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1738 – 1848  Sweerts-Sporckové
Dcera hraběte F. A. Šporka Anna Kateřina se ujímá dědictví 
a její manželství zakládá rod pokračující v tendenci otce. 
Dostavěli kostel sv. Jana Křtitele, vznikla nová radnice 
a osada Dvorce. V dalších generacích prokázali vynikající 
hospodářské uvažování, zrušili neekonomické eremitáže, 
lovecký zámeček Karlov přeměnili na statek, byli prvními 
pěstiteli jetele a novátory pokrokových zemědělských 
metod. Více se věnovali rozšíření panství konojedského na 
Litoměřicku, které obohatili řadou staveb (př. Horní Vidim, 
město Dubá). Nám nejblíže připomíná tento rod honosný 
Sweerts-Sporckovský palác v pražské Hybernské ulici.

Sokolové slavili 150 let

Sokolové z celého světa slavili 150. výročí založení. 
Nejinak tomu bylo u nás v Lysé nad Labem. 14. června 
jsme uspořádali slavnostní večer v kině, kde byl promít-
nut film o konání župního sletu v roce 1948 v Zámecké 
zahradě – úžasná podívaná dokumentující nadšení, 
které tuto akci provázelo. Mnohé z našich seniorů jsme 
poznávali v úborech dorostenek a dorostenců. V druhé 
části byly promítnuty ukázky ze skladeb nadcházejí-
cího 15. Všesokolského sletu. Diváky, kterých se sešlo 
plné kino, seznámila s bohatou historií Sokola Martina 
Šenkýřová, která také celý večerní program uváděla. Za 
zvuku sokolských pochodů jsme se rozcházeli s pevným 
přesvědčením, že „Sokol žil, Sokol žije a Sokol bude žít“!

Toto přesvědčení posléze umocnil jednak tradiční 
průvod Sokolů Prahou 1. července, kterého se zúčastnili 
setry a bratři z mnoha zahraničních jednot a především 
pak 15. Všesokolský slet, který se letos konal v Edenu. 
Ten, kdo viděl na vlastní oči cvičence „věrné gardy“ 
v proudech vody při zahájení večerního programu ve 
čtvrtek 5. července pochopil, v čem je síla sokolství a hr-
dosti nejen seniorů, ale všech, kteří ten večer bez ohledu 

na nepřízeň počasí předvedli svá cvičení. Ženy, muži, 
dorost, žactvo, všichni si zasloužili ovace diváků. Nitka 
na jejich úborech nezůstala suchá. V pátek 6. července 
odpoledne druhý program, ale už bez deště za sluneč-
ného počasí, kdy naplno vynikla nápaditá choreografie 
jednotlivých skladeb včetně působivého závěru sletu, 
kterého se zúčastnili všichni cvičenci. 

Sokolové z Lysé nad Labem se tentokrát předsta-
vili pouze ve skladbě žen „Česká suita“ a věrná gar-
da ve skladbě „Jen pro ten dnešní den“. Nezklamali 
a oba dva dny reprezentovali naše město výborně. 
Není možno se nezmínit o jednom primátu, který 
naše věrná garda na tomto sletu získala. Ze všech 
účastníků jsme měli nejstaršího cvičence – Karla Fi-
šera, který letos oslaví 93 roků. Také jeden z mnoha 
receptů na dlouhověkost ve výborné fyzické i dušev-
ní svěžesti - přijďte do Sokola! Na závěr bych chtěl 
poděkovat Jarce Piskáčkové a Martině Horčičkové 
za perfektní nácvik sletových skladeb věrné gardy 
a žen. 

Jaroslav Denemark, starosta T.J.    

Vážení milovníci dobrého 
vína, rádi bychom Vás pozvali 
na již tradiční Košt vína, který 
pro Vás opět připravujeme 
v polovině září. Opět ve dvou 
dnech budete mít možnost 

ochutnat výběr nejzajímavějších vín, hlavně roč-
níku 2011, z produkce našich spřízněných vina-
řů, kdy můžeme s naprosto čistým svědomím 
prohlásit, že se jedná o velmi povedený ročník 
a tedy velice kvalitní a zajímavá vína. Také letos 
zařadíme  do  nabídky, k již osvědčeným vinař-
stvím, vinařství nová, abyste měli možnost obje-
vovat stále nová a nová vína. 

A co Vás tedy vlastně čeká?
Stejně jako v uplynulých letech „okoštuje-

te“ připravené vzorky v počtu cca 100 druhů, 
které budou znovu přehledně zpracovány 
v katalogu, který každý z Vás obdrží při pří-
chodu, pochutnáte si na grilovaných i jinných 
specialitách a když již počasí dovolí, tak sa-
mozřejmě popijete čerstvý vinný burčák.    

Abychom potěšili také ducha, tak jsme pro 
Vás připravili bohatý kulturní program, kdy 
Vám oba dny zpříjemní živá hudba k poslechu 
a některým i k tanci. 

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

Na Vaši návštěvu se těší,
Lucie a Jaroslav Blažkovi 

Vinotéka Lysá nad Labem,
Husovo náměstí 22
+420 603 237 363,
+420 724 242 310
info@vinoteka-lysa.cz
www.vinoteka-lysa.cz

IV. LYSKÝ KOŠT  VÍNA
ve dnech 14.9. od 15.00 hodin
a 15.9. od 12.00 hodin
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POLABSKÉ VARIACE      

Program:
Dny evropského dědictví „Rudolf II. v Lysé nad Labem“

8.9.2012  Budova bývalého kláštera augustiniánů v Lysé n. L. (Státní okresní archiv)
13.00–14.00   Přednáška brandýského historika Milana Nováka „Rudolf II. a Habsburkové 

mezi Brandýsem,  Lysou a Benátkami“ 
15.00–16.00  Přednáška astronoma Jaroslava Soumara „Astronomie na dvoře Rudolfa II.““

  
15. 9. 2012  Kostel Narození sv. Jana Křtitele v Lysé n. L.

17:00   Koncert fenomenálního hornisty Radka Baboráka v doprovodu Baborák Ensemble inspirovaný 
osobnostmi Rudolfa II. a F. A. Šporka (prodej lístků v ceně 200,- Kč v Městské knihovně Lysá n. L.)

Autobusový výlet „Rudolf II. v Polabí“ 
22. 9. 2012   Navštívíme Národní hřebčín Kladruby nad Labem, který Rudolf II. založil r. 1579 jako císařský hřebčín. 

Pokocháme se úchvatnou krajinou Polabí a nádhernými starokladrubskými koňmi. Závěr zájezdu bude stylový 
– navštívíme zámek a městskou památkovou rezervaci v Pardubicích.

   (prodej rezervací v ceně 250,-Kč v Městské knihovně Lysá n. L.)
 

Podzimní koncert „Rudolf II. vážně nevážně“ 
7. 10. 2012   Lovecký zámeček Bon Repos na Čihadlech

18.00   Koncert vokálně experimentálního souboru AFFETTO v areálu 
loveckého zámečku Bon Repos nám představí průřez 
hudebními dějinami. 

   (prodej lístků v ceně 100,-Kč v Městské knihovně Lysá n. L.)

V zámku a podzámčí
11.11. 2012   Zámek v Lysé n. L. a okolí

14:00   O nejstarší historii Lysé pohovoříme na přednášce 
a při terénní exkurzi v okolí zámku. Na památku 
významných výročí Rudolfa II. a F. A. Šporka vysadíme 
nové „památné stromy“.

Tento projekt se uskutečňuje za finanční podpory Města Lysá nad Labem   
a Davida Kolářského - zámeckého zahradníka.  
Mediální partner Městská knihovna Lysá nad Labem 
Aktuality k programu naleznete na www.polabskevariace.wz.cz
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Pokračování na str. 4

Informace z jednání rady a zastupitelstva města
V době, kdy čtete tyto řádky, už čas 

kráčí k podzimu, ale textem se ještě 
vrátíme do letních dnů. Jako už tradič-
ně se během prázdnin konala jednání 
rady města v třítýdenním cyklu. Zastu-
pitelstvo se schází před prázdninami 
a těsně po nich.

13. jednání rady města se konalo 
26. 6. 2012. V úvodu jednání dostali 
slovo 2 zástupci fi rmy ARCH Con-
sulting, kteří představili elektronické 
aukce trochu jinak. Společnost se vě-
nuje 7 komoditám: el. energie, plyn, 
pohonné hmoty, hlasové služby (tele-
fony) a 3 bankovní produkty. Vlastní 
aukci předchází důkladná analýza, 
z níž zhruba po 2 týdnech z výstupní 
zprávy vyplyne, zda má smysl ve spo-
lupráci pokračovat. Pokud ano, uza-
vírá se mandátní smlouva a následuje 
aukce. Financování služeb probíhá až 
z dosažených úspor, maximálně do 
výše 33 %. 

Poté se již rada věnovala programu 
o 32 bodech, v němž byla necelá třetina 
věnována pozemkovým a bytovým zá-
ležitostem a pronájmům nebytových 
prostor. Z prvního bloku těchto bodů 
vybírám bod č. 9, kde rada vzala na 
vědomí informaci o bezplatné inzerci 
volných bytů na českých realitních 
serverech. Rada si vyžádala doplnění 
o podmínky při inzerci na placených 
stránkách a k problému se ještě vrátí. 
V bodu č. 11 rada navázala na úvod-
ní prezentaci a jednala o konkrétních 
elektronických aukcích. Jako první 
bude na úřadě tímto způsobem při-
pravena aukce pro dodávku elektrické 
energie pro Město Lysá n. L. Odbor 
správy majetku a investic (SMI) vypíše 
výběrové řízení na fi rmu, která vlastní 
elektronickou aukci realizuje.

V bodu č. 14 rada řešila závažný 
problém – kotelna v ZŠ B. Hroz-
ného čp. 1318 (staronová škola) je 
v havarijním stavu a provoz během 
další topné sezóny by už nemusela 
zvládnout. Byly posuzovány dvě va-
rianty – výměna kotle (za více než 
600 tis. Kč a pak každoroční re-
vize za 50 tis. Kč) nebo napojení 
na sousední objekt ZŠ Komen-
ského. Kotelna v nové škole má 
dostatečnou kapacitu a je rela-
tivně blízko, a tak vyhrála druhá 
varianta. Navíc teplovod mezi 
budovami bude veden po měst-
ských pozemcích a z větší části 
v zeleném pásu. Po schválení v za-
stupitelstvu odbor SMI vypíše vý-
běrové řízení, aby akce byla prove-
dena během prázdnin, nejpozději 
pak do začátku nové topné sezóny. 
V září pak rada projedná zprávu 

o stavu všech kotelen v majetku 
města.

V bodu č. 15 rada projednávala 
nabídku na zhotovení projektové 
dokumentace na vodovod do Byši-
ček. O veřejnou zakázku byl velký 
zájem, došlo 8 nabídek. Vítězem 
se stala fi rma STAVOKOMPLET-
PROJEKCE ze Staré Boleslavi s ce-
nou 150 tis. Kč, dalším bonusem je 
dokonalá znalost stavu vodovodní 
sítě. V dalším bodu rada projedna-
la návrh dodatku ke smlouvě o dílo 
a rekonstrukci čistírny odpadních 
vod (ČOV) ve městě. Skutečné 
provedení stavby si vyžádalo na-
víc položení 90 metrů kabelů navíc 
oproti projektu a související práce, 
a tak náklady vzrostou o 147 tis. Kč 
bez DPH. Schválení dodatku bude 
záviset na zastupitelstvu.

V bodu č. 17 se rada zabývala 
stížností občanů z ulice Družstevní. 
Předmětem kritiky je velké dopravní 
zatížení, citelně chybí nerealizovaná 
II. etapa obchvatu. Občané navrhují 
snížit rychlost vozidel značkami na 
30 km/h a zakázat průjezd náklad-
ních vozidel nad 12 tun. Úkolem pro 
pana starostu je požádat Dopravní 
inspektorát Nymburk o stanovisko 
a následně informovat občany o mož-
ném řešení.

V bodu č. 19 rada schválila náhra-
du za omezení užívání krajské komu-
nikace v Jedličkově ulici při opravě 
inženýrských sítí. Krajská správa 
a údržba silnic obdrží z městské po-
kladny 5 tis. Kč.

V bodu č. 24 rada schválila pří-
spěvek 8 tis. Kč z Charitativního 
fondu na provoz Domova Mladá 
v Milovicích. Domov poskytuje so-
ciální péči dvěma občanům města. 
Bod č. 26 byl věnován 2. kolu rozdě-
lení dotací z Fondu kultury na akce 
v roce 2012. Spolky a organizace 
předložily požadavky na celkovou 
sumu přes 180 tis. Kč. Rada posu-
zovala každou akci zvlášť. Nedo-
stalo se na každého a v součtu bylo 
rozděleno 74 tis. Kč. 

V bodu č. 27 rada posuzova-
la nabídky na veřejnou zakázku 
„Organizační zajištění výběru 
zhotovitele stavby Rekonstrukce 
školního hřiště ZŠ Komenské-
ho Lysá nad Labem“. Přes slo-
žitý název se sešlo 11 nabídek, 
z nichž nejdražší byla za 96 tis. 
Kč. Rada vybrala nabídku pana 
Mgr. Romana Novotného z Prahy 
10 s nabídkovou cenou 19,5 tis. 
Kč. Úkolem pana Mgr. Novotného 
bude vybrat fi rmu, která zrekon-

struuje školní hřiště. 
V dalším bodu se rada seznámila 

s návrhem změn v dokumentaci na 
rekonstrukci Zámecké ulice. Na nad-
cházejícím zastupitelstvu se k tomuto 
bodu určitě bude diskutovat.

Bod č. 29 znamená změnu ve ve-
dení odboru správy majetku a inves-
tic. Pan František Blažek k 31. 7. ve 
funkci vedoucího odboru končí. Rada 
jmenovala novým vedoucím odboru 
pana Ing. Vladimíra Kopeckého od 1. 
8. 2012. Pan Blažek po určitou dobu 
bude předávat panu Ing. Kopeckému 
rozpracované úkoly a ten se bude se-
znamovat s celou agendou odboru. 

V předposledním bodu rada schvá-
lila doplnění programu nadcházející-
ho zastupitelstva. V posledním bodu 
rada vyslovila souhlas, aby fi rma 
KOMPAKT Poděbrady použila znak 
města na reklamním a informačním 
plakátu Lysé nad Labem. Závěrečná 
diskuse byla věnována informacím o 
následcích nepříznivého počasí, kon-
krétně smývání písku z cest mezi so-
chami v zámeckém parku. Výmoly po 
přívalových deštích jsou rizikem pro 
návštěvníky.

5. zasedání zastupitelstva města 
se konalo 27. 6. 2012. Na základě ná-
vrhu pana Bc. Elišky byly přednost-
ně projednány tři body – o Muzeu 
B. Hrozného, o obecně závazné vy-
hlášce (OZV) k veřejnému pořádku 
a ke změnám v projektové dokumen-
taci při rekonstrukci Zámecké ulice.

S prvním příspěvkem vystoupil pan 
Sajdl, pokladník a průvodce v muzeu. 
Budova s čp. 265 je majetkem města 
a od r. 2006 je prohlášena za kultur-
ní památku. Podle názoru p. Sajdla 
„se po letech hnuly ledy“ s opravami, 
ale celkově budova dále chátrá. Měs-
to kvůli historické paměti muzeum 
potřebuje, protože nevzdělanost je 
nebezpečná a může vést k falšování 
historie. Pan starosta se v odpovědi 
držel konkrétních čísel: za 3 roky se 
investovalo 5 mil. Kč do krovu a stře-
chy a opravy dále pokračují. Vše záleží 
jen na fi nančních zdrojích. Následující 
diskuse ukázala celkovou shodu, že 
budova by měla být využita jen pro 
muzeum. Je třeba najít vhodné místo 
pro přestěhování Úřadu práce. Zá-
roveň je to námět pro vedení Polab-
ského muzea – naplní se celá budova 
dostatečně atraktivními předměty pro 
návštěvníky?

Druhý bod byl věnován návrhu 
OZV č.2/2012, o zabezpečení ve-
řejného pořádku a užívání veřej-
ných prostranství města. Stížnosti 
občanů od jarního období potvr-

zují, že jde o velmi citlivé téma. Na 
jedné straně jsou zájmy provozo-
vatelů hostinských zařízení, proti 
tomu stojí oprávněné zájmy ob-
čanů. Pan Mgr. Fajmon potvrdil, 
že zpočátku regulaci odmítal, ale 
v poslední době se judikatura mění.

Celková doba projednávání tohoto 
bodu zabrala skoro dvě hodiny. Za-
stupitelé věnovali pozornost každému 
odstavci, projednávaly se pozmě-
ňovací návrhy. V diskusi vystoupilo 
19 řečníků, během ní se vyjasňovaly 
základní pojmy, jako je veřejné pro-
stranství, noční klid a jeho zakotvení 
v ústavě. Proběhlo 8 dílčích hlasování, 
v závěrečném devátém se pro schvále-
ní OZV zvedlo 12 rukou, nikdo proti, 
dva se hlasování zdrželi. Hlavní závěry 
k veřejnému pořádku: provozní doba 
pohostinských zařízení v neděli až 
čtvrtek končí ve 24.00 hodin, v pátek 
a v sobotu v 01.00 hodin po půlnoci. 
Schválené předzahrádky restaurací 
ukončí provoz ve 22.00 hodin. Konzu-
mace alkoholu na veřejném prostran-
ství je zakázána, výjimku tvoří právě 
schválené předzahrádky a městské 
části Byšičky a Dvorce. Udělování 
výjimek z OZV je v kompetenci rady 
města.

Také třetí předřazený bod si vyžá-
dal delší čas. Jednalo se o změnách 
v projektu na rekonstrukci Zámecké 
ulice. S úvodním slovem vystoupil 
pan starosta a některé informace 
doplnila paní Javorčíková, projek-
tový manažer. V průběhu času byly 
navrženy změny oproti původnímu 
projektu, které by zvýšily estetickou 
hodnotu nového prostranství. Se 
změnami byli zastupitelé seznáme-
ni na květnovém zasedání při vy-
stoupení pana arch. Matyáše.  Nyní 
byly výkresy doplněny i o nákladové 
položky. Z diskuse vyplynulo, že pro-
jekt, na nějž jsou čerpány prostředky 
z Regionálního operačního progra-
mu, byl schválen v určité podobě 
a v tomto duchu proběhla i soutěž 
dodavatelů. Výrazné změny by moh-
ly znamenat potíže s proplacením 
nákladů. V diskusi se zastupitelé 
10 hlasy shodli na tom, že jako pri-
oritu vidí dokončení akce v letošním 
roce a dodržení podmínek tak, aby 
nebylo ohroženo čerpání dotace 
z ROPu. Úpravu horní části ulice lze 
realizovat v příštích letech za pro-
středky města.

Potom se program vrátil k původní-
mu plánu. V bloku 4 bodů byly schvá-
leny 3 prodeje obecních pozemků 
a 1 výkup pozemku.
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Pokračování ze str. 3

Pokračování na str. 5

V bodu s původním č. 6 se jednalo 
o výměně střešní krytiny u městského 
domu čp. 601 v Milovicích-Mladé. 
Pan Horvát potvrdil, že vysoutěže-
ná cena 825 tis. Kč odpovídá realitě 
a výměna krytiny je nutností. Zastu-
pitelé schválili v tomto smyslu úpravu 
rozpočtu 12 hlasy, nikdo proti, 2 se 
hlasování zdrželi.

Další dva body byly věnovány zprá-
vám o výsledku hospodaření Města 
Lysá nad Labem a Mikroregionu 
Polabí za rok 2011. Součástí podkla-
dů byly i zprávy auditorky Ing. Černé 
z Liberce. V obou případech bylo celo-
roční hospodaření schváleno shodně 
poměrem hlasů 13, 0, 2.

Další tři body byly spíše formálního 
charakteru a týkaly se úpravy smlouvy 
na rekonstrukci školního hřiště a zříze-
ní dvou věcných břemen.

S dalšími dvěma body přispěl 
do programu pan Mgr. Fajmon. 
Prvním z nich byl návrh na zří-
zení zákaznického centra pro 
vodovody a kanalizace ve městě. 
Zákaznické centrum by mělo ob-
čanům města umožnit nejméně 
1-2 dny v týdnu řešit záležitosti tý-
kající se jejich problémů bez nut-
nosti dojíždění. Rada bude v tomto 
směru jednat s novým provozova-
telem vodovodní a kanalizační sítě 
a o výsledku podá informaci. Tro-
chu snadnějším úkolem bude zří-
zení samostatné sekce na stránkách 
města, věnované fungování vodo-
vodů a kanalizace ve městě včetně 
kontaktů na dodavatele a aktuální-
ho ceníku služeb fi rmy Stavokom-
plet. 

Druhým bodem byl návrh na 
označení kulturních a turistických 
cílů v Lysé n. L. na dálnicích a silni-
cích v okolí města. V tomto případě 
bude nutno jednat s řadou orgánů, 
do jejichž kompetence schvalování 
těchto tzv. „hnědých tabulí“ patří. 
Jakmile budou stanoviska získána, 
rada města bude zastupitele infor-
movat.

V bodu č. 15 zastupitelstvo 
schválilo uzavření dodatku ke 
smlouvě o dílo na rekonstrukci 
ČOV za podmínek, jak bylo před-
jednáno v radě města. Také v ná-
sledujícím bodu se zastupitelstvo 
přiklonilo k návrhu rady města: 
pro řešení havarijní situace kotelny 
v ZŠ B. Hrozného bylo po krátké 
diskusi schváleno napojení na cen-
trální kotelnu v ZŠ Komenského. 
K tomu účelu bude v rozpočtu 
města na rok 2013 vyčleněna část-
ka 600 tis. Kč.

Po bodech ke schválení přišel na 
řadu blok 5 informativních zpráv: 
o výsledcích zápisů na školní rok 
2012/2013 v MŠ a ZŠ ve městě, 
zápisy z Kontrolního výboru a Fi-
nančního výboru, termíny jednání 
rady a zastupitelstva na II. polole-
tí 2012, zamítavé vyjádření obce 
k lakovně v Litoli. Všechny zprávy 
vzali zastupitelé na vědomí.

Tím se dostal program k závěru 
– k diskusi k obecním záležitostem. 
I přes pokročilou hodinu byla diskuse 
velmi živá, vystoupilo asi 10 řečníků 
a pro ilustraci uvádím přehled témat: 
výsledky reklamace povrchu Husovy 
ulice, průběh kontrol heren a hracích 
automatů, postup zpracování nové-
ho územního plánu, nový záměr na 
výstavbu domova důchodců, průběh 
výběrových řízení na místa ředitelů 
MŠ a ZŠ, stav dokumentace k ulici Na 
Vysoké mezi. Na závěr si pan starosta 
nechal pozvání na Dvoreckou pouť 
1. 7. 2012 a na Den otevřených dveří 
v novostavbě MŠ v Brandlově ulici 
dne 1. 9. 2012. Poté poděkoval pří-
tomným za aktivní účast a zasedání 
ukončil.    

14. jednání rady města se kona-
lo 17. 7. 2012. Období prázdnin se 
projevilo na rozsahu, i když ne tak vý-
razně – program obsahoval 28 bodů, 
z toho skoro dvě třetiny se týkaly 
bytů, nebytových prostor a věcných 
břemen. Na úvod byli pozváni dva zá-
jemci o nájem nebytových prostor na 
Husově náměstí v čp. 550. Dostavila 
se pouze paní Líbalová z Nymburka, 
jejímž záměrem je provozování mini-
pizzerie – forma rychlého občerstve-
ní. Úpravu prostor uhradí na vlastní 
náklady, nájemné dle ceníku činí 
15 tis. Kč měsíčně a k tomu úhradu 
energií v odebrané výši. 

Většina bodů s bytovou proble-
matikou je v poslední době věno-
vána městským bytům v Milovi-
cích, kde je patrná značná migrace 
obyvatel. Přispívá k tomu i celkový 
přístup města, kdy jsou možné pro-
blémy zachyceny hned v zárodku 
a předchází se tak velkému narůstá-
ní dlužných částek.

V bodu č. 19 rada pokračovala 
v řešení havarijního stavu kotelny 
v ZŠ Hrozného, čp. 1318. V za-
stupitelstvu bylo schváleno na-
pojení na teplovod z centrální 
kotelny v ZŠ Komenského. Na 
veřejnou zakázku dorazily dvě na-
bídky. Rada vybrala tu od fi rmy 
Revis Liberec s nabídkovou cenou 
504 tis. Kč včetně DPH. Výkop po-
vede většinou v zeleném pásu a fi r-

ma by práci měla zvládnout během 
prázdnin. Také další bod byl věno-
ván hodnocení veřejné zakázky, 
konkrétně na statické zajištění bu-
dovy Muzea B. Hrozného.  Dorazily 
dvě nabídky, ale jen jedna nabídka 
vyhověla zadání - od fi rmy Real 
Kolín, s níž bude uzavřena smlouva 
o dílo. Stavební práce jsou limitová-
ny částkou 540 tis. Kč včetně DPH.

Zajímavé informace přinesl bod 
č. 21, kde se jednalo o možnostech, 
jak a za kolik zajistit dodávku vody pro 
zalévání zámeckého parku. Nakonec 
přišla ke slovu i „historická“ varianta 
– před napojením zámku na městský 
vodovod byl areál zásobován z vlastní 
studny v Žižkově ulici. Studna stále 
existuje a úkolem odboru SMI je pro-
věřit, jaký je stav studny, jaká je kvalita 
vody, jaké množství lze odebírat a jaká 
technika je k tomu zapotřebí. V bodu 
č. 22 rada schválila doplnění zvuko-
vého systému kina, na zakázku dora-
zily dvě nabídky. Práci provede fi rma 
PRODANCE z Prahy 7 (dodávala 
vybavení pro I. etapu) za 150 tis. Kč 
včetně DPH.

Body č. 25 a 26 byly věnovány re-
konstrukci čistírny odpadních vod 
a stokových systémů. V prvním 
z nich rada města jednala o smlou-
vě o poskytnutí podpory ze SFŽP 
na Intenzifi kaci ČOV Lysá nad 
Labem. Celková částka dotace činí 
43 mil. Kč, celková cena díla bude 
62 mil. Kč. Druhý bod se týkal 
změn termínů a vícepracím opro-
ti původnímu projektu. Zpráva 
o fi nancování zvýšených nákladů 
bude předložena zastupitelstvu 
začátkem září. Posledním bodem 
ke schválení byly úpravy projekto-
vé dokumentace na rekonstrukci 
školního hřiště ZŠ Komenského.  
Úpravy jsou navrženy na základě 
připomínek některých členů zastu-
pitelstva.

Závěrečná diskuse se týkala infor-
mací, jak jsou napravovány škody, 
způsobené nepřízní počasí.

15. jednání rady města se konalo 
7. 8. 2012. Také tentokrát se o úvod 
jednání postaral host – zástupce fi rmy 
Konzulta Brno pan Schwanzer, který 
radním představil možnosti, jaké na-
bízí systém pro rozesílání SMS obča-
nům. Nejde o žádnou novinku, v ČR 
tento způsob využívá asi 10 % měst 
a obcí již řadu let a jde o možnost, jak 
informovat občany o různých věcech 
při relativně nízkých nákladech.

Potom se rada věnovala připrave-
ným bodům ke schválení, kterých bylo 
tentokrát 34. A jak je již obvyklé, polo-

vina z nich se týkala bytů, nebytových 
prostor, pozemků a věcných břemen. 

V prvním bodu rada vybírala doda-
vatele oprav výtluků. Na zakázku do-
razily dvě nabídky, rada vybrala osvěd-
čenou fi rmu AD-OK Ouvín-Kryšpín 
z Nového Bydžova. O něco vyšší cena 
je kompenzována výrazně delší záru-
kou na odvedené dílo. Celková hod-
nota zakázky je limitována částkou 
50 tis. Kč včetně DPH.

V bodu č. 11 se rada opakovaně 
zabývala inzercí volných bytů na realit-
ních serverech. Ukazuje se, že placené 
servery jsou pro město drahé a nepři-
nášejí očekávaný efekt.

V dalším bodu se vybíral zprostřed-
kovatel elektronické aukce na doda-
vatele elektrické energie pro Město 
Lysá nad Labem. Součástí zakázky je 
i zpracování zadávací dokumentace. 
Dorazily 4 nabídky, rada vybrala fi rmu 
e-tenders z Brna s nabídkovou cenou 
18 tis. Kč včetně DPH.

V bodu č. 17 se rada seznámila 
se znaleckými posudky na byty v čp. 
1517 na Sídlišti (bývalá trafostanice). 
Při případném prodeji všech 6 bytů 
by se cena podle znalce vyšplhala na 
10 mil. Kč. O věci bude jednat zastupi-
telstvo v září.

Bodem č. 23 se rada města vrátila 
k žádosti pana Pavla Drahotského 
z Prahy 8, který projevil zájem o po-
zemky v lokalitě Řehačka. Zastupi-
telstvo bylo proti prodeji, doporučilo 
pronájem. Po zveřejnění záměru se 
p. Drahotský stává nájemcem téměř 
3 ha pozemků, které budou sloužit 
jako klidová zóna pro zvěř a zvěřní 
políčka. Doba nájmu je stanovena 
na 5 let s ročním nájmem 3 tis. Kč 
a s roční výpovědní lhůtou. V přípa-
dě řádné péče o pozemek se smlouva 
automaticky prodlužuje o dalších 
5 let. 

V bodu č. 25 rada schválila přijetí 
fi nanční dotace ze Středočeského fon-
du kultury a ochrany památek. Částka 
500 tis. Kč bude věnována na zajištění 
statiky Muzea B. Hrozného.

Avizované zvýšení peněz pro města 
a obce z loterií a sázkových her zača-
lo dostávat konkrétní obrysy v bodu 
č. 27. Kulturní, sociální a sportovní ko-
mise by se měly sejít a do konce října 
vypracovat alespoň 2 varianty, jak si 
představují rozdělení 50 % výše uve-
dených prostředků, o druhé polovině 
rozhodne zastupitelstvo.

Další bod byl věnován bydlení pro 
seniory. V současné době se jedná 
o dvou variantách: v místě stávajícího 
projektu na Školním náměstí anebo na 
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pozemku p. Páva. Do konce září se ná-
vrhy budou zabývat stavební a sociální 
komise.

V bodu č. 29 se rada seznámila s do-
pisem paní starostky z polského města 
Zelów, které má zájem uzavřít part-
nerskou smlouvu. Věc ještě projedná 
zastupitelstvo.

Další dva body se týkaly výběru ko-
ordinátora BOZP a technický dozor 
investora na rekonstrukci školního 
hřiště ZŠ Komenského. O velkém 

zájmu svědčí počet nabídek – v prv-
ním případě 10 zájemců (4 vyloučeni 
pro nesplnění zadávacích podmí-
nek), v druhém případě 8 zájemců 
(4 vyloučeni pro nesplnění zadá-
vacích podmínek). Koordinátorem 
BOZP se stal pan Tomáš Mimrá-
nek z Prahy 7 s nabídkovou cenou 
48 tis. Kč. Stavebním a technickým 
dozorem akce je pan Ing. Martin Ku-
čera z Kladna s celkovými náklady 
245 tis. Kč.

Po době o něco delší, než bylo 
plánováno, se provoz na náměstí 
vrátil k běžnému ruchu. Po obsáhlé 
revitalizaci se v sobotu 23. 6. 2012 
konalo slavnostní předání náměstí 
občanům. 

Slavnost v sobě zahrnovala i dal-
ší dvě části – Svatojanskou slavnost 
a Květinovou slavnost, a tak si každý 
návštěvník mohl vybrat podle svého 
gusta. Kromě toho se na sousedním 
Husově náměstí konala tradiční 
pouť se spoustou atrakcí a kupodivu 
se obě akce vzájemně vůbec nerušily. 

Program byl zahájen ve 13 hodin 
vyzváněním zvonů z kostela sv. Jana 
Křtitele. S úvodním slovem vystoupil 
pan starosta Mgr. Jiří Havelka, který 
poděkoval všem, kdo se podílel na 
rekonstrukci náměstí i na organi-
zaci akce. Krátkými projevy přispěli 
paní Mgr. Irena Benková – o archeo-
logickém průzkumu a pan Bedřich 
Dudycha, jednatel fi rmy Dlažba Vy-
soké Mýto, dodavatel stavby. Farář 
P. Porochnavec zakončil úvodní část 
požehnáním a přáním, aby náměs-
tí sloužilo lidem po dlouhou dobu 
a vydrželo stejně dlouho v této hezké 
podobě. 

V zábavném programu vystoupili: 
Chrámový sbor při sv. Janu Křtiteli, 
folklórní soubory Koňaré z partner-
ské Břeclavi a Dykyta z Přerova n. L. 
S módní přehlídkou vystoupily děti 
z MŠ Dráček Litol a studentky ze 
SŠOGD Lysá n. L. Tradičně vysokou 
úroveň mělo vystoupení Dechové 
hudby SDH Lysá n. L., při někte-
rých skladbách se představily mladé 
mažoretky z Kolína. O závěr hudeb-
ního programu se postaral Jazzový 
orchestr ZUŠ Lysá nad Labem. Je 
těžké někoho vyzdvihnout, proto-
že všichni vystupovali s nadšením 
a poznali to i diváci. Svou roli sehrálo 
i krásné slunečné počasí. Produkce 
byla ukončena ve 21 hodin, ale mno-
ha návštěvníkům se ještě nechtělo 
v teplém večeru domů.

V průběhu odpoledne byla vyhod-
nocena soutěž o nejlepší svatoján-
ský koláč. Do soutěže bylo dodáno 
10 vzorků z Čech i Moravy. Všichni 
účastníci obdrželi věcné ceny. 

Po obvodu náměstí byly umístěny 
stánky tradičních řemesel a občerst-
vení. O doprovodné programy pro 
děti se postaral Fajn klub Lysá nad 
Labem a Středisko Junák Lysá n. L.

Významným prvkem byla bohatá 
květinová výzdoba, věnovaná pře-
vážně sponzorsky zahradnickými 
a květinářskými fi rmami z Lysé 
a okolí. Odhadem se na akci v trvání 
8 hodin vystřídalo 1 600 návštěvníků.

Děkujeme vedení města za fi -
nanční podporu, stejně tak dík patří 
i ostatním sponzorům. Poděkování 
patří i městské policii za noční do-
hled nad květinovou výzdobou. 

Velký dík patří lyským a dvorec-
kým hasičům a všem organizátorům 
za pomoc při přípravě slavnosti a ná-
sledném úklidu.

Dana Papáčková
předsedkyně Spolku rodáků 

a přátel města

Náměstí Bedřicha Hrozného opět patří veřejnosti

V bodu č. 32 rada schválila uza-
vření Dodatku č. 2 Smlouvy o ná-
jmu se společností Czech Radar 
s uplatněním nových platebních 
podmínek.

Posledním schváleným bodem 
bylo prodloužení nájemní smlou-
vy na jeden byt v Milovicích-Mladé 
s rodinou, v níž jsou 3 nezletilé 
děti. Zajímavým bodem ze závě-
rečné diskuse byla informace, jak 
Hasičský záchranný sbor Nym-

burk prováděl kontrolu průjezd-
nosti v ulicích města. Bude se 
o tom diskutovat i na zastupitel-
stvu, protože špatná průjezdnost 
na Kačíně a na Sídlišti výrazně 
omezuje nasazení těžké hasební 
techniky.

16. jednání rady města se konalo 
28. 8. 2012, tedy po redakční uzávěr-
ce, a tak informace až příště.

 Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem
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Útulek Lysá nad Labem

Kříženec Německého Ovčáka 
pravděpodobně s jezevčíkem - 
stáří 8 - 9 měsíců. Nízký, silný pes, 
velmi přátelský se zájmem o hru, 
výchovou nedotčen a je to trochu 
raubíř, ale má snahu se učit.

Black - německý ovčák. Black je již 
starší pes 7 - 8 let, je vynikající apor-
tér a tenisový míček je jeho velká vá-
šeň, umí základní povely „sedni, leh-
ni, čekej“. Je vyrovnaný a hledáme 
pro něj klidný domov, určitě domek 
se zahrádkou. Bude dobrý hlídač.

Kříženec - stáří 1 rok. Tento kluk 
velikosti středního knírače je mladý 
temperamentní divoch, velmi přátel-
ský. Do útulku přišel zanedbaný, nyní 
má nový kabátek a čeká na pána, kte-
rý mu dopřeje dostatek pohybu a her.

Labradoři. Dva velcí kamarádi, 
kteří by nejraději šli domů společně, 
ale pochopitelně i každý zvlášť. Oba 
jsou to psi, v popředí je mladý pes 
1,5 - 2 roky, velmi energický a silný, 
vyžaduje pozornost, přetahování, je 
opravdu velmi akční pes, za ním je 
pes již starší, klidný dobrák, velmi 
rozvážný a hodný pes, již napadá na 
přední nohu, ale vůbec mu to nevadí 
a stále má chuť a sílu, má krásnou 
hlavu! Možná u starších lidí, kteří 
byli zvyklí mít velkého psa, by mu 
bylo fajn.

 Jesie - kříženka střední velikos-
ti, věk 5 let. Jesie dělala příjemnou 
společnost své paní, která jí bohužel 
umřela. Byla zvyklá žít v klidném 
prostředí, nenáročná, hru nevyža-
duje. Nyní nechápe, co se s ní děje a 
trochu se uzavřela do sebe. Hledáme 
pro ni klidný domov na venkově, 
zpočátku trochu trpělivosti, než si na 
změnu zvykne.

Labrador - fena, stáří 1,5 roku. 
Je to velmi podřízená fena, nezná 
spoustu věcí, a proto se chová velmi 
nejistě. Pravděpodobně vyrůstala 
v izolovaném prostředí. I přes svůj 
mladý věk již očividně měla štěňata, 
je moc hodná a velmi přátelská, vy-
hovoval by jí domek se zahradou.

Kříženec velikosti Německého 
ovčáka - stáří 1,5 - 2 roky. Tomuto 
velmi přátelskému psovi chybí sebe-
vědomí, je bázlivější, k lidem podří-
zený. Na vodítku chodit neuměl, ale 
nyní mu to jde skvěle, vše je pro něj 
neznámé, ale velmi se snaží vyhovět 
člověku. Hledáme pro něj pána, kte-
rý mu dá čas, bude se mu věnovat, 
seznamovat ho s různými podměty, 
raději hlavně pro počátek doporu-
čujeme ploty, alespoň 170 cm. Bude 
vděčný.

Aktuální foto a seznam čtyřno-
hých kamarádů nalezených v okolí 
města najdete také na adrese útulku 
www.pejscilysa.wz.cz. 
Návštěvní doba útulku:
pondělí – čtvrtek   8.00 – 14.00 h
pátek 8.00 – 12.00 h
první sobota v měsíci  9.00 – 11.00 h

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

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

Ivana Koštířová, odbor SMI

V průběhu jarních měsíců pro-
běhlo měření škodlivých látek 
v ovzduší ve vybraných školách 
v Lysé nad Labem. Měření bylo 
provedeno Centrem hygienických 
laboratoří Zdravotního ústavu se 
sídlem v Praze pod dohledem Kraj-
ské hygienické stanice Středočes-
kého kraje. Jednalo se o areál škol 
v ulici Komenského, MŠ Čtyřlís-

tek v ulici Brandlova a MŠ Dráček 
v Litoli. Tyto školy byly vytipovány 
z důvodu použitých technologií při 
stavbě, potencionálně nebezpečných 
na výskyt azbestu. Výsledky měření 
jsou velmi příznivé, protože přítom-
nost azbestu a ani jiných škodlivých 
látek nebyl prokázán. 

Ota Balík
Odbor správy majetku a investic

Školy bez škodlivého azbestu!

Krimi střípky
Drogy za volantem

Dne 3. 6. 2012, krátce před sed-
mou hodinou ranní, zaznamenal 
strážník obsluhující MKDS muže 
v ulici Čapkova, který při chůzi vy-
kazoval známky požití alkoholic-
kých nápojů nebo omamných látek 
a nastupoval do osobního automo-
bilu Škoda Fabia, kterým následně 
odjel. Strážníkům se vozidlo i s 
řidičem podařilo zastavit za želez-
ničním přejezdem směrem do By-
šiček. Při kontrole totožnosti řidiče 
byl v muži zjištěn 21 letý muž ze 
Stratova, který měl ve vozidle i spo-
lujezdce 23 letého muže z Milovic. 
Vzhledem ke skutečnosti, že prove-
dená orientační dechová zkouška 
na přítomnost alkoholu dopadla 
negativně, byl proveden i orien-
tační drogový test, který prokázal 
u řidiče přítomnost omamných lá-
tek. Na základě tohoto zjištění byla 
na místo přivolána hlídka Policie 
ČR, která si muže převzala k prove-
dení dalších opatření. 

Nezbedný syn
Dne 18. 6. 2012 ve 21.30 hodin 

zasahovali strážníci v ulici Lom 
proti 25 letému muži, který pro-
ti vůli svých rodičů neoprávněně 
vstoupil do domu, kde je začal poté 
i fyzicky napadat.  Vzhledem k jeho 
agresivnímu chování, které bylo 
zapříčiněno i působením omam-
ných látek, byli strážníci nuceni 
použít donucovacích prostředků 
s následným přiložením pout. Jeli-
kož muž nemá trvalý pobyt na této 
adrese a jeho jednání je opakova-
né, bude se s největší pravděpo-
dobností zpovídat z přečinu poru-
šování domovní svobody. Na místo 
byla přivolána Policie ČR, která si 
hříšníka převzala k provedení dal-
ších opatření.

Alkohol za volantem  
Dne 15. 7. 2012 v 4.08 hodin 

bylo hlídkou MP Lysá nad Labem 
spatřeno v ulici Jiráskova osob-
ní vozidlo s přívěsným vozíkem, 
který nebyl osvětlen. Řidič vozi-
dla se vzápětí snažil před hlídkou 
MP ujet ulicí Dobrovského sady 
a po té zabočil do ulice Dolejší. Zde 
z vozidla vystoupil a snažil se utéct. 
Po zadržení řidiče bylo následnou 
kontrolou zjištěno, že řidič byl pod 
vlivem alkoholu, kdy mu bylo orien-
tační dechovou zkouškou naměře-
no 1,43 promile alkoholu v dechu. 
Dále bylo zjištěno, že přívěsný vozík 
nemá platnou technickou kontrolu. 

Vzhledem k těmto skutečnostem, 
byla na místo přivolána hlídka 
OO PČR Lysá nad Labem, které 
byla věc předána k provedení dal-
ších opatření.

Opilec převracel popelnice 
a stojany na kola   

Dne 22. 7. 2012 ve 23.50 ho-
din bylo městským kamerovým 
systémem zjištěno, že na náměstí 
Bedřicha Hrozného se pohybuje 
podnapilá osoba, která zde převra-
cí popelnice a stojany na kola. Na 
místo se dostavila hlídka MP Lysá 
nad Labem. Provedenou kontrolou 
bylo zjištěno, že se jedná o 20 letého 
mladíka z Milovic, který si v podna-
pilém stavu dokazoval, jaký je silák. 
Po přistižení hlídkou MP po sobě 
vše uklidil a navíc ho čekala za jeho 
silácké kousky pokuta v blokovém 
řízení. 

Alkohol za volantem 
Dne 6. 8. 2012 v 4.35 hodin zpo-

zorovali strážníci v ulici Komenské-
ho osobní automobil typu Peugeot, 
jehož řidič vyjel několikrát mimo 
vozovku. Strážníci se proto rozhod-
li u řidiče osobního vozidla provést 
kontrolu na alkohol nebo omam-
né látky. Vozidlo bylo zastaveno 
v ulici Sojovická a dle předložených 
dokladů od řidiče bylo zjištěno, že 
se jedná o 34 letého muže z Prahy, 
který cestuje do Prahy a v zadní 
části vozidla navíc převáží dvě děti 
ve věku 6 let. Řidič byl následně vy-
zván k provedení orientační decho-
vé zkoušky, která na místě proká-
zala hodnotu 2,32‰ alkoholu. Na 
základě těchto skutečností byla na 
místo přivolána hlídka Policie ČR, 
která si muže následně převzala 
k provedení dalších opatření. Muž 
bude pravděpodobně obviněn ze 
spáchání přečinu dle § 274 trestní-
ho zákoníku „Ohrožení pod vlivem 
návykové látky“. 

Vandalství ve vestibulu ČD
Dne 4. 8. 2012 krátce po 5. hodině 

ranní byl operátorem MKDS zjištěn 
mladík, který se ve vestibulu ČD 
pokusil poškodit sedačku tím, že do 
sedadla opakovaně kopal. Strážníci 
na místě následně zjistili 18 letého 
mladíka z Milovic, který vzhledem 
ke skutečnosti, že sedadlo nebylo 
nijak poškozeno, obdržel blokovou 
pokutu a odcestoval směrem domů 
do Milovic. 

Luboš Zita
zástupce ředitele MP
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PŘISTAVOVÁNÍ KONTEJNERŮ
ZÁŘÍ 2012 

Velkoobjemové kontejnery se budou přistavovat 3. sobotu 
v měsíci, tj. 15. 9. 2012 pouze na tato stanoviště: 

místo přistavení kontejneru čas rozvozu čas svozu
U Vlečky 1x BIO             8.30 10.30                         
Ke Skále 1x BIO             9.00 11.00
Brandlova (u trafa) 1x BIO             9.30                     11.30
Mlíčník 1x BIO           10.00  12.00
Dvorce       1x TDO, 1x BIO  8.30               10.30
Byšičky      1x TDO, 1x BIO  9.00                    11.00
Řehačka     1x TDO, 1x BIO  9.30                    11.30
U Borku     1x TDO, 1x BIO       10.00 12.00

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

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

Pondělí - pátek 9.00 – 17.00
Sobota  9.00 – 13.00

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

Omlouváme se našim čtenářům za chybné otištění míst pro 
přistavování kontejnerů v Listech 6/2012.

odbor SMI

Svoz bioodpadu
Město Lysá nad Labem ve spo-

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

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

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

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

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

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

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

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

Občanské sdružení Diakonie Broumov 
(více na www.diakoniebroumov.org)

VYHLAŠUJE

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
 ošacení – dámské, pánské, dětské – zimní i letní 
 neobnošená, nepoškozená, čistá obuv
 lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, závěsy 
 látky (minimálně 1m2, nedávejte odřezky a zbytky látek),
 vlny a příze
 vatované a péřové (i samotné peří) přikrývky, polštáře a deky
 nepoškozené spací pytle
 školní a sportovní potřeby, hračky – nepoškozené, kompletní
 čisté nádobí skleněné, porcelánové, kovové

Termín sběru:
v pátek 19. října 2012 v době od 8.00 do 17.00 hodin a
v sobotu 20. října 2012 v době od 8.00 do 13.00 hodin

Místo sběru:
garáž městského úřadu, za MěÚ u sídla Policie ČR

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

Spolupořadatelem sbírky je Město Lysá n. L. a Farní charita Lysá n. L.

Bližší informace na tel.: 325 510 224 nebo 606 509 502 
nebo 724 181 805.   

Blahopřání

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

hodně pohody a spokojenosti.
   Marcela Chloupková

99 let
Anežka Vaculová

93 let
Jadwiga Veškrnová

92 let
Anna Sadílková

91 let
František Uher
Marie Zimová
Václav Kubát

90 let
Božena Férová

85 let
Jaroslav Mincberger
Marie Březinová

80 let
Květoslava Vodková
Radislava Jeníková
Vlasta Firbacherová
Václav Hlavsa
Ludmila Konvalinková
Dagmar Kolínská

James A. Garfi eld:
„Existují muži a ženy, kteří přetvářejí svět k lepšímu prostě 

jen tím, že jsou takoví, jací jsou. Mají dar laskavosti nebo 
odvahy nebo věrnosti či poctivosti. Vskutku málo záleží na tom, 
jestli řídí auto nebo vedou podnik nebo se věnují rodině. 
Učí nás pravdě tím, že ji žijí.“
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V květnu 2010 obdrželo město 
rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR 
o získání dotace v rámci Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměst-
nanost, která je určena na projekt 
„Zvýšení kvality řízení a efektiv-
nosti Městského úřadu Lysá nad 
Labem“. Projekt v celkové hodnotě 
4.646 tis. Kč je z 85 % fi nancován 
z Evropského sociálního fondu a ze 
státního rozpočtu, 15 % je hrazeno 
z rozpočtu města.

Projekt byl rozdělen do dvou 
klíčových aktivit – první z nich je 
zpracování Strategického plánu roz-
voje města Lysá nad Labem (dále 
jen SPRM), druhou pak zavedení 
procesního řízení jako nástroje pro 
zefektivnění poskytovaných služeb 

Projekt na zvýšení efektivnosti MěÚ Lysá nad Labem se chýlí k závěru
včetně proškolení tzv. měkkých do-
vedností. Zpracování SPRM probí-
halo v průběhu větší části roku 2011. 
Plán byl zaměřený do pěti strategic-
kých oblastí: 1) Ekonomický rozvoj 
města, 2) Infrastruktura města, 
3) Bezpečnost ve městě, 4) Sociál-
ní rozvoj a lidské zdroje, 5) Životní 
prostředí. Na úřadu vzniklo 5 pra-
covních skupin, v čele s vedoucím 
odboru nebo jeho zástupcem. Čle-
nové pracovních skupin zpracováva-
li údaje a podklady ze svých oblastí, 
na to navázalo zpracování souhrn-
ného SPRM, i když to při schůzkách 
dvou nebo více pracovních skupin 
někdy názorově „jiskřilo“. Jako 
velmi užitečné se ukázalo zařazení 
všech členů zastupitelstva města 

do pracovních skupin. Výsledkem 
práce je dokument, který byl v říjnu 
2011 předložen zastupitelstvu měs-
ta a schválen. Celkový obraz města 
v krátkodobém horizontu vyznívá 
pozitivně, nicméně jako problémová 
byla vytipována tato místa: 1) de-
mografi cký vývoj, 2) stav dopravní 
infrastruktury, 3) stav některých slo-
žek životního prostředí. 

Druhou klíčovou aktivitou je 
zavedení procesního řízení, kte-
ré by se mělo navenek projevit 
zvýšením výkonnosti úředníků 
a kvality poskytovaných služeb. 
Zaměstnanci úřadu byli v prů-
běhu let 2011 - 2012 postupně 
školeni v krátkodobých kurzech, 
zaměřených na procesní řízení 

a komunikaci. Vedoucí pracovníci 
absolvovali navíc školení vede-
ní a řízení lidí v procesním řízení 
a zvládání obtížných situací.

Souběžně s probíhajícími aktivi-
tami byly zpracovávány průběžné 
monitorovací zprávy. Po ukončení 
vlastní vzdělávací činnosti je nutné 
uzavřít projekt závěrečnou monito-
rovací zprávu a po jejím schválení 
dokončit fi nanční stránku projektu. 
A pak už popřát všem klientům úřa-
du a občanům města, aby jim více 
než dvouletý projekt přinesl v praxi 
to, co je napsáno v názvu projektu – 
bezproblémové projednávání každo-
denních záležitostí.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

V květnu 2012 skončila na MěÚ 
Lysá nad Labem jedna dlouhodo-
bá etapa, která přinesla kvalitativní 
změnu v oblasti informatiky. Dne 
30. 4. 2012 pan starosta Mgr. Jiří 
Havelka převzal od dodavatele – 
společnosti AutoCont CZ – zařízení, 
které běžný klient při návštěvě úřa-
du neuvidí, ale na jehož bezchybné 
činnosti záleží, jak rychle bude zá-
ležitost vyřízena. Řeč je o techno-
logickém centru obce s rozšířenou 
působností (dále TC ORP). Vybu-
dování technologického centra je v 
souladu s informační koncepcí dle 
vyhlášky č. 529/2006 Sb. k zákonu 
č. 365/2000 Sb., který se týká právě 
informačních technologií.

Strategický rámec projektu TC 
ORP vychází ze stanovené strategie 
efektivní veřejné správy dané doku-
mentem EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ 
SPRÁVA A PŘÁTELSKÉ VEŘEJ-
NÉ SLUŽBY - Strategie realizace 
Smart Administration v období 
2007 – 2015, dále v návaznosti na ní 
realizovanými nebo připravovanými 
legislativními změnami (zákon č. 
300/2008 Sb., o elektronických úko-
nech a autorizované konverzi doku-
mentů a návrhy zákonů o základních 
registrech veřejné správy a jednotli-

vých registrů) a rozpracovanými 
aktivitami zejména MV ČR a jednot-
livých krajů promítnutých do návrhu 
typových projektů samospráv.

Myšlenka na TC ORP se zrodila 
v roce 2009, kdy byla vyhlášena vý-
zva v rámci Integrovaného operač-
ního programu k podávání nabídek 
právě na vybudování TC ORP. Proč 
nevyužít nabídky na modernizaci 
informačních technologií na úřadě 
z prostředků EU? Odhadované ná-
klady na celý projekt byly 5,8 mil. 
Kč, z toho až 85 % nákladů může 
být hrazeno z EU a 15 % z rozpočtu 
města.  Zastupitelstvo se k tomuto 
návrhu postavilo kladně, myšlenku 
podpořili i starostové Mikroregio-
nu Polabí, který zahrnuje správní 
obvod Lysé nad Labem. TC bude 
sloužit nejen úřadu a občanům 
města, ale prostřednictvím obec-
ních úřadů občanům celého správ-
ního obvodu.

Na začátku cesty byla tzv. studie 
proveditelnosti, kde se zhodnotil 
dosažený stav výpočetní techniky 
a provozovaných programů. Pro za-
jímavost a pro pamětníky – první PC 
se objevilo na úřadě v roce 1996. Jako 
slabé místo se jevilo to, že při výpad-
cích elektrické energie hrozila ztráta 

významných dat. Výrazným vylepše-
ním byla instalace motorgenerátoru, 
ale s ohledem na počítačovou bezpeč-
nost je zákonem požadováno u obce 
III. typu (tj. s kompletním výkonem 
státní správy) zřízení tzv. negaran-
tovaného uložiště dat. To zaručuje 
bezpečné uložení dat v negarantova-
ném pracovním úložišti nevyřízených 
a neuzavřených spisů v  kapacitě do-
statečné pro všechny obce správního 
obvodu. V rámci projektu ukládání 
a digitalizace dat do ní obce a města 
ukládají neukončené a neuzavřené 
spisy.

Celý projekt byl rozvržen do 
3 částí.: I. etapa 2009 - 2010 Spisová 
služba, II. etapa 2012 vlastní TC (tj. 
hardware), III. etapa 2012 Vnitřní 
integrace úřadu. Na každou etapu 
probíhalo vyhlášení veřejné zakázky, 
potom následovala výběrová řízení 
a vlastní realizace. Na práci v komi-
sích pro otevírání obálek a hodnocení 
nabídek se podíleli i mnozí členové 
zastupitelstva města. Metodickou 
pomoc při zadávání zakázek poskyto-
valo Centrum pro regionální rozvoj, 
gestorem projektů je Ministerstvo 
vnitra ČR - od 1. 7. 2012 přešlo na 
Ministerstvo pro místní rozvoj.

Hmatatelným výsledkem projektu 

je nové zařízení v místnosti serverů 
(řídicích počítačů), jehož viditelnou 
součástí je soustava klimatizačních 
jednotek na severní stěně budovy 
úřadu. S trochu nadsázky je možné 
říci, že serverovna je „centrální mo-
zek úřadu“, kde jsou soustředěna 
data, která při práci shromažďují 
nebo vytvářejí úředníci. Zařízení je 
založeno na tzv. zrcadlovém sdíle-
ní dat, kdy při poruše jedné části se 
data přesunou z druhé, neporušené 
části, takže uživatel počítačové sítě 
ani nepostřehne, že se děje něco mi-
mořádného.

TC bude sloužit nejen potřebám 
úřadu, ale i organizacím zřizovaným 
městem (základní a mateřské školy, 
ZUŠ) a obcím a jejich zřizovaným 
organizacím ve správním obvodu. 

V rámci projektu bylo pro městský 
úřad pořízeno skenovací pracoviště 
pro digitalizaci vstupních dokumen-
tů.

Závěrem bych chtěl poděkovat 
informatikům MěÚ Lysá nad La-
bem, kteří se podíleli na vytvoření 
TC ORP Lysá nad Labem, za jejich 
aktivní práci. 

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Technologické centrum ORP Lysá nad Labem je předáno do provozu
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5.6. – 16.9.
Obojživelníci – Krásní ve vodě 
i na souši
Muzeum B. Hrozného Lysá n. L.
www.polabskemuzeum.cz

4.9. od 16.30 hodin
Generál Jan Sporck
přednáška PaedDr. Marie Kořínkové
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

5.9.-27.9.
Vyznání – Anna Pavlasová
výstava obrazů v Městské knihovně
vernisáž výstavy 5.9. od 17.00 hodin
www.knihovnalysa.cz

7.9. – 9.9.
Polabský knižní veletrh 2012 
Tři dny se záchranáři 2012
Domov a teplo 2012
Dekorace 2012
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

7.9.-9.9. od 9.00 do 17.00 hodin
Železniční modelové kolejiště
výstava funkčního železničního 
kolejiště na nádraží ČD v Lysé n. L.

7.9. od 19.00 hodin
Netopýří noc
Sraz před školou TGM v Litoli
svoboda@mestolysa.cz

7.9. od 20.00 hodin
Noční výprava za strašidly
v zámeckém parku 
www.mcparnicek.cz

8.9. 
Polabské variace 2012
Dny evropského dědictví 
„Rudolf II. v Lysé nad Labem“
přednáška Milana Nováka (13 - 14 h),
přednáška Jaroslava Soumara (15 - 16 h)
v budově bývalého kláštera 
augustiniánů v Lysé n. L.
svoboda@mestolysa.cz

8.9. od 20.00 hodin
Hardegg
v letním kině
www.kinolysa.cz

11.9. od 16.30 hodin
„Lysá n. L. na starých mapách 
a vyobrazeních“
přednáška PhDr. Michala Řezníčka
v Městské knihovně Lysá n. L.
www.knihovnalysa.cz

13.9. od 17.00 hodin
J. W. Goethe: Pohádka o zeleném 
hadu a krásné Lilii
četba v podání Aleše Fidlera
v Městské knihovně Lysá n. L.
www.knihovnalysa.cz

14.9. - 15.9.
IV. Lyský košt vína
Vinotéka Lysá nad Labem
www.vinoteka-lysa.cz

14.9. od 20.00 hodin
Interpret neznámý + host
hudebně-taneční zábava v letním kině
www.kinolysa.cz

15.9. od 9.00 hodin
Den zdraví, krásy a pohybu
v ZŠ Komenského Lysá n. L.

15.9.
Seznámení s orientačním během

prezentace 12.00 - 13.00 hodin
start 13.00 hodin
přihlášky do 13.9. na mail:
os.kdz@tiscali.cz
ve Dvorcích u Lysé n. L.

15.9. od 17.00 hodin
Polabské variace 2012
Radek Baborák & Baborak Ensemble
koncert v kostele sv. Jana Křtitele
v Lysé n. L.
svoboda@mestolysa.cz

16.9. od 15.00 hodin
Karnevalová pohádková diskotéka
v letním kině
www.kinolysa.cz

16.9. od 15.30 hodin
Studená Sprcha
koncert v areálu Římskokatolické 
farnosti v Lysé n. L.
www.rk lysa.wz.cz

17.9. - 19.10.
„Krajiny mého srdce“
výstava olejomaleb J. Voborníkové
v budově bývalého augustiniánského 
kláštera v Lysé n. L.

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

21.9. – 23.9.
Kůň 2012
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

22.9. od 8.00 hodin
Polabské variace 2012
Autobusový výlet „Rudolf II. v Polabí“
rezervace + prodej lístků 
v Městské knihovně
svoboda@mestolysa.cz

22.9. od 13.30 hodin
Dostihové odpoledne
dostihové závodiště Lysá nad Labem
www.dostihylysa.cz
facebook/Závodiště Lysá nad Labem

22.9. od 14.30 hodin
Bramboriáda
v Café Mlýnek (naproti benzínce)
www.mcparnicek.cz

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

27.9. od 20.00 hodin
RED HOT CHILI PEPPERS + LETYMIMO
v letním kině
www.kinolysa.cz

29.9.-30.9. od 9.00 do 17.00 hodin
Železniční modelové kolejiště
výstava funkčního železničního 
kolejiště na nádraží ČD v Lysé n. L.

30.9. od 16.00 hodin
Pohádkové odpoledne: 
Vodnická a pošťácká pohádka
v kině na Husově náměstí
www.kinolysa.cz

4.10. - 7.10.
Zemědělec – podzim 2012
Náš chov 2012
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

Kulturní kalendář 9 / 2012

Podrobnější informace o akcích se dozvíte na webových stránkách organizátorů.

Město Lysá nad Labem, Česká společnost pro ochranu netopýrů 
a ZO ČSOP Nyctalus
zvou zájemce o noční zkoumání 
přírody na

Netopýří noc
Sraz zájemců je v pátek 7. září 2012
v 19.00 hodin před školou TGM 
v Lysé n. L. - Litoli, Palackého ulice čp. 160
50°11‛9.747”N, 14°51‛11.761”E
Program:
- přednáška s ukázkou živých netopýrů
- doprovodný program pro děti
- vycházka s ultrazvukovým detektorem 

t pro ochranu netopýrů 

0

Koncert kapely

Studená Sprcha
 

Neděle 16. 9. 2012, 15.30 hodin
v areálu Římskokatolické farnosti 

v Lysé n. L. (nám. Bedřicha Hrozného 7)
vstupné před koncertem 30 Kč
Kutnohorské crossoverové chladivé osvěžení 

s výbornou rytmikou a neotřelým zpěvem, kapela Studená Spr-
cha, co vás poblázní a rozláme.

http://bandzone.cz/studenasprcha

Občanské sdružení Kotva podporuje bohatý společenský život 
farnosti a podílí se na jeho organizaci. Dlouhodobě pak chce 

pomáhat při údržbě, opravě a ochraně farního kostela i přilehlého 
areálu (fara, farní zahrada a hospodářské budovy). Rádi by-

chom přispěli k vzniku společenského, kulturního i duchovního 
střediska, přístupného nejenom farníkům, ale všem občanům 

našeho města. Více na kotva.wz.cz. 

Akce se koná za fi nanční podpory města Lysá nad Labem!

 

Polabské variace 2012 
    

sobota 15. 9. 2012 od 17 hodin 
kostel Narození sv. Jana K titele, Lysá n. L. 

 
 

GGraf Spork Festival 
 

koncert fenomenálního hornisty 

Radka Baboráka &  Baborak Ensemble 
k 350. výro í narození Františka Antonína hrab te Šporka 

 
P edprodej vstupenek v M stské knihovn  Lysá n. L. 

Vstupné 200,-K  
(žáci ZUŠ po p edložení pr kazu vstupné 100,-K ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koncert se koná za finan ní 
podpory m sta Lysá nad Labem 

a Davida Kolá ského - 
zámeckého zahradníka 

 

Graf Spork Festival 

 
 
 
 
 
 
 
 

Koncert se koná za finan ní 
podpory m sta Lysá nad Labem 

a Davida Kolá ského - 
zámeckého zahradníka 
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ST 5.9. od 20 hodin ve stálém kině
SNĚHURKA A LOVEC
Dobrodružný – fantasy, USA, 2012, 127 minut, vstupné 75 Kč
Mocná čarodějnice Ravenna se lstí vetřela do přízně krále prosperu-
jící a mocné říše, který z ní záhy udělá královnu a pak zemře. Ravenně 
ale podle proroctví kouzelného zrcadla stojí ve štěstí nevlastní dcera 
Sněhurka...

PÁ 7.9. od 20 hodin ve stálém kině
ŽELEZNÁ LADY
Životopisný – drama, Velká Británie, 2011, 105 minut,  vstupné 75 Kč
Margaret Thatcherová, neobyčejná a všestranná žena, dokázala, 
že vysoká politika není jen výsadou mužů. Svým nekompromisním 
přístupem k životu si získala přezdívku Železná lady. Film ukazuje její 
11 leté působení v pozici předsedkyně britské vlády, její neústupnost 
a rozhodnost, ale i to, jakou cenu zaplatila za politický vliv a moc.

SO 8.9. od 20 hodin v letním kině (dle počasí)
HARDEGG
Hudební večer k tanci, poslechu a dobré náladě, vstupné 50 Kč 

NE 9.9. od 16 hodin ve stálém kině
LORAX
Animovaný / Rodinný / Fantasy, USA, 2012, 94 minut, vstupné 75 Kč
Co je to za svět, ve kterém už není ani kousek živé přírody, ptáte se? 
Je to městečko, v němž žije dvanáctiletý Ted. Všechno je tu náramně 
umělé, včetně zvířat, kytek a stromů...

ST 12.9. od 20 hodin
VĚRA 68 (projekce DVD)
Dokumentární, Česko, 2012, 90 minut
Celovečerní dokument režisérky Olgy Sommerové zachycuje osud 
nejslavnější české gymnastky Věry Čáslavské.

PÁ 14.9. od 20 hodin v letním kině (dle počasí)
INTERPET NEZNÁMÝ + HOST
Hudebně-taneční zábava k tanci, poslechu a dobré náladě. Vstupné 50 Kč

SO 15.9. od 16 hodin ve stálém kině
MODRÝ TYGR
Rodinná komedie, Česko / Slovensko / Německo, 2011, 90 minut, vstupné 70 Kč
Co se stane, když se ve městě objeví modrý tygr? Dobrodružný, magický 
a humorný rodinný ilm vtáhne děti i jejich rodiče do světa fantazie.

NE 16.9. od 15 hodin v letním kině (dle počasí)
KARNEVALOVÁ POHÁDKOVÁ DISKOTÉKA
Soutěžní diskotéka pro děti s maskami z pohádek, vstupné zdarma.

ST 19.9. od 20 hodin ve stálém kině
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
Komedie, Česko 2012, 113 minut, vstupné 75 Kč
Dva roky po diváckém hitu Líbáš jako Bůh přichází volné pokračování 
úspěšné komedie. Staré manželské svazky jsou de initivní minulostí 
a Helena s Františkem se pokoušejí začít nový život.

SO 22.9. od 20 hodin ve stálém kině
ČTYŘI SLUNCE
Drama, ČR 2012, 105 minut, vstupné 75 Kč
Kolik sluncí je třeba, abychom byli šťastní? Příběh rodiny a jejích přátel 
z menšího města vypráví o touze proměnit svůj život k lepšímu, ale 
také o tom, jak často jsou děti ovlivňovány přešlapy svých rodičů.

NE 23.9. od 16 hodin ve stálém kině 
MADAGASKAR 3
Animovaný, USA, 2012, 92 minut, vstupné 75 Kč
Ra inovaným tučňákům se s pomocí hrubé šimpanzí síly podařilo opravit le-
tadlo, ve kterém naši hrdinové havarovali během přeletu z Madagaskaru do 
Afriky, a vyrazili si užívat do kasina v Monte Carlu...

ÚT 25.9. od 20 hodin ve stálém kině
SVATÁ ČTVEŘICE
Romantická komedie, Česko, 2012, 78 minut, vstupné 75 Kč
Příběh o dvou párech, které se rozhodly vyřešit ubíjející stereo-
typ manželské erotiky poměrně originálním způsobem. To vše v ex-
otickém prostředí karibského ostrova, kde se komedie Svatá čtveřice 
z velké části odehrává. 

ST 26.9. od 20 hodin ve stálém kině
SIGNÁL
Komedie - drama, Česko 2011, 115 minut, vstupné 75 Kč
Poklidnou idylu rázovité vesničky, která je tak trochu odříznutá od 
světa, nečekaně rozčeří sympatičtí mladíci Kája (Kryštof Hádek) a Filos 
(Vojta Dyk)...

ČT 27.9. od 20 hodin v letním kině (dle počasí)
RED HOT CHILI PEPPERS + LETY MIMO
Vstupné 120 Kč v předprodeji, 150 Kč na místě. Předprodej v kavárně KINA.
Hudební večer k tanci, poslechu a dobré náladě. 

SO 29.9. od 20 hodin ve stálém kině
PROBUDÍM SE VČERA
Komedie / Sci-Fi, Česko, 2011, 120 minut, vstupné 75 Kč
Věčně svobodný profesor Petr si uvědomí, že jediná dívka, kterou kdy 
miloval, byla jeho spolužačka. Nyní se mu naskytne šance cestovat zpět 
v čase a vrátit se do června 1989, kdy chodil do třeťáku... 

NE 30.9. od 16 hodin ve stálém kině
POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE: VODNICKÁ A POŠŤÁCKÁ POHÁDKA
A-Z Divadlo Milovice uvádí pásmo divadelních pohádek pro všechny děti. 
Vstupné 50 Kč

PŘIPRAVUJEME: 
6.10. VE STÍNU, 14.10. PRINCEZNA NA HRÁŠKU, 17.10. OKRESNÍ PŘEBOR

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

KINO Lysá nad Labem
PROGRAM ZÁŘÍ 2012

Obec Stratov oslavuje 655 let
Sobota 8. 9. 2012Sobota 8. 9. 2012
10.00 hodin (obecní úřad) 10.00 hodin (obecní úřad) 
– slavnostní zahájení oslav a výstavy – slavnostní zahájení oslav a výstavy 
 na obecním úřadě, prohlídka MŠ na obecním úřadě, prohlídka MŠ
10.10 hodin (obecní úřad)10.10 hodin (obecní úřad)
–  menší kulturní vystoupení–  menší kulturní vystoupení
 (zpěv, mažoretky) (zpěv, mažoretky)
10.45 – 13.00 hodin (obecní úřad)10.45 – 13.00 hodin (obecní úřad)
–  výstava fotografi í, kronik–  výstava fotografi í, kronik
–  promítání historických záběrů–  promítání historických záběrů
13.00 hodin (sportovní areál)13.00 hodin (sportovní areál)
–  divadelní představení pro děti–  divadelní představení pro děti
 „Král Panpán“; „O líném Šejdulovi“ „Král Panpán“; „O líném Šejdulovi“
 hraje divadelní spolek při TJ Lázně  hraje divadelní spolek při TJ Lázně 
 Toušeň Toušeň
13.30 – 17.30 hodin (sportovní areál)13.30 – 17.30 hodin (sportovní areál)
–  hry pro děti, malování na obličej–  hry pro děti, malování na obličej
14.00 hodin (sportovní areál)14.00 hodin (sportovní areál)
–  divadelní představení pro dospělé–  divadelní představení pro dospělé
 „A tak tě prosím kníže“, hraje  „A tak tě prosím kníže“, hraje 
 Divadýlko na dlani, Ml. Boleslav Divadýlko na dlani, Ml. Boleslav
16.00 hodin (sportovní areál)16.00 hodin (sportovní areál)
–  drezúra koní Petra Doubka–  drezúra koní Petra Doubka
16.20 hodin (sportovní areál)16.20 hodin (sportovní areál)
–  vystoupení kouzelnice J. Doubkové–  vystoupení kouzelnice J. Doubkové
16.45 hodin (sportovní areál)16.45 hodin (sportovní areál)
–  drezúra poníků Petra Doubka–  drezúra poníků Petra Doubka
18.30 hodin (sportovní areál)18.30 hodin (sportovní areál)
– zahájení hudební produkce:– zahájení hudební produkce:
 - 18.35 zpěv Aneta Dušková - 18.35 zpěv Aneta Dušková
 - 19.00 - koncert k tanci i poslechu  - 19.00 - koncert k tanci i poslechu 
                     skupina TOX                     skupina TOX
 - 21.15 - ohňostroj - 21.15 - ohňostroj
 - 21.30 - koncert The Apples - 21.30 - koncert The Apples
  (dívčí pop-rock skupina)  (dívčí pop-rock skupina)
 - 23.00 - koncert skupiny TOX - 23.00 - koncert skupiny TOX
  k tanci i poslechu   k tanci i poslechu 

Neděle 9. 9. 2012Neděle 9. 9. 2012
9.00 – 17.00 hodin (sportovní areál)9.00 – 17.00 hodin (sportovní areál)
–  skákací hrad pro děti–  skákací hrad pro děti

10.00 – 17.00 hodin (sportovní areál)10.00 – 17.00 hodin (sportovní areál)
–  JEEP WILLYS - americký vojenský –  JEEP WILLYS - americký vojenský 
 terénní automobil (ukázky, prohlíd- terénní automobil (ukázky, prohlíd-
 ky, projížďky) ky, projížďky)
9.30 hodin (kaplička)9.30 hodin (kaplička)
–  POZNEJ SVOU / NAŠÍ OBEC–  POZNEJ SVOU / NAŠÍ OBEC
 pochod Stratovem za doprovodu pochod Stratovem za doprovodu
 Baráčníků z Lysé nad Labem se  Baráčníků z Lysé nad Labem se 
 zastávkami k tanci zastávkami k tanci
12.00 hodin (kaplička)12.00 hodin (kaplička)
–  zakončení pochodu se zpěvem –  zakončení pochodu se zpěvem 
 Anety Duškové Anety Duškové
13.00 – 18.00 hodin (sportovní areál)13.00 – 18.00 hodin (sportovní areál)
–  fotbalové utkání: Stará garda –  fotbalové utkání: Stará garda 
 Stratov - Tým snů (účast přislíbili  Stratov - Tým snů (účast přislíbili 
 mimo jiné: Roman Skamene,  mimo jiné: Roman Skamene, 
 Jaroslav Sypal, Pavel Roth,  Jaroslav Sypal, Pavel Roth, 
 Kamil Emanuel Gott a další) Kamil Emanuel Gott a další)
 - 13.00 - zahájení, moderuje  - 13.00 - zahájení, moderuje 
  Zdeněk Vrba  Zdeněk Vrba
 - 13.10 - Iva Hajnová – rozcvička  - 13.10 - Iva Hajnová – rozcvička 
  pro děti a pád písniček  pro děti a pád písniček
 - 13.30 - nástup Týmu snů  - 13.30 - nástup Týmu snů 
  a Staré gardy Stratov  a Staré gardy Stratov
 - 15.30 - autogramiáda - 15.30 - autogramiáda
 - 16.00 - scénky a písničky  - 16.00 - scénky a písničky 
        až (mj. Roman Skamene,        až (mj. Roman Skamene,
    18.00 Pavel Roth, Pavel Nový,     18.00 Pavel Roth, Pavel Nový, 
  Jaroslav Sypal, atd.)  Jaroslav Sypal, atd.)
cca od 17.00 hodin (sportovní areál)cca od 17.00 hodin (sportovní areál)
–  ukázka práce psovodů Městské –  ukázka práce psovodů Městské 
 policie a Policie ČR policie a Policie ČR
cca od 18.00 hodin (sportovní areál)cca od 18.00 hodin (sportovní areál)
–  zakončení oslav, opékání buřtů–  zakončení oslav, opékání buřtů

po oba dny:po oba dny: 
–  prodej publikací, mincí, –  prodej publikací, mincí, 
 historických pohledů historických pohledů
–  občerstvení zajištěno –  občerstvení zajištěno 
 v Pohostinství „U Nejtka“  v Pohostinství „U Nejtka“ 
 a ve sportovním areálu a ve sportovním areálu
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Městská knihovna v Lysé nad Labem
Husovo nám. 23 (budova MěÚ - přízemí)

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

www.knihovnalysa.cz, www.iclysa.cz

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

Na začátku září zveme opět všechny mi-Na začátku září zveme opět všechny mi-
lovníky historie na cyklus historického lovníky historie na cyklus historického 
toulek a povídání o české historii, který toulek a povídání o české historii, který 
bude tentokrát věnován historické po-bude tentokrát věnován historické po-
stavě generála Jana Sporcka. Přednáška stavě generála Jana Sporcka. Přednáška 
PaedDr. Marie Kořínkové se uskuteční PaedDr. Marie Kořínkové se uskuteční 
tradičně v prostorách knihovny. Vstup tradičně v prostorách knihovny. Vstup 
zdarma!!!zdarma!!!

Městská knihovna, Státním okresní Městská knihovna, Státním okresní 
archiv Nymburk a Polabské muzeum archiv Nymburk a Polabské muzeum 
společnými silami připravily cyklus společnými silami připravily cyklus 
vzdělávacích přednášek, který bude pro-vzdělávacích přednášek, který bude pro-
bíhat jednou měsíčně po celý školní rok bíhat jednou měsíčně po celý školní rok 
2012/13 v prostorách knihovny. Připra-2012/13 v prostorách knihovny. Připra-
veny jsou přednášky nejen tematicky veny jsou přednášky nejen tematicky 
historické, ale i literární či hudební a historické, ale i literární či hudební a 
prostor bude věnován i oboru přírodo-prostor bude věnován i oboru přírodo-
vědnému. Jednotící nití této pestré škály vědnému. Jednotící nití této pestré škály 
témat bude Polabí a lyský region. Zveme témat bude Polabí a lyský region. Zveme 
tedy všechny milovníky krásného Polabí, tedy všechny milovníky krásného Polabí, 

kteří se chtějí z úst erudovaných odborníků dozvědět i něco více o místě, kde kteří se chtějí z úst erudovaných odborníků dozvědět i něco více o místě, kde 
žijí. Pozvánky na jednotlivé přednášky budou vždy s předstihem uveřejňovány žijí. Pozvánky na jednotlivé přednášky budou vždy s předstihem uveřejňovány 
v městských Listech a ne webových stránkách knihovny a informačního centra. v městských Listech a ne webových stránkách knihovny a informačního centra. 
Cyklus Univerzity volného času „odstartuje“ přednáška ředitele Státního okres-Cyklus Univerzity volného času „odstartuje“ přednáška ředitele Státního okres-
ního archivu v Lysé nad Labem PhDr. Michala Řezníčkaního archivu v Lysé nad Labem PhDr. Michala Řezníčka „Lysá n. L. na sta- „Lysá n. L. na sta-
rých mapách a vyobrazeních“rých mapách a vyobrazeních“. Vstup zdarma!!!. Vstup zdarma!!!

Všechny milovníky romantického Všechny milovníky romantického 
světa fantazie zveme na čtení poetic-světa fantazie zveme na čtení poetic-
kého podobenství o lidském životě kého podobenství o lidském životě 
a jeho smyslu v podání Aleše Fidlera. a jeho smyslu v podání Aleše Fidlera. 
Četba bude probíhat v prostorách Četba bude probíhat v prostorách 
knihovny. Vstup zdarma!!! knihovny. Vstup zdarma!!! 

Co všechno je možné vytvořit z obyčejného drátku, si budete moci vyzkou-Co všechno je možné vytvořit z obyčejného drátku, si budete moci vyzkou-
šet v kurzu drátování, který se bude pod vedením lektorky Jany Řípové konat šet v kurzu drátování, který se bude pod vedením lektorky Jany Řípové konat 
v knihovně. Prosím všechny zájemce o kurz, aby se přihlásili nejpozději do v knihovně. Prosím všechny zájemce o kurz, aby se přihlásili nejpozději do 
17. 9. 2012.17. 9. 2012.

Toulky minulostí Toulky minulostí 
– 4. září 2012– 4. září 2012
od 16.30 hodinod 16.30 hodin

Od září se opět mohou naši dětští čtenáři těšit na vědomostní soutěž, k, v níž se Od září se opět mohou naši dětští čtenáři těšit na vědomostní soutěž, k, v níž se 
tentokrát vylosovaný výherce bude moci těšit na rodinnou vstupenku na zámek tentokrát vylosovaný výherce bude moci těšit na rodinnou vstupenku na zámek 
Loučeň. Losování výherce proběhne 27. září 2012 ve 14.00 hodin v dětském Loučeň. Losování výherce proběhne 27. září 2012 ve 14.00 hodin v dětském 
oddělení naší knihovny. oddělení naší knihovny. 

Výstava obrazů Anny Pavlasové. Vernisáž výstavy se uskuteční 5. září 2012 od Výstava obrazů Anny Pavlasové. Vernisáž výstavy se uskuteční 5. září 2012 od 
17.00 hod. v prostorách knihovny.17.00 hod. v prostorách knihovny.

Městská knihovna zve všechny svoje čtenáře a příznivce do svého stánku na Po-Městská knihovna zve všechny svoje čtenáře a příznivce do svého stánku na Po-
labský knižní veletrh, který bude probíhat 7. - 9. září 2012 na Výstavišti v Lysé labský knižní veletrh, který bude probíhat 7. - 9. září 2012 na Výstavišti v Lysé 
nad Labem. Zároveň s tím upozorňujeme, že v rámci prezentace knihovny na nad Labem. Zároveň s tím upozorňujeme, že v rámci prezentace knihovny na 
tomto veletrhu budou služby sobotního informačního centra poskytovány výji-tomto veletrhu budou služby sobotního informačního centra poskytovány výji-
mečně na Výstavišti a nikoli v prostorách knihovny.mečně na Výstavišti a nikoli v prostorách knihovny.

Městská knihovna Lysá nad Labem ve spolupráci s PaedDr. Marií Kořínkovou Městská knihovna Lysá nad Labem ve spolupráci s PaedDr. Marií Kořínkovou 
vybízejí všechny pamětníky Lysé nad Labem, aby se podělili o své případné his-vybízejí všechny pamětníky Lysé nad Labem, aby se podělili o své případné his-
torické vzpomínky na naše město. Své literární příspěvky, osobní vzpomínky torické vzpomínky na naše město. Své literární příspěvky, osobní vzpomínky 
či historické fotografi e můžete nosit do městské knihovny. V případě dostateč-či historické fotografi e můžete nosit do městské knihovny. V případě dostateč-
ného množství sebraného materiálu bude uspořádána v knihovně na podzim ného množství sebraného materiálu bude uspořádána v knihovně na podzim 
tohoto roku výstava. Na Vaše příspěvky se těšíme.tohoto roku výstava. Na Vaše příspěvky se těšíme.

Městská knihovna ve spolupráci s Osadním výborem Dvorce nabízí dvoreckým Městská knihovna ve spolupráci s Osadním výborem Dvorce nabízí dvoreckým 
občanům možnost výpůjčky knih z fondu knihovny v Lysé nad Labem. V pří-občanům možnost výpůjčky knih z fondu knihovny v Lysé nad Labem. V pří-
padě zájmu je možné knihy objednat přes počítač, který je k dispozici v buňce padě zájmu je možné knihy objednat přes počítač, který je k dispozici v buňce 
Osadního výboru Dvorce. Knihy budou po objednání doručeny do Dvorců, kde Osadního výboru Dvorce. Knihy budou po objednání doručeny do Dvorců, kde 
si je čtenář bude moci vyzvednout. Bližší informace jsou k dispozici ve vývěsce si je čtenář bude moci vyzvednout. Bližší informace jsou k dispozici ve vývěsce 
Osadního výboru a v Městské knihovně Lysá nad Labem. Knihy je možné ob-Osadního výboru a v Městské knihovně Lysá nad Labem. Knihy je možné ob-
jednávat od 17. 9. 2012.jednávat od 17. 9. 2012.

Univerzita volného času Univerzita volného času 
– 11. září 2012 od 16.30 hodin– 11. září 2012 od 16.30 hodin

J. W. Goethe: Pohádka J. W. Goethe: Pohádka 
o zeleném hadu o zeleném hadu 
a krásné Lilii a krásné Lilii 
– 13. září 2012– 13. září 2012
od 17.00 hodinod 17.00 hodin

Kurz drátováníKurz drátování
– 19. a 26. září 2012 od 16.30 hodin– 19. a 26. září 2012 od 16.30 hodin

Anna Pavlasová: VyznáníAnna Pavlasová: Vyznání
– 5. - 27. září 2012– 5. - 27. září 2012

Soutěž pro dětské čtenářeSoutěž pro dětské čtenáře

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, fi rma Dráb, opět prodává
slepičky snáškových plemen Lohman hnědý, Tetra hnědá 
a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý. 
Slepičky pouze z našeho odchovu! Stáří slepiček 14 - 17 týdnů, 
cena: 159 -170 Kč/ks. Ceny jsou konečné a neměnné.
Prodej se uskuteční v neděli 9. září 2012 v 15.10 hodin 
v Lysé nad Labem na parkovišti u Penny Marketu.
Případné bližší informace na tel.: 728 605 840 | 415 740 719 | 728 165 166
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Zámecké novinky 
Září je jeden z nejkrásnějších mě-Září je jeden z nejkrásnějších mě-

síců v roce. Letní slunce nás ještě síců v roce. Letní slunce nás ještě 
hřeje, listí na stromech pomalu mění hřeje, listí na stromech pomalu mění 
barvu a třpytí se v lesku slunečních barvu a třpytí se v lesku slunečních 
paprsků… prožíváme Mariánské paprsků… prožíváme Mariánské 
léto a jaké bude Babí léto, se nechá-léto a jaké bude Babí léto, se nechá-
me překvapit. me překvapit. 

Letní měsíce jsou nenávratně Letní měsíce jsou nenávratně 
pryč a vy se můžete společně s námi pryč a vy se můžete společně s námi 
podělit o naše letní zážitky. Ještě na podělit o naše letní zážitky. Ještě na 
sklonku měsíce června bylo u nás sklonku měsíce června bylo u nás 
pěkně živo. Nádvoří se naplnilo pěkně živo. Nádvoří se naplnilo 
fi lmařskými vozy plnými techniky fi lmařskými vozy plnými techniky 
a postavami známými i neznámý-a postavami známými i neznámý-
mi. Režisér pan Jiří Menzel na na-mi. Režisér pan Jiří Menzel na na-
šem zámku natáčel několik scén ze šem zámku natáčel několik scén ze 
svého nového fi lmu „Sukničkáři“. svého nového fi lmu „Sukničkáři“. 
Ze známých herců jsme u nás při-Ze známých herců jsme u nás při-
vítali paní Jiřinu Jiráskovou a pana vítali paní Jiřinu Jiráskovou a pana 
Martina Hubu. Byl to moc povede-Martina Hubu. Byl to moc povede-
ný víkend.ný víkend.

Zámecká kapela Šporkovjanka se Zámecká kapela Šporkovjanka se 
již tradičně představila a zahrála pří-již tradičně představila a zahrála pří-
chodivším „poutníkům“ na „Poutní chodivším „poutníkům“ na „Poutní 
slavnosti“ v nedalekých Dvorcích. slavnosti“ v nedalekých Dvorcích. 

Všichni očekáváme, kdo bude Všichni očekáváme, kdo bude 
hlavou našeho státu v následujícím hlavou našeho státu v následujícím 
období. Jeden z možných kandidátů období. Jeden z možných kandidátů 
je i pan Ing. Jan Fischer. Při návštěvě je i pan Ing. Jan Fischer. Při návštěvě 
lyského výstaviště zavítal i k nám do lyského výstaviště zavítal i k nám do 
domova. Se zájmem ocenil naši práci domova. Se zájmem ocenil naši práci 
a podělil se s námi o radosti, ale i sta-a podělil se s námi o radosti, ale i sta-
rosti.rosti.

Z podzámčí k nám zavítala paní Z podzámčí k nám zavítala paní 
Skálová a v zámecké dílně naše kli-Skálová a v zámecké dílně naše kli-
enty seznamovala a učila netradičním enty seznamovala a učila netradičním 
ručním pracím. Věnovala domovu ručním pracím. Věnovala domovu 
několik ručně vyšívaných obrazů, několik ručně vyšívaných obrazů, 
které nyní zkrášlují zámecké chodby. které nyní zkrášlují zámecké chodby. 
Děkujeme.Děkujeme.

Navštívili jsme již zmíněné lyské Navštívili jsme již zmíněné lyské 
výstaviště a to na výstavě „Květy výstaviště a to na výstavě „Květy 
2012“. Pestrobarevná paleta květin 2012“. Pestrobarevná paleta květin 
nás ohromovala a zaujala. Společně nás ohromovala a zaujala. Společně 
s městskou knihovnou v Lysé nad La-s městskou knihovnou v Lysé nad La-
bem jsme nejen pro naše obyvatele, bem jsme nejen pro naše obyvatele, 
ale i pro širokou veřejnost zorgani-ale i pro širokou veřejnost zorgani-
zovali dva promenádní koncerty Ha-zovali dva promenádní koncerty Ha-
sičské dechové hudby. Terasa na zá-sičské dechové hudby. Terasa na zá-
padním křídle zámku se „zamodřila“ padním křídle zámku se „zamodřila“ 
slušivými uniformami členů souboru slušivými uniformami členů souboru 
a asi 100 hudby chtivých posluchačů a asi 100 hudby chtivých posluchačů 
se rozezpívalo známými lidovými pís-se rozezpívalo známými lidovými pís-
němi.němi.

V těchto koncertech bychom rádi V těchto koncertech bychom rádi 
pokračovali i v příštím roce. Navští-pokračovali i v příštím roce. Navští-
vili jsme Letní pohádkovou slavnost vili jsme Letní pohádkovou slavnost 
v Centru seniorů v Mělníku. Naše v Centru seniorů v Mělníku. Naše 
pohádkové postavy, prince a princez-pohádkové postavy, prince a princez-
ny patřičně „načančané“ z pohádky ny patřičně „načančané“ z pohádky 
„Co takhle svatba princi“, potěšily „Co takhle svatba princi“, potěšily 
a svým vystoupením pobavily všech-a svým vystoupením pobavily všech-
ny diváky. Zpestřením programu ny diváky. Zpestřením programu 
bylo i vystoupení pohádkového prin-bylo i vystoupení pohádkového prin-
ce pana Pavla Trávníčka. Oprášili ce pana Pavla Trávníčka. Oprášili 

jsme i naše kuchařské umění. Kuli-jsme i naše kuchařské umění. Kuli-
nářské odpoledne s názvem „Vese-nářské odpoledne s názvem „Vese-
lá kuchyně“ bylo další aktivizační lá kuchyně“ bylo další aktivizační 
a zábavnou akcí u nás v domově. Spo-a zábavnou akcí u nás v domově. Spo-
lečnými silami se pod rukama našich lečnými silami se pod rukama našich 
obyvatel rodila zednická pomazánka obyvatel rodila zednická pomazánka 
a rebarborový koláč s ostružinovou a rebarborový koláč s ostružinovou 
pěnou. Při dobré muzice pak byla pěnou. Při dobré muzice pak byla 
konzumace jen třešničkou na dortu. konzumace jen třešničkou na dortu. 
Pomáháme i naší zámecké kuchyni Pomáháme i naší zámecké kuchyni 
a to oblíbenou činností – loupání čes-a to oblíbenou činností – loupání čes-
neku do zámeckých zásob. Odměnou neku do zámeckých zásob. Odměnou 
jsou vždy výborné domácí topinky. jsou vždy výborné domácí topinky. 
Našemu dlouholetému klientovu Našemu dlouholetému klientovu 
panu Josefu Zumrovi jsme umožnili panu Josefu Zumrovi jsme umožnili 
zúčastnit se počítačového kurzu, po-zúčastnit se počítačového kurzu, po-
řádaného městskou knihovnou. Pro řádaného městskou knihovnou. Pro 
naše nové obyvatele, v rámci adap-naše nové obyvatele, v rámci adap-
tace, jsme uskutečnili procházku zá-tace, jsme uskutečnili procházku zá-
meckým parkem. Historický výklad meckým parkem. Historický výklad 
a samotné seznámení s městem Lysá a samotné seznámení s městem Lysá 
nad Labem je vždy součástí. Na konci nad Labem je vždy součástí. Na konci 
prázdnin jsme ještě pro klienty připra-prázdnin jsme ještě pro klienty připra-
vili koncert zámecké kapely Šporkov-vili koncert zámecké kapely Šporkov-
janky a návštěvu obchodu PENNY janky a návštěvu obchodu PENNY 
a cukrárny ve městě. a cukrárny ve městě. 

Velkou akcí, se kterou každoročně Velkou akcí, se kterou každoročně 
pomáháme organizátorům - Spolku pomáháme organizátorům - Spolku 
rodáků a přátel města, byl vzpomín-rodáků a přátel města, byl vzpomín-
kový večer dne 25. 8. 2012 - „Pocta kový večer dne 25. 8. 2012 - „Pocta 
hraběti Šporkovi“ k 350. výročí na-hraběti Šporkovi“ k 350. výročí na-
rození aneb Se Šporkem klasicky rození aneb Se Šporkem klasicky 
i moderně, vážně i nevážně. Večer byl i moderně, vážně i nevážně. Večer byl 
nabitý kulturním programem. No-nabitý kulturním programem. No-
vinkou byla videomappingová show. vinkou byla videomappingová show. 
Náš zámek se rozzářil všemi barvami Náš zámek se rozzářil všemi barvami 
a diváci mohli shlédnout, prostřed-a diváci mohli shlédnout, prostřed-
nictvím této technologie připome-nictvím této technologie připome-

Dne 1. září 2012 tomu bude rok, 
co nás navždy opustila

paní IVANA ŠIMONOVÁ
z Litole.                                               

Tichou vzpomínku věnuje rodina.

nout F. A. Šporka ve formátu 3D. nout F. A. Šporka ve formátu 3D. 
I my se k oslavě připojíme a to pláno-I my se k oslavě připojíme a to pláno-
vaným koncertem, Dnem otevřených vaným koncertem, Dnem otevřených 
dveří (9. 10. 2012 od 9.00 do 16.00 dveří (9. 10. 2012 od 9.00 do 16.00 
hodin) a jinými akcemi pořádanými hodin) a jinými akcemi pořádanými 
v rámci týdne sociálních služeb ČR v rámci týdne sociálních služeb ČR 
v říjnu letošního roku. O tom vás ještě v říjnu letošního roku. O tom vás ještě 
budeme informovat. budeme informovat. 

Rádi bychom ještě opět upozor-Rádi bychom ještě opět upozor-
nili naše příznivce a návštěvníky o nili naše příznivce a návštěvníky o 
omezeném přístupu k našemu do-omezeném přístupu k našemu do-
movu Zámeckou ulicí. Ta prochází movu Zámeckou ulicí. Ta prochází 
rekonstrukcí v rámci revitalizace his-rekonstrukcí v rámci revitalizace his-
torické části města. Pěšky se k nám torické části města. Pěšky se k nám 
dostanete po chodníku kolem kostela dostanete po chodníku kolem kostela 
a zámeckým parkem. V nejnutněj-a zámeckým parkem. V nejnutněj-
ších případech autem ulicí Ke Skále ších případech autem ulicí Ke Skále 
tzv. „černými vraty“. Zde je umístěna tzv. „černými vraty“. Zde je umístěna 
improvizovaná vrátnice, otevřená ve improvizovaná vrátnice, otevřená ve 
všední dny od 7.00 do 18.00 hodin, všední dny od 7.00 do 18.00 hodin, 
o víkendech od 8.00 do 18.00 hodin. o víkendech od 8.00 do 18.00 hodin. 

V případě, že by z provozních důvodů V případě, že by z provozních důvodů 
byla vrata uzavřena, použijte prosím byla vrata uzavřena, použijte prosím 
telefonní kontakty vyvěšené na vra-telefonní kontakty vyvěšené na vra-
tech a samotné vrátnici. Doufáme, že tech a samotné vrátnici. Doufáme, že 
omezení nebude trvat příliš dlouho a omezení nebude trvat příliš dlouho a 
náš domov bude opět pohodlně pří-náš domov bude opět pohodlně pří-
stupný. Uvidíme?stupný. Uvidíme?

Podzim je tedy před námi a před Podzim je tedy před námi a před 
námi je i spousta pěkných a milých námi je i spousta pěkných a milých 
akcí. Rádi bychom ukončili léto oblí-akcí. Rádi bychom ukončili léto oblí-
beným táborákem s opékáním buřtů. beným táborákem s opékáním buřtů. 
K naší radosti se naše práce stala in-K naší radosti se naše práce stala in-
spirací i pro jiné domovy pro seniory. spirací i pro jiné domovy pro seniory. 
20. 9. 2012 se zúčastníme „Česko-20. 9. 2012 se zúčastníme „Česko-
brodských hrátek“ pořádaných do-brodských hrátek“ pořádaných do-
movem ANNA Český Brod. Budeme movem ANNA Český Brod. Budeme 
držet palce, ať se jim jejich premiéra držet palce, ať se jim jejich premiéra 
vydaří.vydaří.

Krásné dny přejeKrásné dny přeje
Mgr. Jiří Hendrich, ředitelMgr. Jiří Hendrich, ředitel

Domov Na Zámku Lysá n. L.Domov Na Zámku Lysá n. L.

Rádi bychom touto cestou poděkovali členům hasičského sboru z Lysé nad Rádi bychom touto cestou poděkovali členům hasičského sboru z Lysé nad 
Labem, kteří nám ochotně pomohli odstranit polámané větve po bouřce ze Labem, kteří nám ochotně pomohli odstranit polámané větve po bouřce ze 
dne 5. července tohoto roku.dne 5. července tohoto roku.

Moc děkují manželé Rubešovi.Moc děkují manželé Rubešovi.

Poděkování hasičskému sboru
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INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

V rámci projektu Dějiny kul-V rámci projektu Dějiny kul-
tury v cizích jazycích navštívili tury v cizích jazycích navštívili 
učitelé SŠOGD Lysá nad Labem učitelé SŠOGD Lysá nad Labem 
závěrem měsíce dubna Lon-závěrem měsíce dubna Lon-
dýn. Projekt má žákům umožnit dýn. Projekt má žákům umožnit 
cestu za poznáním uměleckých cestu za poznáním uměleckých 
památek a rozšířit jejich jazy-památek a rozšířit jejich jazy-
kové kompetence v cizojazyč-kové kompetence v cizojazyč-
ném prostředí. Úkolem skupiny ném prostředí. Úkolem skupiny 
učitelů bylo připravit program učitelů bylo připravit program 
a materiály pro podzimní vý-a materiály pro podzimní vý-
jezd s žáky. Hlavní náplní pod-jezd s žáky. Hlavní náplní pod-
zimního výjezdu bude studium zimního výjezdu bude studium 
uměleckých památek v Londýně uměleckých památek v Londýně 
a zároveň živého jazyka v anglicky a zároveň živého jazyka v anglicky 
mluvícím prostředí. Cílem cesty mluvícím prostředí. Cílem cesty 
budou nejdůležitější umělecké budou nejdůležitější umělecké 
památky Londýna. Při jejich pro-památky Londýna. Při jejich pro-
hlídce budou postupovat podle hlídce budou postupovat podle 
pracovních listů, které vzniknou pracovních listů, které vzniknou 
na základě dubnové studijní ces-na základě dubnové studijní ces-
ty učitelů. Během čtyř dnů na-ty učitelů. Během čtyř dnů na-
vštívili učitelé většinu velkých vštívili učitelé většinu velkých 
muzeí, galerií a památkových muzeí, galerií a památkových 
objektů, ze kterých pro podzimní objektů, ze kterých pro podzimní 
cestu budou vybrány jen ty, které cestu budou vybrány jen ty, které 
se v rámci projektu budou zpra-se v rámci projektu budou zpra-
covávat co možná nejzajímavěji covávat co možná nejzajímavěji 
a přinesou co nejvíce podně-a přinesou co nejvíce podně-
tů uměleckých i jazykových. tů uměleckých i jazykových. 

Londýnské inspirace Berlínské inspirace

Postupně se tedy zpracovávají Postupně se tedy zpracovávají 
pracovní listy pro Národní ga-pracovní listy pro Národní ga-
lerii, Britské muzeum a Wests-lerii, Britské muzeum a Wests-
minster. Tato místa budou tvořit minster. Tato místa budou tvořit 
základní osnovu pro práci stu-základní osnovu pro práci stu-
dentů s historickými prameny, dentů s historickými prameny, 
uměleckými památkami, ale také uměleckými památkami, ale také 
s anglickým jazykem a reáliemi. s anglickým jazykem a reáliemi. 
V některých objektech budou vy-V některých objektech budou vy-
hledávat sami na základě anglic-hledávat sami na základě anglic-
kých informací potřebná fakta, kých informací potřebná fakta, 
jinde pak budou vedeni českým jinde pak budou vedeni českým 
výkladem, ale vždy bude kladen výkladem, ale vždy bude kladen 
důraz na produktivní samostat-důraz na produktivní samostat-
nou práci.  Vzhledem k fi nanč-nou práci.  Vzhledem k fi nanč-
ním možnostem projektu se tak ním možnostem projektu se tak 
zajímavým způsobem bude moci zajímavým způsobem bude moci 
seznámit s uměleckými poklady seznámit s uměleckými poklady 
Londýna větší množství studentů, Londýna větší množství studentů, 
než tomu na škole bylo doposud. než tomu na škole bylo doposud. 

Projekt je spolufi nancován z Ev-Projekt je spolufi nancován z Ev-
ropského sociálního fondu a stát-ropského sociálního fondu a stát-
ního rozpočtu České republiky ního rozpočtu České republiky 
v rámci Operačního programu v rámci Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschop-Vzdělávání pro konkurenceschop-
nost.nost.

Za celý realizační tým Za celý realizační tým 
Mgr. Monika Fandáková a Mgr. Monika Fandáková a 

Ing. Iva Bittnerová, Ing. Iva Bittnerová, 
SŠ OGD Lysá nad LabemSŠ OGD Lysá nad Labem

V rámci projektu Evropského V rámci projektu Evropského 
sociálního fondu v ČR a Evropské sociálního fondu v ČR a Evropské 
unie – Investice do rozvoje vzdělá-unie – Investice do rozvoje vzdělá-
vání navštívili učitelé SŠOGD Lysá vání navštívili učitelé SŠOGD Lysá 
nad Labem koncem měsíce června nad Labem koncem měsíce června 
již druhou destinaci – po Londýnu již druhou destinaci – po Londýnu 
tentokrát Berlín. Projekt má stu-tentokrát Berlín. Projekt má stu-
dentům umožnit cestu za poznáním dentům umožnit cestu za poznáním 
uměleckých památek a rozšířit je-uměleckých památek a rozšířit je-
jich jazykovou praxi v cizojazyčném jich jazykovou praxi v cizojazyčném 
prostředí. Úkolem skupiny učitelů prostředí. Úkolem skupiny učitelů 
bylo připravit program a materiály bylo připravit program a materiály 
pro podzimní výjezd se studenty. pro podzimní výjezd se studenty. 
Hlavní náplní podzimního výjezdu Hlavní náplní podzimního výjezdu 
bude studium uměleckých památek bude studium uměleckých památek 
v Berlíně a Postupimi. Zároveň pů-v Berlíně a Postupimi. Zároveň pů-
jde i o konfrontaci s živým jazykem v jde i o konfrontaci s živým jazykem v 
německy mluvícím prostředí. Cílem německy mluvícím prostředí. Cílem 
cesty budou nejdůležitější umělec-cesty budou nejdůležitější umělec-

ké památky Berlína, které studenti ké památky Berlína, které studenti 
navštíví a při jejich prohlídce budou navštíví a při jejich prohlídce budou 
postupovat podle pracovních listů. postupovat podle pracovních listů. 
Pracovní listy vzniknou na základě Pracovní listy vzniknou na základě 
studijní cesty učitelů, kteří během tří studijní cesty učitelů, kteří během tří 
dnů navštívili většinu velkých muzeí, dnů navštívili většinu velkých muzeí, 
galerií a památkových objektů, ze kte-galerií a památkových objektů, ze kte-
rých pro podzimní cestu vyberou jen rých pro podzimní cestu vyberou jen 
ty, které se v rámci projektu budou ty, které se v rámci projektu budou 
zpracovávat co možná nejzajímavěji zpracovávat co možná nejzajímavěji 
a přinesou co nejvíce podnětů umě-a přinesou co nejvíce podnětů umě-
leckých i jazykových. Postupně se leckých i jazykových. Postupně se 
tedy zpracovávají pracovní listy pro tedy zpracovávají pracovní listy pro 
Gemäldegalerie, Neue Nationalgale-Gemäldegalerie, Neue Nationalgale-

rie a Pergamonmuseum. Tato místa rie a Pergamonmuseum. Tato místa 
budou tvořit základní osnovu pro budou tvořit základní osnovu pro 
práci studentů s historickými pra-práci studentů s historickými pra-
meny, uměleckými památkami, ale meny, uměleckými památkami, ale 
také s německým (ale i anglickým a také s německým (ale i anglickým a 
ruským) jazykem a německými reá-ruským) jazykem a německými reá-
liemi. V některých objektech budou liemi. V některých objektech budou 
vyhledávat sami na základě cizojazyč-vyhledávat sami na základě cizojazyč-
ných informací potřebná fakta, jinde ných informací potřebná fakta, jinde 
pak budou vedeni českým výkladem, pak budou vedeni českým výkladem, 
ale vždy bude kladen důraz na pro-ale vždy bude kladen důraz na pro-
duktivní samostatnou práci.  V rámci duktivní samostatnou práci.  V rámci 
výjezdu navštíví i taková historická výjezdu navštíví i taková historická 
místa jako je Postupim, zámek a park místa jako je Postupim, zámek a park 
Sanssouci a zámeček Cecilienhof, Sanssouci a zámeček Cecilienhof, 
kde probíhala jednání Postupimské kde probíhala jednání Postupimské 
konference. Propojí tak své teoretické konference. Propojí tak své teoretické 
znalosti z dějin se skutečnými zážitky znalosti z dějin se skutečnými zážitky 
z míst, kudy dějiny opravdu kráčely. z míst, kudy dějiny opravdu kráčely. 

Vzhledem k fi nančním možnostem Vzhledem k fi nančním možnostem 
projektu se tak zajímavým způsobem projektu se tak zajímavým způsobem 
bude moci seznámit s  historickými bude moci seznámit s  historickými 
místy a uměleckými poklady evrop-místy a uměleckými poklady evrop-
ských zemí větší množství studentů, ských zemí větší množství studentů, 
než tomu na škole bylo doposud. než tomu na škole bylo doposud. 

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

Za celý realizační tým Za celý realizační tým 
Mgr. Monika Fandáková, Mgr. Monika Fandáková, 
SŠ OGD Lysá nad LabemSŠ OGD Lysá nad Labem

PRONAJMU BYT 3+KK SE ZAHRÁDKOU V LYSÉ NAD LABEM
– LITOL, V BLÍZKOSTI NÁDRAŽÍ. Tel.: 731 610 710
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Je čtvrtek Je čtvrtek 
28. 6. 2012. 28. 6. 2012. 
Již ráno je Již ráno je 
zřejmé, že zřejmé, že 

nás čeká další z horkých letních dnů. nás čeká další z horkých letních dnů. 
Žáci Obchodní akademie se tento-Žáci Obchodní akademie se tento-
krát neschází v lavicích, ale na hřišti krát neschází v lavicích, ale na hřišti 
TJ Slovan. Každá třída utvořila volej-TJ Slovan. Každá třída utvořila volej-
balový tým, kterému budou během balový tým, kterému budou během 
dopoledního turnaje mohutně fandit. dopoledního turnaje mohutně fandit. 
A jak vše nakonec dopadlo? Na třetím A jak vše nakonec dopadlo? Na třetím 
místě skončil tým 3. A, na druhém místě skončil tým 3. A, na druhém 

1. B a celkové vítězství patřilo týmu 1. B a celkové vítězství patřilo týmu 
3. B. Pár nadšenců se také zúčastnilo 3. B. Pár nadšenců se také zúčastnilo 
turnaje v nohejbale. Na třetím místě turnaje v nohejbale. Na třetím místě 
skončil pan učitel Petr Eliška s Do-skončil pan učitel Petr Eliška s Do-
minikem Hájkem (3. A), druhé místo minikem Hájkem (3. A), druhé místo 
obsadila dvojice Tomáš Cabrnoch obsadila dvojice Tomáš Cabrnoch 
(4. B) a Ondřej Hanke (4. B) a nej-(4. B) a Ondřej Hanke (4. B) a nej-
větší gratulaci si zaslouží Petr Hes větší gratulaci si zaslouží Petr Hes 
(1. B) a Jakub Souček (4. B), kteří (1. B) a Jakub Souček (4. B), kteří 
tento „miniturnaj“ vyhráli. tento „miniturnaj“ vyhráli. 

Mgr. Zdeněk Doležal,Mgr. Zdeněk Doležal,
Mgr. Veronika BrynychováMgr. Veronika Brynychová

Sportovní den v OA Lysá nad Labem

LYSÁ nad LABEM
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Pražské pa-Pražské pa-
mátky, handi-mátky, handi-
c a p o v a n á c a p o v a n á 
zvířata v Zá-zvířata v Zá-

chranné stanici Pátek, optické klamy chranné stanici Pátek, optické klamy 
v IQ centru v Liberci – to vše a ještě v IQ centru v Liberci – to vše a ještě 
více viděli žáci lyské Obchodní akade-více viděli žáci lyské Obchodní akade-
mie v posledních dnech školního roku. mie v posledních dnech školního roku. 

Konec školního roku je na mnoha Konec školního roku je na mnoha 
školách ve znamení výletů a exkurzí. školách ve znamení výletů a exkurzí. 
Ani Obchodní akademie v Lysé nad Ani Obchodní akademie v Lysé nad 
Labem nezůstala pozadu. Cíleně vy-Labem nezůstala pozadu. Cíleně vy-
brané exkurze vhodně doplňují učivo brané exkurze vhodně doplňují učivo 
a jsou dobré i k upevňování třídního a jsou dobré i k upevňování třídního 
kolektivu. A kam se jednotlivé třídy kolektivu. A kam se jednotlivé třídy 
podívaly?podívaly?

První ročníky vyrazily v pondělí První ročníky vyrazily v pondělí 
25. 6. spolu s 2. B do IQ parku v Li-25. 6. spolu s 2. B do IQ parku v Li-
berci. Anna Kratochvílová a Nicoleta berci. Anna Kratochvílová a Nicoleta 
Lupu z 2. B za účastníky exkurzi po-Lupu z 2. B za účastníky exkurzi po-
psaly: „ V IQ parku jsme si mohli vy-psaly: „ V IQ parku jsme si mohli vy-
zkoušet pokusy z různých oborů pří-zkoušet pokusy z různých oborů pří-
rodních věd, například složit správně rodních věd, například složit správně 
orgány v těle člověka nebo vyzkoušet, orgány v těle člověka nebo vyzkoušet, 
jak se dá snadno oklamat lidský mo-jak se dá snadno oklamat lidský mo-
zek optickými klamy. Největší úspěch zek optickými klamy. Největší úspěch 
měla lávka v rotujícím válci. Měli měla lávka v rotujícím válci. Měli 
jsme pocit, že se otáčí lávka místo vál-jsme pocit, že se otáčí lávka místo vál-
ce. Tato exkurze byla pro nás druháky ce. Tato exkurze byla pro nás druháky 
velmi zajímavým zakončením studia velmi zajímavým zakončením studia 
předmětu přírodovědný základ, který předmětu přírodovědný základ, který 
se skládá z fyziky, chemie, biologie se skládá z fyziky, chemie, biologie 
a ekologie. Děkujeme paní profesorce a ekologie. Děkujeme paní profesorce 
Mlázovské, že nás do IQ parku vzala Mlázovské, že nás do IQ parku vzala 
a že nás parkem provedla.“a že nás parkem provedla.“

Ohlédnutí za červnovými exkurzemi 
Už samotné první ročníky jely Už samotné první ročníky jely 

v úterý 26. 6. do Prahy. Žáci si pře-v úterý 26. 6. do Prahy. Žáci si pře-
dem připravili krátké příspěvky o vy-dem připravili krátké příspěvky o vy-
braných pražských památkách, např. braných pražských památkách, např. 
Stavovském divadle, Karlově mostě, Stavovském divadle, Karlově mostě, 
Pražském hradě apod. Zaměřili se Pražském hradě apod. Zaměřili se 
především na to, v jakém uměleckém především na to, v jakém uměleckém 
slohu je památka postavena, a na slohu je památka postavena, a na 
památkách sloh doložili. Žáci se tak památkách sloh doložili. Žáci se tak 
naučili na pražské architektuře roz-naučili na pražské architektuře roz-
poznat základní znaky jednotlivých poznat základní znaky jednotlivých 
uměleckých stylů. uměleckých stylů. 

I ve středu se „prváci“ zúčastnili I ve středu se „prváci“ zúčastnili 
dějepisné exkurze, a to komentované dějepisné exkurze, a to komentované 
prohlídky Italského hřbitova v Mi-prohlídky Italského hřbitova v Mi-
lovicích. Žáci se dozvěděli zajímavé lovicích. Žáci se dozvěděli zajímavé 
informace především o době vzniku informace především o době vzniku 
Italského hřbitova, tj. o 1. světové vál-Italského hřbitova, tj. o 1. světové vál-
ce, a uvědomili si, jaké zbytečné ztráty ce, a uvědomili si, jaké zbytečné ztráty 
na životech přináší válka. na životech přináší válka. 

Třída 2. A se pod vedením Ing. Třída 2. A se pod vedením Ing. 
Marcely Pohanové a Ing. Vladimí-Marcely Pohanové a Ing. Vladimí-
ra Kopeckého seznámila dne 27. 6. ra Kopeckého seznámila dne 27. 6. 
s činností Záchranné stanice pro s činností Záchranné stanice pro 
zraněné živočichy v Pátku u Podě-zraněné živočichy v Pátku u Podě-
brad. Hlavním cílem Záchranné sta-brad. Hlavním cílem Záchranné sta-
nice je pomoc zraněným nebo jinak nice je pomoc zraněným nebo jinak 
handicapovaným volně žijícím živo-handicapovaným volně žijícím živo-
čichům, péče o ně a jejich následné čichům, péče o ně a jejich následné 
navrácení zpět do volné přírody.navrácení zpět do volné přírody.

I pro žáky 3. ročníků byla při-I pro žáky 3. ročníků byla při-
pravena zajímavá exkurze. V úterý pravena zajímavá exkurze. V úterý 
26. 6. zavítali do centrály Bílého kru-26. 6. zavítali do centrály Bílého kru-
hu bezpečí. Jednalo se o přednášku hu bezpečí. Jednalo se o přednášku 
spojenou s besedou. Organizátorka spojenou s besedou. Organizátorka 
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akce Mgr. Helena Šmídová zhod-akce Mgr. Helena Šmídová zhod-
notila její přínos: „Žáci se zaujetím notila její přínos: „Žáci se zaujetím 
poslouchali lektorku, měli možnost poslouchali lektorku, měli možnost 
dotazovat se na konkrétní případy, na dotazovat se na konkrétní případy, na 
kterých dobrovolníci v Bílém kruhu kterých dobrovolníci v Bílém kruhu 
bezpečí pracují. Pokud by se samot-bezpečí pracují. Pokud by se samot-

ní žáci nebo jejich blízcí stali obětí ní žáci nebo jejich blízcí stali obětí 
trestného činu, jsou připraveni na to, trestného činu, jsou připraveni na to, 
jak se v takovém případě zachovat, jak se v takovém případě zachovat, 
a vědí, kam se obrátit s žádostí o po-a vědí, kam se obrátit s žádostí o po-
moc.“moc.“

Mgr. Veronika BrynychováMgr. Veronika Brynychová

O b c h o d -O b c h o d -
ní akade-ní akade-
mie v Lysé mie v Lysé 
nad Labem nad Labem 

zavedla pro své žáky zajímavou zavedla pro své žáky zajímavou 
tradici: komentovanou prohlídku tradici: komentovanou prohlídku 
zeleně zámeckého parku s panem zeleně zámeckého parku s panem 
Ing. Svobodou spojenou s výkla-Ing. Svobodou spojenou s výkla-
dem paní PaedDr. Marie Kořín-dem paní PaedDr. Marie Kořín-
kové o sochařské výzdobě zámku.  kové o sochařské výzdobě zámku.  
Žáci tak poznávají historii místa, Žáci tak poznávají historii místa, 
kde čtyři roky studují.kde čtyři roky studují.

Jedná se o celodenní zaměst-Jedná se o celodenní zaměst-
nání žáků pod názvem Envi-nání žáků pod názvem Envi-
ronmentální projekt: Zámecký ronmentální projekt: Zámecký 
park v Lysé nad Labem Den park v Lysé nad Labem Den 
je rozdělen do několika blo-je rozdělen do několika blo-
ků. Kromě prohlídky zámecké ků. Kromě prohlídky zámecké 
zahrady se žáci věnují vlastní zahrady se žáci věnují vlastní 
kreativní činnosti. Podle svého kreativní činnosti. Podle svého 
uvážení si vyberou jednu z na-uvážení si vyberou jednu z na-
bízených technik: pletení okras-bízených technik: pletení okras-
ných košíčků z pedigu, dráto-ných košíčků z pedigu, dráto-
vání či ubrouskovou techniku, vání či ubrouskovou techniku, 
tzv. dekupáž.tzv. dekupáž.

Na závěr všichni vyplní evaluační Na závěr všichni vyplní evaluační 
dotazník připravený našimi prů-dotazník připravený našimi prů-
vodci. Každý si tak ověří, jak si prá-vodci. Každý si tak ověří, jak si prá-
vě vyslechnuté informace zapsal do vě vyslechnuté informace zapsal do 
paměti. Pak ještě kratičký dotazník, paměti. Pak ještě kratičký dotazník, 
zpětná vazba, jak se žákům celý den zpětná vazba, jak se žákům celý den 
líbil – vyhodnocení záporů a kladů líbil – vyhodnocení záporů a kladů 
jednotlivých částí projektu. jednotlivých částí projektu. 

Domů odcházejí s originálně oz-Domů odcházejí s originálně oz-
dobeným květináčem a pokojovou dobeným květináčem a pokojovou 
fi alkou.fi alkou.

Co dodat? Podle vlastního vyjádře-Co dodat? Podle vlastního vyjádře-
ní žáků se jim takto strávený den líbil. ní žáků se jim takto strávený den líbil. 
Téměř vyrovnaně hodnotí všechny Téměř vyrovnaně hodnotí všechny 
aktivity kladně. Někdo označuje pro-aktivity kladně. Někdo označuje pro-
hlídku za nejzajímavější, někomu se hlídku za nejzajímavější, někomu se 
zdála zdlouhavá. Těší je však dobrý zdála zdlouhavá. Těší je však dobrý 
pocit z aktivního zapojení do kreativ-pocit z aktivního zapojení do kreativ-
ní činnosti.ní činnosti.

A co zápory? Nejvíce stížností A co zápory? Nejvíce stížností 
bylo na počasí.bylo na počasí.

Všichni účastníci celou akci dopo-Všichni účastníci celou akci dopo-
ručují i pro nižší ročníky, a tak bude-ručují i pro nižší ročníky, a tak bude-
me v rozběhnuté tradici pokračovat.me v rozběhnuté tradici pokračovat.

Mgr. Radka MlázovskáMgr. Radka Mlázovská

Environmentální projekt v OA
se opět líbil
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Od začátku Od začátku 
školního roku školního roku 
se mnozí žáci se mnozí žáci 
naší školy zú-naší školy zú-
častnili řady častnili řady 
soutěží. soutěží. 

5. 10. 2011 se konal 5. 10. 2011 se konal PŘESPOL-PŘESPOL-
NÍ BĚHNÍ BĚH. Hlavním pořadatelem byl . Hlavním pořadatelem byl 
pan učitel František Hajný. Z děvčat pan učitel František Hajný. Z děvčat 
byla nejúspěšnější byla nejúspěšnější Kateřina Uhlířo-Kateřina Uhlířo-
vává ze 7. B, která obsadila 3. místo ve  ze 7. B, která obsadila 3. místo ve 
své kategorii, celkově dívky obsadily své kategorii, celkově dívky obsadily 
2. místo (6. - 7. ročník) a 4. místo 2. místo (6. - 7. ročník) a 4. místo 
(8. - 9. ročník) na okrese. Chlapci ob-(8. - 9. ročník) na okrese. Chlapci ob-
sadili 3. místo (6. - 7. ročník) a 4. místo sadili 3. místo (6. - 7. ročník) a 4. místo 
(8. - 9. ročník), nejlépe se umístil (8. - 9. ročník), nejlépe se umístil Lu-Lu-
káš Novákkáš Novák ze 7. A.  ze 7. A. 

V listopadu zabodovali naši žáci V listopadu zabodovali naši žáci 
při při BĚHU EMILA ZÁTOPKABĚHU EMILA ZÁTOPKA. . 
V kategorii mladších žáků byl na V kategorii mladších žáků byl na 
3. místě 3. místě Pavel Jareš,Pavel Jareš, 1. místo vybo- 1. místo vybo-
jovala v kategorii starších žákyň jovala v kategorii starších žákyň Ka-Ka-
teřina Uhlířová,teřina Uhlířová, v kategorii starších  v kategorii starších 
žáků byl na místě vítězů žáků byl na místě vítězů Dominik Dominik 
Zápotocký,Zápotocký, 3. místo obsadil  3. místo obsadil Marek Marek 
Šnajdr.Šnajdr. Za mladší dorostenky běže- Za mladší dorostenky běže-
la la Adéla Bakešová,Adéla Bakešová, obsadila úžasné  obsadila úžasné 
1. místo.1. místo.

Ve vánočním turnaji v Ve vánočním turnaji v ELEKTRO-ELEKTRO-
NICKÝCH ŠIPKÁCHNICKÝCH ŠIPKÁCH bodovali v ka- bodovali v ka-
tegorii 6. - 7. ročník tegorii 6. - 7. ročník Lukáš NovákLukáš Novák 
a a Matěj Wolf,Matěj Wolf, v kategorii 8. - 9. roč- v kategorii 8. - 9. roč-
ník ník Michaela VancováMichaela Vancová a  a Jan Po-Jan Po-
borský.borský. 

Před vánočními prázdninami sérii Před vánočními prázdninami sérii 
turnajů doplňuje tradiční turnajů doplňuje tradiční VÁNOČNÍ VÁNOČNÍ 
LAŤKALAŤKA. V kategorii 6. - 7. ročník zví-. V kategorii 6. - 7. ročník zví-
tězil tězil Lukáš NovákLukáš Novák 145 cm, v kategorii  145 cm, v kategorii 
8. - 9. ročník jsme obsadili skvělými 8. - 9. ročník jsme obsadili skvělými 
skoky prvních pět míst: 1. skoky prvních pět míst: 1. Šnajdr Šnajdr 
MarekMarek 155 cm, 2.  155 cm, 2. Horvát PatrikHorvát Patrik 
150 cm, 3. 150 cm, 3. Šenkeřík JosefŠenkeřík Josef 145 cm,  145 cm, 
4. 4. Zápotocký DominikZápotocký Dominik 135 cm,  135 cm, 
5. 5. Janičko JiříJaničko Jiří 130 cm. Ve stejné kate- 130 cm. Ve stejné kate-
gorii za dívky obsadila gorii za dívky obsadila Nela JiráskováNela Jirásková 
2. místo skokem 120 cm, 2. místo skokem 120 cm, Katka Uhlí-Katka Uhlí-
řovářová také 2. místo za dívky 7. ročníků. také 2. místo za dívky 7. ročníků.

Posledními sportovními ak-Posledními sportovními ak-
cemi prvního pololetí byly cemi prvního pololetí byly VÁ-VÁ-
NOČNÍ TURNAJ VE VYBÍJE-NOČNÍ TURNAJ VE VYBÍJE-
NÉNÉ (6. - 7. ročník) a  (6. - 7. ročník) a VÁNOČNÍ VÁNOČNÍ 
TURNAJ VE VOLEJBALETURNAJ VE VOLEJBALE
(8. - 9. ročník), volejbal si s druž-(8. - 9. ročník), volejbal si s druž-
stvem žáků zahráli také učitelé. stvem žáků zahráli také učitelé. 
Vybíjená se konala 22. 12. 2011, Vybíjená se konala 22. 12. 2011, 
1. místo - 7. A, 2. místo - 6. B, 1. místo - 7. A, 2. místo - 6. B, 
3. místo - 7. B. Ve stejný den jsme 3. místo - 7. B. Ve stejný den jsme 
fandili při volejbale. Výsledky: fandili při volejbale. Výsledky: 
1. místo - 9. A (2. družstvo), 2. místo 1. místo - 9. A (2. družstvo), 2. místo 
- 9. A (1. družstvo), 3. místo - 8. A. - 9. A (1. družstvo), 3. místo - 8. A. 

Dále následovala soutěž Dále následovala soutěž PŘÍRO-PŘÍRO-
DOVĚDNÝ KLOKANDOVĚDNÝ KLOKAN, ve které mezi , ve které mezi 
nejúspěšnější řešitele patřili nejúspěšnější řešitele patřili Pavel Pavel 

J.A.K. soutěžíme na naší škole?
(aneb úspěchy žáků ZŠ J. A. Komenského Lysá n. L. v okresních a krajských soutěžích)

Špecht, Petr MouchaŠpecht, Petr Moucha a  a Zbyněk For-Zbyněk For-
mánekmánek z 9. A.  z 9. A. 

Na počátku 2. pololetí proběhlo Na počátku 2. pololetí proběhlo 
školní kolo recitační soutěže školní kolo recitační soutěže KRÁS-KRÁS-
NÉ SLOVONÉ SLOVO jako vždy za poměrně  jako vždy za poměrně 
velké účasti žáků. Pro reprezentaci velké účasti žáků. Pro reprezentaci 
školy v okresním kole byla vybrána školy v okresním kole byla vybrána 
žákyně 6. ročníku žákyně 6. ročníku Veronika Pavlo-Veronika Pavlo-
vá.vá. Vyučující vyvinuli velké úsilí, aby  Vyučující vyvinuli velké úsilí, aby 
žáky k přednesu motivovali, protože žáky k přednesu motivovali, protože 
v dnešním světě počítačových her v dnešním světě počítačových her 
a moderní techniky děti velmi ztrácejí a moderní techniky děti velmi ztrácejí 
zájem o kultivované čtené a mluvené zájem o kultivované čtené a mluvené 
slovo.slovo.

Další soutěží byla Další soutěží byla OLYMPIÁ-OLYMPIÁ-
DADA V ČESKÉM JAZYKU V ČESKÉM JAZYKU. Do . Do 
okresního kola byli vybráni tři okresního kola byli vybráni tři 
úspěšní řešitelé, ale účastnil se úspěšní řešitelé, ale účastnil se 
nakonec pouze žák 9. ročníku nakonec pouze žák 9. ročníku 
Petr MouchaPetr Moucha a žákyně 8. A  a žákyně 8. A Iva Iva 
Petrusová, Petrusová, protože u dalšího žáka protože u dalšího žáka 
Pavla ŠpechtaPavla Špechta nastal souběh více  nastal souběh více 
účastí v okresních kolech soutěží účastí v okresních kolech soutěží 
a termíny nebylo možné nijak a termíny nebylo možné nijak 
upravit.upravit.

Také Také DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDYDĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY 
se zúčastnil velký počet soutěžících. se zúčastnil velký počet soutěžících. 
Nejúspěšnějšími řešiteli byli žáci Nejúspěšnějšími řešiteli byli žáci 
9. ročníku 9. ročníku Pavel ŠpechtPavel Špecht a  a Zbyněk Zbyněk 
Formánek.Formánek. Vítěz se pro nemoc  Vítěz se pro nemoc 
okresního kola neúčastnil.okresního kola neúčastnil.

„Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člo-„Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člo-
věkem“ - školní kolo v věkem“ - školní kolo v OLYMPI-OLYMPI-
ÁDĚ V ANGLICKÉM JAZYCEÁDĚ V ANGLICKÉM JAZYCE 
s přehledem vyhrála s přehledem vyhrála Aneta Aneta 
KorbelskáKorbelská z 9. A, zvítězila také  z 9. A, zvítězila také 
v okresním kole a v krajském se v okresním kole a v krajském se 
umístila v první polovině výsled-umístila v první polovině výsled-
kové listiny. kové listiny. 

Stejně velkolepý úspěch zazna-Stejně velkolepý úspěch zazna-
menal menal Pavel ŠpechtPavel Špecht v  v MATE-MATE-
MATICKÉ OLYMPIÁDĚMATICKÉ OLYMPIÁDĚ a a Josef  Josef 
Šenkeřík,Šenkeřík, oba z 9. ročníku, ve  oba z 9. ročníku, ve 
FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDĚFYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDĚ. Zví-. Zví-
tězili v okresních kolech a v kraj-tězili v okresních kolech a v kraj-
ském kole byl ském kole byl Pavel ŠpechtPavel Špecht úspěš- úspěš-
ným řešitelem a ným řešitelem a Josef ŠenkeříkJosef Šenkeřík 
se umístil ve druhé třetině všech se umístil ve druhé třetině všech 
zúčastněných.zúčastněných.

Z vědomostních soutěží se pravi-Z vědomostních soutěží se pravi-
delně účastníme také delně účastníme také ZEMĚPISNÉ ZEMĚPISNÉ 
OLYMPIÁDYOLYMPIÁDY. V letošním roce jsme . V letošním roce jsme 
v okresním kole dopadli takto: v okresním kole dopadli takto: 
kat. A - kat. A - Radek MouchaRadek Moucha (6. A)  (6. A) 
- 8. místo, kat. B - - 8. místo, kat. B - Dominika Čápo-Dominika Čápo-
vává (7. A) - 6. místo, kat. C -  (7. A) - 6. místo, kat. C - Pavel Pavel 
ŠpechtŠpecht - 4. místo. - 4. místo.

Pavel ŠpechtPavel Špecht z 9. A získal od  z 9. A získal od 
společnosti SCIO Ocenění za nej-společnosti SCIO Ocenění za nej-
lepší výsledek ve Středočeském kra-lepší výsledek ve Středočeském kra-
ji v ji v testování matematikytestování matematiky devátých  devátých 
tříd základních škol a víceletých tříd základních škol a víceletých 
gymnázií.   gymnázií.   

V soutěži V soutěži POLABSKÁ ŠIPKAPOLABSKÁ ŠIPKA, , 
organizované DDM v Nymburce, organizované DDM v Nymburce, 
náš tým „JAK NA TO“ zvítězil a dal-náš tým „JAK NA TO“ zvítězil a dal-
ší skupina žáků „LYSÁCI“ se umís-ší skupina žáků „LYSÁCI“ se umís-
tila na 4. místě. tila na 4. místě. 

I žáci I. stupně získávali velmi I žáci I. stupně získávali velmi 
pěkná umístění. pěkná umístění. 

VÁNOČNÍ OZDOBAVÁNOČNÍ OZDOBA – 2. místo  – 2. místo 
získala třída P. Hakenové I. C. Žáci získala třída P. Hakenové I. C. Žáci 
z kroužku vybíjené pod vedením z kroužku vybíjené pod vedením 
Z. Novákové vybojovali na turna-Z. Novákové vybojovali na turna-
ji ji PREVENTAN CUPPREVENTAN CUP 2. místo.  2. místo. 
Z kroužku kopané F. Hajného se žáci Z kroužku kopané F. Hajného se žáci 
zúčastnili turnaje v okrskovém i okres-zúčastnili turnaje v okrskovém i okres-
ním kole ním kole MCDONALDS CUPMCDONALDS CUP. Chlap-. Chlap-
ci se umístili na 3. místě. ci se umístili na 3. místě. 

Na soutěž v anglickém jazyce Na soutěž v anglickém jazyce 
SING A SONG připravila E. Drob-SING A SONG připravila E. Drob-

ná s třídou 4. B video Everybody ná s třídou 4. B video Everybody 
up, které umístilo mezi pěti první-up, které umístilo mezi pěti první-
mi. Video Music is my life vyhrálo mi. Video Music is my life vyhrálo 
1. místo. Za odměnu třída 4. B na-1. místo. Za odměnu třída 4. B na-
vštívila představení anglického di-vštívila představení anglického di-
vadla v Praze. Všichni žáci 1. stup-vadla v Praze. Všichni žáci 1. stup-
ně shlédli anglickou show Steve and ně shlédli anglickou show Steve and 
Maggie. Z vědomostních soutěží se Maggie. Z vědomostních soutěží se 
žáci zúčastnili matematické soutěže žáci zúčastnili matematické soutěže 
Klokánek a Cvrček.Klokánek a Cvrček.

Všem žákům děkujeme za vzor-Všem žákům děkujeme za vzor-
nou reprezentaci školy, pedago-nou reprezentaci školy, pedago-
gům za jejich přípravu a podporu. gům za jejich přípravu a podporu. 
Žáci i učitelé udělali mnoho práce Žáci i učitelé udělali mnoho práce 
nad rámec svých běžných povin-nad rámec svých běžných povin-
ností.                                        ností.                                        

Mgr. Jana ŠenfelderováMgr. Jana Šenfelderová
ZŠ J. A. Komenského Lysá n. L.ZŠ J. A. Komenského Lysá n. L.

Ve čtvrtek Ve čtvrtek 
14. 6. 2012 se 14. 6. 2012 se 
po roční pře-po roční pře-
stávce konal jižstávce konal již
17. ročník at-17. ročník at-
letické soutěže letické soutěže 

pro základní školy - Velká cena Lysé pro základní školy - Velká cena Lysé 
nad Labem. Soutěže se zúčastnilynad Labem. Soutěže se zúčastnily
4 školy - ZŠ Kostomlaty, ZŠ Kouni-4 školy - ZŠ Kostomlaty, ZŠ Kouni-
ce, ZŠ J. A. Komenského Lysá nad ce, ZŠ J. A. Komenského Lysá nad 
Labem a pořádající ZŠ B. Hrozného Labem a pořádající ZŠ B. Hrozného 
Lysá nad Labem.Lysá nad Labem.

Děti ve čtyřech věkových katego-Děti ve čtyřech věkových katego-
riích od 1. do 8. třídy soutěžily v pěti riích od 1. do 8. třídy soutěžily v pěti 
disciplínách - v běhu na 50/60 met-rů, disciplínách - v běhu na 50/60 met-rů, 
v běhu na 1000/1500 metrů, ve skoku v běhu na 1000/1500 metrů, ve skoku 
dalekém, v hodu míčkem/granátem dalekém, v hodu míčkem/granátem 
a v závěrečné štafetě 4x 333 metrů.a v závěrečné štafetě 4x 333 metrů.

Základní škola Kounice přivezlaZákladní škola Kounice přivezla
velmi dobře připravené závodníky, a velmi dobře připravené závodníky, a 
tak se poměrně brzy ujala vedení v sou-tak se poměrně brzy ujala vedení v sou-
těži škol. O druhé a třetí místo svedli těži škol. O druhé a třetí místo svedli 

Velká cena Lysé nad Labem
tuhý boj žáci obou škol z Lysé. O koneč-tuhý boj žáci obou škol z Lysé. O koneč-
ném výsledku rozhodl poslední běh na ném výsledku rozhodl poslední běh na 
1500 metrů a závěrečná štafeta. 1500 metrů a závěrečná štafeta. 

Nejlepším jednotlivcům se předáva-Nejlepším jednotlivcům se předáva-
ly perníkové medaile a diplomy. Mnozí  ly perníkové medaile a diplomy. Mnozí  
poprvé okusili povznášející pocit stát poprvé okusili povznášející pocit stát 
na stupních vítězů s medailí na krku.na stupních vítězů s medailí na krku.

Poháry pro první tři umístěné týmy Poháry pro první tři umístěné týmy 
věnovalo Město Lysá nad Labem a ví-věnovalo Město Lysá nad Labem a ví-
tězným školám je předal starosta měs-tězným školám je předal starosta měs-
ta Lysé nad Labem pan Jiří Havelka.ta Lysé nad Labem pan Jiří Havelka.

Celkové výsledky: Celkové výsledky: 
1. ZŠ Kounice1. ZŠ Kounice
2. ZŠ B. Hrozného Lysá n. L.2. ZŠ B. Hrozného Lysá n. L.
3. ZŠ J. A. Komenského Lysá n. L.3. ZŠ J. A. Komenského Lysá n. L.
4. ZŠ Kostomlaty n. L.4. ZŠ Kostomlaty n. L.

Poděkování patří Městu Lysá nad Poděkování patří Městu Lysá nad 
Labem a celému organizačnímu Labem a celému organizačnímu 
týmu ZŠ B. Hrozného.týmu ZŠ B. Hrozného.
Mgr. Dana Tvrdá, ZŠ B. HroznéhoMgr. Dana Tvrdá, ZŠ B. Hrozného

PRODÁM BYT V LYSÉ NAD LABEM – LITOL 50m2 2+KK, ZAHRÁDKA, 
V BLÍZKOSTI NÁDRAŽÍ – VLAK, BUS. TEL.: 602 315 346
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Moje maminka a tatínek

Z a č í n á Z a č í n á 
nový školní nový školní 
rok a naši rok a naši 
malí školáci malí školáci 
se vrací do se vrací do 
školy. Rodiče školy. Rodiče 

i učitelé se snaží, aby jejich vý-i učitelé se snaží, aby jejich vý-
sledky byly co nejlepší, aby byli sledky byly co nejlepší, aby byli 

úspěšní a spokojení. Je zajímavé úspěšní a spokojení. Je zajímavé 
podívat se na dospělé očima dětí. podívat se na dospělé očima dětí. 
Žáci ze 3. A ZŠ B. Hrozného psali Žáci ze 3. A ZŠ B. Hrozného psali 
v minulém školním roce o svých v minulém školním roce o svých 
rodičích. Více najdete v budově rodičích. Více najdete v budově 
Masarykovy školy.Masarykovy školy.

Děti ze 4. A Děti ze 4. A 
ZŠ B. HroznéhoZŠ B. Hrozného 

Tento rok Tento rok 
proběhl na na-proběhl na na-
ší škole už pátý ší škole už pátý 
projekt pořáda-projekt pořáda-
ný EKO gym-ný EKO gym-
náziem Podě-náziem Podě-

brady. Letos bylo vyhlášeno téma: Pest-brady. Letos bylo vyhlášeno téma: Pest-
rost a rozmanitost planety Země, které-rost a rozmanitost planety Země, které-
ho jsme se se vší ctí zhostili a jako v kaž-ho jsme se se vší ctí zhostili a jako v kaž-
dém roce vytvořili zajímavé prezentace, dém roce vytvořili zajímavé prezentace, 
které nebyly jen strohým zdrojem faktů, které nebyly jen strohým zdrojem faktů, 
ale byly především sdělením našich zá-ale byly především sdělením našich zá-
jmů a osobních názorů.jmů a osobních názorů.

Jak bylo už řečeno, naše škola se Jak bylo už řečeno, naše škola se 
těchto projektů zúčastnila již po páté. těchto projektů zúčastnila již po páté. 
V prvním roce jsme se statečně „po-V prvním roce jsme se statečně „po-
prali“ s tématem prali“ s tématem VodaVoda. O rok později . O rok později 
jsme nahlédli do různých „tajů“ pro-jsme nahlédli do různých „tajů“ pro-
jektu: Les. Poté jsme měli možnost jektu: Les. Poté jsme měli možnost 
sdělit naše názory k projektu sdělit naše názory k projektu Svět Svět 
v pohybuv pohybu. A v neposlední řadě jsme se . A v neposlední řadě jsme se 
zúčastnili projektu zúčastnili projektu EKO festEKO fest.

Prezentace všech žáků, jak z naší, Prezentace všech žáků, jak z naší, 
tak i z plno jiných škol se tento rok tak i z plno jiných škol se tento rok 
konala v Dymokurech, kde byla naše konala v Dymokurech, kde byla naše 
práce vyhlášena za nejlepší, stejně tak práce vyhlášena za nejlepší, stejně tak 
jako v předchozích letech, což nás vel-jako v předchozích letech, což nás vel-

mi potěšilo a proto tímto děkujeme jak mi potěšilo a proto tímto děkujeme jak 
EKO Gymnáziu Poděbrady, ZŠ Dy-EKO Gymnáziu Poděbrady, ZŠ Dy-
mokury a jiným zúčastněným školám, mokury a jiným zúčastněným školám, 
tak především žákům, kteří tento pro-tak především žákům, kteří tento pro-
jekt za naší školu a za město Lysá nad jekt za naší školu a za město Lysá nad 
Labem prezentovali: Patriku Holešovi, Labem prezentovali: Patriku Holešovi, 
Filipu Řepkovi, Radovanu Malárovi, Filipu Řepkovi, Radovanu Malárovi, 
Janu Polákovi, Martinu Bittnerovi, Janu Polákovi, Martinu Bittnerovi, 
Zdeňkovi Urbanovi a Filipu Buriano-Zdeňkovi Urbanovi a Filipu Buriano-
vi. Patří jim vážně velký dík a to i pro-vi. Patří jim vážně velký dík a to i pro-
to, že tito vybraní žáci jsou ze šestého to, že tito vybraní žáci jsou ze šestého 
a sedmého ročníku a i přes to měli od-a sedmého ročníku a i přes to měli od-
vahu do toho jít.vahu do toho jít.

Na naší škole mají tyto projekty už Na naší škole mají tyto projekty už 
jistou „tradici“. Není ničí povinností jistou „tradici“. Není ničí povinností 
se těchto projektů zúčastnit a i přes to se těchto projektů zúčastnit a i přes to 
se najde pořád spousta žáků, kteří do se najde pořád spousta žáků, kteří do 
toho jdou s plným nasazením a odva-toho jdou s plným nasazením a odva-
hou ukázat ostatním svojí odlišnost hou ukázat ostatním svojí odlišnost 
v názorech na daná témata. A to je to v názorech na daná témata. A to je to 
hlavní. Protože dokud se najdou tací, hlavní. Protože dokud se najdou tací, 
kteří mají do této „práce“ to správné kteří mají do této „práce“ to správné 
nasazení a především chuť, tak práce nasazení a především chuť, tak práce 
učitelů ještě není rozhodně zbyteč-učitelů ještě není rozhodně zbyteč-
ná….ná….

    Za ZŠ B. Hrozného vedoucí Za ZŠ B. Hrozného vedoucí 
projektu Mgr. Petra Kubalová projektu Mgr. Petra Kubalová 

Ekologický projekt
P u t o v á n í P u t o v á n í 

okolím Man-okolím Man-
chesteru, měs-chesteru, měs-
ty i přírodou ty i přírodou 
s návštěvou s návštěvou 
N i z o z e m í ,N i z o z e m í ,

aneb angličtina v praxi na ZŠaneb angličtina v praxi na ZŠ
B. Hrozného.B. Hrozného.

I v letošním roce měli možnost naši I v letošním roce měli možnost naši 
žáci vycestovat za poznáním za hranice žáci vycestovat za poznáním za hranice 
naší vlasti. Vedle oblíbených jednoden-naší vlasti. Vedle oblíbených jednoden-
ních exkurzí do sousedních států se těší ních exkurzí do sousedních států se těší 
velkému zájmu i týdenní putování - pře-velkému zájmu i týdenní putování - pře-
devším do Velké Británie. Za posled-devším do Velké Británie. Za posled-
ních 5 let tento ostrovní stát navštívilo ních 5 let tento ostrovní stát navštívilo 
bezmála dvěstě žáků naší školy.bezmála dvěstě žáků naší školy.

Letos se skupina dvaceti tří dětí ve Letos se skupina dvaceti tří dětí ve 
věku od jedenácti do patnácti let vydala věku od jedenácti do patnácti let vydala 
na obvzlášť dalekou pouť.na obvzlášť dalekou pouť.

14. června naše skupina nasedla do 14. června naše skupina nasedla do 
luxusního autobusu C.K. Školní zájez-luxusního autobusu C.K. Školní zájez-
dy, kde jsme se přivítali s účastníky ze dy, kde jsme se přivítali s účastníky ze 
škol z Jihlavska a Jihočeského kraje, škol z Jihlavska a Jihočeského kraje, 
kteří cestovali s námi. A vyrazili jsme kteří cestovali s námi. A vyrazili jsme 
směr Nizozemí, do hlavního města  směr Nizozemí, do hlavního města  
Amsterodamu.Amsterodamu.

Hned druhý den ráno jsme absol-Hned druhý den ráno jsme absol-
vovali celodenní prohlídku města.vovali celodenní prohlídku města.
Prošli jsme historickou část, náměstí Prošli jsme historickou část, náměstí 
Dam,viděli jsme královský palác, Dam,viděli jsme královský palác, 
obdivovali jsme plovoucí květinový obdivovali jsme plovoucí květinový 
trh, navštívili Muzeum Vincenta van trh, navštívili Muzeum Vincenta van 
Gogha a na závěr se projeli vyhlídko-Gogha a na závěr se projeli vyhlídko-
vou lodí po grachtech. Pak nás řidiči vou lodí po grachtech. Pak nás řidiči 
odvezli do hotelu F1 ve Francii, kde odvezli do hotelu F1 ve Francii, kde 
jsme nocovali. jsme nocovali. 

Následující den po snídani jsme Následující den po snídani jsme 
vyrazili do Calais, přepravili jsme se vyrazili do Calais, přepravili jsme se 
Eurotunelem přes kanál La Manche Eurotunelem přes kanál La Manche 
a pokračovali napříč Anglií na sever a pokračovali napříč Anglií na sever 
do okolí Manchesteru. Cestou jsme se do okolí Manchesteru. Cestou jsme se 
stavili v Stoke-on-Trent, kde se nalézá stavili v Stoke-on-Trent, kde se nalézá 
zahrada se 140 volně žijícími opicemi. zahrada se 140 volně žijícími opicemi. 
To byl velmi zajímavý zážitek, opice se To byl velmi zajímavý zážitek, opice se 
návštěvníkům předváděly ve volné pří-návštěvníkům předváděly ve volné pří-
rodě a prakticky na dotek. Vpodvečer rodě a prakticky na dotek. Vpodvečer 
jsme dorazili do Chesteru, středověké-jsme dorazili do Chesteru, středověké-
ho městečka, kde jsme obdivovali hráz-ho městečka, kde jsme obdivovali hráz-
děné domy ze 13. a 14. století. Pak si nás děné domy ze 13. a 14. století. Pak si nás 
vyzvedli rodiny, u kterých jsme měli za-vyzvedli rodiny, u kterých jsme měli za-
jištěné ubytování. A tady se ukázalo, jak jištěné ubytování. A tady se ukázalo, jak 
je kdo připraven a jak se se svým hosti-je kdo připraven a jak se se svým hosti-
telem domluví. O nejrůznější  úsměvné telem domluví. O nejrůznější  úsměvné 

Putování okolím Manchesteru...

tam nás čekali zase noví hostitelé. Ces-tam nás čekali zase noví hostitelé. Ces-
tou jsme navštívili národní park Peak tou jsme navštívili národní park Peak 
District, prošli jsme se údolím říčky District, prošli jsme se údolím říčky 
Dove Dale, viděli typickou anglickou Dove Dale, viděli typickou anglickou 
venkovskou krajinu s vřesovišti, blaty venkovskou krajinu s vřesovišti, blaty 
a domky s doškovými střechami. a domky s doškovými střechami. 

Prohlídku Londýna jsme zahájili Prohlídku Londýna jsme zahájili 
projížďkou na obřím kole London projížďkou na obřím kole London 
Eye, z něhož je úžasný pohled na celé Eye, z něhož je úžasný pohled na celé 
město. Pak jsme pokračovali k Houses město. Pak jsme pokračovali k Houses 
of Parliament, viděli jsme Big Ben, of Parliament, viděli jsme Big Ben, 
Westminster Abbey, Downing Street, Westminster Abbey, Downing Street, 
Buckingham Palace, obdivovali jsme Buckingham Palace, obdivovali jsme 
Trafalgar Square, kde jsme také ještě Trafalgar Square, kde jsme také ještě 
nakupovali poslední dárečky a suve-nakupovali poslední dárečky a suve-
nýry. Ve večerních hodinách jsme se nýry. Ve večerních hodinách jsme se 
s Londýnem rozloučili a vydali se na s Londýnem rozloučili a vydali se na 
cestu domů.cestu domů.

Sedmý den našeho putování jsme Sedmý den našeho putování jsme 
ve zdraví a se spoustou nezapomenu-ve zdraví a se spoustou nezapomenu-
telných zážitků dorazili do Lysé n. L., telných zážitků dorazili do Lysé n. L., 
tedy domů. Všichni jsme se shodli, že tedy domů. Všichni jsme se shodli, že 
to byl krásný poznávací zájezd, který to byl krásný poznávací zájezd, který 
nás obohatil nejen o nové znalosti ze nás obohatil nejen o nové znalosti ze 
zeměpisu, historie a kultury cizích zeměpisu, historie a kultury cizích 
zemí, ale také prověřil naše jazykové zemí, ale také prověřil naše jazykové 
schopnosti, to jak umíme angličti-schopnosti, to jak umíme angličti-
nu užívat v praxi. Umět se domluvit nu užívat v praxi. Umět se domluvit 
a rozumět je nesmírně důležité a to si a rozumět je nesmírně důležité a to si 
člověk může ověřit třeba právě při ta-člověk může ověřit třeba právě při ta-
kovém putování. To můžeme všem jen kovém putování. To můžeme všem jen 
vřele doporučit.vřele doporučit.

Mgr. Milena Borovičková,Mgr. Milena Borovičková,
ZŠ B. Hrozného, Lysá nad LabemZŠ B. Hrozného, Lysá nad Labem

situace nebyla nouze, ale nakonec se situace nebyla nouze, ale nakonec se 
vše zvládlo, i když často za pomoci řeči vše zvládlo, i když často za pomoci řeči 
celého těla.celého těla.

Dalšího rána nás čekal Manchester, Dalšího rána nás čekal Manchester, 
prohlédli jsme si centrum, novogo-prohlédli jsme si centrum, novogo-
tickou radnici Town Hall a konečně tickou radnici Town Hall a konečně 
i stadion FC Manchester United-Old i stadion FC Manchester United-Old 
Trafford. Nadšení neznalo mezí, to Trafford. Nadšení neznalo mezí, to 
dokládají i spousty fotografií nejen ze dokládají i spousty fotografií nejen ze 
stadionu, ale také z šaten hráčů, kde se stadionu, ale také z šaten hráčů, kde se 
mohli fandové fotografovat s dresem mohli fandové fotografovat s dresem 
svého oblíbeného fotbalisty. V odpoled-svého oblíbeného fotbalisty. V odpoled-
ních hodinách jsme ještě zvládli návště-ních hodinách jsme ještě zvládli návště-
vu přímořského letoviska Blackpool. vu přímořského letoviska Blackpool. 
Počasí nám zrovna moc nepřálo, mírně Počasí nám zrovna moc nepřálo, mírně 
poprchávalo, takže moře jsme neokusi-poprchávalo, takže moře jsme neokusi-
li, ale mušle na pláži jsme sbírali.li, ale mušle na pláži jsme sbírali.

Následující ráno jsme se rozloučili Následující ráno jsme se rozloučili 
s rodinami a vydali se do Londýna, s rodinami a vydali se do Londýna, 
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Končí další školní rok v naší ma-Končí další školní rok v naší ma-
teřské škole a my vzpomínáme, co se teřské škole a my vzpomínáme, co se 
nám podařilo a co jsme zažili. Bylo nám podařilo a co jsme zažili. Bylo 
toho po celý rok hodně, o čem jsme toho po celý rok hodně, o čem jsme 
si s dětmi povídali, co jsme je naučili. si s dětmi povídali, co jsme je naučili. 
A jestli si to zapamatují, to se uvidí A jestli si to zapamatují, to se uvidí 
hned po prázdninách, kdy 22 dětí hned po prázdninách, kdy 22 dětí 
odejde do ZŠ.odejde do ZŠ.

Určitě nezapomenou na květno-Určitě nezapomenou na květno-
vé odpoledne, kdy jsme slavili „Den vé odpoledne, kdy jsme slavili „Den 
rodiny“. Oslavu zahájily děti z pohy-rodiny“. Oslavu zahájily děti z pohy-
bového kroužku lidovými tanečky. bového kroužku lidovými tanečky. 
Maminkám jsme popřáli písničkou Maminkám jsme popřáli písničkou 
a dárečkem. Pak už nás čekaly soutě-a dárečkem. Pak už nás čekaly soutě-
že s rodiči – skákání v pytli, kresba ro-že s rodiči – skákání v pytli, kresba ro-
diny a smažení palačinek. Vrcholem diny a smažení palačinek. Vrcholem 
byl příjezd hasičů a dovádění v pěně, byl příjezd hasičů a dovádění v pěně, 
která zaplnila téměř celou zahradu. která zaplnila téměř celou zahradu. 
Užili si ji jak děti, tak i dospěláci.Užili si ji jak děti, tak i dospěláci.

Další týden jsme si vyjeli na výlet Další týden jsme si vyjeli na výlet 
do Kouřimi. Prohlédli jsme si skan-do Kouřimi. Prohlédli jsme si skan-
zen, došli na Lechův kámen a naob-zen, došli na Lechův kámen a naob-
ědvali se v restauraci.ědvali se v restauraci.

Pár dní na to jsme už balili na Pár dní na to jsme už balili na 
školu v přírodě. U Máchova jeze-školu v přírodě. U Máchova jeze-

ra ve Starých Splavech nás čekalo ra ve Starých Splavech nás čekalo 
kouzelné dobrodružství s vodníkem kouzelné dobrodružství s vodníkem 
Hynkem. Domů si děti odvezly pra-Hynkem. Domů si děti odvezly pra-
vé vodnické malované hrnečky.vé vodnické malované hrnečky.

A už je tu červen a loučení s A už je tu červen a loučení s 
předškoláky. Tentokráte v COUN-předškoláky. Tentokráte v COUN-
TRY stylu. Předškolní děti zahá-TRY stylu. Předškolní děti zahá-
jily oslavu country tancem. A aby jily oslavu country tancem. A aby 
to nebylo líto rodičům, zatančili to nebylo líto rodičům, zatančili 
si jeden tanec spolu s dětmi. Pak si jeden tanec spolu s dětmi. Pak 
už nastalo pasování předškoláků. už nastalo pasování předškoláků. 
Přišli si je převzít paní učitelka Přišli si je převzít paní učitelka 
a pan ředitel za základní školy. Od-a pan ředitel za základní školy. Od-
poledne nám zpestřilo představení poledne nám zpestřilo představení 
s lasem a biči, jízda na koni a la-s lasem a biči, jízda na koni a la-
nový park. Velkou odměnou pro nový park. Velkou odměnou pro 
všechny byl marcipánový dort všechny byl marcipánový dort 
„dračí hřiště“, který upekla jedna „dračí hřiště“, který upekla jedna 
šikovná maminka.šikovná maminka.

Poděkování patří všem rodičům, Poděkování patří všem rodičům, 
kteří nám při těchto akcích pomáhají.kteří nám při těchto akcích pomáhají.

Po prázdninách AHÓÓÓJ na ně-Po prázdninách AHÓÓÓJ na ně-
kterých akcích, které MŠ Dráček pro kterých akcích, které MŠ Dráček pro 
děti pořádá.děti pořádá.

 Kolektiv MŠ Dráček Kolektiv MŠ Dráček

Hodně úspěchů, zdraví a štěstí Hodně úspěchů, zdraví a štěstí 
do školního a celého života popřáli do školního a celého života popřáli 
19.června na odpolední zahradní 19.června na odpolední zahradní 
slavnosti svým předškolákům všichni slavnosti svým předškolákům všichni 
zaměstnanci Mateřské školy Mašinka zaměstnanci Mateřské školy Mašinka 
na lyském sídlišti.na lyském sídlišti.

Po zamračeném dopoledni vy-Po zamračeném dopoledni vy-
svitlo na školní zahradu slunce. svitlo na školní zahradu slunce. 
Připravené stolky s občerstvením, Připravené stolky s občerstvením, 
židličky pro malé sourozence před-židličky pro malé sourozence před-
školáků, procházející se maskot školáků, procházející se maskot 
Generali Pojišťovny a barevný stan Generali Pojišťovny a barevný stan 
Divadélka Romaneto dávali tušit, Divadélka Romaneto dávali tušit, 
že se v Mašince něco děje. A bylo že se v Mašince něco děje. A bylo 
tomu tak. Se svou školkou se loučilo tomu tak. Se svou školkou se loučilo 
26 dětí.26 dětí.

Program pro rodiče, rodinné Program pro rodiče, rodinné 
příslušníky, ale i zástupce seniorů příslušníky, ale i zástupce seniorů 
z Domova Na Zámku, které do Ma-z Domova Na Zámku, které do Ma-
šinky doprovodil MVDr. Jan Koří-šinky doprovodil MVDr. Jan Koří-
nek, začal vystoupením dětí. Pod nek, začal vystoupením dětí. Pod 
názvem ČÁRY, MÁRY, ENTEN-názvem ČÁRY, MÁRY, ENTEN-
TÝKY, POLETÍME DO AFRIKY TÝKY, POLETÍME DO AFRIKY 
ho připravili s předškoláky třídní ho připravili s předškoláky třídní 
učitelky paní Štěpánka Stehnová učitelky paní Štěpánka Stehnová 
a Ivana Špeciánová. V průvodním a Ivana Špeciánová. V průvodním 
slově připomněla paní ředitelka, co slově připomněla paní ředitelka, co 
všechno se děti za roky docházky všechno se děti za roky docházky 
naučily, co jim škola připravila a jak naučily, co jim škola připravila a jak 
byly paní učitelkami vedeny, aby byl byly paní učitelkami vedeny, aby byl 
pobyt v Mašince hodnotný, radost-pobyt v Mašince hodnotný, radost-
ný a dětské duše obohacující.ný a dětské duše obohacující.

Dráček se loučil se školním rokem

Hodně úspěchů

Ke zdařilému rozloučení nemalou Ke zdařilému rozloučení nemalou 
měrou přispěli sponzoři, kteří vyšli měrou přispěli sponzoři, kteří vyšli 
vstříc žádostem třídních učitelek vstříc žádostem třídních učitelek 
o dárky pro děti. Na šťastnou cestu o dárky pro děti. Na šťastnou cestu 
byly děti podarovány svou školou byly děti podarovány svou školou 
budíky v podobě soviček s logem budíky v podobě soviček s logem 
MŠ, dřevěnou školkovskou mašin-MŠ, dřevěnou školkovskou mašin-
kou, pamětními listy, knihou, vše kou, pamětními listy, knihou, vše 
našly společně s omalovánkami našly společně s omalovánkami 
a pexesem v tašce Města Lysá nad a pexesem v tašce Města Lysá nad 
Labem a dále dárky od sponzor-Labem a dále dárky od sponzor-
ských fi rem. Ve sportovní tašce ských fi rem. Ve sportovní tašce 
od UniCredit Bank Expres našly od UniCredit Bank Expres našly 
děti bezpečnostní vestu od Gene-děti bezpečnostní vestu od Gene-
rali Pojišťovny, dárkový balíček od rali Pojišťovny, dárkový balíček od 
Kooperativa pojišťovny, plyšového Kooperativa pojišťovny, plyšového 
pejska od DeZeTy a dárky od Raif-pejska od DeZeTy a dárky od Raif-
feisen banky a Zdravotní pojišťovny feisen banky a Zdravotní pojišťovny 
Metal-Aliance. Přímo z rukou zá-Metal-Aliance. Přímo z rukou zá-
stupců seniorů z Domova Na Zám-stupců seniorů z Domova Na Zám-
ku děti převzaly pamětní lísteček ku děti převzaly pamětní lísteček 
s poděkováním za milé návštěvy s poděkováním za milé návštěvy 
a s přáním všeho dobrého. Ke šťast-a s přáním všeho dobrého. Ke šťast-
nému vykročení přispěly i květiny nému vykročení přispěly i květiny 
z obchůdku Carthamus. Vhod při-z obchůdku Carthamus. Vhod při-
šlo občerstvení zajištěné stravovací šlo občerstvení zajištěné stravovací 
společností Scolarest zapíjené dob-společností Scolarest zapíjené dob-
rou malinovkou od velkoobchodu  rou malinovkou od velkoobchodu  
S.M.V. Slavnostní stoly bohatě do-S.M.V. Slavnostní stoly bohatě do-
plnily letní dobroty maminek a ba-plnily letní dobroty maminek a ba-
biček mašinkovských dětí.  biček mašinkovských dětí.  

Jsme potěšeni trvalou snahou Jsme potěšeni trvalou snahou 
našich rodičů podporovat Mašinku našich rodičů podporovat Mašinku 
a pomáhat v ní vytvářet pro děti a pomáhat v ní vytvářet pro děti 
příjemné a tvůrčí prostředí. Velkou příjemné a tvůrčí prostředí. Velkou 
radost máme i z toho, že zástupci radost máme i z toho, že zástupci 
poboček některých ústavů v Lysé nad poboček některých ústavů v Lysé nad 

Labem a majitelé fi rem v našem měs-Labem a majitelé fi rem v našem měs-
tě jsou lidé, kteří s velkou ochotou tě jsou lidé, kteří s velkou ochotou 
přispěli k nemalé radosti našich dětí přispěli k nemalé radosti našich dětí 
a všech návštěvníků zahradní slav-a všech návštěvníků zahradní slav-
nosti. Rádi bychom tedy touto cestou nosti. Rádi bychom tedy touto cestou 
poděkovali: UniCredit Bank Expres, poděkovali: UniCredit Bank Expres, 
obchodní místo Lysá n. L., panu Ing. obchodní místo Lysá n. L., panu Ing. 
Aleši Zethnerovi, MBA, Generali Aleši Zethnerovi, MBA, Generali 
Pojišťovně, a.s., pobočka Lysá n. L., Pojišťovně, a.s., pobočka Lysá n. L., 
paní Daně Krušinové, Kooperativa paní Daně Krušinové, Kooperativa 
pojišťovně, a.s., pobočka Lysá n. L., pojišťovně, a.s., pobočka Lysá n. L., 
panu Patriku Rothovi, Raiffeisen-panu Patriku Rothovi, Raiffeisen-
bank, a.s., pobočka Lysá n. L., paní bank, a.s., pobočka Lysá n. L., paní 
Ludmile Vančurové, Zdravotní pojiš-Ludmile Vančurové, Zdravotní pojiš-
ťovně Metal-Aliance, obchodu DeZe-ťovně Metal-Aliance, obchodu DeZe-
Ta, paní Marii Herclíkové, květinám Ta, paní Marii Herclíkové, květinám 
Carthamus NT, s.r.o., školní jídelně Carthamus NT, s.r.o., školní jídelně 
Scolarest, s.r.o. Lysá n. L., paní Janě Scolarest, s.r.o. Lysá n. L., paní Janě 
Blažkové a jejímu týmu, nápojům Blažkové a jejímu týmu, nápojům 
S.M.V., s.r.o., panu Ing. Františku S.M.V., s.r.o., panu Ing. Františku 
Vodičkovi. Cukrárně & Kavárně Vodičkovi. Cukrárně & Kavárně 
Campiello pana Petra Mareše děku-Campiello pana Petra Mareše děku-
jeme za sladké zmrzlinové pohoště-jeme za sladké zmrzlinové pohoště-
ní na jedné z posledních společných ní na jedné z posledních společných 
vycházek – pochutnali jsme si a užili.vycházek – pochutnali jsme si a užili.

Doufáme, že jako řada jiných slav-Doufáme, že jako řada jiných slav-
ností v Mateřské škole Mašinka i tato ností v Mateřské škole Mašinka i tato 
ve školním roce 2011 – 2012 potěšila ve školním roce 2011 – 2012 potěšila 
přítomné. Nám, zaměstnancům Ma-přítomné. Nám, zaměstnancům Ma-
šinky přinesla pocit konečné tečky za šinky přinesla pocit konečné tečky za 
hezkými předškolními roky našich hezkými předškolními roky našich 
svěřenců. Přejeme Vám, milé děti svěřenců. Přejeme Vám, milé děti 
a milí rodiče, co nejvíce společně pro-a milí rodiče, co nejvíce společně pro-
žitého času, spoustu drobných radostí žitého času, spoustu drobných radostí 
a málo velkých starostí.a málo velkých starostí.

Bc. Jaroslava Černá,Bc. Jaroslava Černá,
MŠ MašinkaMŠ Mašinka

Vzdělávací program ŠVP Vzdělávací program ŠVP 
pro ZV Bedříšek pro ZV Bedříšek 

„Bez dřiny a stresu, kreativně, „Bez dřiny a stresu, kreativně, 
otevřeně a spolu”otevřeně a spolu”

Náměstí B. Hrozného 12, Náměstí B. Hrozného 12, 
289 22  Lysá nad Labem289 22  Lysá nad Labem

(ředitelství, II. stupeň)(ředitelství, II. stupeň)
Školní náměstí 1318/14Školní náměstí 1318/14

 – Masarykova škola  – Masarykova škola 
(I. stupeň, školní družina)(I. stupeň, školní družina)

Kontakty:Kontakty:
ředitelka školy - 325 514 615ředitelka školy - 325 514 615

zást. ředitele I. stupeň - 325 551 302zást. ředitele I. stupeň - 325 551 302
sborovna I. stupeň - 325 553 940sborovna I. stupeň - 325 553 940

školní družina - 325 551 302školní družina - 325 551 302
zást. ředitele II. stupeň, sekretariátzást. ředitele II. stupeň, sekretariát

- 325 551 088- 325 551 088
info@zsbhrozneho.czinfo@zsbhrozneho.cz 
www.zsbhrozneho.cz  www.zsbhrozneho.cz   

IČO: 61632171IČO: 61632171
Číslo účtu školy: 0504273379/0800Číslo účtu školy: 0504273379/0800

Vážení rodiče, prostřednictvím Vážení rodiče, prostřednictvím 
tohoto článku bychom Vám rádi pře-tohoto článku bychom Vám rádi pře-
dali základní informace o Základní dali základní informace o Základní 
škole Bedřicha Hrozného Lysá nad škole Bedřicha Hrozného Lysá nad 
Labem pro školní rok 2012/2013.Labem pro školní rok 2012/2013.

Ve výchovně vzdělávacím procesu Ve výchovně vzdělávacím procesu 
budeme ve všech ročnících ověřo-budeme ve všech ročnících ověřo-
vat náš školní vzdělávací program vat náš školní vzdělávací program 
BEDŘÍŠEK. BEDŘÍŠEK. 

Na I. stupni základní školy bude Na I. stupni základní školy bude 
ve třídách při vzdělávání žáků s vý-ve třídách při vzdělávání žáků s vý-

Školní rok 2012/2013 na ZŠ 
B. Hrozného v Lysé nad Labem

vojovými poruchami učení a chování vojovými poruchami učení a chování 
spolupracovat s třídními učitelkami spolupracovat s třídními učitelkami 
asistentka pedagoga. asistentka pedagoga. 

Během školního roku budeme rea-Během školního roku budeme rea-
lizovat tradičně nabízené aktivity pro lizovat tradičně nabízené aktivity pro 
žáky I. a II. stupně (adaptační kurz žáky I. a II. stupně (adaptační kurz 
„Školička pro předškoláky“, kurzy „Školička pro předškoláky“, kurzy 
plavání pro žáky 2. ročníku, kroužky, plavání pro žáky 2. ročníku, kroužky, 
odpolední dílny a hry, celoškolní pro-odpolední dílny a hry, celoškolní pro-
jekty, lyžařský výcvikový kurz, adap-jekty, lyžařský výcvikový kurz, adap-
tační kurz pro 6. ročník, olympiády, tační kurz pro 6. ročník, olympiády, 
vědomostní soutěže, besedy, před-vědomostní soutěže, besedy, před-
nášky), uskutečníme Den otevřených nášky), uskutečníme Den otevřených 
dveří, Dětský den a na červen 2013 dveří, Dětský den a na červen 2013 
plánujeme pro žáky I. stupně výjezd plánujeme pro žáky I. stupně výjezd 
na školu v přírodě.na školu v přírodě.

Zřizovatel školy Město Lysá Zřizovatel školy Město Lysá 
nad Labem v srpnu 2012 podal na nad Labem v srpnu 2012 podal na 
základě návrhu a požadavku ředi-základě návrhu a požadavku ředi-
telky školy žádost na krajský úřad telky školy žádost na krajský úřad 
o navýšení kapacity školní družiny o navýšení kapacity školní družiny 
ze současných 75 dětí na 150 dětí. ze současných 75 dětí na 150 dětí. 
Pokud bude žádost schválena, bude-Pokud bude žádost schválena, bude-
me moci od 1. září 2012 přijmout do me moci od 1. září 2012 přijmout do 
školní družiny další děti rodičů, kteří školní družiny další děti rodičů, kteří 
podají žádost o přijetí. V současné podají žádost o přijetí. V současné 
době je již kapacita školní družiny době je již kapacita školní družiny 
(75 dětí) naplněna - přednostně (75 dětí) naplněna - přednostně 
žáky 1. ročníků a dále částečně žáky žáky 1. ročníků a dále částečně žáky 
2. ročníků. 2. ročníků. 

Škola je zapojena do projektu Škola je zapojena do projektu 
OPVK a realizací projektu dochází OPVK a realizací projektu dochází 
ke zkvalitnění materiálně technic-ke zkvalitnění materiálně technic-
kých podmínek ke vzdělávání (vy-kých podmínek ke vzdělávání (vy-
bavení PC, notebooky, projektory, bavení PC, notebooky, projektory, 
plátny, vybudování WiFi sítě).plátny, vybudování WiFi sítě).

Vaše připomínky a dotazy s Vámi Vaše připomínky a dotazy s Vámi 
rádi projednáme telefonicky i písem-rádi projednáme telefonicky i písem-
ně, ale mnohem raději budeme, když ně, ale mnohem raději budeme, když 
za námi do školy přijdete. za námi do školy přijdete. 

Příjemný školní rok! Příjemný školní rok!                                               
Za všechny zaměstnance školy Za všechny zaměstnance školy 

PaedDr. Irena Jarešová,PaedDr. Irena Jarešová,
ředitelka školyředitelka školy
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Klub
Fajn KlubFajn

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

Poděbradova 1707
Lysá nad Labem

Ve Fajn klubu na vás od září čeká oblíbený program pro děti 
i dospělé i několik novinek.
Ačkoliv jsme přes léto měli trochu omezený provoz, neznamená to, 
že jsme zaháleli. Příprava a organizace další činnosti probíhala po 
celé dva měsíce a již nyní se můžete seznámit s jejími výsledky.
První novinkou, na kterou chceme obzvlášť poukázat je nový 
kroužek, který povede první odvážný muž v našem týmu. Jedná 
se o kroužek modelářský a všichni se těšíme na nové kluky i holky, 
kteří se k nám připojí, aby si vyrobili model hradu, auta nebo třeba 
rakety.
Druhou novinkou budou Kreativní odpoledne s rodilou mluvčí. 
Takže všechny děti, které se chtějí zdokonalit v Angličtině mají 
jedinečnou šanci to udělat tou nejpřirozenější cestou, tedy přímo 
v procesu vzájemné, bezprostřední komunikace a tvůrčí práce.
Pro zájemce také chystáme „družinová odpoledne“ s vyzvednutím 
dětí ve školce nebo ve škole. Bližší informace se dozvíte na kon-
taktních e-mailech nebo přímo v Klubu.
Věříme, že Vás některá z aktivit zaujme a budeme se s Vámi těšit 
na shledanou přímo u nás, ve Fajn klubu.

KROUŽEK MODELÁŘSTVÍ
pro šikovné kluky i holky ve věku 

od 10 let vždy poslední úterý v měsíci 
od 16.30 hodin ve Fajn klubu, 

začínáme v úterý 25.9. v 16.30 hodin
Přijďte si vyrobit svůj vlastní papírový model hradu, 

zámku, letadla, auta nebo kosmické rakety nebo 
plastový model letadla.

S sebou si přineste:
rovné nůžky na papír, 

malé zaoblené nůžky na nehty,
kuchyňský nožík (ne příliš ostrý)

trojúhelníkové pravítko
(další potřeby upřesníme v průběhu)

Těšíme se na vás !

Přihlášky, rezervace, ale i informace 
o dalších aktivitách získáte přímo ve Fajn klubu 

na Husově náměstí, na webových stránkách 
www.klubfajn.estranky.cz, nebo na emailu: 

johana14@seznam.cz 
Cvičení Posture na pilates.marketa@seznam.cz

Cvičení Posture – od září 2012
Úterý  16.00  SM-Systém regenerace páteře 
  (rezervace, jinak neprobíhá)
 17.00  Cvičení pro těhotné
  (rezervace, jinak neprobíhá)
 18.00  Pilates – FIT (pokročilí)
 19.00  Pilates pro mírně pokročilé
Čtvrtek  17.00  Zdravá záda
  (rezervace, jinak neprobíhá)
 18.00  Bosu – komplet
 19.00  Pilates pro začátečníky a po porodu

Možnost individuálního cvičení a sestavení 
výživového plánu! Více info na:

http://pilates-kurzy.webnode.cz/kurzy/pilates

Blíží se chladnější počasí a pobyt venku už není tak 
příjemný, proto využijte našich prostor pro pořádání 

oslav a večírků! Zajistíme výzdobu, občerstvení, 
hlídání dětí nebo celý program.

Využití je možné pro děti i dospělé!

Během prázdnin jsme uspořádali 
dva týdenní programy pro děti, 
které se setkaly s obrovským 
úspěchem. Hledali jsme poklad, 
sportovali, hráli si, jezdili na 
výlety a taky vyrobili dárky pro 
rodiče. Fotka je ze společné 
práce dětí a rodičů. Děkujeme 
Kafé Mlýnek za poskytnutí pro-
stor na závěrečný táborák, hry 
a předání rytířských řádů.

Rozvrh – září 2012
Úterý 09.00 - 12.00 Montessori v ulitě
  - rezervace
 13.00 - 15.00 Elie - kreativní odpoledne 
  s angličtinou
 15.00 - 16.00 Keramika - první skupina 
  - rezervace
 16.30 - 18.00 Modelář od 10ti let 
  – poslední úterý v měsíci!
 19.00 - … Keramika pro dospělé 
  - od října
 09.00 - 16.00 HERNA, OBCHOD
Středa 08.30 - 12.30 Miniškolka v ulitě
  - rezervace
 09.00 - 10.00 Cvičení Chi-toning pro těhotné
  a nejen pro ně
 15.00 - 16.00 Angličtina 1 
  - 4 a 5 let
1x 14 dní 16.00 - 17.00 Výtvarná dílna od 3 let
 12.30 -16.00 HERNA, OBCHOD
Čtvrtek
Pátek 10.00 - 10.40 Hrátky s batolátky
 13.00 - 16.00 Šití trochu jinak
  - pro děti od 5 do 10ti let
 14:00 - 16:15 Taneční škola Easy dance
  - disco dance 6-12let
 19.00 - 20.00 Chi-toning
 09.00 - 16.00 HERNA, OBCHOD
Sobota  Oslavy, párty, akce
Neděle 19.00 - 20.00 Pilates
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7.9.2012
od 20 do 22 hodin

v případě vytrvalého deště se akce koná 8.9.2012
(sledujte naše webové stránky www.mcparnicek.cz)

Lysá nad Labem
zámecký park

start je u letního kina
vchod do parku z Komenského ulice

NOČNÍ VÝPRAVA
ZA STRAŠIDLY
BATERKU S SEBOU!

Cena 30,- Kč za dítě, dospělý zdarma
Akce je vhodná pro malé děti 
doprovázené rodiči 
i pro děti školní.

Pořadatel: MC Parníček
www.mcparnicek.cz

BAZÁREK
v MC Parníček

dětského oblečení do 14 let, potřeb pro děti,
hraček a těhotenského oblečení

PŘÍJEM: pondělí 1.10. a úterý 2.10. 
9.00 - 12.00 a 14.00 - 18.00 hodin
PRODEJ: středa 3.10. až pátek 5.10.
9.00 - 12.00 a 14.00 - 18.00 hodin

Bazárek se koná v Mateřském centru Parníček 
na adrese Čsl. armády 29/11, Lysá n. L.

Přijímáme čisté oblečení pro děti do 14 let, kočárky, potřeby pro děti
(váhy, postýlky, houpačky, kola atd.), hračky a těhotenské oblečení.
Za každý kus oblečení a věci bez ohledu na prodejní cenu, který budete 
chtít prostřednictvím MC prodat, vybíráme poplatek ve výši 3 Kč, od 
členů Klubu přátel MC ve výši 2 Kč.
Pro urychlení odběru věcí PROSÍME o vyplnění DVOJMO seznamu 
věcí na formulář, který je ke stažení na našich webových stránkách 
(www.mcparnicek.cz) anebo na recepci našeho MC. 

DĚKUJEME.

            Mateřské centrum Parníček
            zve všechny malé i velké
            na již pátý ročník akce:

BRAMBORIÁDA
v sobotu 22.9.2012

od 14.30 hodin
v Café Mlýnek 

(naproti benzínce) 

Na návštěvníky čeká:
• řada her pro děti, jak jinak 
 než s bramborami
• odměna pro soutěží
• pohádky od A-Z divadla 
 z Milovic
• teplá bramboračka do bříška
• opékání buřtíků nad ohýnkem
Vstupné:
• 50,- Kč za dítě účastnící se soutěží
• ostatní děti a dospělí zdarma

          
 
 

Herna:
HERNU MÁME OTEVŘENOU KAŽDÝ VŠEDNÍ DEN:
Pondělí a pátek:  9.00 - 12.00
Úterý až čtvrtek: 9.00 - 12.00  a  14.00 - 18.00
PRVNÍ TÝDEN JE VSTUP DO HERNY ZDARMA !

OD ZÁŘÍ 2012 PŘIPRAVUJEME TYTO KROUŽKY:
–  Angličtina pro děti od 3 do 10 let
 ve středu odpoledne, ZÁPIS proběhne 12. 9., VÝUKA začne 19. 9.
–  Anglická odpolední školka s rodilou mluvčí pro děti od 3 do 7 let 
 ZAČÁTEČNÍCI v úterý – začíná se 11. 9. 2012; 
 POKROČILÍ ve čtvrtek – začíná se 13. 9. 2012
– Hudební škola YAMAHA
 ve středu dopoledne, ZÁPIS bude 5. 9. od 10.00 do 11.30 hodin,
 VÝUKA začne 12. 9.
– Hrajeme si s písničkou
 čtvrtek odpoledne,  VÝUKA od 13. 9., zpívání, tancování pro děti s rodiči
– Hravé cvičení pro děti od 2 do 6 let
 úterý a čtvrtek dopoledne, již od 4. 9., první hodina ZDARMA!
– Taneční školička pro děti od 3 do 10 let 
 ve středu odpoledne, pod vedením Terezy Tomanové, majitelky 
 renomované taneční školy EasyDance2000, ZÁPIS NOVÝCH 
 DĚTIČEK proběhne 5. 9., od 15.15 do 16.00 hodin, VÝUKA 
 začne 12. 9.
– Taekwon-do pro děti od 4 do 7 let 
 pod vedením Anety Procházkové, vícemistryně světa, ZÁPIS i VÝUKA 
 BUDE ve druhém zářijovém týdnu, SLEDUJTE WEBOVÉ STRÁNKY !
–  Miniškolka BENJAMÍNEK
 dopolední program pro děti od 3 do 6 let - od pondělí do pátku 
 8.00 - 12.00 hodin
–  Miniškolka MINIBENJAMÍNEK
 dopolední program pro děti 2 - 3 roky - středa a pátek 
 8.30 - 12.00 hodin
–  Miniškolka BENJAMÍNEK s MONTESSORI PRVKY 
 dopolední program pro děti od 3 do 6 let, pondělí a čtvrtek 
 8.30 - 12.00 hodin
–  KLUB PRO ŠKOLÁKY „ZVONEČEK“ 
 odpolední program pro žáčky 1. až 3. třídy ZŠ od 12.00 do 16.30 hodin 
–  Cvičení pro těhotné (i s míči)
 úterý od 16 hodin; předporodní kurzy v úterý od 17.00 hodin
–  Zumba pro dospělé s hlídáním dětí
 ve čtvrtek dopoledne, jóga pro dospělé ve středu od 19.00 hodin

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

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

PRONAJMU HALU V LYSÉ NAD LABEM 14x34m, SKLAD, VÝROBA.
TEL.: 602 315 346
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Máme za se-Máme za se-
bou prázdniny,bou prázdniny,
které spolu s které spolu s 
rodinnou dovo-rodinnou dovo-
lenou, pohodou lenou, pohodou 
a posezením s a posezením s 

přáteli znamenají pro většinu z nás přáteli znamenají pro většinu z nás 
nejnáročnější období pro udržení váhy. nejnáročnější období pro udržení váhy. 
Pokud se vám nepodařilo váhu udržet Pokud se vám nepodařilo váhu udržet 
a začínáte hubnout každé pondělí, a začínáte hubnout každé pondělí, 
každého prvního a veškeré pokusy každého prvního a veškeré pokusy 
končí po několika dnech velkým zkla-končí po několika dnech velkým zkla-
máním, přestaňte vzdychat před zrca-máním, přestaňte vzdychat před zrca-
dlem, zapomeňte na výmluvy a přijďte dlem, zapomeňte na výmluvy a přijďte 
mezi nás. Někdy je obtížné změnit ze mezi nás. Někdy je obtížné změnit ze 
dne na den své návyky, a proto je jed-dne na den své návyky, a proto je jed-
nodušší hledat oporu v kolektivu.nodušší hledat oporu v kolektivu.

Skupinové kurzy snižování nad-Skupinové kurzy snižování nad-
váhy STOB probíhají v Lysé nad La-váhy STOB probíhají v Lysé nad La-
bem nepřetržitě již sedmým rokem. bem nepřetržitě již sedmým rokem. 
Pokud máte nepravidelnou pracovní Pokud máte nepravidelnou pracovní 
dobu, práci náročnou na čas, celý dobu, práci náročnou na čas, celý 
den pracujete s lidmi a nemáte chuť den pracujete s lidmi a nemáte chuť 
se zúčastnit další skupinové akce, se zúčastnit další skupinové akce, 
můžete využít kurzy individuální. můžete využít kurzy individuální. 
Ty mají výhodu v tom, že poskytují Ty mají výhodu v tom, že poskytují 
více soukromí a čas konzultace si ur-více soukromí a čas konzultace si ur-
čujete sami.čujete sami.

V loňském roce se dvěma úspěš-V loňském roce se dvěma úspěš-
ným absolventkám podařilo shodit ným absolventkám podařilo shodit 
téměř 30 kg a rozhovor s nimi jste téměř 30 kg a rozhovor s nimi jste 
si mohli přečíst v jarních číslech časo-si mohli přečíst v jarních číslech časo-
pisu Tina.  pisu Tina.  

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

So 1.9. MUDr. Čerňanská
Ne 2.9. MUDr. Čerňanská
Po 3.9. MUDr. Čerňanská
Út 4.9. MUDr. Čerňaská
St 5.9. MUDr. Chocholová
Čt 6.9. MUDr. Dáňová
Pá 7.9. MUDr. Dáňová
So 8.9. MUDr. Chocholová
Ne 9.9. MUDr. Chocholová
Po 10.9. MUDr. Čerňanská
Út 11,9, MUDr. Matasová
St 12.9. MUDr. Chocholová
Čt 13.9. MUDr. Dáňová
Pá 14.9. MUDr. Chocholová
So 15.9. MUDr. Čerňanská

Ne 16.9. MUDr. Čerňanská
Po 17.9. MUDr. Čerňanská
Út 18.9. MUDr. Matasová
St 19.9. MUDr. Chocholová
Čt 20.9. MUDr. Dáňová
Pá 21.9. MUDr. Čerňanská
So 22.9. MUDr. Matasová
Ne 23.9. MUDr. Matasová
Po 24.9. MUDr. Čerňanská
Út 25.9. MUDr. Matasová
St 26.9. MUDr. Chocholová
Čt 28.9. MUDr. Dáňová
Pá 28.9. MUDr. Matasová
So 29.9. MUDr. Dáňová
Ne 30.9. MUDr. Dáňová

Podzim se STOBem
Podzimní kurzy snižování nad-Podzimní kurzy snižování nad-
váhy STOB začínají v neděli váhy STOB začínají v neděli 

16. 9. 2012 v 17.00 hodin 16. 9. 2012 v 17.00 hodin 
v ZŠ Bedřicha Hrozného.v ZŠ Bedřicha Hrozného.

Během podzimu se s námi mů-Během podzimu se s námi mů-
žete zúčastnit cvičebně-relaxačních  žete zúčastnit cvičebně-relaxačních  
víkendů, které jsou určeny nejen víkendů, které jsou určeny nejen 
pro absolventy kurzů snižování pro absolventy kurzů snižování 
nadváhy, ale i jejich přátelé a pro nadváhy, ale i jejich přátelé a pro 
další zájemce, kteří chtějí strávit další zájemce, kteří chtějí strávit 
víkend v příjemném kolektivu, načer-víkend v příjemném kolektivu, načer-
pat novou sílu a zacvičit si. Program pat novou sílu a zacvičit si. Program 
pobytu tvoří především pohybová ak-pobytu tvoří především pohybová ak-
tivita.tivita.

Máte možnost si zacvičit  zumbu, Máte možnost si zacvičit  zumbu, 
aerobik, P-class, overbally, power aerobik, P-class, overbally, power 
jogu. Vyzkoušíte si squash, aqua aero-jogu. Vyzkoušíte si squash, aqua aero-
bic, spinning a nordic walking. Můžete bic, spinning a nordic walking. Můžete 
využít měření skladby těla a individuál-využít měření skladby těla a individuál-
ní konzultace s výživovým poradcem.ní konzultace s výživovým poradcem.

Cvičebně-relaxační víkendy:Cvičebně-relaxační víkendy:
12. 10. – 14. 10. 2012 12. 10. – 14. 10. 2012 

- Wellness víkend v Harrachově- Wellness víkend v Harrachově
16. 11. – 18. 11. 201216. 11. – 18. 11. 2012

- Víkend plný pohybu v Havl. Brodě- Víkend plný pohybu v Havl. Brodě

Přihlášky a informace:Přihlášky a informace:
 Renata Zápotocká  Renata Zápotocká 
– výživový poradce – výživový poradce 
www.vyzivovyporadce-hubnutí.czwww.vyzivovyporadce-hubnutí.cz
tel.: 775 246 033tel.: 775 246 033

Kurz snižování nadváhy ve spolupráci
s městem Lysá nad Labem

pořádá 2. ročník akce
pro všechny příznivce

zdravého životního stylu a širokou veřejnost

 
 

Program:
9.00 - 14.00  Cvičení, prodej, ochutnávky, poradenství a měření
11.30             Výuka a krátký výlet s Nordic Walking 
      pro začátečníky i pokročilé
14.00       Přednáška s MUDr. Kateřinou Cajthamlovou

Pojišťovna Metal-Aliance zajišťuje kamion plný prevence, ve kterém 
budete mít možnost si nechat zkontrolovat svá pigmentová znaménka, 
nitrooční tlak a naučit se techniky správného čištění zubů.
Po celé dopoledne bude probíhat cvičení ve třech tělocvičnách, můžete 
vyzkoušet různé druhy pohybu pod vedením zkušených cvičitelek.
  

Rozpis cvičení 9.00 -10.00 10.00 -11.00 11.00 – 12.00
Tělocvična I. Dubble Zumba  Aerobik  Powerjoga 
Tělocvična II. Fitbally Fitbally + Overbally Bodyforming 
Tělocvična III. BOSU Zumba BOSU

V prostorách školy máte možnost ochutnat a zakoupit produkty 
zdravé výživy. Zároveň využijte poradenství kosmetických fi rem 
a určení diagnostiky vašeho zdravotního stavu. 
Nepřehlédněte přednášku MUDr. Kateřiny 
Cajthamlové, na téma „Stavba zdravého 
životního stylu“, která zároveň zodpoví vaše 
dotazy. Během dopoledne máte příležitost 
seznámit se v současné době s velmi atrak-
tivním sportem Nordic Walking - výuka s krátk-
ou procházkou, možnost zapůjčení holí. 

 Pojišťovna Metal-Aliance (kožní, oční a stomatologická 
 prevence)
  měření glykémie, cholesterolu, krevního tlaku 
  měření skladby těla (svalová hmota, tuk, BMI, 
 klidový metabolismus)
  výživové poradenství, měření nutrilandů a antioxidantů
  diagnostika přístrojem Supertronic - fi rma Energy
  měření hydratace pleti
  poradenství v péči o pleť – galvanická žehlička, lymfoven
  pomůcky pro fi tness a rehabilitaci - Posture  
  prezentace kosmetických fi rem (Ryor, Loreal, Orifl ame, 
 LR, Just)
  ochutnávky a prodej zdravé výživy ( Robi, Šmakoun, Semix, 
 Bonavita, Jerky, Polabské mlékárny, Korado, Víte co jíte, 
 Arax, Prosnax)
  Hůlky Birki - Nordic Walking, krokoměry
  kompresní leginy (Deona medi) 
  sportovní oblečení Feel JOY
  zdravé občerstvení

Vstup na Den zdraví, krásy a pohybu 
+ výuka Nordic walking - zdarma

   Cvičení 1hodina / 50,- Kč              Vstupné na přednášku 50,- Kč

DEN ZDRAVÍ, KRÁSY
A POHYBU

15.9.2012 od 9.00 hodin
v ZŠ Komenského Lysá n. L.

MUDr. EVA SKALICKÁ
PRAKTICKÁ A INTERNÍ LÉKAŘKA
Komenského 1534, Lysá nad Labem

(budova ZŠ. J. A. Komenského)
ORDINAČNÍ HODINY

PO 7.30 - 12.30 13.00 - 15.00 pro objednané pacienty
ÚT 7.30 - 12.30 13.00 - 15.00 pro objednané pacienty
ST ---------------- 12.00 - 18.00
ČT 7.30 - 12.30 -----------------
PÁ 7.30 - 12.30 -----------------

TEL.: 325 551 948
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Ten, kdo navštívil osadu Dvorce Ten, kdo navštívil osadu Dvorce 
v neděli 1. 7. 2012 odpoledne, určitě v neděli 1. 7. 2012 odpoledne, určitě 
nelitoval. Prošel vsí a stanul v úžasu nelitoval. Prošel vsí a stanul v úžasu 
před krásně vyzdobenou Kaplí ku cti před krásně vyzdobenou Kaplí ku cti 
Srdce Ježíšova. Také sousední parčík Srdce Ježíšova. Také sousední parčík 
u pomníku padlých se ztrácel pod zá-u pomníku padlých se ztrácel pod zá-
plavou květin. V tomto krásném pro-plavou květin. V tomto krásném pro-
středí sloužil po druhé hodině odpo-středí sloužil po druhé hodině odpo-
lední P. Pavel Porochnavec pobožnost. lední P. Pavel Porochnavec pobožnost. 
Přítomní občané nebyli jen pasivními Přítomní občané nebyli jen pasivními 
diváky, ale obdrželi notové listy a na diváky, ale obdrželi notové listy a na 
chvíli utvořili velké pěvecké těleso. chvíli utvořili velké pěvecké těleso. 
Za zvuků varhan zpívali společně Za zvuků varhan zpívali společně 
s paní D. Drahovzalovou chrámové s paní D. Drahovzalovou chrámové 
písně. Na závěr této části P. Poroch-písně. Na závěr této části P. Poroch-
navec všem přítomným požehnal.navec všem přítomným požehnal.

Pak už byl čas na zábavu. Na Pak už byl čas na zábavu. Na 
prostranství za pomníkem byly pro prostranství za pomníkem byly pro 
návštěvníky připraveny pouťové dob-návštěvníky připraveny pouťové dob-
roty, k dostání byly i výborné koláče z roty, k dostání byly i výborné koláče z 
požární zbrojnice, k poslechu a tanci požární zbrojnice, k poslechu a tanci 

hrála oblíbená Šporkovjanka za říze-hrála oblíbená Šporkovjanka za říze-
ní pana Dr. Kořínka. Ani děti nepřišly ní pana Dr. Kořínka. Ani děti nepřišly 
zkrátka. Zabavily se hrami ve Fajn zkrátka. Zabavily se hrami ve Fajn 
klubu nebo při divadelním představe-klubu nebo při divadelním představe-
ní. Malí odvážlivci si mohli nechat oz-ní. Malí odvážlivci si mohli nechat oz-
dobit tvář květinovým nebo zvířecím dobit tvář květinovým nebo zvířecím 
motivem. Nejlepším osvěžením pro motivem. Nejlepším osvěžením pro 
ně však byla „pěna“ v režii dvorec-ně však byla „pěna“ v režii dvorec-
kých hasičů.kých hasičů.

Všichni návštěvníci slavnosti dostali Všichni návštěvníci slavnosti dostali 
od osadního výboru květiny. Nedělní od osadního výboru květiny. Nedělní 
odpoledne bylo příležitostí k milému odpoledne bylo příležitostí k milému 
setkání s mnoha lidmi, kteří byli na setkání s mnoha lidmi, kteří byli na 
dvorecké pouti již podruhé. Organizá-dvorecké pouti již podruhé. Organizá-
toři si zaslouží poděkování a obdiv za toři si zaslouží poděkování a obdiv za 
to, že s minimem prostředků dokázali to, že s minimem prostředků dokázali 
připravit takovou akci. A pro ty, kteří připravit takovou akci. A pro ty, kteří 
ještě na pouti ve Dvorcích nebyli – ještě na pouti ve Dvorcích nebyli – 
příští rok neváhejte a přijďte!příští rok neváhejte a přijďte!

Miloš DvořákMiloš Dvořák
tajemník MěÚ Lysá n. L.tajemník MěÚ Lysá n. L.

Slavnost plná květů

 až 5O OOO Kč

 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců

 hotovost až do domu

 nejvýhodnější podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz
Hledáme nové obchodní zástupce

Stačí jednou zavolat!
 84O 111 177

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

 777 76O 971

k03-90x100_personal_CB.indd   1 23.1.2012   13:41:29

Vážení tancechtiví zájemci!Vážení tancechtiví zájemci!
Taneční klub dospělých Lysá nad Taneční klub dospělých Lysá nad 

Labem pořádá i v letošním roce pod Labem pořádá i v letošním roce pod 
vedením tanečního mistra Jiřího Pixy, vedením tanečního mistra Jiřího Pixy, 
vedoucího tanečního klubu STK Pra-vedoucího tanečního klubu STK Pra-
ha, absolventa Trenérské školy UK ha, absolventa Trenérské školy UK 
FTVS obor tanec a fi nalisty mistrov-FTVS obor tanec a fi nalisty mistrov-
ství republiky, ství republiky, Taneční pro dospělé, Taneční pro dospělé, 
pro začátečníky i mírně pokročilé, pro začátečníky i mírně pokročilé, 
manželské i nemanželské páry.manželské i nemanželské páry.

Taneční hodiny se konají ve velkém Taneční hodiny se konají ve velkém 
sále Kulturního domu v Milovicích sále Kulturního domu v Milovicích 
( ul. 5.května č.p. 101). Kurzy budou ( ul. 5.května č.p. 101). Kurzy budou 
probíhat počínaje dnem 20. 9. 2012 probíhat počínaje dnem 20. 9. 2012 
(celkem 10  večerů), každý čtvrtek (celkem 10  večerů), každý čtvrtek 
od 19.30 hodin. Cena celého kurzu od 19.30 hodin. Cena celého kurzu 
bude upřesněna před zahájením ta-bude upřesněna před zahájením ta-
nečních dle ceny za pronájem sálu. nečních dle ceny za pronájem sálu. 
V loňském roce byla cena kurzu V loňském roce byla cena kurzu 
(10 večerů) 1200 Kč za osobu, tedy (10 večerů) 1200 Kč za osobu, tedy 
2400 Kč za pár. Pořadatel si vyhrazuje 2400 Kč za pár. Pořadatel si vyhrazuje 
právo změny termínu lekcí.právo změny termínu lekcí.

Chcete-li se přihlásit do našich Chcete-li se přihlásit do našich 
kurzů, můžete se přihlásit buď for-kurzů, můžete se přihlásit buď for-
mou komentáře na webové stránky mou komentáře na webové stránky 
Tanečního klubu dospělých Lysá Tanečního klubu dospělých Lysá 

nad Labem, nad Labem, www.tkdlysa.estranky.czwww.tkdlysa.estranky.cz 
(jméno, příjmení obou zájemců - be-(jméno, příjmení obou zájemců - be-
reme pouze páry) nebo osobně ve reme pouze páry) nebo osobně ve 
Zlatnictví TOPAZ u Tondlů, Českoslo-Zlatnictví TOPAZ u Tondlů, Českoslo-
venské armády 26, Lysá nad Labem venské armády 26, Lysá nad Labem 
(tel.: 723 011 135) popřípadě přímo (tel.: 723 011 135) popřípadě přímo 
na první taneční hodině v Milovicích.na první taneční hodině v Milovicích.

Úhrady kurzovného:Úhrady kurzovného:
• na bankovní účet TKD (43-356• na bankovní účet TKD (43-356
 3990267/0100, Komerční banka,  3990267/0100, Komerční banka, 
 a.s.), na první hodinu pak přineste  a.s.), na první hodinu pak přineste 
 kopii výpisu. Pro dohledání, pro- kopii výpisu. Pro dohledání, pro-
 síme, do zprávy pro příjemce na- síme, do zprávy pro příjemce na-
 pište Taneční pro dospělé 2012  pište Taneční pro dospělé 2012 
 a Vaše jméno a příjmení  a Vaše jméno a příjmení 
• v hotovosti ve Zlatnictví TOPAZ • v hotovosti ve Zlatnictví TOPAZ 
 u Tondlů v Lysé nad Labem  u Tondlů v Lysé nad Labem 
• v hotovosti přímo na první taneč-• v hotovosti přímo na první taneč-
 ní hodině v Milovicích ní hodině v Milovicích

Přijďte se naučit a zdokonalit Přijďte se naučit a zdokonalit 
základy standardních a latinsko-základy standardních a latinsko-
amerických tanců. Těšíme se na Vaší amerických tanců. Těšíme se na Vaší 
účast. účast. 

Miloslav Škoch                                                                                                                              Miloslav Škoch                                                                                                                              
předseda TKD Lysá nad Labempředseda TKD Lysá nad Labem

Taneční pro dospělé, podzim 2012

Areál Evangelického sboruAreál Evangelického sboru
Bude otevřen 8. září a 9. září v do-Bude otevřen 8. září a 9. září v do-

bě od 9.00  do 18.00 hodin. Prohlíd-bě od 9.00  do 18.00 hodin. Prohlíd-
ka areálu s výkladem bude po oba ka areálu s výkladem bude po oba 
dny v 11.00, 15.00 a 17.00 hodin.dny v 11.00, 15.00 a 17.00 hodin.
Vstup volný.Vstup volný.

Kostel sv. Jana KřtiteleKostel sv. Jana Křtitele
Bude otevřen v sobotu 15. září Bude otevřen v sobotu 15. září 

v době od 10.00 do 14.00 hodin. v době od 10.00 do 14.00 hodin. 
Vstup volný. Vstup volný. 

Koncert hornisty Radka Baboráka Koncert hornisty Radka Baboráka 
a Baborák Ensemble se koná v sobo-a Baborák Ensemble se koná v sobo-
tu 15. září od 17.00 hodin. Předpro-tu 15. září od 17.00 hodin. Předpro-
dej vstupenek v Městské knihovně dej vstupenek v Městské knihovně 

Co nabídnou Dny evropského 
dědictví v Lysé nad Labem 2012?

Lysá nad Labem, prodej lístků od Lysá nad Labem, prodej lístků od 
16.00 hodin u kostela. Vstupné 200,- 16.00 hodin u kostela. Vstupné 200,- 
Kč.Kč.

Augustiniánský klášterAugustiniánský klášter
Bude otevřen v sobotu 8. září Bude otevřen v sobotu 8. září 

v době od 10 .00 do 16.00 hodin.v době od 10 .00 do 16.00 hodin.
Přednáška “Rudolf II. a Habs-Přednáška “Rudolf II. a Habs-

burkové mezi Brandýsem, Lysou burkové mezi Brandýsem, Lysou 
a Benátkami” se koná v sobotu a Benátkami” se koná v sobotu 
8. září od 13.00 hodin. Vstup volný.8. září od 13.00 hodin. Vstup volný.

Přednáška “Astronomie na dvo-Přednáška “Astronomie na dvo-
ře Rudolfa II.” se koná v sobotu ře Rudolfa II.” se koná v sobotu 
8. září od 15.00 hodin. Vstup volný.8. září od 15.00 hodin. Vstup volný.

Městská knihovnaMěstská knihovna
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Jak prožít sobotní odpoledne Jak prožít sobotní odpoledne 
s vnoučaty, kam s nimi jít, aby pro-s vnoučaty, kam s nimi jít, aby pro-
žili hezké odpoledne? Jaké bylo mé žili hezké odpoledne? Jaké bylo mé 
příjemné překvapení, když v zá-příjemné překvapení, když v zá-
meckém parku bylo dne 21. 7. 2012 meckém parku bylo dne 21. 7. 2012 
pro děti zábavné odpoledne s hud-pro děti zábavné odpoledne s hud-
bou, soutěžemi i tancem a dokon-bou, soutěžemi i tancem a dokon-
ce se rozdávali pak i odměny. Naši ce se rozdávali pak i odměny. Naši 
kluci se s chutí a hlavně radostí za-kluci se s chutí a hlavně radostí za-
pojili do všech aktivit a pro mě pak pojili do všech aktivit a pro mě pak 
byl nejhorší moment jim říct, že už byl nejhorší moment jim říct, že už 
je opravdu konec a musíme domů. je opravdu konec a musíme domů. 

Dětské odpoledne v letním kině
Nechtěli to pochopit, nechtěli opus-Nechtěli to pochopit, nechtěli opus-
tit park, šlo se i s pláčem. Chci tímto tit park, šlo se i s pláčem. Chci tímto 
upřímně poděkovat pracovníkům upřímně poděkovat pracovníkům 
zdejšího kina, kteří se na této akci zdejšího kina, kteří se na této akci 
podíleli. Jistě to nebylo jednoduché, podíleli. Jistě to nebylo jednoduché, 
ale udělali velkou radost přítom-ale udělali velkou radost přítom-
ným dětem a nepochybuji o tom, že ným dětem a nepochybuji o tom, že 
i všem přítomným rodičům. Ještě jed-i všem přítomným rodičům. Ještě jed-
nou, díky vám, pořadatelé této úspěš-nou, díky vám, pořadatelé této úspěš-
né akce a díky i za to, že park začíná né akce a díky i za to, že park začíná 
žít kulturou.žít kulturou.

 Š. Sádlíková Š. Sádlíková

XIII. ročník soutěžní výstavy 
Šikovné ruce našich seniorů pro radost a potěšení   

Ve dnech 14. – 17. 6. 2012 se usku-Ve dnech 14. – 17. 6. 2012 se usku-
tečnil XIII. ročník soutěžní výstavy tečnil XIII. ročník soutěžní výstavy 
Šikovné ruce našich seniorů pro Šikovné ruce našich seniorů pro 
radost a potěšeníradost a potěšení na Výstavišti v Lysé  na Výstavišti v Lysé 
nad Labem v rámci výstavy Senior – nad Labem v rámci výstavy Senior – 
Handicap: aktivní život. Handicap: aktivní život. 

Své obdivuhodné práce vystavova-Své obdivuhodné práce vystavova-
lo tisíc seniorů z celé České republiky lo tisíc seniorů z celé České republiky 
a paní Marie Ctiborová, která žije řadu a paní Marie Ctiborová, která žije řadu 
let v USA. Soutěže se zúčastnilo 61 let v USA. Soutěže se zúčastnilo 61 
domovů pro seniory, 25 organizací domovů pro seniory, 25 organizací 
pečovatelských služeb, 22 klubů pro pečovatelských služeb, 22 klubů pro 
seniory včetně sdružení SPCCH, Sva-seniory včetně sdružení SPCCH, Sva-
zu zdravotně postižených a Klubu Par-zu zdravotně postižených a Klubu Par-
kinson, 39 jednotlivců a 29 jednotlivců kinson, 39 jednotlivců a 29 jednotlivců 
v hobby kategorii. v hobby kategorii. 

V expozici Šikovné ruce našich se-V expozici Šikovné ruce našich se-
niorů návštěvníci obdivovali celkem niorů návštěvníci obdivovali celkem 
3 800 prací. Stejně jako v předcházejí-3 800 prací. Stejně jako v předcházejí-
cích ročnících nechyběla fotografi cká cích ročnících nechyběla fotografi cká 
soutěž, v letošním roce na téma „Ne-soutěž, v letošním roce na téma „Ne-
opakovatelný okamžik“ zachycený na  opakovatelný okamžik“ zachycený na  
178 fotografi ích. V literární soutěži 178 fotografi ích. V literární soutěži 
jsme si mohli přečíst 118 zdařilých jsme si mohli přečíst 118 zdařilých 
prací - básní a próz na téma „Nikdy prací - básní a próz na téma „Nikdy 
nevíme, co několika slovy může-nevíme, co několika slovy může-
me vykonat.“ Horníček. Zajímavé me vykonat.“ Horníček. Zajímavé 
byly počítačové prezentace na téma byly počítačové prezentace na téma 
„Svět je hezký a stojí za něj bojovat“ „Svět je hezký a stojí za něj bojovat“ 
Hemingway, kdy i v této oblasti byli Hemingway, kdy i v této oblasti byli 
někteří tvůrci ve věku nad 80 let. Vysta-někteří tvůrci ve věku nad 80 let. Vysta-
vovatelů ve věku nad 80, 90 let a výševovatelů ve věku nad 80, 90 let a výše
bylo 30 % z celkového počtu. Nejstar-bylo 30 % z celkového počtu. Nejstar-
ší vystavovatelkou v letošním roce ve ší vystavovatelkou v letošním roce ve 
věku 99 let byla paní Marie Vondrová věku 99 let byla paní Marie Vondrová 
z Domova pro seniory sv. Jiří z Plzně.z Domova pro seniory sv. Jiří z Plzně.

Slavnostní vyhodnocení soutěže Slavnostní vyhodnocení soutěže 
s kulturním programem v pátek s kulturním programem v pátek 
15. 6. moderoval Jožka Šmukař 15. 6. moderoval Jožka Šmukař 
a oceněno bylo 60 soutěžících. a oceněno bylo 60 soutěžících. 

Mezi oceněnými občany  z našeho Mezi oceněnými občany  z našeho 
okolí jsou: pan Rudolf Heller z Lysé okolí jsou: pan Rudolf Heller z Lysé 
nad Labem za vyřezávaný obraz tuli-nad Labem za vyřezávaný obraz tuli-
pánů ze dřeva, Jindra Jechová z Mi-pánů ze dřeva, Jindra Jechová z Mi-
lovic z denního stacionáře za obrázky lovic z denního stacionáře za obrázky 
z kůže a Marcela Nováčková též z den-z kůže a Marcela Nováčková též z den-
ního stacionáře v Milovicích za slona ního stacionáře v Milovicích za slona 
pleteného z papíru.pleteného z papíru.

Za zmínku také stojí porotou oce-Za zmínku také stojí porotou oce-
něná práce pana Jaroslava Urbana něná práce pana Jaroslava Urbana 
z Poříčan a jeho kouzla s pěstováním z Poříčan a jeho kouzla s pěstováním 
bonsají.  Návštěvníky výstavy i sou-bonsají.  Návštěvníky výstavy i sou-
těžní porotu zaujaly vyšívané obrazy těžní porotu zaujaly vyšívané obrazy 
vnoučat podle fotografi í od Hany Po-vnoučat podle fotografi í od Hany Po-
lické z Městce Králové, která vyhrála lické z Městce Králové, která vyhrála 
v anketě návštěvníka výstavy - práce, v anketě návštěvníka výstavy - práce, 
která mě zaujala. V anketě také ná-která mě zaujala. V anketě také ná-
vštěvníci ocenili nápaditost ozdobe-vštěvníci ocenili nápaditost ozdobe-
ných předmětů denní potřeby tech-ných předmětů denní potřeby tech-
nikou pletením z papíru paní Marie nikou pletením z papíru paní Marie 
Kolínské ze Semic. Kolínské ze Semic. 

Zvláště blahopřejeme Domovu Zvláště blahopřejeme Domovu 
Na Zámku v Lysé nad Labem k zís-Na Zámku v Lysé nad Labem k zís-

kání mimořádného ocenění Ceny kání mimořádného ocenění Ceny 
ministra práce a sociálních věcí Dr. ministra práce a sociálních věcí Dr. 
Ing. Jaromíra Drábka, a to jak za sou-Ing. Jaromíra Drábka, a to jak za sou-
těžní expozici, tak za účast na všech těžní expozici, tak za účast na všech 
13. ročnících soutěže, dále za aktivní 13. ročnících soutěže, dále za aktivní 
život v domově a za kulturní vystou-život v domově a za kulturní vystou-
pení hudební skupiny  Šporkjovanky pení hudební skupiny  Šporkjovanky 
pod vedením MVDr. Kořínka.pod vedením MVDr. Kořínka.

Byla udělena ještě další Zvláštní Byla udělena ještě další Zvláštní 
ocenění: Cena ČAPS - Domu s pečo-ocenění: Cena ČAPS - Domu s pečo-
vatelskou službou Brandýs nad La-vatelskou službou Brandýs nad La-
bem - Stará Boleslav, Cena APSS ČR bem - Stará Boleslav, Cena APSS ČR 
– Domovu pro seniory Zahradní měs-– Domovu pro seniory Zahradní měs-
to Praha 10, Cena náměstka hejtma-to Praha 10, Cena náměstka hejtma-
na Ing. Miloše Petery - Domovu pro na Ing. Miloše Petery - Domovu pro 
seniory Praha 8, Ďáblice a Cena naší seniory Praha 8, Ďáblice a Cena naší 
společnosti CSZS Poděbrady o.p.s. společnosti CSZS Poděbrady o.p.s. 
Klubům seniorů Statutárního města Klubům seniorů Statutárního města 
Havířov.Havířov.

S výsledky soutěže v jednotlivých S výsledky soutěže v jednotlivých 
oblastech se můžete seznámit na na-oblastech se můžete seznámit na na-
šich internetových stránkách šich internetových stránkách www.www.
centrum-podebrady.infocentrum-podebrady.info a zároveň  a zároveň 
si ve fotogalerii prohlédnout vysta-si ve fotogalerii prohlédnout vysta-
vované práce a fotografi e z průběhu vované práce a fotografi e z průběhu 
výstavy. výstavy. 

V neděli odpoledne proběhlo vyhlá-V neděli odpoledne proběhlo vyhlá-
šení výsledků dětské výtvarné soutěže šení výsledků dětské výtvarné soutěže 
s vystoupením Standy Hložka a veli-s vystoupením Standy Hložka a veli-
ce hezkým vystoupením dětí ze ZUŠ ce hezkým vystoupením dětí ze ZUŠ 
F. A. Šporka z Lysé nad Labem. Bě-F. A. Šporka z Lysé nad Labem. Bě-
hem nedělního slavnostního pro-hem nedělního slavnostního pro-
gramu byly vyhlášeny také výsledky gramu byly vyhlášeny také výsledky 
ankety návštěvníka a soutěže, kterou ankety návštěvníka a soutěže, kterou 
pořádalo Výstaviště v Lysé nad Labem pořádalo Výstaviště v Lysé nad Labem 
– Svět mých radostí – pro hendikepo-– Svět mých radostí – pro hendikepo-
vané umělce.vané umělce.

Výstavu navštívilo i mnoho vý-Výstavu navštívilo i mnoho vý-
znamných hostů, všichni byli mile znamných hostů, všichni byli mile 
překvapeni šikovností a umem našich překvapeni šikovností a umem našich 
seniorů a zvyšováním kvality vystavo-seniorů a zvyšováním kvality vystavo-
vaných prací. Milým hostem byla paní vaných prací. Milým hostem byla paní 
PhDr. Světlana Lavičková, redaktorka PhDr. Světlana Lavičková, redaktorka 
Českého rozhlasu 2, která přijela na Českého rozhlasu 2, která přijela na 
výstavu natočit rozhovory s vystavova-výstavu natočit rozhovory s vystavova-
teli a Šikovným rukám seniorů věno-teli a Šikovným rukám seniorů věno-
vala své páteční vysílání. vala své páteční vysílání. 

Pro mě jedním z mnoha velkých Pro mě jedním z mnoha velkých 
zážitků těchto dnů bylo předání soci-zážitků těchto dnů bylo předání soci-
álního automobilu pro naše lysecké álního automobilu pro naše lysecké 
středisko, chtěla bych poděkovat všem středisko, chtěla bych poděkovat všem 
sponzorům. sponzorům. 

Během výstavy jsem měla mož-Během výstavy jsem měla mož-
nost hovořit s lidmi, kteří ve stáncích nost hovořit s lidmi, kteří ve stáncích 
prezentovali ukázky různých tech-prezentovali ukázky různých tech-
nik. Všichni jsme se shodli, že se na nik. Všichni jsme se shodli, že se na 
této výstavě již pravidelně setkávají této výstavě již pravidelně setkávají 
mezi sebou a též s některými ná-mezi sebou a též s některými ná-
vštěvníky. Těší se na společné chví-vštěvníky. Těší se na společné chví-
le, předávají si zkušenosti, vznikají le, předávají si zkušenosti, vznikají 
nová přátelství.  Mnozí návštěvníci, nová přátelství.  Mnozí návštěvníci, 
jak můžeme sledovat podle kroniky jak můžeme sledovat podle kroniky 
a anketních lístků, se na výstavu rádi a anketních lístků, se na výstavu rádi 
vrací a jezdí často opravdu z daleka. vrací a jezdí často opravdu z daleka. 
Jeden 70 letý pán přijel na kole až Jeden 70 letý pán přijel na kole až 
z Litoměřic. z Litoměřic. 

A co nás organizátory ještě veli-A co nás organizátory ještě veli-
ce těší? Že se na výstavě setkávají ce těší? Že se na výstavě setkávají 
všechny generace – děti a vnoučata všechny generace – děti a vnoučata 
se přijdou podívat na vyhodnocení se přijdou podívat na vyhodnocení 
soutěže seniorů a babičky zase přijdou soutěže seniorů a babičky zase přijdou 
podpořit děti na vyhodnocení dětské podpořit děti na vyhodnocení dětské 
soutěže a prohlédnout si všechny prá-soutěže a prohlédnout si všechny prá-
ce.  V letošním roce navštívilo výstavu ce.  V letošním roce navštívilo výstavu 
15 000 návštěvníků. 15 000 návštěvníků. 

Čtyři výstavní dny rychle uběhly, Čtyři výstavní dny rychle uběhly, 
zanechaly však mnoho radostných zanechaly však mnoho radostných 
zážitků a vzpomínek a věřím, že i úcty zážitků a vzpomínek a věřím, že i úcty 
ke stáří a inspirace do dalšího ročníku. ke stáří a inspirace do dalšího ročníku. 

Chtěla bych poděkovat všem účastní-Chtěla bych poděkovat všem účastní-
kům soutěže za krásné práce, dobro-kům soutěže za krásné práce, dobro-
volníkům z Klubu důchodců v Lysé volníkům z Klubu důchodců v Lysé 
nad Labem, paní Daně Skálové za po-nad Labem, paní Daně Skálové za po-
moc při organizaci výstavy a kolegy-moc při organizaci výstavy a kolegy-
ním za všechnu práci nad rámec pra-ním za všechnu práci nad rámec pra-
covních povinností, kterou věnovaly covních povinností, kterou věnovaly 
s láskou přípravě a organizaci celé s láskou přípravě a organizaci celé 
akce. Za vkusné uspořádání prací akce. Za vkusné uspořádání prací 
a celé expozice patří poděkování a celé expozice patří poděkování 
aranžérkám paní Janě Jakubálové, aranžérkám paní Janě Jakubálové, 
Aleně Rambouskové a Petře Šink-Aleně Rambouskové a Petře Šink-
majerové z Lysé nad Labem a Libuši majerové z Lysé nad Labem a Libuši 
Benešové z Mladé Boleslavi. Děku-Benešové z Mladé Boleslavi. Děku-
jeme všem sponzorům za fi nanční jeme všem sponzorům za fi nanční 
podporu. Zejména Středočeskému podporu. Zejména Středočeskému 
kraji, Fondu kultury a obnovy pamá-kraji, Fondu kultury a obnovy pamá-
tek a Ministerstvu kultury za fi nanční tek a Ministerstvu kultury za fi nanční 
dotaci na uspořádání této akce. Velice dotaci na uspořádání této akce. Velice 

děkujeme vstřícnosti, ochotě a spo-děkujeme vstřícnosti, ochotě a spo-
lupráci Výstavišti v Lysé nad Labem, lupráci Výstavišti v Lysé nad Labem, 
které nám pronajímá výstavní plochu které nám pronajímá výstavní plochu 
zdarma, zajistí potřebné technické zdarma, zajistí potřebné technické 
zázemí a dá možnost volných vstu-zázemí a dá možnost volných vstu-
penek účastníkům soutěže. Bez této penek účastníkům soutěže. Bez této 
podpory Výstaviště by se tato krásná podpory Výstaviště by se tato krásná 
akce nemohla uskutečnit a již 11 let akce nemohla uskutečnit a již 11 let 
se rozvíjet.se rozvíjet.

Za organizátory soutěže Za organizátory soutěže 
Centra sociálních a zdravotních Centra sociálních a zdravotních 

služeb Poděbrady o.p.s.služeb Poděbrady o.p.s.
Součková VěraSoučková Věra
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Sbor dobrovolných hasičů ve Sbor dobrovolných hasičů ve 
Dvorcích opět trumfoval. Povedlo Dvorcích opět trumfoval. Povedlo 
se pro jejich činnost získat nové vo-se pro jejich činnost získat nové vo-
zidlo a to Ford Transit pro přepravu zidlo a to Ford Transit pro přepravu 
osob a materiálu. Starosta sboru osob a materiálu. Starosta sboru 
Petr Nenutil s výborem SDH již Petr Nenutil s výborem SDH již 
delší dobu hledali řešení k získání delší dobu hledali řešení k získání 
nového vozidla za doposud použí-nového vozidla za doposud použí-
vané – Škoda Favorit, které bylo již vané – Škoda Favorit, které bylo již 
vyřazeno z provozu pro technickou vyřazeno z provozu pro technickou 
nezpůsobilost a opotřebení. Ve sna-nezpůsobilost a opotřebení. Ve sna-
ze získat vozidlo pomáhalo i vedení ze získat vozidlo pomáhalo i vedení 
městského úřadu Lysá nad Labem, městského úřadu Lysá nad Labem, 
leč fi nanční možnosti nedosahovaly leč fi nanční možnosti nedosahovaly 
přes veškeré úsilí žádného výsledku. přes veškeré úsilí žádného výsledku. 
A snaha dvoreckých hasičů nevyšla A snaha dvoreckých hasičů nevyšla 
nadarmo. Po delším jednání sta-nadarmo. Po delším jednání sta-
rosty SDH Petra  Nenutila a velitele rosty SDH Petra  Nenutila a velitele 
jednotky Vladimíra Švásty s fi rmou jednotky Vladimíra Švásty s fi rmou 
Metrostav Praha a.s. pod vedením Metrostav Praha a.s. pod vedením 
prezidenta společnosti pana Ing. prezidenta společnosti pana Ing. 
Jiřího Bělohlava a pracovníka au-Jiřího Bělohlava a pracovníka au-
todopravy pana Jaroslava Zahrad-todopravy pana Jaroslava Zahrad-
níka, došly obě strany při dodržení níka, došly obě strany při dodržení 
podmínek ke shodě na získání již podmínek ke shodě na získání již 
zmíněného vozidla. Jednání byla zmíněného vozidla. Jednání byla 
zdlouhavá, avšak konstruktivní a s zdlouhavá, avšak konstruktivní a s 
výsledkem spokojenosti obou stran. výsledkem spokojenosti obou stran. 
Nezbylo tedy po získání vozidla nic, Nezbylo tedy po získání vozidla nic, 
než vzhledem k jeho již částečnému než vzhledem k jeho již částečnému 
užívání, jej připravit pro provoz hasi-užívání, jej připravit pro provoz hasi-

Nové vozidlo pro hasiče ve Dvorcích
čů. A zde je potřeba říci, že hasičům čů. A zde je potřeba říci, že hasičům 
ve Dvorcích pomohlo město Lysá ve Dvorcích pomohlo město Lysá 
n. L. jako zřizovatel a se souhlasem n. L. jako zřizovatel a se souhlasem 
starosty panem Mgr. Jiřím Havel-starosty panem Mgr. Jiřím Havel-
kou byly provedeny nezbytné úpravy kou byly provedeny nezbytné úpravy 
k plnohodnotnému zařazení vozidla k plnohodnotnému zařazení vozidla 
do IZS. Firma Progresservis v Sibři-do IZS. Firma Progresservis v Sibři-
ně pak vozidlo vybavila výstražným ně pak vozidlo vybavila výstražným 
a zvukovým světelným zařízením a zvukovým světelným zařízením 
včetně polepů.včetně polepů.

Vozidlo bude nadále užíváno také, Vozidlo bude nadále užíváno také, 
a to je potřeba podotknout, k pře-a to je potřeba podotknout, k pře-
pravě hasičské mládeže na soutěže pravě hasičské mládeže na soutěže 
pořádané nejen okrskem Lysá nad pořádané nejen okrskem Lysá nad 
Labem, ale také na soutěže okresní Labem, ale také na soutěže okresní 
či krajské. V minulosti jsme se účast-či krajské. V minulosti jsme se účast-
nili těchto soutěží, ale museli jsme nili těchto soutěží, ale museli jsme 
zajišťovat přepravu pomocí sponzo-zajišťovat přepravu pomocí sponzo-
rů, nebo sousedních sborů. rů, nebo sousedních sborů. 

Závěrem už jen, že vozidlo Ford Závěrem už jen, že vozidlo Ford 
tranzit je od 1. 7. 2012 plně v pro-tranzit je od 1. 7. 2012 plně v pro-
vozu pro SDH Dvorce, poděkování vozu pro SDH Dvorce, poděkování 
tímto starostovi SDH a kolektivu tímto starostovi SDH a kolektivu 
lidí, kteří mají nemalý podíl na lidí, kteří mají nemalý podíl na 
jeho získání a  popřejme tedy mno-jeho získání a  popřejme tedy mno-
ho užitečných kilometrů, co nej-ho užitečných kilometrů, co nej-
méně ostrých zásahů a co nejvíce méně ostrých zásahů a co nejvíce 
úspěchů hasičům, ale i mládeži v úspěchů hasičům, ale i mládeži v 
hasičském a sportovním klání na-hasičském a sportovním klání na-
šeho regionu.šeho regionu.

Za SDH výbor SDHZa SDH výbor SDH

Dne 14. června 2012 byl v prosto-Dne 14. června 2012 byl v prosto-
rách Výstaviště v Lysé nad Labem rách Výstaviště v Lysé nad Labem 
slavnostně předán Centru sociálních slavnostně předán Centru sociálních 
a zdravotních služeb Poděbrady a zdravotních služeb Poděbrady 
o.p.s. fi rmou Kompakt s.r.o. osobní o.p.s. fi rmou Kompakt s.r.o. osobní 
vůz Renault Kangoo. vůz Renault Kangoo. 

V rámci projektu „Sociální auto-V rámci projektu „Sociální auto-
mobil“ bylo touto cestou předáno mobil“ bylo touto cestou předáno 
již 350 automobilů organizacím již 350 automobilů organizacím 
zabývajícím se veřejně prospěšnou zabývajícím se veřejně prospěšnou 
činností. Pro společnost Centrum činností. Pro společnost Centrum 
sociálních a zdravotních služeb je sociálních a zdravotních služeb je 
to již druhý vůz v pořadí. První byl to již druhý vůz v pořadí. První byl 
předán v dubnu 2011 pro Středis-předán v dubnu 2011 pro Středis-
ko sociálních a zdravotních služeb ko sociálních a zdravotních služeb 
v Městci Králové. v Městci Králové. 

Tento nově převzatý automobil Tento nově převzatý automobil 
bude společnost CSZS Poděbrady bude společnost CSZS Poděbrady 
o.p.s. využívat ve Středisku soci-o.p.s. využívat ve Středisku soci-
álních a zdravotních služeb v Lysé álních a zdravotních služeb v Lysé 
nad Labem k zajištění sociálních nad Labem k zajištění sociálních 
služeb – pečovatelské služby, osob-služeb – pečovatelské služby, osob-
ní asistence, služby denní stacionář ní asistence, služby denní stacionář 
a terénních odlehčovacích služeb. a terénních odlehčovacích služeb. 
Středisko zajišťuje služby v Lysé nad Středisko zajišťuje služby v Lysé nad 
Labem a v 16 přilehlých obcích např. Labem a v 16 přilehlých obcích např. 
ve Zbožíčku, Milovicích, v Přerově ve Zbožíčku, Milovicích, v Přerově 
nad Labem, v Kounicích, Bříství nad Labem, v Kounicích, Bříství 
a v dalších obcích. Sociální a zdra-a v dalších obcích. Sociální a zdra-
votní služby poskytujeme nejen votní služby poskytujeme nejen 
v pracovní dny, ale i o víkendech v pracovní dny, ale i o víkendech 
a svátcích podle individuálních a svátcích podle individuálních 
potřeb našich klientů. V součas-potřeb našich klientů. V součas-
né době pomáháme 325 klientům, né době pomáháme 325 klientům, 
z nichž 190 jich žije v Lysé nad La-z nichž 190 jich žije v Lysé nad La-
bem a větší třetina v okolních obcích. bem a větší třetina v okolních obcích. 
Naším cílem je pomáhat občanům, Naším cílem je pomáhat občanům, 
kteří se jsou v nepříznivé sociální si-kteří se jsou v nepříznivé sociální si-
tuaci a potřebují pomoc se základní-tuaci a potřebují pomoc se základní-
mi životními a osobními potřebami. mi životními a osobními potřebami. 
Naším posláním je podpora občanů, Naším posláním je podpora občanů, 
aby mohli vést soběstačný a důstojný aby mohli vést soběstačný a důstojný 
život ve vlastním domácím prostředí. život ve vlastním domácím prostředí. 

Chtěli bychom co nejsrdečněji Chtěli bychom co nejsrdečněji 
poděkovat fi rmě Kompakt s.r.o., poděkovat fi rmě Kompakt s.r.o., 
která stojí za ušlechtilou myšlen-která stojí za ušlechtilou myšlen-
kou předávání „Sociálního auto-kou předávání „Sociálního auto-
mobilu“ pomáhajícím organizacím mobilu“ pomáhajícím organizacím 

Poděkování za „sociální automobil“

a zejména manželům Maruškovým a zejména manželům Maruškovým 
z Jablonce nad Nisou, kteří oslovovali z Jablonce nad Nisou, kteří oslovovali 
sponzory. Největší poděkování ale pa-sponzory. Největší poděkování ale pa-
tří sponzorům fi nančně se podílejícím tří sponzorům fi nančně se podílejícím 
na nákupu tohoto vozidla. Finanční na nákupu tohoto vozidla. Finanční 
prostředky poskytlo 42 sponzorů, prostředky poskytlo 42 sponzorů, 
jejichž loga jsou vylepena na kapo-jejichž loga jsou vylepena na kapo-
tě automobilu. Konkrétně bychom tě automobilu. Konkrétně bychom 
rádi vyjádřili své poděkování těmto rádi vyjádřili své poděkování těmto 
fi rmám: AGROMASO spol. s r.o., fi rmám: AGROMASO spol. s r.o., 
Alena BOUMOVÁ Milovice, ATLAS Alena BOUMOVÁ Milovice, ATLAS 
AUDIT s.r.o., AUMA – Servopoho-AUDIT s.r.o., AUMA – Servopoho-
ny spol. s r.o., BEK s.r.o., Belbog ny spol. s r.o., BEK s.r.o., Belbog 
s.r.o.  Milovice,  BEMUDAN, s.r.o., s.r.o.  Milovice,  BEMUDAN, s.r.o., 
BPS Chrášťany, CAD – PRO spol. BPS Chrášťany, CAD – PRO spol. 
s r.o., Č.O.S. spol. s r.o., DAGROS, s r.o., Č.O.S. spol. s r.o., DAGROS, 
s.r.o., EKOTECHNIK Czech, s.r.o., s.r.o., EKOTECHNIK Czech, s.r.o., 
Elektrizace železnic Praha a.s., Fia-Elektrizace železnic Praha a.s., Fia-
la Milovice, GOLDI s.r.o., Ing. Pa-la Milovice, GOLDI s.r.o., Ing. Pa-
vel MIKÉSKA, Jana MAKOVSKÁ, vel MIKÉSKA, Jana MAKOVSKÁ, 
JOKEY PRAHA CZ s.r.o., KOBRA JOKEY PRAHA CZ s.r.o., KOBRA 
formy CZ s.r.o., KOPR spol. s r.o., formy CZ s.r.o., KOPR spol. s r.o., 
KOREC, s.r.o. Kostomlaty, LENIA KOREC, s.r.o. Kostomlaty, LENIA 
– TECHNO, spol. s r.o., MADOS – TECHNO, spol. s r.o., MADOS 
PRO spol. s r.o., Mgr. Jana ŽERTO-PRO spol. s r.o., Mgr. Jana ŽERTO-
VÁ, MTC aktivity s.r.o., MUDr. Hele-VÁ, MTC aktivity s.r.o., MUDr. Hele-
na ŠIKOLOVÁ Český Brod, MVDr. na ŠIKOLOVÁ Český Brod, MVDr. 
Vladimír PIŠL Milovice, NOVAKO Vladimír PIŠL Milovice, NOVAKO 
CZ s.r.o., Parker – Hannifi n s.r.o., CZ s.r.o., Parker – Hannifi n s.r.o., 
S.M.V. s.r.o., SERVIS – CENTRUM S.M.V. s.r.o., SERVIS – CENTRUM 
CZ s.r.o., Schiedel, s.r.o., SKALA CZ s.r.o., Schiedel, s.r.o., SKALA 
INVEST GROUP s.r.o., STAVO-INVEST GROUP s.r.o., STAVO-
KONSTRUKCE ČESKÝ BROD a.s., KONSTRUKCE ČESKÝ BROD a.s., 
ŠPÁRA, s.r.o., Tomáš SEDLÁČEK, ŠPÁRA, s.r.o., Tomáš SEDLÁČEK, 
Vodovody a kanalizace Nymburk, Vodovody a kanalizace Nymburk, 
a.s., Vratislav ZBRANĚK, Výzkumný a.s., Vratislav ZBRANĚK, Výzkumný 
ústav Železniční, a.s., YABOK s.r.o. ústav Železniční, a.s., YABOK s.r.o. 
Milovice, ZETA BENÁTKY s.r.o., Milovice, ZETA BENÁTKY s.r.o., 
Železniční dodavatelská, s.r.o., Klíče-Železniční dodavatelská, s.r.o., Klíče-
Zámky – Kování Lysá nad Labem.Zámky – Kování Lysá nad Labem.

Děkujeme za Váš dar. Přispěje ke Děkujeme za Váš dar. Přispěje ke 
zkvalitnění poskytovaných služeb zkvalitnění poskytovaných služeb 
seniorům a občanům s hendikepem seniorům a občanům s hendikepem 
v našem regionu.v našem regionu.

Emílie TřískováEmílie Třísková
Ředitelka CSZS Poděbrady o.p.s.Ředitelka CSZS Poděbrady o.p.s.

Věra SoučkováVěra Součková
Vedoucí střediska v Lysé n. L.Vedoucí střediska v Lysé n. L.



                             9/2012 LISTY města Lysé nad Labem 24

Pokračování na str. 25

Středisko hospodářské činnosti Středisko hospodářské činnosti 
je na trhu výrobců tohoto druhu je na trhu výrobců tohoto druhu 
nábytku již 9 let. Vzniklo jako hos-nábytku již 9 let. Vzniklo jako hos-
podářská činnost státní organizace podářská činnost státní organizace 
Věznice Jiřice s účelem vytvoření Věznice Jiřice s účelem vytvoření 
pracovních míst pro osoby ve vý-pracovních míst pro osoby ve vý-
konu trestu. Samotnou výrobu konu trestu. Samotnou výrobu 
zajišťují odsouzení, kteří mají po-zajišťují odsouzení, kteří mají po-
třebnou kvalifi kaci získanou před třebnou kvalifi kaci získanou před 
nástupem výkonu trestu nebo jsou nástupem výkonu trestu nebo jsou 
pro vykonávanou práci odborně pro vykonávanou práci odborně 
zaškoleni. Vždy pracují pod dohle-zaškoleni. Vždy pracují pod dohle-
dem odborných mistrů, kteří mají dem odborných mistrů, kteří mají 
bohaté zkušenosti a znalosti pro bohaté zkušenosti a znalosti pro 
výrobu kvalitního nábytku (také výrobu kvalitního nábytku (také 
provádějí zaměření u zákazníka). provádějí zaměření u zákazníka). 
Pracoviště odsouzených je vyba-Pracoviště odsouzených je vyba-
veno moderní výrobní technologií veno moderní výrobní technologií 
pro výrobu kancelářského nábyt-pro výrobu kancelářského nábyt-
ku, odpovídající normám kvality ku, odpovídající normám kvality 
a vyhovující hygienickým předpi-a vyhovující hygienickým předpi-
sům.sům.

V současné době je běžně dodá-V současné době je běžně dodá-
ván nábytek po celé ČR. V případě ván nábytek po celé ČR. V případě 
zájmu kontaktujte naše zaměst-zájmu kontaktujte naše zaměst-

Jsme schopni vyrobit nábytek dle Vašich požadavků za rozumnou cenu!
nance, zašlete projekt či návrh nance, zašlete projekt či návrh 
interiéru. Následně si s Vámi do-interiéru. Následně si s Vámi do-
mluvíme návštěvu našeho mistra mluvíme návštěvu našeho mistra 
pro výrobu, aby se upřesnily Vaše pro výrobu, aby se upřesnily Vaše 
požadavky, zaměřil se prostor požadavky, zaměřil se prostor 
a mohla se vyhotovit nabídka s kal-a mohla se vyhotovit nabídka s kal-
kulací nákladů.kulací nákladů.

Hlavní náplní práce střediska Hlavní náplní práce střediska 
je zejména výroba kancelářského je zejména výroba kancelářského 
nábytku v rozsahu drobného až nábytku v rozsahu drobného až 
po zakázky velkého rozsahu (nad po zakázky velkého rozsahu (nad 
5 mil. Kč). Vyrábíme rovněž kuchyň-5 mil. Kč). Vyrábíme rovněž kuchyň-
ské linky, vestavěné skříně, šatní ské linky, vestavěné skříně, šatní 
skříně vč. doplňků. Také vyrobíme skříně vč. doplňků. Také vyrobíme 
jiný zakázkový nábytek dle přání zá-jiný zakázkový nábytek dle přání zá-
kazníka. kazníka. 

Katalog základních typů kan-Katalog základních typů kan-
celářského nábytku vč. ceníku je celářského nábytku vč. ceníku je 
možné stáhnout na webové adrese možné stáhnout na webové adrese 
http://vcsr.cz/veznice-jirice-76/http://vcsr.cz/veznice-jirice-76/.

Upozorňujeme, že dle § 18, odst. Upozorňujeme, že dle § 18, odst. 
4b) zák. č. 137/2006 Sb. nemusí za-4b) zák. č. 137/2006 Sb. nemusí za-
davatel zadávat podlimitní veřejné davatel zadávat podlimitní veřejné 
zakázky na dodávky či služby posky-zakázky na dodávky či služby posky-
tované Vězeňskou službou ČR.tované Vězeňskou službou ČR.

Mezi naše odběratele mj. patří:Mezi naše odběratele mj. patří:
• Ministerstvo spravedlnosti (Jus-• Ministerstvo spravedlnosti (Jus-
 tiční palác Na Míčánkách v Pra- tiční palác Na Míčánkách v Pra-
 ze, OS Nymburk, OS Pelhři- ze, OS Nymburk, OS Pelhři-
 mov, OS Strakonice, OS Český mov, OS Strakonice, OS Český
 Krumlov a další) Krumlov a další)
• Ministerstvo vnitra (VŠP Praha, • Ministerstvo vnitra (VŠP Praha, 
 KŘP Ostrava a další) KŘP Ostrava a další)
• Ministerstvo zdravotnictví (ÚSZS• Ministerstvo zdravotnictví (ÚSZS
 Hořovice, Brandýs nad Labem,  Hořovice, Brandýs nad Labem, 
 Slaný a další) Slaný a další)
• Úřady státní správy (MÚ Lito-• Úřady státní správy (MÚ Lito-
 myšl, Milovice) myšl, Milovice)
Naše výhody:Naše výhody:
• Široký výběr v druzích kancelář-• Široký výběr v druzích kancelář-
 ského nábytku podle vzorníku  ského nábytku podle vzorníku 
 nebo podle požadavků zákazníka nebo podle požadavků zákazníka
 vč. zpracování projektu interiéru  vč. zpracování projektu interiéru 
 rozmístěného nábytku. rozmístěného nábytku.
• Účelnost a odpovídající kvalita • Účelnost a odpovídající kvalita 
 výrobků srovnatelných s ostatními  výrobků srovnatelných s ostatními 
 výrobci, záruční i pozáruční servis.  výrobci, záruční i pozáruční servis. 
 Možnost bezplatného uskladnění  Možnost bezplatného uskladnění 
 ve věznici Jiřice do doby vlastní  ve věznici Jiřice do doby vlastní 
 montáže. montáže.

• Zakázková výroba – po celou do-• Zakázková výroba – po celou do-
 bu výroby lze sledovat postup  bu výroby lze sledovat postup 
 plnění zakázky či upřesnit původ- plnění zakázky či upřesnit původ-
 ní požadavky. ní požadavky.
• Možnost výběru materiálu, do-• Možnost výběru materiálu, do-
 plňků od tuzemských i zahranič- plňků od tuzemských i zahranič-
 ních výrobců. ních výrobců.
• Příznivé ceny i pro zakázkovou • Příznivé ceny i pro zakázkovou 
 výrobu vč. zajištění dopravy a mon- výrobu vč. zajištění dopravy a mon-
 táže nábytku. táže nábytku.

Kontaktujte nás:Kontaktujte nás:
Provozovna střediska hospodářské Provozovna střediska hospodářské 
činnosti Věznice Jiřice, činnosti Věznice Jiřice, 
Ruská cesta 404Ruská cesta 404
P.O.Box 8, 289 22 Lysá n. L., P.O.Box 8, 289 22 Lysá n. L., 
e-mail: e-mail: shc@vez.jir.justice.czshc@vez.jir.justice.cz
tel.: 325 558 283/279/421, tel.: 325 558 283/279/421, 
mob.: 602 622 171 (vedoucí pro-mob.: 602 622 171 (vedoucí pro-
vozovny), 724 165 793 (mistr)vozovny), 724 165 793 (mistr)

Rádi zodpovíme Vaše dotazy, za-Rádi zodpovíme Vaše dotazy, za-
šleme podrobnější informace.šleme podrobnější informace.

Těšíme se na spolupráci s Vámi!Těšíme se na spolupráci s Vámi!
Vězeňská služba ČRVězeňská služba ČR

Dočkají se naši senioři?Dočkají se naši senioři?
Není pochyb, že nový penzion pro Není pochyb, že nový penzion pro 

seniory – domov důchodců v Lysé seniory – domov důchodců v Lysé 
nad Labem je již dávno zapotřebí. nad Labem je již dávno zapotřebí. 
V zámku z doby hraběte Šporka V zámku z doby hraběte Šporka 
(sedmnácté století) je přes veškerou (sedmnácté století) je přes veškerou 
snahu obsluhujícího personálu obtíž-snahu obsluhujícího personálu obtíž-
né alespoň částečně zajistit potřebné né alespoň částečně zajistit potřebné 
soukromí pro seniory - jeho klienty. soukromí pro seniory - jeho klienty. 
Proto již v druhé polovině devadesá-Proto již v druhé polovině devadesá-
tých let vznikla myšlenka výstavby tých let vznikla myšlenka výstavby 
nového Domova důchodců.nového Domova důchodců.

Základ k této investici byl polo-Základ k této investici byl polo-
žen v roce 1994, kdy byl radnici při-žen v roce 1994, kdy byl radnici při-
jat sociální program našeho města. jat sociální program našeho města. 
V první fázi byla vybudována Základ-V první fázi byla vybudována Základ-
na pečovatelské služby a nad ní byty na pečovatelské služby a nad ní byty 
pro matky v nouzi. Další investicí pro matky v nouzi. Další investicí 
byla přestavba bývalého zdravotního byla přestavba bývalého zdravotního 
střediska a vestavba nového objektu střediska a vestavba nového objektu 
nad řečiště melioračního potoka mezi nad řečiště melioračního potoka mezi 
ním a domem Dr. Urbánka. V tomto ním a domem Dr. Urbánka. V tomto 
novém komplexu určeném pro byty novém komplexu určeném pro byty 
pečovatelské služby vznikla městská pečovatelské služby vznikla městská 
lékárna, ordinace lékaře, laboratoř lékárna, ordinace lékaře, laboratoř 
a prostor pro služby (pedikúra, ka-a prostor pro služby (pedikúra, ka-
deřnictví – holičství atp.), byt lékaře, deřnictví – holičství atp.), byt lékaře, 
byt zdravotní sestry a dalších celkem byt zdravotní sestry a dalších celkem 
34 bytů. 34 bytů. 

Současně bylo provedeno sezná-Současně bylo provedeno sezná-
mení s již realizovanými podobný-mení s již realizovanými podobný-
mi projekty. Na tomto základě byl mi projekty. Na tomto základě byl 
v Územním plánu schváleném v Územním plánu schváleném 
v roce 1998 vyčleněn dostatečně vel-v roce 1998 vyčleněn dostatečně vel-
ký pozemek v Litoli v Družstevní ulici ký pozemek v Litoli v Družstevní ulici 
u Borku, kde krom kompletu objektů u Borku, kde krom kompletu objektů 
nového Domova důchodců byla ještě nového Domova důchodců byla ještě 

Nový penzion pro seniory v Lysé nad Labem – sen a realita
dostatečně velká plocha k založení dostatečně velká plocha k založení 
nového parku. nového parku. 

Změnou vedení města po vol-Změnou vedení města po vol-
bách v roce 1998 došlo i ke změně bách v roce 1998 došlo i ke změně 
městských priorit. Město opustilo městských priorit. Město opustilo 
myšlenku vybudování nového domo-myšlenku vybudování nového domo-
va důchodců a založení parku u něj va důchodců a založení parku u něj 
v oblasti volných pozemků v Litoli v oblasti volných pozemků v Litoli 
s odůvodněním, že by tam senioři byli s odůvodněním, že by tam senioři byli 
jako vyhnanci (přitom cca polovina jako vyhnanci (přitom cca polovina 
z nich patří mezi ležící s potřebou z nich patří mezi ležící s potřebou 
stálé péče). Pozemek byl uvolněn pro stálé péče). Pozemek byl uvolněn pro 
ostatní zástavbu a tak u Borku vyrostlo ostatní zástavbu a tak u Borku vyrostlo 
podnikatelské baroko a dalších asi 20 podnikatelské baroko a dalších asi 20 
rodinných vil.rodinných vil.

Se vstupem do Evropské unie také Se vstupem do Evropské unie také 
naše republika musila přistoupit naše republika musila přistoupit 
k některým v unii platným normám. k některým v unii platným normám. 
Podmínky ve Šporkovském zám-Podmínky ve Šporkovském zám-
ku při nejlepší vůli nelze srovnávat ku při nejlepší vůli nelze srovnávat 
s ostatními nově vybudovanými za-s ostatními nově vybudovanými za-
řízeními. Vedení města začalo opět řízeními. Vedení města začalo opět 
zvažovat podmínky výstavby Domo-zvažovat podmínky výstavby Domo-
va důchodců. Bohužel, vhodný velký va důchodců. Bohužel, vhodný velký 
pozemek umožňující výstavbu včetně pozemek umožňující výstavbu včetně 
parkového zázemí již nebyl k dispozici. parkového zázemí již nebyl k dispozici. 
Náhradním řešením bylo umístění do Náhradním řešením bylo umístění do 
parku bývalého hřbitova v Komenské-parku bývalého hřbitova v Komenské-
ho ulici za základní školou Bedřicha ho ulici za základní školou Bedřicha 
Hrozného.Hrozného.

V soutěži vzniklo několik zajíma-V soutěži vzniklo několik zajíma-
vých projektů. Radnicí vybraný pro-vých projektů. Radnicí vybraný pro-
jekt pavilonů propojených spojova-jekt pavilonů propojených spojova-
cími chodbami, nebyl realizován pro cími chodbami, nebyl realizován pro 
značnou energetickou a personální značnou energetickou a personální 
náročnost. Po převodu kompetencí na náročnost. Po převodu kompetencí na 
Krajské úřady v roce 2002, bylo Stře-Krajské úřady v roce 2002, bylo Stře-

dočeským krajem zadáno zpracování dočeským krajem zadáno zpracování 
nového projektu pro 90 ubytovaných nového projektu pro 90 ubytovaných 
a 10 míst v denním stacionáři. Ten a 10 míst v denním stacionáři. Ten 
vypracovala fi rma Albis – Oberma-vypracovala fi rma Albis – Oberma-
yer z Mariánských lázní. Město se yer z Mariánských lázní. Město se 
zavázalo pro výstavbu předat potřeb-zavázalo pro výstavbu předat potřeb-
ný pozemek včetně jeho zasíťování. ný pozemek včetně jeho zasíťování. 
Tak přešel celý park a Jedličkův dům Tak přešel celý park a Jedličkův dům 
na náměstí Bedřich Hrozného do na náměstí Bedřich Hrozného do 
majetku Středočeského kraje. Cel-majetku Středočeského kraje. Cel-
kový investiční náklad dosahoval kový investiční náklad dosahoval 
180 milionů Kč. Investice měla být 180 milionů Kč. Investice měla být 
fi nancována částí penězi z Evropské fi nancována částí penězi z Evropské 
unie, části ze státního rozpočtu mi-unie, části ze státního rozpočtu mi-
nisterstva práce a sociálních věcí, čás-nisterstva práce a sociálních věcí, čás-
tečně pak také Středočeským krajem. tečně pak také Středočeským krajem. 
Pro obstrukce ze strany neopominu-Pro obstrukce ze strany neopominu-
telných účastníků stavebního řízení, telných účastníků stavebního řízení, 
neochoty radnice k určitým vstříc-neochoty radnice k určitým vstříc-
ným krokům k sousedům a následné ným krokům k sousedům a následné 
nové podmínky pro stavbu z oblasti nové podmínky pro stavbu z oblasti 
ochrany přírody, si vynutily přepraco-ochrany přírody, si vynutily přepraco-
vání projektu. Ten byl v v roce 2009 vání projektu. Ten byl v v roce 2009 
v územním řízení schválen. V meziča-v územním řízení schválen. V meziča-
se však již byly fi nanční prostředky pro se však již byly fi nanční prostředky pro 
investici v Lysé použity Středočeským investici v Lysé použity Středočeským 
krajem na jiné krajské projekty také krajem na jiné krajské projekty také 
v sociální oblasti. Tím skončila naděje v sociální oblasti. Tím skončila naděje 
na fi nancování nového domova seni-na fi nancování nového domova seni-
orů v Lysé nad Labem Středočeským orů v Lysé nad Labem Středočeským 
krajem. krajem. 

Na základě zkušeností s různými Na základě zkušeností s různými 
stavebními konstrukcemi a materiály stavebními konstrukcemi a materiály 
byl hledán kompromis, při kterém by byl hledán kompromis, při kterém by 
mohl být Domov důchodců realizován mohl být Domov důchodců realizován 
za nižší fi nanční náklad. Firma Warex za nižší fi nanční náklad. Firma Warex 
(dodavatel stavby MŠ Pampeliška (dodavatel stavby MŠ Pampeliška 

2 třídy pro 50 dětí na sídlišti) předlo-2 třídy pro 50 dětí na sídlišti) předlo-
žila studií, která zajišťovala při stej-žila studií, která zajišťovala při stej-
ných parametrech úsporu cca 50 mil. ných parametrech úsporu cca 50 mil. 
Kč. Studie byla postoupena Středo-Kč. Studie byla postoupena Středo-
českému kraji, avšak zde již chyběly českému kraji, avšak zde již chyběly 
fi nanční prostředky.     fi nanční prostředky.     

Na podzim 2011 uložilo Zastupi-Na podzim 2011 uložilo Zastupi-
telstvo města starostovi vyžádat zpět, telstvo města starostovi vyžádat zpět, 
od Středočeského kraje, převedené od Středočeského kraje, převedené 
pozemky parku a Jedličkův dům do pozemky parku a Jedličkův dům do 
městského majetku.  Z toho důvodu městského majetku.  Z toho důvodu 
byl projekt konzultován se soukro-byl projekt konzultován se soukro-
mými fi rmami, které by se na fi nan-mými fi rmami, které by se na fi nan-
cování mohly spolupodílet. Jednou cování mohly spolupodílet. Jednou 
z těchto fi rem byla pražská fi rma VK. z těchto fi rem byla pražská fi rma VK. 
Ta předložila tři studie. Dvě z nich byly Ta předložila tři studie. Dvě z nich byly 
na soukromých pozemcích (roh Ma-na soukromých pozemcích (roh Ma-
sarykovy a Zahradní ulice, Čechova sarykovy a Zahradní ulice, Čechova 
ulice), jednu umístila do parku mezi ulice), jednu umístila do parku mezi 
školami v Komenského ulici. Rovněž školami v Komenského ulici. Rovněž 
s tímto projektem bylo seznámeno ve-s tímto projektem bylo seznámeno ve-
dení města. dení města. 

Při jedné konzultaci v oblasti inves-Při jedné konzultaci v oblasti inves-
tičních staveb jsem měl možnost se-tičních staveb jsem měl možnost se-
známit se s projekty center bydlení pro známit se s projekty center bydlení pro 
seniory od fi rmy EBM PARTNER. seniory od fi rmy EBM PARTNER. 
Projekt mě zaujal svoji investiční Projekt mě zaujal svoji investiční 
a provozní hospodárností. Spolu s Ing. a provozní hospodárností. Spolu s Ing. 
Gregorem jsme si vyžádali další infor-Gregorem jsme si vyžádali další infor-
mace. Výsledkem našich jednání bylo mace. Výsledkem našich jednání bylo 
zpracování půdorysné studie umís-zpracování půdorysné studie umís-
tění Domova důchodců na městský tění Domova důchodců na městský 
pozemek do parku mezi školami, pro pozemek do parku mezi školami, pro 
152 lůžek se zastavěnou plochou cca 152 lůžek se zastavěnou plochou cca 
1040 m1040 m2, 128 lůžek se zastavěnou , 128 lůžek se zastavěnou 
plochou cca 863 mplochou cca 863 m2, a 101 lůžko se , a 101 lůžko se 
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zastavěnou plochou 1094 mzastavěnou plochou 1094 m2, vždy , vždy 
s kompletním příslušenstvím. Z toho s kompletním příslušenstvím. Z toho 
se jako optimální jeví kapacita 128 lů-se jako optimální jeví kapacita 128 lů-
žek srovnatelná s kapacitou Na Zám-žek srovnatelná s kapacitou Na Zám-
ku. Všechny fi rmy doporučovaly vy-ku. Všechny fi rmy doporučovaly vy-
koupit dva objekty RD proti staronové koupit dva objekty RD proti staronové 
škole. Také tuto fi rmu jsme přivedli na škole. Také tuto fi rmu jsme přivedli na 
radnici k bližšímu jednání. To však již radnici k bližšímu jednání. To však již 
proběhlo  za naší nepřítomnosti. Já proběhlo  za naší nepřítomnosti. Já 
jsem byl v Praze v souvislosti s mým jsem byl v Praze v souvislosti s mým 
působením v jiných státních orgánech. působením v jiných státních orgánech. 
Pan ing. Gregor, přestože s fi rmou na Pan ing. Gregor, přestože s fi rmou na 
radnici přišel, nebyl starostou města k radnici přišel, nebyl starostou města k 
jednání přizván. Naší fi lozofi í bylo, aby jednání přizván. Naší fi lozofi í bylo, aby 
tak jako v jiných městech došlo ke spo-tak jako v jiných městech došlo ke spo-
lupráci mezi městem, dodavatelskou lupráci mezi městem, dodavatelskou 
fi rmou a případným provozovatelem. fi rmou a případným provozovatelem. 
To je: město vloží do projektu vhodný To je: město vloží do projektu vhodný 
vytypovaný městský pozemek. Firma vytypovaný městský pozemek. Firma 
postaví zařízení na své náklady. Pro-postaví zařízení na své náklady. Pro-
vozovatelem může být město, Pečo-vozovatelem může být město, Pečo-
vatelská služba, nebo Středočeský kraj vatelská služba, nebo Středočeský kraj 
(tak jako dosud v domově Na Zámku), (tak jako dosud v domově Na Zámku), 

případně jiná nezisková organizace. případně jiná nezisková organizace. 
Průběžná doba výstavby by činila asi Průběžná doba výstavby by činila asi 
18 měsíců. Pro zájemce o bližší infor-18 měsíců. Pro zájemce o bližší infor-
mace uvádím i fi remní www stránky:mace uvádím i fi remní www stránky:
www.ebmpartner.czwww.ebmpartner.cz. Na přímý dotaz . Na přímý dotaz 
na starostu města, učiněném při na starostu města, učiněném při 
veřejném zasedání zastupitelstva veřejném zasedání zastupitelstva 
27. 6. 2012, co bylo vyjednáno, jsme 27. 6. 2012, co bylo vyjednáno, jsme 
obdrželi odpověď, že zatím nic, fi rma obdrželi odpověď, že zatím nic, fi rma 
že poslala jakési návrhy, ale on že má že poslala jakési návrhy, ale on že má 
takových fi rem více. Tyto však blíže takových fi rem více. Tyto však blíže 
nespecifi koval. Přitom však jednou ze nespecifi koval. Přitom však jednou ze 
základních povinností, za které staros-základních povinností, za které staros-
ta zejména zodpovídá je informování ta zejména zodpovídá je informování 
veřejnosti o činnosti. Doufáme jen, že veřejnosti o činnosti. Doufáme jen, že 
to nebudou podobné fi rmy, jako byla to nebudou podobné fi rmy, jako byla 
jím vybrána, ta co má postavit ve Frutě jím vybrána, ta co má postavit ve Frutě 
Občanskou vybavenost našeho města. Občanskou vybavenost našeho města. 
Pozemky parku mezi školami a Jedlič-Pozemky parku mezi školami a Jedlič-
kův dům nejsou dodnes vráceny zpět kův dům nejsou dodnes vráceny zpět 
městu.městu.

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

Zčista jasna nám z Modrého nebe Zčista jasna nám z Modrého nebe 
spadl specialista na dopravu ve Stře-spadl specialista na dopravu ve Stře-
dočeském kraji. Co na tom, že jeho dočeském kraji. Co na tom, že jeho 
alma mater sídlila v krásné zápa-alma mater sídlila v krásné zápa-
dočeské metropoli. Co na tom, že dočeské metropoli. Co na tom, že 
v lidovém humoru proslula sloga-v lidovém humoru proslula sloga-
nem: Než posečeš trávník, bude nem: Než posečeš trávník, bude 
z Tebe právník. Podle vzoru naší z Tebe právník. Podle vzoru naší 
vlády kdy hasič je jednou schopen vlády kdy hasič je jednou schopen 
řídit největší kraj v České republice řídit největší kraj v České republice 
a než se rok s rokem sejde je z něho a než se rok s rokem sejde je z něho 
specialista pro řízení ministerstva do-specialista pro řízení ministerstva do-
pravy, později ministerstva zeměděl-pravy, později ministerstva zeměděl-
ství. Lékař zase může řídit jiné jeho ství. Lékař zase může řídit jiné jeho 
profesi nepříbuzné ministerstvo atd. profesi nepříbuzné ministerstvo atd. 
atd., pokračuje tato vládní fi lozofi e atd., pokračuje tato vládní fi lozofi e 
i při výběru kandidátů vedoucí strany i při výběru kandidátů vedoucí strany 
do krajských voleb. V rozhovorech do krajských voleb. V rozhovorech 
pro media náš nově zrozený spe-pro media náš nově zrozený spe-
cialista obhajuje potřebu dopravních cialista obhajuje potřebu dopravních 
staveb. Má k tomu ty nejlepší předpo-staveb. Má k tomu ty nejlepší předpo-
klady. klady. 

Za léta působení ve vrcholové Za léta působení ve vrcholové 
komunální politice se mu povedl komunální politice se mu povedl 
nejeden šprým - prosazení zúžení nejeden šprým - prosazení zúžení 
téměř poloviny celkové délky hlavní téměř poloviny celkové délky hlavní 
dopravní tepny z třiapůl tisícového dopravní tepny z třiapůl tisícového 
sídliště na nádraží ČD. Na takovou sídliště na nádraží ČD. Na takovou 
drobnost, jako je ekologická cyklo-drobnost, jako je ekologická cyklo-
doprava, se v jím spravovaném městě doprava, se v jím spravovaném městě 
jaksi pozapomnělo. Při nešetrném jaksi pozapomnělo. Při nešetrném 
zaparkování auta v malém parkova-zaparkování auta v malém parkova-
cím zálivu se pak dva protijedoucí cím zálivu se pak dva protijedoucí 
autobusy mají problém vyhnout. Ani autobusy mají problém vyhnout. Ani 
zásobovací auta to na této ulici nema-zásobovací auta to na této ulici nema-
jí jednoduché. Ale dobře tak fi rmám. jí jednoduché. Ale dobře tak fi rmám. 
Ať si pořídí menší dodávková auta. Ať si pořídí menší dodávková auta. 
V průběhu dne mohou zásobovat V průběhu dne mohou zásobovat 

obchody častěji. Však on už to někdo obchody častěji. Však on už to někdo 
zaplatí. Že zákazníci nemají před ob-zaplatí. Že zákazníci nemají před ob-
chody kde parkovat? Ať zaparkují na chody kde parkovat? Ať zaparkují na 
volném místě v jiné ulici. Do krámu volném místě v jiné ulici. Do krámu 
se pak pohodlně dostanou po chodní-se pak pohodlně dostanou po chodní-
ku na obou stranách ulice širokém od ku na obou stranách ulice širokém od 
5 do 7 metrů. Vozovka má dva pruhy 5 do 7 metrů. Vozovka má dva pruhy 
3,25 m. (Porovnejte s šíří chodníků 3,25 m. (Porovnejte s šíří chodníků 
např.: v Jindřišské ulici, Vodičko-např.: v Jindřišské ulici, Vodičko-
vě ulici a dalších místech v Praze). vě ulici a dalších místech v Praze). 
Celkové řešení parkovacích zálivů Celkové řešení parkovacích zálivů 
a zeleně mezi vozovkou a chodníkem a zeleně mezi vozovkou a chodníkem 
podstatně zvyšuje náklady na čistotu podstatně zvyšuje náklady na čistotu 
města v těchto místech.města v těchto místech.

Návrh na postupný výkup pozem-Návrh na postupný výkup pozem-
ků ležících v trase obchvatu města ků ležících v trase obchvatu města 
a jejich následný odprodej Středo-a jejich následný odprodej Středo-
českému kraji nenašel u něho pocho-českému kraji nenašel u něho pocho-
pení. Ani labská cyklostezka se pod pení. Ani labská cyklostezka se pod 
jeho vedením příliš neposunula blíže jeho vedením příliš neposunula blíže 
k realizaci.k realizaci.

Komunitní plán, ani Strategické Komunitní plán, ani Strategické 
plánování mu nic neříká. Zastupi-plánování mu nic neříká. Zastupi-
telé od něho marně delší dobu po-telé od něho marně delší dobu po-
žadují předložení jasné koncepce žadují předložení jasné koncepce 
rozvoje města. Na místo toho jsou rozvoje města. Na místo toho jsou 
nahodile zařazovány investiční nahodile zařazovány investiční 
akce, na které se tu a tam podaří akce, na které se tu a tam podaří 
sehnat nějakou dotaci. Ty však jsou sehnat nějakou dotaci. Ty však jsou 
jen do určité výše. Zbytek musí do-jen do určité výše. Zbytek musí do-
platit město. Mnohé z akcí by se platit město. Mnohé z akcí by se 
však daly pořídit za nižší náklady. však daly pořídit za nižší náklady. 
Na svoji obranu uvádí, že „Namod-Na svoji obranu uvádí, že „Namod-
ro“ má jiné priority.ro“ má jiné priority.

Jakou prioritou v jeho pojetí bude Jakou prioritou v jeho pojetí bude 
rozvoj dopravy ve Středočeském kra-rozvoj dopravy ve Středočeském kra-
ji, to ví snad jen „Namodro“ a Bůh.ji, to ví snad jen „Namodro“ a Bůh.

Tomáš SedláčekTomáš Sedláček

Letní překvapení - Bum bác!
Rána jako hrom! 

Celostátně lze v posledních měsí-Celostátně lze v posledních měsí-
cích pozorovat oživení v prodeji ne-cích pozorovat oživení v prodeji ne-
movitostí – zejména rodinných domů movitostí – zejména rodinných domů 
a bytů. Tento vývoj je zvláště patrný a bytů. Tento vývoj je zvláště patrný 
v širokém okolí Prahy a v neposled-v širokém okolí Prahy a v neposled-
ní řadě i v našem městě. Souvisí to ní řadě i v našem městě. Souvisí to 
především se zvýšenou poptávkou především se zvýšenou poptávkou 
po zdejších objektech bydlení, a to po zdejších objektech bydlení, a to 
jak starších, tak i novostaveb. Již jak starších, tak i novostaveb. Již 
zběžným nahlédnutím do interneto-zběžným nahlédnutím do interneto-
vých webových stránek i do tištěných vých webových stránek i do tištěných 
realitních magazínů či vývěsek realit-realitních magazínů či vývěsek realit-
ních kanceláří zjistíme, že nejen po-ních kanceláří zjistíme, že nejen po-
ptávka, ale i nabídka objektů bydlení ptávka, ale i nabídka objektů bydlení 
v Lysé nad Labem se výrazně rozšíři-v Lysé nad Labem se výrazně rozšíři-
la. Nabízí se zde nyní přes třicet rodin-la. Nabízí se zde nyní přes třicet rodin-
ných domů a kolem dvaceti starších ných domů a kolem dvaceti starších 
a přibližně stejný počet nových bytů. a přibližně stejný počet nových bytů. 
Kromě toho stoupá i počet bytů nabí-Kromě toho stoupá i počet bytů nabí-
zených k pronájmu.zených k pronájmu.

Ceny prodávaných domů se pohy-Ceny prodávaných domů se pohy-
bují zhruba mezi 2 až 5 miliony korun, bují zhruba mezi 2 až 5 miliony korun, 
podle velikosti, stavu a polohy objektu. podle velikosti, stavu a polohy objektu. 
Starší byty se nabízejí v ceně od 1do Starší byty se nabízejí v ceně od 1do 
2 milionů, výjimečně i více. Ceny bytů 2 milionů, výjimečně i více. Ceny bytů 
v novostavbách se pohybují od 1,2 do  v novostavbách se pohybují od 1,2 do  
2,8 mil. Kč. Pronájem bytu lze získat 2,8 mil. Kč. Pronájem bytu lze získat 
zhruba za 5 až 7 tis. měsíčně + cca 2 až zhruba za 5 až 7 tis. měsíčně + cca 2 až 
3 tis. Kč poplatky za energie. 3 tis. Kč poplatky za energie. 

Za dané situace je patrně vhodné Za dané situace je patrně vhodné 
s prodejem a pronájmem ani s koupí s prodejem a pronájmem ani s koupí 
nebo nájmem obytných nemovitostí nebo nájmem obytných nemovitostí 
příliš nevyčkávat, neboť spektrum na-příliš nevyčkávat, neboť spektrum na-
bídky i poptávky se bude s pokračují-bídky i poptávky se bude s pokračují-
cími transakcemi postupně zužovat. cími transakcemi postupně zužovat. 
V cenovém vývoji se nepříznivě projeví V cenovém vývoji se nepříznivě projeví 
zvýšení daně z prodeje nemovitostí od zvýšení daně z prodeje nemovitostí od 
příštího roku a také další – byť i mírné příštího roku a také další – byť i mírné 
– zvýšení daně z přidané hodnoty.– zvýšení daně z přidané hodnoty.

Jedním z nejobtížnějších kroků při Jedním z nejobtížnějších kroků při 
prodeji či pronájmu nemovitosti je prodeji či pronájmu nemovitosti je 
správné stanovení ceny. Nejde však správné stanovení ceny. Nejde však 
jen o určení ceny, ale i o větší počet jen o určení ceny, ale i o větší počet 
dalších skutečností, jež ovlivňují cel-dalších skutečností, jež ovlivňují cel-
kový úspěch transakce. Chceme-li být kový úspěch transakce. Chceme-li být 
úspěšní, je nejlepší variantou  obrátit úspěšní, je nejlepší variantou  obrátit 
se na dobrou realitní kancelář, která se na dobrou realitní kancelář, která 
za několikaprocentní provizi uvedené za několikaprocentní provizi uvedené 
požadavky splní. Vyvarujme se však požadavky splní. Vyvarujme se však 
takových zprostředkovatelů, kteří takových zprostředkovatelů, kteří 
operují hesly typu „vyplácíme v ho-operují hesly typu „vyplácíme v ho-
tovosti“, „neplatíte provizi“, „máme tovosti“, „neplatíte provizi“, „máme 
jen solventní klientelu“, „jsme nejlep-jen solventní klientelu“, „jsme nejlep-
ší na trhu“ apod.  Obraťme se naopak ší na trhu“ apod.  Obraťme se naopak 
na takovou realitní kancelář, kterou  na takovou realitní kancelář, kterou  
nám doporučí ten, kdo již jejích slu-nám doporučí ten, kdo již jejích slu-
žeb úspěšně využil. O kvalitě konkrét-žeb úspěšně využil. O kvalitě konkrét-
ní kanceláře též svědčí její  prezentace ní kanceláře též svědčí její  prezentace 
formou vlastních internetových we-formou vlastních internetových we-
bových stránek a inzerce ve speciali-bových stránek a inzerce ve speciali-
zovaných realitních serverech. zovaných realitních serverech. 

Také pokud jde o výměny bytů, ná-Také pokud jde o výměny bytů, ná-
jmy a podnájmy, lze v poslední době jmy a podnájmy, lze v poslední době 
pozorovat, zvyšující se podíl „reali-pozorovat, zvyšující se podíl „reali-
tek“ na jejich zprostředkování, což tek“ na jejich zprostředkování, což 
je i zde jev pozitivní, neboť se takto je i zde jev pozitivní, neboť se takto 
zpravidla eliminují nepoctiví partneři zpravidla eliminují nepoctiví partneři 
bytových směn a notoričtí neplatiči bytových směn a notoričtí neplatiči 
nájemného.nájemného.

Závěrem poznamenejme, že podí-Závěrem poznamenejme, že podí-
váme-li se na trh s obytnými nemovi-váme-li se na trh s obytnými nemovi-
tostmi ze strany kupujícího či nájemce, tostmi ze strany kupujícího či nájemce, 
je třeba též postupovat rozvážně a ne-je třeba též postupovat rozvážně a ne-
kupovat ani nenajímat „zajíce v pytli“. kupovat ani nenajímat „zajíce v pytli“. 
Tedy i zde je nejlépe využít služeb zkuše-Tedy i zde je nejlépe využít služeb zkuše-
ných realitních odborníků, schopných ných realitních odborníků, schopných 
odhalit i velmi dobře skryté vady. odhalit i velmi dobře skryté vady. 

Michal VrňákMichal Vrňák

Prodej a pronájem nemovitostí 
k bydlení v Lysé nad Labem

Ceny rámečkové sloupkové inzerce
formát     Cena Cena - barva
1 strana (A4)  4 800 Kč  6 000 Kč
1/2 str. (A5)  2 400 Kč  3 000 Kč
1/3 str. 1 814 Kč 2 268 Kč
1/4 str. (A6)  1 200 Kč  1 500 Kč
9 x 10 cm     1 007 Kč  1 259 Kč
9 x 9 cm     908 Kč  1 135 Kč
9 x 8 cm     810 Kč  1 013 Kč
9 x 7 cm     712 Kč  890 Kč
9 x 6 cm     613 Kč  766 Kč
9 x 5 cm     515 Kč    644 Kč
9 x 4 cm     416 Kč    520 Kč
9 x 3 cm     318 Kč    398 Kč
9 x 2 cm    220 Kč    275 Kč
9 x 1 cm     120 Kč    150 Kč
9 x 0,5 cm ZDARMA!
Uzávěrka je vždy 10. dne v předchozím měsíci!
Sleva při opakování inzerátu 3x a více - 20 %!
Text inzerátu zasílejte na e-mail: listy@knihovnalysa.cz.
Při platbě na fakturu uvádějte při objednání fakturační adresu, IČO 
a DIČ. Inzerci je možno zaplatit i v hotovosti v Městské knihovně.
Městská knihovna není plátcem DPH!
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Již v loňském roce se dívkám Již v loňském roce se dívkám 
z klubu podařilo dosáhnout řady z klubu podařilo dosáhnout řady 
úspěchů. V letošním roce se klub úspěchů. V letošním roce se klub 
rozšířil o oddíl Zumbatomicu pod rozšířil o oddíl Zumbatomicu pod 
vedením Evy Rejmanové, která vedením Evy Rejmanové, která 
svou první sezónu slavila v každé svou první sezónu slavila v každé 
soutěži na bednách vítězů. Jejich soutěži na bednách vítězů. Jejich 
největším úspěchem byly zlaté me-největším úspěchem byly zlaté me-
daile na fi nále mezinárodní soutěži daile na fi nále mezinárodní soutěži 
Děti fi tness a to jak se skladbou ZO-Děti fi tness a to jak se skladbou ZO-
OMER (děti ve věku 8 – 15 let), tak OMER (děti ve věku 8 – 15 let), tak 
i se skladbou FOTBAL (děti ve věku i se skladbou FOTBAL (děti ve věku 
3 – 7 let). Neméně významné jsou 3 – 7 let). Neméně významné jsou 
úspěchy nově založeného Tria pod úspěchy nově založeného Tria pod 
vedením Gabriely Hejbalové, kte-vedením Gabriely Hejbalové, kte-
ré závodí ve sportovním aerobiku ré závodí ve sportovním aerobiku 
a taktéž se ve všech soutěžích umís-a taktéž se ve všech soutěžích umís-
tili na vítězných příčkách. V oddíle tili na vítězných příčkách. V oddíle 
aerobiku byl založen i tým kategorie aerobiku byl založen i tým kategorie 
0 (ve věku 4 – 7 let) pod vedením 0 (ve věku 4 – 7 let) pod vedením 
Mgr. Lucie Koštířové (Kloudo-Mgr. Lucie Koštířové (Kloudo-
vé), jehož největším úspěchem vé), jehož největším úspěchem 
byla zlatá medaile na soutěži byla zlatá medaile na soutěži 
ATS OPEN FISAF a v neposled-ATS OPEN FISAF a v neposled-
ní řadě nesmíme zapomenout na ní řadě nesmíme zapomenout na 
náš zakládající tým aerobiček, náš zakládající tým aerobiček, 
který přestoupil do kategorie který přestoupil do kategorie 
11 – 14 let a taktéž se mnohokrát 11 – 14 let a taktéž se mnohokrát 
i přes velkou konkurenci umístil i přes velkou konkurenci umístil 
v sestavách Fitness aerobiku a v v sestavách Fitness aerobiku a v 
Aerobiku team show (ATS) na ví-Aerobiku team show (ATS) na ví-
tězných místech. tězných místech. 

Kromě soutěží se klub věnuje Kromě soutěží se klub věnuje 
i pořádáním mnoha akcí klubových i pořádáním mnoha akcí klubových 
i veřejných, jako jsou: Halloween par-i veřejných, jako jsou: Halloween par-
ty, Vánoční akademie, Reprezentační ty, Vánoční akademie, Reprezentační 
ples TSK, Zajíčková párty, Cesta malé ples TSK, Zajíčková párty, Cesta malé 
čarodějky, Hawai party, na které se čarodějky, Hawai party, na které se 

TSK Dynamik ukončuje soutěžní 
sezónu zlatými medailemi

děti rozloučily se školním rokem děti rozloučily se školním rokem 
a soutěžní sezónou. Dále pak výlet a soutěžní sezónou. Dále pak výlet 
klubu do indiánské vesničky (ke dni klubu do indiánské vesničky (ke dni 
dětí) a třítýdenní soustředění ve spor-dětí) a třítýdenní soustředění ve spor-
tovním areálu Mošnice, kterého se tovním areálu Mošnice, kterého se 
letos účastní i ti nejmenší. letos účastní i ti nejmenší. 

Jednou z nejvýznamnějších akcí Jednou z nejvýznamnějších akcí 
byl první ročník soutěže Školky byl první ročník soutěže Školky 
a Školy tančí, kde si změřili své síly a Školy tančí, kde si změřili své síly 
v Aerobiku a Zumbě žáci základ-v Aerobiku a Zumbě žáci základ-
ních a mateřských škol z Lysé nad ních a mateřských škol z Lysé nad 
Labem a okolí. S ohledem na velký Labem a okolí. S ohledem na velký 
zájem se náš klub již teď těší na dal-zájem se náš klub již teď těší na dal-
ší ročník, kterého se budou moci ší ročník, kterého se budou moci 
zúčastnit i další školy ze širokého zúčastnit i další školy ze širokého 
okolí. okolí. 

Za možnost trénovat, účast-Za možnost trénovat, účast-
nit se závodů a pořádat akce, nit se závodů a pořádat akce, 
bychom tímto chtěli poděkovat bychom tímto chtěli poděkovat 
sponzorům především městu sponzorům především městu 
Lysá nad Labem, ZŠ Litol, kte-Lysá nad Labem, ZŠ Litol, kte-
rá nám poskytuje prostory ke rá nám poskytuje prostory ke 
cvičení, Music Clubu Calypsso, cvičení, Music Clubu Calypsso, 
kde náš klub pořádá většinu akcí kde náš klub pořádá většinu akcí 
a Kinu Lysá nad Labem. V nepo-a Kinu Lysá nad Labem. V nepo-
slední řadě rodičům, kteří se ve slední řadě rodičům, kteří se ve 
velké míře podílejí na chodu klubu. velké míře podílejí na chodu klubu. 

Nábor od 10. 9. do konce září Nábor od 10. 9. do konce září 
v tělocvičně  ZŠ Litol (Lysá n. L.)v tělocvičně  ZŠ Litol (Lysá n. L.)
PřípravkaPřípravka (do 7 let) (do 7 let)
- pondělí od 16.00 do 17.00 hodin - pondělí od 16.00 do 17.00 hodin 
Závodní týmZávodní tým (4 – 7 let) (4 – 7 let)
- úterý od 16.00 do 17.00 hodin- úterý od 16.00 do 17.00 hodin
Závodní týmZávodní tým (8 - 10 let)  (8 - 10 let) 
- úterý od 17.00 do 18.00 hodin- úterý od 17.00 do 18.00 hodin
Nezávodní tým s možností přestupu Nezávodní tým s možností přestupu 
do závodníhodo závodního (9 – 15 let) (9 – 15 let)
- čtvrtek od 17.00 do 18.00 hodin- čtvrtek od 17.00 do 18.00 hodin

    
Trenérky děkují všem členům klu-Trenérky děkují všem členům klu-

bu za úžasné úspěchy a kolektiv a už bu za úžasné úspěchy a kolektiv a už 
teď se těší na další společnou sezónu. teď se těší na další společnou sezónu. 

„Díky, jste všichni super, jen tak „Díky, jste všichni super, jen tak 
dál!“dál!“

TSK DynamikTSK Dynamik

Aerobic team TK Slovan Lysá Aerobic team TK Slovan Lysá 
nad Labem pořádá Nábor dětí do nad Labem pořádá Nábor dětí do 
přípravky sportovního aerobiku přípravky sportovního aerobiku 
(nezávodní družstvo).(nezávodní družstvo).

Pod vedením cvičitelek Petry Čer-Pod vedením cvičitelek Petry Čer-
né a Dany Drábkové rozvinou pohy-né a Dany Drábkové rozvinou pohy-
bové schopnosti Vašich dětí veselou bové schopnosti Vašich dětí veselou 
a zábavnou formou. Postupem času a zábavnou formou. Postupem času 
mohou přejít do závodního druž-mohou přejít do závodního druž-
stva!stva!

Trénink přípravky probíhá 1 až Trénink přípravky probíhá 1 až 
2x týdně. 2x týdně. Nábor proběhne v pon-Nábor proběhne v pon-
dělí 10. 9. 2012 od 17.00 do 18.30 dělí 10. 9. 2012 od 17.00 do 18.30 
hodin! hodin! v ZŠ J. A. Komenského v ZŠ J. A. Komenského 

Lysá - vchod z levé strany budovy - Lysá - vchod z levé strany budovy - 
tělocvična OA. Podmínkou přijetí: tělocvična OA. Podmínkou přijetí: 
děvčata ve věku 5 - 7 let - přípravka děvčata ve věku 5 - 7 let - přípravka 
(4,5 leté děti pouze po domluvě)!(4,5 leté děti pouze po domluvě)!

Taktéž hledáme talentované Taktéž hledáme talentované 
děti ve věku 8 - 11 let do závodní-děti ve věku 8 - 11 let do závodní-
ho družstva juniorek! Musí mít za ho družstva juniorek! Musí mít za 
sebou již předešlé sportovní zkuše-sebou již předešlé sportovní zkuše-
nosti - přijetí konkurzem.nosti - přijetí konkurzem.

Případné dotazy a informace Případné dotazy a informace 
včetně kontaktu na našem webu včetně kontaktu na našem webu 
www.fi taerobiclysa.webnode.czwww.fi taerobiclysa.webnode.cz.

Těšíme se na Vás.Těšíme se na Vás.
TK Slovan Lysá n. L.TK Slovan Lysá n. L.

Aerobic team TK Slovan Lysá n. L.

Tradiční jarní závod Superpes orga-Tradiční jarní závod Superpes orga-
nizovali nadšenci ze Psí školy již popá-nizovali nadšenci ze Psí školy již popá-
té, podruhé byl závod mezinárodní té, podruhé byl závod mezinárodní 
a poprvé dvoudenní se zahraničním a poprvé dvoudenní se zahraničním 
rozhodčím. Pan rozhodčí Hans Fri-rozhodčím. Pan rozhodčí Hans Fri-
ed rozhoduje i závody pořádané FCI ed rozhoduje i závody pořádané FCI 
(nejvyšší mezinárodní kynologická (nejvyšší mezinárodní kynologická 
federace) jako je Mistrovství světa federace) jako je Mistrovství světa 
a Mistrovství Evropy. Přítomnost tak a Mistrovství Evropy. Přítomnost tak 
kvalitního rozhodčího k nám do Lysé kvalitního rozhodčího k nám do Lysé 
přitáhla závodníky z celé republiky přitáhla závodníky z celé republiky 
a i ze Slovenska. Zájem byl tak ve-a i ze Slovenska. Zájem byl tak ve-
liký, že jsme se rozhodly uspořádat liký, že jsme se rozhodly uspořádat 
závod dvoudenní. V sobotu závodilo závod dvoudenní. V sobotu závodilo 
90 týmů (více ani není přípustné) ve 90 týmů (více ani není přípustné) ve 
třech bězích a v neděli 150 týmů ve třech bězích a v neděli 150 týmů ve 
dvou zkouškových bězích.dvou zkouškových bězích.

Pro členy Psí školy to byl velmi ná-Pro členy Psí školy to byl velmi ná-
ročný úkol zorganizovat tak velký zá-ročný úkol zorganizovat tak velký zá-
vod, aby vše šlapalo, tak jak má a bez vod, aby vše šlapalo, tak jak má a bez 
zádrhelů, ale i přes vysoké pracovní zádrhelů, ale i přes vysoké pracovní 
nasazení měli domácí závodníci šan-nasazení měli domácí závodníci šan-
ci poměřit síly s těmi nejlepšími. Za ci poměřit síly s těmi nejlepšími. Za 
ty nejlepší musím jmenovat alespoň ty nejlepší musím jmenovat alespoň 
Olgu Edrovou, která je česká repre-Olgu Edrovou, která je česká repre-
zentantka a každoročně se kvalifi -zentantka a každoročně se kvalifi -
kuje na Mistrovství světa, a za muže kuje na Mistrovství světa, a za muže 
Pavla Koška, který je též reprezen-Pavla Koška, který je též reprezen-
tantem a v minulém roce vyhrál běh tantem a v minulém roce vyhrál běh 
agility na Mistrovství Evropy.agility na Mistrovství Evropy.

Z našich členů se nejlépe umís-Z našich členů se nejlépe umís-
tila v součtu běhů Jana Frydrycho-tila v součtu běhů Jana Frydrycho-
vá s Darjou v kategorii medium na vá s Darjou v kategorii medium na 
1. místě, dále Gábina Vlachová 1. místě, dále Gábina Vlachová 
s Bobinou na 4. místě a v kategorii s Bobinou na 4. místě a v kategorii 
large, kde soutěží pejsci nejvyšší, byla large, kde soutěží pejsci nejvyšší, byla 
v součtech na druhém místě Roma-v součtech na druhém místě Roma-
na Hanousková s A3 Františkem. na Hanousková s A3 Františkem. 

V kategorii small z našich členů nej-V kategorii small z našich členů nej-
lépe zaběhla Martina Golosíková s lépe zaběhla Martina Golosíková s 
Jackie, byla na šestém místě. Podrob-Jackie, byla na šestém místě. Podrob-
né výsledky jsou na stránkách školy.né výsledky jsou na stránkách školy.

Velmi děkuji nejen členům i ka-Velmi děkuji nejen členům i ka-
marádům, kteří nám pomohli zor-marádům, kteří nám pomohli zor-
ganizovat tak náročný závod, děkuji ganizovat tak náročný závod, děkuji 
městu Lysá nad Labem za fi nanční městu Lysá nad Labem za fi nanční 
podporu 3000 Kč a děkuji hlavnímu podporu 3000 Kč a děkuji hlavnímu 
sponzorovi, fi rmě TENESCO, která sponzorovi, fi rmě TENESCO, která 
darovala věcné ceny pro závodníky.darovala věcné ceny pro závodníky.

Podrobnosti o závodě, o nás, Podrobnosti o závodě, o nás, 
o dalších akcích a trénincích, kte-o dalších akcích a trénincích, kte-
ré pro vás pořádáme, najdete na ré pro vás pořádáme, najdete na 
www.superpes.czwww.superpes.cz.

Romana HanouskováRomana Hanousková

Mezinárodní závody agility
19. 5. a 20. 5. v Psí škole SUPERPES

Začátkem prázdnin vrcholí veslař-Začátkem prázdnin vrcholí veslař-
ská sezona Mistrovstvím ČR. Rodina ská sezona Mistrovstvím ČR. Rodina 
veslařů je velká, není možné závodit veslařů je velká, není možné závodit 
v jednom termínu. Proto se dělí na v jednom termínu. Proto se dělí na 
MČR žactva a dorostu a MČR junio-MČR žactva a dorostu a MČR junio-
rů a masters.rů a masters.

Naši žáci a dorostenci vybojovali ve Naši žáci a dorostenci vybojovali ve 
dnech 29. 6. – 1. 7. na MČR v Rači-dnech 29. 6. – 1. 7. na MČR v Rači-
cích 7 medailí. cích 7 medailí. 3x stříbro:3x stříbro: 1x žkym -  1x žkym - 
Krakuvčíková N., dky4+ Lambertová Krakuvčíková N., dky4+ Lambertová 
M., Hamerová M., + Břeclav Šragová M., Hamerová M., + Břeclav Šragová 
E., Nedělová, dci4x- Vrátil L., + Děčín E., Nedělová, dci4x- Vrátil L., + Děčín 
Inger J., + Otrokovice Solař J., Svíze-Inger J., + Otrokovice Solař J., Svíze-
la M., la M., 4x bronz:4x bronz: 1x žcis – Céza M.,  1x žcis – Céza M., 
2x žkys – Krumpholcová A, Sloupová 2x žkys – Krumpholcová A, Sloupová 
T., 2xdci – Vrátil L. + Inger J. (Děčín), T., 2xdci – Vrátil L. + Inger J. (Děčín), 
dky 4x – Šoukalová T. + Děčín Smo-dky 4x – Šoukalová T. + Děčín Smo-
lová H., + Přerov Procházková A., lová H., + Přerov Procházková A., 
Olivíková E. Olivíková E. 

Potlesk patřil i dalším fi nalistům Potlesk patřil i dalším fi nalistům 
celkem celkem 2x 4. místo:2x 4. místo: 1x žkys Ma- 1x žkys Ma-
rešová E., dky 2- Lambertová M., rešová E., dky 2- Lambertová M., 

Hamerová M. a  Hamerová M. a  3x 5. místo:3x 5. místo: žkym  žkym 
4x+ Krakuvčíková N., Šoukalová A., 4x+ Krakuvčíková N., Šoukalová A., 
+ Mělník Havlasová A., Pašková A., + Mělník Havlasová A., Pašková A., 
korm. Tislický , dky 2x Šoukalová T., korm. Tislický , dky 2x Šoukalová T., 
+ Děčín Smolová H., žkys 4x + Slou-+ Děčín Smolová H., žkys 4x + Slou-
pová T, Krumpholcová A., Marešová pová T, Krumpholcová A., Marešová 
E., Vrátilová E., korm. Roháček V.E., Vrátilová E., korm. Roháček V.

Ve fi nále B (celkově 7. - 12. místo) Ve fi nále B (celkově 7. - 12. místo) 
se umístili žcis 4x+ Céza M, Michal se umístili žcis 4x+ Céza M, Michal 
R., Novotný D., Zavadil J., korm. R., Novotný D., Zavadil J., korm. 
Roháček V., na Roháček V., na 7. místě,7. místě, žkys 4x+  žkys 4x+ 
Ryšavá A., Babecová Z., Havěrníko-Ryšavá A., Babecová Z., Havěrníko-
vá N., Pobudová K., korm. Céza M. vá N., Pobudová K., korm. Céza M. 
na na 9. místě,9. místě, na  na 12. místě12. místě 1x žkys Po- 1x žkys Po-
budová K. a 2x dci Borecký J, + Štětí budová K. a 2x dci Borecký J, + Štětí 
Zábrodský L.  Zábrodský L.  

Dorostenkám a dorostencům byl za Dorostenkám a dorostencům byl za 
jejich skvělý výkon umožněn start na jejich skvělý výkon umožněn start na 
MČR juniorů v Třeboni.MČR juniorů v Třeboni.

Ve dnech 14. – 15. 7. bojovali Ve dnech 14. – 15. 7. bojovali 
o tituly junioři a masters v Třeboni o tituly junioři a masters v Třeboni 

Mistrovství ČR ve veslování

Pokračování na str. 27
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Sportovní centrum v Lysé nad La-Sportovní centrum v Lysé nad La-
bem bylo dějištěm prvního ofi ciální-bem bylo dějištěm prvního ofi ciální-
ho deblového turnajového podniku ho deblového turnajového podniku 
letošní, v pořadí již dvacáté druhé se-letošní, v pořadí již dvacáté druhé se-
zóny republikového šampionátu ve zóny republikového šampionátu ve 
volejbalových deblech novodobé éry volejbalových deblech novodobé éry 
(od roku 1990). Mistrovské první tří-(od roku 1990). Mistrovské první tří-
dy se zúčastnilo šest poměrně vyrov-dy se zúčastnilo šest poměrně vyrov-
naných dvojic, složených z playerů naných dvojic, složených z playerů 
a hráček z Prahy, Nymburka, Čelá-a hráček z Prahy, Nymburka, Čelá-
kovic, Lysé nad Labem a Vysokého kovic, Lysé nad Labem a Vysokého 
nad Jizerou. Smíšené páry změřily nad Jizerou. Smíšené páry změřily 
své síly systémem každý s každým své síly systémem každý s každým 
na tři hrané sety a lze konstatovat, že na tři hrané sety a lze konstatovat, že 
většina sehraných špílů měla solidní většina sehraných špílů měla solidní 
deblovou úroveň. Herně se dusil pou-deblovou úroveň. Herně se dusil pou-
ze pan Kokeš s partnerkou, který po ze pan Kokeš s partnerkou, který po 
dvoutýdenním potápění jen s největ-dvoutýdenním potápění jen s největ-
šími obtížemi postupně s přibývající-šími obtížemi postupně s přibývající-
mi odehranými sadami imaginárně mi odehranými sadami imaginárně 
odkládal šnorchl, kyslíkovou láhev odkládal šnorchl, kyslíkovou láhev 
a v neposlední řadě také gumopryžo-a v neposlední řadě také gumopryžo-
vý obleček žabího muže, čehož jas-vý obleček žabího muže, čehož jas-
ným důkazem byl chlapcův potem ným důkazem byl chlapcův potem 
totálně promočený klubový trikot totálně promočený klubový trikot 
Všechlap. Tato všechlapákova bolest-Všechlap. Tato všechlapákova bolest-
ná indispozice nejen, že samozřejmě ná indispozice nejen, že samozřejmě 
znamenala poslední turnajový fl ek, znamenala poslední turnajový fl ek, 
ale navíc brutálně potrestala patrně ale navíc brutálně potrestala patrně 
nejlepší hráčku turnajového klání, nejlepší hráčku turnajového klání, 
v podání tradiční Kokešovy životní v podání tradiční Kokešovy životní 
partnerky a trpělivé spoluhráčky, partnerky a trpělivé spoluhráčky, 
D. Bakešové. Unavená dvojice nako-D. Bakešové. Unavená dvojice nako-

nec v turnaji vydolovala pouze jediný nec v turnaji vydolovala pouze jediný 
vítězný set z patnácti, což viditelně vítězný set z patnácti, což viditelně 
rozladilo i lídra a charismatického rozladilo i lídra a charismatického 
vůdce deblové tréninkové skupiny vůdce deblové tréninkové skupiny 
SKP Nymburk T. Kokojana, do které SKP Nymburk T. Kokojana, do které 
oba nešťastníci již tři roky transpa-oba nešťastníci již tři roky transpa-
rentně patří. rentně patří. 

Na turnaji bylo možné zaregis-Na turnaji bylo možné zaregis-
trovat taktéž několik zajímavostí. trovat taktéž několik zajímavostí. 
První turnajovou raritou byl fakt, že První turnajovou raritou byl fakt, že 
šestici zkušených deblistů, doplnily šestici zkušených deblistů, doplnily 
zpravidla velice šikovné volejbalist-zpravidla velice šikovné volejbalist-
ky, které ovšem vyjma D. Bakešové ky, které ovšem vyjma D. Bakešové 
a A. Frankeové, neměly za svůj spor-a A. Frankeové, neměly za svůj spor-
tovní život s volejbalovým deblem tovní život s volejbalovým deblem 
mnoho společného. Typickým pří-mnoho společného. Typickým pří-
kladem bylo například v pořadí již kladem bylo například v pořadí již 
druhé zdejší turnajové účinkování druhé zdejší turnajové účinkování 
B. Markové z Kolína po boku Před-B. Markové z Kolína po boku Před-
sedy AVD, která kromě těchto sedy AVD, která kromě těchto 
turnajů debla vůbec nehraje. Za turnajů debla vůbec nehraje. Za 
druhou velkou turnajovou zajíma-druhou velkou turnajovou zajíma-
vost se dá považovat fakt, že na de-vost se dá považovat fakt, že na de-
blové klání nečekaně dorazilo duo blové klání nečekaně dorazilo duo 
proslulých deblových matadorů proslulých deblových matadorů 
z krkonošských Sklenařic, a to z krkonošských Sklenařic, a to 
v podání houževnatých bratrů Čer-v podání houževnatých bratrů Čer-
máků, kteří v malebné horské ves-máků, kteří v malebné horské ves-
ničce tento sport praktikují již téměř ničce tento sport praktikují již téměř 
třicet let, avšak na jiné deblové akce třicet let, avšak na jiné deblové akce 
vůbec nejezdí! Jejich účast v Lysé vůbec nejezdí! Jejich účast v Lysé 
nad Labem se tak stala dokonalou nad Labem se tak stala dokonalou 
a poměrně i úspěšnou herní pre-a poměrně i úspěšnou herní pre-

miérou sympatické rodinné dvojky miérou sympatické rodinné dvojky 
za hranicemi svého regionu, když za hranicemi svého regionu, když 
mladší Aleš Čermák po zlepšených mladší Aleš Čermák po zlepšených 
výkonech ve druhé polovině turna-výkonech ve druhé polovině turna-
je, nakonec vydoloval se svoji sym-je, nakonec vydoloval se svoji sym-
patickou a bojovnou spoluhráčkou patickou a bojovnou spoluhráčkou 
pěkné bronzové placky, k čemuž pěkné bronzové placky, k čemuž 
jim postačilo sedm vítězných setů. jim postačilo sedm vítězných setů. 
Celkově třetí fl ek Čermák doslova Celkově třetí fl ek Čermák doslova 
vyfoukl domácímu deblu v podání vyfoukl domácímu deblu v podání 
T. Hukala a A. Frankeové, kteří si T. Hukala a A. Frankeové, kteří si 
své turnajové účinkování doslova své turnajové účinkování doslova 
zbabrali sami a to hlavně svými zbabrali sami a to hlavně svými 
mizernými a hanebnými výkony mizernými a hanebnými výkony 
ve druhé části turnajového klání, ve druhé části turnajového klání, 
kde ztratili příliš setů s hostujícími kde ztratili příliš setů s hostujícími 
Čermáky a nic jim nebylo platné ani Čermáky a nic jim nebylo platné ani 
jejich senzační vítězství nad celkově jejich senzační vítězství nad celkově 
druhým favorizovaným Kubíčkem druhým favorizovaným Kubíčkem 
z Prahy... Díky tomu zbyl na domá-z Prahy... Díky tomu zbyl na domá-
cí ambiciozní pár pouze smutný cí ambiciozní pár pouze smutný 
a neoblíbený bramborový post. a neoblíbený bramborový post. 
„Došly mi síly a zvetchla jsem jak „Došly mi síly a zvetchla jsem jak 
děda Randa. Kromě toho jsem těžká děda Randa. Kromě toho jsem těžká 
a silně zblblá ze studia odborné a silně zblblá ze studia odborné 
literatury“, smutně konstatovala literatury“, smutně konstatovala 
rozmrzelá a frustrovaná A. Fran-rozmrzelá a frustrovaná A. Fran-
keová, též jedna z ředitelek po-keová, též jedna z ředitelek po-
vedené volejbalové republikové vedené volejbalové republikové 
akce, též nadšeně podporované akce, též nadšeně podporované 
domácí ženskou volejbalovou obcí. domácí ženskou volejbalovou obcí. 
Takovým pěkným vyvrcholením Takovým pěkným vyvrcholením 
celého turnajového klání byl zá-celého turnajového klání byl zá-

pas dvoumetrového sympatického pas dvoumetrového sympatického 
pražáka R. Kubíčka s M. Kvačovou pražáka R. Kubíčka s M. Kvačovou 
a loňského fi nalisty T. Kokojana a loňského fi nalisty T. Kokojana 
opět s B. Markovou, kterým k cel-opět s B. Markovou, kterým k cel-
kovému triumfu stačilo vyhrát ale-kovému triumfu stačilo vyhrát ale-
spoň jeden z úvodních dvou setů. spoň jeden z úvodních dvou setů. 
Vyrovnaný a divácky atraktivní zá-Vyrovnaný a divácky atraktivní zá-
pas nakonec ve třetí zkrácené sadě pas nakonec ve třetí zkrácené sadě 
po zásluze opanoval nymburský po zásluze opanoval nymburský 
veterán, díky čemuž si tak mohl veterán, díky čemuž si tak mohl 
k loňskému stříbru přidat součas-k loňskému stříbru přidat součas-
ný letošní triumf!ný letošní triumf!

Turnaj druhé třídy žákovské ka-Turnaj druhé třídy žákovské ka-
tegorie obstarali chlapci a děvčata tegorie obstarali chlapci a děvčata 
zpravidla rekrutovaní z domácí vo-zpravidla rekrutovaní z domácí vo-
lejbalově-deblové přípravky SKP-lejbalově-deblové přípravky SKP-
ZŠ Komenského Nymburk, když ZŠ Komenského Nymburk, když 
deset zúčastněných smíšených deset zúčastněných smíšených 
párů sehrálo turnaj na dvě porážky. párů sehrálo turnaj na dvě porážky. 
Zde se nakonec radovala dvojice ve Zde se nakonec radovala dvojice ve 
složení J. Pošík a M. Krsová, kteří ve složení J. Pošík a M. Krsová, kteří ve 
fi nálovém duelu přetlačili M. Koláře fi nálovém duelu přetlačili M. Koláře 
s M. Osipavou. Bronzové placky brali s M. Osipavou. Bronzové placky brali 
v konečném účtování D. Kubálek se v konečném účtování D. Kubálek se 
Z. Šámalovou.Z. Šámalovou.

Celkové pořadí mistrovské třídy: Celkové pořadí mistrovské třídy: 
1. místo - T. Kokojan + B. Marková 1. místo - T. Kokojan + B. Marková 
(SKP Nymburk), 2. místo - R. Kubí-(SKP Nymburk), 2. místo - R. Kubí-
ček + M. Kvačová (Praha), 3. místo ček + M. Kvačová (Praha), 3. místo 
- A. Čermák + P. Kubešová (Čelákovi-- A. Čermák + P. Kubešová (Čelákovi-
ce), 4. místo - T. Hukal + A. Frankeová ce), 4. místo - T. Hukal + A. Frankeová 
(Lysá nad Labem). (Lysá nad Labem). 

Mgr. Tomáš KokojanMgr. Tomáš Kokojan

Druhý ročník mixového turnaje v rámci dvaadvacáté ofi ciální sezóny 
Mistrovství ČR ve volejbalových deblech novodobé éry

Výsledkový servisVýsledkový servis
A. Mistrovská třída:A. Mistrovská třída:

 1. místo – T. Kokojan + B. Marková (SKP Nymburk) - 12 bodů 1. místo – T. Kokojan + B. Marková (SKP Nymburk) - 12 bodů
 2. místo – R. Kubíček + M. Škvorová (Praha) - 11 bodů 2. místo – R. Kubíček + M. Škvorová (Praha) - 11 bodů
 3. místo – A. Čermák + P. Kubešová (Sklenařice Čelákovice) - 10 bodů 3. místo – A. Čermák + P. Kubešová (Sklenařice Čelákovice) - 10 bodů
 4. místo – T. Hukal + A. Frankeová (Lysá nad Labem) -   9 bodů 4. místo – T. Hukal + A. Frankeová (Lysá nad Labem) -   9 bodů
 5. místo – J. Čermák + P. Mrázková (Sklenařice/ Čelákovice) -   8 bodů 5. místo – J. Čermák + P. Mrázková (Sklenařice/ Čelákovice) -   8 bodů
 6. místo – F. Kokeš + D. Bakešová (Lysá nad Labem) -   7 bodů 6. místo – F. Kokeš + D. Bakešová (Lysá nad Labem) -   7 bodů

B. Turnaj druhé třídy – žákovská kategorie:B. Turnaj druhé třídy – žákovská kategorie:
 1. místo :  J. Pošík + M. Krsová  -   6 bodů 1. místo :  J. Pošík + M. Krsová  -   6 bodů
 2. místo : M. Kolář + M. Osipava          -   5 bodů 2. místo : M. Kolář + M. Osipava          -   5 bodů
 3. místo : D. Kubálek + Z. Šámalová   -   4 body 3. místo : D. Kubálek + Z. Šámalová   -   4 body
 4. místo : M. Rychetský + L. Rozová    -   3 body 4. místo : M. Rychetský + L. Rozová    -   3 body
 5. místo : P. Svoboda + Ž. Šnejdarová  -   2 body 5. místo : P. Svoboda + Ž. Šnejdarová  -   2 body
 6. místo : F. Kurka + P. Macúchová      -   1 bod 6. místo : F. Kurka + P. Macúchová      -   1 bod

2. ofi ciální ročník mixového turnaje 
ve volejbalových deblech 2012

Turnaje druhé třídy se převážně Turnaje druhé třídy se převážně 
zúčastnili hráči a volejbalistky, kteří zúčastnili hráči a volejbalistky, kteří 
jsou členy volejbalově-deblové pří-jsou členy volejbalově-deblové pří-
pravky SKP-ZŠ Komenského Nym-pravky SKP-ZŠ Komenského Nym-
burk, která úspěšně funguje již sed-burk, která úspěšně funguje již sed-
mým rokem při své kmenové a pro-mým rokem při své kmenové a pro-
sportovní ZŠ Komenského Nymburk sportovní ZŠ Komenského Nymburk 
a v současnosti eviduje kolem padesá-a v současnosti eviduje kolem padesá-

ti aktivních volejbalistů a volejbalistek ti aktivních volejbalistů a volejbalistek 
žákovské kategorie. Přípravka taktéž žákovské kategorie. Přípravka taktéž 
tvoří pilíř mládežnické sekce deblové-tvoří pilíř mládežnické sekce deblové-
ho oddílu SKP Nymburk.ho oddílu SKP Nymburk.

Mgr. Tomáš Kokojan – Předseda Mgr. Tomáš Kokojan – Předseda 
AVD České republiky a šéftrenér AVD České republiky a šéftrenér 

volejbalově-deblové přípravky volejbalově-deblové přípravky 
SKP-ZŠ Komenského Nymburk SKP-ZŠ Komenského Nymburk 

na rybníce Svět (původním názvem na rybníce Svět (původním názvem 
“Nevděk”) – dílem  Jakuba Krčína “Nevděk”) – dílem  Jakuba Krčína 
z Jelčan.z Jelčan.

A opět veslaři z Lysé nad Labem A opět veslaři z Lysé nad Labem 
předvedli, že jsou v dobré formě předvedli, že jsou v dobré formě 
a vybojovali 4 medaile. a vybojovali 4 medaile. 1x zlato:1x zlato: 
mM4x Sláma P. + Slavia Praha – mM4x Sláma P. + Slavia Praha – 
Knopp, Svoboda, Šulc - F, Knopp, Svoboda, Šulc - F, 1x stří-1x stří-
bro:bro: mM1x Sláma P.,  mM1x Sláma P., 2x bronz:2x bronz: 
jky 2x Dvorská B., Dvořáková E. jky 2x Dvorská B., Dvořáková E. 
(Bohemians) a jky 4x Šoukalo-(Bohemians) a jky 4x Šoukalo-
vá T., + Děčín Smolová H., + Pře-vá T., + Děčín Smolová H., + Pře-
rov Procházková, Olivíková (do-rov Procházková, Olivíková (do-
rostenky).rostenky).

Další fi nalová umístění: Další fi nalová umístění: 1x 1x 
2. místo:2. místo: mM2x Sláma P., + Sla- mM2x Sláma P., + Sla-
via Praha Svoboda, via Praha Svoboda, 1x 3. místo:1x 3. místo: 
mM2x Černý K., +Mělník Novot-mM2x Černý K., +Mělník Novot-
ný R.  ný R.  4x 4. místo:4x 4. místo: jři 2+ Ryšavý J.,  jři 2+ Ryšavý J., 
+ Mělník Popek Š., korm. Tislický, + Mělník Popek Š., korm. Tislický, 
jky 4-  Košnářová T., Hradecká I., jky 4-  Košnářová T., Hradecká I., 
+ Děčín Smolová K., Kolářová V., + Děčín Smolová K., Kolářová V., 
mM1x Černý K., mM4x Černý K. mM1x Černý K., mM4x Černý K. 
+ Mělník Novotný,+ Štětí Vránek + Mělník Novotný,+ Štětí Vránek 
Pav., Vránek Pet. a Pav., Vránek Pet. a 1x 5. místo:1x 5. místo:    
jky 4x Košnářová T., Hradecká I., jky 4x Košnářová T., Hradecká I., 
+ Děčín Smolová K., Kolářová V.+ Děčín Smolová K., Kolářová V.

Ve fi nále B (7. - 12. místo) se umís-Ve fi nále B (7. - 12. místo) se umís-
tili: jři 4x Vrátil L. + Děčín Inger, tili: jři 4x Vrátil L. + Děčín Inger, 
+ Otrokovice Solař, Svízela, na + Otrokovice Solař, Svízela, na 
7. místě,7. místě,  jři 1x- Ryšavý J.,  jky 1x-   jři 1x- Ryšavý J.,  jky 1x- 
Dvorská B. na Dvorská B. na 8. místě,8. místě,  jky 2- Koš-  jky 2- Koš-
nářová T., Hradecká I., jři 2x Vrátil nářová T., Hradecká I., jři 2x Vrátil 
L., + Děčín Inger (dorostenci) na L., + Děčín Inger (dorostenci) na 
9. místě.9. místě.

Medailistům blahopřejeme a všem Medailistům blahopřejeme a všem 
závodníkům děkujeme za skvělou závodníkům děkujeme za skvělou 
reprezentaci klubu.reprezentaci klubu.

V letních měsících byl trénink pra-V letních měsících byl trénink pra-
videlný, ale přeci jen trošku prázd-videlný, ale přeci jen trošku prázd-
ninový. Promíchali jsme si posádky ninový. Promíchali jsme si posádky 
a tak jste mohli vidět na jedné lodi a tak jste mohli vidět na jedné lodi 
třeba juniora a žačku mladší, do-třeba juniora a žačku mladší, do-
rostenku s žačkou starší. Pro nás rostenku s žačkou starší. Pro nás 
určitě prima zpestření. Léto jsme určitě prima zpestření. Léto jsme 
ukončili již tradičním soustředěním ukončili již tradičním soustředěním 
v Malém Ratmírově u Jindřichova v Malém Ratmírově u Jindřichova 
Hradce. Tam se každý rok moc tě-Hradce. Tam se každý rok moc tě-
šíme a týden plný sportu si užijeme. šíme a týden plný sportu si užijeme. 
Máme dobrou přípravu pro závody, Máme dobrou přípravu pro závody, 
které nás čekají na podzim a ze kte-které nás čekají na podzim a ze kte-
rých určitě přivezeme opět spoustu rých určitě přivezeme opět spoustu 
medailí.medailí.

Naďa TlamichováNaďa Tlamichová

Pokračování ze str. 26
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Zveme vás v sobotu 15. 9. 2012 Zveme vás v sobotu 15. 9. 2012 
do Dvorců (u Lysé nad Labem) na do Dvorců (u Lysé nad Labem) na 
seznámení s orientačním během. seznámení s orientačním během. 
Pojďte spolu s námi strávit krásné Pojďte spolu s námi strávit krásné 
odpoledne babího léta do borovi-odpoledne babího léta do borovi-
cového lesa. Start od 13.00 hodin. cového lesa. Start od 13.00 hodin. 
Vyhlášení výsledků kolem 17.00 h.Vyhlášení výsledků kolem 17.00 h.

Startovné:Startovné: 30 Kč  30 Kč 
Přihlášky:Přihlášky: do 13. 9. 2012 na telefon- do 13. 9. 2012 na telefon-
ní číslo 739 524 779 – paní Marika ní číslo 739 524 779 – paní Marika 
Benešová, mail: Benešová, mail: os.kdz@tiscali.czos.kdz@tiscali.cz 
Prezentace:Prezentace: Na místě -  restaurace ve  Na místě -  restaurace ve 
Dvorcích od 12.00 do 12.30 hodinDvorcích od 12.00 do 12.30 hodin
Kategorie:Kategorie:
1.  Fáborkovaná trať 4 km: 1.  Fáborkovaná trať 4 km: 
- Kategorie děti předškolní s rodiči- Kategorie děti předškolní s rodiči
- Kategorie děti první stupeň ZŠ - Kategorie děti první stupeň ZŠ 
 s rodiči s rodiči
- Kategorie děti bez rodičů do věku - Kategorie děti bez rodičů do věku 
 12 let včetně 12 let včetně
2. Klasická trať (bez fáborků) 2. Klasická trať (bez fáborků) 
 asi 4 km:  asi 4 km: 
- Kategorie děti (dívky) bez rodičů- Kategorie děti (dívky) bez rodičů
- Kategorie děti (chlapci) bez rodičů- Kategorie děti (chlapci) bez rodičů

Seznámení s orientačním během
3.  Skorelauf (bez fáborků, 3.  Skorelauf (bez fáborků, 
 sbírání bodů na limit 2 h v lese,  sbírání bodů na limit 2 h v lese, 
 společný start): společný start):
- Kategorie děti (dívky) - Kategorie děti (dívky) 
 bez rodičů od 11 bez rodičů od 11
- Kategorie děti (chlapci) - Kategorie děti (chlapci) 
 bez rodičů od 11 bez rodičů od 11
- Kategorie ostatní- Kategorie ostatní

Ostatní zájemci nad 18 let se mo-Ostatní zájemci nad 18 let se mo-
hou zúčastnit dle vlastního uvážení hou zúčastnit dle vlastního uvážení 
a nesoutěžně si trať proběhnout či a nesoutěžně si trať proběhnout či 
projít.projít.
S sebou:S sebou: Sportovní oblečení a kdo  Sportovní oblečení a kdo 
má, může si vzít i buzolu.má, může si vzít i buzolu.
Od nás dostanete:Od nás dostanete: mapu v měřítku  mapu v měřítku 
1:15 000 se zakreslenými kontro-1:15 000 se zakreslenými kontro-
lami, popis kontrol, mapový klíč, lami, popis kontrol, mapový klíč, 
průkazku na ražení značek na průkazku na ražení značek na 
kontrolách.kontrolách.

Pořádají vedoucí z občanského Pořádají vedoucí z občanského 
sdružení Klub dobré zprávy za po-sdružení Klub dobré zprávy za po-
moci křesťanů ze sboru Apoštolské moci křesťanů ze sboru Apoštolské 
církve v Lysé nad Labem.církve v Lysé nad Labem.

Zuzana SedláčkováZuzana Sedláčková

Beachvolejbalový turnaj

V sobotu 23. 6. 2012 se na kurtech V sobotu 23. 6. 2012 se na kurtech 
TK Slovan Lysá nad Labem uskuteč-TK Slovan Lysá nad Labem uskuteč-
nil již 4. ročník mixového beachvo-nil již 4. ročník mixového beachvo-
lejbalového turnaje, kterého se zú-lejbalového turnaje, kterého se zú-

častnilo 10 smíšených dvojic z Lysé, častnilo 10 smíšených dvojic z Lysé, 
Nymburka, Sadské, Poděbrad, Brna, Nymburka, Sadské, Poděbrad, Brna, 
Kolína, Milovic a Krchleb.Kolína, Milovic a Krchleb.

Diana BakešováDiana Bakešová

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

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

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

Cvičí se v tělocvičně nové školy Obchodní akademie, 
ul. Komenského (vchod ze zadního traktu po železných schůdkách)

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

      aneta.krenova@seznam.cz
tel.: 721 658 766

Pondělky s Hankou

Čtvrtky s Anetou

V dnešní době jedno z nejdyna-V dnešní době jedno z nejdyna-
mičtěji rostoucích sportovních od-mičtěji rostoucích sportovních od-
větví - Severská chůze. Je to běžné větví - Severská chůze. Je to běžné 
chození se speciálními hůlkami, chození se speciálními hůlkami, 
které přináší velice efektivní pohyb které přináší velice efektivní pohyb 
a snadnou cestu ke zvýšení fyzické a snadnou cestu ke zvýšení fyzické 
kondice bez ohledu na věk, pohlaví kondice bez ohledu na věk, pohlaví 
nebo aktuální fyzickou kondici.nebo aktuální fyzickou kondici.

Nordic Walking může být až Nordic Walking může být až 
o 46 % efektivnější než klasická o 46 % efektivnější než klasická 
chůze. Při správné technice pracuje chůze. Při správné technice pracuje 
až 90 % svalstva. Zapojení tak vel-až 90 % svalstva. Zapojení tak vel-
kého procenta svalů má za násle-kého procenta svalů má za násle-
dek zvýšenou srdeční činnost a tím dek zvýšenou srdeční činnost a tím 
je Nordic Walking vhodný nejen je Nordic Walking vhodný nejen 
jako prevence kardiovaskulárních jako prevence kardiovaskulárních 
onemocnění. Díky holím přenese-onemocnění. Díky holím přenese-
te část své hmotnosti na svaly paží te část své hmotnosti na svaly paží 
a tím odlehčíte nohám. Proto mo-a tím odlehčíte nohám. Proto mo-
hou tento sport provozovat v rámci hou tento sport provozovat v rámci 
možností i lidé, kteří mají problémy možností i lidé, kteří mají problémy 
s klouby dolních končetin. Hole s klouby dolních končetin. Hole 
vám též pomůžou k narovnání zad vám též pomůžou k narovnání zad 
při chůzi. Oproti běžnému chození při chůzi. Oproti běžnému chození 
spotřebujete mnohem více energie. spotřebujete mnohem více energie. 
Při Nordic Walking spálíte za hodi-Při Nordic Walking spálíte za hodi-
nu až 600 kcal, což se pozitivně pro-nu až 600 kcal, což se pozitivně pro-
jeví na úbytku přebytečných tuků.jeví na úbytku přebytečných tuků.

Důvod, proč je tato sportovní dis-Důvod, proč je tato sportovní dis-
ciplína výjimečná a ve světě stále více ciplína výjimečná a ve světě stále více 
oblíbená, je prostý:oblíbená, je prostý:
- je dostupná každému, v každém věku- je dostupná každému, v každém věku
- lze se ji snadno naučit- lze se ji snadno naučit
- můžete ji provozovat celoročně - můžete ji provozovat celoročně 
 a kdekoli a kdekoli
- její přínos se projevuje na naší - její přínos se projevuje na naší 
 kondici téměř okamžitě kondici téměř okamžitě

Centrum Nordic Walking Centrum Nordic Walking 
v Lysé nad Labem nabízí:v Lysé nad Labem nabízí:
- půjčovna, prodej a servis holí- půjčovna, prodej a servis holí
- prodej krokoměrů a kompresních - prodej krokoměrů a kompresních 
 legín legín
- výuka a instruktáž- výuka a instruktáž
- kurzy pro začátečníky i pokročilé- kurzy pro začátečníky i pokročilé

Nordic walking – kroky ke zdraví

 
Jako ofi ciální Birki Nordic Wal-Jako ofi ciální Birki Nordic Wal-

king centrum vám poskytujeme king centrum vám poskytujeme 
záruku kvalitního tréninku a tech-záruku kvalitního tréninku a tech-
nické podpory včetně zapůjčení nické podpory včetně zapůjčení 
holí a krokoměrů, abyste tento holí a krokoměrů, abyste tento 
sport mohli naplno objevit.sport mohli naplno objevit.

Máte-li zájem o tuto aktivi-Máte-li zájem o tuto aktivi-
tu, stačí přijít k nám a zeptat se tu, stačí přijít k nám a zeptat se 
na vše, co vás zajímá. Můžete si na vše, co vás zajímá. Můžete si 
půjčit hole z naší půjčovny jen půjčit hole z naší půjčovny jen 
tak na vyzkoušení, můžete si hole tak na vyzkoušení, můžete si hole 
zakoupit, můžete se zúčastnit pra-zakoupit, můžete se zúčastnit pra-
videlných hodin Nordic Walkingu videlných hodin Nordic Walkingu 
pod vedením kvalifi kovaného in-pod vedením kvalifi kovaného in-
struktora.struktora.

Pravidelné lekce Nordic Walkin-Pravidelné lekce Nordic Walkin-
gu začínají 3. září v 18.00 hodin od gu začínají 3. září v 18.00 hodin od 
ZŠ Komenského (vždy v pondělí ZŠ Komenského (vždy v pondělí 
a ve čtvrtek).a ve čtvrtek).

Přihlášky a informace:Přihlášky a informace:
Renata Zápotocká, Renata Zápotocká, 
výživový poradce, instruktor NWvýživový poradce, instruktor NW
Poradna: Zdravotní středisko Poradna: Zdravotní středisko 
v Lysé nad Labem – 1. patrov Lysé nad Labem – 1. patro
www.vyzivovyporadce-hubnutí.czwww.vyzivovyporadce-hubnutí.cz
tel.: 775 246 033tel.: 775 246 033
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NÁLEZNÉ 2500,- Kč 
Od 14. 7. 2012 postrádám hlíníkovou zátku na 
nádrž, kterou jsem ztratil při tankování někde 
v okolí benzinové pumpy v Lysé. V případě nálezu 
prosím o info na tel.: 602 279 228, nebo e-mail: 
hamez@razdva.cz. Děkuji.

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

Objednávky na tel.: 720 442 381

Taneční studio BB
(rytmika, základy baletu, moderní tanec)

Lysá nad Labem Vodákova 7
zahajuje vyučování v úterý 4. 9. 2012

pro dívky od 4 do 17 let, ženy
ženy (zdravotní cvičení)

 
přihlášky:

Tel.: 605 571 065, 325 552 252
Email: bobeb@seznam.cz

Těšíme se na Vás

2300 kJ spálených za hodinu zábavy
Aerobic je kondiční cvičení za doprovodu hudby. Tento druh cvičení se zaměřu-
je na rozvíjení oběhové soustavy. Právě díky pravidelnému cvičení tohoto typu 
si zvýší člověk vytrvalost a pochopitelně se také zvednou jeho výkony. Aerobik 
je nejen schopen dost dobře ovlivnit fungování a strukturu celého pohybového 
aparátu, ale působí dokonce i na nervovou soustavu, a to velmi pozitivně.

45 minut aerobní část / 20 minut posilování / 10 minut strečink

čtvrtek 19.00 - 20.15
60 Kč dospělí / 50 Kč studenti

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

začínáme 6. 9. 2012
Těší se na Vás cvičitelka Aneta Křenová

aneta.krenova@seznam.cz
www.houzvickova.wz.cz

facebook: Aerobik s Anetou

DOSTIHOVÉ ZÁVODIŠTĚ LYSÁ n. L.
Vás zve na dostihová odpoledne:
22.9.  a  6.10., vždy od 13.30 hodin

Odpolední dostihový program – rovinové a překážkové dostihy 
(steeplechase a proutěné překážky), závod poníků a neregistrovaných 
koní. Pro dospělé živá hudba a sázky, pro malé návštěvníky dětské 
hřiště, houpačky, nafukovací hrad, trampolíny. Bohaté občerstvení.

Prodám dům se zahrádkou, Kostomlaty n. L. / Lány. 
Původní neudržovaný stav. Kuchyň/předsíň + 2 obytné 

místnosti, dále kůlna + stodola, možnost předělání 
na obytný prostor. Zastavěná plocha cca 150 m2, 

celková plocha 386 m2. Elektřina zavedena, vodovod nikoliv, 
vlastní studna. Cena: 295 000,- Kč. 

V případě zájmu volejte na tel.: 723 914 905.
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Soutěže se může přihlásit každý s max. počtem 5 fotografi í 
min. formátu 13x18 cm v barevném i černobílém provedení. 

Každý snímek musí být označen těmito údaji: 
 1. název fotografi e   
 2. jméno a příjmení autora 
 3. adresa a bydliště 

Fotografi e odevzdejte do 30. září 2012 
v Městské knihovně Lysá nad Labem.

Podrobná pravidla soutěže najdete
na webových stránkách městské knihovny

(www.knihovnalysa.cz). 

Výherci se mohou těšit
na atraktivní ceny:

 1. místo – poukázka na nákup
zboží v hodnotě 2.000 Kč 

  v obchodě JPC Computers s.r.o.
 2. místo – poukázka na nákup

zboží v hodnotě 500 Kč 
  v obchodě Elektrocentrum Skuhrovec
 3. místo – poukázka v hodnotě 300 Kč 
  do restaurace nebo pizzerie Gurmán

Co pro Vás znamená „ráj“, a s jakým místem máte 
toto kouzelné slovo spojené? Stačí „ráj“ vyfotit 
a fotografi i zaslat nebo přinést do knihovny. 
Už teď se těšíme na Vaše 
nápady a krásné 
snímky.

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

„Můj ráj na zemi“


