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Kaple Srdce Kristova 
ve Dvorcích
Kapli v novogotickém stylu postavil zed-
nický mistr František Maglen. Oltářní 
obraz Srdce Kristova kapli věnovala 
kněžna Marie Kinská. Slavnostního 
vysvěcení se kapli dostalo dne 2. 7. 1911 
lyským děkanem Karlem Kopalem. 
Z osobních poznámek p. Josefa Vojáčka 
se pak dozvídáme, že zde měl zřejmě 
svoje první kázání.

Kostry na náměstí
Kde se vzaly a co s nimi bude?

Ve středu 27. dubna jsme skoro celá škola 
postupně navštívili archeologické vykopávky na 
náměstí B. Hrozného. Paní archeoložka a paní 
antropoložka si pro nás připravily zajímavý vý-
klad a pak ochotně odpovídaly na spoustu našich 
dotazů. 

V té době bylo odkryto asi 50 hrobů ze starého 
hřbitova, který tu existoval kolem menšího kos-
tela sv. Jana Křtitele od 13. do 18. století. Kostel 
byl později zbourán, ale jeho základy a hřbitovní 
zeď bylo ve vykopávkách také vidět. Předpokládá 
se, že hrobů bude možná víc než 200. Archeolo-
gové jsou povinni odkrýt a přemístit každou kos-
tru, jenž leží v místě, kudy povede silnice. Všech-
ny kosti budou po prozkoumání pietně uloženy 
na lyském hřbitově.

Nejvíce nás zajímaly dětské hroby, paní an-
tropoložka nás nachytala se stehenní kostičkou 
novorozence, my ji považovali za část chodidla 
dospělého člověka. Už taky víme, jak se pohřbí-
vali lidé věřící (hlavou na západ, aby viděli na 
východ), vampíři (obličejem dolů a na kostře 
položený kámen), sebevrazi, vrazi a zloději (za 
hřbitovní zeď). 

Bylo dost zvláštní vidět všechny ty kostry a vě-
dět, že jsme na nich celou dobu jezdili autem…

Asi řada z nás, když jde po náměstí, se zastaví 
a podívá, co je nového. Paní archeoložka nám 
slíbila, že nás znovu pozve koncem června, až 
odkryjí druhou část náměstí. Moc se těšíme!

Vyňato z prací žáků 7. a 9. ročníku
ZŠ JAK Lysá nad Labem

Osadní výbor Dvorce 
a Sbor dobrovolných hasičů Dvorce 
ve spolupráci s Římskokatolickou 

farností v Lysé nad Labem
a Farní charitou Lysá nad Labem

zve všechny občany regionu na

 POUTNÍ
SLAVNOST

v sobotu
2. července 2011

Toho dne
uplyne 100 let
od vysvěcení

dvorecké kapličky.

Návštěvníky čeká
bohatý program, 
pouťové atrakce,

veselá zábava 
a dobré jídlo.
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Pojďte se s námi ponořit do tajů
vykopávek na nám. B. Hrozného

Město Lysá nad Labem společně se zástupci
Ústavu archeologické památkové péče Středních Čech

Vás srdečně zvou na exkurzi konanou 
 dne 13. 6. 2011 od 16.00 hodin 

se schůzkou před budovou ČS a.s. na nám. B. Hrozného
ve věci doposud odkrytých vykopávek v rámci investiční akce 

„Revitalizace historického centra města v Lysé nad Labem“. 
Odborný výklad přednese ředitelka ÚAPP Mgr. Irena Benková.

Jana Javorčíková
projekový manažer Lysá nad Labem

Vážení čtenáři, dne 17. 3. 2011 
byla vernisáží zahájena výstava
malovaných obrazů jehlou a štětcem 
pana Ing. Petra Gregora a pana Jaro-
slava Mokrého. V době vydání tohoto 
příspěvku bude výstava již ukončena. 
Každopádně lze konstatovat, že měla 
velký úspěch. Natáčela ji TV Manola. 
Návštěvnost byla velice úspěšná, ob-
divovateli se stali nejen občané měs-
ta a přilehlých měst a obcí, ale byla 
zde řada návštěvníků z celého Stře-
dočeského kraje, dokonce i ze zahra-
ničí. V kronikách bylo do 10. 5. 2011 
asi 35 zápisů, vesměs velice kladných. 
Z nich lze například vyjmout:

„Srdečně zdraví a blahopřejí 
k ojedinělému výtvarnému dílu“ 
- Knápkovi z Lysé nad Labem.

„Důchodci z Pardubic mnoho-
krát děkují za krásné zážitky z Va-
šich obrazů. Nádherné“ - za KD 
p. Komárek.

„Obdivuji - do člověka jehož 
jsem do té doby jako umělce ne-
znal, bych to byl neřekl. Děkuji 
a závidím“ - bývalý senátor za 
ODS a starosta Poděbrad pan 
doc. Václav Malát.

Ing. Petr Gregor

Výstava

Lyský Montmartre
aneb
Setkání 
na Labi 
2011

sobota 18. 6. 2011 
od 13 hod.

U Floriánka: 
13.00 - 13.30 
Lotrando a Zubejda - pohádka, 

ZŠ Litol

13.45 - 15.15 
chrámový sbor a manželé Hávovi - jazzové 

pohlazení a šanzony

15.30 - 16.15 

Hanka Říhová - zpěv, Giora Kukui - piano - retro 

francouzské písně a blues

17.15 - 19.15 
Plum Jam a Neřež

Žižkova ulička:
16.30 - 17.00 
Petrpaslíkovo divadlo 

(u Kačenčiných palačinek)

Pouliční muzikanti: 

skupina „Na vlnách TSF“ - 

od Suchého po Elvise

Poetika u kostela sv. Jana křtitele 
obrazy - manželé Kavanovi

aranžmá - Stanislav Svoboda

výbor z prací - Zora Svobodová

keramika – Naděžda a Eva Jelínkovy, 

Věra Kojičová

fotografi e - Gejza Bajerle

koláže - výtvarná dílna pro děti i dospělé

14.00 básnické čtení - autorka Jana Rychecká

15.00 básnické čtení - autor Bedřich Stehno

14.30 a 15.30  LÁŽO PLÁŽO 

folková skupina

„Soirée française“
od 20 hod v Luftu:
Miroslav Kemel - akordeonista, zpěvák, sklada-

tel, výtvarník

francouzské sýry, víno, pastis, absinth...

Upozornění občanům k platbám 
komunálního odpadu na rok 2011

Odbor správy majetku a inves-
tic upozorňuje občany na nutnost, 
při platbě převodem na účet měs-
ta, uvedení variabilního a speci-
fi ckého symbolu. Tyto symboly 
jsou nutné k vyhledání konkrétní-
ho plátce a zavedení  do zaúčtování 
plateb. V případě neuvedení výše 
uvedených symbolů nebude plat-
ba zaúčtována.  Případné informa-
ce Vám budou podány na telefon-
ním čísle: 325 510 235 – paní No-
votná Romana.

 Novotná Romana, odbor SMI

Upozornění
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PŘISTAVOVÁNÍ KONTEJNERŮ
ČERVEN 2011 

Velkoobjemové kontejnery se budou přistavovat 3. sobotu 
v měsíci, tj. 18. 6. 2011 pouze na tato stanoviště: 

místo přistavení kontejneru čas rozvozu čas svozu
Dvorce       1x TDO, 1x BIO               8.30               10.30
Byšičky      1x TDO, 1x BIO               9.00                     11.00
Řehačka     1x TDO, 1x BIO               9.30                     11.30
U Borku     1x TDO, 1x BIO              10.00                     12.00

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

Pro občany z ostatních lokalit 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

Třídění elektroodpadu v Lysé nad Labem
Kolektivní systém ASEKOL uděluje Certifi kát k Environmentálnímu 
vyúčtování za rok 2010 Městu Lysá nad Labem

Přínos zpětného odběru a recyklace televizorů a počítačových monitorů 
pro životní prostředí:
Město Lysá nad Labem            TV       Monitory    Celkem
Počet sebraných kusů za rok 2010 494 278 772
Úspora elektrické energie (MWh) 80 35 115
Úspora ropy (l)  1428 848 2276
Úspora primárních surovin (t)    4807 386 5193
Úspora vody (m3)  368090 210385 578475
Snížení produkce nebezpečného 
odpadu (t)  72 45 117
Snížení produkce skleníkových
plynů (t CO2 ekv.)  22 9 31

Sběr, doprava, demontáž a ná-
sledné využití frakcí zpětného odbě-
ru televizí a počítačových monitorů 
představuje nezanedbatelný přínos 
pro životní prostředí a úsporu pří-
rodních zdrojů. Díky zpětnému od-
běru jednoho kusu televize(resp. 
Monitoru). Například dojde:
• K úspoře elektrické energie ve 
výši 162,39 kWh u monitoru. 
Stejné množství energie spo-
třebuje například 60W žárov-
ka svítící nepřetržitě 4 měsí-
ce (3 měsíce u monitoru) nebo 
je vytvořena manuální prací sil-
ného muže, usilovně pracujícího 
nepřetržitě půl roku 8 hodin denně.
• K úspoře energetických surovin: 
například se nemusí vytěžit 2,89 
litru ropy (3,05 litru u monitoru) 
a 4,38 kg uhlí (2,86 kg u monitoru). 
Stejné množství ropy se například 
spotřebuje k ujetí 22 km v osob-
ním automobilu s běžnou spotře-
bou (23 km u monitoru). Stej-
né množství uhlí se spotřebuje pro 

jedno přiložení do kotle ústředního 
vytápění v běžném domě. 
• K úspoře primárních surovin, ne-
vytěží se celkem 9,73 kilogramů pri-
márních surovin (1,39kg u monito-
ru), nejvíce písku, vápence a železa.
• K úspoře 745 litrů pitné vody 
(757 litrů u monitorů), čímž ne-
vznikne stejné množství znečiště-
ných odpadních vod. Stejné množ-
ství vody je například spotřebováno 
při deseti sprchováních.
• Ke snížení produkce nebez-
pečných odpadů o 145 kilogramů 
(163b kilogramů u monitorů). Stej-
né množství nebezpečného odpadu 
vyprodukuje za rok 36 domácností 
(41domácností u monitorů). 
• Ke snížení produkce skleníko-
vých plynů, protože není vypro-
dukováno 44 kilogramů  CO² ekv. 
(32,3, kilogramů u monitorů). 
Stejné množství CO² vyprodukuje 
automobil, který ujede vzdálenost 
mezi Prahou a Ostravou.

Romana Novotná, odbor SMI

Díky zodpovědným občanům 
ušetřilo naše město Lysá n. L. 
životnímu  prostředí řadu suro-
vin. Loni občané odevzdali k re-
cyklaci 494 televizí a 278 moni-
torů.

Město Lysá nad Labem už něko-
lik let poskytuje občanům možnost 
třídit vysloužilé spotřebiče – mimo 
jiné televize a monitory. Nyní mů-
žeme přesně vyčíslit, kolik elektric-
ké energie, ropy, primárních suro-
vin a vody jsme díky tomu ušetři-
li životnímu prostředí, stejně jako 
o kolik jsme snížili produkci skle-
níkových plynů nebo nebezpečné-
ho odpadu. Informace nám poskyt-
la analýza neziskové společnosti 
ASEKOL, která pro nás zajišťuje 
sběr a recyklaci občany tříděných 
elektrozařízení.

Zpětný odběr a recyklace jedné 
televize uspořil tolik energie, kolik 
spotřebuje žárovka za čtyři měsíce 
nepřetržitého svícení, spotřebu ropy 
osobního automobilu za 22 km jízdy 
nebo zabrání vzniku odpadní vody 
z deseti sprchování. Tato zjištění při-
nesla analýza dopadu sběru a recyk-
lace televizí a monitorů na životní 
prostředí, jejíž zpracování iniciovala 
společnost ASEKOL. Výsledek stu-
die jednoznačně prokázal, že zpět-
ný odběr elektrozařízení je pro život-
ní prostředí přínosný.

Studie posoudila systém zpětné-
ho odběru televizorů a počítačových 
monitorů. Hodnotila jejich sběr, do-

pravu a zpracování až do okamžiku 
fi nální recyklace jednotlivých frak-
cí vyřazených spotřebičů do nového 
produktu nebo k jejich konečnému 
zneškodnění. Pro každou frakci byly 
vyčísleny dopady na životní prostře-
dí. Výsledky studie byly prezentová-
ny jako spotřeba energie, surovin, 
emise do ovzduší, vody a produkce 
odpadu.

„Z Certifi kátu Environmentál-
ního vyúčtování společnosti ASE-
KOL vyplývá, že občané naší obce 
v loňském roce vytřídili 494 televizí 
a 278 monitorů. Tím jsme uspořili 
115 kWh elektřiny, 2 276 litrů ropy, 
578 475 litrů vody a 5 193 tun pri-
márních surovin. Navíc jsme snížili 
emise skleníkových plynů o 31 tun/
tuny CO² ekv. a produkci nebezpeč-
ných odpadů p 117 tun/tuny“. Když 
si uvědomíte, že například osob-
ní automobil vyprodukuje za rok 
provozu 2 tuny skleníkových plynů 
a jedna čtyřčlenná domácnost prů-
měrně ročně spotřebuje 2,2 MWh 
elektrické energie, jsou to impozant-
ní čísla.

Přestože studie byla zaměřena 
pouze na televize a monitory, přínos 
pro životní prostředí představuje 
recyklace všech ostatních druhů 
starých spotřebičů. Dík si tedy za-
slouží všichni, kteří elektroodpad 
nevyhazují do popelnice nebo do-
konce do přírody, ale nosí jej do 
sběrného dvora.

Romana Novotná, odbor SMI

 až 5O OOO Kč

 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců

 hotovost až do domu

 nejvýhodnější podmínky

www.smartpujcka.cz

Hledáme nové obchodní zástupce

Stačí jednou zavolat!

 84O 111 177

k03-90x100_CB.indd   1 15.2.2011   15:16:51
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Informace z jednání rady a zastupitelstva města
2. zasedání zastupitelstva měs-

ta se konalo 27. 4. 2011.  Dvoumě-
síční odstup od únorového zasedá-
ní se projevil nabitým programem 
se čtyřmi desítkami bodů. V úvo-
du pan starosta požádal přítomné, 
aby povstáním a minutou ticha uctili 
památku zemřelého pana Ing. Vladi-
slava Šťastného, člena rady a zastu-
pitelstva města ve volebním období 
2006 - 2010. Při schvalování pro-
gramu jednání se zastupitelstvo 
shodlo na tom, že zápisy z osadních 
výborů Byšičky a Dvorce budou pro-
jednány hned na začátku. Hlavním 
požadavkem Byšiček je kanalizace. 
Pan starosta potvrdil, že při úpravě
rozpočtu města se vyčlení prostřed-
ky na projektovou dokumentaci
a ta bude hotová do konce letoš-
ního roku. Dalším požadavkem je 
zpevnění uličky vedoucí z návsi po-
dél tůně. Kromě domácích tudy jez-
dí i obyvatelé rekreační chatové osa-
dy Labíčko, která už leží na katastru 
Čelákovic. Z diskuse vzešel úkol pro 
radu, aby projednala s vedením měs-
ta Čelákovice podíl na opravách ces-
ty. Představitelky osadního výboru 
Dvorce přednesly požadavky Dvo-
reckých. Zde je na předních místech 
zlepšení dopravní situace, dále ka-
nalizace, zadní cesta u lesa, rozšíření 
osvětlení. Pan starosta uvedl, že řada 
bodů je rozpracována: ke zklidnění 
dopravy přispěje namátkové měře-
ní rychlosti radarem Městské policie 
Lysá n. L., v průběhu května bude 
namontován stacionární radar se 
záznamovým zařízením. Projektová 
dokumentace na kanalizaci by měla 
být hotová do konce roku. Se zpev-
něním cesty podél lesa nelze v krát-
ké době počítat.

Po hodině jednání zastupitelstvo
přistoupilo k projednávání bodů 
ke schválení. Blok devíti bodů byl 
věnován věcným břemenům a po-
zemkovým záležitostem a schvalo-
vání proběhlo rychle a hladce. Ná-
sledovalo 5 bodů, v nichž byl pro-
jednáván prodej 5 bytů v čp. 715 
v Zahradní ulici. Během 20 minut
se vyjasňovaly postoje – zda a proč 
prodávat městské byty, když ano, 
tak za kolik. Pan starosta uvedl, 
že už schválený rozpočet minulé-
ho roku počítal s příjmem za pro-
dej těchto bytů, ale prodej nebyl re-
alizován.  Bere se v úvahu i sociální 
rozměr věci, to znamená, že nájem-
níci mají předkupní právo a původ-
ně nabízená cena od města byla niž-
ší než cena odhadní, natož cena trž-
ní. Při hlasování o prodeji se zvedlo 

10 rukou pro, tři proti, 2 zastupite-
lé se hlasování zdrželi.

Podstatně delší diskuse se roz-
vinula v bodu č. 15, v němž se pro-
jednávala úprava rozpočtu na letoš-
ní rok. Nejvýraznější změnou jsou 
nižší náklady na rekonstrukci čis-
tírny odpadních vod, kde díky vý-
běrovému řízení byla vysoutěže-
na podstatně nižší cena, a tak měs-
to pro letošní rok může počítat s cca 
8 mil. Kč navíc na investiční akce. 
Úprava rozpočtu byla schválena 
13 hlasy, nikdo proti, 2 se hlaso-
vání zdrželi. V bodu následujícím 
byla projednávána Zřizovací listina 
Městské knihovny Lysá nad Labem. 
Změna byla vyvolána přesunem ně-
kterých agend z úřadu do knihovny 
(především vydávání Listů, organi-
zace tanečních kursů a některých 
koncertů). Kritika zazněla od zá-
stupců sdružení Kulturně!, kteří po-
ukázali na to, že žádné město neře-
ší kulturu tak jako Lysá. Listina byla 
schválena poměrem hlasů 12:2:2. 
V dalších dvou bodech bylo schva-
lováno rozdělení dotací sportovním 
a společenským organizacím, pra-
cujícím s dětmi a mládeží do 18 let. 
Podklady byly důkladně projedná-
ny v komisích a radě města, a tak 
bylo hlasování rychlé a jednoznač-
né. Stejně tomu tak bylo i v případě 
rozdělení příspěvků vlastníkům kul-
turních památek. Jednota Nymburk 
obdrží 110 tis. Kč z Programu rege-
nerace a 90 tis. Kč z rozpočtu města, 
Římskokatolická farnost Lysá nad 
Labem 105+30 tis. Kč. V bodu č. 20 
bylo schváleno 13 hlasy rozdělení 
hospodářského výsledku příspěvko-
vých organizací města za rok 2010.  
V dalším bodu zastupitelstvo schvá-
lilo přidělení půjček z Fondu rozvoje 
bydlení v celkové částce 660 tis. Kč. 
Pan Bc. Eliška doporučil, aby o této 
formě půjčky byli občané více infor-
mováni, protože roční úrok 4 % je 
velmi přijatelný.

V bodu č. 23 bylo schváleno po-
sunutí termínu projektu na výstavbu 
nové budovy MŠ Čtyřlístek v Bran-
dlově ulici. Původně stanovený ter-
mín dokončení k 31. 12. 2011 se 
posunul do 28. dubna 2012, a to 
z důvodu odvolání fi rem v průbě-
hu výběrového řízení na dodavate-
le stavby. V bodu č. 24 byly schvá-
leny fi nanční příspěvky občanů na 
vybudování vodovodu Za Kruhov-
kou. Město uhradí 256 tis. Kč, od 
10 jednotlivců nebo rodin se získá 
304 tis. Kč jako fi nanční spoluúčast. 
Další bod přinesl krátkou obecně zá-

vaznou vyhlášku, v níž bylo předlo-
ženo vyúčtování nákladů za odvoz 
a likvidaci odpadu za rok 2010. Na 
každého občana města připadá část-
ka 738 Kč/rok. V roce 2006 to bylo 
526 Kč/rok. V bodu č. 26 se krát-
ce diskutovalo o obecně závazné vy-
hlášce č.1/2011, o regulaci provozu 
výherních hracích přístrojů na úze-
mí města Lysá nad Labem. Podle 
OZV se bude moci hrát na výherních 
hracích přístrojích od 10 hod. do 22 
hod. večer a tato zařízení je zakázá-
no provozovat v okruhu do 100 me-
trů od škol, školských zařízení, zaří-
zení sociální a zdravotní péče, v bu-
dovách státních orgánů a územních 
samosprávných celků a církví. Pi-
hou na kráse této vyhlášky je fakt, že 
město může regulovat pouze „kla-
sické“ herní přístroje. Pokrok v této 
oblasti přinesl nový typ zařízení, kte-
ré povoluje ministerstvo fi nancí a ta-
ková zařízení už město omezovat ne-
může.

V bodu č. 27 zastupitelstvo schvá-
lilo název nové komunikace, která se 
napojuje na Poděbradovu ulici mezi 
fi rmami Sport Arsenal a Šimon-Kol-
man. Ulice ponese jméno Průmys-
lová. Také další bod se týkal území 
v Poděbradově ulici, kde investor 
požádal o změnu územního plánu, 
ale po diskusi zastupitelé bod odloži-
li pro nedostatek informací na příš-
tí zasedání.

Body č. 29 a 30 předložil odbor 
životního prostředí, týkaly se Plánu 
rozvoje zámeckého parku na roky 
2011-2015 a Koncepce environmen-
tálního vzdělávání, výchovy a osvěty 
(EVVO) na stejné období. Po disku-
si byl velmi obsáhlý a dobře zpraco-
vaný plán přesunut na červnové za-
sedání zastupitelstva, aby byla mož-
nost se s podklady seznámit. Disku-
tovalo se i ke Koncepci EVVO. Na 
návrh pana Mgr. Kořisty se hlasova-
lo o původní podobě Koncepce, kte-
rá získala podporu 9 hlasů, 4 byli 
proti a 2 se zdrželi hlasování.

Doplněným bodem programu 
s č. 31 byl Otevřený dopis pana 
Ing. Gregora členům zastupitelstva. 
Pro pokročilý čas autor dopisu pře-
sunul tento bod do bloku interpela-
cí a bude očekávat písemnou reak-
ci. Dalším doplněným bodem bylo č. 
32, kde zastupitelé ze sdružení Kul-
turně! požádali o úpravu jednací-
ho řádu zastupitelstva. O úpravě se 
bude jednat v červnu.

Potom přišel na pořad blok 9 in-
formativních zpráv – dvě z nich se 
projednaly v úvodu zasedání a týka-

ly se činnosti osadních výborů v By-
šičkách a Dvorcích. Třetí zprávou 
byl odborný posudek o stavu vzrost-
lých stromů na náměstí B. Hrozné-
ho. Po krátké rušné diskusi vzalo 
zastupitelstvo posudek na vědomí, 
ale o věci se bude jednat znovu na 
červnovém zasedání, kdy už bude 
i laikovi jasné, která větev je suchá 
a která ne. Zpráva č. 4 přinesla in-
formaci o vyřizování petic a stížností, 
evidovaných městským úřadem. Ve 
zprávě č. 5 šlo o žádost Družstva Na 
Vysoké mezi o změnu regulačního 
plánu – odkanalizování této lokality.
Zastupitelstvo vzalo žádost na vě-
domí. V šesté zprávě byla předlože-
na upravená projektová dokumen-
tace na revitalizaci náměstí B. Hroz-
ného. Impulsem k úpravám bylo 
usnesení mimořádného zasedá-
ní zastupitelstva 22. 2. 2011. Pan 
Ing. Gregor vyjádřil spokojenost na 
50 %, protože polovina z jeho návr-
hů na úpravu projektu byla přijata. 
Poslední tři zprávy byly věnovány zá-
pisům z fi nančního a kontrolního vý-
boru a návrhu na směnu pozemků.

Závěrečná diskuse byla bez ohle-
du na pokročilý večerní čas doce-
la rušná. Z ní vybírám problemati-
ku kouření v městském kině. Pan 
starosta přislíbil, že se k této záleži-
tosti zastupitelstvo vrátí v květnu, 
kdy bude přiložen i názor právníka 
města. Dalším tématem jsou články 
v Listech – spíše by se měly věci pro-
brat ve veřejné diskusi na zastupitel-
stvu, než v tisku. Dále pan Ing. Gre-
gor oznámil, že podal odvolání pro-
ti výběru lokality pro výstavbu Ob-
chodního centra Lysá nad Labem. 
Po rekapitulaci usnesení pan staros-
ta zasedání ukončil.

9. jednání rady města se konalo 
3. 5. 2011. Program obsahoval re-
kordních 53 bodů, skoro polovina 
z nich byla věnována pozemkovým, 
bytovým a nebytovým záležitostem 
a věcným břemenům. Pro úsporu 
místa uvádím tedy jen výběr někte-
rých bodů. V bodu č. 24 rada pro-
jednala dopis obyvatel v lokalitě Tři 
chaloupky a členů mysliveckého 
a rybářského svazu, kteří nesouhla-
sí s tím, že rada nechce omezit vjezd 
do lokality dopravními značkami.  
Po krátké diskusi rada potvrdila pů-
vodní usnesení, tedy žádné značky. 
V bodu č. 26 rada posuzovala návr-
hy na úpravu provozu na jižní stra-
ně Husova náměstí a požádala odbor 
správy majetku a investic o doplnění 
návrhu, pak se k tématu vrátí.

Pokračování na str. 5
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V bodu č. 35 rada vybírala doda-
vatele na rekonstrukci střechy v MŠ 
Dráček v Litoli. Ze čtyř nabídek zís-
kala zakázku za 276 tis. Kč fi ma Petr 
Havel – Klempířství, Poděbrady. 
Body 37, 38, 41 a 42 byly věnovány 
hospodaření města a mikroregionu 
a kontrole hospodaření za rok 2010, 
rada na základě zjištění doporučuje 
schválit v zastupitelstvu výrok „bez 
výhrad“. V bodu č. 39 rada vzala na 
vědomí zprávu o posouzení a hodno-
cení nabídek na zakázku „Přístavba 
budovy MŠ Čtyřlístek Lysá nad La-
bem“. Vítězem se stala fi rma PRO-
XIMA z Prahy 6 s nabídkovou cenou 
23,6 mil. Kč. Smlouva o dílo podlé-
há schválení v zastupitelstvu měs-
ta. Bod č. 40 byl věnován otevřené-
mu dopisu p. Ing. Gregora, staros-
ta s místostarostkou připraví písem-
nou odpověď. V bodu č. 45 se rada 
zabývala peticí proti zrušení místa 
referentky kultury a sportu na MěÚ. 
Po krátké diskusi rada potvrdila pů-
vodní únorové rozhodnutí, kterým 
toto pracovní místo zrušila. V dalším 
bodu se jednalo o kontrole účetních 
dokladů za rok 2009 a 2010, které se 
týkají hospodaření kina. Rada města 
schválila provedení vnitřní kontro-
ly. Také následující bod se týkal kina, 
a sice kouření v něm. Vzhledem k zá-
važnosti rozhodnutí bude tento bod 
předložen zastupitelstvu.

V bodu č. 48 byl předložen návrh 
memoranda o spolupráci mezi měs-
ty Lysá n. L., Brandýs n. L. - Stará 
Boleslav, Čelákovice. S ohledem na 
široký záběr dokumentu patří ko-
nečné rozhodnutí zastupitelstvu. 
Stejně tak tomu bude i v bodu č. 49, 
Plánu fi nancování obnovy vodovodů 
a kanalizací ve městě, který zpraco-
val provozovatel sítí, společnost Sta-
vokomplet z Brandýsa nad Labem.

Bod č. 50 byl věnován dopisu 
obyvatel z Jedličkovy ulice čp. 1416 
a 1417. Ti nesouhlasí s výstavbou 
chodníku na jižní straně podél domu 
a s výstavbou komunikace k pláno-
vanému Obchodnímu centru. Rada 
konstatovala, že výstavba chodní-
ku je hrazena z jiných zdrojů než
z rozpočtu města, dojde k propoje-
ní chodníkové sítě a komunikace je 
v souladu s územním plánem. 
V bodu č. 51 rada vzala na vědomí 
zápis z dubnového jednání kontrol-
ního výboru a předpokládá, že kon-
trola nakládání s dotacemi z kultur-
ního fondu bude provedena u všech 
příjemců. V předposledním bodu 
byl schválen program květnové-
ho zastupitelstva. Poslední bod tvo-

ří upozornění pro příslušné odbo-
ry, které se podílejí na činnostech 
v zámeckém parku. Jakékoliv zása-
hy jsou možné až po schválení kon-
cepce rozvoje zámeckého parku ane-
bo po projednání v radě města. Nej-
zajímavějším bodem závěrečné dis-
kuse byla informace pana starosty 
o průběhu archeologických prací při 
rekonstrukci náměstí B. Hrozného, 
kde byly objeveny základy původní-
ho kostela ze 13. století. Veřejnost 
bude podrobně informována, včet-
ně prohlídky a odborného výkladu 
v průběhu června.

10. jednání rady města se kona-
lo 17. 5. 2011. Z programu o 25 bo-
dech se jich třetina týkala pozem-
kových, bytových a nebytových zá-
ležitostí a věcných břemen. Z nich 
je zajímavý bod č. 8, v němž Agen-
tura ochrany přírody a krajiny ČR 
požádala město o odkoupení asi 
17 ha pozemků, obklopujících Hra-
banovskou černavu. Rada města 
dává přednost směně pozemků a po-
věřila pana starostu jednáním v této 
záležitosti.

V bodu č. 10 rada schválila 
konání tradiční Svatojánské pouti
na Husově náměstí. Organizátor
pan Tříška z Prahy 9 musí vyho-
vět podmínkám pro využití
náměstí a musí uhradit poplatek
za zábor veřejného prostranství
podle platné vyhlášky ve výši
10 Kč/m2/den. V bodu č. 11 byla 
schválena jednodenní akce zdra-
votní pojišťovny Metal Aliance, 
která 2. června umístí na Husově 
náměstí návěs s mobilním zdravot-
nickým zařízením. I v tomto přípa-
dě město požaduje uhrazení po-
platku za zábor prostranství.

Oživením programu byly body 
č. 15 a 16. V prvním z nich rada ne-
vyhověla žádosti o fi nanční příspě-
vek na vydání knihy „Uherské bo-
jiště na konci 17. století pohledem 
korespondence mladých šlechticů“. 
V knize je zmínka o nástěnných mal-
bách v zámeckých sálech, které však 
nejsou pro turisty přístupné. V dal-
ším bodu rada schválila partnerství 
v projektu „Polabí pod nebem“. Jed-
ná se o cyklus 40 fotografi í na velko-
plošných panelech, které jako putov-
ní výstava budou bezplatně umís-
ťovány v centrech měst na Labi na 
sloupech veřejného osvětlení. Na 
Lysou přijde řada v závěru roku. Je-
dinou podmínkou města je, aby ne-
byly poškozeny sloupy osvětlení.

V bodu č. 20 se jednalo o návr-
hu ředitelky městské knihovny paní 

Václavy Šolcové. Od začátku roku 
měsíčník Listy „bobtná“ a vyšší po-
čet tiskových stran je vykoupen vyšší 
cenou za náklad každého čísla. Vzni-
ká obava, že v závěru roku by Listy 
nemusely vyjít právě kvůli spotřebo-
vaným fi nancím. Objevily se i názo-
ry, že výměna názorů mezi předsta-
viteli politických stran do Listů ne-
patří, ale jsou i názory přesně opač-
né. Listy mohou mít různou podo-
bu, a proto rada města uložila sta-
rostovi, aby s ředitelkou MěK navrhl 
a v polovině června předložil varian-
ty, z nichž si rada vybere.

Diskuse se rozvinula v bodu č. 22, 
v němž stavební úřad navrhl územní 
opatření o stavební uzávěře. Vedoucí 
stavebního úřadu paní Ing. Čížková 
podala vysvětlení a objasnila i smy-
sl a cíl regulativů. Důvodem uzávěry 
je živelný růst různých objektů, kte-
ré nejsou „na očích“, ale velmi dobře 
patrné při pohledu shora. Rada uzá-
věru schválila a týká se území na vý-
chodní straně města mezi železnič-
ními tratěmi. V bodu č. 24 rada vza-
la na vědomí odstoupení pana Ko-
houta z funkce člena stavební komi-
se. Novým členem byl jmenován pan 
Mgr. Jezdinský. Poslední bod udělá 

(možná) radost řadě občanů, jejichž 
nemovitost leží v městské památko-
vé zóně. Po několika měsících mlče-
ní se na ministerstvu kultury „hnu-
ly ledy“ a v krátké době by mělo za-
čít jednání o budoucí podobě památ-
kové zóny. Za město povede jednání 
pan starosta.

3. zasedání zastupitelstva měs-
ta se konalo 18. 5. 2011, až po re-
dakční uzávěrce, ale jako upoutávku 
na červencové číslo uvádím tři věci: 
v diskusi si zastupitelé vyžádali roze-
slání dílčího výstupu z kontroly dota-
cí na kulturu za rok 2010, konkrét-
ně čerpání dotace Spolkem rodáků 
na Slavnosti hraběte Šporka. Kon-
trolní výbor shledal drobná pochy-
bení, ale nejedná se o úmyslné po-
škození poskytnuté dotace, přestu-
pek nebo trestný čin. Problemati-
ka kouření v kině nebyla dořešena, 
o věci bude jednáno v červnu a úřad 
si vyžádá stanovisko Odboru dozo-
ru a kontroly MV ČR, do jehož kom-
petence věc spadá. Zastupitelstvo se 
znovu začalo zabývat myšlenkou 
návratu farmářských trhů do parku 
u Penny Marketu (Plusu).

 Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá n. L.

Pokračování ze str. 4

Krimi střípky
Neklidný „Velký pátek“   
Dne 22. 4. 2011 ve 21.00 hodin 
prováděli strážníci ve spoluprá-
ci s Policií ČR kontrolu restau-
rací v Lysé nad Labem se zamě-
řením na podávání alkoholic-
kých nápojů mladistvým. Opro-
ti minulé akci, kdy se hříšníci na-
šli, nebyl tentokrát zazname-
nán jediný případ. Dost možná 
tomu napomohla i událost, kdy 
se na území Lysé a okolí prová-
děla pátrací akce po 66 leté ženě 
z Prahy, kterou pohřešovali pří-
buzní a všichni policisté včetně 
strážníků byli na případ nasazeni. 
Žena (silná diabetička), byla na-
posledy spatřena v ulici Smetano-
va a měla namířeno k příbuzným, 
kteří bydlí v ulici Jedličkova, kam 
ovšem nedorazila. Rozsáhlá pátra-
cí akce měla šťastný konec. Žena si 
z neznámých příčin návštěvu roz-
myslela a vrátila se zpět k domo-
vu, kam i šťastně dorazila. Pátrá-
ní bylo krátce před 01.00 hodinou 
ukončeno. Na tuto událost nava-
zovalo rušení nočního klidu, kte-
ré bylo v jednom případě na mís-
tě projednáno v blokovém řízení u 
dalšího oznámením ke správnímu 

řízení. Jako poslední událost, která 
se ten večer stala, byl případ pod-
napilého řidiče osobního automo-
bilu. 29 letý muž ze Žitovlic usedl v 
05.40 hodin za volant osobního au-
tomobilu, který měl zaparkován na 
Husově náměstí. Jelikož muž byl 
po celou noc dozorčí službou přes 
MKDS registrován před jednou 
z restaurací s půllitrem piva v ruce 
a z chůze byl patrný i nejistý krok, 
vyrozuměla dozorčí služba stráž-
níky, kteří muže následně zastavili 
v ulici ČSA. Při následné orientač-
ní dechové zkoušce byla řidiči na-
měřena hodnota alkoholu 1,80‰. 
Jelikož řidič byl podezřelý ze spá-
chání přečinu ohrožení pod vlivem 
návykové látky, byla o události vy-
rozuměna Policie ČR, která si věc 
na místě převzala.    

Agresivní zloděj v Penny 
Dne 28. 4. 2011 v 16.30 hodin 
přijala dozorčí služba telefonické
oznámení od zaměstnance bez-
pečnostní agentury z Penny Mar-
ketu v ulici Jedličkova, že se v pro-
dejně pokusil zadržet osoby, které 
byly přistiženy při drobné krádeži. 

Pokračování na str. 6
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Při tomto pokusu o zadržení osob 
pracovníkem bezpečnostní agen-
tury, došlo k jeho fyzickému na-
padení a pod pohrůžkou použi-
tí střelné i bodné zbraně z mís-
ta utekly. Osoby, které odpoví-
daly popisu, byly nalezeny v ulici 
Masarykova u stánku rychlého 
občerstvení. Strážníci na mís-
tě zjistili, že se jedná o 21 letého 
muže z Prahy, u kterého byla na-
lezena kuličková pistole a 19 le-
tou ženu z Lysé nad Labem. Vzhle-
dem k podezření ze spáchání 
přečinu, byla o věci vyrozuměna Po-
licie ČR, která si oba výtečníky pře-
vzala k provedení dalších opatření.

Zloděj ve dřevníku   
Dne 28. 4. 2011 ve 20.40 hodin bylo 
přijato telefonické oznámení od 57 
letého muže z Lysé nad Labem, že 
před chvílí vyrušil zloděje, který se 
nacházel na jeho soukromém po-
zemku ve dřevníku. Vzhledem k po-
drobnému popisu, který oznamova-
tel strážníkům poskytl, se podařilo 
tuto osobu zadržet kolem 21 hodi-
ny v ulici U Nové hospody. Dalším 
šetřením bylo zjištěno, že se jedná 

o 32 letého muže z Lysé nad Labem, 
který je strážníkům vzhledem i ke 
své trestní minulosti dobře znám. 
O věci byla následně vyrozumě-
na Policie ČR, která si věc na místě 
převzala k provedení dalších opat-
ření.  

Preventivní besedy   
V měsíci dubnu uskutečnili stráž-
níci preventivní besedy v nové bu-
dově MŠ Pampeliška, ZŠ Bedři-
cha Hrozného na téma „trestní 
odpovědnost“ a v DPS se zdravot-
ně postiženými jsme diskutova-
li na téma „nedej šanci zlodějům 
a podvodníkům“. Besedy v MŠ 
Pampeliška se mimo jiné zúčast-
nili i „Patroni“ ze zámku v čele 
s MVDr. Janem Kořínkem, kte-
ří se takovéto akce neúčastní po-
prvé. Tímto i děkujeme panu Ko-
řínkovi za pořízenou fotodoku-
mentaci a budeme se těšit na další 
spolupráci. Pořízenou fotodoku-
mentaci si můžete prohlédnout 
na webových stránkách Městské 
policie www.mplysa.cz.

Luboš Zita,
zástupce ředitele MP

Pan zastupitel Petr Eliška ml. 
v článku píše, že původní žádost na 
uskutečnění této akce na Husově ná-
městí byla úřadem zamítnuta z údaj-
ného důvodu pozdního dodání ohlá-
šení akce.

A jelikož se toto prohlášení týká 
osobně mě, jako referenta Odboru 
správy majetku a investic, uvádím 
v následujících řádcích věci na pra-
vou míru.

Dne 15. 3. 2011 (úterý) byla po-
datelnou zapsaná žádost o zvlášt-
ní užívání Husova náměstí, pro 
pořádání výše zmiňované akce, 
která se konala 30. 3. 2011. V pá-
tek 18. 3. 2011 mi byla vedoucím 
přidělena. V pondělí 21. 3. 2011, 
po marných pokusech o telefonické 
spojení, jsem se s p. Pavlem Kopec-
kým spojila e-mailem, kde jsem na-
stínila postup a to: že žádost musí 
být předložena na jednání Rady měs-
ta Lysá nad Labem, která se koná 
22. 3. 2011. Odbory předkláda-
né příspěvky musí odevzdávat nej-
později do čtvrtka 17. 3. 2011, do 
9.00 hodin. Navrhla jsem, ať uvažu-
jí o náhradním termínu a upozornila  
na požadované el. připojení – na pře-
věs přes komunikaci II/331, musí žá-
dat o souhlas SÚS Mnichovo Hra-
diště – silnice je v jejich správě 
a pokud by šlo o připojení 
z čp.1739, v ul. Masarykova, podat 
žádost na ČEZ Kolín.

Ještě tentýž den, tj. v pondělí 
21. 3. 2011., jsme se shodou 

okolností potkali s p. Kopeckým 
u pí. místostarostky Chloupko-
vé, kde jsem znovu celou věc vy-
světlila. A pan Kopecký před 
paní místostarostou odpověděl, 
že bude tedy jednat se sl. Jursí-
kovou, zda by byla ochotna po-
skytnout prostor před kinem, 
už vzhledem k jednáním, kte-
rá by byla zapotřebí k projedná-
ní s SÚS Mnichova Hradiště nebo 
se společností ČEZ. V pondělí 
21. 3. 2011 ve 14.12 hodin mi 
p. Pavel Kopecký e-mailem poděko-
val a sdělil, že provozovatelka kina, 
sl. Jursíková souhlasí s poskytnu-
tím prostoru před budovou kina. 

Dále upozorňuji, že žádost 
o zvláštní užívání komunikace 
a pozemku, se podává minimálně 
4 týdny před započetím akce. Pan 
zastupitel hovoří o 5ti dnech –  mini-
málně 5 dnů  předem se pouze akce 
oznamuje na odboru školství a kul-
tury.

Dále pan zastupitel Petr Eliška 
poukazuje na uzavření Masaryko-
vy ulice před posledními volbami, 
za účelem propagační akce ODS. 
Upozorňuji, že v té době nebyla Ma-
sarykova ulice ještě zkolaudována 
a tudíž o zvláštní užívání komuni-
kace nebylo nutno žádat, akce se 
oznámila pouze na odboru školství 
a kultury.

Tolik na vysvětlenou. 
 Vrbová Lenka

referent odboru SMI

Reakce na článek zastupitele 
Petra Elišky ml. „Hudební demon-
strace proti destrukci kultury“

Pokračování ze str. 5

      Domov Na Zámku
                           Lysá nad Labem

Přijměte srdečné pozvání na

Oslavu 50. výročí založení 
Domova Na Zámku
v Lysé nad Labem

dne 4. 6. 2011
10.00 hodin -  Slavnostní mše svatá s Chrámových sborem 
                           u sv. Jana Křtitele z Lysé n. L.
13.00 hodin -  Zahájení oslav, bohatý doprovodný 
           program, občerstvení

To vše pod záštitou Růženy a Hany Merunkových 
- rodaček a osobností Lysé nad Labem

Těšíme se na Vaší návštěvu.
PRO NAŠE KLIENTY POPTÁVÁME:

BYTY A DOMY K PRODEJI VE STŘEDOČESKÉM KRAJI.
VOLEJTE POBOČKU: 724 207 760
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3.6. od 10.00 hodin
Psychomotorický vývoj dítěte
beseda v MC Parníček
www.mcparnicek.cz

3.6. od 20.00 hodin
Z. Izer: Ze dvou se to lépe táhne
představení v letním kině
www.luftkinoklub.cz

4.6. od 13.00 hodin
Oslava 50. výročí založení Domo-
va Na Zámku v Lysé nad Labem
Domov Na Zámku Lysá nad Labem
domov.zamek@tiscali.cz

4.6. od 20.00 hodin
Rock Session: Epilog, Piranha 
a Hight Debility
koncert v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

5.6. od 10.00 hodin
X. ročník závodu „Branné 
všestrannosti o pohár města Lysá 
nad Labem“
ve Staré Lysé

7.6. od 16.30 hodin
Přemysl Otakar II. - pokračování
beseda s PaedDr. Marií Kořínkovou
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

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

10.6. od 18.00 hodin
Tři sestry Gambrinus Tour 2011
koncert v letním kině
www.luftkinoklub.cz

11.6. od 20.00 hodin
Křest maxisinglu skupiny SO, 
Stays in Touch
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

12. 6. od 14.00 hodin
Pohádková cesta s Parníčkem
v Zámeckém parku
www.mcparnicek.cz

13.6. od 16.00 hodin
Exkurze – archeologické 
vykopávky
sraz před budovou ČS a.s. na nám. 
B. Hrozného Lysá nad Labem

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

16.-19.6.
Senior – Handicap : aktivní život 
2011
Lázeňský veletrh
Růžová zahrada
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

18.6. od 13.00 hodin
Lyský Montmartre
aneb Setkání na Labi
v Zámecké ulici
dagmar.pechova@seznam.cz

18.6.
3. ročník Polabské stezky

start na cvičišti ZKO Lysá nad Labem
www.zkolysa.cz

18.6.
Červená karkulka
pohádka na zámku Bon Repos
www.zamekbonrepos.cz

18.6. od 20.00 hodin
„Soirée Francaise“
koncert v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

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

24.6. od 20.00 hodin
Ivan Boreš
koncert v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

25.6.
Marlenčiny distanční dogfrisbee 
závody
Psí škola Superpes Lysá nad Labem
www.superpes.cz

25.6. od 14.00 hodin
LuftFest: 4.ročník hudebně-
divadelního festivalu
v letním kině
www.luftkinoklub.cz

25.6. od 18.00 hodin
Slavnostní koncert – Miroslav 
Kejmar, Aleš Bárta
v kostele sv. Jana Křtitele Lysá nad 
Labem

25.-26.6.
Svatojánská pouť
na Husově náměstí Lysá nad Labem

2.7.
Poutní slavnost ke 100. Výročí 
vysvěcení dvorecké kapličky
obec Dvorce
herclik@quick.cz

6.7. od 18.00 hodin
Slavnost k památce Mistra Jana 
Husa
ve dvoraně Evangelického sboru na 
nám. B. Hrozného Lysá nad Labem
lysa@evangnet.cz

7.7.
Jazzvečer: Inner Spaces (CZ/PL)
www.luftkinoklub.cz

8.7. od 19.00 hodin
Vernisáž výstavy obrazů zásad-
ního fenoménu české české 
výtvarné scény Petra Nikla
www.luftkinoklub.cz

8.7. od 21.00 hodin
The Last Fight (IT)
koncert
www.luftkinoklub.cz

8.7.-10.7.
Intuitivní sochání & Gra ika - 
sochařský a gra ický workshop
www.luftkinoklub.cz

10.7. od 13.30 hodin
Slavnosti Labe 2011
Veslařský klub Litol

Kulturní kalendář 6, 7/2011

Podrobnější informace o akcích se dozvíte na webových stránkách organizátorů.

Vážení přátelé, ano. Už se zase 
chystá. Už se můžete začít těšit. 
Červeně si, prosím, ve svém diá-
ři zakroužkujte datum 18. červen 
2011, nastavte si “upozornění” ve 
svém mobilu a udělejte si pro jisto-
tu ještě velký uzel na svém kapesní-
ku. Že nevíte proč? Stačí se pozor-
něji podívat na tuto stránku a bude 
všem jasné, že další Lyský Mont-
martre je za dveřmi.

Stejně jako předchozí ročníky na-
bídne i tento malým, větším i největ-
ším návštěvníkům obrovskou oblo-
ženou mísu, ze které se bude nabízet 
po celé odpoledne a večer. Zámecký 
kopec a přilehlou Žižkovu uličku za-
plní spousta stánků se zajímavými, 
krásnými a dobrými věcmi. Mnohé 
z nich budou vznikat přímo na mís-
tě pod rukama zkušených výtvarní-
ků a řemeslníků. Zapojit se ale mů-
žete i vy. 

Co si třeba z Montmartre od-
nést tílko, tričko či kalhoty vyzdo-
bené vlastním obrázkem provede-
ným technikou sítotisku? Lákavé, 
že? Stačí si přibalit s sebou zmíně-
ný kus oděvu a domů můžete odejít 
v originálním modelu. 

K Montmartre patří nejen stán-
ky a výtvarné dílny. Kochat se bude-
te moci i spoustou obrazů, fotografi í 
a dalších výtvarných děl, která bu-
dou vystavena pod širým nebem 
nebo v již klasické “galerii ve stanu”.

Samozřejmě, že si na své přijdou 
i milovníci dalších druhů umění. 
Dvě divadelní představení potěší jis-
tě všechny bez rozdílu věku. Lotran-
do a Zubejda v podání dětí z Litol-
ské ZŠ a pohádky Petrpaslíkova di-

vadla jsou již stálicemi na Lyském 
Montmartre.

Na podiu “U Floriánka” zazní bě-
hem odpoledne jazz, blues, staré 
francouzské písně, šansony a spous-
tu další příjemné muziky. Hrát a zpí-
vat bude Chrámový sbor u sv. Jana 
Křtitele, manželé Hávovi, Hana 
Říhová a Giora Kukui, Plum Jam 
a Neřež. Hudba bude tradičně znít 
i v Žižkově uličce. Skupina Na vl-
nách TSF specifi kovala svůj reper-
toár slovy “od Suchého po Elvise”. 
Necháme se překvapit.

U kostela sv. Jana Křtitele se po 
celé odpoledne můžete kochat výsta-
vou poetických děl umělců lyských 
i přespolních. Obrazy, keramika, fo-
tografi e a koláže v působivém pro-
středí chrámové zahrady zklidní duši 
a osvěží mysl. Atmosféru klidu dopl-
ní dvě autorská čtení. Poezie Jany 
Rychecké a Bedřicha Stehna se 
ve stínu starých stromů prolne s pří-
jemnými melodiemi folkové skupiny 
Lážo Plážo.

A těm, kteří budou chtít po-
kračovat ve francouzském duchu 
i večer, stačí seběhnout z kopce. 
V kino-klubu Luft bude až do 
pozdních večerních hodin pro-
bíhat “Soirée française”. Zvuk 
akordeonu Miroslava Kemela 
doprovodí ochutnávku francouz-
ských sýrů, ke kterým se bude 
podávat výtečné víno, pastis, abs-
inth a připraveny jsou i další la-
hůdky...

Tak nezapomeňte! Letošní Lyský 
Montmartre začíná v sobotu 
18. června krátce po poledni.

Věra Škvrnová

Lyský Montmartre

Blahopřání

     Josef Kainar:
„…Užili jsme svého dosyta a dosti. Už ví tělo, že má  jakési ty kosti,

co v nás nebývaly, když se tancovalo, když muziky hrály…“

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

dy a spokojenosti.

   Marcela Chloupková

97 let
Blažena Kuchtová

92 let
Žofi e Jíšová

Terezie Procházková

85 let
Vlasta Turková

Marie Čermáková

80 let
Bernard Knápek
Věra Nováková

Květa Mincbergerová
Jaroslava Vydrová



                         6/2011 LISTY města Lysé nad Labem  8

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

AKCE
Pá 3.6. od 20 hod. v letním kině 
Zdeněk Izer:
Ze dvou se to lépe táhne
Zábavný program populárního 
imitátora a baviče ZDEŇKA 
IZERA „Ze dvou se to lépe táhne“. 
Pořad, ve kterém se diváci budou 
moci opět setkat s jedinečným a ne-
zaměnitelným humorem Zdeňka 
Izera. Jako vždy přijdou na řadu 
oblíbené parodie televizních pořa-
dů, zábavných soutěží a imitování 
celé řady populárních českých i za-
hraničních zpěváků a zpěvaček. 
Vystoupení je opět obohacené nej-
různějšími zábavnými kostýmy  a 
převleky. Partnerkou Z. Izera v no-
vém programu bude tentokrát 
úspěšná zpěvačka z první řady sou-
těže Superstar Šárka Vaňková. 
Předprodej Benátky n. J.(info. cen-
trum), Nymburk (info. centrum), 
Čelákovice (Lumira), Lysá n. L.  
(Luft kino klub).
V případě nepříznivého počasí se 
akce přesouvá do stálého kina na 
Husově náměstí.
vstupné: 200Kč v předprodeji,
250 Kč na místě

So 4.6. od 20 hod. ve stálém kině
Rock Session: Epilog, Piranha 
a Hight Debility
Vystoupí tři kapely z Ml. Boleslavi a 
okolí. Na své by si měli přijít všichni 
rockeři od vyznavačů punku, rocku 
až po metalisty.
HIGH DEBILITY pro vás mají 
připraven pořádně našláplý punk 
rock s českými texty a jasným tahem
na bránu, EPILOG sází na rocko-
vou muziku širokého rozpětí s pře-
sahy od hard rocku až do heavy me-
talu a na anglické texty. Protřelá 
PIRANHA vás smete pořádně na-
dupaným melodickým metalem se 
vším, co k tomu patří.
vstupné: 60 Kč

Pá 10.6.  od 18 hod. v letním kině 
Tři sestry Gambrinus Tour 2011
hosté: E!E, Doctor P.P, De Bill Heads
www.trisestry.cz
www.trisestrytour.cz 
vstupné: 250 Kč v předprodeji (Luft 
kino klub), 290 Kč na místě
 
So 11.6. od 20 hod. ve stálém kině
Křest maxisinglu skupiny SO, 
Stays in Touch

Místní rocková kapela SO (http://
soband.wz.cz) pokřtí v pořadí třetí 
album s názvem PŘÍSTUP. Nové 
písně s novým zvukem od Medvěda
(http://www.milanchlup.cz). 
Podpořit je přijedou grunge-rockový 
Stays in Touch z Poděbrad
(http://bandzone.cz/staysintouch). 
vstupné: 50Kč

St 15.6. od 20 hod. ve stálém kině
Vinylotéka
Prostor pro vaše vinyly – kvalitní 
technika k dispozici.

So 18.6. od 20 hod. ve stálém kině
„Soirée française“ 
koncert akordeonisty, zpěváka, 
skladatele a výtvarníka Miroslava 
Kemela s kapelou, vernisáž výstavy 
karikatur M. Kemela, francouzské 
sýry, víno, pastis, absinth... 

Pá 24.6. od 20 hod. ve stálém kině
Ivan Boreš
Autorský repertoár na ¼ a ½ tóno-
vou kytaru.

So 25.6. od 14 hod. v letním kině
LuftFest - hudebně divadelní 
festival pro celou rodinu
od 14.00 hodin
Divadélko Paleček: Lesní prázd-
ninová pohádka pro všechna 
děťátka
http://www.divadelko-palecek.cz
od 15.00 hodin
Loutkové divadélko: O pejskovi 
a kočičce
od 15.30 hodin
A-Z divadlo Milovice: Šípková 
Růženka
http://www.azdivadlo.cz
od 16.30 hodin
Pavel Dobeš a Tomáš Kotrba
Osobitý královéhradecký písničkář 
s nepřeslechnutelným ostravským 
dialektem, bez něhož by v pestré 
mozaice tuzemské folkové scény 
scházel jeden velice významný 
kamínek. „Dělnicko-proletářské“ 
písně, křehké lyrické balady, 
angažované či moralistní „agitky“, 
písně turistické i vyložené absurdní 
„pakárny“ - přes široký tematický 
záběr a výlety do různých žánrů (od 
hospodské odrhovačky, přes coun-
try až po jímavý cajdák) -všem je 
společná jednak výrazná melodika 
a dále pak citlivě vyvážený přístup 
k jejich zpracování. Dobeš přesně 
ví, kde zvolit ironický odstup, kdy 

KINO

kinoklub

seberefl exi, nostalgii, slovní hříčku 
či metaforickou zkratku.
http://www.paveldobes.cz
od 17.30 hodin
Divadlo DNO - Svět podle Fagi 
Hudebně-divadelní představení 
- stále uspěsnější projekt divadla 
DNO s hudebním doprovodem 
Martina Evžena Kyšperského 
(frontman kapely Květy) nebo 
Michala Daleckého (herec divadla 
Husa na provázku). Divoké písně, 
co nezařadíte, ale si na ně zařádíte. 
Ujeté loutky, co ujely a vás tu nech-
aly. Slovní smyčky, co se na nich jde 
oběsit. Kabaret, improvizace, písně, 
humor, zběsilost i v srdci.
http://www.divadlodno.cz 
od 18.30 hodin
Canja Rave (Brazílie)
Minimalist / Pop Punk / Rock 
od 20.00 hodin
Monika Načeva
& Justin Lavash (UK)
Společný koncert Moniky Načevy a 
britského písničkáře a bluesového 
kytaristy Justina Lavashe. Program 
koncertu je postaven na mixu písní z 
repertoáru obou muzikantů.
V koncertu se tak propojuje poetika 
Jáchyma Topola a Justina Lavashe v 
dvojjazyčném programu.
Monika Načeva - česká herečka, 
zpěvačka, šansoniérka a členka 
Divadla Sklep. Jedná se o jednu z
nejslibnějších zpěvaček a šansonié-
rek české alternativní hudební scé-
ny. Její hudební tvorba je výjimečná 
mimo jiné také tím, že často spolu-
pracuje s řadou předních českých 
hudebníků a literátů například s Já-
chymem Topolem, Michalem Pav-
líčkem a dalšími. www.naceva.eu
Justin Lavash - američtí a irští 
předkové zřejmě předurčili brit-
ského kytaristu, zpěváka a písnič-
káře Justina Lavashe k citlivému 
vnímání klasických hudebních 
zdrojů současné hudby, zejména 
blues a folku. Ve vlastní autorské 
tvorbě dokáže nejen využívat klasic-
kých prvků těchto kořenů, ale také 
je obratně přetvářet k obrazu svému. 
Lavash, který žije v Česku, avšak 
pravidelně vyjíždí na turné po celé 
Evropě, je v posledních zhruba dvou 
letech ozdobou mnoha festivalů 
různých žánrů i programové nabíd-
ky prestižních klubových pódií. 
www.justinlavash.com 
od 21.00 hodin
Musclebound Grotesque (UK)

http://www.myspace.com/
strangemary
od 22.00 hodin
Pavel Fajt 
improvizovaný hudební doprovod
k fi lmu Erotikon 
V případě nepříznivého počasí se 
festival přesouvá do stálého kina na 
Husově náměstí. 
vstupné 100 Kč, rodinné vstupné:  
3osoby (mix 2 dětí +1dospělý nebo 
2 dospělí + 1 dítě) 270 Kč, 4 osoby 
(mix dětí a dospělých) 340 Kč

So 4.6. od 20 hod. ve stálém kině 
Rychle a zběsile 5 
Velkolepý loupežný plán, během 
něhož má padnout na kolena nej-
větší zloduch Ria de Janeira, tento-
krát nekomplikuje jen policie a 
ozbrojení gangsteři, ale i federální 
naháněč lumpů. Pátý díl oblíbené 
série potěší během honiček, bitek 
i hláškování a obstojí jako poctivá 
letní jízda. Výtečné fi nále tlačí tenhle 
fi lm na pozici nejsilnějšího dílu série.
Akční / Krimi / Drama / Thriller / 
USA / 2011 / 130 min. 
vstupné: 90 Kč

Ne 5.6. od 18 hod. ve stálém kině
Na vlásku
Jak jen to ten Disney dělá? V tom 
svém zámku musí mít nějakého 
prošedivělého mudrce, který 
vymýšlí hromadu zvláštních postav, 
které si zamilujete. Ty postavy 
zařadí do klasického disney stylu 
pohádek a máte hotový animák, 
který si získá srdce dětí a milovníků 
pohádek. 
Animovaný / Komedie / Rodinný / 
Muzikál / USA / 2010 / 92 min.

Čt 9.6. od 19 hod. ve stálém kině
Tour de Labe Handicap
http://www.labskastezka.cz, 
http://www.tourdelabe.cz
vstupné dobrovolné

So 11.6. od 16 hod. ve stálém kině
Medvídek Pů
Díky disneyovskému seriálu budou 
nejspíš lidé Medvídka Pů už navždy 
vidět jen jako obtloustlého zloděje 
medu, kterému to zrovna moc nepá-
lí. Ale to nevadí, protože i tak má 
fandů dost. Teď se vrací i se svými
kamarády, zdempriovaným Íáčkem, 
pološíleným tygrem, moudrou sovou 



6/2011 LISTY města Lysé nad Labem   9

do stálého kina na Husově 
náměstí – aktuální info na tel.: 
773 625 007.

AKCE
7.7.  Jazzvečer: Inner Spaces 
 (CZ/PL)
 Štěpánka Balcarová - trubka, 
 křídlovka, Luboš Soukup - 
 tenor sax, soprano sax, 
 Vít Křišťan – piano, Grzegorz 
 Masłowski – bicí, Maksmilian 
 Mucha - kontrabas     
8.7.- Intuitivní sochání & Grafi ka 
10.7. Sochařský a grafi cký work-
 shop. Přihlášky na tel. čísle 
 602 258 582 nebo na 
 luftkinoklub@gmail.com
8.7. Vernisáž výstavy obrazů 
 zásadního fenoménu české 
 výtvarné scény Petra Nikla 
 od 19 hod., The Last Fight 
 (IT) – koncert od 21 hod.
20.7.  The Display Team (UK)
24.7.  Buchty a loutky – Zlatá 
 husa (loutkové divadlo 
 v letním kině v zámeckém 
 parku od 15 hod.)
31.7.  Eeva (RUS), Remek 

FILMY
1.7.  V peřině 
2.7.  Fimfárum
4.7.  Medvídek Pů
5.7.  Králova řeč
9.7.  Rango
12.7.  Piráti z Karibiku: 
 Na vlnách podivna
13.7.  Czech Made Man
14.7.  Voda pro slony
15.7.  Útěk ze Sibiře
16.7.  Na vlásku
20.7.  Rychle a zběsile 5
21.7.  Jíst, meditovat, milovat
22.7.  Western Story
23.7.  Černá labuť
27.7.  Odcházení
28.7.  Rio
29.7.  Občanský průkaz
30.7.  Opravdová kuráž
 
Rezervace prostřednictvím SMS 
na tel.: 602 258 582.

Upozorňujeme na
zákaz kouření 
v kavárně kina
před a v průběhu
fi lmových projekcí.

PŘIPRAVUJEME

a stále vystrašeným prasátkem, aby 
se zase naučil něco o přátelství 
a o kvalitách lesního medu.
Animovaný / Rodinný / Komedie / 
USA / 2011 / 69 min.
vstupné: 90 Kč

Pá 17.6. od 21.30 hod. v letním kině
Czech Made Man
Seznamte se s jedním takovým oby-
čejným klukem, který dokázal dobýt 
svět. Několikrát, ale vždycky jen na 
chvilku. Jakub chtěl v životě vždycky 
jen jednu jedinou věc - prachy. A už
od dětství dělal všechno pro to, aby
je měl. Czech Made Man je  zábavná
černá komedie o české “vyčůra-
nosti” a díky světové režii Tomáše 
Řehořka by jste si ji rozhodně nemě-
li nechat ujít. 
Komedie / Drama / Česko / 2011 / 
90 min.
vstupné: 90 Kč

Pá 24.6. od 21.30 hod. v letním kině
Občanský průkaz      
Hořká komedie Ondřeje Tro-
jana na motivy stejnojmenné 
knihy Petra Šabacha sleduje osudy 
čtveřice dospívajících mladíků, 
jejich přátel, lásek a rodičů. Film 
o zodpovědnosti, vzpouře, tiché 

důstojnosti a ceně svobody umí roz-
esmívat šabachovskými eskapáda-
mi, ale zároveň říznout do živého 
pekně profi lovanými postavami a 
uveřitelnými charaktery. 
Komedie / Drama / Česko / Sloven-
sko / 2010 / 137 min.
vstupné: 90 Kč

Út 28.6. od 10 hod. ve stálém 
kině  – pro školy i veřejnost - nutná 
rezervace na tel.: 602 258 582
Medvídek Pú 
Animovaný / Rodinný / Komedie / 
USA / 2011 / 69 min.

St. 29.6. od 19 hod. ve stálém kině
Kung Fu Panda 2
Panďák Po a jeho kámoši se vrací v 
pokračování úspěšného animáku a 
tentokrát budou muset bojovat proti 
nepříteli, který má tajnou nepora-
zitelnou zbraň, s jejíž pomocí hodlá 
ovládnout celou Čínu a zničit kung-
fu. Ale aby ho zastavili, musí nejprve 
zjistit něco o Poově minulosti...
Animovaný / Akční / Komedie / 
Rodinný / USA / 2011
vstupné: 90 Kč 

V případě nepříznivého počasí se 
projekce z letního kina přesouvají 

Sdružení přátel vážné hudby v Lysé nad Labem
pořádá

Slavnostní koncert
MIROSLAV KEJMAR –  trubka
                                          pikolo trubka                                                           
                                          křídlovka
              ALEŠ BÁRTA – varhany

J. S. Bach, T. Albinoni, M. Haydn, G. F. Händel a další

25. června 2011 v 18.00 hodin
Kostel Narození sv. Jana Křtitele Lysá nad Labem

Vstupné 150 Kč, předprodej od 7. června 2011 
v Městské knihovně (MěÚ Lysá n. L.), 
v NÁPOJE – TABÁK (Masarykova 1792, Lysá n. L.),
nebo v kostele hodinu před koncertem.  

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

Beletrie pro dospělé:

Změna je život – Červenka, Z. 
* Strom – Pascoe, J. * Její děsi-
vá souměrnost – Niffenegger, A. 
* Štvanci – Kessler, L. * Les rukou 
a zubů – Ryan, C. * Třetí světlo – 
Keegan, C. * Prokletí brněnských 
řeholníků – Vondruška, V. * Chyt-
rá žena pro manžela přes plot 
skočí – Jakoubková, A. * Dýka 
s hadem – Vondruška, V. * Otro-
kyně lásky – Francková, Z. * Pís-
menková polévka – Hrůzová, B. 
* Musíš mě zachránit – Stínil, L. 
* Boletus arcanus – Urban, M. 
* Světla jihu – Steel, D. * Nebeská 
řeka – Peters, E. * Strážce úsvitu 
– Howard, L. * To se ti jen zdá – 
Roob, J. D. * Rytíř ve zlaté zbroji 
– Deveraux, J. * Herák – Burgess, 
M. * Muž, který si hrál na Boha 
– Cook, R. * Kecy mýho fotra – 
Halpern, J. * Z doktorské brašny 
– Doyle, A. C. * Já, Bahia, zázrač-
ně zachráněná – Bakari, B. * Ma-
lináda – Petráková, M. * Dítě čís-
lo 44 – Smith, T. R.

Naučná literatura pro dospělé:

Encyklopedie léčivých potravin 
– Pamplona-Roger, G. * Tachles, 
Lustig – Hvížďala, K. * Hana Ma-
ciuchová – Hladký, J. * Gagarin 
– Toufar, P. * Putování vinařským 
krajem – Dudák, V. * Toulky s La-
dislavem Smoljakem – Mertlík, 
V. * Cestou osudu a náhody – Ve-
hovský, R. * Sekty – skrytá hroz-
ba současnosti * Akvarijní ryby 
– Eliáš, J. * Dva roky po Asii 

Výběr nových knih z fondu 
městské knihovny

– Nováková, L. * Makrobiotika 
a přírodní léčení – Kushi, M.

Beletrie pro děti:

Případ pro tebe a Klub Tygrů 
– Brezina, T. * Krkonošské po-
hádky – Kubátová, M. * Křišťály
moci – Burdová, M. * Expedice
Kolumbus – Brezina, T. * Fili-
pova prázdninová dobrodružství
– Kaminská, R. * O Kačence 
a tlustém dědečkovi – Čtvrtek, V. 
* Hloupežníci – Kratochvíl, M. 
* Milionové holky – Hopkins, C. 
* Miláčkové – Wilson, J. * Šupy 
dupy dup a jiné písničky – Svě-
rák, Z. * Matýsek a Majdalenka 
– Kšajtová, M.

Naučná literatura pro děti:

Tvořit se dá ze všeho! – Pede-
villa, P. * Velká ilustrovaná en-
cyklopedie – Stockley, C. * Nes-
tvůry a draci – Delalandre, B.

Kurz drátování
8. a 22. června 2011 od 16.30 hodin

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

Cena kurzu včetně materiálu je 50 Kč.

Novinky ve videopůjčovně
 - DVD:

Pro mládež:
Letopisy Narnie - Plavba jitřního 
poutníka, Harry Potter a relikvie 
smrti 1., Megamysl
Napětí:
Dívka, která kopla do vosího
hnízda
Sci-fi :
Tron Legacy
Ostatní:
Cizinec

Během letošních Velikonoc mne 
dostihla smutná zpráva, že nás 
opustil ing. Vladislav Šťastný. Pova-
žoval jsem si za čest, že jsem se s ním 
osobně znal a že mi dokonce, ačkoliv 
jsem o generaci mladší, před několi-
ka lety nabídl, abychom si tykali. Po-
znali jsme se v roce 1989, kdy jsme 
se oba zapojili do činnosti místního 
Občanského fóra. 

Vladislav Šťastný měl autoritu 
a dobrou pověst a proto se záhy stal 
členem rady okresního národního 
výboru a poté i přednostou Okres-
ního úřadu v Nymburce. Ihned v ro-
ce 1991 se stal členem nově založe-
né Občanské demokratické strany 
a v jejích řadách setrval až do smrti.

Poznal jsem jej jako příkladného 
státního úředníka, který se řídil zá-
sadami neúplatnosti a spravedlnos-
ti. Tyto jeho vlastnosti uznávali lidé 
všech politických přesvědčení a pro-
to setrval ve funkci přednosty, jako 
jeden z mála z celé České republiky, 
po celou dobu jeho fungování a to 
i přes změnu vlády. Starostové 
měst i obcí z celého okresu jej ctili 
a uznávali.

Za Vladislavem Šťastným
Vladislav Šťastný byl ale také lo-

kálním patriotem Lysé nad La-
bem. Díky jeho podpoře se tak bě-
hem 90. let 20. století podařilo kom-
pletně zrekonstruovat zdejší zámek 
a klášter, kde sídlily okresní insti-
tuce – Domov důchodců Lysá nad 
Labem a Státní okresní archiv Nym-
burk. Ti z nás, kteří si pamatují stav 
těchto historických památek v 80. le-
tech, dobře vědí, jak záslužné to 
bylo dílo.

Vladislav Šťastný byl ve volebním 
období 2006-2010 členem zastupi-
telstva našeho města a po celé toto 
období zastával rovněž funkci čle-
na rady města. Ve stejném období se 
rovněž angažoval ve Spolku pro roz-
voj města Lysá nad Labem, kde byl 
několik let předsedou. Jeho velkým 
tématem byla rekonstrukce Husova 
náměstí v Lysé nad Labem. Podařilo 
se mu připravit studii na toto téma. 
Samotné rekonstrukce náměstí se 
žel nedožil. 

Lidí jako byl Vladislav Šťastný je 
málo. Nám všem, kteří jsme jej zna-
li, bude chybět. Čest jeho památce.

Hynek Fajmon

Děkujeme všem přátelům a známým, spolužákům a kamarádům, 
kteří se přišli rozloučit s naším synem p. Milanem Rubešem na jeho po-
slední cestě. Rovněž děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary.

Rodina Rubešova

Poděkování

Městská knihovna Lysá nad Labem vyhlašuje

15. ročník fotosoutěže
Na tato témata:

1. „I cesta je cíl“
2. „Volný čas s knihou“
Do soutěže se může přihlásit každý s max. počtem 5 fotografi í 
na každé téma (celkem 10 fotografi í) min. formátu 13x18 cm.

Každý snímek označte těmito údaji:
1) vybrané téma
2) název fotografi e
3) jméno a příjmení autora
4) adresa bydliště
Autoři nejúspěšnějších fotografi í budou oceněni peněžními poukáz-
kami na nákup zboží dle vlastního výběru v prodejně Elektro-
centrum Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 185, v hodnotě:

1. místo – 2 000 Kč | 2. místo – 1 000 Kč | 3. místo – 500 Kč

Fotografi e odevzdejte do 30. 9. 2011 v Městské knihovně.
Výsledky vyhodnocení nejlepších fotografi í budou zveřejněny 
v měsíčníku Listy města Lysá n. L. a na www.knihovnalysa.cz. 
Fotografi e, které získají cenu, se autorům nevrací, ostatní fotografi e 
bude možno vyzvednout po 30. 11. 2011 v Městské knihovně.
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Jak vzniká 
video? Těž-
ko! Nejdřív 
ze všeho jsme 
na hodině 
Konverzace 
v anglickém 

jazyce objevili v časopise Bridge in-
zerát na soutěž VIDEOPOHLED-
NICE Z MÉHO MĚSTA pod pa-
tronátem velvyslankyně Spoje-
ného království Velké Británie 
a Severního Irska a pod záštitou 
Ministerstva školství, mládeže a tě-
lovýchovy ČR. Jednalo se o 10. ročník 
celostátní soutěže v anglickém jazy-
ce. Úkolem bylo natočit krátké video, 
ve kterém představíme své město.

Snímek musel být namluven 
v angličtině, mít minimální délku, 
být srozumitelný… Že bychom to 
zkusili? Myslím, že nikdo z nás ne-
tušil, kolik práce dá natočit 5 minu-
tové video.

Skupinka žáků (Alžběta Křížko-
vá, Michaela Štindlová, Kristýna Pa-

byšková a Martin Syrový) se do prá-
ce pustila s nadšením. Připravili scé-
nář, kde popsali některé ze zajíma-
vých míst v Lysé nad Labem. Při-
pravili si text, přeložili ho do anglič-
tiny, naučili se ho. To už dávalo do-
hromady desítky hodin, dvouhodi-
novka Konverzace týdně byla nevel-
kým zlomkem. 

Pak se s kamerou vyrazilo na lov. 
K místům, na kterých se zastavili, 
patřilo třeba výstaviště nebo kubis-
tická vila generálního rady Beniese 
v Litoli. Vznikl dvouhodinový mate-
riál. 

Ale to byl pouze začátek technic-
ké práce. Pak přišlo na řadu střihání, 
upravování a práce se samotným vi-
deoklipem. Snímek měl název „Spe-
cial News“ a žáci si v něm zahráli na 
televizní noviny a redaktory v terénu. 

Byl to náš první pokus v takové 
celostátní soutěži a musím říct, že se 
vydařil, protože jsme ve své kategorii 
získali úžasné 7. místo z 55 snímků. 
Neuvěřitelné! Veliká pochvala a dík 

J.A.K. vznikala na ZŠ J. A. Komenského videopohlednice našeho města

pro Alžbětu, Kristýnu, Míšu a Mar-
tina, protože tomu věnovali opravdu 
hodně ze svého volného času. Jste 
skvělí!

Samozřejmě chci poděkovat 
i všem kolegům, kteří přispě-
li ke vzniku tohoto snímku, hlavně 
J. Bodlákovi a M. Krebsovi při tech-
nickém zpracování celého projektu.

Věřím, že se získanými zkušenost-
mi se zúčastníme příští rok znovu, 
a povede se nám ještě lépe.

Videozáznam bude možné shléd-
nout na kabelové televizi Manola 
a na webu města pod odkazem 
Městská televize.

Mgr. Erika Drobná,
vyučující Aj

Odborné workshopy obchodních akademií Středočeského kraje
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INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Na přelomu března a dubna le-
tošního roku (v období od 24. 3. do 
16. 4. 2011) se ve školicím středisku 
v Nesuchyni u Rakovníka uskutečni-
ly čtyři odborné workshopy pedago-
gů sedmi partnerských obchodních 
akademií (Beroun, Kolín, Lysá nad 
Labem, Mladá Boleslav, Příbram, 
Rakovník a Slaný) zapojených do 
projektu „Modernizace školních ku-
rikulárních dokumentů obchodních
akademií zřizovaných Středočeským
krajem – metodicko-materiální za-
jištění“ fi nancovaného z Evropské-
ho sociálního fondu a státního 
rozpočtu České republiky.  

Tyto čtyři třídenní semináře, kte-
rých se zúčastnilo celkem 120 u-
čitelů, byly zaměřené na výměnu 
pedagogických zkušeností získaných
v rámci plnění a inovace školních 
vzdělávacích programů, jež na střed-
ních školách v roce 2009 nahradily 
dosavadní povinné školní osnovy.

Semináře se uskutečnily vždy 
s týdenním časovým odstupem a by-
ly zaměřeny dle příbuznosti peda-
gogické odbornosti jednotlivých 

účastníků. Jednání proto probíha-
la postupně ve čtyřech metodic-
kých skupinách  - v  komisi ekono-
mických (24. – 26. 3), humanitních 
(31. 3. – 2. 4.) a přírodovědných 
předmětů (7. 4. – 9. 4.) a v komisi 
cizích jazyků (14. 4. – 16. 4.).

Zástupci jednotlivých partner-
ských škol v průběhu seminářů vždy 
seznámili ostatní účastníky work-
shopů formou prezentace na inter-
aktivní tabuli nejen s historií své 
školy, ale především s aktuálními 

problémy, mezi které nyní patří pře-
devším příprava státních maturit 
a zajištění profi lové části školních 
maturitních zkoušek v návaznos-
ti na realizaci školních vzdělávacích 
programů, dále pak inovace meto-
dických postupů, rozvíjení mezi-
předmětové spolupráce, rozšiřování 
zahraničních aktivit a příprava 
odborné praxe.

Za největší přínos z hlediska re-
alizace výše zmíněných odborných 
workshopů sedmi partnerských 

škol je možno považovat výměnu 
aktuálních didakticko-metodických 
zkušeností a poznatků, a to v rámci 
přímých pracovních kontaktů učite-
lů jednotlivých škol.

Tato čtyři pracovní setkání jedno-
značně naplnila očekávaný záměr 
a poděkování za jeho přípravu 
patří především realizačnímu týmu 
Obchodní akademie v Lysé nad 
Labem v čele s ředitelkou školy 
RNDr. Ivanou Dvořákovou.

Mgr. Zdeněk Víšek, OA Slaný
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Coaching na OA v Lysé nad Labem
Dne 8. 

dubna 2011 
se na naší 
škole pod 

vedením Ing. Evy Krhovské, kon-
zultantky JACR, o. p. s., uskuteč-
nila beseda na téma coaching. Tato 
beseda probíhala v jedné z hodin 
volitelného předmětu aplikovaná 
ekonomie, v jehož rámci si studenti 
3. ročníků zakládají svoji fi rmu. 

Nejdříve jsme vyslechli zajíma-
vou přednášku na téma „Team 
= 4 K“. Následovala diskuze, v níž 
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jsme si upřesnili a doplnili základ-
ní informace o coachingu, mj. jsme 
si defi novali, co je to tým a dozvědě-
li jsme se, jak má vypadat hierarchie 
ve fi rmě. Také jsme si měli možnost 
vyzkoušet vlastní kreativitu a vytvo-
řili jsme si své vizitky.

Cílem této besedy bylo ukázat, 
jak je důležitá spolupráce v týmu, 
díky níž může fi rma zlepšit své 
výsledky. Věříme, že získané 
informace využijeme i v našem 
profesním životě. 

studenti APE

Muzikál je v současnosti vel-
mi oblíbenou formou hudeb-
ně-dramatického umění. Nejedna 
z hvězdiček českého showbyzny-
su získala věhlas právě díky své-
mu účinkování v některém z nich. 
Který ze zpěváků by netoužil za-
hrát si v takovém muzikálu! Tento 
divácky i interpretačně velmi při-
tažlivý formát je však svou nároč-
ností na interprety vhodný samo-
zřejmě jen pro profesionály. 

Tento fakt a dětská přání ved-
ly autorskou dvojici Daniel Klán 
(hudba – pedagog ZUŠ F. A. 
Šporka) a Lada Stará (libre-
to – pedagog ZUŠ Nové Straše-
cí) ke tvorbě díla vhodného pro 
děti jak obsahově, tak náročnos-
tí jednotlivých partů – přizpůso-
benou možnostem dětských hla-
sů. Tak na motivy známého příbě-
hu o Robinu Hoodovi vznikl muzi-
kál Král zbojníků. Záměrem auto-
rů bylo především umožnit dětem 
od těch nejmenších až po téměř 
dospělé pěvce vyzkoušet si práci 
na podobném projektu. Zažít ten 
pocit hrát pro plné hlediště divá-
ků a přijímat ovace po vydařeném 
představení. To se dětem ze ZUŠ 
F. A. Šporka podařilo 19. dubna 
2011, kdy měl Král zbojníků pre-
miéru a proběhlo rovněž 1 před-
stavení pro základní školy.

Než se však dostaneme k tako-
vému šťastnému závěru, musí se 
toho opravdu hodně udělat.

Na muzikál nemusíte už jen do Prahy
Nejprve je třeba dílo napsat

(podle vyjádření autorů tvorba 
trvala 1,5 roku). Pak je třeba vy-
tvořit hudební podklady pro zpěv, 
vyrobit kulisy a rekvizity, nomino-
vat sólisty a obsazení pěveckého 
sboru, vložit baletní a dramatic-
ká čísla, všechny účinkující jejich 
party dobře naučit, aby se z mu-
zikálu stala pro diváky pastva pro 
uši i pro oči. 

Zejména pro zpěváky ať už ze 
sboru nebo pro sólisty je podobné 
jevištní dílo zvlášť náročné. Účin-
kování v muzikálu totiž nezname-
ná jen umět svůj part dobře odzpí-
vat, pěvec musí zvládat základy 
dramatického projevu a v případě 
Krále zbojníků znamenala většina 
hlavních rolí také značnou fyzic-
kou zátěž - zpěváci museli proká-
zat notnou dávku obratnosti např.
ve scénách, kdy se šermovalo. 

Stejně jako dění na jevišti, 
je důležité i to, co se děje za ním. 
Koordinace výměny kulis, vý-
měny mikrofonních portů mezi 
sólisty, ve správnou dobu puš-
těný zvuk, osvětlení, rekvizity 
na správném místě - to všechno 
vidět není, ale běda, kdyby to ne-
fungovalo! 

Bez důkladné přípravy se něco 
podobného nedá uspořádat. A že 
muzikál opravdu není hotov za 
pár dní, to dokazuje už jen délka 
zkoušení – zkoušelo se více než 
6 měsíců a aktéři věnovali společ-

né práci na muzikálu téměř každé 
páteční odpoledne. Do příprav se 
už tradičně zapojily všechny obo-
ry ZUŠ F.A.Šporka  - hudební 
obor zastupovali žáci pěveckého 
oddělení a pěveckého sboru, o ba-
letní výstupy se postaraly malé ba-
letky, v dramatických výstupech 
účinkovali žáci literárně-dra-
matického oddělení, překrásné 
a funkční kulisy vznikly ve výtvar-
ném oboru naší ZUŠ. 

Je neuvěřitelné, co všechno 
je možné, když se lidé domluví. 
A to nejen pedagogové. Do pří-
prav muzikálu se aktivně zapo-
jil i provozní personál školy a vel-
mi nám pomohli také někteří z ro-
dičů.  Podobný projekt je ostatně 
uskutečnitelný opravdu jen díky 
tak dobré spolupráci. Odměnou je 

pak všem zúčastněným nejen po-
tlesk a spokojenost publika, ale 
i dobrý pocit z vlastního výkonu, 
úžasný pocit sounáležitosti, kte-
rý se při společné práci dostaví. 
Samozřejmě pak následuje i vel-
ká úleva z napětí, které taková 
veřejná produkce nutně všem 
aktérům bez ohledu na věk a po-
stavení přináší.

Vzhledem k úspěchu muziká-
lu plánuje tvůrčí tým jeho reprízy 
na podzim letošního roku, a to jak 
pro veřejnost, tak pro školy. Všem, 
kteří přispěli svým dílem k tomu-
to mimořádnému počinu, je třeba 
vyslovit díky a uznání za spoustu 
hodin práce, fantazii a entuzias-
mus, se kterými se tvorby muziká-
lu zhostili.

Bc. Vlasta Blažková

Moc děkujeme paní učitelce
Petře Zemanové ze ZŠ J. A. Ko-
menského Lysá nad Labem. 
Její práce s dětmi byla skvělá 
a spoustu je toho naučila. Doká-
zala být náročná a zároveň vést 

děti tak, že se jim škola za dva 
roky ani trochu neomrzela a na 
každý nový den se těšily. Milá Pe-
tro, děkujeme za všechno a přeje-
me hodně štěstí. 

Marek  a  Vlasta  Sloupovi

Poděkování paní učitelce
Petře Zemanové

Základní umělecká škola
Františka Antonína Šporka

       Talentové zkoušky pro školní rok 
2011/2012

Taneční obor  7. 6. 2011   16.30 nebo 17.30
 15. 6. 2011   16.30 nebo 17.30
 
Výtvarný obor 7. 6. 2011   16.00 nebo 17.00
 15. 6. 2011   16.00 nebo 17.00

Literárně- 7. 6. 2011  14.30 – 15.30 
dramatický obor   15. 6. 2011  17.30 (7 - 9 let)
  18.00 (10-12 let) 

Přípravná hudební  7. 6. 2011    16.30 - 17.30
výchova (5-7 let)   15. 6. 2011    16.30 - 17.30

Hudební obor 7. 6. 2011    16.00 – 17.30
(od 7 let)  15. 6. 2011    16.00 – 17.30

Kritéria pro přijetí najdete na www.zuslysa.cz

F

T

Hudební ob
(od 7 let)  

Krité

a

rok

17.30
17.30

sa.cz
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Velikonoční tvoření v MC Parníček Rej čarodějnic a čarodějů
V úterý 19. 4. 2011 se v Mateř-

ském centrum Parníček uskutečni-
lo velikonoční tvoření, jehož náplní 
bylo zdobení perníčků.

Zdobení se ujaly nejen děti, ale 
i jejich maminky a práce šla všem 
pěkně od ruky. Ke zdobení byly ne-
jen perníčky s velikonočními motivy 
(beránek, kohoutek, vajíčko, různá 
zvířátka a postavičky), ale nově také 
opravdové perníkové vejce.  A co se 

vlastně s nazdobenými perníčky sta-
lo? Pokud víme, tak je děti všech-
ny snědly, a to včetně velkého vajíč-
ka, které v sobě ukrývalo pro každé-
ho mlsouna malé překvapení. Další 
zdobení perníčků bude v Mateřském 
centru jako již tradičně před vánoce-
mi. Budeme rádi, když si v předvá-
nočním čase uděláte chvilku čas a se 
svými dětmi přijdete mezi nás. 

Organizační tým MC Parníček

Ve čtvrtek 28. 4. 
2011 uspořádalo 
Mateřské centrum 
Parníček v odpo-
ledních hodinách 

již třetí ročník Reje čarodějnic 
a čarodějů. Letos poprvé se však 
čarodějnice uskutečnily v CaféIn-
fo areálu Zåhrady. Jednalo se o le-
tošní první venkovní akci Mateř-
ského centra, další však budou 
již brzo následovat. Už v neděli 
12. června se můžeme těšit na 
Pohádkovou cestu s Parníčkem
v areálu zámeckého parku a po 
letních prázdninách na nás čeká 
v sobotu 8. října Bramboriáda. 

V průběhu týdne to sice vypadalo, 
že všechny čarodějnice a čaroděje 
odfoukne vítr a vyplaví voda, ale po-
časí se nakonec umoudřilo a dovoli-
lo sluníčku, aby na všechny dětské 
i dospělé návštěvníky posvítilo svý-
mi paprsky. Díky tomu jsme mohli 
shlédnout bohatý program. Na za-
čátku nás čekalo několik tanečních 
vystoupení nacvičených pod vede-
ním Terezy Tomanové, majitelky ta-
neční školy EasyDance v Nymburce 

– zatančily nám dvě skupiny dětiček 
z našeho Mateřského centra (mlad-
ší 3- a 4-leté v kostýmech kytiček 
a starší 4- a 5-leté v kostýmech ku-
řátek a kohoutka) a jedna skupina 
již školních dětí chodících do taneč-
ní školy přímo v Nymburce. 

Po té se organizování zábavy uja-
la jedna z přítomných čarodějnic 
a spolu s ní si malé čarodějnice 
a malí čarodějové protáhli svá těla 
a zopakovali si mimo jiné, jak se 
vlastně zachází s létajícím koště-
tem. A co bylo dál? Myšmaš písni-
ček, tance, legrace a zábavy v podá-
ní hudební skupiny pro děti MYŠ 
a MAŠ. Samozřejmě nechyběl ani 
oheň, kde si bylo možné opéct buřta 
a drobná odměna pro přítomné ra-
tolesti.

DĚKUJEME všem, kteří přišli 
a těšíme se na setkání zase příští 
rok, jako tradičně poslední čtvrtek 
před čarodějnicemi. Fotky včetně 
videa z této akce, jakož i z ostatních 
našich akcích, si můžete prohléd-
nout na našich webových stránkách 
www.mcparnicek.cz.

Organizační tým MC Parníček

 výuku anglického jazyka pro děti od 3 let
 výuku anglického jazyka pro studenty a dospělé
 přípravu k maturitním a jazykovým zkouškám

A proč s námi?
 motivující, pozitivní a přátelské prostředí
 malé skupinky umožňující individuální přístup
 příjemní a kreativní lektoři
 zajistíme kontinuitu výuky od 3 let až po maturitu

v době letních prázdnin organizujeme 
LETNÍ INTENZIVNÍ KURZY
PRO DĚTI OD 4 DO 10 LET 

ve dnech 11.–15. 7. 2011 v MŠ Dráček v Litoli
ve dnech 15.–19. 8. 2011 v MŠ Pampeliška v Lysé
Kurzy budou probíhat od pondělí do pátku od 9.00 do 17.00 hodin.
Cena kurzu:  2.650,- Kč (+ 250,- Kč oběd a odpolední svačina)
Celoroční  studenti  sleva 300,- Kč

v září 2011 otevíráme
MINIŠKOLKU

PRO DĚTI OD 3 LET
 individuální výchova v malé skupině (max. 6 dětí)
  klidné domácí prostředí, kde si děti můžou hrát, učit se  

novému, tvořit a skotačit

Jazyková škola
PO DOBRÉM
nabízí

Po dobrém

Alena Steinerová, tel.: 608 219 161
e-mail: alena.steinerova@gmail.com, www.podobrem.cz

učebny: Masarykova 299, 289 22  Lysá nad Labem

Kpt. Jaroše 1668, Lysá nad Labem
Tel.: 777 710 863, 325 552 380, E-mail: info@salonagape.cz

www.salonagape.cz

• depila ní program
• mikromasáž o ního okolí
•  liftingová masáž obli eje

• relaxa ní masáže
• reiki
• dárkové poukazy
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Program  Červen 2011

NABÍZÍME TENTO PROGRAM 

Pro děti:

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

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

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

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

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

každé pondělí dopoledne                NOVINKA!
Hravé cvičení s hudbou a náčiním pro rodiče
a děti ve věku 1,5 až 3,5 let

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

každou středu odpoledne
Angličtina pro děti od 3 let

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

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

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

každý čtvrtek odpoledne
TAEKWON-DO pro děti od 4 do 6 let

Pro dospělé:

každé pondělí od 10.30 hodin       ZMĚNA ČASU!
Chi-Toning s hlídáním dětí 

každé úterý od 10.30 hodin
Pilates s hlídáním dětí

každé úterý od 18.00 hodin         
Pilates s prvky zumby

každé úterý od 19.00 hodin
Chi-Toning (kombinace jógy, pilates a 5ti Tibeťanů)          

každý čtvrtek od 10.30 hodin
Cvičení na míčích s hlídáním dětí

každý čtvrtek od 16.00 hodin 
Cvičení pro těhotné s hlídáním dětí

každý čtvrtek od 19.00 hodin
JÓGA neboli relaxační cvičení

každý pátek od 10.00 hodin
Miminkoviny pro děti od narození do 1 (1,5) roku s maminkou

Upozorňujeme na tyto novinky / akce v programu:

pátek 3.6. od 10.00 hodin v rámci Miminkovin
Beseda na téma: PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE; 
každý účastník obdrží dáreček

neděle 12.6. od 14 do 17 hodin
POHÁDKA CESTA S PARNÍČKEM
– zábavné odpoledne pro celou rodinu

úterý 14.6. - čtvrtek 16.6.
DESKOHRÁTKY ANEB DĚTI, POJĎTE SI HRÁT
– přijďte si vyzkoušet stolní deskové hry ZDARMA

každé pondělí od 9.30 hodin
HRAVÉ CVIČENÍ PRO DĚTI OD 1,5 DO 3,5  LET 
– cvičení s účastí rodičů

každé pondělí od 10.30 hodin
CHI-TONING S HLÍDÁNÍM DĚTÍ 

každé pondělí od 17.00 hodin
HRAVÉ CVIČENÍ PRO DĚTI OD 3 LET 
– cvičení bez účasti rodičů

OD KVĚTNA máme zařízenou hernu i venku na dvoře 
budovy – k dispozici je trampolína, skluzavka, pískoviště a další 
venkovní atrakce. Vstup do venkovní herny je za stejných pod-
mínek jako do herny uvnitř budovy.

VE DRUHÉ POLOVINĚ ČERVNA bude mít MC omezený 
provoz. Sledujte webové stránky našeho Mateřského centra 
www.mcparnicek.cz

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

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

Hernu máme otevřenou:
PO 9.00 - 12.00
ÚT - ČT 9.00 - 12.00 14.00 - 18.00
PÁ 9.00 - 12.00
Vstupné do herny je 30 Kč za dospělou osobu, 
děti mají vstup zdarma. Každá desátá návštěva je 
zdarma. Členové Klubu přátel MC Parníček mají 
vstup do herny po celý rok zdarma.
V herně čeká na děti spousta hraček (kočárky, panenky, stavebnice a různé sklá-
dačky, velké plastové kostky – to pravé pro postavení domečku či hradu, vláčko-
dráha, dřevěná kuchyňka, velký domeček, bazének se skluzavkou a kuličkami 
atd.); máme i celou řadu dětských knížek, které je možné si prohlédnout buď 
v MC anebo si je půjčit domů.
Samozřejmostí je možnost dát dětičkám napapat (pro návštěvníky je k dispozici 
mikrovlnná trouba i dětská jídelní židlička). Pro dospělé i děti nabízíme drobné 
občerstvení (voda, několik druhů čaje a kávy, sušenky, tyčky apod.).

Mateřské centrum Parníček pro Vás od září 2011 
připravuje nový odpolední program „ZVONEČEK“, který 

bude alternativou školní družiny s programem.
Klub je určen žáčkům 1. a 2. tříd ZŠ, kteří nemají 

možnost navštěvovat  družinu ve své škole, nebo chtějí 
strávit příjemné  odpoledne jinou formou.

Děti budou vyzvedávány po skončení výuky, okolo 11.25 hodin, 
uvnitř budovy ZŠ před šatnami. Společně se půjde na oběd do jídel-
ny „Eurest“. Poté bude následovat odpolední program. 
Alespoň 2 hodiny z odpoledne bude probíhat organizovaná činnost 
ve formě pohybové hry, cvičení, činnosti na rozvoj koordinace, 
hudebně–řečových aktivit, zpívání, říkadel, výtvarné a tvořivé 
činnosti, dramatické výchovy. 
V případě pěkného počasí budeme trávit volné chvíle venku. 
Zázemím pro děti budou prostory MC Parníček, kde si děti budou 
moci odpočinout, pohrát, psát - se svolením rodičů - úkoly, malovat, 
hrát společenské hry …

Klub ZVONEČEK bude v provozu každý pracovní den 
od 11.25 do 16.30 hodin mimo období školních prázdnin. 
Dítě musí být včas přihlášeno na určitý den  pravidelné 

docházky. Omezená kapacita: 11 žáků.

Cena: 120,- Kč/odpoledne. Platba vždy na měsíc dopředu.

O přihlášky na školní rok 2011/12 si můžete požádat 
na e-mailové adrese: miluse.medova@seznam.cz 

nebo na recepci MC Parníček. 
Zde také obdržíte více informací.

www.mcparnicek.cz, info@mcparnicek.cz, tel.: 775 685 501
Čsl. armády 29/11, 289 22 Lysá nad Labem
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Pondělí  09.30 - 10.30 Cvičení maminky + děti
 10.35 - 11.35 Cvičení děti od 3 let
 19.00 - 20.00 Milbe - Zumba
Úterý 10.00 - 11.00 Milbe - Ranní zumba
  18.00 - 19.00 Milbe - Zumba
 19.00 - 20.00 Milbe - Power joga
Středa 08.30 - 12.30 Miniškolka - rezervace
 10.00 - 11.00 Pilates + těhotné
 16.00 - 17.00 Cvičení děti od 3 let
 20.00 - 21.00 Milbe - Cardio dance
Čtvrtek 08.30 - 12.30 Miniškolka - rezervace
 16.00 - 17.00 Milbe - Zumba děti kurz
 17.00 - 18.00 Milbe - Zumba děti kurz
 18.00 - 19.00 Milbe - Zumba
Pátek 10.00 - 11.00 Milbe - Zumba fi t
 15.30 - 17.00 Šití - slečny od 7 let
 17.00 - 18.00 Milbe - Zumba
 18.00 - 19.00 Chi - toning
 19.00 - 20.00 Pilates
Sobota  Oslavy, párty, akce, Poker
Neděle 19.00 - 20.00 Pilates
Po,Út, Pá 09.30 - 16.30  Herna a hlídání
 09.00 - 16.00 Herna a hlídání, obchůdek
St a Čt 12.30 - 16.00 Herna a hlídání, obchůdek
Milbe - rezervace na www.fi t.estranky.cz
Fajn klub, Poděbradova 1707, Lysá nad Labem, www.klubfajn.estranky.cz

Přípravná třída
                                                
Na základě čeho vzniká přípravná třída?
Přípravná třída vzniká podle § 47, odst.1,
zákona č. 561/204 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Pro jaké děti je přípravná třída určena?
Je určena především pro děti: 
• s odkladem školní docházky, 
• děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí
• koordinací pohybu – zrakovou či sluchovou poruchou
• grafomotorickými obtížemi, 
• sníženou koncentrací pozornosti, 
• vadou řeči,  
• do třídy může docházet 7 až 10 dětí  
• vyjímečně mohou být zapsány i děti pětileté 
• je pro žáky všech škol v Lysé n. L. a okolí 

Co čeká děti v přípravné třídě?
Žáci se budou připravovat na úspěšný vstup do školy.
Žák nemá pocit „ méněcennosti“, že není školák.
Žák si osvojí přechod z MŠ do ZŠ.
Žáci budou pracovat podle  osnov ŠVP pro přípravné třídy.
Výuka bude 4 hodiny denně (20 hodin týdně) a je zdarma.
Výuka bude zaměřena na Vv, Hv, Tv, Pv, „prvouku“, „psaní“, 
„počítání“, na výuku výslovnosti se školním logopedem.
Žáci budou využívat učebnu počítačů, specializované učebny.
Přímo ve škole je školní družina a jídelna, kterou mohou žáci navštěvovat.
Žáci se budou zúčastňovat kulturních akcí školy spolu s ostatními žáky.

Co je třeba pro přijetí žačky (žáka) do přípravné třídy?
1. Žádost zákonných zástupců
2. Potvrzení od lékaře
3. Potvrzení z PPP
4. Rozhodnutí o odkladu šk. docházky
5. Rozhodnutí o přijetí

O přijetí rozhoduje pořadí podané přihlášky. 

Kde získám další informace?
V ZŠ Komenského 1534 (modrý pavilon), Tel./Fax:  325 551 075, 
Mob.: 731 449 123, 739 071 338, www.specialniskolalysa.cz, 
E-mail: zvslysa@seznam.cz

                  Mateřské centrum Parníček
                   Vás srdečně zve na

Pohádkovou
cestu s Parníčkem

v neděli 12.6.2011 od 14 do 17 h
v zámeckém parku a u letního kina
Program u letního kina:
 POHÁDKOVÁ CESTA v areálu zámeckého parku
 (prodej vstupenek, start a cíl cesty, výdej odměn)
 od 16.00 hodin ZPÍVÁNKOVÝ KABARET v podání
 Liduščina divadla z Roztok u Prahy
 DOPROVODNÝ VOLNÝ PROGRAM – skákací hrady,  
 hopsadla, odrážedla
 PRODEJ občerstvení (pamlsky a pití)

Vstupné: 
50 Kč/dítě (v ceně je zahrnuta účast na soutěžích, 
odměna a shlédnutí divadla)
25 Kč/dítě (v ceně je JEN shlédnutí divadla)

AKCE JE POŘÁDÁNA ZA FINANČNÍHO PŘISPĚNÍ
Města Lysá nad Labem částkou 1.750 Kč

      

III. lysecký okrsek SDH Lysá nad Labem, SDH Byšičky,
SDH Dvorce, SDH Stará Lysá a SDH Milovice

pořádají

5. 6. 2011 ve Staré Lysé

X. ročník závodu
„Branné všestrannosti o pohár 

města Lysá nad Labem“
Zahájení soutěže je v 10.00 hodin. 

Klub
Fajn

Rozvrh klubu 6/2011  

Prázdninová
plavba na Parníčku

22.8.-26.8.2011
od 6.30 h do 16.30 h

(po domluvě možnosti 29. 8. - 31. 8.2011)

Nemáte pro své dítko zajištěn program na poslední 
týden o prázdninách?
S MC Parníček se nudit nebudete. Je připraven bohatý 
celodenní program. Nebude chybět cvičení, tvoření, 
angličtina hravou formou, pobyt venku, společné hry.

Plavba na Parníčku je určena dětem od 4 do 7let,které již 
navštěvovaly mateřskou školku a jejichž rodiče pracují.
Bude probíhat v prostorách Mateřského centra Parníček 
na adrese Čsl. armády 29/11, Lysá n. L.
CENA: 1.000 Kč/týden + 300 Kč na oběd a svačinu
POZOR – je volných pouze 11 míst, proto je nezbytná 
rezervace a složení zálohy 400,- Kč.
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Základní škola
Lysá nad Labem
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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

St 1.6. MUDr. Chocholová
Čt 2.6. MUDr. Dáňová
Pá 3.6. MUDr. Matasová
So 4.6. MUDr. Dáňová
Ne 5.6. MUDr. Dáňová
Po 6.6. MUDr. Čerňanská
Út 7.6. MUDr. Matasová
St 8.6. MUDr. Chocholová
Čt 9.6. MUDr. Dáňová
Pá 10.VI MUDr. Dáňová
So 11.6. MUDr. Chocholová
Ne 12.6. MUDr. Chocholová
Po 13.6. MUDr. Čerňanská
Út 14.6. MUDr. Matasová
St 15.6. MUDr. Chocholová
Čt 16.6. MUDr. Dáňová
Pá 17.6. MUDr. Chocholová

So 18.6. MUDr. Čerňanská
Ne 19.6. MUDr. Čerňanská
Po 20.6. MUDr. Čerňanská
Út 21.6. MUDr. Matasová
St 22.6. MUDr. Chocholová
Čt 23.6. MUDr. Dáňová
Pá 24.6. MUDr. Čerňanská
So 25.6. MUDr. Matasová
Ne 26.6. MUDr. Matasová
Po 27.6. MUDr. Čerňanská
Út 28.6. MUDr. Matasová
St 29.6. MUDr. Chocholová
Čt 30.6. MUDr. Dáňová
Pá 1.7. MUDr. Matasová
So 2.7. MUDr. Dáňová
Ne 3.7. MUDr. Dáňová

MUDr. EVA SKALICKÁ
PRAKTICKÁ A INTERNÍ LÉKAŘKA
PŘIJÍMÁ DO PÉČE NOVÉ PACIENTY

Adresa ordinace:

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

TEL.: 325 551 948

1. 3. 2011 jsem nastoupil do 
funkce primáře gynekologicko-
porodnického oddělení Nemocni-
ce Nymburk, které má na jedné 
straně výborný střední personál, 
na straně druhé však po stránce
stavební zaostává proti součas-
ným trendům o několik dese-
tiletí. Rozhodli jsme se nebýt 
pasivní, ale naopak se snažíme 
aktivně situaci na oddělení změ-
nit. Přesvědčil jsem vedení ne-
mocnice o nutnosti zakoupe-
ní nových porodnických lůžek, 
dovybavení porodních sálů ná-
bytkem, dostavbou sociálního 

zařízení - toto je již z větší části 
realizováno. Rekonstrukce se 
bude týkat též gynekologického 
oddělení. Dále jsme oslovili řa-
du institucí, fi rem a jednotlivců 
s prosbou o sponzoring. Musím 
říci, že jsem mile překvapen ši-
rokou pozitivní odezvou. Jednání 
s dalšími potencionálními dárci 
stále probíhá.

Budeme rádi, pokud tyto změ-
ny zpříjemní pobyt klientů na 
našem oddělení.

S pozdravem 
prim. MUDr. Jindřich Koudela

Nemocnice Nymburk

Změny na porodnici v Nymburce

Praha, 10. 5. 2011 – V uplynu-
lých dvou letech jezdil po českých 
a moravských městech speciálně 
upravený kamion - mobilní Cen-
trum ústní hygieny pro seniory 
v rámci osvětového projektu Core-
ga Senioři. Služby, které nabízel, 
byly zaměřeny převážně na senio-
ry a lidi, kteří nosí zubní náhrady. 
V letošním roce se Centrum mění 
– své služby rozšíří i pro lidi s pro-
blémem citlivých zubů a krvácení 
dásní, k projektu se proto připoju-
jí i značky Sensodyne a Parodon-
tax. Letos tedy kamion vyrazí pod 
novým názvem – Poradenské cen-
trum. V Lysé nad Labem ho potká-
te na veletrhu Senior – Handicap: 
aktivní život od pátku 17. do nedě-
le 19. června 2011.

Kamion Poradenského centra 
2011 je rozdělen na 3 části. Hlavní 
místnost, tzv. edukační centrum, je 
jako v minulých ročnících věnová-
na problematice zubních náhrad. 
Návštěvníci se tu díky bezplatným 
přednáškám a ukázkám hostesek 
a dentální hygienistky dozvědí, 
jak se správně starat nejen o zub-
ní náhrady, ale i o vlastní chrup. 
Ve 2 oddělených ordinacích den-
tální hygienistky a stomatolo-
ga můžou své problémy zdar-
ma konzultovat lidé s citlivý-
mi zuby, respektive krvácením 
a záněty dásní. Pro lidi s citlivý-
mi zuby je u hygienistky připraven 
jednoduchý šedesátivteřinový test, 
zubní lékař poradí, jak pečovat 
o problematické dásně. 

Těmito problémy u nás trpí tře-
tina až polovina dospělé popu-
lace, přesto většina lidí neví, že 
s onemocněním dásní, odhalený-
mi krčky a citlivostí zubů lze účin-
ně bojovat. Podle lékařky cent-

Dentální Poradenské centrum 
přijede do Lysé nad Labem

ra MUDr. Adély Roubíčkové lidé 
péči o své problematické zuby 
a dásně zanedbávají. „Návštěvníci 
si neuvědomují, že problémy s krvá-
cením dásní mohou vést až ke ztrá-
tě vlastního chrupu a zbytečně od-
kládají návštěvu stomatologa,“ říká 
MUDr. Roubíčková. Zubní lékař 
MUDr. František Rubeš zase upo-
zorňuje, že většina zejména starších 
lidí se chybně domnívá, že se zub-
ní náhradou již není nutné chodit 
k lékaři. Není to ale pravda. „Nosi-
telé zubních náhrad by měli dodržo-
vat stejnou periodicitu návštěv jako 
lidé s vlastním chrupem,“ vysvětlu-
je MUDr. Rubeš. Odborníci Pora-
denského centra návštěvníkům po-
radí s jejich problémy ohledně den-
tálního zdraví, pro všechny přícho-
zí mají připravený malý dárek a pro 
zájemce i seznam místních zubních 
lékařů, kteří přijímají pacienty.

Poradenské centrum 2011 nava-
zuje na 3 předchozí ročníky projek-
tu Corega Senioři, kdy byla nejpr-
ve organizována setkání s herečkou 
Valentinou Thielovou po knihov-
nách krajských měst, přednášky 
stomatologa v domovech pro seni-
ory a rozsáhlá edukační akce ve vy-
braných poliklinikách po celé Čes-
ké republice. V roce 2009 se pak po-
jízdné Centrum ústní hygieny pro 
seniory rozjelo po českých městech, 
veletrzích a kulturních akcích a ti-
síce jeho návštěvníků přispělo vy-
plněním dotazníku k uskutečnění 
výzkumu o péči o zuby a zubní ná-
hrady v ČR, který s takovým vzor-
kem v segmentu péče o chrup seni-
orů pracoval vůbec poprvé. Letos se 
výzkum kromě nositelů zubních ná-
hrad zaměří i na lidi s problémy cit-
livých zubů a krvácení dásní.

Veronika Kulíková
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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.

Město připravilo na Velikonoční 
pondělí občanům Lysé nevšední hu-
dební zážitek v kostele Svatého Jana 
Křtitele.

Dámy ze souboru „Musica dolce 
vita“ představily publiku tematický 
velikonoční program. V podání mez-
zosopranistky Daniely Demutho-
vé a známé sopranistky Jany  Jehlič-
kové – Kunertové z Lysé nad Labem 
zazněly árie A. Vivaldiho, G. F. Hän-
dela, W. A. Mozarta, G. Cacciniho či 
G. B. Pergolesiho. Program doplni-
ly sólové skladby světových sklada-
telů v interpretaci fl étnistky Micha-
ely Valentové a harfenistky Zbyňky 
Šolcové. 

Na závěr plesové sezóny 2010 
-2011 uspořádal Taneční klub do-
spělých Lysá nad Labem dne 16. 4. 
2011 v hospůdce U Žaludu v Jiřicích, 
ve spolupráci se starostou obce Jiřice 
panem Miloslavem Cibulkou, tradič-
ní maškarní zábavu. Do místní hos-
půdky se přišlo pobavit přes 50 mi-
lovníků tance a country muziky. 

K tanci a poslechu hrála skvělá 
kapela Kotlíci, hrající klasické čes-
ké country 70. a 80. let v sestavě Víťa 
Vyplel – kytara, Radomír Stóhr – ky-
tara, Radek Stóhr – kontrabas a jako 
host si s kapelou zahrál Pavel Hercík 
na housle. 

Maškarní zábava v Jiřicích 2011

K vidění bylo spoustu nápadi-
tých masek a všichni se vyblbli 
a dobře se bavili. V anketě všech 
přítomných se nejvíce líbily a byly 
vyhodnoceny jako nejlepší masky 
1. Upír, 2. Nymfa a 3. Červená Kar-
kulka. 

Taneční klub dospělých děku-
je Miloslavu Cibulkovi, staros-
tovi obce Jiřice, za zajištění sálu 
a vzornou obsluhu během celé-
ho večera. Maškarní zábava se le-
tos opět velice vydařila a účastníci 
se těší na příští rej masek tradičně 
v Jiřicích.

za TKD Miloslav Škoch  

Soubor vyvolal se svým vystou-
pením u svátečně naladěného pu-
blika velký ohlas, dámy proto ještě 
na závěr neváhaly zahrát a zazpí-
vat ukázky z Moravských dvojzpě-
vů A.  Dvořáka. 

Opět se ukázalo, že prostory 
barokního kostela jsou pro po-
dobné lyrické zážitky jako stvoře-
né. Nepříznivé počasí nemělo na 
počet návštěvníků žádný vliv. 
Naopak ještě pomohlo dotvořit 
jedinečnou atmosféru, a zdůraz-
nit tak harmonii dvou krásných 
hlasů a obou nástrojů – fl étny 
a harfy. 

Markéta Fajmonová

„Musica dolce vita“ obohatila
Velikonoce v Lysé nad Labem 

Soutěž se bude konat od 1. července do 31. srpna 2011 a účast-
nit se jí mohou všichni občané města Lysá nad Labem a to v roli 
nominujícího nebo nominovaného. Každý občan města má právo 
navrhnout k ocenění „rozkvetlá okna“ tj. dům nebo byt nacházející 
se na katastrálním území města Lysá nad Labem.

 
Podmínkou nominace je písemné podepsané podání doručené nej-

později do 31. srpna 2011 do městské knihovny v Lysé nad Labem 
nebo elektronické podání zaslané na e-mailovou adresu rozkvetla-
okna@seznam.cz. Součástí nominace musí být venkovní fotografi e 
oken nominovaného domu nebo bytu, adresa nemovitosti a datum 
pořízení fotografi e.

Podmínkou k účasti v soutěži je, že okna rodinného domu či bytu 
jsou zkrášlena kvetoucí květinovou výzdobou. O pořadí v soutěži roz-
hodne porota, výsledky soutěže budou vyhlášeny dne 28. října 2011.

Oceněny budou nejlepší 3 „kvetoucí domy“ v Lysé nad Labem. 
Vítěz obdrží odměnu ve výši 1500 Kč, druhý v pořadí ve výši 1000 Kč 
a třetí v pořadí ve výši 500 Kč. Všichni ocenění od 1. do 3. místa vyhra-
jí také zájezd pro 2 osoby do sídla Evropského parlamentu ve Štras-
burku.

za Spolek pro rozvoj města Lysá n. L.
Hynek Fajmon, předseda

Rozkvetlá okna
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Zámecké novinky 

Myslivost a její význam v životě člověka - 6
Je pravda, že myslivci raději vidí 

v krajině více zvěře než méně. Sku-
tečnost je taková, že stavy zvěře v ho-
nitbách určují plány chovu a lovu, 
které jsou pod kontrolou státní sprá-
vy a vlastníků či uživatelů lesních 
a polních kultur. 

Tyto stavy určuje vyhláška minis-
terstva zemědělství č. 491/2002 Sb. 
O způsobu stanovení minimálních
a normovaných stavů zvěře a o zařa-
zení honiteb nebo jejich částí a tím 
i normovaných stavů zvěře, se vy-
chází z půdně ekologických, klima-
tických a hospodářských podmínek 
lesní a zemědělské výroby. Normo-

vaný stav je nejvýše přípustný jar-
ní stav, který odpovídá kvalitě život-
ního prostředí zvěře a úživnost ho-
nitby. Myslivecké plány řeší soulad 
mezi stavy zvěře a životním prostře-
dím, takže tato skutečnost se dá na-
zvat z hlediska obecné defi nice eko-
logie aktivovanou ekologií. 

Hospodářské technologie v lese 
i na poli se v průběhu doby měnily 
a vlivem tržního hospodářství se 
i nadále mění. V důsledku rozvoje 
mechanizace a potřeby jejího účelo-
vého využití, dochází k nárůstu ve-
likosti obhospodařovaných ploch 
a pěstování monokultur. Tím se vět-

šinou zhorší životní a potravní pod-
mínky zvěře. Pokud chtějí mysliv-
ci zvěř v těchto podmínkách zacho-
vat, musí jí pomáhat. Jedná se o za-
kládání a obhospodařování zvěřních 
políček, vytváření krytiny, budová-
ní napajedel, slanisek a přikrmování 
v kritických obdobích roku. 

Péče o zvěř je pro myslivce ze zá-
kona povinná vzhledem k zacho-
vání všech druhů zvěře a udržová-
ní přírodní kvality jejich genofondu. 
To znamená, že myslivci pečují a při-
krmují i takové druhy, které nejsou 
předmětem lovu, například koropt-
ve, kachny a husy na tahu, tetřevovi-

té a také dravce při vysoké sněhové 
pokrývce, když se nemohou dostat 
k hrabošům a myším. 

Pomocí přikrmování a vytvářením 
krytiny myslivci zvěř vhodně odvá-
dějí od kultur, kterým by hrozilo po-
škození. Předkládáním vhodných 
krmiv zabraňují vzniku škod zvěři na 
lesních a zemědělských kulturách. 

Myslivost prochází už několik de-
setiletí až po dnešní doby procesem 
ekologizace a myslivci mají zájem 
o vytvoření a udržení ekologické 
rovnováhy v krajině. 

Edvard Blahut, 
MS Lysá n. L. - Černava

Dubnové dny nás stejně jako jis-
tě Vás překvapili velice pěkným po-
časím, na které už jsme se všichni 
moc těšili. Slunce nás svou silou lá-
kalo ven a my tuto sílu využívali při 
svých procházkách v okolí našeho 
zámku a parku.

Velkým dubnovým svátkem byly 
jistě Velikonoce. Jako každoročně 
jsme se prezentovali na Velikonoční 
prodejní výstavě na Krajském úřadu 
Středočeského kraje v Praze. K naší 
radosti jsme všechny naše výrobky 
brzy vyprodali, což svědčí o tom, že 
se líbily.

U nás v domově to Velikonoce-
mi také žilo. Nápaditá výzdoba, 
velikonoční pomlázka, mazan-
ce z naší zámecké kuchyně, hud-
ba a zpěv.

Vydali jsem se i ze zámeckého 
kopce a to na výstavu „Elegance 
a narcis“. Potkávali jsme známé tvá-
ře, které jsme dlouho neviděli a těšili 
se krásou květin jara.

Pak následovaly návštěvy, které 
jaro přinášely k nám do domova. Jak 
jinak to byly děti.

19. a 20. dubna nám jarní nála-
du donesly MŠ Mašinka z Lysé nad 
Labem se svým pěveckým vystoupe-

ním a se svou premiérou nás navští-
vila MŠ Sluníčko z Milovic – Mladé 
s nádherným tanečním a pěveckým 
vystoupením.

Konec dubna byl ve znamení reje 
čarodějnic a ne jinak tomu bylo i le-
tos. Rej se rozlétl zámkem a nabá-
dal ke „spolupráci“. MŠ Mašinka 
nás tento den opět navštívila, podí-
vala se do naší zámecké kaple, kde 
se rozezvučel dětský zpěv. Radost 
a smích byl na pořádku dne. Až 
když došlo na setkání s rejem ča-
rodějnic, mnohým dětem se smích 
z tváře vytratil a nahradily ho slzy. 
Nakonec se vše v dobré obrátilo. Ča-
rodějnice přistoupily i se svou vlíd-
ností a ochotně zapůjčovaly svá koš-
ťata k symbolickému prolétnutí. Po 
občerstvení v naší zámecké kavár-
ně jsme se s přáním brzkého setká-
ní rozešli.

Zpestřením posledního dubnové-
ho dne byl i cyklistický orientační zá-
vod horských kol pořádaný fi rmou 
SPORT ARSENAL z Lysé nad La-
bem. Na nádvoří se objevovaly sku-
pinky cyklistů a hledaly do své sbírky 
jednu z mnoha kontrol. Ten cyklista, 
který u nás na zámku kontrolu hle-
dal, ji jistě našel – nedala se minout.

Před námi byl měsíc květen 
a v něm také spousta práce. Orga-
nizovali jsme II. ročník lyského pě-
tiboje pro seniory i z jiných domovů 
a seniory z města Lysé. Ale o něm 
až příště.

Důležitou událostí, která nás tepr-
ve čeká je (jak už jsme se zmiňova-
li v minulém čísle) Oslava 50. výročí 
založení našeho domova – Domo-
va Na Zámku v Lysé nad Labem, 
plánovaná na 4. 6. 2011. Přípravy 
jsou v plném proudu.

Z popsaných skutečností je pa-
trné, že aktivizace našich klientů 
je jednou z našich velkých priorit. 
V této oblasti se i vzděláváme. Těs-

Chtěla bych touto cestou poděko-
vat pracovnicím Městské knihovny 
v Lysé nad Labem za zorganizová-
ní přednášky Romana Vehovského 
„Sedm let stopem po světě“, která se 
konala 20.dubna 2011.

Roman Vehovský se vydal v roce 
2002 stopem přes Asii do Austrá-
lie. Tehdy asi netušil, že se jeho ces-
ta protáhne na dlouhých sedm let. 
Tato zdánlivá pošetilost však přines-
la své plody, protože novodobý pout-
ník zdaleka neabsolvoval jen „povin-
né“ položky z katalogů cestovních 
kanceláří, ale naopak měl důkladněj-
ší možnost poznat život a zvyky oby-

Cestou osudu a náhody…
čejných lidí, kulturu té které země. 
A ke štěstí nás, posluchačů, doká-
že své zkušenosti poutavě přednést, 
takže jsme si z jeho vyprávění odnes-
li nejen nové poznatky, ale i pozitivní 
pocit ze vstřícnosti a obětavosti lidí, 
se kterými se autor všude na svých 
cestách bez výjimky setkal. Roman 
Vehovský říká: „Smyslem každé ces-
ty je dojít cíle. Jenže tak, jak popsa-
li mnozí, jež se vydali vstříc dálkám, 
poznávám i já, že cílem se postupně 
stává cesta sama… Na cestě čas ply-
ne jinak. Zpomalí se. V rychlém sle-
du přicházejí prožitky. Takové, jaké 
zůstanou v mysli dlouhý čas.“ Dou-
fejme, že se pan Vehovský s námi 
v Lysé se svými novými zážitky zase 
podělí.

Všechny podrobnosti o cestě Ro-
mana Vehovského, jeho knize a zá-
žitcích můžete najít na www.ces-
touosuduanahody.wz.cz. Zmíněnou 
knihu si můžete zapůjčit i v městské 
knihovně, která ji má ve svém fondu.

Julie Bílková

ně po velikonocích probíhala u nás 
v domově konference právě na toto 
téma – Aktivizace. Sponzorem kon-
ference byla fi rma TENA – prodej-
ce zdravotnických potřeb. Účastní-
ky byli i zaměstnanci jiných domo-
vů a byli překvapeni, co všechno pro 
své klienty v domově organizujeme 
a pořádáme.

Na závěr bych chtěl poděkovat 
všem, kteří k nám na zámek do-
cházejí a vtahují nás zpět do živo-
ta, na který jsme byli zvyklí.

Krásné jaro za obyvatele a za-
městnance přeje

Mgr. Jiří Hendrich, ředitel
Domova Na Zámku Lysá n. L.
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Zajímavosti ze zámeckého parku

V červnových listech otevírám 
řadu „nových“ dendrologických 
zajímavostí zámeckého parku. Až 
dosud to byly dřeviny vysazené 
v parku před příchodem zámecké-
ho zahradníka pana Kolářského.
Nyní se podíváme na první novin-
ku vysazenou za jeho působení.
Byť zde roste teprve rok, není 
Lysákům lyrovník (liliovník) tuli-
pánokvětý (Liriodendron tulipifera)
neznámý. Další mladé stromy 
rostou například před městským 
úřadem, u nové školy či v parku 
U Křížku.

Lyrovník pochází ze Severní
Ameriky, dorůstá až 40 m a má 
lehce stavěnou, v obrysu nepravi-
delnou korunu. Nápadný je jeho 
list, který má lyrovitý tvar se čtyř-
mi zašpičatělými laloky. Na pod-

zim se vybarvuje do krásných 
žlutohnědých odstínů. Květ je 
tvarem i velikostí velmi podobný 
tulipánu, má žlutozelenou barvu 
s oranžovou kresbou na dolní 
části květních plátků. Kvete 
v červnu až červenci. Z botanic-
kého hlediska je příbuzný magno-
liím.

Náš lyrovník byl vysazen loni 
v dubnu při společné výsadbě 
v rámci Dne Země. Jeho umístě-
ní pod západní terasu zámku (Loc: 
50°12’10.544”N, 14°49’58.621”E) 
bylo úmyslné právě s ohledem na 
možnost pozorovat květy z terasy.
Nesmí vás však zarazit jeho veli-
kost. Zatím je to stromek cca 4 m 
vysoký s obvodem kmene 31 cm.

Stanislav Svoboda,
odbor ŽP

Za Lysou krásnější

Při jarní projížďce na kole jsem zavítal do městské čtvrti Kačín. Zde 
mne zaujala předzahrádka s pěkným plotem i nápaditou vegetací (skalní-
ky, jalovce, mahon, mochna a tavolník). Byť se jedná o nepůvodní rostliny 
„moderního“ vzhledu, v místě vypadají zcela přirozeně a spolu s cihlovou 
podezdívkou, plaňkami plotu a dlažbou vjezdu dotvářejí velmi příjemný 
uliční prostor. Tím však pěkný pohled nekončí. Pokud kouknete nad plot 
na koruny nových stromů, je vám jasné, že obyvatelé domu čp. 1815 ve 
Vojanově ulici nemají fobii z listí. S trochou nadsázky mohu říci, že tato 
zahrada by u mne získala titul „Lyská zahrada roku 2011“.

Stanislav Svoboda, odbor ŽP

Osadní výbor Dvorce a Sbor 
dobrovolných hasičů Dvorce uspo-
řádaly pro děti i dospělé dvě velmi 
úspěšné akce.

Tou první byla „Velikonoční po-
mlázka“ v sobotu 23. 4. 2011 
v parčíku u hasičské zbrojnice. 
Děti zdobily břízu kraslicemi vlast-
ní výroby, které pak byly odbornou 
porotou vyhodnoceny. Poté probí-
haly další zajímavé soutěže o ne-

Duben ve Dvorcích

méně zajímavé ceny. Středem zá-
jmu se také stala velikonočně vy-
zdobená kaplička.

Druhá akce proběhla 30. 4. 2011 
u hasičské zbrojnice. Hasiči posta-
vili „čarodějnickou hranici“ a děti 
i dospělí se radovali při živé hud-
bě posilňováni bohatým občerstve-
ním. Dobrou náladu jim nepokazil 
ani déšť.

Božena Bacílková

Den Země 2011 je již minulos-
tí, ale jeho dozvuky jsou stále ještě 
patrné. Zatímco o Houbovišti a Vče-
loviště jsem se zmínil v předchozích 
listech, nyní využívám příležitosti 
k poděkování i ostatním aktérům pro-
gramu. Věřím, že díky jeho rozmani-
tosti a poměrně velké účasti z řad 
veřejnosti, se Den Země stane stá-
lou jarní společenskou akcí v našem 
městě. Za to bych pak chtěl poděko-
vat právě veřejnosti, bez jejíž účasti 
by podobné akce neměly smysl.

Letošní novinkou bylo zařaze-
ní Vítání ptačího zpěvu. Přes po-
měrně brzkou hodinu se v zámec-
kém parku sešly dvě desítky zájem-
ců (dorazili kolegové i z Nymburka 

Díky za zájem a podporu
a Horních Počernic), kteří si s dale-
kohledem a napnutým uchem moh-
li vyzkoušet určování ptačích druhů 
(nakonec jich bylo určeno 27). My 
ostatní jsme si s určováním počka-
li na odchycení několika ptáčků do 
sítí (kdo z nás měl možnost vidět z 
blízka například slavíka?). Při je-
jich kroužkování pak bylo dosta-
tek času se nejen z blízka podívat na 
malého opeřence (to uvítaly hlavně 
děti), ale též si o něm něco bližšího 
říci. Poděkování patří organizáto-
rům České společnosti ornitologic-
ké a DAPHNE ČR – institutu apli-
kované ekologie. 

Stanislav Svoboda,
odbor ŽP
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Hasiči - Výroční zpráva 2010
Zpráva velitele Jednotky Sboru 

dobrovolných hasičů Města Lysá 
nad Labem, kategorie JPO II. 
(s časem výjezdu do 5 minut) za 
rok 2010, předložená výroční val-
né hromadě dne 4. února 2011 ve-
litelem Jednotky panem Bc. Miro-
slavem Konečným.

(pozn. autora: Jednotka Sbo-
ru dobrovolných hasičů, represivní 
složka, zřízená ze zákona svým zři-
zovatelem, Městem Lysá nad La-
bem. Podílí se na likvidaci následků 
požárů, dopravních nehod, technic-
kých pomocí a jiných mimořádných 
událostí. Finanční příspěvky na svou 
činnost získává výhradně z rozpočtu 
Města Lysá nad Labem a případně 
z různých dotací).

Úvodem několik statistických ú-
dajů. V roce 2010 dobrovolní hasiči 
z Lysé nad Labem zasahovali celkem 
u 126 událostí!

Požár 52x, dopravní nehoda 28x, 
živelná pohroma 6x, únik látek 6x, 
technická pomoc 33x, planý po-
plach 1x.

Začátkem roku nás, dobrovol-
né hasiče, nejvíce zaměstnala pří-
roda v podobě padlých stromů 
a velkého množství sněhu. Jednot-
ka SDH Lysá nad Labem v prů-
běhu ledna odklízela preventiv-
ně sníh a rampouchy z několika 
městských objektů. Prevence se vy-
platila v porovnání se zásahem v 
obci Hradištko. Tam nebyli tak pil-
ní, sníh ze střechy neodstranili a 
výsledek na sebe nenechal dlou-
ho čekat. Vlivem váhy sněhu došlo 
k roztržení budovy obecní knihovny.

Během února sníh vystřídalo ná-
ledí. Statistika se hasičům plnila 
množstvím dopravních nehod.

Jarní měsíce potom přispěly po-
měrně značně množstvím požárů 
travních porostů.

V pátek 25. června 2010 v 18.20 
hodin vyjíždí naše jednotka k hro-
madné dopravní nehodě pěti osob-
ních aut na dálnici D11. Nehoda 
se stala na 23. kilometru D11 směr 
Hradec Králové. Vytvořila se asi 
čtyřkilometrová kolona aut, kterou 
musela hasičská zasahující technika 
projet. K překvapení hasičů ostatní 
řidiči ukázkově uvolnili cestu k mís-
tu nehody. 

Ve dnech 4. - 6. 7. 2010 se členo-
vé výjezdové jednotky zúčastnili dal-
šího výcviku na tekoucí vodě. Opět 
řeka Vltava a kemp Obora u Veltrus. 
Výcvik byl zaměřen na zdokonale-
ní záchrany tonoucí osoby z vodní 
hladiny pomocí motorového člunu, 

pomocí vlastních sil hasiče s plova-
cí vestou a na zdokonalení poskyt-
nutí první pomoci. Hasiče školil opět 
tým zkušených záchranářů sdruže-
ní H.I.D. Milovice. Výcvik se vyda-
řil, proto plánujeme letos opakování.

Během celého léta se objevova-
lo velké množství požárů v katastru 
obce Milovice. Všechny měly společ-
ného jmenovatele - úmyslné založe-
ní. Naštěstí si žhář vybíral vždy neo-
bydlené budovy a tak nikdy nedošlo 
k žádnému zranění.

Od poloviny srpna se členové jed-
notky aktivně podíleli na záchraně 
osob a likvidaci následků ničivých 
povodní v libereckém kraji.

Naší osmikolovou Tatrou, která 
se umí brodit i dravou vodou, hasi-
či z lysé evakuovali celkem 36 osob 
a to z míst, kam se kromě lyské os-
mikolky a vrtulníku armády ČR ni-
kdo nedostal. 

Po opadnutí velké vody na Li-
berecko vyrazilo 18 členů jednot-
ky a dobrovolníci. Na místě se roz-
dělili na dva týmy, které operovaly 
v Hrádku nad Nisou a v Dolní Su-
ché, kde postiženým vyčistily jednot-
livé domy. Dalších několik dní hasiči 
odváželi humanitární pomoc získa-
nou při sbírce, kterou zorganizova-
lo město Lysá nad Labem. Podrob-
ně si průběh událostí můžete přečíst 
na našich internetových stránkách 
www.hasicilysa.cz.

Dalším z méně běžných zásahů 
byl únik plynu v Benátecké Vrutici 
v pátek 3. září 2010. Při provádě-
ní výkopových pracích na nové ka-
nalizaci došlo k porušení plynového 
potrubí. Jednotka na místě zajisti-
la uzavření okolí události a provádě-
la odklon dopravy. Na místo dorazi-
la plynárenská pohotovost a jednot-
ka prováděla asistenci při uzavření 
přívodu plynu.

Po pěti dnech čekal na dobrovol-
né hasiče z Lysé další velký požár. 
Ve středu, dne 8. září 2010 jsme jeli 
do Mochova, kde hořel objekt bývalé 
mrazírny. V bývalé mrazící hale do-
šlo k požáru izolace mezi stěnami. 
A již z Lysé, občané a hasiči moh-
li pozorovat hustý černý dým stou-
pající do výšky. Po příjezdu na místo 
jednotka z Lysé prováděla kyvadlo-
vou dopravu vody, hasila uvnitř bu-
dovy jedním útočným C proudem za 
použití dýchací techniky a z vně bu-
dovy se podílela na likvidaci požáru 
střešní konstrukce pomocí automo-
bilových plošin. 

Koncem září následovaly již tra-
diční povodně na říčce Mrlině v ob-

lasti Křince a Vestce na Nymbursku. 
Jednotka byla nasazena v prostoru 
Křince, kde se podílela na zvyšování 
povodňových hrází. 

V sobotu 30. října 2010 se naše 
jednotka zúčastnila Cyklické od-
borné přípravy velitelů a strojníků 
JSDH obcí územního odboru Nym-
burk kategorie JPO II a JPO III.  Při 
teoretické části přípravy se jednot-
ka seznámila se statistikou zásaho-
vé činnosti na okrese Nymburk a ve 
Středočeském kraji a s vybranými 
ustanoveními vyhlášky o organizaci 
a činnosti jednotek požární ochrany. 
Dále o některých podrobnostech za-
bezpečení Integrovaného záchran-
ného systému a o provádění úko-
lů ochrany obyvatelstva. Zopakova-
la si taktické postupy při tvoření dál-
kové dopravy vody hadicovým vede-
ním. Obsluhu, používání a údržbu 
motorových stříkaček a jiných agre-
gátů a kontrolu provozuschopnosti 
věcných prostředků požární ochra-
ny. V mnohem zajímavější praktic-
ké části výcviku Milovickém prosto-
ru si jednotka zopakovala zásady zá-
sahu při požárech v obytných bu-
dovách a v zakouřených prostorách 
a provádění správné záchrany a se-
bezáchrany osob.

Další mimořádná událost se sta-
la také v Milovicích. V neděli dne 
21. listopadu 2010 vyjela jednotka 
do prostoru bývalého vojenského le-
tiště Boží Dar u Milovic, kde došlo 
k letecké dopravní nehodě - pádu 
malého sportovního letadla. Pří ne-
hodě došlo k těžkému zranění dvou 
osob.

Závěr roku byl překvapivě klidný 
a došlo pouze k 5ti událostem. 

Při tomto množství události je zřej-
mé, že hasičská technika a vybave-
ní je značně vytěžované a není mož-
né se ubránit menším či větším opra-

vám. Většinu oprav jsou hasiči schop-
ni provádět sami přímo v garážích, 
a tak ušetřené fi nanční prostředky 
mohou investovat například do vy-
lepšení hasičské Tatry - osmikolky. Ta 
byla dovybavena především o elektro-
centrálu a osvětlovací stožár a došlo 
i na úpravy rozmístěni sedadel a vyba-
vení v kabině, čímž se zvýšila bezpeč-
nost posádky při přepravě k zásahu.

Jsme si vědomi, že činnost dobro-
volného hasičského sboru je přímo 
závislá na investování fi nančních 
prostředků z rozpočtu našeho měs-
ta. Hasiči věří, že tento výčet jejich 
poctivé práce pro občany města Lysá 
nad Labem, ukazuje na to, že inves-
tice do činnosti dobrovolného hasič-
ského sboru je investice správná. Že 
i naši nově zvolení zastupitelé a rad-
ní budou hasiče nadále podporovat.

Děkujeme jim a jmenovitě panu 
starostovi Havelkovi za tuto podpo-
ru. Věříme, že jim rozpočtové pod-
mínky v letech příštích dovolí v této 
činnost pokračovat.

Vám, občanům našeho města, 
pak přejeme, abyste se s činností 
dobrovolného hasičského sboru se-
tkávali pouze prostřednictvím po-
dobných článků a nikdy ne při sku-
tečném požáru nebo jiné mimořád-
né události.

Zpráva starosty Sboru dobro-
volných hasičů Lysá nad Labem za 
rok 2010, předložená výroční valné 
hromadě dne 4. února 2011 staros-
tou SDH panem Petrem Šáchou.

(pozn. autora Sbor dobrovolných 
hasičů, občanské sdružení na úse-
ku požární ochrany, stará se o spol-
kovou činnost sboru od mládeže až 
po důchodce, kulturu, osvětu, spolu-
pracuje s městem. Finanční příspěv-
ky získává ze své činnosti a z různých 
dotací a příspěvků).

Pokračování na str.  21



6/2011 LISTY města Lysé nad Labem   21

Dovolte mi, abych Vás  seznámil 
se zprávou o činnosti Sboru za uply-
nulý rok 2010, který byl bohatý na 
události, práci a nasazení našich sil 
a trpělivosti. 

V uplynulém roce jednal 5x výbor 
sboru pro zajištění činnosti. 

Počátek roku jsme zahájili tra-
dičním hasičským plesem, ne však 
v sále Výstaviště Lysá, ale v kultur-
ním sále v nedalekých Sojovicích. 
Všudypřítomné šetření nás přivedlo 
na tuto změnu z důvodu několikaná-
sobně nižšího nájemného. 

K tanci hrála naše hasičská hu-
dební skupina Melodik, pouze za ve-
čeři a nápoje. Stalo se již tradicí, že 
členové Sboru se plesu účastní ve 
slavnostních stejnokrojích. Ples se 
konal za velké účasti veřejnosti, kte-
rá se následně projevila na plusové 
bilanci naší pokladny. 

Dary do tomboly zajistili pánové 
Alois Labuta a Martin Juříček. Patří 
jim za to velké poděkování. 

Po stránce kulturní jsme v loň-
ském roce trochu odpočívali, pro-
tože jsme nekonali tradiční den ote-
vřených dveří s produkcí dechovky 
u příležitosti 4. května svátku Svaté-
ho Floriána.

Jednou z akcí, na kterých se po-
díleli členové SDH společně s výjez-
dovou jednotkou byl výcvik s mo-
torovým člunem a novým gumo-
vým člunem ve Veltrusech na Vlta-
vě, kde lektory výcviku byli opět čle-
nové sdružení záchranářů HELP in 
DANGER, kteří výuku znepříjemni-
li nočním výcvikem, a to zásahu na 
záchranu osob z převráceného raftu. 
Perličkou bylo, že jediná osoba, kte-
rá byla při vědomí a komunikovala 
z vody se záchranáři, hovořila pou-
ze německy. Naše jednotka se ne-
nechala zaskočit a záchranu osob 
provedla razantně tak, že se utope-

ní po resuscitaci vzpamatovali a ho-
vořili opět česky. Akce byla ztíže-
na nocí, zde se projevila zkušenost 
a umění improvizace našich veli-
telů, kdy si na zajištění místa zása-
hu vzali i pomocný gumový člun. 
Při výcviku na vodě současně pro-
bíhá na břehu výcvik poskytová-
ní první zdravotní pomoci. Toto za-
městnání bylo hodnoceno klad-
ně a v letošním roce by se mělo 
opakovat. Hledáme však pro jeho 
realizaci novou lokalitu.

Nikdo z nás nečekal, že po našem 
výcviku na vodě přijdou v srpno-
vých dnech povodně a bude potřeba 
naše pomoc. V dnešní době může-
me všichni průběh povodní sledovat 
v přímém přenosu v televizi, ale to 
co tam neuvidíte, jsou pocity a stav 
duše postižených a jejich zachránců. 

Již v květnu jsme odváželi huma-
nitární sbírku, kterou organizovalo 
SDH Dvorce, pro postižené povodní 
na Ostravsko. Ale srpen se neukázal 
jako letní měsíc.

Dne 7. srpna v katastru Hrádku 
nad Nisou se s čluny v dravém prou-
du nedalo projet a musela zasáh-
nout těžká technika. Naše tatra os-
mikolka zachránila a vyvezla ze za-
topených budov 31 osob.  Následo-
valy dopravy humanitárních sbírek 
na Liberecko. A ve dnech 13. - 14. 8. 
nasazení na úklidové práce v katast-
ru obce Dolní Suchá našich členů a 
dobrovolníků.

Další týdenní převoz humanitár-
ních sbírek, a nakonec pomoc při zá-
plavách v katastru Křince na Nym-
bursku. Za práci při těchto akcích 
a jejich zajištění všem účastněným 
děkuji. 

Výbor našeho SDH všechny zú-
častněné záchranáře navrhl na udě-
lení mimořádných vyznamenání 
a medailí. 

Můžeme se chválit, můžeme se 
škádlit, ale když je u dobrovolné jed-
notky 122 zásahů za rok, tak to bez 
osobní odpovědnosti každého jed-
notlivce nejde, naši hasiči to vědí. 

O práci hasičů se ví i na naši rad-
nici. Dne 4. března 2010 udělilo 
zastupitelstvo města našemu sbo-
ru Čestnou medaili Města Lysá 
nad Labem I. třídy za dlouhodobě 
aktivní vystupování a činnost pro 
město.

Ale i o Lysé se ví. Náš pan staro-
sta města, současně člen našeho 
sboru, pan Mgr. Jiří Havelka, obdr-
žel v Praze, v Trojském zámku, z ru-
kou náměstka ministra vnitra me-
daili Za zásluhy o bezpečnost.

V roce 2010 se nejenom zasaho-
valo nebo slavilo, ale činnost sbo-
ru musela být zaměřena i na zajiště-
ní akceschopnosti. Představovalo to 
celkem 1260 hodin na údržbě a ošet-
řování techniky a výstroje.  

Zásluhou našeho správce zbrojni-
ce a za aktivní pomoci dalších členů 
sboru byl vybudován nový plechový 
sklad ve dvoře zbrojnice. Tento nám 
poskytlo Město Lysá nad Labem za 
rozebrání a odvoz. Tak došlo ke zru-
šení pronájmu garáží u TJ Slovan 
a přestěhování zde uloženého mate-
riálu do nového skladu. Ušetříme tak 
ze sborových peněz 35 000,- za ná-
jem. Za nápad děkujeme Jindřicho-
vi Ziegelheimovi a provedení všem 
účastněným. 

 Naši členové se účastnili různých 
akcí na prezentaci požární ochrany:
• v květnu - Dny záchranářů 
 v Kolíně, 
• jízda veteránských požárních 
 vozidel,
• zabezpečení dne dětí v Lysé n. L., 
• Květinový víkend na zámku 
 Bon Repos,
• zajištění veslařských závodů na 
 Labi v Lysé nad Labem, 
• ukázky požární techniky v mateř-
 ských a základních školách,
• v srpnu - den se záchranáři 
 v Nymburce konaný u příležitosti 
 40. trvání HZS Nymburk,
• začátek září - čtyři dny se záchra-
 náři na výstavišti v Lysé n. L., 
• v listopadu - prezentace činnosti
 pro klub důchodců zde v hasičské 
 zbrojnici,
• asistence při ohňostroji při Polab-
 ských variacích dne 28. 10.,
• zajištění průběhu oslav adventu 
 na náměstí v Lysé n. L.

Byl jsem požádán, abych zde tlu-
močil od Spolku rodáků poděkování 

všem členům sboru za jejich přístup 
a pomoc při těchto akcích. Poslední 
děkovný dopis jsem obdržel 15. led-
na od pana Ing. Svobody za pomoc 
při zajištění průběhu akce Polab-
ských variací. 

Vážení kolegové, mějte i nadále 
vždy na paměti, že každou příleži-
tostí, při které pomáháte státu, měs-
tu a spoluobčanům zvyšujete dobré 
jméno hasičů našeho sboru. 

Každý, kdo vystupuje na veřejnos-
ti jako hasič, vystupuje nejen za sebe, 
ale prezentujete svým chováním náš 
sbor a potažmo všechny hasiče.

V našem sboru i nadále dobře fun-
guje práce s mladou generací. O je-
jich činnosti Vás bude podrobně in-
formovat již dnes jmenovaný vedou-
cí mládeže pan Vladimír Juříček.

Ve své zprávě o činnosti vždy in-
formuji i o činnosti naši hasičské de-
chovky. I oni měli hojný rok, dá se 
říci jako by chtěli počtem svých akcí 
dohánět počet výjezdů naší jednotky. 
Hudba nás i město prezentovala na-
příklad:
• při „záskoku“ za Hudbu hradní 
 stráže a policie České republiky
 při předávání čestného praporu 
 středočeské policii, akce se kona-
 la v Kutné Hoře za přítomnosti 
 hejtmana a mnoha čestných hos-
 tů a kapela rozhodně ostudu ne-
 udělala, 
• koncert v Lysé n. L. v květnu,
• Dny záchranářů v Nymburce 
 a Dobrušce,  
• účinkování před zámkem v Pře-
 rově nad Labem, 
• zájezd roku 2010 se konal do slo-
 venského Šamorína, kde místní 
 hasičská hudba slavila jubileum. 

Děkovný článek ve slovenském 
tisku: „16-teho októbra sa Dychovej 
hudbe DHZ Šamorín ušla obrovská 
pocta. Hasičská dychovka z Lysé nad 
Labem z Česka nás poctila jedným 
úžasným vystúpením, na vysokej úrov-
ni. Týmto vystúpením nám chceli zab-
lahoželať a osláviť s nami 135-te výro-
čie založenia. Cez české polky sa ozý-
vali aj slovenské, alebo anglické pes-
ničky.  Skoro dvojhodinové vystúpenie 
sprevádzali aj dvaja speváci s úžasný-
mi hlasmi. Aj touto cestou by sme im 
chceli poďakovať za poctu. Dúfame, 
že sme týmto vystúpením položili zá-
klady trvalého priateľstva“.

Vánoční koncert a štědrovečerní 
hraní z věže kostela tradičně ukon-
čil rok 2010. Přejeme hudbě i v le-

Pokračování na str.  22
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tošním roce mnoho úspěchů při je-
jich činnosti.

Při mnohé práci nám radou i při-
ložením ruky pomohou hasiči, seni-
oři ze staré gardy, kteří se účastnili 
jako hosté i výcviku na vodě ve Vel-
trusích. To, že mezi nás pravidelně 
dochází, i když už nemohou jezdit 
k ohni, předpokládám, svědčí o do-
bré partě od mladých až po nejstar-
ší generaci.

Máme za sebou první rok funkční-
ho období staronového výboru sbo-
ru, dle mého názoru úspěšný. Ale 
protože samochvála není na mís-
tě, bilancovat budete vy. Pokud má 
někdo nějaké připomínky, nápady 
k činnosti výboru či sboru, nechť je 
přednese v diskuzi, a když ne dnes, 
tak kterékoliv pondělí, kdy se zde 
scházíme. Myslím, že je stále co zlep-
šovat a nejenom držet krok s dobou 
a novinkami, které přináší a každý 
nápad je vítán.

Závěrem děkuji všem členům za 
práci v uplynulém roce, děkuji i za 
podporu vedení města, které nám 
vychází vstříc a o své hasiče se dob-
ře stará.   

Vážení kolegové, po celou zprávu 
jsem zde hodnotil vaši práci, kázeň 
a disciplínu. Pokud náročnost zá-
sahů a jejich počty jsou takové, jaké 
jsou, tak dnešní doba nasvědčuje 
tomu, že nároky kladené na dobro-
volné hasiče budou stále vyšší. Pra-
cujte stále na sobě, zdokonalujte se a 
pamatujte, když jedete k zásahu, že 
je také důležité vrátit se v pořádku 
domů k rodině. 

Do již 133tého roku činnosti na-
šeho sboru přeji mnoho zdraví, sil 
a úspěchů a našim rodinám velkou 
míru trpělivosti. 

Jirka Zima

Zpráva vedoucího mládeže Sbo-
ru dobrovolných hasičů Lysá nad 
Labem,  za rok 2010, předložená 
výroční valné hromadě dne 4. úno-
ra 2011 panem Vladimírem Juříč-
kem.

V roce 2010 měl kolektiv mladých 
hasičů celkem 32 členů, kteří se pra-
videlně scházeli se svými vedoucími 
každý pátek v hasičské zbrojnici od 
16.00 do 18.00 hodin. Zde se teore-
ticky i prakticky připravovali na sou-
těže. V roce 2010 jsme se účastni-
li několika akcí, a to jak okrskových 
tak i okresních.

12. – 14. 2. 2010 se vedou-
cí mladých hasičů účastnili školení 
v ústřední hasičské škole v Jánských 
Kůpelých.

V březnu byl zahájen výcvik a 
příprava na jarní kolo hry Plamen.

2. 5. 2010 proběhlo I. kolo hry Pla-
men v Nymburce na stadionu HZS, 
kde proběhly oválové disciplíny.

22. – 23. 5. 2010 se uskutečni-
lo v Jabkenicích II. kolo hry Plamen 
v požárních útocích.

29. 5. 2010 se uskutečnil již tra-
diční branný závod požárních hlí-
dek v zámeckém parku. Této akce 
jsme byli organizátory. Jedná se 
o soutěž Lyseckého okrsku o pohár 
starosty města Lysá nad Labem. 
Akce se účastnilo celkem 14 druž-

stev mladých hasičů z SDH Lysá 
nad Labem, SDH Byšičky, SDH 
Milovice, SDH Stará Lysá a SDH 
Dvorce.

3. – 10. 7. 2010 jsme odjeli na tá-
bor do autocampingu Obora Veltru-
sy. Na tuto akci odjel pouze kolektiv 
mladších hasičů. Ten se účastnil vý-
cviku poskytnutí první pomoci a měl 
možnost shlédnout své dospělé kole-
gy při výcviku při záchraně na vod-
ní hladině. Dále jsme jezdili na výle-
ty do širokého okolí Veltrus. Navští-
vili jsme zámky Veltrusy, Nelahoze-
ves, Mělník, zoopark Zelčín a kolegy 
hasiče z HZS Kralupy nad Vltavou. 
Na tuto akci rodiče přispívali část-
kou 1 000,- Kč.

4. 9. 2010 jsme se účastnili sou-
těže v požárním útoku v Milovicích. 
Jedná se o soutěž Lyseckého okrs-
ku v požárním útoku o pohár sta-
rosty města Milovic a účastnila se ho 
družstva mladých hasičů z Lysé nad 
Labem, Milovic, Dvorců, Staré Lysé 
a Byšiček.

12. 9. 2010 jsme byli spolupo-
řadateli společně s OSH Nymburk 
a výstavištěm Lysá nad Labem již 
tradiční akce čtyři dny se záchraná-
ři, která se uskutečnila na venkovní 
ploše výstaviště. Zde předvedli své 
umění v požárním útoku mladší žáci 
a přípravka.

18. 9. 2010 jsme se zúčastnili 
sportovního dne ve Dvorcích, kte-
rý pořádalo SDH Dvorce pro mla-
dé hasiče a jejich rodiče. Soutěžilo 
se v nohejbale, stolním tenise a šip-
kách.

2. 10. 2010 byl v Milovicích odstar-
tován nový ročník hry Plamen a to 
branným závodem hlídek. Zde jsme 
obsadili 7. místo z celkového počtu 
31. hlídek v kategorii mladších žáků.

4. 12. 2010 proběhla v naší hasič-
ské zbrojnici již tradiční Mikulášská 
besídka spojená s ukončením výcvi-
kového roku. Výcvik bude opět zahá-
jen 18. 3. 2011.

27. – 28. 11. 2010 se uskuteč-
nily zkoušky vedoucích kolektivu 
mladých hasičů v Radvancích okr. 
Trutnov. Pan Vladimír Juříček 
a paní Hana Krejčíková obháji-
li zkoušky II. stupně a Vlasta No-
váková úspěšně složila zkoušku 
III. stupně.

V letošním roce se celý kolektiv 
mladých hasičů zapojil do okresní 
soutěže PO očima dětí. Dále jsme 
s dětmi odpracovali 10 hodin na 
úpravě hasičské zbrojnice, kde se 
jednalo především o úklid venkov-
ního prostranství a hrabání listí 
a posekané trávy. V průběhu roku 
jsme se také podíleli na ukázkách 
ve školách a na dětských dnech. 
V loňském roce byly zakoupeny 
spací pytle a karimatky, a to z fi -
nanční dotace MŠTM, která byla ve 
výši 8 000,- Kč. 

Závěrem mi dovolte, abych po-
děkoval MěÚ Lysá n. L. za dotaci na 
činnost mládeže a dále i všem spon-
zorům jak z řad hasičů tak i ostatním, 
kteří se podíleli na úspěšném chodu 
a zajištění jednotlivých akcí mladých 
hasičů.

Vladimír Juříček

Pokračování ze str. 21

S panem Ing. Petrem Gregorem 
jsme si povídali v příjemné atmosfé-
ře u kávy.
Jak došlo vůbec k realizaci této úspěš-
né výstavy?

Úvodem bych chtěl připome-
nout, že v Lysé nad Labem jsem 
měl již jednu výstavu, a sice v roce 
2005 v bývalém Augustiánském 
klášteře, dnešním Okresním archi-
vu, společně s vynikajícím řezbá-
řem i člověkem panem Knápkem. 
Velkou zásluhu na konání této vý-
stavy měla tehdejší ředitelka paní 
Ing. Řeháková. Od roku 2006 také 
spolupracuji s Pečovatelskou služ-
bou v Lysé nad Labem, která spo-
luorganizuje akci na Výstavišti v 
Lysé nad Labem pod názvem Seni-
or – Handicap, kde každý rok ob-
vykle vystavuji  2-3 obrazy, větši-
nou novinky.

Rozhovor s jedním z vystavovatelů v Muzeu Bedřicha Hrozného
Současnou, resp. již ukončenou 

výstavu jsem začal vyjednávat na 
podzim roku 2010. O termínu konání 
výstavy rozhodla pochopitelně maxi-
mální vstřícnost vedoucího Muzea B. 
Hrozného pana Ondřeje Rašína, kte-
rý našel vhodný termín a pomohl vý-
razně s instalací výstavy i jejím průbě-
hem, za což si dovolím i touto cestou 
velice poděkovat. Taktéž panu Janu 
Sajdlovi.
Jak ses vůbec k této tvorbě dostal?  
Muž a vyšívat, ještě touto metodou? 
Přinejmenším je to zvláštní a vzbuzu-
je to určitě i řadu otazníků.

Ano, máš pravdu, je to nejčastější 
otázka, na kterou musím odpovídat. 
Přitom je to zdánlivě prosté. „ Zavi-
nila“ to tak trochu moje dcera, když 
v roce 1998 vyšívala pro mne obrázek 
chaloupky, kterou jsem chtěl instalo-
vat na naší chalupě v horách a nějak 

jí to časově moc nevycházelo. Požádal 
jsem jí tedy, aby mne to naučila, po-
važoval jsem vyšívání křížkovým ste-
hem za velice jednoduché. Což se sta-
lo. Já jsem si obrázek dokončil sám 
a nějak mne to chytlo.
Je pravdou, že i já jsem někde četla, že 
muži vyšívají, ale to šlo „pouze“ o výšiv-
ky na ubrusy, polštáře, šály, moravské 
kroje anebo podle předloh, ale ty tvoje 
obrazy to je zcela jiná tvorba.

Já jsem ale také tak začínal. Nejdří-
ve podle předtištěných předloh, poz-
ději jejich úpravou nebo změnou ba-
rev. Teprve tak od roku 2001 jsem za-
čal přemýšlet o obrazech, které by re-
spektovaly mé nálady nebo mé vzpo-
mínky ze zahraničních cest, zejména 
do Asie apod.

Poté jsem začal vnímat paměti-
hodnosti mého rodného města a jeho 
okolí a pustil jsem se do námětů, kte-

ré se týkaly památkových pamětihod-
ností, teprve později s cílem vytvo-
řit tak zvanou lyskou epopej. Přispě-
lo k tomu však mé poznání ve vyu-
žití této techniky a zcela nových me-
tod ve zpracování tématu, barev, typu 
podkladu a druhu bavlnek, dokonce i 
vhodného typu jehly.
Kdo přišel na název výstavy? Obra-
zy malované štětcem a jehlou. To je 
přeci zvláštní.

Máš pravdu, že o názvu výstavy 
jsem vedl i určitý, byť doufám, že ko-
rektní „boj“ s kolegou Mokrým, který 
zde také vystavoval své obrazy, resp. 
s jeho manželkou paní Broňou. Na-
konec jsem podlehl a nyní musím 
konstatovat, že její nápad byl originál-
ní. Deset let jsem přemýšlel o názvu 
mé tvorby. Nejde totiž ani o klasickou 
výšivku podle předtištěné nebo jiné 

Pokračování na str.  23
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Pokračování ze str. 22

V minulém vydání Listů se čtenáři 
opět dočkali výživného počtení v pří-
spěvku p. Bc. Elišky. Již na únoro-
vém zasedání Zastupitelstva jsem jej 
žádal, aby si než něco pustí do éteru, 
ověřil fakta a informace. Tehdy mou 
připomínku, která souvisela s afér-
kou kolem Rodáků, s omluvou při-
jal, ale jak je vidět, nebylo to nic plat-
né. V květnovém výtisku se ve svém 
článku „srdnatě“ pustil do mé oso-
by a vypustil do světa řadu nepravd 
a svých vlastních fantazií ohledně 
mé práce a působení v zastupitelstvu 
města. Vzhledem k tomu, že jsem si 
za své letos téměř pětileté působe-

Vyjádření k příspěvku pana
Bc. Petra Elišky

ní v zastupitelstvu vždy vystačil i bez 
osobních invektiv a roztrubování ne-
opodstatněných konstrukcí ohledně 
ostatních členů ZM, nehodlám při-
stoupit na nějaké další vyřizování si 
něčích frustrací z mé osoby přes pa-
pír a věc uzavírám. V této situaci, mě 
ale jako komentář ke stylu, jakým 
pan Eliška napsal svůj příspěvek, 
napadá citace z knihy Karla Čapka, 
Zahradníkův rok: „ Čím horší neřád, 
tím víc se má k světu.“

S přáním hezkého léta všem čte-
nářům Listů.

Jaroslav Minařík,
zastupitel za LYSÁ 2010

připravené předlohy, ani o tapiserii, 
ani o gobelín, ani o jinou tkací tech-
niku. Opravdu jde o malované obrazy 
jehlou. Snažím se o zachování „staro-
dávnosti“ vyšívaných objektů, zacho-
vání perspektivy, zabezpečení plas-
tičnosti, hloubky obrazu a podle řady 
lidí mé obrazy ze vzdálenosti dvou až 
tří metrů, kdy dojde ke slití jednotli-
vých stehů, prý vypadají jako namalo-
vané olejovými barvami.
Jak vlastně při vzniku obrazu postu-
puješ?

Nezastírám, že částečně je to i mé 
nadneseně určité know-how. Detaily 
nelze předat, protože celkový dojem 
i postup je zcela individuální a ně-
které poznatky prostě předat nemo-
hu, i kdybych chtěl. Já jsem nejdříve 
fotografem. Vybírám a fotím vhod-
né náměty v různé roční době. Pak 
vybírám výřezy. Zkoumám kompo-
zici obrazu, barevnost. Vybraný ná-
mět zvětšuji minimálně na velikost 
A4 a ještě lépe na velikost A3. Žád-
nou předtištěnou formu a ani před-
lohu zakreslenou do síťových grafů 
nemám. Počátkem tvorby bylo pro 
mne problémem najít vhodný pod-
klad a typy bavlnek.

A jak tedy konkrétně vypadá postup 
vzniku obrazu?

Nejdříve si musím připravit celko-
vé rozměry, aby se tam zvolený ná-
mět vůbec vešel a zůstaly na pod-
kladu - pytlovině s konkrétními oky 
okraje ve všech směrech, což je dů-
ležité při zarámování obrazu po jeho 
dokončení. Pak si zvolím několik zá-
chytných bodů tak, aby zejména bu-
dovy a jejich detaily měly svůj reál-
ný velikostní rozměr. Po zkušenos-
tech začínám nejdříve s nejtěžší pa-
sáží obrazu, protože se výšivka párá 
velice obtížně, při větším rozsahu je 
to zcela nemožné. Když se mi daří 
podle mých představ, teprve poté po-
kračuji. Důležité je také vyšívat po-
kud možno vždy zleva nebo zprava 
a podle plánů, tak jak probíhá jinak 
klasická malba olejem. Takže větši-
nu obrazů mám rozdělenu na oblo-
hu, střední část většinou s budova-
mi a spodní část, většinou zobrazují-
cí stromy, keře anebo vodní hladinu.
O podkladu ses již zmínil, ale co ba-
vlnky?

Ano, používám pytlovinu, do-
posud to byl výrobek z Tiby ve 
Dvoře Králové. Nemohu použí-

vat např. panamu, kanavu a po-
dobné podklady. Také u pytlo-
vin musím mít konkrétní velikos-
ti ok ve vazbě na používané ba-
vlnky. Ty jsou zcela specifi cké, i 
když od známého výrobce DMC, 
z jihu Francie, z města Toulouse. 
Více prozradit již nehodláš?

Není to tak, že bych nechtěl, ale 
opravdu ta konkrétní práce se nedá 
na nikoho přenést, mechanicky se to 
dá naučit, ale každý nemá určitě tr-
pělivost, dobrý zrak, umění využívat 
kompozice, barev, musím být zruč-
ný v provádění pravidelných a pokud 
možno stejně utahovaných stehů, tre-
fi t se ze spodní části obrazu jehlou 
a nepíchnout se, resp. pouze ojedině-
le, je to také o zručnosti, i příprava ba-
vlnky a zakončení uzlem má svá pra-
vidla. Pokud jde o jehlu, tak musí mít 
větší ouško a tupou špičku.
Máš nějaké výtvarné vzdělání?

Ne, to bohužel nebo bohudík, ne-
mám. Vše je o samostudiu, mám 
řadu odborných knih na techniku 
malby různými metodami, na me-
tody vyšívání a používání stehů, 

kterých je mimo jiné více jak 
200 druhů. Já sám „ovládám„ asi 
20 stehů, při použití jiných se musím 
dívat do dokumentace a v každém 
obraze jich používám v průměru asi 
5. V mládí asi tak do 18 let jsem 
maloval, pokukoval i po výtvarném 
vzdělání, ale v podstatě o mém vyso-
koškolském studiu rozhodli spíše ro-
diče a nijak jim to nevyčítám, ba na-
opak.
Jaké máš další plány?

Tak především musím dokončit 
Lyskou epopej, dovolí-li mi to zdra-
ví. Obvykle se obecně za epopej pova-
žuje vytvoření 12 obrazů, tak jako je 
měsíců v roce. Já mám nyní realizo-
váno 11 obrazů, z toho je 10 zarámo-
vaných a zasklených antirefl exním 
sklem. Nyní uvažuji, a není to z vděč-
nosti, mám to naplánováno již dlou-
ho, o vyšití Muzea B. Hrozného. Sa-
mozřejmě mám řadu dalších námětů. 
Možná, že přijdou ještě některá pře-
kvapení.

Děkuji za příjemný rozhovor. 
Lenka Hodková

foto MVDr. Kořínek

I v dubnu a květnu jsme v Café-
Info v Zåhradě navázali na boha-
tý program akcí z předešlých měsí-
ců. S příchodem slunečného poča-
sí a prvních letních teplot jsme na 
naší terase uspořádali první venkov-
ní grilování. Pro všechny malé i vel-
ké návštěvníky jsme připravili pro-
fesionálně naložené steaky, děti vyu-
žily trampolíny a koráb na hřišti pro 
cestu za dobrodružstvím. V přípa-
dě slibného víkendového počasí bu-
deme v CaféInfo grilovat pravidelně. 

Ve čtvrtek 28. dubna uspořádalo 
Mateřské centrum Parníček v pro-
storu Zåhrady  „Rej čarodějů a čaro-
dějnic“. Dětem i dospělým se velice 
líbilo divotvorné divadélko a taneční 
vystoupení našich nejmenších. Ne-

Duben a květen v CaféInfo

chyběl ani oheň na opékání buřtíků 
a pálení čarodějnic. Všichni si zábav-
né odpoledne opravdu užili.

V pátek 6. května navštívily naše 
CaféInfo děti z litolské mateřské 
školky Dráček a přinesly nám spo-
lečně s paní učitelkami krásné ob-
rázky domečků a pomohly nám tak 
nevšedně vyzdobit CaféInfo. 

V úterý 10. května jsme v prostoru 
budoucí Zåhrady a současného Ca-
féInfo zahájili první farmářské trhy, 
na kterých si návštěvníci mohli za-
koupit kvalitní čerstvé české potravi-
ny a také příjemně strávit čas v klid-
ném prostředí naší kavárny. Farmář-
ské trhy se budou konat v Zåhradě 
každé úterý od 8 do 14 hodin.

Pokračování na str.  24
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Víkend plný psů

Hned v úvodu bych ráda vyzdvih-
la velký úspěch našich juniorek, kte-
rým se minulý víkend 23. a 24. 4. 
2011 podařilo kvalifi kovat na Mis-
trovství Evropy v agility dětí a mlá-
deže. Na kvalifi kační závody byly 
vyslány tři juniorky z našeho klubu 
a k naší velké radosti se všechny 
úspěšně kvalifi kovaly a budou repre-
zentovat Českou republiku a Lyskou 
psí školu Superpes v Holandsku.

Gratulujeme Kateřině Chalušové 
s Gledy, Karolíně Šonské s Minim, 
Krystýně Šonské s Jessy a jejich tre-
nérce Janě Frydrychové k tak velké-
mu úspěchu.

A teď už k víkendu. Dne 30. 4. 
2011 se v psí škole Superpes konal 
již třetí ročník závodu agility Mini-
maxipes, který je věnován zejmé-
na mini pejskům a psím obrům, ale 
i ostatním, kteří s agility začínají 
a chtějí si své dovednosti vyzkoušet 
na opravdových závodech.

V letošním roce bylo na závod při-
hlášeno 40 psích závodníků. Soutě-
žilo se ve dvou výkonnostních ka-
tegoriích - začátečníci a pokroči-
lí. Po doběhnutí klasických jum-
pingových (jen skokové překážky) 
a oupenových (všechny překážky 
používané v agility) tratí se závodi-
lo i v běhu paralelním. Nakonec pro-
tože závod probíhal hladce a počasí 
nám přálo, rozhodčí Jana Frydry-
chová společně s Tomášem Jaške 
přidali ještě hru, při které nešlo jen 

o rychlost, ale závodníci museli pro-
kázat i rychlý úsudek a plánování. Na 
trati bylo rozmístěno několik překá-
žek, z nichž každá měla jinou bodo-
vou hodnotu. Závodník mohl absol-
vovat jakoukoliv z překážek, avšak 
trať si musel naplánovat tak, aby za 
30 vteřin nasbíral co nejvíce bodů. 
Na závěr bylo třeba do 10 vteřin 
absolvovat závěrečnou trojici překá-
žek, za kterou mohl závodník získat 
bonus 10 bodů.

Bylo úžasné sledovat, jak i malí 
psovodi perfektně naplánovali svou 
trať a úspěšně sbírali body do svého 
hodnocení.

Myslím, že se všichni dobře bavili 
a díky štědrosti sponzorům, kteří na 
cenách opravdu nešetřili, se mohli 
vítězové radovat z opravdu hodnot-
ných cen a krásných pohárů.

Největší radost jsem měla z úspě-
chu našich mladých děvčat, některé 
byly opravdu na úplně prvních závo-
dech a hned napoprvé zvítězily a do-
konce porazily daleko zkušenější do-
spělé konkurenty.

Doslova zazářila Katka Havelko-
vá s fenkou amerického kokršpaně-
la Cindy, která se umístila v souč-
tu kategorie S na třetím místě. Dal-
ší naše členka Bára Rynešová se se 
zlatým retrievrem Falcem v katego-
rii M umístila též na krásném tře-
tím místě. Bára zabodovala i v běhu 
paralelním také na třetí pozici. Dal-
ší raketový start do agiliťácké kariéry 

se podařil juniorce Ester Jančaříkové 
s Miou, které byly v součtu katego-
rie S na druhém místě. Musím při-
znat, že jsem byla překvapená s ja-
kou chutí a s jakým nasazením naše 
malá děvčata běhají a věřím, že v bu-
doucnu z tohoto agiliťáckého potěru 
dospějí k vrcholným závodům a bu-
deme mít i v dalších letech zástupce 
na světových juniorských soutěžích. 
Takové úspěchy jsou snem každého 
trenéra juniorů a každé organizace, 
která pracuje s mládeží.

Velký dík za jejich přízeň patří 
sponzorům závodu: fi rmě HILLS, 
prodejně květin ROMANTIC, fi r-
mám VETOQUINOL a SPC-NET.

Po ukončení závodu pokračova-
la zábava tradičním pálením čaro-
dějnic.

Druhý den 1. 5. 2011 od časného 
rána členové a kamarádi připravova-
li další psí akci.

Třetí ročník Voříškiády “O Mar-
lenčin dort”.

I přes nepřízeň počasí se sešlo cel-
kem 36 pejsků všech možných (i ne-
možných)velikostí a tvarů.

Před vytrvalým deštěm se schovali 
v klubovně a hned od rána se společ-
ně se svými psími společníky občer-
stvovali domácím guláškem a bram-
borovým salátem. Za chvíli byla klu-
bovna cítit jako “mokrý pes”.

Kolem poledne se počasí umoud-
řilo a tak i atmosféra byla hned vese-
lejší. Pejskové soutěžili nejen o toho 
nejkrásnějšího, kterého vybírala ve-
terinářka paní Zachrdlová, ale i o 
nejšikovnějšího a nejupravenějšího. 
Diváci pak měli možnost hlasovat 
pro pejska sympaťáka.

Během celého dne probíhaly 
ukázky psích sportů a tak mohli di-
váci vidět dogdancing v podání dru-
hé nejlepší z loňského MR v dog-
dancingu Lindy Hodové s Fredym, 
dvojčat Káji a Krystýny Šonských 
s Minim a Jessy, které zatančily na 

známý hit “Jede, jede mašinka” 
a paní Pavly Krausové s její úžas-
nou pudličkou. V podání Roman-
ky Hanouskové s Crazy viděli divá-
ci dogfrisbee. Spoustu volných se-
stav účastníků voříškiády, společný 
tanec šesti členek psí školy Superpes 
a na závěr i ukázky výcviku služeb-
ních psů v podání pana Mirka Havel-
ky, Katky Havelkové, Filipa Novot-
ného a Radka Digani.

Na voříškiádu přijeli také zástupci 
útulku Skřivany, který naše psí ško-
la podporuje a má ve virtuální adop-
ci fenku z tohoto útulku, které posí-
lá pravidelně příspěvek na stravu. Ze 
dvou fenek, které přijely hledat nové-
ho páníčka, se jedné ujala naše člen-
ka Anežka Šedivá se svou maminkou. 
Ke svým dvěma pejskům si tak přivez-
ly dalšího - fenku křížence Jenny.

Pro útulek Skřivany byla připrave-
na doslova hromada dárečků, krme-
ní, misky, bouda a dalších potřeby, 
které z větší části zajistila naše člen-
ka Jana Pacovská. Tímto jí patří vel-
ké poděkování!

Absolutním vítězem celé voříškiá-
dy se stala fenka Jenny z útulku Skři-
vany. Nejšikovnějším pejskem se stal 
Max Voleníkové Veroniky, nejupra-
venějším Falco Krystýny Beranové 
a cenu diváků získala opět Krystýna 
Beranová s Falkem.

Voříškiádu podpořila fa CANDY, 
FITMIN, Psí škola a salon Superpes, 
Vetoquinol a SPC-NET. Všem moc 
děkujeme.

Podrobné výsledky a spoustu fo-
tografi í najdete na www.superpes.cz.

Věřím, že se všem u nás líbilo a že 
i v příštím roce si přijedou nejen za-
závodit, ale i ukázat své krásné vo-
říšky na naši akci a že budeme moci 
opět poslat pejskům nejpotřebněj-
ším dárečky a umístit alespoň jedno-
ho pejska do nového domova.

Romana Hanousková,
foto Kamila Kuchařová

26. května se v CaféInfo usku-
tečnilo již třetí diskusní Setkání se 
Zåhradou, kterého se opět zúčastnil 
Michal Šourek, autor hlavní myšlen-
ky a celého projektu Zåhrada. Ná-
vštěvníci se seznámili s aktuálními 
informacemi ve spojitosti s výstav-
bou nové městské čtvrti (například 
získání stavebního povolení na by-
tové domy Jasmín, Modřín a Jasany) 
a měli také možnost blíže se poznat 
s budoucími sousedy. Také byl dán 
prostor pro dotazy a výměnu názorů.

Na měsíc červen připravujeme 
tyto akce:
4.6. Výstava fi gurálních kreseb 
 SŠOGD
11.6.  Grilování od 14 do 19 hodin 
 na terase CaféInfo
18.6. Letní míchané drinky
25.6. Vernisáž výstavy fotografi í 
 Radka Vance

Budeme se těšit na další setkání 
a Vaši návštěvu.

Ivana Šmídová, Martin Serbus
CaféInfo v Zåhradě

Pokračování ze str. 23
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Zumba s Romčou Hanouskovou

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

VHODNÉ I PRO ZAČÁTEČNÍKY A „TANEČNÍ DŘEVA“!

ROZVRH V ČERVNU:
• ÚTERÝ (pouze liché) 18 – 19 h.,

Fit club Milbe (rezervace přes fi t.estranky.cz), 70 Kč

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

(není nutná rezervace)

• ČTVRTEK 18 – 19 h., CVIČÍME VENKU,
na tenisových kurtech naproti ZŠ J.A. Komenského, 

v případě špatného počasí je hodina přesunuta do Sokola 
na náměstí vedle kina (není nutná rezervace)

ROZVRH V ČERVENCI A SRPNU:
• ÚTERÝ 20 – 21 h., CVIČÍME VENKU

na tenisových kurtech naproti ZŠ J.A. Komenského, 
v případě špatného počasí je hodina zrušena

(není nutná rezervace)

• ČTVRTEK 18 – 19 h., CVIČÍME VENKU,
na tenisových kurtech naproti ZŠ J.A. Komenského, 

v případě špatného počasí je hodina zrušena 
(není nutná rezervace)

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

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

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

Dne 25. dubna 2011, na veli-
konoční pondělí, jsme uspořádali
2,5 hodinovou Velikonoční zum-
ba párty, která se konala v Kos-
tomlatech nad Labem z důvodu
nedostačující kapacity sportov-
ních zařízení v Lysé. Celou
párty provázeli tři instruktoři
– Romana Hanousková, Jana 
Dalecká a Vojta Červinka, kte-
rý přijel až z Týniště nad Orlicí. 
Párty byla profesionálně ozvuče-
ná panem Hukem, dále jsme 
během párty měli možnost vidět
vystoupení tanečního páru z TK 
Twister Benátky n. J. ve složení 
Radek Ježek s partnerkou Katkou 
Kabátníkovou. Myslím, že mnohé 
„zumbařky“ tento pár inspiroval. 
Celá akce se povedla a na asi 35 cvi-

čících ženách byla vidět únava, ale 
zároveň úsměv a dobrá nálada.

Na závěr bych chtěla poděko-
vat našemu sponzorovi pitného 
režimu – Psí škola a salon SUPER-
PES, panovi Hukovi za ozvučení,
Radkovi a Katce za krásné vy-
stoupení, instruktorům za hezký 
přístup, Libušce Valeškové za 
administrativní pomoc, Petrovi 
a Honzovi Kuchařovi za natáče-
ní akce (brzy bude na stránkách 
zpracované video) a panu Toušo-
vi, který je správce kostomlatec-
ké sportovní haly a byl nám plně 
k dispozici.

Těším se na další akci v hojněj-
ším počtu!

Romana Hanousková
www.zumba.unas.cz

Velikonoční zumba párty č. 2

Pondělky od 2. 5. do 27.6. 2011 od 19.00 do 20.00 hodin
v tělocvičně OA v Lysé n. L., ul. Komenského

                            

Power jóga využívá některých klasických jogových pozic, upravených 
do dynamického a silového provedení. Je to cvičení určené pro kaž-
dého zdravého jedince, který chce zpevnit a protáhnout své tělo, pra-
covat na své postavě. Meditace proto v lekcích Power jógy nenajde-
te. Stejně jako při klasické józe se zde naučíte správně pracovat s de-
chem - nesprávné dýchání může být příčinou zdravotních problémů.
Power jóga je zaměřena na harmonii těla a mysli, odbourání stresu a 
napětí. Je vhodná jako prevence před bolestí zad, které jsou čas-
to způsobeny civilizačními vlivy: špatné držení těla, špatné pohybo-
vé návyky, jednostranné zatížení atd. Tento cvičební styl je zaměřený 
na protažení svalů celého těla, jejich posílení a udržení naší tělesné 
schránky ve svalové/ fyzické/, ale i duševní harmonii. Klidné a poho-
dové cvičení pro všechny...                                   

S sebou dlouhou podložku na cvičení, ručník, pití, pohodlné oblečení, 
mikinu, cvičí se naboso na vlastních podložkách

Power jóga = za cenu 560 Kč
(8 lekcí za zvýhodněnou cenu - 70 Kč/lekce) 
Jednorázový vstup na pondělní lekci (platba na místě) = 100 Kč
Přihlášky e-mailem nebo na místě

                                            
V pondělí 20.6. 
necvičíme!!!!!!

Přihlášky e-mailem nebo na místě

PONDĚLKY 
v tělocvičně nové školy Obchodní akademie v Lysé n. L., 
ul. Komenského (vchod ze zadního traktu po železných schůdkách)  

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

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

27. 6. od 20.00 hodin
BŘICHO SPECIÁL

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

tel.: 721 658 766

V pondělí 20.6. 
necvičíme!!!!!!
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Šachový klub JOLY Lysá nad 
Labem hodnotil výsledky družstev 
v sezóně 2010/2011 a tak předklá-
dáme čtenářům Listů několik dal-
ších informací.

D družstvo vstoupilo do nově 
vytvoření krajské soutěže dvěma 
porážkami a to přece jen pozname-
nalo celou sezónu. I začátek roku 
2011 byl rozpačitý a tak teprve 
koncentrace dobrých hráčů v zá-
věru sezóny přinesla do našich řad 
potřebný klid.

E družstvo neodehrálo špatnou 
sezónu, ale na souboj s absolutní 
špičkou to bohužel nestačilo a tak 
pokud jsme proti nim nastoupili, 
neměli jsme přece jen nárok. Ně-
kdy v tom bylo i trocha smůly, ale 
i to se počítá. Tato skupina byl 
mnohem těžší, protože tam hrají 
silné oddíly s A nebo B družstvem 
velmi silných klubů.

F družstvo neodehrálo špatnou 
sezónu, ale kádr družstva byl vel-
mi úzký a přes velmi slabou fl uk-
tuaci hráčů se nepodařilo vhodně 
družstvo, proti silným soupeřům, 
posílit. Hráči si však pěkně zahrá-
li a většinou byli s výsledky spoko-
jeni.

Závěrem bych chtěl jen konsta-
tovat, že jsme se sezónou spokoje-
ni. Pokud si totiž jednotlivá druž-
stva dají náročné cíle, nepodaří se 
vždy vše dotáhnout do cíle. Sou-
peři také chtějí vyhrávat. Patříme 
k nemnoha družstvům v ČR, která 
„vlastní“ extraligu i 1. ligu a usilu-
jeme i o ligu druhou.

Toto vše by nebylo možné bez 
fi nanční podpory, bez sponzo-
rů. Proto touto cestou děkujeme 
všem, kteří nám pomáhají, přede-

Šachisté bilancovali

Nejúspěšnější hráči D družstva

Krajská soutěž B – 2010/11 – D družstvo
- část konečné tabulky

Regionální přebor A 2010/2011 – E družstvo
- část konečné tabulky

vším však městu Lysá nad Labem, 
které přispělo jednak fi nančně, ale 
i možnosti pořádat dvě kola extra-
ligy v zasedací síni městského úřa-
du. Rovněž děkujeme Výstavišti 
Lysá nad Labem, které nám vychá-
zí velmi vstříc a fi nančně nás pod-
poruje.

Informace pro rodiče, každé 
pondělí se koná ve Škole J. A. Ko-
menského šachový kroužek, kte-
rý vede přední hráč lyského šacho-
vého klubu Ing. Postupa Pavel. Za-
čátek 13,15 hod, ukončení kolem 
15.00 hodin. 

Každý pátek se pro ty, kterým se 
to v pondělí nehodí, či jsou úplný-
mi začátečníky, koná trénink v klu-
bovně ŠK JOLY v Sojovické uli-
ci 268/3 (areál Chovatelů) od 16, 
00 hod. 

Důležité upozornění: Šacho-
vý klub v Lysé nad Labem oslaví 
na podzim 90 let od svého ustave-
ní. Plánujeme uspořádat slavnost-
ní akci 20. srpna na Výstavišti Lysá 
nad Labem. Součástí akce bude si-
multánní utkání nejlepšího šachis-
ty ČR GM Ing. Navary Davida se 
členy našeho klubu a VIP simul-
tánka GM Vlastimila Jansy s vý-
značnými osobnosti. 

Máme velký zájem setkat se, při 
této příležitosti, s i s dřívějšími čle-
ny šachové rodiny, bývalými žáky a 
dovědět se něco o jejich životě. Po-
kud budou tyto řádky číst oni, nebo 
osoby jim blízké, předejte pro-
sím kontakt na tyto osoby na adre-
su: Saeckl Petr mob. 723 071 701 
(např. SMS) nebo na mailovou ad-
resu petr.saeckl@worldonline.cz.

Petr Saeckl, předseda
ŠK JOLY Lysá nad Labem

poř. družstvo V R P body skóre partie
1. Sokol Nymburk A 8 1 2 25 51.0 33
2. Sokol Kolín C 7 3 1 24 49.5 32
3. Klub šachistů Říčany C 7 2 2 23 56.0 43
4. JAWA Brodce B 5 2 4 17 47.0 34
5. SK Pyrit Příbram B 5 2 4 17 46.0 29
6. Sokol Pečky A 4 3 4 15 48.0 28
7. JOLY Lysá n. L. D 4 3 4 15 46.5 36

poř. družstvo V R P body skóre partie
1. TJ Spartak Vlašim B 10 1 0 31 67.5 58
2. ŠK Medvědi Zvole A 9 0 2 27 56.0 41
3. Spartak Dol. Kralovice A 8 2 1 26 58.5 49
4. ŠK Řevnice A 7 0 4 21 49.0 35
5. ŠK Zdice A 6 1 4 19 51.5 37
6. JOLY Lysá n. L. E 5 2 4 17 46.5 32

Nejúspěšnější hráči E družstva

des. jméno hráče ELO body partie % výkon
2. Lažánek Jan 1928 4½ 8 56.25 1915
3. Mazánek David 1909 5 9 55.56 1931
4. Vajčner Jiří 1925 3 5 60.00 1948
5. Voborník Bořivoj 1962 5½ 11 50.00 1789
6. Daniel Jiří 1870 7½ 11 68.18 1750
9. Jirk Jindřich 1800 7 9 77.78 1631

Regionální soutěž C 2010/11 – F družstvo
- čelo konečné tabulky

Poř. Družstvo V R P Body Partie Skóre
1. ŠK Spartak Čelákovice A 9 0 0 27 29 35.0
2. ŠK Karbo Benátky n. J. B 7 0 2 21 22 29.5
3. ŠK města Dobrovice E 6 1 2 19 26 30.5
4. TJ Sokol Tišice A 6 0 3 18 17 26.0
5. JOLY Lysá n. L. F 5 1 3 16 18 23.5

Nejúspěšnější hráči F družstva

des. jméno hráče ELO body partie % ELO soupeřů
2. Čermák František 1589 3,5 5 70,- 1534
3. Matuška Pavel 1504 6,- 9 66,7 1570
5. Netuka Petr 1541 7,- 9 77,8 1361
9. Postupová Martina 1327 2,- 2 100 1050

des. jméno hráče ELO body partie % výkon
1. Postupa Pavel Ing. 2071 6,- 11 54,6 2091
6. Valtr Tomáš Ing. 1952 7,5 9 83,3 2229!
8. Fencl Pavel 1930 6,- 10 60,- 1935
12. Daniel Jiří 1870 7,- 9 77,8 1824



6/2011 LISTY města Lysé nad Labem   27

• cvičení 2x denně pod vedením kvalifi kované lektorky
• možnost návštěvy bazénu a vířivky s mořskou vodou
• animační sportovní programy

Ubytování je v prostorných, plně vybavených apartmánech 50 m od 
moře, zařízených kuchyňským koutem se sporákem, ledničkou a ná-
dobím na vaření i stolování. Všechny apartmány mají balkon, sociální 
zařízení, 1-3 ložnice podle typu apartmánu. Rekonstruované apartmány
- typ A, nerekonstruované ap. - typ B. Popis viz www.capro.cz
Pláž je skalnatá i oblázková.
Výlety - lodí podél Istrijského pobřeží, večerní výlet do Poreče, návště-
va rybářské restaurace, celodenní výlet do Benátek, cyklistický výlet do 
krápníkových jeskyní Baredine
Sportovního vyžití - tenis, volejbal, minigolf, vodní lyže, vodní skútr, 
půjčovna kol, stolní tenis …

Termín Dospělý / Dospělý /  Neobsaz. lůžko / Neobsaz. lůžko /
  typ B typ A typ B  typ A
2.9. – 11.9. 6 450,- 6 950,- 2 900,- 3 700,- 

Cena zahrnuje:
• ubytování 7 nocí ve 3, 4 nebo 6 lůžkových apartmánech
• dopravu tam a zpět lux busem s klimatizací 
• cvičení 2x denně pod vedením kvalifi kované lektorky
• povlečení, závěrečný úklid, pobytovou taxu
• zákonné pojištění zájezdu proti úpadku cestovní kanceláře

Slevy / Příplatky v Kč za osobu
Vlastní doprava - 1 300,-
Dítě 0 – 3 roky (bez nároku na lůžko a služby)   1 990,- 
Dítě 3 – 12 let  - 500,- 
Necvičící osoba (s alespoň 1 cvičící ) - 300,- 
Polopenze dospělý / dítě 2 - 12 let 2 800,- / 1 960,-
Večeře dospělý / dítě 2 - 12 let 1 750,- / 1 260,-

Ceny jsou kalkulovány vždy za osobu při plně obsazeném apartmá-
nu. Účastníkům, kteří neobsadí celý apartmán, nabízíme buď doplnění 
nebo doplatek za neobsazené lůžko. Slevy se nekombinují a nesčítají. 
Uplatnit lze takovou, která je pro klienta výhodnější.        
Nedílnou součást smluvního vztahu tvoří smluvní podmínky CK, které 
pozorně prostudujte před svým podpisem.
Zájezd se uskuteční při minimálním počtu 20-ti osob. Program pro děti 
se uskuteční při minimálním počtu 8 dětí.

Informace a přihlášky: 
Romana Hanousková, tel.: 723 951 565    

 CK CAPRO s.r.o.
 Ostrovského 3, 150 00  Praha 5
 Tel.: 257 003 474, 257 314 278
 Mob.: 603 550 414, 603 240 044
 prodej@capro.cz
 www.capro.cz

Zumba s Romčou Hanouskovou
Chorvatsko - Lanterna

Přihlášky a zálohu prosíme
NEJPOZDĚJI do 2.6.2011

PRODEJ SLEPIČEK

Drůbež Červený Hrádek, fi rma Dráb, opět prodává
slepičky snáškových plemen Dominant žíhaný,
kropenatý, černý a bílý. Slepičky pouze z našeho odchovu.
Stáří slepiček: 14 - 17 týdnů
Cena: 120 -135 Kč/ks dle stáří. 
Prodej se uskuteční v úterý 21. června 2011 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

NÁKLADNÍ AUTODOPRAVA
STĚHOVÁNÍ

Přivezeme, odvezeme, přestěhujeme,
dodávkové a nákladní vozy

s hydraulickým čelem.

Tel.: 602 419 556, 728 612 554
e-mail: info@autoopravakunc.cz

www.autodopravakunc.cz

Pro restauraci U Huličků v Drahelicích - Nymburk

hledáme schopného a spolehlivého 

K U C H A Ř E
(na hotovky a minutky)

Týmového parťáka s praxí, který vaří hlavou a srdcem,
nepostrádá nápady a kreativitu, umí motivovat kolektiv 
a zajistí bezchybný chod kuchyně.

Kontakt: 777 763 261

Prodám RD 5+2/G, okrasná zahrada
ve Staré Lysé
Cena: 3.800.000 Kč           Tel.: 739 433 109

Dlouhodobě pronajmu zděnou garáž
v ulici Třešňová (naproti školnímu hřišti)
Cena: 1200 Kč/měsíc        Tel.: 606 421 671

Vážení přátelé,

srdečně Vás zveme na povídání o zkušenostech se ZELENÝMI POTRAVINAMI.
Sejdeme se ve Fajn klubu, Lysá nad Labem, Poděbradova 1707
v pondělí 20. 6. 2011 od 17.00 hodin 

Zelené potraviny nám představí dětská zdravotní sestra Mirka Semecká.
Podělí se o zkušenosti vlastní, ale i od svých klientů.

Tématem přednášky je důležitost zelených potravin v našem 
každodenním životě a jejich vliv na naše zdraví.
                                               
Dalším hostem bude Jaroslava Růžičková, která se s námi podělí 
o dlouholeté zkušenosti s užíváním zelených potravin.
Její profesí je fyzioterapeutka a kosmetička. 

Vstupné zdarma, ochutnávka na místě.     
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POLABSKÁ STEZKA
SRDEČNĚ ZVEME VÁS I VAŠEHO ČTYŘNOHÉHO KAMARÁDA 

18. ČERVNA NA 3. ROČNÍK POLABSKÉ STEZKY. TRASA VEDE 

NENÁROČNÝM TERÉNEM, MALEBNOU KRAJINOU POLABSKÉ 

NÍŽINY. NA VYBRANOU MÁTE 10 NEBO 25 KM. ZÁVODÍ SE 

O HEZKÉ CENY NEBO JEN PRO RADOST Z POHYBU A DOBROU 

VĚC. VÝTĚŽEK BUDE VĚNOVÁN LYSKÉMU ÚTULKU. AKCI 

POŘÁDÁ WWW.ZKOLYSA.CZ (KDE NAJDETE INFO O AKCI,

ČI TEL.: 774 556 693).

POKUD NEMÁTE VLASTNÍHO PSA, MŮŽETE UDĚLAT RADOST 

PEJSKOVI Z ÚTULKU PŘÍJEMNOU PROCHÁZKOU.

INFO: PEJSCILYSA@EMAIL.CZ

NESEĎTE DOMA A POJĎTE S NÁMI! TĚŠÍME SE NA VÁS.


