty. 
Ti, kteří se omluvili ze zdravotních 
a osobních důvodů, si vyzvednou vy-
znamenání později. Průvodní doku-
menty, blahopřání a květiny měly na 
starost paní místostarostka Chloup-
ková a vedoucí odboru paní Dr. Bod-
nárová. Vyznamenání pro pana Ing. 
Šťastného převzaly manželka Helena 
a dcera Martina.

Po ofi ciální části přišel na řadu pří-
pitek, spojený s neformálním popo-
vídáním. Bylo vidět, že vyznamenání 
přineslo radost a někdy i dojetí. Závě-
rem nezbývá než poděkovat všem vy-
znamenaným za jejich práci, za to, že 
jsou vzorem pro ostatní.

Miloš Dvořák, 
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Straky v Penny   
Hned ve dvou případech projedná-

vali strážníci přestupky proti majetku 
v prodejně Penny v ulici Jedličkova. 

• 16. 2. 2012 se pokusila 34 letá 
žena z Lysé nad Labem odcizit dro-
gistické zboží v celkové hodnotě 
2000,- Kč. Celkem 22 kusů výrobků 
se pokusila pronést v nákupní tašce 
a v kapsách bundy. Vzhledem ke sku-
tečnosti, že maximální bloková poku-
ta za tento přestupek může být ulo-
žena pouze do 1000,- Kč, byl skutek 
oznámen do správního řízení k pro-
jednání, kde ženě hrozí pokuta do 
výše 15 000,- Kč. 

• 18. 2. 2012 se pokusil 25 letý muž 
z Lysé nad Labem odcizit 4 láhve 
alkoholu. Muži byla za tento přestu-
pek uložena bloková pokuta v maxi-
mální možné výši.

Kradli v areálu spalovny
Dne 23. 2. 2012 v 02.00 hodin 

zjistili strážníci při hlídkové činnos-
ti, před vjezdem do areálu spalov-
ny, odstavený osobní automobil to-
vární značky Volkswagen, u které-
ho byly navíc otevřené přední dve-
ře. Při kontrole okolí byl zjištěn 
22 letý muž z Prahy, který strážní-
kům na dotaz svého chování odpo-
věděl, že si potřeboval “odskočit”. 
Toto tvrzení se po chvíli potvrdilo, je-
likož na základě dalšího šetření bylo 
zjištěno, že muž má v zavazadlo-
vém prostoru vozidla elektromotor 
a jiné elektrosoučásti, které vzhle-
dem k okolnostem mohou pocházet 

z trestné činnosti. Následně se v blíz-
kosti vozidla u plotu areálu našly dal-
ší tři kusy identických elektromoto-
rů, což u strážníků vyvolalo důvodné 
podezření, že muž si potřeboval “od-
skočit” do areálu spalovny. Při bliž-
ším ohledání okolí, strážníci narazi-
li na další dva muže ve věku 19 a 20 
let z Milovic, kteří se před hlídkou 
ukrývali v roští a po chvíli se strážní-
kům i přiznali k násilnému vniknutí 
do objektu spalovny za účelem odci-
zení elektromotorů. Vzhledem k této 
skutečnosti byla na místo přivolá-
na hlídka Policie ČR, která si všech-
ny muže převzala k provedení dal-
ších opatření. V jakém byli strážní-
ci potencionálním nebezpečí, doka-
zuje nález v místě, kde se oba muži 
před strážníky ukrývali. Jednalo se 
o velký lovecký nůž, včetně černé 
pletené čepice a černých rukavic. 

I přes zákaz řídil motorové vozidlo
Dne 25. 2. 2012 v nočních hodi-

nách byl kontrolován řidič osobního 
automobilu tovární značky Škoda Fe-
licia v ulici Ke Vrutici. Po předložení 
dokladů a následně provedeného do-
tazu do registru řidičů strážníci zjis-
tili, že 33 letý muž z Přerova nad La-
bem má správním orgánem vysloven 
zákaz řízení motorových vozidel. Na 
základě této skutečnosti byl muž pře-
dán kolegům z Policie ČR s podezře-
ním ze spáchání přečinu maření vý-
konu úředního rozhodnutí. 

Luboš Zita
zástupce ředitele MP

Upozorňujeme občany, kteří jsou majiteli psů a ještě neuhradili 
poplatek daný obecně závaznou vyhláškou města o místních poplat-
cích do 15.února, aby neprodleně poplatek zaplatili v hotovosti v po-
kladně fi nančního odboru MěÚ Lysá nad Labem nebo platbou bez-
hotovostně na účet 19-0504268369/0800, variabilní symbol  - 1341 
a číslo známky psa. Variabilní symbol je důležitý pro identifi kaci po-
platníka.

Za fi nanční odbor Kopecká Alena

Žádáme občany, kteří platí odpady na účet města, aby nezapomí-
nali uvádět k platbám specifi cký a variabilní symbol. Pokud jej ne-
znáte, volejte na 325 510 235, kde Vám budou tyto symboly sděle-
ny. Platby, které jsou poslány bez těchto údajů, není možné přiřadit.

Děkuji.
Romana Novotná, SMI

Upozornění

Upozornění - platby 
za komunální odpad

Nové stanoviště tříděného sběru
Od března 2012 je k dispozici nové stanoviště tříděného sběru 

pro papír, plasty, bílé a barevné sklo - na rohu ulic Na Zemské stezce 
a ulice Spojovací.

Odbor SMI

Kancelář městského úřadu vy-
hlašuje druhé kolo žádostí o dotaci 
z Kulturního fondu. Uzávěrka toho-
to kola je stanovena na 25. 4. 2012 
a to do 15.00 hodin. Žádosti ode-
vzdejte na Městský úřad v Lysé nad 
Labem do podatelny ve dvojím vy-
hotovení. Formuláře jsou ke stažení 

2. kolo žádostí o dotaci 
z Kulturního fondu

na stránkách města: www.mestoly-
sa.cz, odbor školství a kultury - for-
muláře.

Na žádosti podané po tomto 
termínu nebude brán zřetel. Žádos-
ti bude posuzovat rada města dne 
15. 5. 2012

Petr Blecha, referent KMÚ



4/2012 LISTY města Lysé nad Labem   7

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, 
která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti

– materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování 
i pracovní příležitost. (více na www.diakoniebroumov.org)

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 13. dubna 2012 v době od 8.00 do 17.00 hodin a
v sobotu 14. dubna 2012 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 nového separačního dvora 
 na sídlišti (před AUTO TICHÝ), otevřeno Po až Pá od 9.00 
 do 17.00 hodin a v So 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.   

Blahopřání

Václav Matěj Kramerius:
„Veselá mysl a srdce pokojné jsou nejlepší lékové pro zdraví.“

            

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

pohody a spokojenosti.
   Marcela Chloupková

95 let
Josefa Zavadilová

92 let
Anna Bolfová

90 let
Jarmila Topinková
Josefa Kubalíková

85 let
Miloslava Kochová

80 let
Alenka Hlavičková
Danuška Hnízdová
Helena Dufková
Jana Suttá
Marie Nejedlá

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

Ing. Jitka Petrová, odbor školství a kultury

Alena Kičmerová
Čeněk Smejkal

Anežka Labutová
Anna Spudichová

Lukáš Zmrhal
Magdaléna Kratinová
Magdaléna Cerhová

Gabriela Fialová
Kateřina Neugebauerová
Karolína Neugebauerová

Anna Čechová
Ema Levčíková
Tereza Kubová

Vítání občánků
se  uskutečnilo dne 8. 3. 2012

Mezi občany našeho města byly přivítány tyto děti:

Blahopřání a poděkování
K 90. narozeninám přeji mému manželovi 

Oldřichu Gregorovi
hodně zdraví a spokojenosti. 

Zároveň děkuji za trvalou péči a obětavost 
v mojí dlouhotrvající špatné zdravotní situaci.

Děkuji také za hezky prožitých 67 let 
společného manželství.

M. Gregorová

Všem příznivcům cykloturisti-Všem příznivcům cykloturisti-
ky informační centrum nově nabízí ky informační centrum nově nabízí 
atlas Labské cyklotrasy s mapami atlas Labské cyklotrasy s mapami 
i turistickými tipy výletů. Tento at-i turistickými tipy výletů. Tento at-
las je prvním svého druhu, který po-las je prvním svého druhu, který po-
skytuje informace o cyklotrasách skytuje informace o cyklotrasách 

Polabská cyklotrasa
z Vrchlabí až do Hřenska. Tohoto z Vrchlabí až do Hřenska. Tohoto 
„praktického turistického pomoc-„praktického turistického pomoc-
níka“ nahrazujícího 13 turistických níka“ nahrazujícího 13 turistických 
map můžete zakoupit v našem infor-map můžete zakoupit v našem infor-
mačním centru za 165 Kč.mačním centru za 165 Kč.

Městská knihovna

Děkujeme bývalým členům redakční rady za dlouholetou 
a obětavou spolupráci při vydávání měsíčníku Listy. Díky 
Vaší pomoci byli občané Lysé nad Labem informováni 
o veškerém dění ve městě i blízkém okolí.

Redakce



                             4/2012 LISTY města Lysé nad Labem 8

12.3. – 6.4.
„Papírové variace“
prodejní velikonoční výstava
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

26.3. – 30.4.
Takové podivné království
výstava moderního výtvarného 
umění v Domově Na Zámku, 
1. patro

1.4. od 15.00 hodin
O hloupém Honzovi
pohádka ve Fajn klubu
www.klubfajn.estranky.cz

3.4. od 16.30 hodin
Ferdinand I.
přednáška PaedDr. Marie Kořínkové
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

4.4. – 1.5. 
Jan Severa: Obrazy a kresby
výstava v kině na Husově náměstí
www.kinolysa.cz

5.4. od 16.15 hodin
Velikonoční zdobení perníčků
v MC Parníček
www.mcparnicek.cz

5.4. od 17.00 hodin
Volně prodejná léčiva 
v těhotenství a při kojení
beseda v MC Parníček
www.mcparnicek.cz

7.4. od 13.00 hodin
Velikonoční turnaj 
ve stolním tenisu
v Sokolovně Lysá nad Labem
reznicekmi@email.cz

8.4. od 15.00 hodin
Zajíčková párty
v music klubu Calypsso
www.tskdynamik.estranky.cz

9.4. od 16.00 hodin
Velikonoční koncert 
Rožmberské kapely
v kostele sv. Jana Křtitele v Lysé n. L.

12.4. – 15.4.
Elegance 2012 
Narcis 2012 
Dětský sen 2012
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

12.4. od 13.00 hodin
„Rozvoj města ve vztahu ke 
starším a zdravotně postiženým 
spoluobčanům“
beseda v Domě s pečovatelskou 
službou Lysá nad Labem

12.4. – 15.4. od 9.00 - 17.00 hodin
Železniční modelové kolejiště
výstava funkčního železničního 
kolejiště na nádraží ČD v Lysé n. L.

13.4. od 20.00 hodin
Hudební večer: 
Lukáš Sommer & přátelé
koncert v kině na Husově náměstí
www.kinolysa.cz

13.4. – 14.4. od 8.00 hodin
Sbírka použitého ošacení
v garáži Městského úřadu

14.4. od 15.00 hodin
Výchova dětí s traumatem, 
citová deprivace
seminář Církve bratrské Čelákovice

14.4. od 20.00 hodin
Pepa Pilař & Classic Rock 
& Roll Band
koncert v kině na Husově náměstí
www.kinolysa.cz

15.4. od 9.00 hodin
Školky a školy tančí
Výstaviště Lysá nad Labem
www.tskdynamik.estranky.cz

Kulturní kalendář 4/2012

Podrobnější informace o akcích se dozvíte na webových stránkách organizátorů.

18.4. od 15.00 hodin
Na křídlech knihy
četba z díla Boženy Němcové 
v podání Hany Moravové v klubovně 
důchodců v Lysé n. L.

18.4. od 19.00 hodin
Ven z kruhu zbytečných slov
diskusní večer ve Fajn klubu
www.klubfajn.estranky.cz

19.4. od 10.30 hodin
Šátky na nošení dětí, nosítka
v MC Parníček
www.mcparnicek.cz

20.4. od 20.00 hodin
Divadelní večer: Mátový nebo citron?
představení v kině na Husově náměstí
www.kinolysa.cz

21.4.
Polabská stezka 2012
dogtrek Polabskou nížinou
www.zkolysa.cz

21.4. od 8.00 hodin
Agility závody mini a maxi plemen
v areálu psí školy Superpes
www.superpes.cz

21.4. od 20.00 hodin
Hudební večer: 
Michal Hrůza a Kapela Hrůzy
koncert v kině na Husově náměstí
www.kinolysa.cz

22.4.
Voříškiáda
výstava + soutěž pejsků voříšků
v areálu psí školy Superpes
www.superpes.cz

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

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

24.4. od 17.30 hodin
Island kolem dokola
cestopisná přednáška J. Lehejčka
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

26.4. od 16.00 hodin
Rej čarodějnic a čarodějů
v MC Parníček
www.mcparnicek.cz

26.4. od 20.00 hodin
Inspekce vodníků v Čechách
divad. představení v kině na Husově n.
www.kinolysa.cz

27.4. od 20.00 hodin
Hudební večer: Xavier Baumaxa
koncert v kině na Husově náměstí
www.kinolysa.cz

28.4. od 20.00 hodin
Návrat k nevinnosti 
– Travesti Kočky
travesti skupina v kině na Husově n.
www.kinolysa.cz

29.4. od 13.00 hodin
Cesta čarodějky
v Zámeckém parku Lysá n. L.
www.tskdynamik.estranky.cz

1.5.
Prvomájová steeplechase
Dostihové závodiště Lysá nad Labem
www.dostihylysa.cz

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

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

Při přihlášení je nutné uhradit kurzovné.

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

k musí být zazazaplplplaaca eno vsvsvstuttupnnné)é)é)
na doprravavavu,u,u, jjjednotllivivvé éé jízdzddnénéné 

ý ppp p

tě, v přřřípípípadadadě ěě zájmmu u u BeBeBeenánánánáteeeckckcká áá VrVrVrutututicicice)ee

září – prosinec 2012září – prosinec 2012
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NE 1.4. od 15 hodin 
POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE: ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3
Animovaná rodinná komedie, USA, 2011, 87 minut, vstupné 75 Kč
Tentokrát si naši staří známí vyrážejí užít prázdniny na luxusní výletní loď, 
kterou svým dováděním během chvíle obrátí naruby. Chimpunkové a Chipettky 
páchají na parníku, který se stal dočasně jejich hracím hřištěm, jednu lumpárnu 
za druhou a zpestřují tak prázdniny nejen sobě, ale i všem ostatním pasažérům.

ST 4.4. 
JAN SEVERA: OBRAZY A KRESBY
Výstava známého nymburského impresionisty, která potrvá do 1.5.2012

ČT 5.4. - NE 8.4.  
POHÁDKOVÉ VELIKONOCE
Filmový festival oblíbených pohádek pro všechny děti.
Jednotné vstupné na veškeré projekce 30 Kč / děti, 50 Kč / dospělý.

ČT 5.4. od 15 hodin 
KUNG FU PANDA 2
Animovaný USA 2011, 91 minut
Další dobrodružství panďáka Po a jeho přátel.

ČT 5.4. od 17 hodin 
RANGO
Animovaný USA 2011, 107 minut
Westernové dobrodružství chameleona Ranga.

PÁ 6.4. od 15 hodin 
ČERTOVA NEVĚSTA
Pohádka ČR 2011, 101 minut
Králové, královny, princové, princezny a samozřejmě čerti a peklo.

PÁ 6.4. od 17 hodin 
SHREK: ZVONEC A KONEC
Animovaný USA 2010, 89 minut
Skutečně poslední dobrodružství zeleného zlobra a jeho přátel?

SO 7.4. od 15 hodin 
RIO
Animovaný USA 2011, 96 minut
Zábavný příběh nelétavého papouška Blu.

SO 7.4. od 17 hodin 
JAK VYCVIČIT DRAKA
Animovaný USA 2010, 94 minut
Chytrost předčí hrubou sílu a z nejobávanějších nepřátel mohou být nejlepší 
přátelé.

NE 8.4. od 15 hodin 
ŠMOULOVÉ
Animovaný USA 2010, 103 minut
Modří hrdinové a čaroděj Gargamel míří do New Yorku! 

NE 8.4. od 17 hodin 
JÁ, PADOUCH
Animovaný USA 2010, 95 minut
Podaří se největšímu padouchovi Gruovi ukrást Měsíc?

ST 11.4. od 13, 15 a 17 hodin 
POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE: KOCOUR V BOTÁCH

Animovaný, USA, 2011, 90 minut, vstupné 50 Kč
Klasická pohádka v moderním zpracování.

ČT 12.4. od 20 hodin 
ČTYŘI SLUNCE
Drama, ČR 2012, 105 minut, vstupné 75 Kč
Kolik sluncí je třeba, abychom byli šťastní? Příběh rodiny a jejích přátel z menšího 
města vypráví o touze proměnit svůj život k lepšímu, ale také o tom, jak často jsou 
děti ovlivňovány přešlapy svých rodičů.

PÁ 13.4. od 20 hodin 
HUDEBNÍ VEČER: LUKÁŠ SOMMER & PŘÁTELÉ 
Na dalším z autorských večerů hudebního skladatele a kytaristy L.Sommera 
zahraje např. prestižní smyčcový ansámbl Sedláček kvaret, vítěz mezinárodní 
klavírní soutěže Glasgow 2009 Daniel Wiesner, sólista Národního divadla Jan 
Mikušek či rezidentka Londýnské Taneční Akademie Veronika Beňová. Přátelé 
alternativy, imaginace a živé hudby jsou srdečně vítáni. 

SO 14.4. od 20 hodin 
HUDEBNÍ VEČER: PEPA PILAŘ & CLASSIC ROCK & ROLL BAND
Česká rock´n´rollová legenda, hlas muzikálu „Šakalí léta“ zahraje známé ever-
greeny, dobové slaďáky i vlastní skladby. Pohodový večer pro všechny, kteří se 
chtějí bavit.
Vstupné 60 Kč, rezervace na kinolysa@gmail.com nebo na tel.: 603 461 383.

ST 18.4. od 20 hodin 
NĚŽNÝ BARBAR
Drama, Československo, 1989, 88 minut, vstupné 60 Kč
Přepis Hrabalovy autobiogra icky laděné předlohy. Hrají: Bolek Polívka, Jiří Men-
zel, Arnošt Gold lam a další.

PÁ 20.4. od 20 hodin 
MÁTOVÝ NEBO CITRON?
Divadelní semknutí Samodiv uvádí bláznivou komedii dvojice Haudecoeur – 
Haudecoeur z divadelního prostředí.
Vstupné dobrovolné, rezervace na kinolysa@gmail.com nebo na tel.: 603 461 383.

SO 21.4. od 20 hodin 
HUDEBNÍ VEČER: MICHAL HRŮZA A KAPELA HRŮZY
Stálice české hudební scény představí svůj novinkový projekt. Jako předkapely 
vystoupí domácí Qwil a Artmosphere. 
Vstupné v předprodeji 160 Kč, na místě v den koncertu 190 Kč. Předprodej v kavárně 
KINA od 1.4.2012. Rezervace na kinolysa@gmail.com nebo na tel.: 603 461 383.

NE 22.4. od 15, 17 a 19 hodin 
POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE: MODRÝ TYGR
Rodinná komedie, Česko / Slovensko / Německo, 2011, 90 minut, vstupné 75 Kč
Co se stane, když se ve městě objeví modrý tygr? Dobrodružný, magický a hu-
morný rodinný ilm vtáhne děti i jejich rodiče do světa fantazie.

ST 25.4. od 20 hodin 
PŘÍLIŠ MLADÁ NOC
Drama, Česko / Slovinsko, 2012, 65 minut, vstupné 75 Kč
Příběh ilmu Příliš mladá noc vypráví o dvou dvanáctiletých klucích, kteří se 
den po Silvestru náhodně ocitnou na zvláštní oslavě v bytě mladé dívky a ve 
společnosti dvou dospělých mužů.  Intimní aktuální příběh syrově a autenticky 
nahlíží na současné partnerské vztahy, přičemž nekompromisně odkrývá jejich 
prázdnotu.

ČT 26.4. od 20 hodin 
INSPEKCE VODNÍKŮ V ČECHÁCH 
Divadelní představení s hudbou A.Merhauta (pozounista ND) na slova V. Fišera, 
scénář A. Merhaut. Vystoupí pěvecký sbor, taneční obor, literárně-dramatický 
obor a živá hudba, kulisy a rekvizity vyrábí výtvarný obor. Pořádá ZUŠ F. A. Šporka

PÁ 27.4. od 20 hodin 
HUDEBNÍ VEČER: XAVIER BAUMAXA
Koncert neúnavného barda, kterého netřeba představovat.
Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě v den koncertu 130 Kč. Předprodej v kavárně 
KINA od 1.4.2012. Rezervace na kinolysa@gmail.com nebo na tel.: 603 461 383.

SO 28.4. od 20 hodin 
NÁVRAT K NEVINNOSTI – TRAVESTI KOČKY
Přední česká travesti skupina představí to nejlepší za 10 let svého působení. Vys-
toupí Gina Adriana, Chi Chi Tornado, Daise Dee, Pity a Cathrin Magic.
Vstupné v předprodeji 190 Kč, na místě v den koncertu 220 Kč. Předprodej v kavárně 
KINA od 1.4.2012. Rezervace na kinolysa@gmail.com nebo na tel.: 603 461 383.

NE 29.4. od 17 hodin 
SAXANA A LEXIKON KOUZEL
Pohádka, Česko, 2011, 90 minut
Saxána nyní žije normálním životem v krásné rodinné vile se svým manželem 
Janem, dcerkou Saxánkou, bláznivou tetou Irmou a strýcem Evženem. Na co ale 
úplně zapomněla, je půda skrývající tajemství o jejím předešlém čarodějnickém 
životě...

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

KINO Lysá nad Labem
PROGRAM DUBEN 2012
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V pátek 15. června se rozsví-
tí Souhvězdí jisker při vzácném 
koncertním setkání bratrů Nedvě-
dů a Věry Martinové v Letním kině 
v Lysé nad Labem.

Vzácné setkání - Souhvězdí jis-
ker se jmenuje série koncertů stá-
lic české populární hudby bratrů 
Nedvědů a Věry Martinové. Jeden 
z nich se odehraje v pátek 15. června 
v 19.00 hodin v Letním kině v Ly-
sé nad Labem. Vstupenky na tento 
unikátní (téměř tříhodinový) kon-
cert dal pořadatel do předprodeje 
už nyní. Ti, kdo si koupí vstupen-
ky s předstihem, si mohou být jis-
tí, že nejen ušetří, ale určitě kon-
cert uvidí. Koncerty bratrů Nedvě-
dů bývají vždy téměř vyprodané. 
Prodávají se: v Městské knihovně 
v Lysé nad Labem, Husovo náměs-
tí 23 (tel./fax: +420 325 551 255, 
info@knihovnalysa.cz) nebo kavár-
ně kina Lysá, Husovo nám. 25, 
Lysá nad Labem a v předprodejní 
síti www.ticketstream.cz.

Promo rozhovor
Co vás vedlo k pojmenování koncer-

tu Vzácné setkání - Souhvězdí jisker? 
Bylo to právě naše poslední CD 

z loňského roku nazvané Souhvěz-
dí jisker. Prodalo se ho už bezmála 
20 000 a tak máme radost, že se naše 
písně stále těší zájmu posluchačů.

Na co se můžeme těšit?
Kromě nás samozřejmě na skvělou 

Věru Martinovou. Připravila si kon-
certní sérii svých největších hitů a to 
doslova! Zavítáme s ní Až na vrchol-
ky hor, projdeme Pod sluneční brá-
nou, uslyšíme Malý dům nad skálou 
nebo Dám si jedno blues a další.

Náš vlastní koncertní program 
je tvořen směsicí nových a nově za-
ranžovaných skladeb a samozřej-
mě doplněn nejznámějšími hity jako 
jsou Valčíček, Stánky, Frankie Dlou-
hán, Kamarád apod. Nejprve zahra-
je František své „nejkrásnější“ jako 
je: Kočovní herci, Proužek, Devate-
náct, Zvon.

Kdo vás doprovodí během téměř 
tříhodinového koncertu?

Hrajeme moc rádi s naší kape-
lou složenou ze samých výborných 
muzikantů – kromě nás dvou hrají 
i Vojta Nedvěd (syn Františka), 
Milan Plechatý, Petr Kocman 
a Jarda Petrásek (manžel Věry 
Martinové).

Za pořadatele Ladislav Svoboda

Souhvězdí jisker

Audience u císaře Karla I.
Sobota 28. dubna
11.00 hodin v zahradě zámku Brandýs nad Labem
Slavnostní nástup vojenských historických jednotek
doprovází Ústřední hudba Armády ČR
12.00 hodin
Průvod do Staré Boleslavi
12.30 hodin, Poutní chrám Nanebevzetí Panny Marie
Audienční mše sv. u Palladia země české s relikvií bl. císaře 
a krále Karla I. Rakouského
celebrují
- Mons. ThDr. Tomáš Holub, generální sekretář České biskupské konference, 
 kanovník Královské kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě
- Msgre. Dr. Franz X. Brandmayr, rektor Collegio Teutonico di Santa Maria 
 dell´Anima, Řím
- Msgre. Dr. Werner Freistetter, kancléř ordinariátu Armády Rakouské republiky,
 biskupský vikář, Vídeň
- R.D. Mgr.Michal Procházka, farář a vikář staroboleslavský, kanovník
 Kapituly sv. Kosmy a Damiána
- R.D. Mgr. Tomáš Roule, sekretář pražského kardinála arcibiskupa, kanovník
 Metropolitní kapituly u sv. Víta na Pražském hradě
zazní 
Missa III Adama Václava Michny z Otradovic
Orchestr Far Musica a sbory Václav a Bojan, řídí Zdeněk Klauda

Rudolfi nské slavnosti
Sobota 28. dubna
10.00 hodin v zámeckém sklepení
Císařská ústřední alchymistická kuchyně
Muzeum alchymistů a mágů staré Prahy
10.00 hodin v chodbě Rudolfi nce
Tajemný svět Argondie
výstava obrazů Reona Argondiana
10.00 hodin v císařských salonech
Z Kunstkomory JMCé Rudolfa II.
komorní výstava rudolfi nských uměleckých děl ze sbírek Národní galerie, 
Uměleckoprůmyslového muzea, Knihovny Národního muzea, Oblastního 
muzea PV a dalších partnerů
15.00 hodin v zámecké zahradě
K obveselení Jeho Milosti Císařské
Velké Theatrum o hrozné vojně s Turkem
16.00 hodin v zahradě na západních valech
K výročí císaře Rudolfa II.
vysazení památného dubu Rudolf II. 
19.00 hodin v zámecké zahradě
K obveselení Jeho Milosti Císařské
Velké noční Theatrum o hrozné vojně s Turkem
Vojenské ležení machometánů a císařských, Císařská ústřední alchymistická 
kuchyně a výstavy k vidění v zámku po celý den

Neděle 29. dubna
8.30 hodin, Kostel Obrácení sv. Pavla v Brandýse nad Labem
Slavná mše sv.
celebruje
- R.D. Jan Houkal ThD., farář v Brandýse nad Labem
- Msgre. Dr. Franz X. Brandmayr, rektor Collegio Teutonico di Santa Maria 
 dell´Anima, Řím
- Msgre. Dr. Werner Freistetter, kancléř ordinariátu Armády Rakouské republiky,
 biskupský vikář, Vídeň
hudbu renesance a baroka provede
Musica Florea Praga

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Římskokatolické farnosti Brandýs nad Labem a Stará Boleslav

Zemská Modlitební liga císaře Karla I. za mír mezi národy
Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského

Městská historická garda Brandýs nad Labem
Matice staroboleslavská

s podporou
Armády ČR

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

289 22  Lysá nad Labem
tel.: 325 551 255

e-mail: info@knihovnalysa.cz, www.knihovnalysa.cz

Milí čtenáři,Milí čtenáři,
začíná duben a Velikonoce máme za dveřmi, přesto mi nedá, abych začíná duben a Velikonoce máme za dveřmi, přesto mi nedá, abych 

se v úvodu ještě alespoň krátce nevrátila k předešlému měsíci čtená-se v úvodu ještě alespoň krátce nevrátila k předešlému měsíci čtená-
řů a nevyzdvihla jednu milou událost, která v knihovně proběhla. Vzhle-řů a nevyzdvihla jednu milou událost, která v knihovně proběhla. Vzhle-
dem k tomu, že bez čtenářů by žádné knihovny nebyly, rozhodli jsme se dem k tomu, že bez čtenářů by žádné knihovny nebyly, rozhodli jsme se 
i my ocenit alespoň jednoho z Vás, kteří nás věrně navštěvujete a hlav-i my ocenit alespoň jednoho z Vás, kteří nás věrně navštěvujete a hlav-
ně hodně a rádi čtete, a alespoň takto se s Vámi o radost podělit. Zalisto-ně hodně a rádi čtete, a alespoň takto se s Vámi o radost podělit. Zalisto-
vali jsme našimi loňskými daty a zjistili, že se naším nejvěrnějším čtená-vali jsme našimi loňskými daty a zjistili, že se naším nejvěrnějším čtená-
řem pro loňský rok stala paní Zuzana Bittnerová, která naši knihovnu na-řem pro loňský rok stala paní Zuzana Bittnerová, která naši knihovnu na-
vštívila 96x. Moc jí gratulujeme a přejeme, aby si cenu věnovanou lyským vštívila 96x. Moc jí gratulujeme a přejeme, aby si cenu věnovanou lyským 
Knihkupectvím CESTA užila. Tímto také samozřejmě moc děkujeme panu Knihkupectvím CESTA užila. Tímto také samozřejmě moc děkujeme panu 
a paní Hadáčkovým, a to nejen za jejich celoroční spolupráci s knihovnou, a paní Hadáčkovým, a to nejen za jejich celoroční spolupráci s knihovnou, 
ale samozřejmě i za podporu této soutěže. Už teď se těšíme, kdo bude naším ale samozřejmě i za podporu této soutěže. Už teď se těšíme, kdo bude naším 
„Čtenářem roku 2012“. „Čtenářem roku 2012“. 

Ale i v dubnu bude v knihovně poměrně rušno. Těšíme se, že se s Vámi Ale i v dubnu bude v knihovně poměrně rušno. Těšíme se, že se s Vámi 
budeme setkávat nejen při půjčování knih, ale i na našich akcích. Věříme, že budeme setkávat nejen při půjčování knih, ale i na našich akcích. Věříme, že 
si z naší nabídky vyberete.si z naší nabídky vyberete.

Pro „malé historiky“ si knihov-Pro „malé historiky“ si knihov-
na připravila novinku v podobě zá-na připravila novinku v podobě zá-
bavného měsíčníku s názvem Ča-bavného měsíčníku s názvem Ča-
sostroj. Jedná se o zábavný a na-sostroj. Jedná se o zábavný a na-
učný magazín o historii pro mla-učný magazín o historii pro mla-
dé čtenáře zhruba od 9 do 15 let a dé čtenáře zhruba od 9 do 15 let a 
jde o vůbec první časopis o historii jde o vůbec první časopis o historii 
u nás, zaměřený na mladší věkové u nás, zaměřený na mladší věkové 
skupiny. Těšit se můžete na pouta-skupiny. Těšit se můžete na pouta-
vé texty, krásné ilustrace, historic-vé texty, krásné ilustrace, historic-
ké mapy, hry a další. ké mapy, hry a další. 

Novinka
v Městské knihovně

Toulky minulostí - 3. 4. 2012Toulky minulostí - 3. 4. 2012
V dubnových „Toulkách“ českou historií se společně s paní PaeDr. Marií Ko-V dubnových „Toulkách“ českou historií se společně s paní PaeDr. Marií Ko-

řínkovou budete moci vydat do renesanční doby počátku 16. století a společně řínkovou budete moci vydat do renesanční doby počátku 16. století a společně 
si představit osobnost německého, českého a uherského krále a římského císa-si představit osobnost německého, českého a uherského krále a římského císa-
ře Ferdinanda I. Habsburského. Přednáška se uskuteční tradičně v úterý 3. dub-ře Ferdinanda I. Habsburského. Přednáška se uskuteční tradičně v úterý 3. dub-
na od 16.30 hod. v prostorách knihovny. Vstup zdarma!!!na od 16.30 hod. v prostorách knihovny. Vstup zdarma!!!

Velikonoční koncert - 9. 4. 2012Velikonoční koncert - 9. 4. 2012
Velikonoční atmosféru si budete moci vychutnat v pondělí 9. dubna 2012 od Velikonoční atmosféru si budete moci vychutnat v pondělí 9. dubna 2012 od 

16.00 hod., kdy jsme si pro Vás ve spolupráci se Spolkem přátel vážné hudby při-16.00 hod., kdy jsme si pro Vás ve spolupráci se Spolkem přátel vážné hudby při-
pravili koncert vokálně-instrumentálního souboru Rožmberská kapela. V podání pravili koncert vokálně-instrumentálního souboru Rožmberská kapela. V podání 
tohoto tělesa se můžete těšit na autentickou interpretaci středověké a renesanční tohoto tělesa se můžete těšit na autentickou interpretaci středověké a renesanční 
hudby. Koncert se uskuteční v kostele sv. Jana Křtitele v Lysé n. L. Vstupné 50 Kč, hudby. Koncert se uskuteční v kostele sv. Jana Křtitele v Lysé n. L. Vstupné 50 Kč, 
Vstupenky lze zakoupit v předprodeji v Městské knihovně Lysá n. L.Vstupenky lze zakoupit v předprodeji v Městské knihovně Lysá n. L.

Na křídlech knihy - 18. 4. 2012Na křídlech knihy - 18. 4. 2012
Milovníky klasické české literatury srdečně zveme na četbu z díla letošní Milovníky klasické české literatury srdečně zveme na četbu z díla letošní 

jubilantky Boženy Němcové. Těšit se můžete především na ukázky z jejího jubilantky Boženy Němcové. Těšit se můžete především na ukázky z jejího 
nejznámějšího díla – Babičky, a to v podání lyské rodačky paní Hany Mo-nejznámějšího díla – Babičky, a to v podání lyské rodačky paní Hany Mo-
ravové. Čtení se uskuteční 18. 4. 2012 od 15.00 hod. v klubovně důchodců ravové. Čtení se uskuteční 18. 4. 2012 od 15.00 hod. v klubovně důchodců 
v Lysé nad Labem (Masarykova ul.). Vstup zdarma!!!v Lysé nad Labem (Masarykova ul.). Vstup zdarma!!!

Island kolem dokola Island kolem dokola 
– aneb stopem za sopkami a gejzíry - 24. 4. 2012– aneb stopem za sopkami a gejzíry - 24. 4. 2012

Bublající láva, horké řeky, ledovce, vodopády – to vše je Island! Přijďte se Bublající láva, horké řeky, ledovce, vodopády – to vše je Island! Přijďte se 
inspirovat na případné prázdninové putování touto divokou zemí. V podá-inspirovat na případné prázdninové putování touto divokou zemí. V podá-
ní studenta geografi e PřF UK Jirky Lehejčka se budete moci seznámit nejen ní studenta geografi e PřF UK Jirky Lehejčka se budete moci seznámit nejen 
s přírodními krásami Islandu, ale čas si najdeme i na exkurzi do tajů islandské s přírodními krásami Islandu, ale čas si najdeme i na exkurzi do tajů islandské 
kuchyně. Na všechny cestovatelské dobrodruhy se těšíme 24.4. 2012 v 17.30 kuchyně. Na všechny cestovatelské dobrodruhy se těšíme 24.4. 2012 v 17.30 
hod. v Městské knihovně. Vstupné 20  Kč.hod. v Městské knihovně. Vstupné 20  Kč.

Dále připravujeme:Dále připravujeme: 

Zaostřeno na ptáky  - 23. 4. - 11. 5. 2012Zaostřeno na ptáky  - 23. 4. - 11. 5. 2012
Výstava fotografi í Dana Černého, Zdeňka Součka, Vladimíra Šoltyse a Lu-Výstava fotografi í Dana Černého, Zdeňka Součka, Vladimíra Šoltyse a Lu-

boše Vaňka, které nám představí nejen české, ale i zahraniční ptáky. Výsta-boše Vaňka, které nám představí nejen české, ale i zahraniční ptáky. Výsta-
va pořádaná Městským úřadem Lysá n. L. a MěK Lysá n. L. se uskuteční od va pořádaná Městským úřadem Lysá n. L. a MěK Lysá n. L. se uskuteční od 
23.4.2012 do 11.5.2012 v prostorách úřadu a knihovny a bude součástí pro-23.4.2012 do 11.5.2012 v prostorách úřadu a knihovny a bude součástí pro-
gramu ke Dni Země. gramu ke Dni Země. 

Taneční 2012Taneční 2012
Podzimní kurz tance pro začátečníky pod vedením tanečního mistra pana Podzimní kurz tance pro začátečníky pod vedením tanečního mistra pana 

Ladislava Fišera se mílovými kroky blíží. Zapsat do kurzu se můžete v Městské Ladislava Fišera se mílovými kroky blíží. Zapsat do kurzu se můžete v Městské 
knihovně Lysá n. L. Bližší informace najdete na webových stránkách knihovny. knihovně Lysá n. L. Bližší informace najdete na webových stránkách knihovny. 
Počet míst v kurzu omezen!Počet míst v kurzu omezen!

Bratři EbenovéBratři Ebenové – Chlebíčky - 6. 6. 2012– Chlebíčky - 6. 6. 2012
Koncert jedné z neoriginálnějších skupin české populární hudby – souroze-Koncert jedné z neoriginálnějších skupin české populární hudby – souroze-

neckého tria Kryštofa, Marka a Davida Ebenových. Těšit se můžete na písně neckého tria Kryštofa, Marka a Davida Ebenových. Těšit se můžete na písně 
z nejnovějšího alba Chlebíčky, kterým tradičně nechybí vtip, jemná ironie, sviž-z nejnovějšího alba Chlebíčky, kterým tradičně nechybí vtip, jemná ironie, sviž-
ný slovník a neotřelé rýmy. Za interprety jistě můžeme slíbit laskavý a jedineč-ný slovník a neotřelé rýmy. Za interprety jistě můžeme slíbit laskavý a jedineč-
ný humor, kterým si získávají četné publikum napříč všemi hudebními žánry. ný humor, kterým si získávají četné publikum napříč všemi hudebními žánry. 
Koncert se uskuteční  6. 6. 2012 od 19.00 hod. v letním kině Lysá n. L. Před-Koncert se uskuteční  6. 6. 2012 od 19.00 hod. v letním kině Lysá n. L. Před-
prodej bude zahájen 1. 4. 2012 v Městské knihovně a v Kině Lysá n. L. Vstupné prodej bude zahájen 1. 4. 2012 v Městské knihovně a v Kině Lysá n. L. Vstupné 
v předprodeji 350 Kč, na místě 380 Kč.v předprodeji 350 Kč, na místě 380 Kč.

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



                             4/2012 LISTY města Lysé nad Labem 12

Zámecké novinky 

Naše škola se znovu vydala ces-Naše škola se znovu vydala ces-
tou projektů k získání fi nančních tou projektů k získání fi nančních 
prostředků, které by zvýšily úro-prostředků, které by zvýšily úro-
veň kvality vzdělávání. Máme za se-veň kvality vzdělávání. Máme za se-
bou již mnoho projektových žádos-bou již mnoho projektových žádos-
tí, které vyústily v úspěšně realizo-tí, které vyústily v úspěšně realizo-
vané projekty.vané projekty.

Další velký projekt je na-Další velký projekt je na-
zván Dějiny kultury v cizích jazy-zván Dějiny kultury v cizích jazy-
cích a byl zahájen 1. 1. 2012. Pro-cích a byl zahájen 1. 1. 2012. Pro-
jekt řeší problematiku vzdělává-jekt řeší problematiku vzdělává-
ní žáků střední školy v cizích jazy-ní žáků střední školy v cizích jazy-
cích s důrazem na odbornost ve cích s důrazem na odbornost ve 
všech ročnících studia. Zpracová-všech ročnících studia. Zpracová-

Jazykový projekt na SŠ OGD
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

ním tří výukových modulů Ději-ním tří výukových modulů Ději-
ny kultury v anglickém, německém ny kultury v anglickém, německém 
a ruském jazyce a jejich zařazením a ruském jazyce a jejich zařazením 
do školních vzdělávacích progra-do školních vzdělávacích progra-
mů pro umělecké obory vyučované mů pro umělecké obory vyučované 
na naší škole (Oděvní design, Gra-na naší škole (Oděvní design, Gra-
fi cký design a Bytový design) dojde fi cký design a Bytový design) dojde 
k zajištění jazykové odborné přípra-k zajištění jazykové odborné přípra-
vy žáků na vysoké úrovni. Součástí vy žáků na vysoké úrovni. Součástí 
výukových modulů budou pracovní výukových modulů budou pracovní 
listy, metodické příručky a slovníč-listy, metodické příručky a slovníč-
ky pro odbornou terminologii. Na-ky pro odbornou terminologii. Na-
plánovány jsou aktivity uskutečňova-plánovány jsou aktivity uskutečňova-
né mimo prostory školy: programy a né mimo prostory školy: programy a 

exkurze v cizojazyčně mluvících ze-exkurze v cizojazyčně mluvících ze-
mích zaměřené na návštěvy galerií mích zaměřené na návštěvy galerií 
a kulturních center. Na podzim příští-a kulturních center. Na podzim příští-
ho školního roku se žáci vypraví na ho školního roku se žáci vypraví na 
pětidenní výjezd do Londýna, dvou-pětidenní výjezd do Londýna, dvou-
denní výjezd do Berlína a jednoden-denní výjezd do Berlína a jednoden-
ní výjezd do Drážďan. Výjezdy budou ní výjezd do Drážďan. Výjezdy budou 
připraveny v jarních měsících tohoto připraveny v jarních měsících tohoto 
roku, kdy se učitelé jazyků vydají na roku, kdy se učitelé jazyků vydají na 
přípravné cesty do cílových destina-přípravné cesty do cílových destina-
cí. Pilotní ověřování výukových mo-cí. Pilotní ověřování výukových mo-
dulů bude realizováno v měsících září dulů bude realizováno v měsících září 
– prosinec. Zároveň vznikne na škole – prosinec. Zároveň vznikne na škole 
plně vybavená jazyková laboratoř. Na plně vybavená jazyková laboratoř. Na 

nás učitele a celý realizační tým čeká nás učitele a celý realizační tým čeká 
mnoho práce. Práce, která nás bude mnoho práce. Práce, která nás bude 
bavit a která bude směřovat k zajíma-bavit a která bude směřovat k zajíma-
vé, poutavé výuce. Ta bude v mnoha vé, poutavé výuce. Ta bude v mnoha 
případech probíhat přímo v galeriích případech probíhat přímo v galeriích 
a ve městech plných architektury.a ve městech plných architektury.

Projekt je spolufi nancován z Ev-Projekt je spolufi nancován z Ev-
ropského sociálního fondu a státní-ropského sociálního fondu a státní-
ho rozpočtu České republiky v rám-ho rozpočtu České republiky v rám-
ci Operačního programu Vzdělávání ci Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost.pro konkurenceschopnost.

Za celý realizační týmZa celý realizační tým
Ing. Iva Bittnerová,Ing. Iva Bittnerová,

SŠ OGD Lysá nad LabemSŠ OGD Lysá nad Labem

Jaro je tu a probouzí se pomalu Jaro je tu a probouzí se pomalu 
a s rozvahou. Takže na čerpání a s rozvahou. Takže na čerpání 
energie po zimním období si mu-energie po zimním období si mu-
síme ještě chvíli počkat. Zámec-síme ještě chvíli počkat. Zámec-
ký park je již otevřený a to nás láká ký park je již otevřený a to nás láká 
k prvním letošním nesmělým pro-k prvním letošním nesmělým pro-
cházkám. Vždy, když naši rodinu cházkám. Vždy, když naši rodinu 
rozšíří nový klient, v rámci adapta-rozšíří nový klient, v rámci adapta-
ce kdy seznamujeme klienta s cho-ce kdy seznamujeme klienta s cho-
dem domova a životem v něm, je dem domova a životem v něm, je 
důležitou součástí tohoto adaptač-důležitou součástí tohoto adaptač-
ního procesu i seznámení s městem ního procesu i seznámení s městem 
Lysá nad Labem, s historií zámku Lysá nad Labem, s historií zámku 
a zámeckého parku. Je známo, že a zámeckého parku. Je známo, že 
příroda pozitivně nabíjí a posilu-příroda pozitivně nabíjí a posilu-
je. Tím se snažíme našim klientům je. Tím se snažíme našim klientům 
zpříjemnit mnohdy nelehký pře-zpříjemnit mnohdy nelehký pře-
chod z domácího nebo zdravotnic-chod z domácího nebo zdravotnic-
kého prostředí k nám, do domova. kého prostředí k nám, do domova. 
Rádi bychom, aby tento přechod Rádi bychom, aby tento přechod 
byl co nejcitlivější a klient se u nás byl co nejcitlivější a klient se u nás 
v domově cítil, pokud možno, co v domově cítil, pokud možno, co 
nejdříve alespoň z části jako doma.nejdříve alespoň z části jako doma.

Začátkem března jsme si za-Začátkem března jsme si za-
vzpomínali, jak se slavil a slaví Me-vzpomínali, jak se slavil a slaví Me-
zinárodní den žen. Tento svátek zinárodní den žen. Tento svátek 
je našim klientkám velice blízký je našim klientkám velice blízký 
a rádi si ho připomínají. Vzpomín-a rádi si ho připomínají. Vzpomín-
ky jsou úsměvné i poučné. Zámec-ky jsou úsměvné i poučné. Zámec-
ká kapela Šporkovjanka je na „roz-ká kapela Šporkovjanka je na „roz-
trhání“. V březnu měla hned dvě trhání“. V březnu měla hned dvě 
vystoupení a to v Klubech důchod-vystoupení a to v Klubech důchod-
ců v Krchlebích a v Hořátvi. Jsme ců v Krchlebích a v Hořátvi. Jsme 
moc rádi, že můžeme rozdávat ra-moc rádi, že můžeme rozdávat ra-
dost a dobrou náladu. Příchod jara dost a dobrou náladu. Příchod jara 
je v Lysé tradičně spojen s popu-je v Lysé tradičně spojen s popu-
lární výstavou Zemědělec – jaro lární výstavou Zemědělec – jaro 
2012. Pestrobarevná paleta květin 2012. Pestrobarevná paleta květin 
nás okouzlila, my neodolali a do nás okouzlila, my neodolali a do 
domova si nějakou tu květinu za-domova si nějakou tu květinu za-

koupili. U nás v domově jsme jaro koupili. U nás v domově jsme jaro 
přivítali vystoupením dětí ze ZŠ přivítali vystoupením dětí ze ZŠ 
TGM v Litoli, které nám přinesly TGM v Litoli, které nám přinesly 
pásmo jarních písniček a říkadel. pásmo jarních písniček a říkadel. 
Zpíváme a hrajeme na jednoduché Zpíváme a hrajeme na jednoduché 
hudební nástroje a připomínáme si hudební nástroje a připomínáme si 
písničky našeho mládí i při promí-písničky našeho mládí i při promí-
tání pořadů vysílaných v České te-tání pořadů vysílaných v České te-
levizi, které nahráváme a ukládá-levizi, které nahráváme a ukládá-
me do našeho hudebního archívu. me do našeho hudebního archívu. 
Pilně jsme pracovali a pracujeme Pilně jsme pracovali a pracujeme 
v naší dílně, a připravujeme vý-v naší dílně, a připravujeme vý-
robky s velikonoční tematikou tak, robky s velikonoční tematikou tak, 
abychom se dobře prezentovali na abychom se dobře prezentovali na 
tradiční Velikonoční výstavě na tradiční Velikonoční výstavě na 
Krajském úřadu SK, která proběh-Krajském úřadu SK, která proběh-
ne 4. dubna. Ve fi lmovém klubu ne 4. dubna. Ve fi lmovém klubu 
sledujeme fi lmy a dokumenty z na-sledujeme fi lmy a dokumenty z na-
šeho mládí. Nezapomínáme ani na šeho mládí. Nezapomínáme ani na 
víru. Probíhali pravidelně katolic-víru. Probíhali pravidelně katolic-
ké a evangelické bohoslužby. Spo-ké a evangelické bohoslužby. Spo-
lečně jsme s našimi jubilanty osla-lečně jsme s našimi jubilanty osla-
vili jejich narozeniny. Stále větší vili jejich narozeniny. Stále větší 
oblibu sklízí středeční odpoledne oblibu sklízí středeční odpoledne 
s křížovkami, Člověčem nezlob se s křížovkami, Člověčem nezlob se 
a mariášovými kartami. Také psí a mariášovými kartami. Také psí 
mazlíčci nás navštěvovali jako kaž-mazlíčci nás navštěvovali jako kaž-
dý měsíc.dý měsíc.

Kromě již zmiňované Ve-Kromě již zmiňované Ve-
likonoční výstavy na KÚ SK likonoční výstavy na KÚ SK 
nás čeká nás čeká vystoupení folklor-vystoupení folklor-
ního souboru Šáteček ze Se-ního souboru Šáteček ze Se-
mic a to 22. 4. od 9.30 hodin. mic a to 22. 4. od 9.30 hodin. 
Jste srdečně zváni.Jste srdečně zváni. Soubor je veli- Soubor je veli-
ce známý a úspěšný. Účastní se vy-ce známý a úspěšný. Účastní se vy-
stoupení a soutěží i v zahraničí. stoupení a soutěží i v zahraničí. 

Čekají nás Velikonoce a „Po-Čekají nás Velikonoce a „Po-
mlázka u nás v domově“. Ta je mlázka u nás v domově“. Ta je 
vždy veselá. Navštívíme opět lyské vždy veselá. Navštívíme opět lyské 
výstaviště a to výstavu Elegance výstaviště a to výstavu Elegance 

a Narcis 2012. Plánujeme také už a Narcis 2012. Plánujeme také už 
zmíněné procházky po zámeckém zmíněné procházky po zámeckém 
parku s historickým výkladem; parku s historickým výkladem; 
s Broukovištěm, Včelištěm, Hou-s Broukovištěm, Včelištěm, Hou-
bovištěm a to s klienty, kteří tuto bovištěm a to s klienty, kteří tuto 
zdejší specialitu ještě neznají. Kon-zdejší specialitu ještě neznají. Kon-
cem dubna se po domově rozletí rej cem dubna se po domově rozletí rej 
čarodějnic. čarodějnic. 

Ještě bychom rádi upozornili Ještě bychom rádi upozornili 
na omezený přístup k našemu do-na omezený přístup k našemu do-
movu vzhledem k probíhající dal-movu vzhledem k probíhající dal-
ší etapě „Revitalizace historické ší etapě „Revitalizace historické 
části města“. Vozidly je přístupný části města“. Vozidly je přístupný 
v současnosti pouze Žižkovou uli-v současnosti pouze Žižkovou uli-
cí. Ulice je obousměrná a řízená se-cí. Ulice je obousměrná a řízená se-
mafory. Pěší přístup omezen není. mafory. Pěší přístup omezen není. 
O dalším postupu Vás budeme dále O dalším postupu Vás budeme dále 
informovat jak v našich příspěv-informovat jak v našich příspěv-
cích, tak na našich nových webo-cích, tak na našich nových webo-
vých stránkách, které jsme nedáv-vých stránkách, které jsme nedáv-
no spustili. Podívejte se.no spustili. Podívejte se.

Závěrem bychom Vás rádi po-ávěrem bychom Vás rádi po-
zvali k nám do domova, na vý-zvali k nám do domova, na vý-
stavu moderního výtvarného stavu moderního výtvarného 
umění v rámci společného pro-umění v rámci společného pro-
jektu s Centrem seniorů Mělník jektu s Centrem seniorů Mělník 
s názvem „Ošetřovatel – výtvar-s názvem „Ošetřovatel – výtvar-
ník“. Své práce vystaví paní Mgr. ník“. Své práce vystaví paní Mgr. 
Art. Adriana Rohde Kabele, ak-Art. Adriana Rohde Kabele, ak-
tivizační pracovnice z CS Měl-tivizační pracovnice z CS Měl-
ník. Výstava s názvem „Takové ník. Výstava s názvem „Takové 
podivné království“ bude v do-podivné království“ bude v do-
mově k vidění do konce dubna mově k vidění do konce dubna 
a je prodejní. Zveme Vás k pro-a je prodejní. Zveme Vás k pro-
hlídce. Na konci minulého roku hlídce. Na konci minulého roku 
své práce vystavoval v domově své práce vystavoval v domově 
v Mělníce náš pracovník a to aka-v Mělníce náš pracovník a to aka-
demický malíř pan Gennadij demický malíř pan Gennadij 
Alexandrov.Alexandrov.

S přáním krásných jarních dnů.S přáním krásných jarních dnů.
Mgr. Jiří Hendrich, ředitelMgr. Jiří Hendrich, ředitel

Domov Na Zámku Lysá n. L.Domov Na Zámku Lysá n. L.
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Na naší Na naší 
škole se jez-škole se jez-
dí na lyžařský dí na lyžařský 
kurz v osmém kurz v osmém 
ročníku. Tak ročníku. Tak 
jsme se i my, jsme se i my, 
letošní osmá-letošní osmá-

ci, dočkali. V sobotu 4. 2. jsme vy-ci, dočkali. V sobotu 4. 2. jsme vy-
razili do Krkonoš, Dolní Lysečiny, razili do Krkonoš, Dolní Lysečiny, 
penzion Vinoř. Venku mrzlo, jen penzion Vinoř. Venku mrzlo, jen 
praštělo, ale jinak svítilo sluníč-praštělo, ale jinak svítilo sluníč-
ko. Krkonoše ležely pod bílou peři-ko. Krkonoše ležely pod bílou peři-
nou, úzká silnička k chatě byla sot-nou, úzká silnička k chatě byla sot-
va průjezdná a náš autobus musel va průjezdná a náš autobus musel 
mít čestný předvoj, aby vůbec pro-mít čestný předvoj, aby vůbec pro-
jel. Cíle však stejně nedosáhl, po-jel. Cíle však stejně nedosáhl, po-
sledních 200m jsme museli pěšky.sledních 200m jsme museli pěšky.

Po ubytování a obědě jsme hned Po ubytování a obědě jsme hned 
vyrazili na vlek na kopci Fičák. vyrazili na vlek na kopci Fičák. 
Rozjezdili jsme se a rozdělili se do Rozjezdili jsme se a rozdělili se do 
skupin, aby mohl začít výcvik. Stří-skupin, aby mohl začít výcvik. Stří-
dali jsme sjezdové lyže s běžkami dali jsme sjezdové lyže s běžkami 
a snowboardem. Běžky byly sku-a snowboardem. Běžky byly sku-
tečně zábavné, mnozí z nás je měly tečně zábavné, mnozí z nás je měly 
poprvé na noze, o krkolomné pády poprvé na noze, o krkolomné pády 
nebyla nouze, zejména při sjezdu.nebyla nouze, zejména při sjezdu.

Proč se svah jmenuje Fičák, Proč se svah jmenuje Fičák, 
jsme pochopili v úterý. Nebylo to jsme pochopili v úterý. Nebylo to 
kvůli ostré sjezdovce, ale protože kvůli ostré sjezdovce, ale protože 

Hurá na Fičák
ten den foukalo a na vrcholku kop-ten den foukalo a na vrcholku kop-
ce fi čelo až hrůza. Co nebylo upou-ce fi čelo až hrůza. Co nebylo upou-
táno, to odletělo, to hrozilo i slab-táno, to odletělo, to hrozilo i slab-
ším spolužákům.ším spolužákům.

Ve středu odpoledne jsme vy-Ve středu odpoledne jsme vy-
razili na běžecký výlet na hřebe-razili na běžecký výlet na hřebe-
ny. Došli jsme po hraniční cestě ny. Došli jsme po hraniční cestě 
s Polskem až na Lysečinskou bou-s Polskem až na Lysečinskou bou-
du. Tam jsme si dali čaj a čokolá-du. Tam jsme si dali čaj a čokolá-
du a sjížděli zpátky do údolí. Celé du a sjížděli zpátky do údolí. Celé 
3 km z kopce.3 km z kopce.

 Ve čtvrtek jsme všichni vyrazili  Ve čtvrtek jsme všichni vyrazili 
do Ski areálu Černá hora, abychom do Ski areálu Černá hora, abychom 
si vyzkoušeli naše lyžařské umění si vyzkoušeli naše lyžařské umění 
na velkých sjezdovkách. Kabinko-na velkých sjezdovkách. Kabinko-
vá lanovka jednoznačně vedla.vá lanovka jednoznačně vedla.

Poslední den jsme absolvova-Poslední den jsme absolvova-
li závody a večer jsme si rozdali li závody a večer jsme si rozdali 
ceny a odměny. Pokoj, kde se nej-ceny a odměny. Pokoj, kde se nej-
méně uklízelo, dostal čuníka a my méně uklízelo, dostal čuníka a my 
ostatní pamětní listy, které nám ostatní pamětní listy, které nám 
budou připomínat krásně prožitý budou připomínat krásně prožitý 
týden na horách. Ach, jo, „lyžák“ týden na horách. Ach, jo, „lyžák“ 
skončil, nezapomeneme. Ať žije skončil, nezapomeneme. Ať žije 
ten příští!ten příští!

D. Koníček, T. Krajíčková, D. Koníček, T. Krajíčková, 
T. Mejzrová, M. Svobodová, T. Mejzrová, M. Svobodová, 
T. Farkaš, J. Kříž, V. Haken, T. Farkaš, J. Kříž, V. Haken, 
M. Fiala a M. Lompart, 8.A M. Fiala a M. Lompart, 8.A 

Jako kaž-Jako kaž-
dý rok se dý rok se 
i letos žáci i letos žáci 
třetích roč-třetích roč-

níků Obchodní akademie Lysá níků Obchodní akademie Lysá 
nad Labem v rámci povinně vo-nad Labem v rámci povinně vo-
litelného předmětu marketing litelného předmětu marketing 
vydali do ulic provést marke-vydali do ulic provést marke-
tingový průzkum trhu výrob-tingový průzkum trhu výrob-
ku, který si zvolili pro svoji se-ku, který si zvolili pro svoji se-
minární práci. Letos se vyda-minární práci. Letos se vyda-
li do samého středu Prahy, do li do samého středu Prahy, do 
Obchodního centra Palladium.Obchodního centra Palladium.
Byla to dobrá volba, protože Byla to dobrá volba, protože 
centrum je živější než okrajo-centrum je živější než okrajo-
vé části Prahy, které navštívi-vé části Prahy, které navštívi-
li vloni. Žáci získali od respon-li vloni. Žáci získali od respon-
dentů hodně zajímavých odpo-dentů hodně zajímavých odpo-

Marketingový výzkum v Obchodním centru Palladium
vědí do svých předem připra-vědí do svých předem připra-
vených dotazníků, jako např., vených dotazníků, jako např., 
že firmu Kofola zná 98 % lidí že firmu Kofola zná 98 % lidí 
a 58 % kupuje jejich nápoje a žea 58 % kupuje jejich nápoje a že
nejznámějším výrobkem jsou nejznámějším výrobkem jsou 
tatarky od firmy Hellmann‘s.tatarky od firmy Hellmann‘s.
Překvapivá byla pro žáky také Překvapivá byla pro žáky také 
skutečnost, že je v lidech vel-skutečnost, že je v lidech vel-
ké povědomí o firmě Swarovski ké povědomí o firmě Swarovski 
Crystal společnost nebo znač-Crystal společnost nebo znač-
ce bot Converse. Další součástí ce bot Converse. Další součástí 
marketingového průzkumu byl marketingového průzkumu byl 
tzv. mystery shopping neboli fik-tzv. mystery shopping neboli fik-
tivní nákup, díky němuž se žáci tivní nákup, díky němuž se žáci 
dozvěděli více o prodeji výrob-dozvěděli více o prodeji výrob-
ku, o kterém píší svou seminár-ku, o kterém píší svou seminár-
ní práci. ní práci. 

Dagmar NovotnáDagmar Novotná
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Pozvánka na Majáles 2012
Pamatujete si, jaké to bylo před padesáti lety? Rádi byste se do těch dob vrátili? Anebo jste tehdy ještě 
nebyli na světě a tuto dobu znáte jen z hodin dějepisu? Přirostla-li Vám doba Beatles, Jimiho Hendrixe, 
Star Treku a JFK k srdci a chcete si zopakovat (nebo vyzkoušet), jak svět tehdy vypadal, anebo si prostě 
jen poslechnout pěknou hudbu, popít pivo a pobavit se s přáteli v příjemném prostředí pod nymburskými 
hradbami, rozhodně si nenechte ujít tradiční studentské slavnosti Majáles, které jako každý rok pořádá 
nymburské gymnázium, tentokrát v úterý 1. května. Průvod kostýmů na téma „60. léta“ vyráží ve 13.30 
hodin od Gymnázia Nymburk, kulturní program pod hradbami začíná ve 14.00 hodin. 

R. Novotný, M. Vecková (6XA)
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V úterý 21. V úterý 21. 
února se ko-února se ko-
lemjdoucí ne-lemjdoucí ne-
stačili divit. stačili divit. 
Do Masary-Do Masary-
kovy školy při-kovy školy při-

cházejí pohádkové, kouzelné a co víc cházejí pohádkové, kouzelné a co víc 
i strašidelné bytosti. Co se děje? Sla-i strašidelné bytosti. Co se děje? Sla-
víme Masopust. Pod maskami jsou víme Masopust. Pod maskami jsou 
schovaní malí školáci. Celý den si oni schovaní malí školáci. Celý den si oni 
i paní učitelky povídají o masopust-i paní učitelky povídají o masopust-
ních zvycích, ochutnávají masopust-ních zvycích, ochutnávají masopust-
ní dobroty, soutěží o nejlepší masku ní dobroty, soutěží o nejlepší masku 
a vše vrcholí tanečním rejem. a vše vrcholí tanečním rejem. 

 Náš letošní průvod masek zamí- Náš letošní průvod masek zamí-
řil do Domova Na Zámku. Po loňské řil do Domova Na Zámku. Po loňské 

Čtení a čte-Čtení a čte-
nářství jsou nářství jsou 
jedním ze zá-jedním ze zá-
kladních pilí-kladních pilí-
řů, na kterých řů, na kterých 
stojí kvalitní stojí kvalitní 

zapojení každého člověka do spo-zapojení každého člověka do spo-
lečnosti. Učitel ve škole by měl na-lečnosti. Učitel ve škole by měl na-
učit žáky správně číst a chápat pře-učit žáky správně číst a chápat pře-
čtený text.čtený text.

Čtení bude žákům pomáhat dál se Čtení bude žákům pomáhat dál se 
vzdělávat. Tím se dobře adaptují ne-vzdělávat. Tím se dobře adaptují ne-
jen na nové podmínky ve společnos-jen na nové podmínky ve společnos-
ti, trhu práce, ale čtení se pro mnohé ti, trhu práce, ale čtení se pro mnohé 
stane i zábavou. stane i zábavou. 

Učitelé na naší škole ovládají Učitelé na naší škole ovládají 
vhodné metody výuky, motivují žáky vhodné metody výuky, motivují žáky 
ke čtení a poskytují kvalitní zpět-ke čtení a poskytují kvalitní zpět-
nou vazbu. Sami čtou, sledují kniž-nou vazbu. Sami čtou, sledují kniž-
ní novinky a doporučují žákům kni-ní novinky a doporučují žákům kni-
hy, časopisy a texty, které jsou pro hy, časopisy a texty, které jsou pro 
ně vhodné. Nové metody výuky čte-ně vhodné. Nové metody výuky čte-
ní si učitelé osvojují při svém dalším ní si učitelé osvojují při svém dalším 
vzdělávání.     vzdělávání.     

Se žáky pravidelně navštěvuje-Se žáky pravidelně navštěvuje-
me místní knihovnu, kde jsou děti me místní knihovnu, kde jsou děti 
z prvních tříd pasovány na čtenáře. z prvních tříd pasovány na čtenáře. 
Školní knihovna poskytuje dostatek Školní knihovna poskytuje dostatek 
vhodných knih k doplňkové četbě.    vhodných knih k doplňkové četbě.    

Každým rokem škola dokupuje Každým rokem škola dokupuje 
nové tituly. Odebíráme dětské časo-nové tituly. Odebíráme dětské časo-
pisy. K prohloubení čtenářských do-pisy. K prohloubení čtenářských do-
vedností nám určitě dobře poslouží vedností nám určitě dobře poslouží 
i dvě nově zařízené počítačové pra-i dvě nově zařízené počítačové pra-
covny.               covny.               

S dětmi jezdíme na výlety do míst, S dětmi jezdíme na výlety do míst, 
kde se autoři knih narodili a kde se kde se autoři knih narodili a kde se 
často odehrává děj jejich příběhů. často odehrává děj jejich příběhů. 
V loňském roce jsme byli v Hrusi-V loňském roce jsme byli v Hrusi-
cích, kde se narodil a prožil dětství cích, kde se narodil a prožil dětství 
Josef Lada.Josef Lada.

V září rádi navštěvujeme Polab-V září rádi navštěvujeme Polab-
ský knižní veletrh v Lysé nad Labem. ský knižní veletrh v Lysé nad Labem. 
Byli bychom rádi, kdyby se zde pre-Byli bychom rádi, kdyby se zde pre-
zentovalo více autorů literatury pro zentovalo více autorů literatury pro 
děti a mládež. děti a mládež. 

Ve druhé třídě realizujeme pro-Ve druhé třídě realizujeme pro-

jekt Pohádková čítárna. Je zaměřen jekt Pohádková čítárna. Je zaměřen 
na rozvoj prvopočátečního čtení, ja-na rozvoj prvopočátečního čtení, ja-
zykovou komunikaci, slohovou vý-zykovou komunikaci, slohovou vý-
chovu a podporu čtenářství v rodi-chovu a podporu čtenářství v rodi-
ně. Děti se každý měsíc seznamují ně. Děti se každý měsíc seznamují 
s jinou pohádkovou bytostí. Vyhle-s jinou pohádkovou bytostí. Vyhle-
dávají o ní knížky, popisují ji, vy-dávají o ní knížky, popisují ji, vy-
pracovávají tematické pracovní lis-pracovávají tematické pracovní lis-
ty, které pro ně vytvářím. V někte-ty, které pro ně vytvářím. V někte-
rých textech najdou svá jména nebo rých textech najdou svá jména nebo 
v nich i vystupují. Vytvářejí si svoji v nich i vystupují. Vytvářejí si svoji 
první knížku, ve které jsou jejich ilu-první knížku, ve které jsou jejich ilu-
strace. Do hodin čtení si zveme hos-strace. Do hodin čtení si zveme hos-
ty, kteří mají jednoduchý úkol – musí ty, kteří mají jednoduchý úkol – musí 
přinést a představit nám svoji oblíbe-přinést a představit nám svoji oblíbe-
nou dětskou knížku.nou dětskou knížku.

Hosté nosí i starší knihy, které si Hosté nosí i starší knihy, které si 
v jejich rodinách předávají generace. v jejich rodinách předávají generace. 
Děti tak mohou srovnávat, jak vypa-Děti tak mohou srovnávat, jak vypa-
dala knížka v době, kdy jejich praro-dala knížka v době, kdy jejich praro-
diče byli malí a jak vypadá dnes. Je diče byli malí a jak vypadá dnes. Je 
pro děti velmi podnětné, že mohou pro děti velmi podnětné, že mohou 
vidět, jak si dospělí knih váží a opa-vidět, jak si dospělí knih váží a opa-
trují je. Každý host se s námi vyfotí trují je. Každý host se s námi vyfotí 
a zapíše se do kroniky.    a zapíše se do kroniky.    

Velmi si vážíme rodičů, kteří svým Velmi si vážíme rodičů, kteří svým 
dětem knížky kupují, i když je to fi -dětem knížky kupují, i když je to fi -
nančně náročné.nančně náročné.

Protože si děti za pořádnou prá-Protože si děti za pořádnou prá-
ci zaslouží odměnu, připravily jsme ci zaslouží odměnu, připravily jsme 
pro ně s kolegynípro ně s kolegyní

Mgr. Danielou Škodovou ve ško-Mgr. Danielou Škodovou ve ško-
le Čtení v pyžamu. Budeme spát ve le Čtení v pyžamu. Budeme spát ve 
škole a přidáme se tak 30. března škole a přidáme se tak 30. března 
k akci knihoven Noc s Andersenem. k akci knihoven Noc s Andersenem. 
Na dobrodružství ve škole se těšíme Na dobrodružství ve škole se těšíme 
my i děti. Vydařila se nám i návště-my i děti. Vydařila se nám i návště-
va České televize. S dětmi jsme si va České televize. S dětmi jsme si 
prohlédli studia, kde se natáčí zná-prohlédli studia, kde se natáčí zná-
mé pořady. Pro děti byla asi nejzají-mé pořady. Pro děti byla asi nejzají-
mavější účast na natáčení Kouzelné mavější účast na natáčení Kouzelné 
školky s Michalem.školky s Michalem.

V naší škole není nuda, protože V naší škole není nuda, protože 
nás čekají další čtenářská dobro-nás čekají další čtenářská dobro-
družství. družství. 

 Mgr. Alena KoňaříkováMgr. Alena Koňaříková
 učitelka ZŠ Bedřicha Hrozného učitelka ZŠ Bedřicha Hrozného

Rozvoj prvopočátečního čtení 
na 1. stupni ZŠ Bedřicha Hrozného

Masopust

úspěšné návštěvě jsme dostali   po-úspěšné návštěvě jsme dostali   po-
zvánku a obyvatelé i personál se na zvánku a obyvatelé i personál se na 
nás už těšili. Zazpívali jsme, přednesli nás už těšili. Zazpívali jsme, přednesli 
říkadla, zatančili a přinesli dobrou ná-říkadla, zatančili a přinesli dobrou ná-
ladu a zábavu. Děti se nemohly odtrh-ladu a zábavu. Děti se nemohly odtrh-
nout od vyprávění a výrobků babiček nout od vyprávění a výrobků babiček 
a dědečků v zámecké knihovně pře-a dědečků v zámecké knihovně pře-
měněné na dílnu. Dohodli jsme si pro-měněné na dílnu. Dohodli jsme si pro-
to hned další návštěvu, při které nám to hned další návštěvu, při které nám 
především babičky slibily naučit háč-především babičky slibily naučit háč-
kovat i jiné ruční práce. Cestou domů kovat i jiné ruční práce. Cestou domů 
nás hřály nejen první nesmělé sluneč-nás hřály nejen první nesmělé sluneč-
ní paprsky, ale i dobrý pocit z návštěvy ní paprsky, ale i dobrý pocit z návštěvy 
u přátel.u přátel.

za žáky a učitele 1. stupně za žáky a učitele 1. stupně 
ZŠ B. Hrozného Miluše MrázováZŠ B. Hrozného Miluše Mrázová

R. Matys: ČteníR. Matys: Čtení
Odleva napravo a potom zase zpátky.Odleva napravo a potom zase zpátky.
Tohle je slovo. To věta. A to zase tisíc vět.                   Tohle je slovo. To věta. A to zase tisíc vět.                   
Jak je to pěkné sám trefi t do pohádky!Jak je to pěkné sám trefi t do pohádky!
S básničkou potkat se a jet s ní na výlet!S básničkou potkat se a jet s ní na výlet!

Malí recitá-Malí recitá-
toři na naší toři na naší 
škole měli v škole měli v 
minulém týd-minulém týd-
nu napilno.nu napilno.

V úterý 28. V úterý 28. 
února změřili své síly ve školním února změřili své síly ve školním 
kole a hned ve středu 7. března je če-kole a hned ve středu 7. března je če-
kalo okresní kolo v Nymburce.kalo okresní kolo v Nymburce.

Školní kolo recitační soutěžeŠkolní kolo recitační soutěže
Školního kola recitační soutěže se Školního kola recitační soutěže se 

zúčastnili  pouze žáci 1. stupně. Kaž-zúčastnili  pouze žáci 1. stupně. Kaž-
dá třída si ve svém třídním kole vy-dá třída si ve svém třídním kole vy-
brala 2 - 3 nejlepší recitátory, kte-brala 2 - 3 nejlepší recitátory, kte-
ří postoupili právě do kola školního. ří postoupili právě do kola školního. 
Školní kolo se konalo v příjemné at-Školní kolo se konalo v příjemné at-
mosféře a recitátoři přednášeli vel-mosféře a recitátoři přednášeli vel-
mi hezké básničky a  zajímavé tex-mi hezké básničky a  zajímavé tex-
ty. Odměnou vystoupení byl potlesk ty. Odměnou vystoupení byl potlesk 
obecenstva. Bylo opravdu těžké vy-obecenstva. Bylo opravdu těžké vy-
brat jen 3 nejúspěšnější. První dva brat jen 3 nejúspěšnější. První dva 
nejúspěšnější z každé kategorie po-nejúspěšnější z každé kategorie po-
stoupili do okresního kola.stoupili do okresního kola.

Reprezentovat nás budou Tereza Reprezentovat nás budou Tereza 
Grzesíková, Michal Kubala, Adéla Grzesíková, Michal Kubala, Adéla 
Zachariášová a Zuzana Opluštilová.Zachariášová a Zuzana Opluštilová.

Recitační soutěž – I. stupeň
 Zde budou recitovat jako oprav- Zde budou recitovat jako oprav-

doví herci v divadle. Posoudí je po-doví herci v divadle. Posoudí je po-
rota složená z odborníků. Naše ško-rota složená z odborníků. Naše ško-
la zde soutěží pravidelně a máme la zde soutěží pravidelně a máme 
i mnohé úspěchy. Čestná uznání i mnohé úspěchy. Čestná uznání 
i postup do celostátního kola. Vel-i postup do celostátního kola. Vel-
mi nás těší zájem o mluvené slovo mi nás těší zájem o mluvené slovo 
a poezii. Daří se nám spolupraco-a poezii. Daří se nám spolupraco-
vat s místní knihovnou. Paní uči-vat s místní knihovnou. Paní uči-
telky nabízí žákům zajímavé texty telky nabízí žákům zajímavé texty 
a uvědomují si, že rozvoj slovní zá-a uvědomují si, že rozvoj slovní zá-
soby a pěkná úroveň naší krásné soby a pěkná úroveň naší krásné 
češtiny je dobrým předpokladem češtiny je dobrým předpokladem 
pro celkovou úroveň vzdělaného pro celkovou úroveň vzdělaného 
člověka. člověka. 

Doufáme, že u poezie a prózy vy-Doufáme, že u poezie a prózy vy-
drží  a i v dalším roce nás potěší svý-drží  a i v dalším roce nás potěší svý-
mi výkony.mi výkony.

Výsledková listina recitační soutěžeVýsledková listina recitační soutěže
Školní kolo 28. 2. 2012Školní kolo 28. 2. 2012
První  kategorie: 2. - 3. třídaPrvní  kategorie: 2. - 3. třída
1. místo - Tereza Grzesíková 3.A1. místo - Tereza Grzesíková 3.A
2. místo - Michal Kubala 2.B2. místo - Michal Kubala 2.B
3. místo - Kristýna Štěrbová 2.A3. místo - Kristýna Štěrbová 2.A
Druhá kategorie: 4. - 5. třídaDruhá kategorie: 4. - 5. třída
1. místo - Adéla Zachariášová  5.B1. místo - Adéla Zachariášová  5.B
2. místo - Zuzana Opluštilová 5.B2. místo - Zuzana Opluštilová 5.B
3. místo - Julie Kárníková 5.A3. místo - Julie Kárníková 5.A

Porota - paní učitelky:  Jana Cha-Porota - paní učitelky:  Jana Cha-
lupová, Lenka Müllerová, Olga Šan-lupová, Lenka Müllerová, Olga Šan-
derová, Soňa Votavová.derová, Soňa Votavová.

Za porotu Soňa VotavováZa porotu Soňa Votavová



4/2012 LISTY města Lysé nad Labem   15

Mateřské centrum Parníček zve malé i velké na

REJ ČARODĚJNIC
A ČARODĚJŮ

ve čtvrtek 26.4.2012
od 16.00 hodin

A CO NEBUDE
CHYBĚT?

Divadélko z Křivoklátu
rejdění s čarodějnicí

čarodějné hrátky
kouzelná odměna

OHEŇ - na pálení čarodějnic
i na opékání buřtů

Di
r

OHEŇ -

VSTUPNÉ:

50 Kč za dítě, dospělý zdarma

V Čelákovicích a Brandýse n. L. funguje již druhým rokem ekologická 
školka rodinného typu. Zdravá domácí strava s použitím bio potravin 
a každodenní pobyt venku za každého počasí je základní fi lozofi í školky.
Každý pedagog má na starosti maximálně 10 dětí. Individuální přístup 
ke každému dítěti je tedy samozřejmostí. Část výtvarných a hudebních 
dílen je vedena v angličtině. Děti se tak učí novému jazyku přirozenou, 
hravou a nenásilnou formou, stejně jako svému mateřskému jazyku. 
Mezi pedagogické pracovníky školky se řadí rovněž muži – učitelé, 
kteří dávají školce svým mužským přístupem novou dimenzi.
Datum zápisu:
2. 5. a 9. 5. 2012 v 16-18 hodin, Jiráskova 243, 250 88 Čelákovice
3. 5. a 10. 5. 2012 v 16-18 hodin, Výletní 1240, 250 01  Brandýs n. L. 
Kontakt:
Eko školka Ekolandia s.r.o., www.ekolandia.cz 
tel.: Eva Slaná - 777 357 387, tel.: Jana Teichertová - 736 437 829

Eko školka Ekolandia vyhlašuje
Zápis dětí na školní rok 2012/2013

Herna:
pondělí, pátek: 9 – 12
úterý, středa, čtvrtek: 9 - 12, 14 - 18

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

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

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

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

Anglická odpolední školka s rodilou mluvčí 
pro děti od 3 do 6 let
- každé pondělí 13.00 - 17.00 hodin
  JEŠTĚ NĚKOLIK VOLNÝCH MÍST

5.4.2012 od 16.15 do 17.15 hodin
VELIKONOČNÍ ZDOBENÍ PERNÍČKŮ
- nechte své děti rozvíjet svojí fantazii 
 a zručnost, přijďte si k nám ozdobit  
 perníčky, vše budeme mít připravené

5.4.2012 od 17.00 do 18.00 hodin
VOLNĚ PRODEJNÁ LÉČIVA 
V TĚHOTENSTVÍ A PŘI KOJENÍ
- beseda s doktorkou farmacie PharmDr. 
 I. Doležalovou
- víte, jaké volně prodejné léky může žena 
 v těhotenství a v době kojení, které neublíží 
 plodu ani narozenému miminku?

19.4.2012 od 10.30 do 11.30 hodin
ŠÁTKY NA NOŠENÍ DĚTÍ, NOSÍTKA
- výhody a nevýhody nošení dětí v šátku, 
 klokance, nosítkách; 
 naučíte se také správně vázat šátek

POHYBOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI:
- cvičení od 1,5 do 4 let 
 (po, út, čt dopoledne)
- taekwon-do (čtvrtek odpoledne)
- zumbatomic (úterý odpoledne)
- tanečky (středa odpoledne)
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Letošního roku oslaví Zvláštní Letošního roku oslaví Zvláštní 
škola v Lysé nad Labem 50 let svého škola v Lysé nad Labem 50 let svého 
trvání. V roce 1968 jsem zde nastou-trvání. V roce 1968 jsem zde nastou-
pila jako učitelka a v roce 1991 ode-pila jako učitelka a v roce 1991 ode-
šla do důchodu. Ráda bych se po-šla do důchodu. Ráda bych se po-
dělila o některé vzpomínky na tuto dělila o některé vzpomínky na tuto 
dobu.dobu.

Ve svých začátcích sídlila ško-Ve svých začátcích sídlila ško-
la ve 2. patře nynějšího zdravotního la ve 2. patře nynějšího zdravotního 
střediska. Učili jsme v sekretariátu střediska. Učili jsme v sekretariátu 
MV KSČ, kde nám bylo postupně MV KSČ, kde nám bylo postupně 
uvolňováno více místností. V největ-uvolňováno více místností. V největ-
ší z nich, nynější čekárně a ordinaci ší z nich, nynější čekárně a ordinaci 
MUDr. Daleckého, byla jedna učebna MUDr. Daleckého, byla jedna učebna 
s ředitelnou. Ředitelna byla oddělena s ředitelnou. Ředitelna byla oddělena 
od třídy pouze 2 knihovnami. Další od třídy pouze 2 knihovnami. Další 
třídy byly podstatně menší. Vtěsna-třídy byly podstatně menší. Vtěsna-
lo se do nich 7 lavic ve dvou řadách lo se do nich 7 lavic ve dvou řadách 
a psací stůl pro učitele. Plechové ta-a psací stůl pro učitele. Plechové ta-
bule byly přibité na zdi. U nich stá-bule byly přibité na zdi. U nich stá-
la stolička s plechovým umyvadlem, la stolička s plechovým umyvadlem, 
houbou a hadrem na tabuli. Voda houbou a hadrem na tabuli. Voda 
se nosila v kbelíku. Vodovod byl jen se nosila v kbelíku. Vodovod byl jen 
v jedné třídě a koupelně se záchodem. v jedné třídě a koupelně se záchodem. 
Víceúčelová velká místnost slouži-Víceúčelová velká místnost slouži-
la jako sborovna, kde byl stůl, židle, la jako sborovna, kde byl stůl, židle, 
věšák a dvou plotýnkový vařič. Dále věšák a dvou plotýnkový vařič. Dále 
jako tělocvična s 2 žíněnkami, brad-jako tělocvična s 2 žíněnkami, brad-
ly, kozou, švihadly a míči, dílna, stál ly, kozou, švihadly a míči, dílna, stál 
zde ponk a ruční nářadí bylo uklizené zde ponk a ruční nářadí bylo uklizené 
v krabicích a kabinet s asi dvěma de-v krabicích a kabinet s asi dvěma de-
sítkami obrazů a obrázků pro vyvoze-sítkami obrazů a obrázků pro vyvoze-
ní písmen v 1. třídě a několika země-ní písmen v 1. třídě a několika země-
pisnými mapami.pisnými mapami.

Učili jsme z učebnic posbíra-Učili jsme z učebnic posbíra-
ných na základních školách a vybí-ných na základních školách a vybí-
rali příslušné pasáže podle potře-rali příslušné pasáže podle potře-
by. Pomůcky jsme si vyráběli větši-by. Pomůcky jsme si vyráběli větši-
nou sami a návody k nim si předávali nou sami a návody k nim si předávali 
s kolegy z ostatních zvláštních škol. s kolegy z ostatních zvláštních škol. 
V každé třídě bylo nejvýše 13 dětí V každé třídě bylo nejvýše 13 dětí 
a většinou se učilo v odděleních. Se-a většinou se učilo v odděleních. Se-
šel se například druhý postupný roč-šel se například druhý postupný roč-
ník se sedmým a podobně. Ve 4 tří-ník se sedmým a podobně. Ve 4 tří-
dách se učili žáci 1. - 9. tříd postup-dách se učili žáci 1. - 9. tříd postup-
ného ročníku, kteří se sjížděli ze ši-ného ročníku, kteří se sjížděli ze ši-
rokého okolí a některé museli rodi-rokého okolí a některé museli rodi-
če vozit sami. Děti si brzy zvykly na če vozit sami. Děti si brzy zvykly na 
daný režim. Zklidnily se, zvyšovalo daný režim. Zklidnily se, zvyšovalo 
se jejich sebevědomí a zaznamená-se jejich sebevědomí a zaznamená-
valy první úspěchy. Ve třídách se se-valy první úspěchy. Ve třídách se se-
šli žáci s různým postižením a vzá-šli žáci s různým postižením a vzá-
jemně si pomáhali. Hodně dětí bylo jemně si pomáhali. Hodně dětí bylo 
manuálně velice zručných a dnes manuálně velice zručných a dnes 
jsou z nich šikovní řemeslníci.jsou z nich šikovní řemeslníci.

Jsem ráda, že jsem v této škole Jsem ráda, že jsem v této škole 
učila. Byli jsme sehraná parta. Věři-učila. Byli jsme sehraná parta. Věři-
li jsme si, povzbuzovali se a měli se li jsme si, povzbuzovali se a měli se 
rádi. Zůstalo mi z té doby několik rádi. Zůstalo mi z té doby několik 
přítelkyň. Paní ředitelka Irena Saj-přítelkyň. Paní ředitelka Irena Saj-
frtová byla velkorysá a chápavá. Po-frtová byla velkorysá a chápavá. Po-
vzbuzovala nás a vždy se zastala nás vzbuzovala nás a vždy se zastala nás 
i dětí. Často vzbuzovala nevoli tím, i dětí. Často vzbuzovala nevoli tím, 
že pro nás vymohla, co jinde nešlo. že pro nás vymohla, co jinde nešlo. 
Škoda, že už není mezi námi. Dále Škoda, že už není mezi námi. Dále 

Malé ohlédnutí
paní Hana Hajná, chápavá, veselá paní Hana Hajná, chápavá, veselá 
a empatická. Z jejího milého přá-a empatická. Z jejího milého přá-
telství se těším dodnes. Ještě jedna telství se těším dodnes. Ještě jedna 
žena ztepilé postavy patřila do této žena ztepilé postavy patřila do této 
počáteční existence zvláštní ško-počáteční existence zvláštní ško-
ly. Nikdy neztrácela nadhled, umě-ly. Nikdy neztrácela nadhled, umě-
la nás rozveselit i podržet. Jitko Ka-la nás rozveselit i podržet. Jitko Ka-
livodová, kamarádko a utěšitelko, livodová, kamarádko a utěšitelko, 
myslím Tebe. Dobrým duchem ško-myslím Tebe. Dobrým duchem ško-
ly byla paní Dušáková, naše oběta-ly byla paní Dušáková, naše oběta-
vá školnice. Muže a jejich pohled vá školnice. Muže a jejich pohled 
na svět zastupoval Jaroslav Smít-na svět zastupoval Jaroslav Smít-
ka. Paní ředitelka se ho ujala po roce ka. Paní ředitelka se ho ujala po roce 
1968, kdy o bývalého ředitele a vy-1968, kdy o bývalého ředitele a vy-
loučeného straníka nikdo nestál.loučeného straníka nikdo nestál.

Většina rodičů byla skvělá. Dů-Většina rodičů byla skvělá. Dů-
věřovali jsme si a radili se spolu „co věřovali jsme si a radili se spolu „co 
dělat a čeho nechat“ a do dneška se dělat a čeho nechat“ a do dneška se 
k sobě hlásíme, stejně jako s jejich k sobě hlásíme, stejně jako s jejich 
dětmi. Byly mezi nimi i solitéry. Tatí-dětmi. Byly mezi nimi i solitéry. Tatí-
nek, který si občas vzpomněl na svou nek, který si občas vzpomněl na svou 
bohužel jen trestající funkci. Jednou bohužel jen trestající funkci. Jednou 
za čas se objevil ve škole se šňůrou za čas se objevil ve škole se šňůrou 
od žehličky v ruce. Z jeho dvou syn-od žehličky v ruce. Z jeho dvou syn-
ků jsme hned mezi dveřmi udělali ků jsme hned mezi dveřmi udělali 
bezmála andílky. I když před necelou bezmála andílky. I když před necelou 
hodinou jeden z nich prohlašoval, hodinou jeden z nich prohlašoval, 
že „mít v ruce fl ašku, tak bych to tu že „mít v ruce fl ašku, tak bych to tu 
srovnal“. Nebo maminka, jejíž syn srovnal“. Nebo maminka, jejíž syn 
chodil do školy tak špinavý, že jsem chodil do školy tak špinavý, že jsem 
se jednou neudržela. Na dotaz, zda se jednou neudržela. Na dotaz, zda 
to nevidí, odpověděla, že mám prav-to nevidí, odpověděla, že mám prav-
du, ona že špatně vidí. Také chodil du, ona že špatně vidí. Také chodil 
často za školu, přinesl i „omluven-často za školu, přinesl i „omluven-
ku“ z hostince U krále Václava s ra-ku“ z hostince U krále Václava s ra-
zítkem a podpisem hostinského. Do-zítkem a podpisem hostinského. Do-
hodly jsme se, že ho maminka bude hodly jsme se, že ho maminka bude 
do školy vodit. Nemělo to dlouhého do školy vodit. Nemělo to dlouhého 
trvání. Malý záškolák se jí před ná-trvání. Malý záškolák se jí před ná-
dražím ztratil mezi autobusy a ma-dražím ztratil mezi autobusy a ma-
minka dorazila sama. Jindy, kolem minka dorazila sama. Jindy, kolem 
půlnoci, přivezli synka domů pří-půlnoci, přivezli synka domů pří-
slušníci VB. V té době zde byl cirkus slušníci VB. V té době zde byl cirkus 
a obyvatelé jedné maringotky zjistili, a obyvatelé jedné maringotky zjistili, 
že mají o jedno dítě navíc. Dodnes li-že mají o jedno dítě navíc. Dodnes li-
tuji, že jsem si neschovala žákovské tuji, že jsem si neschovala žákovské 
knížky dvou děvčátek. Jejich mamin-knížky dvou děvčátek. Jejich mamin-
ka na každý vzkaz reagovala obsáh-ka na každý vzkaz reagovala obsáh-
le a po svém.le a po svém.

Z daleko pozdější doby jsou naše Z daleko pozdější doby jsou naše 
každoročně pořádané školy v příro-každoročně pořádané školy v příro-
dě. Jezdilo se do Karlova v Jizerských dě. Jezdilo se do Karlova v Jizerských 
horách nebo do Temného dolu v Kr-horách nebo do Temného dolu v Kr-
konoších. Jejich organizace i přípra-konoších. Jejich organizace i přípra-
va se podobala vojenským manév-va se podobala vojenským manév-
rům. Bylo nutné připravit míče, pál-rům. Bylo nutné připravit míče, pál-
ky, sítě, stolní hry, ale i učebnice, se-ky, sítě, stolní hry, ale i učebnice, se-
šity a psací potřeby. Pro děvčata ple-šity a psací potřeby. Pro děvčata ple-
tení a vyšívání. Pro ty menší omalo-tení a vyšívání. Pro ty menší omalo-
vánky, hračky a časopisy. Neméně vánky, hračky a časopisy. Neméně 
pečlivě se připravovala i paní Cuco-pečlivě se připravovala i paní Cuco-
vá, naše milá a výborná kuchařka. vá, naše milá a výborná kuchařka. 
Nějaký čas před cestou shromažďo-Nějaký čas před cestou shromažďo-
vala kuchyňské zásoby, musela na-vala kuchyňské zásoby, musela na-
koupit řadu potravin, protože na koupit řadu potravin, protože na 

chatu se dováželo pouze pečivo. Vel-chatu se dováželo pouze pečivo. Vel-
kým příspěvkem byly brambory a ze-kým příspěvkem byly brambory a ze-
lenina od JZD, marmeláda, kompo-lenina od JZD, marmeláda, kompo-
ty a jiné od rodičů. Živit osmdesátku ty a jiné od rodičů. Živit osmdesátku 
účastníků dalo zabrat.účastníků dalo zabrat.

V den D předjel před školu auto-V den D předjel před školu auto-
bus s přívěsem (malou kabinkou). bus s přívěsem (malou kabinkou). 
Naložili jsme vše, co bylo nashro-Naložili jsme vše, co bylo nashro-
mážděno, přidali obrovské hrnce mážděno, přidali obrovské hrnce 
a vařečky paní Cucové, kufr náhrad-a vařečky paní Cucové, kufr náhrad-
ního oblečení po našich dětech, na ního oblečení po našich dětech, na 
který pamatovala paní Hajná. Paní který pamatovala paní Hajná. Paní 
ředitelce byly odevzdány léky, které ředitelce byly odevzdány léky, které 
některé děti musely užívat. Končilo některé děti musely užívat. Končilo 
se naložením molitanových matra-se naložením molitanových matra-
cí - přistýlek do přívěsu. V něm také cí - přistýlek do přívěsu. V něm také 
cestovala posádka starších chlapců. cestovala posádka starších chlapců. 
Rozvalovali se na matracích a jejich Rozvalovali se na matracích a jejich 
pýcha sahala k nebesům. Zaslouži-pýcha sahala k nebesům. Zaslouži-
li se o naložení i vyložení všeho po-li se o naložení i vyložení všeho po-
třebného. Nepostradatelným vyba-třebného. Nepostradatelným vyba-
vením chaty byla pračka. Již dříve vením chaty byla pračka. Již dříve 
zmiňovaná maminka vybavovala své zmiňovaná maminka vybavovala své 
dcerky kufrem (podle nás) špinavé-dcerky kufrem (podle nás) špinavé-
ho oblečení. Paní Fridrichová zaha-ho oblečení. Paní Fridrichová zaha-
jovala pobyt praním. Další oblečení jovala pobyt praním. Další oblečení 
přibylo po vycházkách a volných zá-přibylo po vycházkách a volných zá-
bavách dětí.bavách dětí.

Vrcholem některých večerů byly Vrcholem některých večerů byly 
diskotéky. Na ně si dívky nezapo-diskotéky. Na ně si dívky nezapo-
mněly přivézt pečlivě vybrané šmin-mněly přivézt pečlivě vybrané šmin-
ky. A my jsme se nestačili divit. Jací ky. A my jsme se nestačili divit. Jací 
motýli se z dívek vyklubali a kolik motýli se z dívek vyklubali a kolik 
v sobě naše děti mají pohybového v sobě naše děti mají pohybového 
nadání. A chlapci se k nim rázem nadání. A chlapci se k nim rázem 
chovali pozorně a někteří ostýcha-chovali pozorně a někteří ostýcha-
vě. Zlatým hřebem na závěr pobytu vě. Zlatým hřebem na závěr pobytu 
byla „cesta odvahy“. Za chatou se vi-byla „cesta odvahy“. Za chatou se vi-
nula cesta lesem ke hřbitovu. Po ní nula cesta lesem ke hřbitovu. Po ní 
po setmění procházely dvojice dob-po setmění procházely dvojice dob-
rovolníků. Byly to starší děti vyba-rovolníků. Byly to starší děti vyba-
vené baterkou. Podél cesty se ukrý-vené baterkou. Podél cesty se ukrý-
vali učitelé. Občas zapraskala větev vali učitelé. Občas zapraskala větev 
či bliklo světýlko. Jednou se muse-či bliklo světýlko. Jednou se muse-
la paní Poborská kvapem přemís-la paní Poborská kvapem přemís-
tit, neboť psychické napětí nevydr-tit, neboť psychické napětí nevydr-
žel močový měchýř a chlapec si mu-žel močový měchýř a chlapec si mu-
sel ulevit zrovna v místě úkrytu paní sel ulevit zrovna v místě úkrytu paní 
učitelky. Ostatní děti s napětím a vy-učitelky. Ostatní děti s napětím a vy-
kulenýma očima sledovaly líčení kulenýma očima sledovaly líčení 

„přeživších“ a my dospělí jsme se ve-„přeživších“ a my dospělí jsme se ve-
čer chechtali hláškám, které jsme vy-čer chechtali hláškám, které jsme vy-
slechli. V Temném dolu byly zase ob-slechli. V Temném dolu byly zase ob-
líbené průzkumné cesty po březích líbené průzkumné cesty po březích 
řeky Úpy. Chodilo se v řečišti po ka-řeky Úpy. Chodilo se v řečišti po ka-
menech a hrdina byl ten, kdo si ne-menech a hrdina byl ten, kdo si ne-
nabral do holinek.nabral do holinek.

V roce 1976 jsme se stěhovali do V roce 1976 jsme se stěhovali do 
školy v Litoli. Byli jsme na vrcholu školy v Litoli. Byli jsme na vrcholu 
blaha. Čekaly nás světlé a prostor-blaha. Čekaly nás světlé a prostor-
né učebny, vybavené listovými tabu-né učebny, vybavené listovými tabu-
lemi, umyvadlem s tekoucí vodou. lemi, umyvadlem s tekoucí vodou. 
Stolky a židle odpovídaly velikost-Stolky a židle odpovídaly velikost-
ně věku dětí. Malým zázrakem byla ně věku dětí. Malým zázrakem byla 
i tělocvična a prostory kolem školy. i tělocvična a prostory kolem školy. 
Kromě toho v blízké vile byla škol-Kromě toho v blízké vile byla škol-
ní kuchyně a jídelna. V té kralovala ní kuchyně a jídelna. V té kralovala 
paní Cucová se svou pomocnicí. Ne-paní Cucová se svou pomocnicí. Ne-
jen, že výborně vařila, ale dbala, aby jen, že výborně vařila, ale dbala, aby 
její výtvory byly kulturně zkonzumo-její výtvory byly kulturně zkonzumo-
vány. Ne „tlustý na lžíci a libový do vány. Ne „tlustý na lžíci a libový do 
ruky“, jak informoval v jiné škole žák ruky“, jak informoval v jiné škole žák 
školního inspektora. Našly se tu i díl-školního inspektora. Našly se tu i díl-
ny pro pracovní vyučování chlapců ny pro pracovní vyučování chlapců 
a dívek a školní družina. Přibyli noví a dívek a školní družina. Přibyli noví 
kolegové. Jak nevzpomenout pečli-kolegové. Jak nevzpomenout pečli-
vost a skromnost Jaroslava Nováka, vost a skromnost Jaroslava Nováka, 
pragmatičnost Líby Poborské, dru-pragmatičnost Líby Poborské, dru-
žinářku Manku Fridrichovou, ne-žinářku Manku Fridrichovou, ne-
zdolnou optimistku a vtipnou glo-zdolnou optimistku a vtipnou glo-
sátorku všech událostí. Paní Julin-sátorku všech událostí. Paní Julin-
ka Bílková rozšířila naše řady pozdě-ka Bílková rozšířila naše řady pozdě-
ji. Nepoznala jsem poctivějšího, obě-ji. Nepoznala jsem poctivějšího, obě-
tavějšího a spravedlivějšího člově-tavějšího a spravedlivějšího člově-
ka. Jsem vděčná za její přátelství. Ča-ka. Jsem vděčná za její přátelství. Ča-
sem přibyli i mladší, které jsme spíš sem přibyli i mladší, které jsme spíš 
měli za své děti, a myslím, že tím ně-měli za své děti, a myslím, že tím ně-
kdy i trpěli. Dočkali jsme se i nových kdy i trpěli. Dočkali jsme se i nových 
učebnic pro speciální školy. Byly ve-učebnic pro speciální školy. Byly ve-
lice pěkné a na světových výstavách lice pěkné a na světových výstavách 
sklízely mnohá ocenění. Měli jsme sklízely mnohá ocenění. Měli jsme 
nejkrásnější školu ve Středočeském nejkrásnější školu ve Středočeském 
kraji. Cítili jsme se jako v ráji.kraji. Cítili jsme se jako v ráji.

Snad jsem se vzpomínáním ni-Snad jsem se vzpomínáním ni-
koho nedotkla. Děkuji všem za léta, koho nedotkla. Děkuji všem za léta, 
která jsem měla to potěšení a čest která jsem měla to potěšení a čest 
mezi nimi prožít. Stejně tak dětem, mezi nimi prožít. Stejně tak dětem, 
dnes již dospělým, které se ke mně dnes již dospělým, které se ke mně 
hlásí.hlásí.

Eliška HlávkováEliška Hlávková
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Klub náhradních rodin Čelákovice pořádá seminář na téma:

„Výchova dětí s traumatem, citová deprivace“
sobota 14. dubna v 15.00 hodin

Modlitebna Církve bratrské Čelákovice
Seminář pro pěstounské a osvojitelské rodiny, žadatele i další 
zájemce o náhradní rodinnou péči.
Lektorka Hana Brodníčková, pěstounka, speciální pedagožka, 
autorka knížky Dary se přece nevracejí.

Pro děti bude zajištěn program pod vedením speciální pedagožky
Přihlášky a bližší informace – Jana Luhanová, tel.: 731 172 650, 
e-mail: nahradnirodiny@seznam.cz

Seminář i doprovodný program pro děti je zdarma a je realizován 
v rámci projektu Rodinné útočiště i pro náhradní rodiny RC Routa, 
o.s., který je podpořen dotací MPSV ze státního rozpočtu v oblasti 
podpory rodiny pro rok 2012.

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s.,
Lipanská 721/III, 290 01 Poděbrady

vyhlašuje pro uživatele terénních sociálních služeb, kluby důchodců, do-
movy pro seniory a seniory jednotlivce

XIII. ročník soutěže
Šikovné ruce našich seniorů 

– pro radost a potěšení
Všechny práce budou prezentovány na samostatné výstavě v Lysé n. L. 
v rámci výstavy Senior - Handicap: aktivní život 2012, která se uskuteční
ve dnech 14. - 17. 6. 2012 společně s Lázeňským veletrhem s výstavou 
růží - Růžová zahrada. Nejlepší práce budou vyhodnoceny a oceněny dne 
15. 6. 2012 v rámci slavnostních kulturních programů v prostorách výstaviště.

Okruhy činností - ruční práce, literární práce, počítačové prezentace 
a fotografi e. Každý okruh činností má své propozice.

Ruční práce, které jste vytvořili v průběhu poslední roku z různých dru-
hů materiálů i různými technikami, například vyšívání, háčkování, pletení, 
malování, práce ze dřeva, kovu, hlíny apod. můžete přihlásit do soutěže 
do 5. května 2012 (odevzdat přihlášku a seznam prací).

Literární práce na téma: „Nikdy nevíme, co několika slovy můžeme 
vykonat.“ Horníček 
Próza – max. dvě literární práce o max. třech stranách textu (povídka, fe-
jeton, vyprávění…)
Poezie – max. tři básně, posílejte společně s přihláškou do 5. května 2012.
Počítačové prezentace na téma: „Svět je hezký a stojí za něj bojo-
vat.“ Hemingway
V programu MS PowerPoint nebo podobném (OpenOffi ce Impress) v roz-
sahu 5 až 15 snímků na jednu prezentaci. Celková délka prezentace by 
neměla přesáhnout 7 minut. Nesmí být vloženo video. Posílejte společně 
s přihláškou do 5. května 2012.         
Fotografi cká soutěž na téma:  Neopakovatelný okamžik
Zúčastnit se může každý senior max. šesti jednotlivými snímky či dvěma 
fotografi ckými cykly o nejvíce pěti snímcích. Fotografi e mohou být černo-
bílé i barevné ve formátu nejméně 13x18 cm. Fotografi e zašlete společně 
s přihláškou do 5. května 2012.
Kontaktní adresy:
Organizátor soutěže: Věra Součková, středisko Centra sociálních 
a zdravotních služeb Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 1722, 
PSČ 289 22 Lysá nad Labem, tel.: 325 551 353, 775 760 777, 
e-mail: souckova@centrum-podebrady.info.
Propozice s přihláškou můžete získat i na internetových stránkách
www.centrum-podebrady.info  
Ředitelství organizace: Centrum sociálních a zdravotních služeb Podě-
brady, o. p. s., Lipanská 721/ III, 290 01 Poděbrady, tel.: 325 626 352.

Přejeme Vám mnoho zajímavých nápadů a těšíme se na Vás a na Vaše 
práce.

 Emílie Třísková, ředitelka
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Telefonické konzultace dětských lékařů

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

MUDr. Chocholová    
 tel. 606 840 451

MUDr. Matasová        
 tel. 607 746 211

 (po ordinačních hodinách)

Pro registrované pacienty těchto lékařů: 

Všední dny:  
17.00 - 22.00 hodin

Sobota, neděle a svátek: 
8.00 - 20.00 hodin

Ne 1.4. MUDr. Chocholová
Po 2.4. MUDr. Čerňanská
Út 3.4. MUDr. Matasová
St 4.4. MUDr. Chocholová
Čt 5.4. MUDr. Dáňová
Pá 6.4. MUDr. Chocholová
So 7.4. MUDr. Čerňanská
Ne 8.4. MUDr. Čerňanská
Po 9.4. MUDr. Čerňanská
Út 10.4. MUDr. Matasová
St 11.4. MUDr. Chocholová
Čt 12.4. MUDr. Dáňová
Pá 13.4. MUDr. Čerňanská
So 14.4. MUDr. Dáňová
Ne 15.4. MUDr. Matasová

Po 16.4. MUDr. Čerňanská
Út 17.4. MUDr. Matasová
St 18.4. MUDr. Chocholová
Čt 19.4. MUDr. Dáňová
Pá 20.4. MUDr. Matasová
So 21.4. MUDr. Matasová
Ne 22.4. MUDr. Dáňová
Po 23.4. MUDr. Čerňanská
Út 24.4. MUDr. Matasová
St 25.4. MUDr. Chocholová
Čt 26.4. MUDr. Dáňová
Pá 27.4. MUDr. Dáňová
So 28.4. MUDr. Chocholová
Ne 29.4. MUDr. Chocholová
Po 30.4. MUDr. Čerňanská

MUDr. KAMIL KUBELKA 

PRAKTICKÝ LÉKAŘ

přijímá do péče nové pacienty

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

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

Návštěvy v ordinaci i na objednání.

Oddělení gynekologie a porodnic-Oddělení gynekologie a porodnic-
tví je základním oborem Brandýské tví je základním oborem Brandýské 
nemocnice.nemocnice.

Přestože již byla insolvence zruše-Přestože již byla insolvence zruše-
na, čelíme v současné době nepřízni-na, čelíme v současné době nepřízni-
vým následkům negativních medi-vým následkům negativních medi-
álních přestřelek o stavu brandýské álních přestřelek o stavu brandýské 
nemocnice. Tato situace vyvolává nemocnice. Tato situace vyvolává 
v lidech majících zájem o služby naši v lidech majících zájem o služby naši 
nemocnice pochybnosti o její funkč-nemocnice pochybnosti o její funkč-
nosti. nosti. 

Chtěl bych proto uvést skutečnou, Chtěl bych proto uvést skutečnou, 
současnou realitu o stavu našeho současnou realitu o stavu našeho 
porodnického oddělení.porodnického oddělení.

V rámci gynekologie poskytujeme V rámci gynekologie poskytujeme 
nadstandardní péči, specializované nadstandardní péči, specializované 
vyšetření včetně léčby přednádoro-vyšetření včetně léčby přednádoro-
vých stavů a poruch udržení moče. vých stavů a poruch udržení moče. 
Provádíme převážně minimál-Provádíme převážně minimál-
ně invazivními operačními výkony. ně invazivními operačními výkony. 
V loňském roce bylo celkem téměř V loňském roce bylo celkem téměř 
1200 operačních výkonů. 1200 operačních výkonů. 

Na našem porodním sále se (i přes Na našem porodním sále se (i přes 
nepříznivé fámy o jeho zrušení) na-nepříznivé fámy o jeho zrušení) na-
rodilo v r. 2011 celkem 686 zdravých rodilo v r. 2011 celkem 686 zdravých 
dětí. Jedná se tedy zcela jednoznač-dětí. Jedná se tedy zcela jednoznač-
ně o nezanedbatelný počet novoro-ně o nezanedbatelný počet novoro-
zenců narozených v prostředí, které zenců narozených v prostředí, které 
je koncipované pro rodinný způsob je koncipované pro rodinný způsob 
vedení porodu na 2 moderně vyba-vedení porodu na 2 moderně vyba-
vených porodních boxech.vených porodních boxech.

Náš přístup k budoucím mamin-Náš přístup k budoucím mamin-
kám zajišťuje jejich maximální sou-kám zajišťuje jejich maximální sou-

kromí a možnost přítomnosti rodin-kromí a možnost přítomnosti rodin-
ného příslušníka při porodu. Nebrá-ného příslušníka při porodu. Nebrá-
níme se alternativním způsobům níme se alternativním způsobům 
vedení porodu, porodním plánům vedení porodu, porodním plánům 
a různým metodám tlumení porod-a různým metodám tlumení porod-
ních bolestí.ních bolestí.

Dostatečné odborné znalosti Dostatečné odborné znalosti 
a zkušeností vedoucích pracovníků a zkušeností vedoucích pracovníků 
s mnoholetou praxí na klinických s mnoholetou praxí na klinických 
pracovištích, moderní přístrojové pracovištích, moderní přístrojové 
vybavení a nadstandardní zázemí vybavení a nadstandardní zázemí 
pro novorozence, tvoří těžko nahra-pro novorozence, tvoří těžko nahra-
ditelný komplex mimořádné kvalit-ditelný komplex mimořádné kvalit-
ní a kdykoli dostupné zdravotní péče ní a kdykoli dostupné zdravotní péče 
pro rozsáhlou spádovou oblast.pro rozsáhlou spádovou oblast.

Nastávající maminky mající zá-Nastávající maminky mající zá-
jem o porod na našem oddělení si jem o porod na našem oddělení si 
mohou pracoviště prohlídnout a za-mohou pracoviště prohlídnout a za-
registrovat se bez omezení v naší tě-registrovat se bez omezení v naší tě-
hotenské poradně. Samozřejmě je hotenské poradně. Samozřejmě je 
možné přijít až k samotnému poro-možné přijít až k samotnému poro-
du, bez předchozí registrace.du, bez předchozí registrace.

Můžeme také nabídnout  super-Můžeme také nabídnout  super-
konziliární vyšetření vysoce citlivým konziliární vyšetření vysoce citlivým 
ultrazvukovým přístrojem k vylou-ultrazvukovým přístrojem k vylou-
čení poznatelných vývojových vad čení poznatelných vývojových vad 
a provedení nadstandardního pro-a provedení nadstandardního pro-
storového 3D zobrazení plodu v dě-storového 3D zobrazení plodu v dě-
loze s dokumentací.loze s dokumentací.

MUDr. Alfréd Dörr, CScMUDr. Alfréd Dörr, CSc
primář gynekologicko-porod. primář gynekologicko-porod. 

oddělení Nemocnice oddělení Nemocnice 
Brandýs nad Labem s.r.o.Brandýs nad Labem s.r.o.

Proč rodit a léčit se 
v brandýské nemocnici?
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Je to již 10 let, co se památkový Je to již 10 let, co se památkový 
ústav středních Čech postavil pro-ústav středních Čech postavil pro-
ti plánované demolici domu čp. 177 ti plánované demolici domu čp. 177 
v Lysé nad Labem a učinil první kro-v Lysé nad Labem a učinil první kro-
ky k jeho prohlášení za kulturní pa-ky k jeho prohlášení za kulturní pa-
mátku. Ústav byl tehdy přesvědčen, mátku. Ústav byl tehdy přesvědčen, 
že by zbořením domu utrpěla hlav-že by zbořením domu utrpěla hlav-
ně obě náměstí, na jejichž styku se ně obě náměstí, na jejichž styku se 
nachází.  Složitý organismus domu nachází.  Složitý organismus domu 
však také dával tušit, že je to stav-však také dával tušit, že je to stav-
ba velmi starého původu a složité-ba velmi starého původu a složité-
ho vývoje, tedy sama o sobě hod-ho vývoje, tedy sama o sobě hod-
notná. Díky rozumnému postoji notná. Díky rozumnému postoji 
vlastníka byl dům zachráněn a brzy vlastníka byl dům zachráněn a brzy 
byly s fi nanční podporou státu, kra-byly s fi nanční podporou státu, kra-
je a města Lysé nad Labem zahájeny je a města Lysé nad Labem zahájeny 
také jeho postupné opravy.  Objevy, také jeho postupné opravy.  Objevy, 
k nimž následně během stavební ob-k nimž následně během stavební ob-
novy docházelo, potvrzovaly před-novy docházelo, potvrzovaly před-
pokládané stáří i hodnotu domu. pokládané stáří i hodnotu domu. 
Ten nejdůležitější objev byl ale uči-Ten nejdůležitější objev byl ale uči-
něn teprve loni na podzim. Při opra-něn teprve loni na podzim. Při opra-
vě stropu nad velkým prostorem ob-vě stropu nad velkým prostorem ob-
chodu se objevily na dvou stěnách chodu se objevily na dvou stěnách 
zbytky srubové konstrukce.  zbytky srubové konstrukce.  

Proč je tento objev tak důležitý?  Proč je tento objev tak důležitý?  
Roubené, nebo též jinak konstruova-Roubené, nebo též jinak konstruova-
né dřevěné místnosti vložené do zdě-né dřevěné místnosti vložené do zdě-
ného objektu jsou totiž u nás typické ného objektu jsou totiž u nás typické 
pro středověké stavitelství. Dřevěné pro středověké stavitelství. Dřevěné 
stěny sloužily jako zateplení a užíva-stěny sloužily jako zateplení a užíva-
ly se i na gotických královských hra-ly se i na gotických královských hra-
dech pro jizby a světnice, tedy vytá-dech pro jizby a světnice, tedy vytá-
pěné místnosti určené k celoročnímu pěné místnosti určené k celoročnímu 
pobývání. Užívání tohoto stavebního pobývání. Užívání tohoto stavebního 
typu končí v Čechách před třicetile-typu končí v Čechách před třicetile-
tou válkou. Dům čp. 177 tedy může tou válkou. Dům čp. 177 tedy může 
být opravdu velmi starý. To jsme však být opravdu velmi starý. To jsme však 
mohli tušit z vnitřního uspořádá-mohli tušit z vnitřního uspořádá-
ní jeho křídla obráceného do Huso-ní jeho křídla obráceného do Huso-
va náměstí již dříve. Neboť právě pro va náměstí již dříve. Neboť právě pro 
předbělohorské stavby v podobném předbělohorské stavby v podobném 
sociálním prostředí je typické také sociálním prostředí je typické také 
tak zvané „skákavé“ uspořádání, kdy tak zvané „skákavé“ uspořádání, kdy 
v přední, obytné části bývá velká míst-v přední, obytné části bývá velká míst-
nost - světnice nebo jizba - s tak vyso-nost - světnice nebo jizba - s tak vyso-
kým stropem, že ve střední a zadní kým stropem, že ve střední a zadní 
části mohou být pod průběžnou stře-části mohou být pod průběžnou stře-

chou dvě nižší podlaží nad sebou. Za-chou dvě nižší podlaží nad sebou. Za-
slepená starší okna a interiérové bíle-slepená starší okna a interiérové bíle-
né omítky na stěnách půdy v nárožní né omítky na stěnách půdy v nárožní 
části našeho domu svědčí o právě ta-části našeho domu svědčí o právě ta-
kovém uspořádání. Jinými slovy, nej-kovém uspořádání. Jinými slovy, nej-
méně východní část domu je velice méně východní část domu je velice 
starobylá.starobylá.

V rámci průzkumu a dokumentace V rámci průzkumu a dokumentace 
nálezu byly z dochovaných trámů i z nálezu byly z dochovaných trámů i z 
trámů opravovaného stropu odebrá-trámů opravovaného stropu odebrá-
ny vzorky dřeva pro dendrochrono-ny vzorky dřeva pro dendrochrono-
logickou analýzu - to jest pro určení logickou analýzu - to jest pro určení 
stáří dřeva. Výsledky jsou překvapivé. stáří dřeva. Výsledky jsou překvapivé. 
Kmeny pro stavbu srubu byly pokáce-Kmeny pro stavbu srubu byly pokáce-
ny v zimě 1630/1631, zdobný záklo-ny v zimě 1630/1631, zdobný záklo-
pový strop nad místností se srubem pový strop nad místností se srubem 
pochází až z první poloviny 18. sto-pochází až z první poloviny 18. sto-
letí. Dřevo pro stropní trámy bylo ká-letí. Dřevo pro stropní trámy bylo ká-
ceno po roce 1707 a zesilující průvlak ceno po roce 1707 a zesilující průvlak 
je vyroben z kmene skáceného v zimě  je vyroben z kmene skáceného v zimě  
1745/1746.1745/1746.

Co vlastně víme o historii domu, Co vlastně víme o historii domu, 
a jak s našimi znalostmi korespondu-a jak s našimi znalostmi korespondu-
jí získaná data? Doposud nebyl vy-jí získaná data? Doposud nebyl vy-
pracován archivní průzkum, i z běž-pracován archivní průzkum, i z běž-
ně dostupné regionální vlastivědné ně dostupné regionální vlastivědné 
literatury ale víme, že první zmínky literatury ale víme, že první zmínky 
o usedlosti v těchto místech pocházejí o usedlosti v těchto místech pocházejí 
z druhé poloviny 16. století a již v této z druhé poloviny 16. století a již v této 
době je její majitel nazýván šenkýřem.  době je její majitel nazýván šenkýřem.  
V roce 1654 je zde doložena chalu-V roce 1654 je zde doložena chalu-
pa s hospodářstvím, další zmínky pa s hospodářstvím, další zmínky 
z 18. století, včetně zprávy o požáru z 18. století, včetně zprávy o požáru 
v roce 1851, ale opět dokládají exis-v roce 1851, ale opět dokládají exis-
tenci hospody a snad též řeznického tenci hospody a snad též řeznického 
krámu. Hostinec, kde se měli po bi-krámu. Hostinec, kde se měli po bi-
tvě u Kolína v roce 1744 zastavit na tvě u Kolína v roce 1744 zastavit na 
odpočinek pruští princové Heinrich odpočinek pruští princové Heinrich 
a Wilhelm a kde v 19. století fungo-a Wilhelm a kde v 19. století fungo-
vala také důstojnická jídelna a čítárna vala také důstojnická jídelna a čítárna 
byl zrušen až na počátku 20. století. byl zrušen až na počátku 20. století. 

Nalezená srubová místnost, kte-Nalezená srubová místnost, kte-
rá podle datace dřeva vznikla patrněrá podle datace dřeva vznikla patrně
v roce 1631 svými rozměry 7,3x 7,8 m v roce 1631 svými rozměry 7,3x 7,8 m 
odpovídá spíše než charakteristice odpovídá spíše než charakteristice 
obyčejné chalupy hostinskému pro-obyčejné chalupy hostinskému pro-
vozu. Samotná datace až do první po-vozu. Samotná datace až do první po-
loviny 17. století s ohledem na staro-loviny 17. století s ohledem na staro-

Starý dům poodhaluje svá tajemství

Celkový pohled na dům od východu – současnost (listopad 2010). Celkový pohled na dům od východu – současnost (listopad 2010). 
Foto Jednota, s.d., NymburkFoto Jednota, s.d., Nymburk

Celkový pohled na dům před rekonstrukcí od východu, z Husova náměstí.Celkový pohled na dům před rekonstrukcí od východu, z Husova náměstí.
Foto Eva Vyletová (2001).Foto Eva Vyletová (2001).

bylý typ užité konstrukce – obezdě-bylý typ užité konstrukce – obezdě-
ný srub – překvapuje. Jedná se nej-ný srub – překvapuje. Jedná se nej-
spíš o doposud nejmladší známý pří-spíš o doposud nejmladší známý pří-
klad tohoto typu. Skutečnost, že stá-klad tohoto typu. Skutečnost, že stá-
vající záklopový strop je o více než vající záklopový strop je o více než 
70 let mladší je pak zcela v souladu 70 let mladší je pak zcela v souladu 
s jeho charakterem, neboť ke srubo-s jeho charakterem, neboť ke srubo-
vé stavbě by náležel spíše strop po-vé stavbě by náležel spíše strop po-
valový.  Druhotné zesilování stropu valový.  Druhotné zesilování stropu 
průvlakem s odstupem třiceti let také průvlakem s odstupem třiceti let také 
není nijak neobvyklé. Otázkou zůstá-není nijak neobvyklé. Otázkou zůstá-
vá spíše, zda k němu došlo opravdu vá spíše, zda k němu došlo opravdu 

hned v roce 1746, nebo zda nemohl hned v roce 1746, nebo zda nemohl 
být po požáru v roce 1751 při opra-být po požáru v roce 1751 při opra-
vě domu použit pro průvlak trám do vě domu použit pro průvlak trám do 
té doby uložený u obchodníka se dře-té doby uložený u obchodníka se dře-
vem, nebo na panské pile. To vše ale vem, nebo na panské pile. To vše ale 
především dokazuje, jak zajímavá především dokazuje, jak zajímavá 
a bohatá může být historie zdánlivě a bohatá může být historie zdánlivě 
obyčejného domu a jak dobře je, že se obyčejného domu a jak dobře je, že se 
jej pro Lysou a její obyvatele podaři-jej pro Lysou a její obyvatele podaři-
lo zachránit.lo zachránit.

                                    Hana Nesměráková  Hana Nesměráková
Odbor školství a kulturyOdbor školství a kultury

Beniesovi - vlastníci a stavebníci 
litolské vily 

Dne 28. 2. 2012 pořádalo v Měst-Dne 28. 2. 2012 pořádalo v Měst-
ské knihovně občanské sdružení ské knihovně občanské sdružení 
,,Za záchranu kubistické vily archi-,,Za záchranu kubistické vily archi-
tekta Emila Králíčka v Litoli“ před-tekta Emila Králíčka v Litoli“ před-
nášku o rodině Beniesových, kteří nášku o rodině Beniesových, kteří 
vlastnili litolskou vilu. Naše pozvá-vlastnili litolskou vilu. Naše pozvá-
ní přijal pan Mgr. Michal Novotný ní přijal pan Mgr. Michal Novotný 
z Národního technického muzea z Národního technického muzea 
v Praze, který se o rodinu Benieso-v Praze, který se o rodinu Benieso-
vých velmi zajímá. Seznámil nás vých velmi zajímá. Seznámil nás 
podrobně s celou rodinou a hlavně podrobně s celou rodinou a hlavně 
s  Michelem Beniesem, který ne-s  Michelem Beniesem, který ne-

chal vilu postavit pro svou dceru chal vilu postavit pro svou dceru 
Evelinu. Evelinu. 

Naše sdružení chystá v tomto Naše sdružení chystá v tomto 
roce na jarní měsíce další odbornou roce na jarní měsíce další odbornou 
přednášku, týkající se nejen tech-přednášku, týkající se nejen tech-
nického stavu vily, ale zejména plá-nického stavu vily, ale zejména plá-
nům na její obnovu. O termínu před-nům na její obnovu. O termínu před-
nášky budete informováni v měsíč-nášky budete informováni v měsíč-
níku Listy a na našich stránkách níku Listy a na našich stránkách 
http://kralickovavila.webnode.czhttp://kralickovavila.webnode.cz.

Za občanské sdruženíZa občanské sdružení
Ing. Jitka FialováIng. Jitka Fialová

Českobratrská církev evangelická pořádá v sobotu 28. dubna 
od 9.00 hodin v evangelickém kostele Presbyterní konferenci 

s tématem “Vztah křesťanů k veřejným záležitostem”
Úvodní pobožnost: Emanuel Vejnar, farář

Referenti: Jindřich Halama, děkan ETF-UK / Petr Moos, prorektor 
ČVUT / Pavel Bělobrádek, předseda KDU-ČSL

VELIKONOCE V EVANGELICKÉM KOSTELE
6. 4. Velký pátek od 18.00 hodin
bohoslužby s večeří Páně, káže Tabita Landová Th.D.

8. 4. Velikonoční neděle od 9.00 hodin
bohoslužby s večeří Páně

9. 4. Velikonoční pondělí od 9.00 hodin 
bohoslužby s pěveckým sborem a orchestrem
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Ve čtvrtek 23. 2. 2012 se sešlo Ve čtvrtek 23. 2. 2012 se sešlo 
asi 40 členů Spolku a hostů na val-asi 40 členů Spolku a hostů na val-
né hromadě v bývalém Hotelu Král né hromadě v bývalém Hotelu Král 
a současném klubu Calypsso. Již a současném klubu Calypsso. Již 
při vstupu do sálu jsme zaznamena-při vstupu do sálu jsme zaznamena-
li jeho změnu po provedené rekon-li jeho změnu po provedené rekon-
strukci, zlepšení doznalo i sociální strukci, zlepšení doznalo i sociální 
zařízení. Sál působí velmi příjem-zařízení. Sál působí velmi příjem-
ným dojmem a ocenili jsme i krásně ným dojmem a ocenili jsme i krásně 
čistý vzduch.čistý vzduch.

Předsedkyně Spolku nejprve při-Předsedkyně Spolku nejprve při-
vítala všechny přítomné a seznámi-vítala všechny přítomné a seznámi-
la je s navrženým programem. Hlav-la je s navrženým programem. Hlav-
ním bodem byl zpráva o činnosti za ním bodem byl zpráva o činnosti za 
r. 2011, kterou v podobě obrazové r. 2011, kterou v podobě obrazové 
prezentace připravila členka rady prezentace připravila členka rady 
Vendulka Brožová za technické pod-Vendulka Brožová za technické pod-
pory jednatele Spolku Miloše Dvo-pory jednatele Spolku Miloše Dvo-
řáka. Společně jsme si zavzpomína-řáka. Společně jsme si zavzpomína-
li na krásné chvíle při Květinové slav-li na krásné chvíle při Květinové slav-
nosti na Bon Repos, Montmartre, nosti na Bon Repos, Montmartre, 
Slavnostech hraběte Šporka, přiví-Slavnostech hraběte Šporka, přiví-
tání Adventu, Zimním setkání v zá-tání Adventu, Zimním setkání v zá-
meckém parku či na besedách s pa-meckém parku či na besedách s pa-
nem Václavem Králem o historii Ho-nem Václavem Králem o historii Ho-
telu Král a s panem Václavem Kořá-telu Král a s panem Václavem Kořá-
nem o historii a současnosti Kerska.nem o historii a současnosti Kerska.

I na tomto setkání jsme vyzkou-I na tomto setkání jsme vyzkou-
šeli znalosti Lysáků v malém his-šeli znalosti Lysáků v malém his-

torickém testu, který připravil pan torickém testu, který připravil pan 
Michal Řezníček, ředitel Státního Michal Řezníček, ředitel Státního 
okresního archivu a člen rady. Téma okresního archivu a člen rady. Téma 
odpovídalo 350. výročí narození odpovídalo 350. výročí narození 
F. A. Šporka.  Absolutní vítězkou F. A. Šporka.  Absolutní vítězkou 
se stala paní Houštecká, která spo-se stala paní Houštecká, která spo-
lu s dalšími „znalci“ historie získala lu s dalšími „znalci“ historie získala 
sladkou odměnu.sladkou odměnu.

O příjemné kulturní zpestření se O příjemné kulturní zpestření se 
postarala slečna Magdalena Moud-postarala slečna Magdalena Moud-
rá, studentka 2. ročníku muzikálo-rá, studentka 2. ročníku muzikálo-
vého zpěvu na pražské konzervato-vého zpěvu na pražské konzervato-
ři. Zazpívala několik známých mu-ři. Zazpívala několik známých mu-
zikálových melodií. Druhým příjem-zikálových melodií. Druhým příjem-
ným zpestřením bylo chutné občer-ným zpestřením bylo chutné občer-
stvení, které pro nás připravila jako stvení, které pro nás připravila jako 
vždy Magda Šulcová spolu s děvča-vždy Magda Šulcová spolu s děvča-
ty ze zámku – Hankou Lajnerovou ty ze zámku – Hankou Lajnerovou 
a Lídou Hlatkou. a Lídou Hlatkou. 

Ve druhé části se Spolek zabýval Ve druhé části se Spolek zabýval 
plánem činnosti na letošní rok. Byl plánem činnosti na letošní rok. Byl 
předložen návrh akcí, který bude ter-předložen návrh akcí, který bude ter-
mínově i obsahově ještě v průběhu mínově i obsahově ještě v průběhu 
roku doplněn. Rozsah jednotlivých roku doplněn. Rozsah jednotlivých 
akcí bude samozřejmě určen výškou akcí bude samozřejmě určen výškou 
dotací, kterou Spolek rodáků pro le-dotací, kterou Spolek rodáků pro le-
tošní rok obdrží od vedení města, tošní rok obdrží od vedení města, 
z kraje nebo od sponzorů. Největ-z kraje nebo od sponzorů. Největ-
šími akcemi Spolku rodáků má být šími akcemi Spolku rodáků má být 

Valná hromada Spolku rodáků a přátel města Lysá nad Labem

Svatojánská slavnost 23. 6. 2012 Svatojánská slavnost 23. 6. 2012 
a Pocta hraběti Šporkovi 25. 8. 2012 a Pocta hraběti Šporkovi 25. 8. 2012 
u příležitosti 350. výročí narození to-u příležitosti 350. výročí narození to-
hoto milovníka a mecenáše umění.hoto milovníka a mecenáše umění.

Na závěr mi dovolte poděkovat Na závěr mi dovolte poděkovat 
všem, kteří se podíleli na přípravě všem, kteří se podíleli na přípravě 
akcí v loňském roce – fi nančně, ma-akcí v loňském roce – fi nančně, ma-
teriálně či věnovali svůj volný čas pro teriálně či věnovali svůj volný čas pro 
radost jiných. radost jiných. 

Taktéž děkujeme panu Ročejdlo-Taktéž děkujeme panu Ročejdlo-
vi za to, že jsme opět mohli svoji val-vi za to, že jsme opět mohli svoji val-

nou hromadu uspořádat v bývalém nou hromadu uspořádat v bývalém 
Hotelu Král a zavzpomínat na „dáv-Hotelu Král a zavzpomínat na „dáv-
né časy“.  né časy“.  

Těšíme se na další setkání se členy Těšíme se na další setkání se členy 
i s veřejností na spolkových akcích i s veřejností na spolkových akcích 
v r. 2012.  Bližší informace nalezne-v r. 2012.  Bližší informace nalezne-
te v naší skříňce na DPS v Masaryko-te v naší skříňce na DPS v Masaryko-
vě ulici nebo na internetových strán-vě ulici nebo na internetových strán-
kách kách www.spolekrodakulysa.czwww.spolekrodakulysa.cz.

Dana Papáčková,Dana Papáčková,
předsedkyně Spolku rodákůpředsedkyně Spolku rodáků

Národní přírodní památka Hra-Národní přírodní památka Hra-
banovská černava byla nedávno banovská černava byla nedávno 
„přehlášena“ z národní přírodní „přehlášena“ z národní přírodní 
rezervace a současně byla rozšíře-rezervace a současně byla rozšíře-
na na téměř dvojnásobnou velikost. na na téměř dvojnásobnou velikost. 
Orgánem ochrany přírody a subjek-Orgánem ochrany přírody a subjek-
tem, který o toto území pečuje, je tem, který o toto území pečuje, je 
Agentura ochrany přírody a kraji-Agentura ochrany přírody a kraji-
ny ČR - Správa CHKO Kokořínsko ny ČR - Správa CHKO Kokořínsko 
v Mělníce. v Mělníce. 

Součástí péče je především ob-Součástí péče je především ob-
časné kosení, příp. výřez náletu dře-časné kosení, příp. výřez náletu dře-
vin (krušina, vrby apod.) na vybra-vin (krušina, vrby apod.) na vybra-
ných místech. Cílem péče je zacho-ných místech. Cílem péče je zacho-
vat cenná společenstva rostlin a ži-vat cenná společenstva rostlin a ži-
vočichů na těchto podmáčených vočichů na těchto podmáčených 
loukách. Na vybraných místech loukách. Na vybraných místech 
jsou také obnovovány tůně sloužící jsou také obnovovány tůně sloužící 
především vzácným vodním rostli-především vzácným vodním rostli-
nám a živočichům. V loňském roce nám a živočichům. V loňském roce 
byly zřízeny dvě, letos plánujeme byly zřízeny dvě, letos plánujeme 

zřídit na městském pozemku další. zřídit na městském pozemku další. 
V zimě zde již několik let probíhá V zimě zde již několik let probíhá 

pomocí dobrovolníků kosení ráko-pomocí dobrovolníků kosení ráko-
su na zamrzlých vodních plochách. su na zamrzlých vodních plochách. 
Letos poprvé zde také proběhl ne-Letos poprvé zde také proběhl ne-
tradiční management. Správa a zá-tradiční management. Správa a zá-
stupci Města Lysá nad Labem se stupci Města Lysá nad Labem se 
dohodli s představiteli místních dohodli s představiteli místních 
jezdců na čtyřkolkách, že v době do jezdců na čtyřkolkách, že v době do 
15. března (s ohledem na hnízdění 15. března (s ohledem na hnízdění 
ptáků a vyvádění mladých) budou ptáků a vyvádění mladých) budou 
využívat k jízdám velmi malé území využívat k jízdám velmi malé území 
na okraji bývalé písečné duny. Zde na okraji bývalé písečné duny. Zde 
je totiž nutné rozrušit travní drn pro je totiž nutné rozrušit travní drn pro 
zlepšení růstových podmínek pro zlepšení růstových podmínek pro 
vzácné rostliny, osidlujících otevře-vzácné rostliny, osidlujících otevře-
né písčiny. V průběhu roku bude zá-né písčiny. V průběhu roku bude zá-
sah vyhodnocen a bude rozhodnuto sah vyhodnocen a bude rozhodnuto 
o dalším postupu.o dalším postupu.

    Luboš BeranLuboš Beran
Správa CHKO KokořínskoSpráva CHKO Kokořínsko

Péče o NPP Hrabanovská černava
Často hovoříme o lásce ke zví-Často hovoříme o lásce ke zví-

řatům. Je načase se na ně v rámci řatům. Je načase se na ně v rámci 
Dne Země podívat zblízka. Mož-Dne Země podívat zblízka. Mož-
ností bude letos mnoho. ností bude letos mnoho. 

První z nich bude návštěva První z nich bude návštěva 
Záchranné stanice pro zraně-Záchranné stanice pro zraně-
né živočichy v Pátku u Podě-né živočichy v Pátku u Podě-
brad,brad, kterou provozuje Český  kterou provozuje Český 
svaz ochránců přírody. Zájemci svaz ochránců přírody. Zájemci 
ať pěší či cyklisté jsou vítáni na ať pěší či cyklisté jsou vítáni na 
startu na lyském nádraží, dole startu na lyském nádraží, dole 
u pokladen u pokladen v neděli 22. 4. 2012 v neděli 22. 4. 2012 
v 8.20 hodinv 8.20 hodin (odjezd vlaků,  (odjezd vlaků, 
ve kterých je možné přepra-ve kterých je možné přepra-
vovat jízdní kola je 8.32 hodin vovat jízdní kola je 8.32 hodin 
a 8.41 hodin). V Poděbradech a 8.41 hodin). V Poděbradech 
je sraz před budovou nádraží je sraz před budovou nádraží 
v 9.15 hodin. Prohlídka s výkla-v 9.15 hodin. Prohlídka s výkla-
dem ošetřovatelů potrvá dle zá-dem ošetřovatelů potrvá dle zá-
jmu cca hodinu. Vstupné do sta-jmu cca hodinu. Vstupné do sta-
nice a současně příspěvek na lé-nice a současně příspěvek na lé-
čení zvířat je 20 Kč (větší částce čení zvířat je 20 Kč (větší částce 
se meze nekladou). Po prohlídce se meze nekladou). Po prohlídce 
stanice je návrat do Lysé indivi-stanice je návrat do Lysé indivi-
duální. Pro cyklisty je plánova-duální. Pro cyklisty je plánova-
ný návrat zpět podél Labe přes ný návrat zpět podél Labe přes 
lužní lesy u Libice nad Cidlinou lužní lesy u Libice nad Cidlinou 
a Mydlovarský luh, kde byla loni a Mydlovarský luh, kde byla loni 
otevřena nová naučná stezka. otevřena nová naučná stezka. 

Uměleckým okem zhodnotí-Uměleckým okem zhodnotí-
me me pestrý šat ptáků na výsta-pestrý šat ptáků na výsta-
věvě fotografi í ornitologů. Ti nej- fotografi í ornitologů. Ti nej-
lépe vědí, co je pro daný druh ty-lépe vědí, co je pro daný druh ty-

Den Země 2012 ve znamení zvířat
pické a co naopak vzácné. Spolu pické a co naopak vzácné. Spolu 
s Městskou knihovnou v Lysé nad s Městskou knihovnou v Lysé nad 
Labem jsme připravili netradič-Labem jsme připravili netradič-
ní výstavu v prostorách městské-ní výstavu v prostorách městské-
ho úřadu a v knihovně. Zahájíme ho úřadu a v knihovně. Zahájíme 
v pondělí 23. 4. a výstava potrvá do v pondělí 23. 4. a výstava potrvá do 
pátku 11. 5. 2012. Vstupné se ne-pátku 11. 5. 2012. Vstupné se ne-
vybírá, naopak jste zváni všichni.vybírá, naopak jste zváni všichni.

Kdo má zájem vidět ptáč-Kdo má zájem vidět ptáč-
ky živé, má příležitost na dru-ky živé, má příležitost na dru-
hém hém Vítání ptačího zpěvu.Vítání ptačího zpěvu. Ide- Ide-
ální prostředí v těsné blízkos-ální prostředí v těsné blízkos-
ti města nám poskytne zámecký ti města nám poskytne zámecký 
park a národní přírodní památ-park a národní přírodní památ-
ka Hrabanovská černava. Ranní ka Hrabanovská černava. Ranní 
ptáčata jsou očekávána ptáčata jsou očekávána v sobotu v sobotu 
5. 5. 2012 již v 7.00 hodin 5. 5. 2012 již v 7.00 hodin 
u vstupu do zámeckého parku u vstupu do zámeckého parku 
v Komenského ulici.v Komenského ulici. To si bu- To si bu-
deme povídat o ptačích dru-deme povídat o ptačích dru-
zích. Pro pozdější ptáčata je sraz zích. Pro pozdější ptáčata je sraz 
v 8.30 hodin u Hrabanovské v 8.30 hodin u Hrabanovské 
černavyčernavy (pod psím útulkem Ve- (pod psím útulkem Ve-
las), kde budeme sledovat odchyt las), kde budeme sledovat odchyt 
ptáků. Průvodci nám budou pra-ptáků. Průvodci nám budou pra-
covníci DAPHNE ČR - Institutu covníci DAPHNE ČR - Institutu 
aplikované ekologie. S sebou kro-aplikované ekologie. S sebou kro-
mě snídaně vezměte dalekohled, mě snídaně vezměte dalekohled, 
sešit a tužku. Kdo nechce mít mok-sešit a tužku. Kdo nechce mít mok-
ro v botách, musí mít též vhodnou ro v botách, musí mít též vhodnou 
obuv.obuv.

Stanislav SvobodaStanislav Svoboda
odbor životního prostředíodbor životního prostředí
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Takto se ptají podle Marko-Takto se ptají podle Marko-
va podání tři ženy, které jdou va podání tři ženy, které jdou 
brzy ráno prvního dne po so-brzy ráno prvního dne po so-
botě k Ježíšovu hrobu. Evan-botě k Ježíšovu hrobu. Evan-
gelista je identifikuje jako Ma-gelista je identifikuje jako Ma-
rii z Magdaly, Marii matku Ja-rii z Magdaly, Marii matku Ja-
kubovu a Salome. Statečné kubovu a Salome. Statečné 
a obětavé ženy. Ježíšovi učední-a obětavé ženy. Ježíšovi učední-
ci zůstali doma. Dozvídáme se ci zůstali doma. Dozvídáme se 
o nich, že po smrti svého Mis-o nich, že po smrti svého Mis-
tra truchlili a plakali. Ale ženy tra truchlili a plakali. Ale ženy 
chtějí dát najevo víc než zármu-chtějí dát najevo víc než zármu-
tek. Rozhodly se vyvážit pohanu tek. Rozhodly se vyvážit pohanu 
Ježíšova ukřižování, které ho po-Ježíšova ukřižování, které ho po-
stavilo do role zločince tím, že ho stavilo do role zločince tím, že ho 
pomažou vonnými mastmi jako pomažou vonnými mastmi jako 
krále. Jejich plán však má jednu krále. Jejich plán však má jednu 
velkou slabinu. Nevědí, kdo jim velkou slabinu. Nevědí, kdo jim 
odvalí kámen od vchodu do hro-odvalí kámen od vchodu do hro-
bu. bu. 

Toto je i naše otázka: Kdo nám Toto je i naše otázka: Kdo nám 
odvalí kámen od vchodu do hro-odvalí kámen od vchodu do hro-
bu? Ne, nezapomněli jsme, že bu? Ne, nezapomněli jsme, že 
v něm Ježíš není. Ani to, že podle v něm Ježíš není. Ani to, že podle 
andělského poučení nemáme hle-andělského poučení nemáme hle-
dat živého mezi mrtvými. Myslíme dat živého mezi mrtvými. Myslíme 
totiž na kámen, který bude jednou totiž na kámen, který bude jednou 
uzavírat vchod našeho hrobu. Na-uzavírat vchod našeho hrobu. Na-
jde se někdo, kdo ho dokáže odva-jde se někdo, kdo ho dokáže odva-
lit a otevřít tak před námi cestu ze lit a otevřít tak před námi cestu ze 
smrti do života? Vyjdeme ze své-smrti do života? Vyjdeme ze své-
ho hrobu nebo zůstaneme navždy ho hrobu nebo zůstaneme navždy 
uvězněni v jeho temnotě? Nikdy si uvězněni v jeho temnotě? Nikdy si 
nejspíš nebudeme jisti defi nitivní nejspíš nebudeme jisti defi nitivní 
odpovědí. Pokud však ten kámen odpovědí. Pokud však ten kámen 
někdo odvalí, učiní to ten, který někdo odvalí, učiní to ten, který 
odvalil kámen od vchodu do Ježí-odvalil kámen od vchodu do Ježí-
šova hrobu.šova hrobu.

Když přišly Marie z Magdaly,Když přišly Marie z Magdaly,
Marie matka Jakubova a Salo-Marie matka Jakubova a Salo-
me ke hrobu, nalezly kámen od-me ke hrobu, nalezly kámen od-
valený. Evangelista v té souvislos-valený. Evangelista v té souvislos-
ti poznamenává, že byl velmi veli-ti poznamenává, že byl velmi veli-
ký. Větší, než aby na něj stačila je-ký. Větší, než aby na něj stačila je-
jich síla. Větší, než aby jím doká-jich síla. Větší, než aby jím doká-
zali pohnout Ježíšovi učedníci. Ale zali pohnout Ježíšovi učedníci. Ale 
menší, než aby ho nedokázal odva-menší, než aby ho nedokázal odva-
lit Bůh. To dává tušit, kdo odvalu-lit Bůh. To dává tušit, kdo odvalu-
je náhrobní kameny a otevírá tak je náhrobní kameny a otevírá tak 
cestu k životu. Je to Otec toho, kte-cestu k životu. Je to Otec toho, kte-
rý vstal z hrobu jako první z celého rý vstal z hrobu jako první z celého 
stvoření. Ten, který ve svém stvoři-stvoření. Ten, který ve svém stvoři-
telském díle učinil všechno dobré. telském díle učinil všechno dobré. 
Mládenec v bílém rouchu, který že-Mládenec v bílém rouchu, který že-
nám sděluje, že Ježíš není v hrobě, nám sděluje, že Ježíš není v hrobě, 
je jeho poslem.je jeho poslem.

Tato radostná zpráva není urče-Tato radostná zpráva není urče-
na pouze těm třem. Je adresována na pouze těm třem. Je adresována 
všem, kteří jsou událostmi Velké-všem, kteří jsou událostmi Velké-
ho pátku zaskočeni a ptají se: Jak ho pátku zaskočeni a ptají se: Jak 
se mohlo něco tak hrozného stát? se mohlo něco tak hrozného stát? 
Jak mohlo být „svaté“ tak potupe-Jak mohlo být „svaté“ tak potupe-
no? Mládenec na tyto otázky ne-no? Mládenec na tyto otázky ne-
odpovídá popisem oněch proce-odpovídá popisem oněch proce-
sů. On nám sděluje něco mnohem sů. On nám sděluje něco mnohem 
důležitějšího. To, že Bůh tuto hrů-důležitějšího. To, že Bůh tuto hrů-
zu vetuje a co jsme my, lidé pokazi-zu vetuje a co jsme my, lidé pokazi-
li, napravuje: Ukřižovaný Ježíš byl li, napravuje: Ukřižovaný Ježíš byl 
vzkříšen! Tato perspektiva se nyní vzkříšen! Tato perspektiva se nyní 
otevírá před každým, kdo se mu otevírá před každým, kdo se mu 
ve svých projevech snaží podobat. ve svých projevech snaží podobat. 
Ani on nezůstane uvězněn v tem-Ani on nezůstane uvězněn v tem-
notě hrobu. Bůh odvalí kámen od notě hrobu. Bůh odvalí kámen od 
jeho vchodu.jeho vchodu.

Emanuel Vejnar,Emanuel Vejnar,
evangelický farářevangelický farář

Kdo nám odvalí kámen?
Jeden Jeden 

svět je svět je 
n e v l á d -n e v l á d -
ní nezis-ní nezis-
ková or-ková or-
g a n i z a -g a n i z a -
ce. Cí-ce. Cí-
lem této lem této 

obecně prospěšné společnosti obecně prospěšné společnosti 
je pomáhat chudým a postiže-je pomáhat chudým a postiže-
ným lidem ve „třetím světě“, ale ným lidem ve „třetím světě“, ale 
i u nás doma tak, aby si dokázali i u nás doma tak, aby si dokázali 
pomoci sami. Tato pomoc spočívá pomoci sami. Tato pomoc spočívá 
v prodeji řemeslných výrobků a po-v prodeji řemeslných výrobků a po-
travin z rozvojových zemí. Tato, travin z rozvojových zemí. Tato, 
byť obchodní činnost, je nesena byť obchodní činnost, je nesena 
myšlenkou FAIR TRADE, což zna-myšlenkou FAIR TRADE, což zna-
mená poctivé, spravedlivé, part-mená poctivé, spravedlivé, part-
nerské obchodování.nerské obchodování.

FAIR TRADE neusiluje o stlače-FAIR TRADE neusiluje o stlače-
ní pořizovací ceny na nejnižší úro-ní pořizovací ceny na nejnižší úro-
veň. Tato cena sice vždycky převy-veň. Tato cena sice vždycky převy-
šuje cenu uplatňovanou v komerč-šuje cenu uplatňovanou v komerč-
ním obchodě, protože kryje sku-ním obchodě, protože kryje sku-
tečné výrobní a zpracovatelské ná-tečné výrobní a zpracovatelské ná-
klady. Cílem komerčního „FREE“ klady. Cílem komerčního „FREE“ 
trhu je naopak maximalizace zisku trhu je naopak maximalizace zisku 
a to především na úkor výrobních a to především na úkor výrobních 
a zpracovatelských nákladů.  a zpracovatelských nákladů.  

Hlavním cílem FAIR TRADE je:Hlavním cílem FAIR TRADE je:
• Zlepšit životní podmínky znevý-• Zlepšit životní podmínky znevý-
 hodněných výrobců zlepšením je- hodněných výrobců zlepšením je-
 jich přístupu na trh, posílením or- jich přístupu na trh, posílením or-
 ganizací výrobců, poskytnutím  ganizací výrobců, poskytnutím 
 spravedlivých cen za výrobky a za- spravedlivých cen za výrobky a za-
 jištěním nepřetržitého navazování  jištěním nepřetržitého navazování 
 obchodních vztahů. obchodních vztahů.

Pozvání na neděli 29. dubna 2012 
• Rozvíjet příležitosti pro znevýhod-• Rozvíjet příležitosti pro znevýhod-
 něné výrobce, zvláště ženy a do- něné výrobce, zvláště ženy a do-
 morodé obyvatele, a chránit děti  morodé obyvatele, a chránit děti 
 před zneužíváním v procesu vý- před zneužíváním v procesu vý-
 roby. roby.
• Zvyšovat informovanost spotřebi-• Zvyšovat informovanost spotřebi-
 telů o negativním vlivu meziná- telů o negativním vlivu meziná-
 rodního obchodu na výrobce, tak  rodního obchodu na výrobce, tak 
 aby svou kupní sílu mohli využívat  aby svou kupní sílu mohli využívat 
 pozitivním způsobem. pozitivním způsobem.
• Dávat příklad obchodního partner-• Dávat příklad obchodního partner-
 ství skrze vzájemný dialog, respekt  ství skrze vzájemný dialog, respekt 
 a transparentnost. a transparentnost.
• Přispívat ke kampaním za změnu • Přispívat ke kampaním za změnu 
 pravidel mezinárodního obchodu  pravidel mezinárodního obchodu 
 zaměřeného na maximalizaci zisku. zaměřeného na maximalizaci zisku.
• Chránit lidská práva podporou • Chránit lidská práva podporou 
 rozvoje sociální spravedlnosti, při- rozvoje sociální spravedlnosti, při-
 jatelného chování ovlivňujícího ži- jatelného chování ovlivňujícího ži-
 votní prostředí a ekonomického  votní prostředí a ekonomického 
 zabezpečení. zabezpečení.

Stát se účastníkem proce-Stát se účastníkem proce-
su FAIR TRADE znamená splnit su FAIR TRADE znamená splnit 
řadu přísných a nezávisle kontro-řadu přísných a nezávisle kontro-
lovaných podmínek.lovaných podmínek.

Dozvědět se víc o myšlence Dozvědět se víc o myšlence 
FAIR TRADE se můžete v neděli FAIR TRADE se můžete v neděli 
29. dubna 2012 od 10.00 hodin 29. dubna 2012 od 10.00 hodin 
ve sborovém domě Českobra-ve sborovém domě Českobra-
trské církve evangelické v Lysé trské církve evangelické v Lysé 
nad Labem na náměstí Bedřicha nad Labem na náměstí Bedřicha 
Hrozného od zakladatelky Věry Hrozného od zakladatelky Věry 
Lukášové a ředitelky Magdale-Lukášové a ředitelky Magdale-
ny Jelínkové z Prahy. Součástí ny Jelínkové z Prahy. Součástí 
bude i prodej fairtradových vý-bude i prodej fairtradových vý-
robků.robků.

Jiří ŠmídaJiří Šmída

Tak nám zase ožilo náměstí Tak nám zase ožilo náměstí 
v Lysé nad Labem. Bylo veselo. Di-v Lysé nad Labem. Bylo veselo. Di-
vadelníci nám  zahráli úryvek před-vadelníci nám  zahráli úryvek před-
stavení s názvem Zvonokosy. Jak stavení s názvem Zvonokosy. Jak 
se patří na takovou akci, zahrála se patří na takovou akci, zahrála 
nám dechovka a to hasičská. Všem nám dechovka a to hasičská. Všem 

Masopustní rejdění malých i velkých

se moc líbila. Doprovodila průvod, se moc líbila. Doprovodila průvod, 
který procházel Masarykovou ulicí který procházel Masarykovou ulicí 
společně s krásným starým hasič-společně s krásným starým hasič-
ským vozem.ským vozem.

Po návratu průvodu na náměs-Po návratu průvodu na náměs-
tí převzal program klaun Mireček, tí převzal program klaun Mireček, 

který se svými pomocníky dová-který se svými pomocníky dová-
děl s dětmi. Tanečky a soutěžení děl s dětmi. Tanečky a soutěžení 
nebraly konce. Nakonec byly od-nebraly konce. Nakonec byly od-
měněny nejpěknější masky. Děti měněny nejpěknější masky. Děti 
měly k občerstvení koblížky a čaj.měly k občerstvení koblížky a čaj.

Dospělí si mohli pochutnat na Dospělí si mohli pochutnat na 

domácí zabijačce. Bylo nádherné domácí zabijačce. Bylo nádherné 
počasí, tak bylo náměstí plné. Jmé-počasí, tak bylo náměstí plné. Jmé-
nem pořadatelů Vám všem, kteří nem pořadatelů Vám všem, kteří 
jste přišli, moc děkuji.jste přišli, moc děkuji.

Za rok přijďte zase, bude veselo. Za rok přijďte zase, bude veselo. 
Jaroslava LabutováJaroslava Labutová
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Pokračování na str. 23

Na nedávném zasedání Zastupi-Na nedávném zasedání Zastupi-
telstva města byl schvalován rozpo-telstva města byl schvalován rozpo-
čet pro rok 2012. Jak je u nás již tra-čet pro rok 2012. Jak je u nás již tra-
dicí, platí pouze v době jeho schvá-dicí, platí pouze v době jeho schvá-
lení, ale další den je již vše jinak. Tak lení, ale další den je již vše jinak. Tak 
jako každý rok před tím, i pro letošní jako každý rok před tím, i pro letošní 
rok bude fi nanční situace města na-rok bude fi nanční situace města na-
pnutá. Je nepochybné, že se naše měs-pnutá. Je nepochybné, že se naše měs-
to, tak jako mnohá jiná se ocitá v kri-to, tak jako mnohá jiná se ocitá v kri-
zi. Krizi fi nanční, kterou předcházela zi. Krizi fi nanční, kterou předcházela 
krize morální. Je nutno si klást otáz-krize morální. Je nutno si klást otáz-
ku jakými způsoby krizím čelit: morál-ku jakými způsoby krizím čelit: morál-
ní – slušností, dodržováním etických ní – slušností, dodržováním etických 
zásad vzájemné mezilidské slušnos-zásad vzájemné mezilidské slušnos-
ti, fi nanční – přijmutí některých or-ti, fi nanční – přijmutí některých or-
ganizačních a krátkodobých fi nanč-ganizačních a krátkodobých fi nanč-
ních opatření. V morální oblasti nám ních opatření. V morální oblasti nám 
může být vzorem Tomáš Baťa, kte-může být vzorem Tomáš Baťa, kte-
rý byl v období let 1923 až 1931 3x rý byl v období let 1923 až 1931 3x 
zvolen starostou Zlína. Za jeho pů-zvolen starostou Zlína. Za jeho pů-
sobení vzrostl počet obyvatel z pů-sobení vzrostl počet obyvatel z pů-
vodních 5.285 obyvatel na 30.145 vodních 5.285 obyvatel na 30.145 
v roce 1931. Ve fi nanční oblasti je ně-v roce 1931. Ve fi nanční oblasti je ně-
kolik zásadních řešení. V rámci mini-kolik zásadních řešení. V rámci mini-
malizace dopadů krize na naše měs-malizace dopadů krize na naše měs-
to je nutno sestavit možný výčet věcí to je nutno sestavit možný výčet věcí 
a organizačních opatření, které (krize a organizačních opatření, které (krize 
– nekrize) hospodaření našeho měs-– nekrize) hospodaření našeho měs-
ta pomohou. Možností již není mno-ta pomohou. Možností již není mno-
ho. Vyjmenujme jen některé z nich: ho. Vyjmenujme jen některé z nich: 
*dočasné pozastavení výplat zbyt-*dočasné pozastavení výplat zbyt-
ných fondů; *omezení fondů pro re-ných fondů; *omezení fondů pro re-
prezentaci (propagaci) a symbolické prezentaci (propagaci) a symbolické 
zrušení všech zbytných nákladů; *za-zrušení všech zbytných nákladů; *za-
stavení zbytných investic; *revize in-stavení zbytných investic; *revize in-
vestičních projektů dle přínosu; *po-vestičních projektů dle přínosu; *po-
kud bude nutné snížit platy, tak sníže-kud bude nutné snížit platy, tak sníže-

ní kompenzovat např. zkrácením pra-ní kompenzovat např. zkrácením pra-
covní doby (lepší než propouštění). covní doby (lepší než propouštění). 
„Ať jdou lidé v pátek domů legálně“. „Ať jdou lidé v pátek domů legálně“. 
*podpora částečných úvazků; *Re-*podpora částečných úvazků; *Re-
organizace Městské policie se zařaze-organizace Městské policie se zařaze-
ním civilních – občanských zaměst-ním civilních – občanských zaměst-
nanců; *zrušení určitých činností od-nanců; *zrušení určitých činností od-
boru Správy majetku a investic převe-boru Správy majetku a investic převe-
dených na MěÚ po provedené priva-dených na MěÚ po provedené priva-
tizaci ODS lyských Technických slu-tizaci ODS lyských Technických slu-
žeb; *pro zvýšení zaměstnanosti za-žeb; *pro zvýšení zaměstnanosti za-
ložit podnik se silným sociálním moti-ložit podnik se silným sociálním moti-
vačním systémem např. v oblasti slu-vačním systémem např. v oblasti slu-
žeb.  Vedení města musí nést odpo-žeb.  Vedení města musí nést odpo-
vědnost za své činy. Naši radní (cel-vědnost za své činy. Naši radní (cel-
kem 5 spoluobčanů z osmi a půl ti-kem 5 spoluobčanů z osmi a půl ti-
sícového města) si však ví rady. Jako sícového města) si však ví rady. Jako 
v předchozích letech zvýší popla-v předchozích letech zvýší popla-
tek za svoz odpadu – popelnice. Čás-tek za svoz odpadu – popelnice. Čás-
tečně omezí přistavování velkoobje-tečně omezí přistavování velkoobje-
mových kontejnerů na svoz bioodpa-mových kontejnerů na svoz bioodpa-
du (posekané trávy, ostříhaných růží du (posekané trávy, ostříhaných růží 
a drobných větévek ze stromů) a drobných větévek ze stromů) 
a zruší kontejnery na objemný odpad a zruší kontejnery na objemný odpad 
– např.: vyřazená kamna, nefunkč-– např.: vyřazená kamna, nefunkč-
ní díly nábytku atp. To si může kaž-ní díly nábytku atp. To si může kaž-
dý odvézt sám do separačního dvo-dý odvézt sám do separačního dvo-
ra. Pokud úspora nestačí, zvýší ješ-ra. Pokud úspora nestačí, zvýší ješ-
tě vodné a stočné s poukazem na to, tě vodné a stočné s poukazem na to, 
že některá města jsou na tom ješ-že některá města jsou na tom ješ-
tě hůře a jejich občané za mtě hůře a jejich občané za m3 3 pla-pla-
tí více. Dle současného zákona tí více. Dle současného zákona 
o obcích spadá tato činnost do kom-o obcích spadá tato činnost do kom-
petence RM (rady města). Nevím jak petence RM (rady města). Nevím jak 
Vy, čtenáři tohoto článku, ale já jsem Vy, čtenáři tohoto článku, ale já jsem 
se domníval, že radní by nejprve měli se domníval, že radní by nejprve měli 
hledat fi nanční prostředky mimo pe-hledat fi nanční prostředky mimo pe-

něženky nás, jejich voličů. Ono vše něženky nás, jejich voličů. Ono vše 
zdražit a peníze vybrat od drobných zdražit a peníze vybrat od drobných 
lidí je ovšem nejednoduší způsob jak lidí je ovšem nejednoduší způsob jak 
k penězům bez velké práce či náma-k penězům bez velké práce či náma-
hy přijít. To vidíme i v celostátním mě-hy přijít. To vidíme i v celostátním mě-
řítku. Stát je špatný hospodář a pro-řítku. Stát je špatný hospodář a pro-
to zprivatizoval, co se dalo.  Když chy-to zprivatizoval, co se dalo.  Když chy-
bí peníze na školství, ve zdravotnic-bí peníze na školství, ve zdravotnic-
tví, na důchody, na silnice či železni-tví, na důchody, na silnice či železni-
ci, vždy se najde ve vládě dobrák, který ci, vždy se najde ve vládě dobrák, který 
zvýší DPH, upraví nejen ceny energií a zvýší DPH, upraví nejen ceny energií a 
tepla, navrhne pozdější odchod do dů-tepla, navrhne pozdější odchod do dů-
chodu, případně zmrazení platů včet-chodu, případně zmrazení platů včet-
ně důchodů. A pokud to nebude stačit, ně důchodů. A pokud to nebude stačit, 
tak zdvihneme ceny (DPH) ještě výše. tak zdvihneme ceny (DPH) ještě výše. 
Ani naši radní tedy nejsou výjimkou. Ani naši radní tedy nejsou výjimkou. 
V minulých volebních obdobích pro-V minulých volebních obdobích pro-
dali kdejaký pozemek, kdejakou me-dali kdejaký pozemek, kdejakou me-
zičku. Vše co se dalo. Ať už to byly ak-zičku. Vše co se dalo. Ať už to byly ak-
cie podniků působících ve městě, nebo cie podniků působících ve městě, nebo 
České spořitelny, plynárenské nebo České spořitelny, plynárenské nebo 
energetické společnosti a podstatnou energetické společnosti a podstatnou 
část městského bytového fondu. Teď část městského bytového fondu. Teď 
už pomalu zbývá jen to zdražování. už pomalu zbývá jen to zdražování. 
Jistě nikdo nešel k volbám s tím, aby Jistě nikdo nešel k volbám s tím, aby 
mu jeho favorit zdražil první posled-mu jeho favorit zdražil první posled-
ní, ale spíše jsme předpokládali, že tito ní, ale spíše jsme předpokládali, že tito 
lidé jsou uvážliví, umí dobře hospoda-lidé jsou uvážliví, umí dobře hospoda-
řit a to nejen se svým majetkem, ale řit a to nejen se svým majetkem, ale 
také s majetkem nás všech. Vodovod-také s majetkem nás všech. Vodovod-
ní soustava včetně studen pod Šibá-ní soustava včetně studen pod Šibá-
kerm, na Homolce, v Litoli a potřebné-kerm, na Homolce, v Litoli a potřebné-
ho technického a úpravárenského za-ho technického a úpravárenského za-
řízení (krom malé části ve Dvorcích), řízení (krom malé části ve Dvorcích), 
právě tak jako kanalizační řad a čis-právě tak jako kanalizační řad a čis-
tírna odpadních vod v Litoli  je majet-tírna odpadních vod v Litoli  je majet-
kem města. Město má ještě další mož-kem města. Město má ještě další mož-

nosti, jak šeřit. Je jím například účel-nosti, jak šeřit. Je jím například účel-
né hospodaření s vlastním majetkem né hospodaření s vlastním majetkem 
a poskytování služeb pro celou komu-a poskytování služeb pro celou komu-
nitu, tedy všechna občany. Takovou nitu, tedy všechna občany. Takovou 
službou je krom jiného např. údržba službou je krom jiného např. údržba 
zeleně a čistota města. I tady fi rmy vy-zeleně a čistota města. I tady fi rmy vy-
konávající službu pro město zvyšují své konávající službu pro město zvyšují své 
fi nanční nároky, do kterých jsou krom fi nanční nároky, do kterých jsou krom 
skutečných nákladů zahrnuty poža-skutečných nákladů zahrnuty poža-
davky na zvyšující se zisk. A město pla-davky na zvyšující se zisk. A město pla-
tí a platí. V roce 2005 na čistotu měs-tí a platí. V roce 2005 na čistotu měs-
ta, údržbu zeleně a městského mobili-ta, údržbu zeleně a městského mobili-
áře zaplatilo město 2,473.499 Kč, rok áře zaplatilo město 2,473.499 Kč, rok 
2006 to bylo již za 2,999.999 Kč, roku 2006 to bylo již za 2,999.999 Kč, roku 
2007 - 4,702 Kč, roku 2008 - 7,446.000  2007 - 4,702 Kč, roku 2008 - 7,446.000  
Kč, rok 2009 - 6,870.000  Kč, rok 2010 Kč, rok 2009 - 6,870.000  Kč, rok 2010 
- 6,587.000 Kč, rok 2011 - 7,191 Kč. - 6,587.000 Kč, rok 2011 - 7,191 Kč. 
Kolik to bude letos? Přitom již koncem Kolik to bude letos? Přitom již koncem 
roku 2007 jsem zpracoval rámcový roku 2007 jsem zpracoval rámcový 
návrh na zřízení podniku městských návrh na zřízení podniku městských 
služeb. Ten by šetřil minimálně 20 % služeb. Ten by šetřil minimálně 20 % 
(oprávněný zisk) z těchto částek tedy (oprávněný zisk) z těchto částek tedy 
přes 7.600,000 Kč. O dalších kladech přes 7.600,000 Kč. O dalších kladech 
a záporech bude pojednáno v jiném a záporech bude pojednáno v jiném 
článku. Představitelé města a jejich článku. Představitelé města a jejich 
radní zřejmě neznají jiný model hos-radní zřejmě neznají jiný model hos-
podaření. Bohužel ani nejsou schop-podaření. Bohužel ani nejsou schop-
ni se podívat do okolních měst, nebo ni se podívat do okolních měst, nebo 
na www stránky příslušných profes-na www stránky příslušných profes-
ních sdružení a vybrat nejvhodněj-ních sdružení a vybrat nejvhodněj-
ší organizační model pro naše měs-ší organizační model pro naše měs-
to. Přitom mají k dispozici štáb odbor-to. Přitom mají k dispozici štáb odbor-
ných referentů, zaměstnanců Měst-ných referentů, zaměstnanců Měst-
ského úřadu, včetně členů fi nančního ského úřadu, včetně členů fi nančního 
výboru ustaveného ze zákona Zastu-výboru ustaveného ze zákona Zastu-
pitelstvem města. Připomínka k pro-pitelstvem města. Připomínka k pro-

Zdražíme nebo budeme sami lépe hospodařit?

Jméno Reinharda Heydricha je pro Jméno Reinharda Heydricha je pro 
většinu českých lidí spojeno s jeho pů-většinu českých lidí spojeno s jeho pů-
sobením v naší zemi ve funkci říšské-sobením v naší zemi ve funkci říšské-
ho protektora. Daleko méně lidí však ho protektora. Daleko méně lidí však 
ví, že tehdejší šéf německé bezpeč-ví, že tehdejší šéf německé bezpeč-
nostní služby (SD = Sicherheits Di-nostní služby (SD = Sicherheits Di-
enst) gruppenführeh SS Reinhard enst) gruppenführeh SS Reinhard 
Heydrich byl od srpna 1940 předse-Heydrich byl od srpna 1940 předse-
dou Mezinárodní komise kriminální dou Mezinárodní komise kriminální 
policie, dnes označované jako INTER-policie, dnes označované jako INTER-
POL (založena 1923). 27. září 1941 POL (založena 1923). 27. září 1941 
se Heydrich stal zastupujícím říšským se Heydrich stal zastupujícím říšským 
protektorem v českých zemích a na protektorem v českých zemích a na 
postu předsedy Mezinárodní komise postu předsedy Mezinárodní komise 
kriminální policie byl vystřídán zná-kriminální policie byl vystřídán zná-
mým pracovníkem gestapa Kalten-mým pracovníkem gestapa Kalten-
brunnerem.brunnerem.

R. Heydrich své pražské působe-R. Heydrich své pražské působe-
ní zahájil vyhlášením stanného prá-ní zahájil vyhlášením stanného prá-
va a krvavými represemi. Bylo uvěz-va a krvavými represemi. Bylo uvěz-
něno na šest tisíc osob, desítky z nich něno na šest tisíc osob, desítky z nich 
byly popraveny. Zatčen byl také před-byly popraveny. Zatčen byl také před-
seda protektorátní vlády generál Alois seda protektorátní vlády generál Alois 
Eliáš. O jeho tajných stycích s domá-Eliáš. O jeho tajných stycích s domá-
cím odbojem a s československou za-cím odbojem a s československou za-

hraniční vládou vědělo gestapo dlou-hraniční vládou vědělo gestapo dlou-
ho, ale zasáhlo proti němu až nyní, na ho, ale zasáhlo proti němu až nyní, na 
Heydrichův příkaz. Generál Eliáš byl Heydrichův příkaz. Generál Eliáš byl 
odsouzen k trestu smrti, poprava však odsouzen k trestu smrti, poprava však 
byla odložena. Generál byl dále vyslý-byla odložena. Generál byl dále vyslý-
chán a jeho osud byl využit k nátlaku chán a jeho osud byl využit k nátlaku 
na celou protektorátní vládu. Časem na celou protektorátní vládu. Časem 
Heydrich zjistil nový vzestup odboje a Heydrich zjistil nový vzestup odboje a 
chystal další vlnu represí! Ty tvrdě za-chystal další vlnu represí! Ty tvrdě za-
sáhly také odbojové skupiny v Lysé sáhly také odbojové skupiny v Lysé 
nad Labem a okolí.nad Labem a okolí.

Od července 1939 působila v okolí Od července 1939 působila v okolí 
města odbojová skupina „V boj“. Spo-města odbojová skupina „V boj“. Spo-
luzakladateli byli Jan Rambousek, Ja-luzakladateli byli Jan Rambousek, Ja-
roslav Dusil, Josef Žantovský, staros-roslav Dusil, Josef Žantovský, staros-
ta města a Sokola Václav Hradecký, ta města a Sokola Václav Hradecký, 
František Blažej, Antonín Závodník, František Blažej, Antonín Závodník, 
Václav Chloupek, Bedřich Fér a další. Václav Chloupek, Bedřich Fér a další. 
Skupina „V boj“ navazovala kontak-Skupina „V boj“ navazovala kontak-
ty s dalšími odbojovými skupinami, ty s dalšími odbojovými skupinami, 
např. se skupinou „Severočeské od-např. se skupinou „Severočeské od-
bojové podzemní hnutí“. Během akcí bojové podzemní hnutí“. Během akcí 
utrpěla skupina i ztráty na životech. utrpěla skupina i ztráty na životech. 
Prvním zatčeným byl Antonín Závod-Prvním zatčeným byl Antonín Závod-
ník. Zatčen byl 19. října 1940, vězněn ník. Zatčen byl 19. října 1940, vězněn 

v koncentračním táboře Mauthausen, v koncentračním táboře Mauthausen, 
kde byl 24. ledna 1942 umučen. 6. říj-kde byl 24. ledna 1942 umučen. 6. říj-
na 1941 byl zatčen starosta města Vác-na 1941 byl zatčen starosta města Vác-
lav Hradecký a byl obviněn, že jako lav Hradecký a byl obviněn, že jako 
starosta Sokola zatajil peníze organi-starosta Sokola zatajil peníze organi-
zace, které byly určeny na stavbu so-zace, které byly určeny na stavbu so-
kolovny. Po výslechu byl odvezen do kolovny. Po výslechu byl odvezen do 
koncentračního tábora Osvětim, kde koncentračního tábora Osvětim, kde 
15. dubna 1942 zahynul v plynové ko-15. dubna 1942 zahynul v plynové ko-
moře. Od jeho smrti uplyne příští mě-moře. Od jeho smrti uplyne příští mě-
síc 70 let.síc 70 let.

Jednou z nejaktivnějších odbojo-Jednou z nejaktivnějších odbojo-
vých organizací v Lysé a okolí byla ile-vých organizací v Lysé a okolí byla ile-
gální organizace předválečných ko-gální organizace předválečných ko-
munistů, která pracovala ve dvou munistů, která pracovala ve dvou 
skupinách. První vedl Josef Pecka ze skupinách. První vedl Josef Pecka ze 
Dvorců, zaměstnanec fi rmy Lanna, Dvorců, zaměstnanec fi rmy Lanna, 
druhou Ladislav Somr, zaměstnanec druhou Ladislav Somr, zaměstnanec 
fi rmy Vichr. Dne 10. října 1941 byli fi rmy Vichr. Dne 10. října 1941 byli 
zatčeni Josef Pecka, Ladislav Somr zatčeni Josef Pecka, Ladislav Somr 
a Adolf Střela. Když byli odváženi au-a Adolf Střela. Když byli odváženi au-
tem do Prahy do pankrácké věznice, tem do Prahy do pankrácké věznice, 
podařilo se Josefu Peckovi utéci. Noč-podařilo se Josefu Peckovi utéci. Noč-
ním vlakem se vrátil do Dvorců, doma ním vlakem se vrátil do Dvorců, doma 
se převlékl, vzal si peníze, zbraň a zmi-se převlékl, vzal si peníze, zbraň a zmi-

zel. Dvě noci se ukrýval na různých zel. Dvě noci se ukrýval na různých 
místech. Pak ho objevilo gestapo, do-místech. Pak ho objevilo gestapo, do-
šlo k přestřelce a zranění J. Pecky. Byl šlo k přestřelce a zranění J. Pecky. Byl 
odvezen na gestapo do Mladé Bolesla-odvezen na gestapo do Mladé Bolesla-
vi a pak do Prahy, kde byl 11. listopa-vi a pak do Prahy, kde byl 11. listopa-
du 1941 na Pankráci popraven. Dne du 1941 na Pankráci popraven. Dne 
17. října 1941 byli zatčeni ostatní čle-17. října 1941 byli zatčeni ostatní čle-
nové obou skupin. Koncem listopadu nové obou skupin. Koncem listopadu 
1941 byli z pankrácké věznice převe-1941 byli z pankrácké věznice převe-
zení do koncentračního tábora Maut-zení do koncentračního tábora Maut-
hausen, kde byli umučeni:hausen, kde byli umučeni:
Sláma Frant., Dvorce  4. 12. 1941Sláma Frant., Dvorce  4. 12. 1941
Cincibus Ladislav 21. 2. 1942Cincibus Ladislav 21. 2. 1942
Hradecký Václav ml.  21. 2. 1942Hradecký Václav ml.  21. 2. 1942
Měšťan Jaroslav 12 / 1941Měšťan Jaroslav 12 / 1941
Pokorný Ladislav 19. 7. 1942Pokorný Ladislav 19. 7. 1942
Pospíšil Bohumil 27. 4. 1942Pospíšil Bohumil 27. 4. 1942
Růžička Josef 3. 1. 1942Růžička Josef 3. 1. 1942
Rambousek Jan 18. 3. 1943Rambousek Jan 18. 3. 1943

v Osvětimi:v Osvětimi:
Střela Adolf 29. 12. 1942Střela Adolf 29. 12. 1942
Veselý Jaroslav 1 / 1942Veselý Jaroslav 1 / 1942

Božena BacílkováBožena Bacílková

Lysá nad Labem a Dvorce za II. světové války (2. část)
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Pokračování na str. 24

Pokračování ze str. 22

věření vhodnosti organizace a zajiš-věření vhodnosti organizace a zajiš-
tění potřeb města včetně jejich fi nan-tění potřeb města včetně jejich fi nan-
cování se týká i naplňování fi nanč-cování se týká i naplňování fi nanč-
ních objemů jednotlivých fondů. Na ních objemů jednotlivých fondů. Na 
podporu kulturní činnosti, společen-podporu kulturní činnosti, společen-
ským organizacím a sportu vydá-ským organizacím a sportu vydá-
vá město ze svého rozpočtu každo-vá město ze svého rozpočtu každo-
ročně nemalé částky. Je otázkou, zda ročně nemalé částky. Je otázkou, zda 
by se tyto fi nance nedaly zajistit ji-by se tyto fi nance nedaly zajistit ji-
ným způsobem hospodaření organi-ným způsobem hospodaření organi-
zací, kterým jsou dotace poskytová-zací, kterým jsou dotace poskytová-
ny. Pak by třeba více zbylo na údrž-ny. Pak by třeba více zbylo na údrž-

bu a rekonstrukce školních zařízení bu a rekonstrukce školních zařízení 
nebo investice do komunikací, výku-nebo investice do komunikací, výku-
pu pozemků pro městské parky, hřiš-pu pozemků pro městské parky, hřiš-
tě a ostatní občanskou vybavenost. tě a ostatní občanskou vybavenost. 
Přitom měst velikosti našeho města Přitom měst velikosti našeho města 
s podobnými podmínkami a problé-s podobnými podmínkami a problé-
my je v republice celá řada. Měli by-my je v republice celá řada. Měli by-
chom se učit od těch úspěšnějších, chom se učit od těch úspěšnějších, 
pracovitějších, kde za stejné prostřed-pracovitějších, kde za stejné prostřed-
ky dovedou pro občany udělat více.ky dovedou pro občany udělat více.

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

V článku o vícepracích při revi-V článku o vícepracích při revi-
talizaci historického centra měs-talizaci historického centra měs-
ta (Listy 3/2012) píše pan zastupi-ta (Listy 3/2012) píše pan zastupi-
tel Tomáš Sedláček o „přípojce vo-tel Tomáš Sedláček o „přípojce vo-
dovodu, kanalizaci a opěrné zdi pro dovodu, kanalizaci a opěrné zdi pro 
evangelickou faru“. Uvádí, že roz-evangelickou faru“. Uvádí, že roz-
počtovaná částka na tyto úpravy činí počtovaná částka na tyto úpravy činí 
“545 434,44 Kč + DPH (tedy více “545 434,44 Kč + DPH (tedy více 
než 650 000 Kč)“. Nezpochybňu-než 650 000 Kč)“. Nezpochybňu-
ji výši této částky. Chci jen poopravit ji výši této částky. Chci jen poopravit 
poněkud nešťastnou formulaci, kte-poněkud nešťastnou formulaci, kte-
rá vyvolává dojem, jako by město uve-rá vyvolává dojem, jako by město uve-
denou částkou subvencovalo inovaci denou částkou subvencovalo inovaci 
majetku Evangelického sboru.majetku Evangelického sboru.

Jedinou investicí vyvolanou z na-Jedinou investicí vyvolanou z na-
šeho podnětu je vodovodní přípoj-šeho podnětu je vodovodní přípoj-
ka. Omlouváme se, že jsme o její ka. Omlouváme se, že jsme o její 
zřízení požádali až v době, kdy byl zřízení požádali až v době, kdy byl 
základní rozpočet revitalizace ho-základní rozpočet revitalizace ho-
tov. Vedla nás k tomu myšlenka za-tov. Vedla nás k tomu myšlenka za-
jistit sborový areál záložním zdro-jistit sborový areál záložním zdro-
jem vody pro případ ekologické ha-jem vody pro případ ekologické ha-
várie, která by znemožnila odebí-várie, která by znemožnila odebí-
rat vodu ze studny. Pokládali jsme rat vodu ze studny. Pokládali jsme 

za racionální provést toto opatření za racionální provést toto opatření 
v souvislosti s plánovanou rekon-v souvislosti s plánovanou rekon-
strukcí inženýrských sítí na nám. strukcí inženýrských sítí na nám. 
B. Hrozného a hlavně před polože-B. Hrozného a hlavně před polože-
ním dlažeb.ním dlažeb.

Kanalizaci jsme kdysi až do hlav-Kanalizaci jsme kdysi až do hlav-
ního kanalizačního řádu vybudo-ního kanalizačního řádu vybudo-
vali svépomocí, zaplatili ze svých vali svépomocí, zaplatili ze svých 
prostředků a předali jejímu provo-prostředků a předali jejímu provo-
zovateli. Její loňská rekonstrukce zovateli. Její loňská rekonstrukce 
šla zcela mimo nás. Podle přísluš-šla zcela mimo nás. Podle přísluš-
ných pracovníků prý byla zarost-ných pracovníků prý byla zarost-
lá kořeny městské zeleně. „Opěr-lá kořeny městské zeleně. „Opěr-
ná zeď pro evangelickou faru“ pak ná zeď pro evangelickou faru“ pak 
s evangelickou farou už nemá vůbec s evangelickou farou už nemá vůbec 
nic společného. Fara se o ni neopí-nic společného. Fara se o ni neopí-
rá ani opírat nebude. Tato zeď pove-rá ani opírat nebude. Tato zeď pove-
de v celé délce po městském pozem-de v celé délce po městském pozem-
ku a to od rohu evangelické fary až ku a to od rohu evangelické fary až 
na křižovatku u školy B. Hrozného.na křižovatku u školy B. Hrozného.

Od Evangelické církve klerikali-Od Evangelické církve klerikali-
zace městu určitě nehrozí.zace městu určitě nehrozí.

 Emanuel Vejnar, Emanuel Vejnar, 
evangelický farářevangelický farář

Vodovod, kanalizace, opěrná zeď

Proč mám platit za parkování Proč mám platit za parkování 
ve svém vlastním městě? Co nám ve svém vlastním městě? Co nám 
placené parkování vlastně přiná-placené parkování vlastně přiná-
ší? Přináší nám konání výstav vů-ší? Přináší nám konání výstav vů-
bec něco?bec něco?

To jsou otázky, které si dnes poklá-To jsou otázky, které si dnes poklá-
dá spousta místních občanů, i přes to, dá spousta místních občanů, i přes to, 
že systém placeného parkování v obci že systém placeného parkování v obci 
funguje již více než 10 let. Placené funguje již více než 10 let. Placené 
parkování je zde v době zvýšené ná-parkování je zde v době zvýšené ná-
vštěvnosti (výstav) právě proto, aby vštěvnosti (výstav) právě proto, aby 
přineslo prospěch městu Lysé nad přineslo prospěch městu Lysé nad 
Labem a místním občanům. Cílem Labem a místním občanům. Cílem 
placených parkovacích zón rozhodně placených parkovacích zón rozhodně 

Placené parkování v Lysé?
není vydělat peníze na místních obča-není vydělat peníze na místních obča-
nech, jak se bohužel některým obyva-nech, jak se bohužel některým obyva-
telům na první pohled může zdát. Ale telům na první pohled může zdát. Ale 
za to vše nesou vinu jen špatné, zkres-za to vše nesou vinu jen špatné, zkres-
lené, nebo žádné informace. Parková-lené, nebo žádné informace. Parková-
ní v době zvýšené návštěvnosti upra-ní v době zvýšené návštěvnosti upra-
vuje Nařízení Města Lysá nad Labem vuje Nařízení Města Lysá nad Labem 
č.8/2011, které v posledních dnech č.8/2011, které v posledních dnech 
již spousta občanů obdržela, někteří již spousta občanů obdržela, někteří 
jej našli ve schránkách, jiní za stěra-jej našli ve schránkách, jiní za stěra-
či svého vozu.či svého vozu.

Toto nařízení mimo jiné říká i to, Toto nařízení mimo jiné říká i to, 
jak se já, jako občan Lysé nad Labem jak se já, jako občan Lysé nad Labem 

Na základě vypsaného výběrové-Na základě vypsaného výběrové-
ho řízení 2. 12. 2011 veřejné zakáz-ho řízení 2. 12. 2011 veřejné zakáz-
ky Rada města na svém zasedání ky Rada města na svém zasedání 
10. 1. 2012 usnesením č.: 7 roz-10. 1. 2012 usnesením č.: 7 roz-
hodla o výběru zpracovatele pro-hodla o výběru zpracovatele pro-
jektové dokumentace komunika-jektové dokumentace komunika-
ce Na Vysoké mezi. Celkem se při-ce Na Vysoké mezi. Celkem se při-
hlásilo 15 fi rem. Byla vybrána fi r-hlásilo 15 fi rem. Byla vybrána fi r-
ma s cenovou nabídkou 181.440 ma s cenovou nabídkou 181.440 
Kč. (Nebylo dohledáno, dle čeho Kč. (Nebylo dohledáno, dle čeho 
byl proveden výpočet nejnižší ceny. byl proveden výpočet nejnižší ceny. 
Bylo by tristní, aby nově zpraco-Bylo by tristní, aby nově zpraco-
vávaný projekt dopadl stejně jako vávaný projekt dopadl stejně jako 
projekt Revitalizace historického projekt Revitalizace historického 
centra města – náměstí B. Hroz-centra města – náměstí B. Hroz-
ného, kde Rada města přišla na za-ného, kde Rada města přišla na za-
stupitelstvo s požadavkem odsou-stupitelstvo s požadavkem odsou-
hlasení víceprací za více než 30 % hlasení víceprací za více než 30 % 
původní ceny. Teprve po písem-původní ceny. Teprve po písem-
ném upozornění na porušení zá-ném upozornění na porušení zá-
kona o veřejných zakázkách, byly kona o veřejných zakázkách, byly 
projektovým managerem provede-projektovým managerem provede-
ny úpravy rozsahu dodávek a návr-ny úpravy rozsahu dodávek a návr-
hu fi nancování dříve uváděných ví-hu fi nancování dříve uváděných ví-
ceprací.).ceprací.).

Až potud by snad bylo vše v pořád-Až potud by snad bylo vše v pořád-
ku, kdyby …v průběhu volebního ob-ku, kdyby …v průběhu volebního ob-
dobí 1994 až 1998 (v 04/1996) byla dobí 1994 až 1998 (v 04/1996) byla 
na základě dohody s Ředitelstvím sil-na základě dohody s Ředitelstvím sil-
nic a dálnic zpracována „Dokumen-nic a dálnic zpracována „Dokumen-
tace pro územní rozhodnutí“ (DÚR), tace pro územní rozhodnutí“ (DÚR), 
dle tehdy platné vyhlášky o dokumen-dle tehdy platné vyhlášky o dokumen-
taci staveb. Celá investice měla být taci staveb. Celá investice měla být 
realizována v roce 1997. Vzhledem realizována v roce 1997. Vzhledem 
k petici organizované ředitelem zá-k petici organizované ředitelem zá-
kladní školy v Litoli, za zrušení této kladní školy v Litoli, za zrušení této 
komunikace, byla tato silnice, která komunikace, byla tato silnice, která 
měla převést dopravu z Mírové ulice měla převést dopravu z Mírové ulice 
jako státní investice zrušena.jako státní investice zrušena.

Dokumentace pak byla při zříze-Dokumentace pak byla při zříze-
ní krajů a převodu komunikací niž-ní krajů a převodu komunikací niž-
ších tříd na ně předána do Lysé. Po ších tříd na ně předána do Lysé. Po 
provedené kontrole konstatuji, že provedené kontrole konstatuji, že 
dokumentace je vhodná pro její do-dokumentace je vhodná pro její do-
pracování na rozsah dokumenta-pracování na rozsah dokumenta-
ce pro stavební povolení ve smys-ce pro stavební povolení ve smys-
lu vyhl. 499/2006 Sb., včetně zahr-lu vyhl. 499/2006 Sb., včetně zahr-
nutí nových požadavků a úpravy tra-nutí nových požadavků a úpravy tra-

sy v oblasti u křižovatky s Palackého sy v oblasti u křižovatky s Palackého 
ulicí. Cena za dopracování by nemě-ulicí. Cena za dopracování by nemě-
la být vyšší než procentuálně stano-la být vyšší než procentuálně stano-
vená cena stanovena dle ceníku UNI-vená cena stanovena dle ceníku UNI-
KA, nebo Výkonového a honorářové-KA, nebo Výkonového a honorářové-
ho řádu ČKAIT. ho řádu ČKAIT. 

V současné době však vzhledem V současné době však vzhledem 
k nereálnosti brzké realizace této k nereálnosti brzké realizace této 
investice (zejména k zadluže-investice (zejména k zadluže-
ní města současně přijatým úvě-ní města současně přijatým úvě-
rem a dlouhodobě podinvestova-rem a dlouhodobě podinvestova-
ných zákonem uložených povin-ných zákonem uložených povin-
ností – potřeb, v sociální a školské ností – potřeb, v sociální a školské 
oblasti) doporučuji zrušit výběro-oblasti) doporučuji zrušit výběro-
vé řízení v celém rozsahu a odlo-vé řízení v celém rozsahu a odlo-
žit dopracování výše uvedené do-žit dopracování výše uvedené do-
kumentace do doby, kdy bude ak-kumentace do doby, kdy bude ak-
tuálnější výhled realizace investič-tuálnější výhled realizace investič-
ního záměru.ního záměru.

Je s podivem, že Rada města přija-Je s podivem, že Rada města přija-
la výše uvedené usnesení, aniž by dů-la výše uvedené usnesení, aniž by dů-
sledně a důkladně prověřila rozsah sledně a důkladně prověřila rozsah 
zpracované dokumentace s možností zpracované dokumentace s možností 
jejího alespoň částečného využití v za-jejího alespoň částečného využití v za-
dávací dokumentaci. Tato dokumen-dávací dokumentaci. Tato dokumen-
tace dosud uschovaná v archivu od-tace dosud uschovaná v archivu od-
boru Správy majetku a investic, ne-boru Správy majetku a investic, ne-
jen nebyla poskytnuta zhotovovate-jen nebyla poskytnuta zhotovovate-
lům jako výchozí podklad, ale nebyla lům jako výchozí podklad, ale nebyla 
s ní seznámena ani Stavební komise, s ní seznámena ani Stavební komise, 
tedy vlastní ustanovený poradní sbor tedy vlastní ustanovený poradní sbor 
Rady města.Rady města.

Není to první a bohužel asi ani Není to první a bohužel asi ani 
poslední amatérský postup, na je-poslední amatérský postup, na je-
hož konci jsou nesprávná rozhodnu-hož konci jsou nesprávná rozhodnu-
tí Rady města, která město a nás jako tí Rady města, která město a nás jako 
jeho daňové poplatníky stojí vyšší fi -jeho daňové poplatníky stojí vyšší fi -
nanční prostředky. Ty pak na jiném nanční prostředky. Ty pak na jiném 
místě citelně chybí. místě citelně chybí. 

Vedení a Rada města se jeví jako by Vedení a Rada města se jeví jako by 
byli v uzavřené místnosti kde je bom-byli v uzavřené místnosti kde je bom-
ba, ve které se 5 amatérů dloube šrou-ba, ve které se 5 amatérů dloube šrou-
bovákem a nedbají názoru veřejnos-bovákem a nedbají názoru veřejnos-
ti, ani dalších dobrých doporučeních. ti, ani dalších dobrých doporučeních. 
Pak je lepší se od takového vedení Pak je lepší se od takového vedení 
a rady držet hodně stranou.a rady držet hodně stranou.

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

Výběr zhotovitele

 až 5O OOO Kč

 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců

 hotovost až do domu

 nejvýhodnější podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz
Hledáme nové obchodní zástupce

Stačí jednou zavolat!
 84O 111 177

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

 777 76O 971
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 KLUB DOBRÉ ZPRÁVY
 Občanské sdružení pro děti a mládež
 Mail: os.kdz@tiscali.cz; telefon: 739 524 779
 http://klub.aclysa.cz

 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Vážení rodiče, milé děti,
dovolte, abychom vám poskytli několik informací o příměstském táboře pořá-
daném Klubem dobré zprávy Lysá nad Labem. Jsme občanské sdružení, které 
se snaží na křesťanských principech vést děti k získání správných postojů k so-
bě i k druhým.

Termín tábora: 
6. 8. – 10. 8. 2012 – pro děti po první třídě – 1250 Kč/1 dítě/1 turnus
20. 8. – 24. 8. 2012 – pouze pro děti od 10 let – 1400 Kč/1 dítě/1 turnus

Místo příměstského tábora:
Dětský areál Čechova ulice, Lysá nad Labem, u mateřské školy v Brandlově ulici. 

Program a organizace tábora:
• Tábor bude pouze v pracovní dny od pondělí do pátku.
• Přibližný  časový rozsah od 6.30 do 16.00 hodin. Program začíná v 8.00 hodin
• 2 turnusy s možností přihlášení dítěte na 1 nebo oba turnusy najednou.
• Stravování: oběd bude zajištěn v restauraci a svačiny budou děti dostávat 
 ve stanoveném čase v areálu či na výletě.
• Každý pátek program pro rodiče.
• Budeme hrát hry, zpívat, soutěžit, poznávat okolí, vyrábět dárky… 

6. 8. – 10. 8. 2012 
– Boží láska k člověku – Jak můžu poznat, že mě někdo má rád?
Ukážeme si to na několika příbězích z Bible. Vyzkoušíme si různé druhy sportů 
a her, zdokonalíme své táborové dovednosti, pokusíme se něco vyrobit a zá-
bavnou formou si zopakujeme angličtinu.
Úryvek z Bible: 1. Korintským, 13 kapitola, 4-7 verš, kde apoštol Pavel říká:
„A ukážu vám ještě mnohem vzácnější cestu. Kdybych měl dar proroctví, 
rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ale lásku bych neměl, 
nic nejsem. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není 
domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, 
nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať 
se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.“

Přihlášky k tomuto týdnu obdržíte po zavolání na číslo paní Mariky Benešové 
739 524 779, či napsání na mail: os.kdz@tiscali.cz

20. 8. – 24. 8. 2012 
– Příběh Biblického muže, který se nenechal ničím odradit
Během tohoto týdne se vydáme z Persie do Jeruzaléma po stopách muže, 
kterého by všemi deseti bral každý režisér akčních fi lmů. Nuda, klídek, zívačka, 
to s Nehemiášem nehrozí. Týden je také zaměřen na cyklistiku a další sportovní 
aktivity. Vzhledem k náročnosti programu se ho mohou zúčastnit děti od 10 let. 
Každé dítě přihlášené na tento týden, musí mít předpisově vybavené kolo 
a cyklistickou přilbu. 

Přihlášky k tomuto týdnu obdržíte po zavolání na číslo pana Dana Valenty 
734 298 444, či napsání na mail: danvalenta@volny.cz 

POZVÁNKA na besedu k tématu

 „Rozvoj města ve vztahu ke starším 
a zdravotně postiženým spoluobčanům“

Beseda se uskuteční ve čtvrtek 12. 4. 2012 od 13 hod. 
ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou, 

Masarykova ulice 1729, Lysá nad Labem.

Po besedě následuje schůze ZO SPCCH v ČR, o.s. 
Lysá n. L. a jednání výboru základní organizace.

Srdečně Vás zve Výbor základní organizace Svazu 
postižených civilizačními chorobami v Lysé nad Labem 

ve spolupráci s Centrem sociálních a zdravotních služeb 
Poděbrady, o.p.s. – středisko Lysá nad Labem

POLABSKÁ STEZKA 2012

DOGTREK POLABSKOU NÍŽINOU

ZVEME VÁS I VAŠEHO ČTYŘNOHÉHO KAMARÁDA 21. DUBNA 

NA 4. ROČNÍK POLABSKÉ STEZKY. TRASA VEDE NENÁROČNÝM 

TERÉNEM MALEBNÉ POLABSKÉ NÍŽINY. VYBRAT SI MŮŽETE 10KM 

NEBO 30KM DLOUHOU TRAŤ. POJĎTE S NÁMI ZÁVODIT O HEZKÉ 

CENY NEBO JEN SE PROJÍT PRO RADOST Z POHYBU S VAŠÍM PSEM.

INFORMACE NA TEL: 774 556 693

FOTO Z MINULÝCH ROČNÍKŮ, PROPOZICE A PŘIHLÁŠKU NAJ-

DETE NA NAŠICH STRÁNKÁCH WWW.ZKOLYSA.CZ

TAKÉ NÁS POTĚŠÍ ÚČAST OSVOJENÝCH PEJSKŮ Z ÚTULKU V LYSÉ 

NAD LABEM. PRO NEJRYCHLEJŠÍHO JSME PŘIPRAVILI ZVLÁŠTNÍ 

CENU A NA PAMÁTKU PROBĚHNE SPOLEČNÉ FOCENÍ.

Pokračování ze str. 23

mám vyhnout placení parkovného mám vyhnout placení parkovného 
v místě svého bydliště. Každý občan v místě svého bydliště. Každý občan 
Lysé nad Labem (Byšiček a Dvorců), Lysé nad Labem (Byšiček a Dvorců), 
který je majitelem osobního automo-který je majitelem osobního automo-
bilu a má trvalý pobyt v Lysé nad La-bilu a má trvalý pobyt v Lysé nad La-
bem, si může od Městské Policie ne-bem, si může od Městské Policie ne-
chat vystavit chat vystavit roční parkovací kartu.roční parkovací kartu. 
Cena parkovací karty je 50 Kč na celý Cena parkovací karty je 50 Kč na celý 
rok, držitelé průkazu ZTP a ZTP/P rok, držitelé průkazu ZTP a ZTP/P 
tuto parkovací kartu obdrží zdarma.tuto parkovací kartu obdrží zdarma.

Je 50 Kč za celý kalendářní rok Je 50 Kč za celý kalendářní rok 
příliš?příliš? Dle mého osobního názoru  Dle mého osobního názoru 
těchto 50 Kč nemůže pokrýt ani ná-těchto 50 Kč nemůže pokrýt ani ná-
klady na vydání této parkovací kar-klady na vydání této parkovací kar-
ty a v porovnání s parkovacím systé-ty a v porovnání s parkovacím systé-
mem jiných měst jsou tyto podmín-mem jiných měst jsou tyto podmín-
ky skutečně velmi vstřícné a lidové. ky skutečně velmi vstřícné a lidové. 
A jedině zřízením této parkovací kar-A jedině zřízením této parkovací kar-
ty se mohu vyhnout placení parkov-ty se mohu vyhnout placení parkov-
ného nebo postihu za neuposlechnutí ného nebo postihu za neuposlechnutí 
tohoto nařízení města nezaplacením tohoto nařízení města nezaplacením 
zmiňovaného poplatku.zmiňovaného poplatku.

Přináší nám placené parkování Přináší nám placené parkování 
tedy něco?tedy něco? Placené parkování je dob- Placené parkování je dob-
ře využitou příležitostí Města Lysé ře využitou příležitostí Města Lysé 
nad Labem k získání peněz do měst-nad Labem k získání peněz do měst-
ského rozpočtu. Město takto využí-ského rozpočtu. Město takto využí-

vá potenciálu výstaviště, které přiná-vá potenciálu výstaviště, které přiná-
ší zvýšenou návštěvnost obce. A tato ší zvýšenou návštěvnost obce. A tato 
zvýšená návštěvnost do městské po-zvýšená návštěvnost do městské po-
kladny přináší prostředky přímo i ne-kladny přináší prostředky přímo i ne-
přímo. Ať už prostřednictvím proná-přímo. Ať už prostřednictvím proná-
jmu parkovacích ploch, odvodů ze jmu parkovacích ploch, odvodů ze 
vstupenek, nebo např. prostřednic-vstupenek, nebo např. prostřednic-
tvím daní, které do městské poklad-tvím daní, které do městské poklad-
ny platí místní podnikatelé, pro kte-ny platí místní podnikatelé, pro kte-
ré je konání výstav také skvělou pří-ré je konání výstav také skvělou pří-
ležitostí.ležitostí.

A co mě jako občanovi přine-A co mě jako občanovi přine-
se příliv peněz do městské poklad-se příliv peněz do městské poklad-
ny? ny? Co vše nám vlastně naše obec po-Co vše nám vlastně naše obec po-
skytuje je jistě dobrý námět k zamyš-skytuje je jistě dobrý námět k zamyš-
lení. Stačí se rozhlédnout kolem sebe lení. Stačí se rozhlédnout kolem sebe 
a podívat se na spousty nových sil-a podívat se na spousty nových sil-
nic, chodníků, zrekonstruované školy nic, chodníků, zrekonstruované školy 
a školky a nespočet dalšího, co nám a školky a nespočet dalšího, co nám 
a našim dětem každý den dobře slouží.a našim dětem každý den dobře slouží.

Nařízení č. 8/2011 v platném zně-Nařízení č. 8/2011 v platném zně-
ní je ke stažení na stránkách MP Lysá ní je ke stažení na stránkách MP Lysá 
nad Labem nad Labem http://www.mplysa.cz/http://www.mplysa.cz/.

Termíny konání výstav naleznete Termíny konání výstav naleznete 
na stránkách Výstaviště Lysá nad La-na stránkách Výstaviště Lysá nad La-
bem bem www.vll.czwww.vll.cz.

Martin HlavičkaMartin Hlavička

Prodám zánovní nábytek
z důvodu stěhování.

Více informací na tel.: 325 561 106
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KČT odbor Lysá n.L. je opět pořadatelem tradičníhoKČT odbor Lysá n.L. je opět pořadatelem tradičního
Dětského letního táboraDětského letního tábora

Šumava 2012 Šumava 2012 
v tábořišti Radešov u Rejštejna v turnusech – I. běh od 2. 7. dov tábořišti Radešov u Rejštejna v turnusech – I. běh od 2. 7. do
20. 7. 2012 – 19 dnů a II. běh od 20. 7. do 3. 8. 2012 – 15 dnů v jed-20. 7. 2012 – 19 dnů a II. běh od 20. 7. do 3. 8. 2012 – 15 dnů v jed-
notné ceně poukazu 3950 Kč vč. dopravy a pojištění. Rekreace rodi-notné ceně poukazu 3950 Kč vč. dopravy a pojištění. Rekreace rodi-
čů s dětmi a ostatní v termínu 4. 8. až 17. 8. 2012 v ceně pronájmu čů s dětmi a ostatní v termínu 4. 8. až 17. 8. 2012 v ceně pronájmu 
stanu 100 Kč/noc.stanu 100 Kč/noc.

Kontaktní adresa: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, e-mail: Tel.: 325 553 355, 602 624 593, 721 704 500, e-mail: blazekfra@atlas.czblazekfra@atlas.cz
Bližší informace vč. fotogalerie najdete na stránkách Bližší informace vč. fotogalerie najdete na stránkách www.dltsumava.czwww.dltsumava.cz

VÍKEND POHODY A ŠTÍHLÉ LINIE
VE SVATÉ KATEŘINĚ (13. – 15. 4. 2012)

Tento víkend se budu 
věnovat jen sama 
sobě! Zavřu dveře 
za všedními starost-
mi, za prací, za dět-
mi a kolegy z práce. 
Zkusím si jaké to je 
zdravě a vyváženě 
se stravovat, dýchat 
čistý vzduch při pro-
cházkách v přírodě, 
relaxovat při masáži, 

v sauně a vířivce... Vypnu hlavu a ponořím se sama do sebe. Zní to jako 
pohádka? Nechám si ji vyprávět právě na tomto místě.

Cena víkendu zahrnuje: ubytování na 2 noci v pokoji Shiraz, snídani 
formou bohatého bufetu, obědy a večeře výběrem ze dvou zdravých a vy-
vážených menu s přesně danou energetickou hodnotou a složením jed-
notlivých živin, volný vstup do wellness&spa (sauny, páry, vířivky a rela-
xační místnosti), částečná masáž v délce 30 minut (na výběr klasická, 
aroma nebo sportovní), koupel v hydromasážní vaně pod širým nebem, 
lekce Nordic Walking, změření složení těla na bioinpedančním přístroji 
Tanita a konzultace se specialistou na zdravý životní styl, volný vstup do 
fi tness a další aktivity dle vlastního výběru (doplatek na místě dle ceníku), 
transfer z hlídaného parkoviště v Počátkách a zpět.

CENA: 3200,- Kč

Závazné přihlášky a platba do 12. 3. 2012

VÍKEND V LÁZNÍCH BĚLOHRAD 
V LUXUSNÍM KOMPLEXU TREE OF LIFE

(27. – 29. 4. 2012)
Zažijte si opravdový lu-
xus plný hýčkání a roz-
mazlování během ce-
lého víkendu doplně-
ný vybranou stravou 
a degustací vína, 
s možností zvolit si z 
nabízených procedur 
to, co bude nejlépe vy-
hovovat právě vám. 
Využívejte neomezený 
volný vstup do bazénu 
a Exotic Spa kde naleznete Laconium, parní lázně, Rasulbad, Hamam 
a Whirpool. Staňte se na pár dnů řeckou bohyní Afroditou a načerpanou 
energii si odvezte i do následujících dnů. Během víkendu máte možnost 
dozvědět se něco více i o vašem zdravotním stavu a to díky měření na 
biofotonickém skeneru, který měří množství antioxidantů v těle a násled-
nou konzultací naměřených hodnot. Další možností měření je měření slo-
žení těla na bioinpedančním přístroji Tanita a konzultace se specialistou 
na zdravý životní styl. V neposlední řadě můžete poznávat okolní krásy 
na vycházkách s výukou Nordic Walking. Věřím, že tento víkem uspoko-
jí i ty nejnáročnější z vás.

Cena víkendu zahrnuje: ubytování na 2 noci, snídani formou bohatého 
bufetu, obědy a večeře ve formě zdravých a vyvážených menu, degus-
tace vína, volný vstup do bazénu a Exotic Spa (Laconium, parní lázně, 
Rasulbad, Hamam, Whirpool), paušál na procedury dle vlastního výběru 
v hodnotě 1200,- Kč, případně možnost výběru dalších procedur s plat-
bou na místě dle ceníku, lekce Nordic Walking, měření na biofotonickém 
skeneru a následná konzultace se specialistou na problematiku volných 
radikálů a antioxidantů, měření složení těla na bioinpedančním přístroji 
Tanita a konzultace se specialistou na zdravý životní styl, parkovací místo 
v ceně pobytu, lázeňský poplatek.

CENA: 4500,- Kč

Závazné přihlášky a platba do 10.4.2012

Kontakt:
Helena Takačová Šnajdrová, Vojanova 1716, Lysá n. L.
telefon: 737 032 526
e-mail: helena.snajdrova@seznam.cz nebo info@nutricniporadenstvi.cz
www.nutricniporadenstvi.cz

PRODEJ SLEPIČEK

Drůbež Červený Hrádek, fi rma Dráb, opět prodává
slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant
žíhaný, kropenatý, černý, žlutý a bílý. Slepičky pouze
z našeho chovu! Neprodáváme kuřice, ale slepičky těsně
před snáškou. Cena: 18 - 20 týdnů za 138 -152 Kč/ks, 20 týdnů za 158 Kč/ks.
Prodej se uskuteční v pondělí 2. dubna 2012 v 15.10 hodin 
v Lysé nad Labem na parkovišti u Penny Marketu.
Případné bližší informace na tel.: 728 605 840 | 415 740 719 | 728 165 166

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

Objednávky na tel.: 720 442 381
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Ve druhém kole Benáteckého po-Ve druhém kole Benáteckého po-
háru, které se hrálo 29. 1. kulečníko-háru, které se hrálo 29. 1. kulečníko-
vý klub BC Lysá nad Labem prohrál vý klub BC Lysá nad Labem prohrál 
s týmem Lipnického výběru v pomě-s týmem Lipnického výběru v pomě-
ru 3:6 a v celkové tabulce klesl z dru-ru 3:6 a v celkové tabulce klesl z dru-
hého na čtvrté místo, zápasy se hrá-hého na čtvrté místo, zápasy se hrá-
ly v herně BC Lysá a soupeř hrál ve-ly v herně BC Lysá a soupeř hrál ve-
lice dobře, prohra v poměru 3:6 byl lice dobře, prohra v poměru 3:6 byl 
úspěch týmu Lysé.úspěch týmu Lysé.

Hned o čtrnáct dní později 12. 2., Hned o čtrnáct dní později 12. 2., 
kdy se hrálo 3. kolo Benáteckého po-kdy se hrálo 3. kolo Benáteckého po-

Benátecký pohár – 2. a 3. kolo
háru tým BC Lysá nad Labem hostil háru tým BC Lysá nad Labem hostil 
tým Baštaduns Benátky, který i přes tým Baštaduns Benátky, který i přes 
to, že přijel oslaben o jednoho hráče, to, že přijel oslaben o jednoho hráče, 
byl také velice těžkým soupeřem, ale byl také velice těžkým soupeřem, ale 
díky bezchybným hrám Michala Níče díky bezchybným hrám Michala Níče 
a dobrým výkonům Honzy Kucziaka a dobrým výkonům Honzy Kucziaka 
a Jindry Hochmana se podařilo týmu a Jindry Hochmana se podařilo týmu 
BC Lysá zvítězit v poměru 7:2 a vrá-BC Lysá zvítězit v poměru 7:2 a vrá-
tit se tím zpět na celkově druhé mís-tit se tím zpět na celkově druhé mís-
to v tabulce.to v tabulce.

Jindřich HochmanJindřich Hochman

Klub BC Lysá nad Labem měl na Klub BC Lysá nad Labem měl na 
Mistrovství republiky juniorů také své Mistrovství republiky juniorů také své 
zastoupení a Martin Dubský i přes to, zastoupení a Martin Dubský i přes to, 
že se účastnil pouze ve dvou disciplí-že se účastnil pouze ve dvou disciplí-
nách, si nevedl vůbec špatně.nách, si nevedl vůbec špatně.

14. 1. 2012 nastoupil v disciplíně 14. 1. 2012 nastoupil v disciplíně 
„8 ball“ a umístil se na děleném 5-6 „8 ball“ a umístil se na děleném 5-6 
místě, o pá dní později 29. 1. 2012 místě, o pá dní později 29. 1. 2012 
nastoupil Martin v disciplíně „14.1 nastoupil Martin v disciplíně „14.1 
nekonečná“ a opět se mu podařilo nekonečná“ a opět se mu podařilo 
získat velice slušné dělené 5-6 místo. získat velice slušné dělené 5-6 místo. 
Je velká škoda, že se Martinovi ne-Je velká škoda, že se Martinovi ne-

Tabulka - Benátecký pohárTabulka - Benátecký pohár
Třetí koloTřetí kolo

Poř. Tým záp. v p k body  skórePoř. Tým záp. v p k body  skóre
    1. Lipnický výběr 3 3 0 0 6 18: 9    1. Lipnický výběr 3 3 0 0 6 18: 9
    2.  BC Lysá nad Labem 3 2 1 0 5 17:10    2.  BC Lysá nad Labem 3 2 1 0 5 17:10
    3. Bašta DUNS Benátky 3 2 1 0 5 16:11    3. Bašta DUNS Benátky 3 2 1 0 5 16:11
    4. Křivý Tága Benátky 3 2 1 0 5 15:12    4. Křivý Tága Benátky 3 2 1 0 5 15:12
    5. Děravý koule Krnsko 3 1 2 0 4 15:12    5. Děravý koule Krnsko 3 1 2 0 4 15:12
    6. Dědci Lipník 3 1 2 0 4 11:16    6. Dědci Lipník 3 1 2 0 4 11:16
    7. DUNSBEER Benátky 3 1 2 0 4 9:18    7. DUNSBEER Benátky 3 1 2 0 4 9:18
    8. BC Relax Milovice 3 0 2 1 2 7:20    8. BC Relax Milovice 3 0 2 1 2 7:20

podařilo probojovat do fi nálové dvo-podařilo probojovat do fi nálové dvo-
jice, protože tato účast byla pro Mar-jice, protože tato účast byla pro Mar-
tina v juniorské kategorii poslední tina v juniorské kategorii poslední 
z důvodu dosažení věku 18 let a teď z důvodu dosažení věku 18 let a teď 
už se může účastnit pouze soutěží už se může účastnit pouze soutěží 
pro hráče nad 18 let, kde je konku-pro hráče nad 18 let, kde je konku-
rence podstatně větší a hlavně kva-rence podstatně větší a hlavně kva-
litnější, ale Martin ví, do čeho pů-litnější, ale Martin ví, do čeho pů-
jde, protože se i těchto soutěží již pár jde, protože se i těchto soutěží již pár 
let účastní. Určitě budeme Martino-let účastní. Určitě budeme Martino-
vi držet palce.vi držet palce.

Jindřich HochmanJindřich Hochman

Mistrovství ČR v poolbilliardu

TJ SOKOL LYSÁ NAD LABEM
pořádá

2. ROČNÍK
VELIKONOČNÍHO TURNAJE 
VE STOLNÍM TENISU
pro neregistrovanou mládež
Kdy: 7. 4. 2012 od 13.00 hodin

Kde: sokolovna a herna stolního tenisu 
v Lysé nad Labem (u kina)
Kdo: narození v roce 1997 a mladší, podle 
účasti budou hráči rozděleni do kategorií
S sebou: pálku, sportovní oblečení a přezutí 
do tělocvičny
Hraje se podle pravidel stolního tenisu na 3 vítězné sety 
do 11 bodů.

Další informace na tel.: 720 342 495                                   Další informace na tel.: 720 342 495                                   
nebo reznicekmi@email.cz (Michal Řezníček)nebo reznicekmi@email.cz (Michal Řezníček)
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nám. B. Hrozného 183
(objekt restaurace Gurmán)

289 22  Lysá nad Labem
objednávky:
tel. : 724 366 691

PEDIKÚRA
Anna Javorčíková

NOVÉ OBCHODNÍ MÍSTONOVÉ OBCHODNÍ MÍSTO
UNICREDIT BANK UNICREDIT BANK 
V LYSÉ NAD LABEMV LYSÉ NAD LABEM
  

  EXPRESNÍ Konto 

– rychle a s EXPRES Kartou na počkání

– nově s Bankou v mobilu – Smart Banking

– pro aktivní klienty možnost vedení zdarma

  PŘEVRATNÁ Hypotéka na bydlení s atraktivní úrokovou sazbou 

od 2,50 % p. a.*

  PRESTO Půjčka s možností získat do hodiny až 500 000 Kč 

na cokoli – i na splacení dříve poskytnutých úvěrů. 

Vyzkoušejte si na www.splatkomat.cz, jak je to snadné!

*Úroková sazba platí do odvolání a za podmínek daných bankou.

Více o naší nabídce získáte v nově otevřeném obchodním místě

UniCredit Bank Expres Czech Republic, a.s., 

Husovo náměstí 175/17, 289 22 Lysá nad Labem 

tel.: 955 964 195, mobil: 725 505 104 

e-mail: expres.lysa@unicreditgroup.cz

www.unicreditbank.cz

TĚŠÍME SE NA VÁSNA ADRESEHUSOVO NÁMĚSTÍ 175/17 

7253_UCB_Lysa_nad_Labem_Inzerce_200x130_V01.indd   1 3/13/12   10:44 AM
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pondělí 9. dubna 2012 od 16.00 hodin
v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Lysé n. L.
Program bude věnován renesanční hudbě a osobnostem na dvoře císaře 

Rudolfa II. Kromě dobových nástrojů uvidíme i historické kostýmy.
Vstupné 50 Kč

Spolek přátel vážné hudby, Městská knihovna Lysá n. L.
a Římskokatolická farnost Lysá nad Labem

vás zvou na

Cestopisná přednáška
Jirky Lehejčka

Island kolem dokola
aneb stopem za sopkami 
a gejzíry

24. dubna 2012
17.30 hodin

Městská knihovna
Lysá nad Labem

Vstupné: 20 Kč


