
Rudolf Ferdinand kníže Kinský 
ze Vchynice a Tetova  
Lysou získal v r. 1905. Byl milovníkem umění a koní lipicanského 
chovu. Napravil nevkus předchozího majitele vybavením zámku 
starožitným nábytkem. Měl v plánu Lysou i Bon Repos uvést do 
výborného historického stavu, ale válka (1. světová) to nedovolila. 
Po prvorepublikové pozemkové reformě ztratil zámek ekonomickou 
soběstačnost. V roce 1930 kníže zemřel a rodina se přestěhovala do 
rakouského Kremsecku. Mobiliář odváželo 40 vagonů. Ještě před 
příchodem Hitlera v r. 1938 byl zámek odprodán státu.

Inverzní ovzduší na pár minut ustoupilo slabému, 
slunečnímu svitu odpovídajícímu druhé polovině lis-
topadu. Ani čerstvě oloupaná mandarinka s příjem-
nou vůní ve mně nenaladila vánoční náladu, přesto se 
pouštím do psaní prosincového úvodníku Listů. 

Při poměrně častých hovorech s Vámi všemi se 
téměř pravidelně, jak si uvědomuji, hovor sklouzá-
vá na kritiku všeho a všech kolem nás. Pokyvujeme 
hlavami, máme pravdu, my všechno děláme dobře, 
myslíme správně … Kdepak jsou Ti špatní? To by mě 
zajímalo. Soudnost ta chybí hodně. Ohleduplnost 
a úcta také není v módě. Zato arogance a útočnost je 
nejlepší obranou. Ostré lokty, břitký jazyk, hroší kůže, 
patřičné známosti často i vzdělání zastíní. Touha po 
moci, ješitnost, kariérismus. Jak špatně se mi ta slova 
jen píší. Skoro si povídám, aby se nepřihodilo, že Vá-
noce nebudou, když je všude tolik zloby a špatnosti, 
jak o tom píše Karel Čapek v jedné pohádce. … Ale 
ony přijdou a bude to krásné a místy dojemné jako 
každým rokem. … Často mívám o Vánocích nostal-
gickou náladu. Ale to už ke mně patří.

 Vánoční atmosféru nám v naší milé Lysé navodí 
četné besídky, výstavky, koncerty či vystoupení. Pro-
gram bývá vždycky bohatý a vybrat si může každý 
svůj „šálek kávy“. Zúčastnit se může také každý. 
Třeba i zajít do mateřské anebo základní školy či 
„hudebky“, a vůbec nevadí, že tam nemáte „své dítě 
anebo vnouče“. Hlavně doma nesmutněte, pokud 
jste sami, vyjděte mezi lidi. Přijít na jiné myšlenky 
se tomu říká.

S tím jak děti rostou, posléze opouštějí „rodná 
hnízdečka“, se prožívání Vánoc v rodinách mění. 
Z velkého shonu a těšení nastává i čas, kdy si myslí-
me, že Vánoce budeme trávit sami, ale je to jen „chvil-
kové“ než se děti domů vracejí s vnoučaty. Tohle 
zatím neprožívám, znovu tu radost s malými, ale je 
to hezké, jak mohu pozorovat v sousedství. Jen se do-
mnívám, že se dětská radost trochu mění. Kdeže jsou 
ty časy, kdy se děti radovaly z knížek, pastelek a drob-
ných hraček. Neskromná dětská přání podpořená 
televizní reklamou nemohou všechny rodiče splnit.

Foto: Emanuel Vejnar
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Spolek pro rozvoj města Lysá nad 
Labem vyhlásil před létem II. ročník 
soutěže Rozkvetlá okna, tentokrát již 
s dvěma kategoriemi:
1. Květinová výzdoba a celková 
úprava oken,
2. Květinová výzdoba a celková 
úprava domu.

Důvodem především bylo, aby se 
soutěže mohli bez počáteční nevýho-
dy zúčastnit i obyvatelé Lysé, kteří 
žijí v bytových domech. Do kon-
ce letních prázdnin přicházely na 
e-mailovou adresu rozkvetlaokna@
seznam.cz nominace s fotografi e-
mi. Sešlo se jich celkem 59 pro obě 
kategorie, 3 objekty získaly po dvou 
nominacích, porota tvořená radou 
Spolku tak vybírala vítěze z 56 „sou-
těžících“.

Vyhlášení výsledků se konalo 
v den státního svátku 28. října 
v kině před slavnostním koncertem. 
V první kategorii skončili na třetím 
místě s květinovou výzdobou oken 
svého bytu manželé Polenovi (Na 
Vysoké mezi 470), na druhém man-
želé Votavovi (Dvořákova 1095) 
a na prvním manželé Stoupovi 
(Sídliště - Lomená 1444).

Ve druhé kategorii přesvědčil po-
rotu nejhezčí úpravou dům manželů 
Zachariášových (Máchova 1040), 

druhé místo získali manželé Ničovi 
(Kapitána Jaroše 1703) a třetí man-
želé Burešovi (Na Brůdku 69).

Jako ceny obdrželi vítězové částky 
od 500 do 1500 korun a pozvánku 
europoslance Hynka Fajmona vždy 
pro 2 osoby na zájezd do Štrasbur-
ku spojený s návštěvou Evropského 
parlamentu. Všem ještě jednou gra-
tulujeme.

Vyhlášením výsledků tedy skončil 
II. ročník soutěže Rozkvetlá okna. Je 
čas poděkovat všem, kteří dbají na 
úpravu svého domu nebo oken své-
ho bydliště. Všem ostatním tak zpří-
jemňují pobyt v ulicích města.

A poděkovat je třeba i všem, kte-
ří neváhali a poslali nám do soutěže 
nominace oken či domů, která se 
jim líbila. Jejich vlastníci o tom často 
neměli nejmenší tušení, což se nám 
potvrdilo, když jsme kontaktovali 
vítěze. Někteří z nich byli úplně za-
skočeni. O to větší a příjemnější snad 
bylo překvapení, že v nějaké soutěži 
vyhráli a získali ceny. Chcete-li tedy 
někomu, kdo se hezky stará o svůj 
domov a má ho jako ze škatulky, 
udělat radost, určitě jej v příštím 
roce nominujte. Třeba to vyjde.

Hezký adventní čas všem přeje
Petr Kopecký, místopředseda 

Spolku pro rozvoj města Lysá n. L.

Rozkvetlá okna mají vítěze

Program:
*Adventní koncert ZUŠ F. A. Šporka

v zámecké jídelně v I. patře*
*setkání s restaurátorem o obnově sochařské výzdoby* 

 *povídání o revitalizaci zámeckého parku a Zámecké ulice*
*občerstvení v zámecké kavárně*

Srdečně zvou organizátoři.
Jedinečná příležitost k návštěvě běžně nepřístupné jídelny zámku.

 Mgr. Jiří Havelka Mgr. Jiří Hendrich PhDr. Dana Papáčková
 Město Lysá n. L. Domov Na Zámku Spolek rodáků a přátel města

Domov Na ZámkuDomov Na Zámku
Spolek rodáků a přátel města Lysá nad LabemSpolek rodáků a přátel města Lysá nad Labem

a Město Lysá nad Labem a Město Lysá nad Labem 
pořádají v pátek 7.12.2012 v 17.00 hodin 

„Zimní setkání v zámeckém parku „Zimní setkání v zámeckém parku 
aneb Úcta k historické kráse“aneb Úcta k historické kráse“

ZÁMEK BON REPOS
zve na tradiční

KONCERTKONCERT
S VŮNÍ JEHLIČÍS VŮNÍ JEHLIČÍ
sobota 8.12.2012sobota 8.12.2012
od 17.00 hodinod 17.00 hodin

účinkují:
Karolína Žmolíková – soprán

Jan Pohořalý – trubka
Gabriela Dostalová – klavír

V programu zazní známé operní árie a vánoční písně.
O přestávce se podává vánoční punč.

Vstupenky v ceně 250,-Kč možno zakoupit
v knihovně v Lysé nad Labem (325 551 255)

a v knihovně ve Staré Lysé (607 186 787)
Brány se otevřou v 16.15 hodin,

parkování v areálu zajištěno.



12/2012 LISTY města Lysé nad Labem   3

Informace z jednání rady a zastupitelstva města
20. jednání rady města se konalo 

23. 10. 2012. Z téměř tří desítek bodů 
programu se jich 15 týkalo bytových 
záležitostí, pronájmů nebytových 
prostor, věcných břemen a pozem-
kových záležitostí. Z nich uvádím 
blok prvních pěti bodů, v nichž rada 
vzala na vědomí stanoviska obyvatel 
nájemních bytů v čp. 1517 na Sídlišti. 
Pro letošní rok bylo v rozpočtu měs-
ta počítáno s prodejem těchto bytů, 
nájemcům byly přednostně byty na-
bídnuty za cenu stanovenou znalcem. 
O prodeji se bude jednat na listopado-
vém zastupitelstvu. 

První letošní sníh na státní svátek 
28. 10. byl připomenutím, že zima je 
tady. V bodu č. 16 rada schválila Plán 
zimní údržby komunikací a chodníků 
v Lysé nad Labem na zimní sezónu 
2012/2013. Kanceláře fi rmy .A.S.A. 
se přestěhovaly do Čechovy ulice, ale 
posypový materiál si občané mohou 
vyzvednout ještě na původním místě 
v Čapkově ulici. V dalším bodu rada 
schválila výjimku z obecně závazné 
vyhlášky č. 2/2012 provozovatelce 
dvorecké hospody U háje. Koná se 
zde sraz motorkářů a konec se plánu-
je na neděli 4. 11. 2012 o třetí hodině 
ranní.

V bodech č. 20 a 21 rada schválila 
příspěvky z Charitativního fondu – 
4,2 tis. Kč na aquaterapii jednoho 
nezletilého občana města a 3 tis. Kč 
pro občanské sdružení Tři – Hospic 
Dobrého pastýře, které se postaralo 
o důstojný odchod jednoho z občanů 
města.

V dalších dvou bodech se rada vě-
novala výsledkům hospodaření měs-
ta do konce září a zápisu z fi nančního 
výboru. Oba body budou projednány 
i na listopadovém zastupitelstvu. 
Také bod s č. 24 byl věnován fi nan-
cím, a to rozpočtu města na rok 
2013. Z návrhů vedoucích odborů 
úřadu a ředitelů příspěvkových orga-
nizací města vznikl 1. návrh rozpočtu 
s převisem výdajů na příjmy, tradič-
ně přes 100 mil. Kč. Návrh dosta-
nou zastupitelé, kteří se sejdou na 
pracovní schůzce dne 21. 11., sou-
časně probíhá jednání vedení měs-
ta s vedoucími a výsledkem by měl 
být vyrovnaný rozpočet, který bude 
schvalován na prosincovém zasedá-
ní zastupitelstva. 

Bod č. 27 přinesl informaci ze spo-
lečného jednání tří komisí: sportovní, 
kulturní a sociálně zdravotní. Komise 
se sešly začátkem října a projednaly, 
jak bude naloženo s prostředky, které 
město získá jako výnos z hazardních 
her. Část peněz má již své určení 

v rozpočtu, peníze získané „navíc“ 
by měly být rozděleny v poměru 
50:20:30 na sport, kulturu a sociální 
oblast. O konkrétním využití pro-
středků rozhodnou komise ve chvíli, 
až bude jasné, jaké částky se budou 
rozdělovat.

V bodu č. 28 rada pověřila pana 
starostu, aby zahájil jednání o prodeji 
asi 5 km plynovodu, který byl vybu-
dován v letech 1997-8 společnými 
prostředky Lysé, Milovic a Čelákovic 
při revitalizaci bývalého vojenského 
sídliště Milovice-Mladá. Posledním 
bodem programu bylo projednání zá-
pisu z kontrolního výboru; zápis bude 
předložen listopadovému zastupitel-
stvu. Krátká závěrečná diskuse byla 
věnována náhradní výsadbě zeleně 
na území města.

21. jednání rady města se ko-
nalo 6. 11. 2012. Obsáhlý program 
o 42 bodech byl více než z poloviny 
věnován bytovým záležitostem, ne-
bytovým prostorům, pozemkům 
a věcným břemenům. V prvním 
bodu rada schválila umístění mobil-
ního zdravotnického zařízení České 
průmyslové zdravotní pojišťovny, 
které bude na Husově náměstí dne 
15. 11. 2012 nabízet služby občanům 
města. Zábor prostranství bude hra-
zen podle vyhlášky. 

V bodu č. 26 rada projednávala 
žádost jedné fi rmy, která chce vy-
užít komínové těleso u kotelny ZŠ 
Komenského pro umístění teleko-
munikační technologie. Vzhledem 
k rozsahu konstrukce a výšce zaříze-
ní rada rozhodla přizvat žadatele na 
příští jednání. 

V bodu č. 29 rada schválila přijetí 
daru: společnost KOVONA, a.s., vě-
novala ZŠ T. G. Masaryka 24 školních 
lavic a 48 školních židlí v celkové hod-
notě 60 tis. Kč. Rada města děkuje 
společnosti za poskytnutý dar. V dal-
ším bodu rada vzala na vědomí zápis 
z kulturní komise. Na příští radě se 
bude projednávat návrh na doplnění 
manuálu o rozdělování dotací, aby se 
částka určená na kulturní akce rozdě-
lila v plném rozsahu.

Bod č. 32 byl připomínkou blíží-
cích se vánočních svátků – pro obča-
ny v domově důchodců budou zakou-
peny balíčky a květiny, děti v dětských 
domovech a ústavech obdrží fi -
nanční příspěvek. Celkové náklady 
36,6 tis. Kč budou hrazeny z Charita-
tivního fondu.

V bodu č. 33 se rada podruhé zabý-
vala rozpočtem na rok 2013. Výsled-
kem je již vyrovnaný rozpočet ve výši 
170 mil. Kč na příjmové a výdajové 

straně. Jak bude vypadat výsledná 
podoba rozpočtu, bude jasné dne 
19. 12. 2012.

V dalším bodu rada projednala 
návrh nové obecně závazné vyhláš-
ky, která stanoví výši poplatku „za 
odpad“ a vychází z novely zákona 
o poplatcích.  Zákon rozšiřuje okruh 
poplatníků, měli by platit i ti, kteří 
jsou ve městě na sezónní práci a pro-
dukují odpad. Rada v návrhu zacho-
vala výši poplatku jako v předchozích 
letech 450 Kč, resp. 390 Kč u dětí do 
6 let a seniorů nad 70 let (i když ná-
klady na odvoz a likvidaci odpadu 
přesáhly 700 Kč na osobu a rok), ale 
je možné, že po listopadovém zastu-
pitelstvu výše poplatku dozná změny.

V bodu č. 35 rada posuzovala na-
bídky na zpracování projektové žá-
dosti o dotaci na výstavbu místních 
komunikací. Ze šesti nabídek byla vy-
brána společnost EPK z Kolína  s níž 
město již spolupracovalo. V dalším 
bodu rada vzala na vědomí zahájení 
zadávacího řízení na rekonstrukci 
školního hřiště u ZŠ Komenského. 
Rada jmenovala členy a náhradníky 
komise pro otevírání obálek a hodno-
cení nabídek.

V bodu č. 37 rada posuzovala na-
bídky na veřejnou zakázku – dodávku 
5 kusů tiskáren pro městský úřad. 
Z pěti nabídek byla vybrána nabídka 
fi rmy COPPEX z Prahy 9 s nabídko-
vou cenou 32 tis. Kč vč. DPH.

Bod č. 38 byl věnován zápisu ze 
stavební komise. Netradičním bodem 
byl bod č. 39, v němž rada projedná-
vala žádost Okresního mysliveckého 
spolku Nymburk. Rada poskytla 
spolku 20 tis. Kč na nákup léčiva pro 

srnčí zvěř. Léčivo bude přidáváno do 
krmení a slouží k ochraně zvěře před 
cizopasníky. Náklady budou hrazeny 
z kapitoly odboru životního prostředí.

V bodu č. 41 rada vzala na vědomí 
rezignaci pana Mgr. Jezdinského na 
funkci člena bytové a stavební komi-
se. Posledním bodem ke schválení 
byla výjimka z obecně závazné vyhláš-
ky č.2/2012 pro hudební klub Calyps-
so. Na základě provedených opatření 
k zajištění pořádku rada schválila 
do konce roku provozní dobu, která 
u akcí ze soboty na neděli bude kon-
čit v 5 hodin ráno. Kromě toho bude 
klub pořádat koncerty 24. 11., 15. 12. 
a 26. 12. I v těchto případech bude 
konec akce v 5 hodin ráno.

V závěrečné diskusi pan staros-
ta informoval o řešení problému se 
zápachem v Poděbradově ulici. Pro-
blém vznikl po napojení kanalizace 
ze Stratova na městský stokový sys-
tém. Na řešení se intenzivně pracu-
je, odbor správy majetku a investic 
využije zkušeností, které má např. 
VaK Mladá Boleslav. Východiskem 
je vstřikování chemikálií do potrubí 
za Stratovem, aby se zpomalily bio-
logické procesy. Náklady ponese obec 
Stratov a promítnou se do úpravy 
stočného ve Stratově.     

22. jednání rady města se konalo 
20. 11. 2012 a 8. zasedání zastupi-
telstva města dne 28. 11. 2012, tedy 
po redakční uzávěrce, a tak si na in-
formace musíte počkat až po Novém 
roce. Děkuji čtenářům za příznivou 
odezvu na mé texty a přeji všem 
úspěšný rok 2013.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

ŘP vydané v době od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 jsou jejich držitelé 
povinni vyměnit do 31. 12. 2013. Výměna je možná již nyní a prová-
dí se až do konce stanoveného období bez poplatku, po předložení 
občanského průkazu, řidičského průkazu a 1 fotografi e 3,5x4,5 cm.

Doporučujeme zejména držitelům řidičských oprávnění skupin 
C, C+E, C1, C1+E, D, DE, D1, D1+E, kteří nejsou držiteli průkazu 
profesní způsobilosti řidiče, aby si výše uvedené ŘP vyměnili do konce 
roku 2012 a získali tak nový řidičský průkaz s platností na 10 let.

Na základě novelizace zákona č.361/2000 Sb. od 19.1.2013 budou 
vydávány řidičské průkazy na výše uvedené skupiny s platností pouze 
na 5 let. 
Držitelé osvědčení profesní způsobilosti budou mít tuto způsobilost 
vyznačenu v novém řidičském průkaze harmonizačním kódem. 
Průkaz profesní způsobilosti bude vydáván pouze k cizím řidičským 
průkazům.

Alena Frankeová, odbor dopravy

Upozornění řidičům
na změnu v POVINNÉ VÝMĚNĚ

ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ
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Útulek Lysá nad Labem
Aktuální foto a seznam čtyřno-

hých kamarádů nalezených v Lysé 
nad Labem a okolí najdete aktuálně 
na adrese útulku www.pejscilysa.
wz.cz a průběžně na vývěsce u Měst-
ské policie. která zajišťuje odchyt 
toulavých psů v Lysé nad Labem. 
Vždy po odchytu pejska odveze do 
místního útulku.

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

ŠTĚDRÝ DEN V PSÍM ÚTULKU
Na Štědrý den je útulek
v Lysé nad Labem otevřen
od 9.00 do 13.00 hodin

Vaší návštěvou a dárkem
v podobě krmiva tak
můžete pomoci 
opuštěným pejskům,
zpříjemnit jim tak
i dlouhé čekání
na nový domov.
Krmivo je možné
zakoupit na místě
v prodejním stánku.

Přivítáme Vás malým občerstvením a pravou 
vánoční atmosférou.

Předem děkujeme za Vaši pomoc a přejeme 
Vám krásné prožití vánočních svátků.

Psí útulek Lysá nad Labem / www.pejscilysa.wz.cz / 723 342 174

U příležitosti významného dne 
města, který byl obecně závaznou 
vyhláškou stanoven na 4. březen, 
budou občané, spolky a organizace 
a strážníci městské policie oceněni 
různými druhy vyznamenání města. 
Pokud máte ve svém okolí někoho, 
kdo se zasloužil o rozvoj města v ob-
lasti vědy, kultury, sportu apod., ne-
váhejte a zašlete svůj návrh nejlépe 
mailem na adresu dvorak@mesto-
lysa.cz, a to do 15. ledna 2013. Po 
vyhodnocení návrhů v radě a zastu-

pitelstvu budou vyznamenání pře-
dávána na radnici právě zmíněného 
4. března, což je v roce 2013 pondělí.

Stejně tak můžete podat návrh 
na ocenění někoho, kdo například 
zachránil někomu život, případně 
vykonal obdobný chvályhodný čin. 
Vlastní kategorii vyznamenání mají 
strážníci městské policie, kteří jsou 
oceňováni podle délky služebního 
poměru.  

Miloš Dvořák
tajemník MěÚ Lysá n. L.

Návrhy na udělení vyznamenání

Adresa útulku:
paní 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 a kočičky.

Ivana Koštířová, odbor SMI

Město Lysá nad Labem navrhuje 
přistoupit v celém katastrálním úze-
mí města Lysá nad Labem k prove-
dení komplexní pozemkové úpravy. 
Cílem města je zahájit s podporou 
alespoň části největších vlastníků 
pozemků tento proces. Komplexní 
pozemková úprava přinese prospěch 
i majitelům zemědělských pozemků, 
protože se jejich pozemky za jejich 
plné účasti v celém procesu zhodnotí 
a zpřístupní. Majetková práva maji-
telů přitom nebudou nijak dotčena. 
Pro město i pro všechny účastníky by 
měla být přínosem i skutečnost, že se 
jedná o proces, který je fi nancován ze 
státního rozpočtu ČR. Pořizovatelem 
komplexní pozemkové úpravy bude 
Pozemkový úřad a nikoliv město. 
Obsah této úpravy si ale město a další 
majitelé zemědělských pozemků bu-
dou moci ve spolupráci se zpracova-
telem dohodnout. 

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území města Lysá n. L.
Město chce dosáhnout:
1) Z měny katastrální hranice mezi 

 městem a obcí Přerov nad La-
 bem tak, aby hranice šla stře-
 dem řeky Labe a celá osada 
 Řehačka byla začleněna do ka-
 tastru města a obec Přerov nad 
 Labem by byla územně kom-
 penzována na levém břehu řeky 
 Labe.

2) Připravit území pro vybudová-
 ní severojižního obchvatu měs-
 ta tak, aby se v trase identifi ko-
 valy pozemky nezbytné pro 
 stavbu a došlo k jejich případ-
 ným směnám tak, aby se mini-
 malizovaly náklady na výkupy.

3) Provést taková opatření v polích 
 na západ od města, která při-
 spějí ke snížení rizika větrné 
 eroze a zvýšené prašnosti ve 
 městě. Mělo by se jednat o vý-
 sadbu větrolamů, sázení alejí 

 podél polních cest a vznik pří-
 padných nových vodních prvků 
 v krajině s tím, že tato opatření 
 budou budována v maximální 
 možné míře na pozemcích měs-
 ta.

4) Provést rekonstrukci hlavních 
 polních cest v katastru Lysá nad 
 Labem. Jako prioritní se jeví 
 rekonstrukce polní cesty mezi 
 Byšičkami (od mlejnku) a Li
 tolí (k čistírně odpadních vod) 
 a dále polní cesty mezi Karlo-
 vem a Litolí po trase bývalé 
 Zemské stezky. Minimálně jed-
 na z těchto tras by měla být re-
 konstruována do podoby zpev-
 něné asfaltové komunikace. 
 Dále by mělo být cílem města 
 obnovit v krajině zaniklé cesty 
 v trasách, které jsou ve vlastnic-
 tví města a mohou plnit svou 
 funkci.

5) Při pozemkových úpravách by 
 se mělo rovněž pamatovat na 
 obnovu protipovodňových hrá-
 zí, které jsou vybudovány mezi 
 řekou Labe a Litolí. Tyto hráze 
 vybudované ve 20. letech minu-
 lého století jsou nyní na mnoha 
 místech poškozené a nefunkční.

 
Na základě výše uvedeného si 

vás dovoluji požádat, aby ti z vás, 
kdo vlastní pozemky v katastrál-
ním území města Lysá nad Labem 
a chtějí se aktivně zapojit do výše 
navrženého projektu, předali své 
kontakty na MěÚ Lysá nad Labem, 
Kancelář úřadu MěÚ tel. 325 510 
203 nebo prostřednictvím emailové 
adresy: info@mestolysa.cz.Předem 
vám děkuji a těším se na případnou 
spolupráci.                                                                                         

Mgr. Jiří Havelka
starosta města

Na nebezpečná a exponovaná 
místa v majetku ostatních osob 
bude možno si vyzvednout posypo-
vý materiál na fi rmě .A.S.A., Čap-
kova 598, Lysá nad Labem. Jedná 
se o směs soli a písku v poměru 1:3 

Posypový materiál pro zimní období
(v dávce 4 kg na osobu / nemovitost). 

K vyzvednutí na fi rmě .A.S.A. 
- pracovní den v době od 8.00 do 
10.00 hodin (mimo tyto hodiny po 
dohodě na tel.: 602 146 573).

Ivana Koštířová, obor SMI
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Z rozhodnutí ZM byl zrušen po-
řadník na přidělování městských 
bytů. Zájemci se mohou hlásit na ja-
kýkoli byt, který je zveřejněn (odpadá 
podmínka mít podanou a schválenou 
Žádost o uzavření nájmu k bytu od 
Bytové komise a Rady města). 

Volné byty k pronájmu jsou zve-
řejňovány na úřední desce města a 
na internetových stránkách města po 
dobu 15 dnů.
Podmínky pronájmu městských bytů:
- předplacené nájemné ve výši 6 ná

Podmínky pronájmu městských bytů
 sobku nabízeného nájemného z cel-
 kové podlahové plochy bytu,
- kauce ve výši 3 násobku měsíčního
 nájemného z celkové podlahové 
 plochy pronajímaného bytu a záloh 
 za plnění poskytovaná v souvislosti 
 s užíváním bytu,
- nabídka výše měsíčního nájemného 
 v minimální částce 59,- Kč/m2.

Další informace o volných bytech 
jsou k dispozici na tel.: 325 510 246 
nebo na lang@mestolysa.cz.

Mgr. Miroslav Lang, odbor SMI

Otázka
1) Pan starosta v úvodním listopadovém článku podal vesměs zá-

kladní informace, ráda bych však věděla více. Jak budou nové Listy 
vypadat po obsahové stránce? Bude zde ještě prostor na tuto rubriku? Bude 
prostor na polemiku, diskuze? Pokud má člověk právo pouze na jeden článek, 
jaký bude limit délky článku? Jaký bude náklad, kdo bude zpravodaj roznášet a 
o kolik se tato změna “zajisté k lepšímu” městu prodraží? Z jakých zdrojů ji bu-
deme fi nancovat? Pro nezájemce, ekologicky smýšlející občany a ty, kteří Listy 
čtou na internetu, bude možnost Listy odmítnout formou nálepky NEVHAZO-
VAT LETÁKY, (NE)VHAZOVAT LISTY na schránku?

2) Zajímala mne plánovaná rekonstrukce školního hřiště ZŠ Komenského 
a B. Hrozného. Kolik tato rekonstrukce bude stát a co se za tyto peníze vybu-
duje? Předpokládám, že se hřiště oplotí a uzavře, nebude již sloužit k veřejným 
účelům jako doposud (kulturní akce pod stanem, svatomartinský ohňostroj, 
zimní sáňkování, individuální sportovní aktivity), nebo bude mít odpoledne či 
navečer na hřiště přístup i veřejnost?

3) Parkování během výstav je evergreenem negativních poznámek Lysáků, 
ale i přespolních, kteří v Lysé pracují, nebo využívají služby (zejména zdra-
votnické). Jak víme, celoroční parkování za 50 Kč mohou využívat jen občané 
s trvalým bydlištěm v Lysé. Co mají dělat mimolysští, když do práce či zdra-
votnického zařízení jezdit musí a na výstavu právě nejdou? Platit každý měsíc, 
neustále se hádat s výběrčími? Nebo město vymyslí jinou speciální kartičku pro 
pracující přespolní? Vybírá se parkovné i na místech určených pro invalidy?

4) Ještě k parkování. Jen na jednom typu křižovatek je možno stát, na křižo-
vatce ve tvaru T. Někdy to bohužel není vhodné ani bezpečné pro provoz, zejmé-
na když na levém horním rohu Husova náměstí odbočuje autobus od radnice 
na Masarykovu třídu. Na Husově náměstí najdete hned dvě T křižovatky, ve 
kterých parkující auta omezují a znepříjemňují provoz a přehlednost provozu. 
Dalo by se s tím něco udělat? Je to celkem 5 parkovacích míst pro osobní auta. 
Mělo by město fi nanční prostředky na čtyři značky zákazu zastavení od-do 
s povolením pro zásobování? Nebo v daleko levnější variantě označilo na hlavní 
silnici levý odbočovací pruh, čímž by parkující auta u radnice nesplňovala tříme-
trovou šířku pruhu pro provoz? 

Velmi děkuji za odpovědi na otázky, na které jsem se ptala.
PharmDr. Ilona Doležalová

Zajímá Vás, co se plánuje 
a děje ve městě?
Pro Vaše otázky je připravena rubrika - 

Zeptali jsme se...
Na Vaše dotazy budou odpovídat kompetentní zastupitelé 

města Lysá nad Labem. Své dotazy posílejte do redakce Listů 
(kontakt je v tiráži na poslední straně) nebo vhoďte do poštovní 

schránky v přízemí MěÚ vedle dveří do knihovny.

Těšíme se na Vaše zajímavé otázky. 

Odpověď
1) Po obsahové stránce budou Listy strukturované jako doposud. 

Občané v nich tedy najdou všechny rubriky tak, jak byli zvyklí. Prostor 
bude věnován i diskuzím a polemikám – tj. názorům občanů. Pro tuto rubriku 
budou vyhrazeny dvě strany A3 s tím, že každý přispěvatel bude moci zaslat 
do jednoho čísla jeden článek v rozsahu jedné normostrany (1 strana A4, písm. 
Times New Roman, vel. 12, počet řádků 50). V případě, že se do této rubriky 
sejde více příspěvků, budou otištěny ty, které došly nejdříve. Náklad zpravo-
daje tak, aby se zpravodaj dostal do všech domácností, se předpokládá cca 
3500 výtisků. Roznos bude pravděpodobně zajišťován Českou poštou. Rozná-
šeny budou pouze do schránek, které nebudou označeny nálepkou NEVHA-
ZOVAT LETÁKY, aby bylo zabráněno nechtěnému odběru Listů. Co se týká 
fi nančních nákladů, tak nepochybně stoupnou. Finanční náklady na tisk jed-
noho čísla budou měsíčně necelých 16000,-Kč, což jsou náklady, které byly za 

tisk zpravodaje vynakládány dosud. Reálně však ubydou příjmy z prodeje zpra-
vodaje (tj. cca 5500 Kč) a přibydou náklady spojené s distribucí tisku (tj. cca 
3700 Kč). Předpokládáme však, že s touto změnou by se Listy měly stát atrak-
tivnější pro případné inzerenty a tento fi nanční nárůst by mohl být částečně po-
kryt vyšším ziskem z reklamy. V jaké výši - to ukáže čas. Zpravodaj Listy bude 
fi nancován z rozpočtu Městské knihovny Lysá nad Labem. 

2) Kolik přesně bude stát rekonstrukce školního hřiště nevím. V této chvíli 
probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Rada města navrhuje v rozpočtu 
města na rok 2013 vyčlenit částku cca 21, 5 mil. Kč. Z toho získaná dotace činí 
cca 14 mil. Kč a předpokládaný příspěvek města 7, 5 mil. Kč. V rámci rekon-
strukce bude opravena běžecká dráha, sektory pro skok daleký, technické sek-
tory. Na půdorysu fotbalového hřiště budou vybudována tři víceúčelová hřiště, 
bude vystavěno zázemí správce. Dojde k oplocení areálu. Budou vybudovány 
přípojky a rozvody el. Energie, vody a kanalizace. Po rekonstrukci bude mít 
hřiště stálého správce, který bude mít celý areál na starosti. Dopoledne bude 
areál sloužit potřebám škol. Odpoledne bude sloužit veřejnosti. V této chvíli se 
pracuje na konkrétních pravidlech. Ta budou odzkoušena v rámci zkušebního 
provozu. Po jeho vyhodnocení mohou být upravena.

3) Vyhláška upravující placení parkování v době zvýšené návštěvnosti města 
byla schválena v roce 2001. Od té doby je podle ní realizováno zpoplatnění par-
kování ve městě. V tuto chvíli město neuvažuje o změně této vyhlášky. V okol-
ních městech je parkování na vymezených místech zpoplatněno trvale. Navíc 
tam nejsou výjimky pro občany, kteří tam mají trvalé bydliště. Zpoplatněno je 
i parkování přímo v nemocnicích a to jak v Nymburce, tak v Kolíně a Mladé 
Boleslavi. Tam musíte „platit“ každý den. Na místech vyhrazených pro invalidy 
se dle sdělení provozovatele poplatek nevybírá.

4) Obecně je ve středu města kritizován nedostatek parkovacích míst. Každý 
jejich úbytek je občany hodnocen velmi negativně. Samozřejmě, že Vámi navr-
hovaná řešení jsou možná za předpokladu, že je odsouhlasí Dopravní inspek-
torát Policie České republiky a bude s nimi souhlasit vlastník komunikace, což 
je v případě horní části Husova náměstí Správa a údržba silnic Středočeského 
kraje. Celou věc jsem konzultoval s velitelem městské policie, který mi sdělil, že 
nepovažuje Vámi navrhovanou změnu za vhodnou. Já osobně nejsem zastán-
cem rušení parkovacích míst v centru města.

Mgr. Jiří Havelka, starosta města

Městský úřad a Městská knihov-
na v Lysé nad Labem budou mít 
v závěru roku 2012 omezený pro-
voz. Městský úřad bude po vánoč-
ních svátcích ve dnech 27. 12. 2012 
a 28. 12. 2012  zajištovat služby 
v kancelářích po obvyklou pracov-
ní dobu. Na Silvestra 31. 12. 2012
budou klienti obslouženi ve zkráce-
né pracovní době od 7.00 do 12.00 
hodin. 

Městská knihovna bude mít letos 
naposledy otevřeno v plném rozsahu 
v pátek 21. 12. 2012 do 18.00 hodin. 
Mezi svátky bude knihovna v provo-
zu v pátek 28. 12. 2012 od 8.00 do 
11.00 hodin a od 12.00 do 15.00 ho-
din. Městský úřad i městská knihov-
na přivítají první klienty po Novém 
roce v pondělí 2. 1. 2013.

   Miloš Dvořák
tajemník MěÚ Lysá n. L.

Oznámení veřejnosti 
– provoz MěÚ a městské knihovny
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Výše uvedeným dětem i jejich rodičům přejeme hlavně 
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Ing. Jitka Petrová, odbor školství a kultury

Adam Hudec
Jakub Čermák

Tomáš Komárek
Antonín Mikeš

Ema Šinkmajerová
Veronika Rajlová

Martin Volkov

Valerie Hlaváčková
Tereza Pokorná
Martin Ivanega

Vítek Sýkora
Tomáš Moravec

Magdalena Tesařová 

Vítání občánků
se  uskutečnilo dne 8. 11. 2012

Mezi občany našeho města byly přivítány tyto děti:

Blahopřání

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

hodně pohody a spokojenosti.
   Marcela Chloupková

91 let
Věra Brázdová
Markéta Ajmová
Věra Koníčková

85 let
Jan Král
František Kalista

80 let
Vojtěch Cuc
Miroslav Mezenský
Drahoslava Tauchenová

B. Vaňková:
„Tak nepatrný není nikdo, aby jeho poctivé úsilí nemělo 

        pro národní celek ceny..“

Krimi střípky
Noční procházka 
po zámeckém parku   

Dne 3. 11. 2012 před 03.00 hodi-
nou byly operátorem MKDS zjištěny 
dvě osoby, které se pohybovaly v zá-
meckém parku a prováděly fotodoku-
mentaci zámeckých soch. Na místo 
byli vysláni strážníci spolu s kolegy z 
místního oddělení Policie ČR, kterým 
se podařilo obě osoby i přes jejich po-
kus o ukrytí v přilehlém křoví zadržet. 
Po zjištění jejich totožnosti bylo zjiš-
těno, že se jedná o 27 a 30 leté muže 
z Lysé nad Labem. Následné podané 
vysvětlení se konalo již na místním 
oddělení Policie ČR.

Romadurový gurmán   
Dne 25. 10. 2012 krátce po 17té 

hodině projednávali strážníci pře-
stupek proti majetku s 38 letým mu-
žem z Prahy, který se z prodejny Pen-
ny v ulici Jedličkova pokusil odcizit 

3 skupinové balení (1 balení obsa-
huje 40 jednotlivých kusů) měkkého 
zrajícího sýra Romadur. Po nezbyt-
ných úkonech ke ztotožnění osoby 
byl přestupek na místě projednán 
v blokovém řízení a zboží bylo vráce-
no zpět na prodejnu.

Kamerovým systémem zjištěna 
osoba, po které bylo vyhlášeno 
pátrání   

Dne 27. 09. 2012 v 10.10 hodin 
obsluha městského kamerového do-
hlížecího systému zjistila v prostoru 
před nádražím pohyb muže, po kte-
rém bylo policií ČR vyhlášeno pátrání 
pro podezření z páchání majetkové 
trestné činnosti. Na místo se dosta-
vila hlídka MP, která muže zadržela 
a následně předala policistům z míst-
ního oddělení PČR Lysá nad Labem.

Luboš Zita
zástupce ředitele MP

Město Lysá nad Labem 
oznamuje, že u příležitosti 
720. výročí povýšení Lysé na 
město vydalo nástěnný ka-
lendář. Kalendář na rok 2012 
a 2013 (měsíční) je možné 
zakoupit v Městské knihovně 
v Lysé nad Labem za 60 Kč.

Nástěnný kalendář města

Někteří mohou, ale zachovají si zdravý 
rozum, to se mi líbí. Někteří mohou, 
a také to patřičně okolí dají poznat, ale 
to si v duchu povídám, že žádný strom 
neroste do nebe.  Někteří nemohou … 
Takových přibývá, i s nimi se potká-
vám často. Je to těžké nepodlehnout 
tlaku reklamy a prosbám dětí. Ale 
odolejte a na všechny rychlé půjčky ani 
nemyslete. Vánoce pořiďte skromnější 
a dětem vysvětlete, jak se věci mají. 
Malé děti se zaradují z malých dárků, 
větší děti pochopí skutečnost. Všechny 
děti „ocení“ vlídnost a vánoční poho-
du, kdy bude ve vzduchu cítit nejen 
vůně hořících svíček a cukroví, ale 
pohoda mezi rodiči, babičkou a dědou 
a ostatními blízkými. Vánoce – bo-
hužel – utečou rychle. Však to znáte 
– všechno krásné je krátké. Splácení 
dluhů zůstane. Pamatujte na to včas. 

Málokdy se povedou Vánoce jako 
z Ladových obrázků. Něco mi napo-
vídá, že letos bychom se bílých Vánoc 
dočkat mohli. Tak až se takhle někdy 
v posledních prosincových dnech 
sejdeme, příliš nehubujme na ne-
dostatky, se kterými se potkáváme. 
Zpříjemněme si společně prožité 
chvíle hezkým či veselým vyprávěním 
a vzpomínkami. Trošku zastavme 
čas, nespěchejme, nepřipomínejme si 
kolik nepříjemných věcí na nás bude 
čekat po Novém roce. Hýčkejme si vá-
noční pohodu, protože se s ní potkáme 
zase až za rok. Možná, že i s našimi 
hosty, protože během roku pro samý 
chvat často návštěvy odkládáme. 

Často si vzpomenu na výrok výše 
uvedeného mistra slova. „Nikdo si 
nesmí myslet, že je o něco víc nebo 
něco lepšího než ten druhý. Možná, 
že toho má víc v makovici, možná, 
že nosí lepší košili. Možná, že má 
fortelnější ruce, možná, že má větší 
bicepsy. Ale tohle všechno ho jenom 
zavazuje k tomu, aby toho udělal víc; 
tím víc pro ty s menšími bicepsy a s 
horší košilí.“ Vzpomeňte si na ta-
kové známé i neznámé a – alespoň 
v čase vánočním – pootevřete nejen 
svá srdce. 

Doufám, že si „nachytáte“ hezkou 
vánoční náladu do zásoby a že Vám 
„nevyprchá“ hned v lednu, ale budete 
ji „vypouštět“ po troškách až do pro-
since. Těším se na Vás, až se uvidíme 
– třeba na nějaké kulturní či sportovní 
akci nebo se jen tak mineme na chod-
níku a vyměníme si pozdrav s úsmě-
vem.

Se závěrem roku chci poděkovat 
všem čestným, spolehlivým a oběta-
vým Lysákům za dobrou práci ve pro-
spěch města. Ať už jste děti, studenti, 
zaměstnanci, řemeslníci, obchodníci 
či důchodci – svojí příkladnou prací 
anebo i zálibou či koníčkem přispí-
váte k dobrému jménu či vzhledu 
naší milé Lysé. Právě Vaší zásluhou 
se jméno Lysá nad Labem dostává 
do povědomí obyvatel nejen blízkého 
okolí, ale s obdivem je vyslovováno na 
různých místech republiky. Leckdy 
i v zahraničí.

Pokoj lidem dobré vůle!
Marcela Chloupková

Pokračování ze str.  1

Než se rozsvítí Váš vánoční stromeček
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Zápis z komunitního projednání a seznámení s metodou LEADER 
v rámci přípravných prací před založením MAS v ORP Lysá nad Labem

Termín a místo konání: úterý 
23. 10. 2012 od 17.30 – 20.30 hodin 
na radnici v Lysé nad Labem.

Cíle setkání
Seznámit veřejnost s metodou 

LEADER, zjistit zájem o partnerství 
v nově vznikající místní akční sku-
pině, nastavit atmosféru partnerství 
a spolupráce v regionu, zahájení práce 
na připravované integrované strategii 
rozvoje regionu.

Popis skupiny
Skupina se skládala ze 13 zástup-

ců veřejného sektoru, 5 zástupců 
podnikatelů, 9 zástupců neziskového 
sektoru a 3 účastníků bez zařazení 
do sektoru. Při práci ve skupinách 
bylo přítomno 26 osob, čtyři odešli 
po prezentační části. Bylo přítomno 
23 mužů a 7 žen.

Práce se skupinou
Na začátku facilitátorka popsa-

la, jak bude vypadat způsob práce 
se skupinou a seznámila skupinu 
s pracovním časovým rámcem a pro-
gramem. Všichni přítomní předsta-
vili sebe, případně organizaci, kte-
rou na komunitním projednání za-
stupují.

V druhé části byli účastníci vyzváni 
k formulaci problémů identifi kova-
ných účastníky v obci s rozšířenou 
působností (ORP) Lysá nad Labem. 
Účastníci byli rozděleni do tří pracov-
ních skupin po 8 až 10-ti. Obsazení 
pracovních skupin bylo vyvážené 
z hlediska zastoupení zástupců všech 
sektorů (veřejný, podnikatelský i ne-
ziskový) v každé ze skupin. Všechny 
tři skupiny pracovaly podle stejného 
schématu. 

Představení metody LEADER 
a příkladů dobré praxe

Ing. Markéta Pošíková předsta-
vila metodu LEADER z hlediska 
nastavení základních parametrů 
území (10–100 tis. obyvatel, homo-
genní, návazné území  bez měst nad 
25 000 obyvatel). 

Věnovala se LEADERu jako 
metodě, která propojuje sektory 
a buduje spolupráci mezi veřejnou 
a soukromou sférou. Jako hledání 
společných problémů a jejich řešení 
při formulování rozvojové strategie 
pro celé území ORP a se zapojením 
veřejnosti. 

LEADER jako metodu která spo-
juje lidi, kteří mají v území kořeny, 

je pro ně důležité, kde žijí a kde budou 
žít jejich děti. Jako metodu, která neu-
stále hledá nové lídry v území. 

Dále prezentovala konkrétní pří-
klady z praxe ČR i mezinárodní. Byla 
k dispozici mapa pokrytí místními 
akčními skupinami v rámci Evropy 
a Středočeského kraje.

Byla prezentována práce a vývoj 
MAS Podlipansko od roku 2005 do 
současnosti. Realizace Strategického 
plánu LEADER (SPL) a také další 
realizované projekty jako je Komunit-
ní plán sociálních služeb nebo Podli-
pansko sází stromy.

Společné problémy v území 
ORP Lysá nad Labem

Každá ze skupin nejprve identi-
fi kovala soupis problémů regionu, 
které se následně pokusila sloučit do 
problémových tematických okruhů, 
které po té vyhodnotila z hlediska dů-
ležitosti.

A SKUPINA   
1. Sport a volný čas včetně 
sportovních akcí (6 b)
- Chybí sportoviště (přírodní koupa-
 liště, kluziště)
- Malá podpora dostihového sportu 
 v Lysé nad Labem
- Malé využití Labe pro sport

2. Kulturní památky a kulturní 
akce (5 b)
- Špatný stav technických a kultur-
 ních památek
- Špatný stav křížků a zastavení
- Chybí výchova k regionálnímu 
 patriotismu

3. Tvorba krajiny, zemědělství 
a životní prostředí (4 b)
- Vysoká prašnost a větrnost v dů-
 sledku intenzivní zemědělské pro-
 dukce
- Chybí nebo jsou nedostatečná 
 protipovodňová opatření
- Plýtvání se zemědělskou půdou 
 (velkosklady, rodinné domky na 
 orné půdě)
- Nedostatečná ochrana krajinného 
 rázu

4. Využití potenciálu cestovního 
ruchu (4 b)
- Malé využití potenciálu LABE
- Absence cykloinfrastruktury 

5. Infrastruktura obcí (4 b)
- Chybí odkanalizování všech obcí
- Chybí rozvod plynu ve všech obcích

- Málo upravené veřejné prostranství 
 v obcích
- Špatný stav školních budov
- Málo zeleně v obcích
- Absence cykloinfrastruktury pro 
 dopravu místních obyvatel na 
 nádraží do školy

6. Aktivní občan (3 b)
- Nezájem lidí o dění v regionu 
 (angažovanost)
- Chybí koncepce plánování v regionu
- Vandalismus

7. Sociální bydlení a další služby (2 b)
- Chybí ubytování pro lidi bez pří-
 střeší (všech věkových skupin
 i obou pohlaví)
- Chybí domov seniorů pro region
- Chybí rychlá zdravotní služba 
 (dojezdy sanitek)

8. Podpora mikro a malých podni-
ků s důrazem na zemědělství 
a řemesla (2 b)
- Malá podpora pěstitelů ovoce a ze-
 leniny
- Chybí regionální kompostárna
- Malá podpora mikro a malých pod-
 niků a s tím související zaměstnanost
- Chybí podnikatelský inkubátor

B SKUPINA
1. Doprava (7 b)
- Nedostatečná dopravní obslužnost, 
 spoje nenavazují
- Chybí obchvat Lysé, Semic, Vestce 
 a dalších obcí…vysoká průjezdnost 
 automobilů
- Chybí cyklostezky a cyklotrasy
- Chybí parkoviště zejména v návaz-
 nosti na vlaky

2. Sociální služby (6 b)
- Chybí domov pro seniory

3. Infrastruktura (6 b)
- Chybí odkanalizování všech obcí
- Chybí rozvod plynu ve všech obcích

4. Volnočasové aktivity (2 b)
- Málo místních občanských sdruže-
 ní, neaktivní
- Špatný stav sokolovny Semice
- Chybí sportovní haly, přírodní 
 koupaliště
- Chybí kulturní domy
- Málo kulturních akcí

5. Podnikání a živnosti (2 b)
- Je málo živnostníků, v Lysé není 
 pekárna
- Zemědělci jsou málo podporováni

6. Školství (1 b)
- Nedostatečná kapacita školy v Lysé
- Chybí učňovské školství

7. Životní prostředí (0 b)
- Chybí kompostárny
- Chybí komplexní pozemkové 
 úpravy

8. Cestovní ruch (0 b)
- Chybí rozhledny např. Jiřice, 
 infocentrum

9. Zdravotnictví (0 b)
- Chybí relaxační a rehabilitační 
 centrum
- Dostupnost záchranné služby

10. Památky, historie (0 b)
- Špatný technický stav muzea, 
 varhan
- Stav zámeckého parku
- Chybí infocentrum

C SKUPINA
1. Infrastruktura (10 b)  
- Cyklostezky ve smyslu dopravní 
 obslužnosti (4 b)
- Kanalizace (2 b)
- Dopravní infrastruktura: chodníky, 
 komunikace, polní cesty (2 b)
- Chybí dopravní generel Lysé (2 b)

2. Životní prostředí (5 b)
- Vysoká prašnost (2 b)
- Kulturní krajina, potřeba vypěsto-
 vání sadů (3 b)

3. Občanská vybavenost (5 b)
- Nedostatek sportovišť: nedostateč-
 ná kapacita pro kluby i veřejnost 
 (0 b)
- Chybí komunitní centra, klubovny 
 (4 b)
- Chybí víceúčelový kulturní sál (0 b)
- Chybí denní stacionář, odvoz 
 k lékaři - podpora seniorů (1 b)

4. Cestovní ruch (3 b)
- Propagace celého regionu, jako 
 turistického cíle (3 b)
- Rozvoj turistických atraktivit  
 - rozhledna (0 b)
- Chybí koncept CR a informovanost

5. Volnočasové aktivity (1 b)
- Podpora kulturního vyžití, navázá-
 ní na tradice
- Podpora tradic a historie regionu (1 b)
- Podpora mateřských center
- Podpora lidové školy umění
- Podpora mimoškolního vzdělávání

Pokračování na str.  8
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6. Veřejné služby (0 b)
- Špatná a nenavazující dopravní 
 obslužnost do spádové obce Lysá, 
 zejména k železnici
- Nedostatečná informovanost, 
 chybí regionální zpravodajství
- Nedostatečná bezbariérovost (malá 
 podpora v sociální oblasti, zejména 
 rodin osob s postižením)

Závěr
Celá skupina (všechny tři pracov-

ní podskupiny) pracovala velmi ak-
tivně a zodpovědně se zájmem o té-
mata i metody společné práce. Zdálo 
se, že takovou diskusi velmi vítají. 

Na závěr se velice živě zajímali, 
jak bude práce na nové MAS dále 
pokračovat a jak bude naloženo 
s výsledky a zápisy. Celkem 8 účast-
níků by se rádo aktivně účastnilo na 
práci v MAS, doporučujeme jejich 
zapojení. 

Celé setkání hodnotili účastní-
ci skupiny velmi kladně. Několik 
účastníků (2) poukazovalo na ko-
munitně zpracovaný plán rozvoje 
města Lysá nad Labem, který dle 
jejich názoru je mrtvý dokument
 a obávají se, aby založení MAS ne-
byla pouze formální záležitost pro 
„vyvolené“.

Doporučuji zachovat maximální 
transparentnost procesu vzniku 
MAS, informovat veřejnost o tom-
to semináři i o dalších plánovaných 
krocích a pozvat širokou veřejnost 
k tvorbě strategie rozvoje regionu 
na jaro 2013. Jedním z klíčových 
principů LEADERu je metoda 
(zdola nahoru) bottom up, pro 
kterou je typické aktivní zapojení 
občanů a naslouchání jejich názo-
rům. 

Ing. Markéta Pošíková, ředitelka 
MAS Podlipansko, o.p.s.

 PRÁCE 

 ve slušném a p átelském kolektivu 

Strojírenská firma PROFIKA  s.r.o. vznikla v roce 1992. Od roku 1996 se prezentujeme jako výhradní zastoupení koncernu HYUNDAI-KIA 
MACHINE divize obráb cích stroj  pro eskou a Slovenskou republiku a v polovin  roku 2004 jsme rozší ili sortiment o špi kové dlouho to né 
automaty švýcarského typu dalšího jihokorejského výrobce HANWHA MACHINERY. 
  

Do naší nové provozovny v pr myslové zón  v Benátkách nad Jizerou  p ijmeme muže/ženy následujících odborností: 

  
Elektriká , elektronik 

  
Provád ní prací spojených s p ipojováním stroj , údržby za ízení, montážní a elektro innost na obráb cích strojích u zákazníka a na hale.  
-vzd lání elektro.  

  
Technik, stroja  

Provád ní stálé údržby a po ádku na hale, pomoc servisu p i rozbalování stroj , p i p íprav  stroj  a balení stroj  k expedici, trvalé zlepšování 
funk nosti haly, zajiš ování materiálu, výroba r zných p ípravk  a jednoduchých kovových konstrukcí.  

P edpoklady: 
  

šikovnost, chu  se u it, slušnost, sv domitost, smysl pro po ádek, pracovitost. 
  
  

V p ípad  zájmu posílejte nabídky a své p edstavy na profika.cz@gmail.com 
  
  

Bližší informace o firm  na www.profika.cz  
 

Pokračování ze str.  7

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

Objednávky na tel.: 720 442 381

Nově otevřený masážní salon KAREL, tel.: 608 055 154
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28.11. –30.12.
Lidové vánoce v Polabí
výstava ve Skanzenu Přerov n. L.

do 8.12.
Jak to vidím já
výstava fotogra ií M. Firmana
v budově bývalého augustinián-
ského kláštera v Lysé n. L.

1.12. –20.1.2013
Výstava obrazů a fotogra ií 
J. Šmeralové,
Výstava stříbrných šperků 
M. Novákové
Městské muzeum Čelákovice

4.12. od 16.00 hodin
Mikulášská nadílka
v jídelně SCOLAREST
www.mcparnicek.cz

4.12. od 16.30 hodin
František Karel Rudolf 
Swéerts-Sporck
přednáška PaedDr. Marie Kořínkové
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

4.12. od 18.00 hodin
Adventní koncert ZUŠ
v kině na Husově náměstí

6.12. od 17.00 hodin
Bedřich Hrozný
přednáška v Muzeu B. Hrozného
www.polabskemuzeum.cz

7.12.–9.12.
Polabské vánoční trhy 2012,
Stříbrné vánoční trhy
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

7.12. od 17.00 hodin
Zimní setkání v zámeckém parku 
aneb Úcta k historické kráse
v zámeckém parku, v zámecké 
jídelně

7.12. –4.1.2013
Vánoční prodejní výstava 
Domova Na Zámku
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

8.12. od 5.00 hodin
Adventní zájezd 
do Norimberka a Bamberka
odjezd z Husova náměstí
www.spolekrodakulysa.cz

8.12. od 9.00 do 12.00 hodin
Předvánoční jarmark
v ZŠ J. A. Komenského

8.12. od 9.00 do 12.00 hodin
Den otevřených dveří na OA
v budově Obchodní akademie 
Lysá n. L.
www.oalysa.cz

8.12. od 17.00 hodin
Koncert s vůní jehličí
koncert na zámku Bon Repos
www.zamekbonrepos.cz

9.12. od 16.00 hodin
Adventní koncert
v kostele sv. Jana Křtitele v Lysé n. L.

11.12. od 16.00 do 18.00 hodin
Výroba šperků z FIMO hmoty
v MC Parníček
www.mcparnicek.cz

11.12. od 18.00 hodin
Život a dílo Bedřicha Hrozného

promítání v kině na Husově nám.
www.polabskemuzeum.cz

12.12. od 17.00 hodin
Zdobení perníčků
v MC Parníček
www.mcparnicek.cz

14.12.–16.12.
Polabské vánoční trhy 2012,
Zlaté vánoční trhy
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

14.12. od 17.00 a od 19.00 hodin
Vánoční akademie TSK Dynamik
vystoupení týmů TSK Dynamik
v kině na Husově náměstí
www.tskdynamik.cz

15.12. od 15.00 hodin
Vánoční potkávání
v Muzeu B.Hrozného

15.12. od 15.00 hodin
O zapomnětlivém psaníčkovém 
andělíčkovi
pohádka na zámku Bon Repos
www.zamekbonrepos.cz

15.12. od 15.00 hodin
Citová vazba a její poruchy
seminář v Modlitebně Církve 
bratrské Čelákovice

15.12. od 20.00 hodin
Qwil UNPLUGGED
koncert v kině na Husově náměstí
www.kinolysa.cz

16.12. od 9.00 hodin
Co pravila věštba
divadelní představení 
v Evangelickém kostele Lysá n. L.

16.12. od 14.00 hodin
Vánočně naladěné odpoledne
v kině na Husově náměstí
www.kinolysa.cz

16.12. od 18.30 hodin
Vánoční koncert
hraje Hasičská dechová hudba 
Lysá n. L., v kině na Husově nám.

17.12. od 17.00 a od 19.00 hodin
Vánoční koncert ZUŠ
v kině na Husově náměstí

18.12. od 17.30 hodin
Obojživelníci
- krásní bez líčidel i ve stáří
přednáška v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

22.12. od 14.00 hodin
Vánočně naladěné odpoledne
v kině na Husově náměstí
www.kinolysa.cz

24.12. od 9.00 do 13.00 hodin
Štědrý den v psím útulku
www.pejscilysa.wz.cz

24.12. od 13.30 hodin
Vánoční zpívání a živý betlém
v kostele sv. Jana Křtitele 
v Lysé nad Labem

26.12. od 16.00 hodin
Vánoční koncert
v kostele sv. Jana Křtitele 
v Lysé nad Labem

30.12. od 15.00 hodin
Předsilvestrovská dětská párty
v kině na Husově náměstí

Kulturní kalendář 12 / 2012

Podrobnější informace o akcích se dozvíte na webových stránkách organizátorů.

31.12. od 14.00 hodin
Silvestrovský běh 2012
prezentace v sokolovně 
od 13.30 hod.

1.1. od 18.30 hodin
Novoroční ohňostroj
na louce „U Černých vrat“

9.1. od 7.45 do 11.25 hodin

Den otevřených dveří 
na ZŠ B. Hrozného
v ZŠ B. Hrozného Lysá n. L.
www.zsbhrozneho.cz

9.1. od 7.45 do 11.25 hodin
Den otevřených dveří na ZŠ J.A.K.
v ZŠ J. A. Komenského Lysá n. L.
www.zsjaklysa.cz

Dovolujeme si Vás pozvat na                   

Vánoční koncert
Sál kina v Lysé n. L. 

 neděle 16. prosince 2012
od 18.30 hodin

Účinkuje: 
Hasičská dechová hudba Lysá n. L.

se svými sólisty
Diriguje: Pavel Stříbrný 

 

Prosinec
6.12. Seminář v muzeu o Bedřichu Hrozném 
pro badatele i zájemce z řad veřejnosti.
6.12. Bedřich Hrozný
přednáška pro veřejnost v muzeu od 17.00 hodin.
11.12. Život a dílo profesora Bedřicha Hrozného
večerní promítání v kině pro veřejnost, začátek v 18 hodin.

Připomenutí
prof. Bedřicha Hrozného

v Lysé nad Labem, 2012
Profesor Bedřich Hrozný, významný rodák z Lysé n. L., 
se zasloužil o vědecký výzkum a poznání v oblastech 
orientalistiky, jazykovědy, archeologie a historie. 
Letos 12. prosince uplyne 60 let od jeho úmrtí a tak se 
nabízí připomenout si jeho osobnost a dílo v širší míře.

p p j ,

Více informací na: www.polabskemuzeum.cz, 
www.mestolysa.cz, www.knihovnalysa, 

www.kinolysa.cz, případně na tel.: 325 551 868.

Rodinné finan ní poradenství
 

 Kde mohu ušet it?   Jak našet it na koupi bytu/domu?  
 Uživíme více d tí na VŠ?    Co d lat, když…? 

 
Projdeme spolu Váš rodinný rozpo et a zkusíme nalézt rezervy, sestavit 
dlouhodobý rodinný finan ní plán a uskute nit tak Vaše p ání 
a p edstavy. Nezprost edkovávám žádné finan ní produkty, jen radím. 
 

Mgr. Zita Nidlová,  777 220 625,  nidlova@zngrants.cz 
 
400 K /1,5 hod., každá další hodina 150 K . V p ípad  problému 
„kde ušet it“ platíte pouze tehdy, když nalezneme možnost úspor. 
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NE 23.12. od 16 hodin
TADY HLÍDÁM JÁ  (projekce DVD)
Úspěšný chemik je donucen vrátit poukazy na svatební cestu do Řecka. 
Jeho nastávající totiž pořídila svojí hyperaktivní dcerce psa. Celá rodina se 
tak ocitá na prázdninách uprostřed šumavské “divočiny”...
Rodinná komedie, Česko 2012, 110 minut, vstupné 70 Kč

NE 30.12. od 15 hodin
PŘEDSILVESTROVSKÁ DĚTSKÁ PÁRTY
Soutěžní diskotéka pro děti. Masky vítány. Vstupné dobrovolné.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

KINO Lysá nad Labem
PROGRAM PROSINEC 2012

ÚT 4.12. od 18 hodin
ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ F. A. ŠPORKA

ST 5.12. od 20 hodin
SEDM PSYCHOPATŮ
Marty se zoufale snaží dokončit svůj scénář, ale chybí mu inspirace. 
Tu hledá u svých dvou kamarádů: poněkud výstředního a většinou 
nezaměstnaného herce a silně nábožensky založeného Hanse. Ti se 
příležitostně živí krádežemi psů, které po vypsání odměny vrací jejich 
bohatým majitelům...
USA, Velká Británie, 2012, 109 minut, vstupné 80,- Kč

NE 9.12. od 16 hodin
VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA
Jak jen to Santa dělá, že dokáže během jedné noci nadělit všechny 
dárky? Odpovědí na ni je existence Santovy provozní základny ukryté 
pod Severním pólem, která je plná veselí a té nejmodernější techniky...
Animovaný / Komedie / Drama / Rodinný,Velká Británie / USA, 2011, 97 
minut, vstupné 50,- Kč

ÚT 11.12. od 18 hodin
ŽIVOT A DÍLO PROFESORA BEDŘICHA HROZNÉHO
Promítání ilmu v rámci připomenutí této významné osobnosti. Pořádá 
Muzeum Bedřicha Hrozného.

ST 12.12. od 20 hodin
TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK  2. ČÁST
Závěrečná část upírské ságy nás zavede do světa, kde upíři a vlkodlaci 
bojují nejen o svou lásku, ale i o vlastní život. Bella a Edward mohou být 
konečně spolu a šťastní, ale příchod jejich pozoruhodné dcery uvede 
do pohybu nebezpečný řetězec událostí, které pro ně mohou skončit 
katastrofou.
Dobrodružný / Drama / Fantasy / Romantický, USA, 2012, 115 minut, 
vstupné 75,- Kč

PÁ 14.12. od 17 a 19 hodin
VÁNOČNÍ AKADEMIE TSK DYNAMIK
Vystoupení všech týmů TSK DYNAMIK, vánoční překvapení pro členy 
klubu. 
Vstupné 30 Kč

SO 15.12. od 20 hodin
QWIL UNPLUGGED
Převánoční unplugged koncert skupiny Qwil a Surikhata! Přijďte si po-
slechnout pohodovou muziku a naladit se na Vánoce víc do pohody! 
SPOUSTA HOSTŮ A PROSTĚ NO STRESS!

NE 16.12. od 18,30 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT
Účinkuje Hasičská dechová hudba Lysá n.L. se svými sólisty. Dirigu-
je Pavel Stříbrný. 

PO 17.12. od 17 a 19 hodin 
VÁNOČNÍ KONCERT PĚVECKÉHO SBORU A ORCHESTRU
Pořádá ZUŠ F. A. Šporka.

ÚT 18.12. od 20 hodin
SVATÁ ČTVEŘICE
Příběh o dvou párech, které se rozhodly vyřešit ubíjející stereotyp 
manželské erotiky poměrně originálním způsobem. To vše v exotickém 
prostředí karibského ostrova, kde se komedie Svatá čtveřice z velké části 
odehrává.
Romantická komedie, Česko, 2012, 78 minut, vstupné 75,- Kč

ST 19.12. od 20 hodin
OBČAN K.
Skupina dvanácti umělců se vydává na průzkum tenké hranice osobní svo-
body. Zaměňují své identi ikační průkazy a půl roku žijí pod cizími jmény. 
Díky občankám s počítačově manipulovanými fotogra iemi se v tichosti 
žení, učí se pilotovat letadlo nebo vyřizují zbrojní pas.
Dokumentární, Česko, 2012, 72 minut, vstupné 75,- Kč

SO 22.12. od 14 hodin
VÁNOČNĚ NALADĚNÉ ODPOLEDNE
Živý betlém - putování za Ježíškem / Divadlo Hálek Nymburk, zpívání 
koled, tradiční stánky, burza vánočních ozdob.

 
ZÁMEK BON REPOS 

zve na poslední letošní 
zámeckou pohádku 

s p edzv stí blížících se vánoc 
 

O ZAPOMN TLIVÉM 
PSANÍ KOVÉM 
AND LÍ KOVI 

sobota 15.12. od 15 hod. 
 

hrají: 
Jarmil Škvrna, Karel Zima 

a loutky 
 

areál bude otev ený od 14 do 17:30 hod. 
jednotné vstupné 100,-K  
 d ti do 3let v ku zdarma 

p ipraveno bude ob erstvení 
a doprovodný program 
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Základní umělecká škola Fran  ška Antonína Šporka
Vás srdečně zve na

 Adventní koncert 
Účinkují žáci literárně-drama  ckého a hudebního oboru,

rekvizity a výzdobu připravili žáci výtvarného oboru
  

Sál kina v Lysé nad Labem dne 4. 12. 2012 v 18.00 hodin
Vstupné dobrovolné

Základní umělecká škola Fran  ška Antonína Šporka
Vás srdečně zve na

 Vánoční koncert 
Účinkují žáci literárně-drama  ckého oboru,

pěvecký sbor a orchestr ZUŠ F.A.Šporka

Sál kina v Lysé nad Labem dne 17. 12. 2012 
v 17.00 hodin a v 19.00 hodin

     Vstupné 50,-Kč

V neděli 4. listopadu Lysou nad 
Labem ovládly muzikály a fi lmové 
melodie.  Na všechny, kdo ten den 
odpoledne navštívili prostory kina, 
totiž čekal průřez obou těchto žán-
rů v podání Chrámového sboru 
u sv. Jana Křtitele v Lysé nad La-
bem pod vedením Petra Bajera 
a hudební skupiny Tonální nasaze-
ní Aleše Hávy. Do posledního místa 
zaplněné hlediště městského kul-
turního stánku se na křídlech hitů 
stříbrného plátna postupně přená-
šelo od Shreka přes stále živé me-
lodie Jaroslava Ježka, fenomenální 
muzikály West side story a Fantom 
opery až k písním legendární sku-
piny ABBA. Na své si přišli dospělí 
i děti: Fantomas, James Bond, Kle-

opatra, Četník ze Saint Tropez, Star 
Wars, Nemocnice na kraji města,  
Růžový panter či Piráti z Karibiku 
atd. - to vše podtrženo vtipným ko-
mentářem frontmana kapely Aleše 
Hávy. Kdo přišel, určitě nelitoval, 
pohodová atmosféra naplnila pro-
stor, a tak nás může jen trochu mr-
zet, že kapacita lyského kina není 
větší, aby se do sálu vešli všichni 
posluchači, kteří tam chtěli být... Za 
krásné chvíle nedělního odpoledne 
patří náš veliký dík především měs-
tu Lysá nad Labem, které význam-
nou měrou tento projekt podpořilo, 
fi rmě Misan s.r.o., která je dlouho-
dobým sponzorem sboru, a Truh-
lářství Jiřího Beneše. Děkujeme.

Jitka Brázdová

V kině zazněly muzikálové 
a fi lmové melodie Asi stovka lidí se rozhodla strávit 

středeční večer na koncertě uznáva-
ného československého trumpetisty 
Laco Decziho a jeho orchestru Celu-
la New York v lyském kině. Laco žije 
v New Yorku od roku 1987 a prosla-
vil se tam jako jazzový trumpetista 
a skladatel.

 Rozhodně nejsem z těch, kdo by 
jazz nějak vyhledával, ale Decziho 
jméno mi bylo povědomé a něco 
jsem už od něj slyšel, takže jsem na-
rychlo vyrazil; neoholen a zvědavý, 
co nám ten děda předvede. A nelito-
val jsem. Diváci zasypávali hudeb-
níky v krátkých intervalech salvami 
potlesku, nadšeně si uvědomujíc 
náročnost některých pasáží a kvalit 
umělců. Nešlo si také nevšimnout 
elegantního zapojování dalších ná-

strojů a přirozeného prolínání a sou-
hry mezi nimi.

 V druhé polovině dvouhodino-
vého koncertu bylo častým jevem 
opakování a postupné zrychlování 
a obměňování krátkých úseků melo-
die, což mělo za následek to, že jsem 
se trochu přitrouble usmíval a vydrže-
lo mi to pak i při psaní těchto řádků. 
Možná tato technika zní lacině, ale od 
Laca nikoliv. Klavírista, baskytarista 
a bubeník předváděli chvílemi tak 
dechberoucí výkony, že nakonec byl 
s dechem v koncích i samotný Laco 
a v duetu s bicími ho zastupoval klá-
vesista vyluzující ze svých elektronic-
kých varhánek zvuky Lacovy trubky.

 Kdybych věděl, co se ten večer 
chystá, tak bych se snad i oholil.

Emanuel Vejnar ml.

Laco Deczi triumfoval v Lysé
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Jak postupně opadává podzimní 
zlaté listí se stromů v zámeckém 
parku, tak doslova utíkají dny na-
šim klientům k blížícímu se závě-
ru letošního roku. Od posledních 
informací v listopadových Listech 
jsme prožili hodně událostí, o kte-
rých Vás, čtenáře, chceme informo-
vat.

Především to byl Týden sociálních 
služeb ČR, v němž jsme se klientům 
věnovali zvláště intenzívně. Hned 
v pondělí 8. 10. jsme otevřeli výstavu 
podzimních plodů a květů, poskyt-
nutých nám zahrádkáři ze Sídliště, 
MŠ Mašinkou a našimi zaměstnan-
ci. K tomu jsme vzpomínali na vlast-
ní pěstitelské úspěchy a zpívali jako 
zdatní zahradníčci. V úterý jsme ote-
vřeli dveře veřejnosti a přivítali hosty 
z města. Zvláště aktivními hosty byli 
žáci ZŠ speciální a praktické, kteří 
neváhali za doprovodu Šporkovjan-
ky předvést veselé tanečky. Musíme 
však konstatovat, že četnost návštěv 
byla oproti loňsku nižší – díky ro-
zestavěné Zámecké ulici. Ve středu 
se utkali reprezentanti jednotlivých 
podlaží ve sportovně-dovednostních 
hrátkách. Za své výkony obdrželi 

lákavé ceny, stejně jako ve čtvrtek 
v turnaji ve stolních hrách. Ten-
to den vyvrcholil vystoupením 
oblíbeného zpěváka Richarda 
Adama, který nás potěšil svými 
nezapomenutelnými šlágry. Za-
zpívali jsme si je s chutí spolu 
s ním. Pátek se nám obzvlášť vy-
dařil. Pro nepřízeň počasí jsme 
uspořádali „Kavárničku“ v jídel-
ně 1. patra a jako hosty přivítali 
přátele z Mělníka. Celé dopoledne 
jsme doslova „protančili“ v rytmu 
Šporkovjanky. Vše nakonec důstoj-
ně završil večer v zámecké kapli 
koncertem k 350. výročí narození 
F.  A. Šporka. Vystupoval pěvecký 
soubor POMNĚNKY ze ZUŠ Děčín, 
slovem o Šporkovi provázela lek-
torka naší Univerzity volného času 
PaedDr. Marie Kořínková.

Kromě dalších pravidelných akcí 
musíme připomenout lekce již zmí-
něné univerzity, katolické i evange-
lické bohoslužby, sváteční blahopřání 
jubilantům v říjnu rozeným. Vítaným 
zpestřením byla návštěva výstaviště 
– tentokrát exotického ptactva, akva-
rijních rybek a terarijních zvířat. Nu 
– a říjen vyvrcholil lampiónovým prů-

Zámecké novinky 

vodem k uctění státního svátku – Dne 
vzniku samostatného československé-
ho státu. Průvod pochodoval jenom 
ve vnitřních prostorách zámku, s pra-
porky, lampiony, obrazy státníků a za 
zpěvu sokolských písní. Ukončen byl 
v přednáškovém sále vzpomínkou na 
28. říjen 1918 v podání naší lektorky.

Začátkem měsíce listopadu jsme 
s nadšením vyslechli v místním 
kině koncert chrámového sboru se 
skupinou Aleše Hávy – Muzikálové 
a fi lmové doteky. A ještě je třeba dopl-

nit úspěšné vystoupení Šporkovjanky 
na „Zlaté“ – závěru posvícení v Ho-
řátvi u Nymburka.

V Domově se pomalu připravuje-
me na předvánoční návštěvy malých 
i velkých gratulantů, na Mikuláše, 
vánoční svátky a na slavnostní závěr 
letošního roku o Silvestru. O tom 
všem Vás budeme průběžně informo-
vat. Sami se ale můžete dozvědět více 
na našich webových stránkách www.
domovnazamku.cz.

MVDr. Jan Kořínek
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Pravidelná dětská soutěž bude pokračovat i v prosinci. Tentokrát se bude „bo-Pravidelná dětská soutěž bude pokračovat i v prosinci. Tentokrát se bude „bo-
jovat“ o volné vstupenky na výstavy Národního muzea v Praze dle vlastního jovat“ o volné vstupenky na výstavy Národního muzea v Praze dle vlastního 
výběru. Losování výherce proběhne 21. prosince 2012 ve 14.00 hod. v dětském výběru. Losování výherce proběhne 21. prosince 2012 ve 14.00 hod. v dětském 
oddělení naší knihovny. oddělení naší knihovny. 

V průběhu prosince bude v prostorách knihovny probíhat prodejní výstava V průběhu prosince bude v prostorách knihovny probíhat prodejní výstava 
výrobků lyského domova pro seniory. Přijďte si prohlédnout, co vše dovedou výrobků lyského domova pro seniory. Přijďte si prohlédnout, co vše dovedou 
šikovné ruce našich seniorů! Koupí těchto výrobků pak můžete udělat radost šikovné ruce našich seniorů! Koupí těchto výrobků pak můžete udělat radost 
nejen svým blízkým, ale i podpořit aktivity Domova Na Zámku. nejen svým blízkým, ale i podpořit aktivity Domova Na Zámku. 

24.–26. 12. 2012 zavřeno24.–26. 12. 2012 zavřeno
27. 12. 2102 zavřeno27. 12. 2102 zavřeno
28. 12. 2012 od 8.00 do 11.00        od 12.00 do 15.00 hodin28. 12. 2012 od 8.00 do 11.00        od 12.00 do 15.00 hodin
31. 12. 2012 zavřeno31. 12. 2012 zavřeno
1. 1. 2013 zavřeno1. 1. 2013 zavřeno
od 2. 1. 2013 otevřeno dle standardní otevírací dobyod 2. 1. 2013 otevřeno dle standardní otevírací doby

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

František Karel Rudolf Swéerts –Sporck je další František Karel Rudolf Swéerts –Sporck je další 
významnou osobností, která je nesmazatelně spjata významnou osobností, která je nesmazatelně spjata 
s naším městem. O této zajímavé postavě lyských s naším městem. O této zajímavé postavě lyských 
dějin si s PaedDr. Marií Kořínkovou budeme po-dějin si s PaedDr. Marií Kořínkovou budeme po-
vídat v prosincových „Toulkách“. Přednáška se vídat v prosincových „Toulkách“. Přednáška se 
uskuteční tradičně v prostorách knihovny. Vstup uskuteční tradičně v prostorách knihovny. Vstup 
zdarma!zdarma!

Kurz drátování s lektorkou Janou Řípovou bude probíhat i v měsíci prosinci. Kurz drátování s lektorkou Janou Řípovou bude probíhat i v měsíci prosinci. 
Přijďte si vyrobit nějakou dekoraci či ozdobu pro sváteční vánoční chvíle. Po-Přijďte si vyrobit nějakou dekoraci či ozdobu pro sváteční vánoční chvíle. Po-
drobnější informace jsou k dispozici v knihovně.drobnější informace jsou k dispozici v knihovně.

 Obojživelníci - jedna z nejtajemnějších živočiš- Obojživelníci - jedna z nejtajemnějších živočiš-
ných skupin Zemi začala osídlovat souš už před 360 ných skupin Zemi začala osídlovat souš už před 360 
miliony let. Dostali se i do různých mýtů a legend. miliony let. Dostali se i do různých mýtů a legend. 
Přesto jsou v dnešní době opomíjeni. Jejich ochrana Přesto jsou v dnešní době opomíjeni. Jejich ochrana 
má i určitá specifi ka, někdy je nutné přírodu ničit. má i určitá specifi ka, někdy je nutné přírodu ničit. 
S těmito tajemnými čtyřnožci opředenými legenda-S těmito tajemnými čtyřnožci opředenými legenda-
mi, s jejich způsobem života a výskytem v našem oko-mi, s jejich způsobem života a výskytem v našem oko-
lí nás seznámí v rámci další přednášky Univerzity vol-lí nás seznámí v rámci další přednášky Univerzity vol-
ného času RNDr. Martin  Šandera Ph.D.. Přednáška ného času RNDr. Martin  Šandera Ph.D.. Přednáška 
se bude konat v prostorách knihovny. Vstup zdarma!se bude konat v prostorách knihovny. Vstup zdarma!

 Atmosféru vánočních svátků si budete moci umocnit tradičním Vánočním  Atmosféru vánočních svátků si budete moci umocnit tradičním Vánočním 
koncertem v kostele sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem, na kterém zazní Valaš-koncertem v kostele sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem, na kterém zazní Valaš-
ské jitřní mše Jaroslava Křičky v podání pěveckého sboru Vox Nymburgensis ské jitřní mše Jaroslava Křičky v podání pěveckého sboru Vox Nymburgensis 
a orchestru Concertus Centrobohemicus pod vedením Jana Mikuška. Vstupné a orchestru Concertus Centrobohemicus pod vedením Jana Mikuška. Vstupné 
dobrovolné. dobrovolné. 

Kurz drátování Kurz drátování 
– 12. a 19. prosince 2012 od 16.30 hodin– 12. a 19. prosince 2012 od 16.30 hodin

Toulky minulostíToulky minulostí
– 4. prosince 2012 – 4. prosince 2012 
od 16.30 hodinod 16.30 hodin

Obojživelníci - krásní bez líčidel i ve stáříObojživelníci - krásní bez líčidel i ve stáří
– 18. prosince 2012 od 17.30 hodin– 18. prosince 2012 od 17.30 hodin

Vánoční koncertVánoční koncert
– 26. prosince 2012 od 16.00 hodin – 26. prosince 2012 od 16.00 hodin 

Soutěž pro dětské čtenářeSoutěž pro dětské čtenáře

Vánoční prodejní výstava Domova Na Zámku Vánoční prodejní výstava Domova Na Zámku 
– od 7. prosince 2012 do 4. ledna 2013– od 7. prosince 2012 do 4. ledna 2013

Otevírací doba knihovny v průběhu VánocOtevírací doba knihovny v průběhu Vánoc

Zápis
- kurzy anglického jazyka pro veřejnost

Začínáme 2/2013
Výuka AJ všech věkových kategorií a jazykových úrovní, 

příprava na maturitu, na mezinárodní certifi káty, 
individuální a fi remní výuka.

Příznivé ceny, v centru města, 
učební materiály v ceně kurzovného.

Místo konání:
ZŠ Komenského 1534, Lysá n. L.

Tel.: 604 265 306
Další kurzy AJ pro veřejnost otevřeny 

i v Milovicích od 2/2013
www.jazykovaskolabenatkynadjizerou.cz

Dny otevřených dveří
8. 12. 2012 od 8 do 12 h

14. 1. 2013 od 10 do 16 h
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čtyřleté studijní obory s maturitou
Obchodní akademie
Ekonomické lyceum

specializace
Ekonomika a podnikání, Marketing, Cestovní ruch

Obchodní akademie,
Lysá nad Labem,
Komenského 1534

OA Lysá n. L. – příspěvková organizace SK
tel.: 325 553 021, 325 552 143 
www.oalysa.cz

PŘEHLED VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB
Českobratrská církev evangelická

16. 12. třetí adventní od 9.00 hodin
bohoslužby pro děti a mládež
23. 12. čtvrtá adventní od 9.00 hodin
bohoslužby s doprovodem orchestru
25. 12. Boží hod od 9.00 hodin
bohoslužby s večeří Páně
26. 12. Štěpána od 9.00 hodin
bohoslužby, káže Dagmar Férová
30. 12. neděle
bohoslužby, káže Martin Fér  
1.1. Nový rok od 9.00 hodin
bohoslužby s večeří Páně
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„ A u x 
Champs-E-
lysée…“ zpí-
váme právě 

v momentě, kdy vjíždíme do města 
nad Seinou. Jsou před námi tři pod-
zimní dny, v nichž máme s cestovní 
kanceláří Slunečnice navštívit nej-
krásnější místa Paříže. 

Nejdříve míříme ke katedrále 
Notre Dame, kterou proslavil spi-
sovatel Victor Hugo svým romá-
nem Chrám Matky Boží v Paříži. 
Stoupáme po schodech, kudy cho-
dil zvoník Quasimodo, a jsme od-
měněni nádherným výhledem na 
Paříž. Samozřejmě navštěvujeme 
i přepychový palác Krále Slunce 
ve Versailles se Zrcadlovým sálem. 
Eifellova věž k nám nebyla moc 

přívětivá. Dočkali jsme se jen mlhy, 
deště a nepříliš pěkného výhledu. 
V podvečer jsme prošli čtvrť Mont-
martre, kde si dávali dostaveníčko 
slavní umělci včetně Picassa. V ba-
zilice Sacré-Couer jsme nasáli svá-
teční atmosféru při právě konané 
mši. V posledním dnu si prohlížíme 
památky v muzeu Louvre a soused-
ním d´Orsay. Vidět na vlastní oči 
Monu Lisu nebo Snídani v trávě, 
to je opravdový zážitek! Při zpá-
teční cestě se ptám studentů, jak se 
jim zájezd líbil. Barbora Janečková 
a Linda Rybková z 3. B nadšeně 
odpovídají: „Paříž je nádherná! 
Památky byly úžasné a jsme rády, 
že jsme mohly využít naše znalosti 
francouzského jazyka.“

Mgr. Veronika Brynychová

Studenti OA navštívili Paříž
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V minulém týdnu se uskutečnil 
v rámci projektu Dějiny kultury 
v cizích jazycích výjezd studentů do 
Anglie. Projekt se zaměřuje na ději-
ny výtvarné kultury prostřednictvím 
cizích jazyků, což není pro mnohé 
úplně jednoduchá záležitost. Bě-
hem čtyř dnů studenti absolvovali 
návštěvu mnoha památek, galerií 
a významných míst ostrovní země. 
Na každém místě, které navštívi-
li, je čekala řada sice zajímavých, 
ale často i velice náročných úkolů 
v pracovních listech. Listy zpra-
covávali všichni jednotlivě, ale 
hodnocení probíhalo za skupiny, 
kterých bylo pět. Každý jedinec se 
tedy musel snažit, aby pro svou 
skupinu získal co nejvíce bodů. 
A že to bylo vážně dost náročné, 
o tom svědčí skutečnost, že většina 
úkolů i textů v pracovních listech 
byla v angličtině. Každý den probíha-
lo dílčí hodnocení jednotlivých úkolů 
a na cestě zpět bylo provedeno vy-
hodnocení celkové. Soutěživý duch i 
přátelská atmosféra zaznívala z kaž-
dého potlesku pro vítěze. 

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Anglie moderní, magická i konzervativní

A která místa naši studenti na-
vštívili? Zejména jsme se věnovali 
podrobné prohlídce Londýna, pěšky 
jsme si prošli východní část města 
mezi Britským muzeem, Covent 
garden, katedrálou sv. Pavla a Towe-
rem. Potom také Kensington, Hyde 
park a Oxford Street. S pracovními 
listy a mapou se vázal přechod jed-
notlivých skupin od Westminsteru 
k Trafalgárskému náměstí.  Kromě 
pěších tras jsme se svezli i metrem, 
což pro mnohé zůstane zřejmě sil-
ným zážitkem.

Hlavní náplň však tkvěla v ná-
vštěvě muzeí a historických objektů 
Londýna a okolí. Britské muzeum 
je nyní pro studenty již pevně pro-
pojeno s Rozetskou deskou, mo-
numentem, Ramesse II., antickými 
chrámy či mumií muže z Lindow. 
Neopakovatelná atmosféra West-
minsterského opatství se pojí také 
s řadou zajímavých informací, kte-
ré studenti čerpali z elektronického 
průvodce, k němuž se vázala řada 
úkolů v pracovních listech. A ti, kteří 
rádi vnímají krásu slavných obra-

zů starých mistrů, si užili návštěvu 
Národní galerie. Část sbírek jsme 
si prošli se společným výkladem a k
části se opět vázaly pracovní listy. 
A dnes již není mezi studenty ani je-
den, který by nepoznal van Eyckovu 
Svatbu Arnolfi niových, Holbeinovy 
Vyslance, či Bitvu u San Romana od 
Paola Uccella.

Nejen Londýn a jeho památky 
však byly cílem našeho putování po 
zemi za La Manchem.  Vydali jsme 
se i do tajuplného Stonehenge, kde 
jsme si užili magickou atmosféru 
místa za typického anglického po-
časí  - drobného deště. Fascinovala 
nás i nedaleká nádherná katedrála 
v Salisbury s nejvyšší gotickou věží 

své doby či zbytky původního Salis-
bury v Old Sarum.

A dala by se jmenovat ještě celá řada 
míst, která jsme navštívili. Všechna 
byla zajímavá. Ať už byl někdo za-
skočen architektonickou pestrostí 
londýnských staveb, kdy v blízkosti 
starobylého Toweru se tyčí do výše 
desítek a desítek metrů prosklené výš-
kové stavby či pestrostí tváří z různých 
konců světa, které jsme v ulicích města 
potkávali, či prostě jen atmosférou 
mnohamilionového megapolis, kde 
se kříží, střetávají ale i snoubí tradice s 
výzvou budoucích staletí.   

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

Žáci a učitelé Základní školy speciální a praktické Vás zvou na 
školní předvánoční jarmark v budově ZŠ J. A. Komenského v sobotu 
8. 12. 2012 od 9.00 do 12.00 hodin.

Zároveň Vás všechny srdečně zveme na již tradiční STÁNEK 
S NAŠIMI VÝROBKY, který bude na Výstavišti v rámci vánočních 
trhů ve dnech 14.12 až 16. 12. 2012. 

Moc se na Vás těšíme.
 Mgr. Irena Dlabolová, zástupkyně ředitele

Pozvánka
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ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem – Projekt v cíli
Zeměpis na II. stupni - CLIL výuka 
(Geography in the second degree - 
CLIL teaching) 

Realizace projektu byla zahájena 
1. 11. 2011. Projekt si kladl za cíl 
zkvalitnit znalost žáků 6. - 8. tříd ZŠ 
J. A. Komenského v oblasti zeměpisu 
a anglického jazyka, částečným pro-
pojením obou předmětů s využitím 
moderních komunikačních prostřed-
ků a učebních pomůcek. Za tímto 
účelem byla zřízena učebna vybavená 
novou výpočetní technikou, cizojazyč-

nými mapami, slovníky, encyklopedie-
mi, dvojjazyčnými knihami.

Byly vytvořeny e-learningové 
vzdělávací programy, se kterými žáci 
mohou pracovat ve škole i z domova. 
Nové výukové materiály byly vytváře-
ny a zaváděny 5 pedagogy anglického 
jazyka a zeměpisu.

Během realizace došlo dále k vytvo-
ření webového rozhraní - Geografi cký 
blog, na kterém je inovativní obsah 
vzdělávání zpřístupněn studentům 
i širší veřejnosti, DVD s prezentacemi 

vytvořenými za účelem výuky zajíma-
vou a zábavnou formou, pracovních 
listů - 15 pracovních listů pro žáky 
8. tříd, 20 pro žáky 6. a 7. tříd.

Zapojení anglického jazyka do výu-
ky zeměpisu napomůže zbavit se osty-
chu prezentovat svou práci v cizí řeči. 
Žáci získají možnost značně zlepšit 
především svou písemnou formu an-
gličtiny. Pro přípravu výuky 6. - 8. tříd 
je využíván systém FlexiLearn, který 
komplexně pokrývá klíčové oblasti vý-
uky (příprava – výuka - testování).

Projekt byl ukončen k 31. 10. 
2012, nyní nás čeká vypracování 
závěrečné zprávy, ve které můžeme 
jen zkonstatovat, že cíl byl splněn. 
Žáci hodnotí propojení angličtiny 
se zeměpisem pozitivně, škola zís-
kala nemalé prostředky na vybavení 
učebny nábytkem, novou výpočetní 
technikou, mapami, slovníky a pu-
blikacemi. 

Mgr. Jana Šenfelderová, 
zástupkyně ředitelky 

ZŠ J. A. Komenského

ZŠ J. A. Komenského Lysá n. L.
středa 9. ledna 2013 od 7.45 do 11.25 hodin 

Den otevřených dveří
Využijte možnosti účastnit se jednotlivých hodin ve třídách, zalistovat ve 
školních kronikách, prohlédnout si nejen absolventské práce bývalých 
9. ročníků, shlédnout promítání prezentací ze školních akcí, seznámit se 
se školním vzdělávacím programem HARMONICKÁ ŠKOLA.

 Zápis se skřítky
do 1. třídy pro školní rok 2013/2014
ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem
středa 16. ledna 2013 od 13.30 do 17.00 hod 
čtvrtek 17. ledna 2013 od 13.30 do 15.00 hod
PAVILON B

Podmínky přijetí
• Dítě s trvalým bydlištěm v Lysé nad Labem, Byšičkách, Dvorcích, 
 Ostré, Stratově, Staré Lysé do naplnění kapacity dvou tříd 
 do max. výše 30 dětí.
• Pokud bude převýšena na některé ze škol kapacita počtu dětí 
 přijatých do dvou 1. tříd, tedy 60 žáků pro rok 2013/14, bude platit 
 přednostně vyhláška č. 4/2011 o stanovení spádových obvodů 
 základních škol města Lysá nad Labem. 
•  Pro „nespádové“ děti (do max. stanovené výše) rozhoduje pořadí 
 zápisního lístku
•  V ostatních případech bude dítě zapsáno pouze tehdy, pokud nebude 
 naplněna kapacita prvních tříd školy žáky s trvalým bydlištěm ve 
 výše uvedených obcích.

S sebou 
rodný list dítěte, kartu zdravotní pojišťovny dítěte, svůj občanský prů-
kaz/pas, případně potvrzení o trvalém pobytu dítěte, pokud není dítě 
zapsáno v osobním dokladu zákonného zástupce, který má trvalý pobyt 
ve výše uvedených obcích.

O odklad školní docházky lze s potvrzením lékaře 
zažádat nejlépe druhý den zápisu ve čtvrtek 17. 1. 2013 

a dále do 31. 5. 2013.
Formuláře bude možné stáhnout předem z webu školy: 

www.zsjaklysa.cz v Tiskopisech.

Náhradní termín zápisu v úterý 29. 1. 2013 po předchozí dohodě 
s vedením školy na telefonu 325 551 220, 736 629 487 nebo mailu 
info@zsjaklysa.cz, nejdéle do 15. 2. 2013.

řítkkyyyyyyyyyy
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Podzimní setkávání v archivu
V průběhu 

letošního pod-
zimu ZŠ Bedři-
cha Hrozného 
několikrát vy-
užila vstřícné 

a milé pozvání do archivu. V hodi-
nách výtvarné výchovy jsme na-
vštívili působivou výstavu „Krajiny 
mého srdce“ malířky Jitky Vobor-
níkové a ještě plni krásných doj-
mů a inspirace ze zhlédnutých 
uměleckých děl jsme při této 
příležitosti domluvili se zaměst-
nanci archivu termíny dalších 
podzimních exkurzí, tentokrát 
dějepisných, za písemnými pra-
meny. 

Po několik vyučovacích ho-
din jsme byli hosty v krásném 
historickém prostoru současné 
badatelny – bývalém klášter-
ním refektáři – a naslouchali 
poutavému výkladu a komen-
tářům Mgr. Igora Votoupala, 
který se nám v jednotlivých blo-
cích trpělivě a ochotně věnoval, 
odpovídal na zvídavé dotazy 
a představil nám jak hlavní ná-
plň archivářské činnosti, tak 
konkrétní vybrané archiválie. 
Zaujala nás písařská zručnost 
našich předků, lámali jsme si 
jazyk nad středověkou latinou, 
pokoušeli se přečíst rukopisné 
záznamy, udivily nás krasopisně 
psané listiny s umělecky vykrou-
ženými iniciálami i mistrovství 
knihvazačů…

Zblízka jsme si prohlédli per-
gameny, pečeti, překvapila nás 
přes deset kilogramů těžká grun-

tovní kniha. Ale zejména jsme 
obohatili svůj vztah k minulosti 
o poznání, že takto podávaná his-
torie je křehká, nevýslovně cenná 
a že v každém materiálu je ukryto 
nejen jisté obsahové sdělení, ale 
do určité míry i nehmotné, přesto 
vnímatelné a jedinečné poselství 
dané doby. 

V šestém ročníku se ve výuce 
dějepisu seznamujeme v obecné 
rovině s historickými prameny 
a jejich tříděním a uchováváním. 
Žáci sedmých tříd si loni naby-
té znalosti oživili a zopakovali. 
A osmáci či deváťáci? I jim při-
pomenutí tématu zajisté pomoh-
lo. Všichni nepochybně uvítali 
možnost dozvědět se informace 
a zajímavosti o písemných pra-
menech v autentickém prostředí, 
což je vždy přínosnější a nakonec 
i příjemnější než studium ze se-
belepší učebnice. Možná některé 
z našich žáků přivedou v budouc-
nu nové studijní povinnosti právě 
do archivních badatelen. Nebo 
co když budeme sestavovat svůj 
rodokmen, pocítíme chuť poznat 
naše předky? I tehdy nám mohou 
archivy pomoci otevřít cestu k po-
znání vlastních kořenů…

Děkujeme všem pracovníkům 
SOkA Nymburk se sídlem v Lysé 
nad Labem za zorganizování pří-
nosné exkurze, zejména pak Mgr. 
Igoru Votoupalovi za zajímavý, 
erudovaný výklad, nevšední ocho-
tu a vstřícnost při přípravě a reali-
zaci setkání nad archiváliemi.

Za žáky a učitele ZŠ 
Olga Gruhnová
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Barevný podzim

Na Základní 
škole Bedřicha 
Hrozného Lysá 
nad Labem 
proběhl v mě-
síci říjnu pro-

jekt „Barevný podzim“. Této akce se 
s chutí zúčastnily všechny třídy prv-
ního stupně. Žáci si formou soutěže 
vyzdobili svými výrobky celou školu. 
Inspirovali se krásou podzimní pří-
rody.

Tradičně proběhl „Týden zdravé 
výživy“. Žáci i rodiče opět zazářili 
dobrými nápady.  

Celý projekt byl ukončen úspěš-
nou „Drakiádou“, na které se spo-
lečně sešli rodiče, žáci i učitelé, 
a všichni si příjemně zasportovali. 
I přesto, že bylo bezvětří, nám dráčci 
krásně létali a dobrá nálada nechy-
běla.

Olga Škanderová
Soňa Votavová

V letošním roce uplynulo 65 let od 
rozhodnutí představitelů města Lysá 
nad Labem založit uměleckou školu. 
Už z jejího názvu „Kuratorium hu-
dební školy“ je zřejmé, že zpočátku 
se zde vyučoval pouze hudební obor. 
Od svého vzniku škola prošla velkými 
proměnami. Na začátku docházelo 
do prostor evangelické fary a později 
do provizorního dřevěného pavilonu 
20 dětí. V roce 1960 škola dostala 
k užívání svou současnou budovu 
– bývalý klášter, ve které už bylo do-
statek místa pro postupné zavedení 
všech čtyř uměleckých oborů – hu-
debního, výtvarného, tanečního a lite-
rárně-dramatického. Z  Kuratoria se 
stala Lidová škola umění, v 90. letech 
20. století pak Základní umělecká 
škola. V roce 1999 byl naší institu-
ci udělen čestný název „Základní 
umělecká škola Františka Antonína 
Šporka“, kterým se hlásíme k odkazu 
slavného lyského barokního mece-
náše umění. Pod tímto názvem škola 
funguje i v současnosti.

Nejmarkantnější změnou prošla 
škola co do počtu vzdělávaných žáků. 
K původním 20 jich v průběhu oněch 
65 let přibylo rovných 600. Naše 
„ZUŠka“ tak naplno využívá schvá-
lenou kapacitu 620 žáků a doslova 
praská ve švech. Velmi nás těší, že 
se ke studiu v naší škole hlásí takové 

množství šikovných a nadaných dětí, 
ale zároveň nás trápí, že ne každé, 
které prokáže svůj talent, můžeme 
přijmout. Studovat se v naší ZUŠ dá 
od 5 let a horní hranice je v podstatě 
neomezená. Provozujeme také Stu-
dio Šikulka pro děti od 4 let, kde si 
mohou vyzkoušet všechny čtyři obo-
ry ještě před talentovými zkouškami. 
Žáci naší školy jsou velmi úspěšní 
v soutěžích, a to nejen regionálních, 
ale bodují i v celostátních kolech. 
V letošním jubilejním roce jsme rov-
něž dokončili Školní vzdělávací pro-
gram, který v současnosti uvádíme 
do praxe. 

Naše ZUŠ žije kromě svého zá-
kladního poslání – základního umě-
leckého vzdělávání – také bohatým 
kulturním životem. Každoročně po-
řádáme více než stovku vystoupení, 
koncertů, výstav a mezioborových 
představení. Právě tato představení 
považujeme za sice velmi náročnou, 
ale také velmi stmelující aktivitu. Při 
jejich přípravě panuje čilá spoluprá-
ce jak mezi žáky a učiteli, tak mezi 
pedagogy navzájem, a v poslední 
době dokonce i spolupráce s profesi-
onální sférou (např. pan Josef Dvo-
řák v představení Inspekce vodníků 
v Čechách; autorem hudby je pan 
Antonín Merhaut – člen Národního 
divadla v Praze). 

Spolupráce se však neomezuje jen 
na školu, úzce spolupracujeme se 
svým zřizovatelem – Městem Lysá n. 
L., s nově vzniklým občanským sdru-
žením Quattuor Artes, s lyskými škola-
mi a spoustou dalších institucí.

Každé jubileum si zaslouží oslavy. 
V jejich rámci jsme 20. října 2012 
uspořádali ZUŠFEST v lyském kině, 
na kterém se představilo 6 souborů 
a kapel, jejichž členové studovali nebo 
studují v naší škole. Festival byl uspo-
řádán proto, abychom měli možnost 
sledovat, jak se naši žáci uplatňují na 
amatérské hudební scéně. Dalším 
dárkem pro nás samotné a doufá-
me, že i pro veřejnost, byl Slavnostní 
koncert dne 28. 10. 2012, na kterém 
vystoupili sólisté z řad žáků a učitelů 
ZUŠ, dětský pěvecký sbor a orches-
tr složený ze žáků, učitelů a našich 
hostů. Do třetice jsme na neformální 

setkání s krátkým kulturním progra-
mem, výtvarnou výstavou a prohlíd-
kou školy pozvali představitele Města 
Lysá nad Labem, naše bývalé kolegy, 
kolegy z okolních ZUŠ a další milé 
hosty a příznivce. A ještě jeden dá-
rek čeká jak žáky a učitele, tak rodiče 
a návštěvníky školy – nově zrekon-
struovaný koncertní sál, který by kro-
mě estetického zlepšení měl získat 
i lepší zvukové a světelné poměry.

Co dodat k tomuto shrnutí his-
torie a současného dění v ZUŠ 
F. A. Šporka? Snad to, že se veškerou 
svou činností snažíme naplňovat mot-
to našeho Školního vzdělávacího pro-
gramu, kterým je citát Waltera von de 
Vogelweide: „Umění zkrášluje člověka 
a brání mu být špatný.“ Jaký lepší smy-
sl lze našemu vzdělávání dát!

Za ZUŠ F. A. Šporka
Bc.Vlasta Blažková

ZUŠ F. A. Šporka slaví!

V rámci projektu „Rovný přístup ke vzdělání“ s registračním číslem 
CZ.1.07/1.2.05/04.0027 schváleném v rámci Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) proběhne následující 
program: 

7.45–11.25 hodin: Workshop v rámci Dne otevřených dveří
13.00 hodin: Přednáška Dr. Dany Markové na téma “Nadaní žáci”
15.00 hodin: Prezentace zástupců středních škol 
Středočeského kraje 

Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem 
a státním rozpočtem České republiky.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Základní škola J. A. Komenského
středa 9. ledna 2013

ý
a téma “NaNaNaNaNaadadadadadadadaníníníníníníní žžžž ž žáácácácácáá i”i”ii
kol 
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NABÍZÍME ŠIROKÝ VÝBĚR KROUŽKŮ – RŮZNÉHO TYPU A PRO RŮZNÉ VĚKOVÉ SKUPINY:
- Angličtina, anglická odpolední školka s rodilou mluvčí pro děti 3-10 let,
 anglická konverzace s rodilou mluvčí
- Hudební škola YAMAHA
- Hravé cvičení pro děti od 2 do 6 let
- Taneční školička pro děti 3-7 let
- Taekwon-do pro děti 4-7 let
- Miniškolka BENJAMÍNEK pro děti 2-6 let
- Miniškolka MONTESSORI BENJAMÍNEK pro děti 3-6 let
- MONTESSORI DÍLNIČKY pro rodiče a děti od 2 do 6 let
- Cvičení pro těhotné, i s míči + zumba pro dospělé 
 + P-CLASS vše s hlídáním dětí; jóga pro dospělé
- HERNA PRO RODIČE S MIMINKY do 1,5 roku věku = KAŽDÝ PÁTEK 9-11 hodin

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

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

Herna:
HERNU MÁME OTEVŘENOU KAŽDÝ VŠEDNÍ DEN
Pondělí a pátek:  9.00 - 12.00
Úterý až čtvrtek: 9.00 - 12.00  a  14.00 - 18.00

MIKULÁŠSKÁ
NADÍLKA

úterý 4.12.2012 od 16.00 hodin
v jídelně SCOLAREST

KURZ EFEKTIVNÍHO
RODIČOVSTVÍ

ZA VELICE ZAJÍMAVOU CENU
více informací na webu 

či přímo v MC

DÍLNA PRO DOSPĚLÉ
VÝROBA ŠPERKŮ z FIMO hmoty

přijďte si vlastnoručně vyrobit 
až 5 šperků různých barev a tvarů

úterý 11.12. 16-18 hodin

CVIČENÍ PRO
DOSPĚLÉ
P-CLASS

s hlídáním dětí
úterý od 10.30
do 11.30 hodin

Klub
Fajn KlubFajn

www.klubfajn.estranky.cz
email: klubfajn@seznam.cz

tel.: 777 141 243
Poděbradova 1707

Lysá nad Labem

ZDOBENÍ
PERNÍČKŮ

středa 12.12.2012
od 17.00 hodin

Herna je nově otevřena
v úterý od 9.00 do 18.00 hodin a ve středu od 12.30 

do 18.00 hodin. V pátek od 9.00 do 16.00 hodin.

Máme volná místa v nově otevřené 
čtvrteční Miniškolcev Ulitě!

Těší se na Vás nová paní učitelka Mgr. Marie Říhová.

ANGLICKÁ
KONVERZACE
PRO DOSPĚLÉ

s rodilou mluvčí, vč. hlídání
středa 9.30-10.30 hodin

ROZVRH – AKTIVITY PODZIM 2012
PONDĚLÍ 8:30 – 12:30 MINIŠKOLKA V ULITĚ
ÚTERÝ   9:00 – 12:00 MONTESSORI V ULITĚ + MiniMONTESSORI
 14:00 – 15:00 KERAMIKA pro děti I.
 15:00 – 16:00 KERAMIKA pro děti II.
POSL. ÚTERÝ V MĚSÍCI 16.30 – 18:00 MODELÁŘ od 10ti let
 9:00 – 18:00 HERNA, OBCHOD
STŘEDA 8:30 – 12:30 MINIŠKOLKA V ULITĚ
 13:00 – 15:00 ELLIE ODPOLEDNE S ANGLIČTINOU
 16:00 – 17:00 VÝTVARNÁ DÍLNA od 3 let
 12:30 – 18:00 HERNA, OBCHOD
ČTVRTEK 8:30 – 12:30 MINIŠKOLKA V ULITĚ – rezervace
 14:30 –        ? KERAMIKA pro dospělé
PÁTEK 10:00 – 10:40 HRÁTKY S BATOLÁTKY
                                                    ŠITÍ TROCHU JINAK
 13:00 – 14:30 PRO DĚTI OD 5 DO 10 LET
 9:00 – 16:00 HERNA, OBCHOD
SOBOTA, NEDĚLE  OSLAVY, PÁRTY, AKCE   

ROZVRH – CVIČENÍ PODZIM 2012
ÚTERÝ 16:00 Cvičení – regenerace páteře
 17:00 Cvičení pro těhotné
 18:00 Pilates – pokročilí
 19:00 Pilates – mírně pokročilí
STŘEDA  9:00 – 10:00 Chi-toning pro těhotné a nejen pro ně
 15:00 – 16:00 Aerobic 5-8 let
 16:15 – 17:15 Aerobic 9-11 let
 17:30 – 18:30 Aerobic 12-20 let
 20:00 – 21:30 Břišní tanec – rezervace
ČTVRTEK 17:00 Cvičení – zdravá záda
 18:00 BOSU – komplet
 19:00 Pilates pro začátečníky a po porodu
PÁTEK 19:00 Chi-toning
NEDĚLE 19:00 – 20:00 Pilates

… S DĚTMI V KONDICI
KDY: OD LEDNA 2013 KAŽDÉ PONDĚLÍ 10.00–10.50 hodin
KDE: FAJN KLUB LYSÁ NAD LABEM
UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA PONDĚLÍ 10. 12. 2012 od 10.00 do 10.50 hodin

Chcete se po porodu dostat zase do kondice a nemáte hlídání? Nechcete své mimin-
ko opouštět ani na chvíli a doma Vás cvičit nebaví? Pak je program FITMAMI určen 
právě pro Vás!
Lekce FITMAMI INDOOR jsou určené především pro maminky a jejich miminka a děti 
od 6 týdnů až do 4 let. FITMAMI INDOOR je zaměřené především na zpevnění posta-
vy a procvičování oslabených partií po těhotenství a porodu, to vše ve společnosti 
Vašeho děťátka, které využijeme i jako zátěž pro zintenzivnění cvičení.

Co budete potřebovat?
Vy – pohodlné oblečení, sportovní boty, ručník.
Vaše děťátko – pohodlné oblečení, hračku a deku.

Co Vás čeká?
Úvodní zahřátí s dětmi, posilování s dětmi i bez dětí (během této části mají možnost 
si děti hrát nebo odpočívat), cvičení s balóny, švihadly a gumičkou, protažení a uvol-
nění. Veškeré pomůcky Vám instruktorka zapůjčí.

Lekce FITMAMI INDOOR probíhají formou kurzu:
I. KURZ: 7. 1. – 28. 1. 2013, II. KURZ: 4. 2. – 25. 2. 2013, III. KURZ: 4. 3. – 25. 3. 2013

REGISTRACE NA FITMAMI INDOOR: klubfajn@seznam.cz

Cena kurzu je 240,-Kč (4 lekce)
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Kdy?
Zápis se uskuteční na obou školách ve stejném termínu: 
ve středu 16. 1. 2013 od 13.30 do 17.00 hodin 
a ve čtvrtek 17. 1. 2013 od 13.30 do 15.00 hodin.
Náhradní termín zápisu je stanoven:
- ZŠ B. Hrozného na středu 23. 1. 2012 od 13.30 do 15.00 hodin
- ZŠ J. A. Komenského na úterý 29. 1. 2012 od 13.30 do 15.00 hodin
V případě, že se nebudete moci zúčastnit řádného termínu, je nutné se 
objednat na termín náhradní na níže uvedených kontaktních telefonních 
číslech.

Kde?
ZŠ B. Hrozného – budova Masarykovy školy Na Písku č. 1318/14, 
ZŠ J. A. Komenského – zelený pavilon I. stupně.

Co je zapotřebí vzít s sebou?
1. Rodný list dítěte.
2. Kartičku zdravotní pojišťovny, u níž je dítě registrováno.
3. Platný osobní doklad zákonného zástupce 
     (občanský průkaz, u cizinců pas).
4. Potvrzení o trvalém pobytu dítěte v Lysé nad Labem nebo v některé 
 z tzv. spádových obcí, pokud není dítě zapsáno v osobním dokladu 
 zákonného zástupce, který má trvalý pobyt ve výše uvedených obcích.
5. V případě, že došlo na základě soudního rozhodnutí ke změnám 
 v osobách zákonných zástupců dítěte, je třeba tuto skutečnost 
 doložit (nejlépe kopií rozsudku příslušného soudu). Tento krok je 
 nezbytný i tehdy, pokud je např. jeden z biologických rodičů dítěte 
 omezován při výkonu svých práv. I v takovém případě je nutné 
 tuto skutečnost doložit kopií soudního rozhodnutí. Tyto doku-
 menty jsou považovány zásadně za důvěrné.

Jak zápis probíhá?
Zápis do 1. třídy není zkouška. Smyslem zápisu je posoudit školní zralost 
dítěte. Součástí zápisu bývá rozhovor s učitelem, přeříkání básničky, kres-
ba, otázky ze všeobecného přehledu např. znalost barev, geometrických 
tvarů, písmen. Zkouší se, zda dítě zná svoje jméno, adresu a věk. Děti ob-
chází různá stanoviště po škole, plní určité úkoly a nakonec odchází s drob-
ným dárkem.

Co důležitého byste měli vědět?
Zápis do školy upravuje § 36 tzv. školského zákona č. 561/2004 Sb. 
Vzhledem k povinné školní docházce je nutné zapsat do školy všechny 
děti, které dovršily nebo dovrší k 31. 8. příslušného roku šesti let věku.
Odklady povinné školní docházky upravuje § 37 téhož zákona. Pří-
padné odklady se řeší až po absolvování zápisu na základě žádosti ro-
dičů, která musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného 

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2013/14
na ZŠ Bedřicha Hrozného a ZŠ J. A. Komenského v Lysé nad Labem

školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického 
psychologa. Odklad musí být rozhodnut do 31. května. Pokud ředitel-
ka školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, doporučí zá-
roveň zákonnému zástupci dítěte vzdělávání dítěte v přípravné třídě 
základní školy nebo v posledním ročníku mateřské školy, pokud lze 
předpokládat, že toto vzdělávání vyrovná vývoj dítěte.
Místo povinné školní docházky upravuje § 36 školského zákona. Ško-
lu pro zápis si můžete vybrat podle svého uvážení. Cílem obecně zá-
vazné vyhlášky č. 4/2011, o stanovení spádových obvodů základních 
škol města Lysá nad Labem je zajistit místo vzdělávání pro každé dítě 
v rámci příslušné obce a jejího spádového obvodu. 

Jaká jsou kritéria?
1. Trvalý pobyt dítěte v katastru města Lysá nad Labem včetně Litole, Dvor-
ců a Byšiček.
2. Trvalý pobyt dítěte v některé z tzv. spádových obcí, tedy v Ostré, Stratově 
a Staré Lysé.
V ostatních případech bude dítě zapsáno pouze tehdy, pokud nebude napl-
něna kapacita 1. tříd školy žáky uvedenými podle bodu 1 a 2.
Pokud bude převýšena na některé ze škol kapacita počtu dětí přijatých do 
dvou 1. tříd s nejvyšším počtem žáků 30, tedy 60 žáků pro rok 2013/14, 
bude platit vyhláška č. 4/2011 o stanovení spádových obvodů základních 
škol města Lysá nad Labem. 
Kdy a kde se můžete setkat s ředitelkami základních škol?
Schůzky pro rodiče dětí s ředitelkami škol:
pondělí 7. ledna 2013 v MŠ Mašinka i pro rodiče dětí ze sousední MŠ 
Pampeliška
úterý 8. ledna 2013 v ZŠ J. A. Komenského pro rodiče dětí z MŠ Čtyřlís-
tek, Dráček a okolních obcí
Zahájení je stejné - vždy od 15:00 hod.

Je možné si školy prohlédnout?
Ano, není problémem si dohodnout prohlídku školy. Vhodné je využít 
k návštěvě škol Dne otevřených dveří, který bude na obou školách dne 
9. ledna 2013 od 7.45 do 11.30 hodin.
Bližší informace o školách získáte také na webových stránkách: 
ZŠ B. Hrozného – www.zsbhrozneho.cz
ZŠ J. A. Komenského – www.zsjaklysa.cz

Kontaktní adresy
ZŠ B. Hrozného ......................... ředitelka PaedDr. Irena Jarešová, 
   tel.: 325 551 088; 
   reditel@zsbhrozneho.cz 
ZŠ J. A. Komenského ................ ředitelka Mgr. Marie Nováková,
   tel.: 325 551 220,
   reditelka@zsjaklysa.cz 

Nabízíme Vám:
– klidné rodinné prostředí
 (oddělené budovy pro I. a II. stupeň)
– individuální péči
– ranní a odpolední družinu s kapacitou 
 150 míst pro žáky I. stupně 
– adaptační kurz „Školička“ pro předškoláky
– možnost využití asistenta pedagoga
– školy v přírodě
– celoškolní projekty, odpolední dílny
– moderně vybavené učebny
– otevření školy rodičům a veřejnosti
– útulné zázemí

Výuka mateřského jazyka má u nás přednost, proto jí 
dáváme dostatečný časový prostor ve výuce. Nově na-
bízíme AJ pro žáky 1. ročníků – a to jako nepovinný 
předmět. Povinně se bude AJ vyučovat již od 2. třídy.

Vážení rodiče, milé děti! Srdečně Vás zveme 
9. 1. 2013 od 7.45 do 11.25 hodin na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ a

16. a 17. 1. 2013 k ZÁPISU DO 1. TŘÍDY v Základní škole Bedřicha Hrozného, Lysá n. L.
… a dále nabízíme:
– keramický kroužek
– sborový zpěv
–  mažoretky
–  sportovní hry  
–  vlastivědný kroužek
–  fl orbal 

… a pro starší děti navíc:
– moderní počítačovou učebnu
–  zahraniční exkurze a zájezdy 
–  interaktivní výuku pomocí 
 nejmodernější techniky
–  adaptační a lyžařský kurz
–  povinně volitelné předměty 
 (německý jazyk a ruský jazyk)

Informace o naší škole se dozvíte
také na adrese www.zsbhrozneho.cz 
nebo na telefonních číslech:
 325 514 615, 325 551 088
a 325 551 302.

Těšíme se na Vás.
Kolektiv zaměstnanců  ZŠ B. Hrozného
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Telefonické konzultace dětských lékařů

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

MUDr. Chocholová    
 tel. 606 840 451

MUDr. Matasová        
 tel. 607 746 211

 (po ordinačních hodinách)

Pro registrované pacienty těchto lékařů: 

Všední dny:  
17.00 - 22.00 hodin

Sobota, neděle a svátek: 
8.00 - 20.00 hodin

So 1.12. MUDr. Chocholová
Ne 2.12. MUDr. Chocholová
Po 3.12. MUDr. Čerňanská
Út 4.12. MUDr. Matasová
St 5.12. MUDr. Chocholová
Čt 6.12. MUDr. Dáňová
Pá 7.12. MUDr. Chocholová
So 8.12. MUDr. Čerňanská
Ne 9.12. MUDr. Čerňanská
Po 10.12. MUDr. Čerňanská
Út 11.12. MUDr. Matasová
St 12.12. MUDr. Chocholová
Čt 13.12. MUDr. Dáňová
Pá 14.12. MUDr. Čerňanská
So 15.12. MUDr. Matasová
Ne 16.12. MUDr. Matasová

Po 17.12. MUDr. Čerňanská
Út 18.12. MUDr. Matasová
St 19.12. MUDr. Chocholová
Čt 20.12. MUDr. Dáňová
Pá 21.12. MUDr. Matasová
So 22.12. MUDr. Dáňová
Ne 23.12. MUDr. Dáňová
Po 24.12. MUDr. Čerňanská
Út 25.12. MUDr. Matasová
St 26.12. MUDr. Chocholová
Čt 27.12. MUDr. Dáňová
Pá 28.12. MUDr. Dáňová
So 29.12. MUDr. Chocholová
Ne 30.12. MUDr. Chocholová
Po 31.12. MUDr. Čerňanská
Út 1.1. MUDr. Matasová

Lysá nad Labem a okolí 
za 2. světové války (8. část)

Od listopadu 1942 do konce 
února 1943 bylo z protektorátu 
vysláno na práci do říše více než 
68 tisíc mladých Čechů ročníků 
1918–1922. V srpnu 1943 bylo 
rozhodnuto o mobilizaci ročníku 
1924. Někteří Češi měli štěstí, že 
zůstali doma, neboť i v protektorá-
tu bylo zapotřebí pracovat pro říši. 
Jeden z pracovních táborů byl i u 
Dvorců. Byli v něm umístěni mladí 
muži, kteří měli budovat železnice 
a muniční sklady pro německou 
armádu v Milovicích. Od roku 
1943 se toto tzv. „totální nasaze-
ní“ týkalo i pracovních sil z oku-
povaných zemí Evropy. Cílem 
akce bylo uvolnění německých 
pracovních sil pro hitlerovskou 
armádu.

Poprvé se pojmy „totální válka“ 
a „totální nasazení“ objevily v knize 
německého generála Ludendorffa 
„Totální válka“ v roce 1935. Podsta-

tou totální války je podřízení všech 
duchovních a materiálních zdrojů 
v zemi i všech stránek života společ-
nosti, potřebám přípravy války a její 
nemilosrdné vedení až do úplného 
zničení nepřítele.

Ludendorffovy teorie se staly 
během druhé světové války skuteč-
ností. Postupně byli na území „říše“ 
transportováni mladí lidé nejen 
z protektorátu, ale i z Holandska, 
Belgie, Francie… Němci jim říkali 
„Auslendři“. Byli to ve skutečnosti 
bílí otroci, nejlevnější pracovní síla 
bez jakýchkoliv práv, v počtu 7 mi-
lionů lidí.

Počátkem devadesátých let vzni-
kaly v zemích, odkud pocházeli 
nuceně nasazení organizace Sva-
zu nuceně nasazených, mluvilo se 
o odškodnění, o spolupráci s Mezi-
národní konfederaci pracovně depor-
tovaných v Bruselu. A výsledek?

Božena Bacílková

Klub náhradních rodin Routa v Čelákovicích zve na 

Zážitkový seminář
Citová vazba a její poruchy

v sobotu 15. prosince v 15.00 hodin
Modlitebna Církve Bratrské Čelákovice, Vašátkova 288

Lektorka Mgr. Martina Vančáková 
– psycholožka, pěstounka, romistka, autorka 

několika odborných publikací  
Program semináře - Skryté kořeny mnoha 

různorodých problémů dětí v NRP mohou mít 
společné jméno – porucha citové vazby. 

Jak vzniká, jak působí a co způsobuje, zkusíme 
blíže poznat slovem i prožitkem.

V průběhu semináře zajištěn doprovodný program 
pro děti v tělocvičně TJ Spartak (sokolovna) pod 

vedením speciální pedagožky. 
Seminář i program pro děti jsou zdarma. 

Přihlášky a bližší informace – Jana Luhanová, 
tel.: 731 172 650, nahradnirodiny@seznam.cz

ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem          
Komenského 1534, okres Nymburk
Mgr. Marie Nováková - ředitelka školy                                                   

 ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem
 nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk
 PaedDr. Irena Jarešová - ředitelka školy     

v pondělí 7. ledna 2013 v 15.00 hodin 
v MŠ Mašinka 

(i pro MŠ Pampeliška)
v úterý 8. ledna 2013 v 15.00 hodin

v ZŠ J. A. Komenského
(pro MŠ Čtyřlístek, Dráček, Ostrá, Stratov a zájemce z řad veřejnosti)

Povídání nejen o školní zralosti, přípravě na povinnou školní 
docházku, zápisu do 1. tříd ve školním roce 2013/14 v Lysé nad 
Labem, odkladu povinné školní docházky dle novely školského 
zákona, školské reformě, školních vzdělávacích programech škol 
a dalších věcech, které Vás zajímají…

Setkání s rodiči
předškoláků

Prodám pozemek 1046 m2, 38x27 m, k výstavbě RD 
v Lysé nad Labem, blízko vlakového nádraží, kompletní
IS budou dokončeny 1Q 2013.
Cena, včetně IS, 1 890 000,- Kč. Přímý majitel, 
kontakt: +420 603 400 919
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Poznávací zájezd pro hasiče

Dvorce bilancují

Dne 20. 10. 2012 uspořádali dvo-
rečtí hasiči zájezd do technického 
muzea Tatra v Kopřivnici. V září zaslal 
ředitel muzea pan Ing. Lumír Kaválek 
15ks volných vstupenek starostovi 
Dvoreckého  sboru, a tak byla vhodná 
příležitost k podzimnímu výletu pro  
hasičskou mládež. Protože zájem ze 
strany hasičů celého lyského okrsku 
byl veliký, na tento výlet se vydali hasi-
či Milovic, Dvorců a Lysé nad Labem 
třemi tranzity. Na zájezdu se účastnilo 
celkem 25 osob, z toho 16 mladých 
hasičů. Odjezd byl v sobotu ráno 
v 5.00 hodin ze zbrojnice Lysá a pří-
jezd do Kopřivnice v 9.20 hodin. Po-
časí se na rozdíl od středních Čech vy-
vedlo a nádherný den plný slunečních 
paprsků začínal. Prohlídka muzea 
plného exponátů a to nejen vozidel, 
nadchla nejen hasičskou mládež, ale 
i starší hasiče, kteří zavzpomínali na 
techniku, kterou dříve používali, nebo 

se kterou jezdili coby řidiči. Prohlídka 
byla zakončena obědem v nedalekém 
hotelu Tatra, kde se všichni dobře na-
jedli moravských specialit. Po 12. ho-
dině se skupina vydala na další cestu, 
a to do regionu Olomoucka do ZOO 
na Svatém Kopečku.

Protože počasí bylo opravdu skvě-
lé, bylo slunečno, jasno a teploty 
okolo 20°C, i zvířata byla ve výbězích 
hojně vidět. A opět nejen naši mladí 
hasiči obdivovali tuto ZOO, která pa-
tří k nejkrásnějším v ČR. Prohlídka 
ZOO byla ukončena po 16. hodině 
a tak se všichni zase vydali směrem 
k domovu. Na cestě přes Mohelnický 
kopec se osádky zastavily u Motorestu 
Loučka, který je vyhlášen prodejem do-
mácích uzených salámů, dobrých opé-
kaných klobás, ale hlavně množstvím 
druhů olomouckých syrečků. Nebylo 
snad člena zájezdu, jež by cosi z nabí-
zeného sortimentu nezakoupil. Po této 

předposlední zastávce se zájezd vydal 
směrem na Hradec Králové, ale už před 
Litomyšlí se pokazilo počasí. Hustá 
mlha nás už provázela po zbytek cesty, 
a protože se muselo jet opatrně a po-
malu, dohodly se osádky na zastáv-
ce v kolibě před Hradcem Králové. 
A protože i toto restaurační zařízení je 
vyhlášeno, dali si někteří brynzové ha-

lušky se špekem, aby završili dobroty 
z celého dne. Do domovských zbrojnic 
jsme přijeli po 20. hodině, unaveni, 
ale velice spokojeni. Jednotný názor 
všech - krásný den plný slunce, poho-
dy, klidu, krásné techniky a přírody. 
Poděkování patří SDH Dvorce za vy-
nikající přípravu a prezentaci.

SDH Dvorce

Vážení spoluobčané - Dvorečáci, ale 
i návštěvníci, spolupracovníci, spon-
zoři, chtěli bychom vám všem touto 
cestou poděkovat za sympatie k naší 
vesničce. Mnozí z vás přiložili mnoho-
krát ruku k vytvářenému “dílu”. Spon-
zoři byli velice štědří a vždy přispěli 
pro úspěch našich akcí. I přes nízké 
fi nanční možnosti, které máme k dis-
pozici, se nám podařilo opět v r. 2012 
zajistit několik akcí, z nichž bych při-
pomněla např. „Pouťovou slavnost“ 
1. 7. 2012, která se velmi vydařila. I ha-
siči se podílí na akcích v obci společně 
s námi a občany. Poslední, co společně 
s hasiči chystáme, je rozsvícení stro-
mečku a čertovská nadílka 8. 12. 2012 
od 16.00 hodin v hasičské zbrojnici, 
kam jste všichni opět srdečně zváni. 
Doufáme, že nám zachováte svou pří-
zeň i pro rok 2013.

V tomto roce se v naší obci podaři-
lo kromě zábavných akcí také několik 
úprav. Např. pozemek za hasičárnou, 

hřiště u lesa a díky brigádám a pomoci 
občanů úklid po nedisciplinovaných 
a neukázněných občanech. Je oprave-
na cesta k nádraží a příjezdová cesta 
pro autobus u hájovny. Chtěli bychom 
prosadit v rozpočtu města pro příští 
rok více fi nančních prostředků pro 
naši obec. Přáli bychom si, aby obča-
né více zasahovali do dění v obci i tím, 
že se přijdou podívat např. na jednání 
ZM, aby nám tam pomohli prosadit 
některé návrhy, se kterými jsou sezná-
meny na schůzích. Víme, že se nedaří 
dotvořit velké akce jako např. neustále 
zmiňovaná kanalizace, ale i z menších 
akcí se skládá mozaika pomalé promě-
ny vesnice.

Vážení, přijměte touto cestou i přání 
krásných Vánoc, spokojeného prožití 
konce tohoto roku, který byl v mnoha 
směrech velice náročný. Hodně zdraví, 
úspěchů a pohody v roce 2013.  

 za Osadní výbor Dvorce
M. Herclíková

V devadesátých letech minulého 
století se objevila a nakonec i prosa-
dila myšlenka samosprávných obcí. 
Tato myšlenka nebyla v našich ze-
mích zdaleka nová, prakticky se na-
vazovalo na obecní zřízení ze 60. let 
19. století. Mimo jiné byla obnovena 
zásada, že obce mají posilovat svoji 
úlohu při zajištění klidu a pořádku. 
Na základě těchto požadavků byl 
nově přijat zákon č. 553/1991 Sb., 
o obecní policii. Tímto zákonem a 
zákonem o obcích vlastně byla obcím 
dána možnost zřídit si obecní (měst-
ské) policie. 

Město Lysá nad Labem tuto mož-
nost využilo a usnesením zastupi-
telstva ze dne 1. července 1992 byla 
obecně závaznou vyhláškou v Lysé 
nad Labem zřízena obecní policie. 
Po zajištění všech organizačních 
a právních záležitostí zde začala 
obecní policie fakticky pracovat od 
začátku prosince 1992. V uplynu-
lých 20 letech prošla Městská policie 
Lysá nad Labem dynamickým vývo-
jem. Přibývalo strážníků, zdokona-
lovala se jejich příprava, zvyšovala 
se odbornost a připravenost k plnění 
náročných úkolů při zajišťování bez-
pečnosti a pořádku ve městě. Sou-
běžně s tím se vyvíjela technická 
vybavenost, která nám pomáhá vy-
konávat tuto veřejnou službu účinně 
a efektivně. Namátkově mohu uvést 
budování Městského kamerového 
dohlížecího systému, laserový měřič 
rychlosti Lavet a defi brilátor Philips 
HeartStar FR. 

Rok 1992 patřil do období, kdy 
v lidech přetrvávala averze k policii. 
Veřejná bezpečnost se přeměnila na 
Policii ČR a do toho vyrůstala nová 
složka s menšími pravomocemi. Na to 
si lidé museli zvyknout. Naše kompe-
tence a oprávnění byly minimální a ko-
likrát bylo pro lidi i těžko pochopitelné, 
když po nás chtěli, abychom jim v ně-
čem pomohli, a my jsme k takové věci 
neměli oprávnění a nemohli jsme jim 
“vyhovět”. Postupem času se zákon 
o obecní policii několikrát změnil a s 
každou úpravou strážníkům přibyly 
nějaké pravomoci. Na druhou stranu 
se zpřísnily za tu dobu i požadavky 
na odbornou způsobilost mužů a žen 
v uniformách obecní policie. Mimo 
jiné v počátcích stačil pro práci strážní-
ka výuční list. Dnes je samozřejmostí 
již maturita. Zpřísnil se i výběr ucha-
zečů, byly přesněji specifi kované pod-
mínky spolehlivosti. 

Myslím si, že za uplynulých 20 let 
své působnosti ve městě si městská po-
licie u občanů vybudovala určitý kredit 
a v jejich podvědomí je zanesena nejen 
jako represivní složka ale hlavně jako 
služba obyvatelům. Za dobu fungová-
ní městské policie nám tady vyrostla 
celá nová generace obyvatel. A někteří 
z nich mají prostě z principu problémy 
s autoritou všeobecně. Ale na druhé 
straně je také spousta lidí, kteří naši 
práci vnímají velmi pozitivně, což mě 
samozřejmě těší. Jinak se na nás dívá 
ten, komu jsme pomohli v obtížné ži-
votní situaci, než ten, který má platit 
pokutu za přestupek.

20 let Městské policie v Lysé nad Labem
U příležitosti 20 let vzniku Měst-

ské policie Lysá nad Labem se tato 
rozhodla udělit pamětní medaile 
za dlouhodobou spolupráci, rozvoj 
a podporu městské policie bývalým 
starostům města a zástupcům hlav-
ních spolupracujících subjektů. Jed-
ná se zejména o příslušníky Hasičské-
ho záchranného sboru, Zdravotnické 
záchranné služby a Sboru dobrovol-
ných hasičů Lysá nad Labem. Oceně-
ní převezme mimo jiné také současný 

představitel vedení města starosta 
p. Mgr. Jiří Havelka 

Závěrem bych popřál strážníkům 
hodně zdraví, klid na práci a určitý 
nadhled při výkonu povolání. A taky 
bych jim přál spokojené občany naše-
ho krásného města Lysá nad Labem, 
kteří budou službu městské policie 
vnímat jako potřebnou pro svůj klid-
ný život v bezpečném městě.

 Ředitel MP Lysá nad Labem  
Bc. Luděk Přibyl              
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Krav Maga – Kapap v Milovicích
Se začátkem října proběhl v Milo-

vicích nábor cvičenců do nově vzniklé 
pobočky izraelské reálné sebeobrany 
Krav Maga – Kapap, která je jednou 
z 20 poboček celorepublikové sítě 
škol reálné sebeobrany zastřešených 
v rámci občanského sdružení Česká 
Asociace Krav Maga – Kapap, o.s. 
(dále jen ČAKMK).

Výcviky v Milovicích vede předseda 
ČAKMK a mezinárodně certifi kovaný 
trenér sebeobrany Michal Janoušek, 
který má více jak 18tileté zkušenosti 
z výcviku bojových umění a reálné 
sebeobrany a výraznou měrou se za-
sloužil o to, že ČAKMK v současnosti, 
se svými 20 pobočkami od Mostu po 
Břeclav, představuje největší síť škol 
izraelské sebeobrany v ČR.  

ČAKMK je českým zástupcem 
v IKA (International KAPAP Associa-
tion), což je mezinárodní síť škol Krav 
Maga – Kapap, jejíž prezidentem je 
izraelský mistr a prvorozený syn zakla-
datele Kapapu – pan Moshe Galisko 
a 2.víceprezidentem je slovenský mis-
tr – Ivan Spišiak. IKA působí ve třech 
desítkách zemí po světě od Japonska 
přes Evropu po Argentinu a má ti-
síce cvičenců. V ČR je aktuálně přes 
400 cvičenců sebeobrany Krav Maga 
– Kapap.  

Izraelské bojové systémy Krav 
Maga (hebrejsky: boj zblízka, sebeo-
brana) a Kapap (hebrejsky: boj tváří 
v tvář), představují 2 combat systé-
my boje vzniklé v 50. letech 20. sto-
letí v Izraelské armádě. Ačkoliv oba 

systémy mají rozdílné zakladatele,
v současné době jsou úzce propojeny 
a nelze je striktně oddělit. 

Krav Maga – Kapap představují 
v současné době to nejlepší, co může 
oblast reálné sebeobrany nabídnout. 
Výhodou systémů je, že nejsou za-
loženy na hrubé síle, ale na vysoce 
erudovaných technických řešeních, 
které má šanci aplikovat i slabý člo-
věk, žena či teenager. Nejedná se tedy 
o sebeobranu pro obrovské svalnaté 
chlapy, ale pro všechny lidi bez roz-
dílu váhových kategorií či vrozených 
predispozic. Neexistují zde věková či 
generová omezení. To je také typická 
odlišnost mezi fungujícím systémem 
reálné sebeobrany a např. full-kon-
taktními sporty, kde jsou defi novány 
váhové limity, tudíž automaticky při-
způsobují svůj styl sportovního zápo-
lení této podmínce. A postavme proti 
sobě do ringu 30 kilový rozdíl vah 
a vítěz je téměř předem znám. V reálné 
sebeobraně to je výchozí předpoklad, 
protože vás vždy napadne silnější, vět-
ší agresor. 

Pravidelné výcviky probíhají v so-
kolovně v Milovicích zatím každou 
středu večer od 20.00 hodin v délce 
90 minut. Během měsíce listopadu je 
možné ještě nastoupit do výcviku, pak 
se skupina uzavře a bude systematicky 
rozvíjet bez náboru nových členů. 

Takže neváhejte a pokud se chcete 
neučit efektivně bránit, hurá na Krav 
Maga – Kapap do Milovic.

Michal Janoušek

Pan Karel Fišer ve věku 93 let vzor-
ně reprezentoval Lysou nad Labem na 
letošním Všesokolském sletu a jen „o 
fous“ mu unikla zlatá medaile z atle-
tického mistrovství seniorů v Zittau 
(SRN), kde soutěžilo skoro 4000 atle-
tů z 38 zemí. Úctyhodný výkon!

Pan Fišer se narodil krátce po 
vzniku samostatné Československé 
republiky a má tedy na co vzpomínat. 
Požádali jsme ho, aby zavzpomínal na 
některé mezníky ze svého života.

Jaká je Vaše nejstarší vzpomínka 
z dětství?

Rok 1926 – prázdninový tábor lys-
kých skautů v loučenských lesích u ryb-
níka „Slaďák“. Je noc, tma a ticho. 
Na lavičce u dřevěné podsady stanu se 
choulí dvě malé postavičky. Není jim ješ-
tě ani šest. Najednou vyskočí kapr asi po 
mušce a hlučně padá na hladinu rybní-
ka. Podruhé to s námi cuklo, když někde 
u vzdálené hájovny zaštěkal vyplašený 
srnec. Ty dva zážitky z první hlídky ne-
zapomenu.

Rozhovor s Karlem Fišerem

 Kdy jste začal cvičit v Sokole a jak 
Vás to bavilo?

V žácích jsem začínal v Sokole něko-
likrát a nejoblíbenějším nářadím byla 
kolovadla. S opravdovým cvičením jsem 
začal až v dorostu pod vedením br. Vik-
tora Hellera. Viktor mě cílevědomě vedl 
k roli cvičitele a posléze vedoucího doros-
tu lyského Sokola.

Vybavíte si, co jste dělal 15. března 
1939 a 9. května 1945?

Na datum 15. 3. 1939 se pamatuji. 
Byl nevlídný den. Padal vlhký sníh, před 
kterým jsme se schovali  v podloubí rad-
nice. Husovo náměstí nebylo ještě tehdy 
upraveno a stružky vody putovaly dolů, 
kde němečtí vojáci v “pilklhaubnách“ 
řadili svá vozidla. Ta vozidla nebyla 
žádným vrcholem techniky. Bylo nám 
spíš k smíchu, kde Hitler ty bedny vzal 
a nikdo si zatím plně neuvědomoval ve-
likost tragédie tohoto dne.

Dny kolem 9. května mi splývají:
-  Radnice nás vyzývá na noční hlíd-

 ky a stavět v ulicích tankové záta-
 rasy.

-  Zmizely německé tanky rozmístě-
 né kolem lesních cest za Dvorci.

-  Z Prahy utíkají gestapáci v holin-
 kách a paničky nacistické elity
  s kočárkem.

- Všechen ten zmatek doplňují od-
 zbrojení němečtí zajatci.

Činnost Sokola byla několikrát 
zakázána. Věnoval jste se cvičení 
a sportu i v době zákazu? Sám nebo 
kolektivně?

Vyloženě zákaz činnosti jsem zažil 
po roce 1939 – Němcům Sokol vadil.  
České vlastenectví a částečně i vojen-
ský duch byly totiž nedílnou součástí 
sokolské výchovy. To vše se projevilo 
i v domácím odboji včetně atentátu na 
Heydricha.

Sokol byl zakázán, do lyské sokolovny 
se nastěhovala DTJ (Dělnická tělový-

chovná jednota). Za čas nás vzala pod 
svá křídla a my jí vyhráli přebor DTJ 
v basketbalu.  

Po roce 1948 se komunisti báli Sokol 
vyloženě zakázat. Vyřešili to tak, že byl 
včleněn do sjednocené tělovýchovy a ne-
pohodlní Sokolové byli eliminováni. 

Já jsem se v té době začal věnovat spí-
še hokeji a tenisu.

Sport pomáhá udržovat lidské tělo 
v kondici. Byly chvíle, kdy jste byl 
rád, že Vám sport pomáhá?

Sportem a tělovýchovou se zabývám 
celý život. Do jaké míry mi pomáhá, 
může posoudit každý sám.

Jste jen o rok mladší než ČSR. Jak 
jste vnímal datum 1. 1. 1993, kdy se 
cesty Čechů a Slováků rozdělily?

Oddělení Slovenska jsem nechtěl, ale 
když Slováci chtěli mít svou vlastní sto-
ličku v Evropě, nebudeme se kvůli tomu 
prát.

Měli vztah ke sportu Vaši předci? 
Jestliže ano, jakému odvětví se 
věnovali? Zaznamenali eventuálně 
nějaké větší úspěchy? 

Nějaké významné sportovní úspě-
chy jsem nezjistil. Uchoval se jen otcův 
diplom ze závodů na nářadí a mamin-
čina fotka v družstvu žen na sokolské 
akademii.

Měl jste v životě nějakého sponzora, 
který Vás ve sportu podporoval?

Mojím sponzorem byli jedině rodiče.

Jaké je Vaše životní krédo?
 Vše se v dobré obrátí, jen vydrž. 

Co byste popřál občanům Lysé nad 
Labem do roku 2013?

Víc klidu na práci a oddech.
Za čtenáře Listů se ptali

Marcela Chloupková 
a Miloš Dvořák
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Zamyšlení nad současnou celospolečenskou situací
Vážení spoluobčané, trocha předvá-

noční nostalgie neuškodí už i proto, že 
jde o něco zcela vážného. Z veřejného 
obrazu naší každodennosti vyplývá 
rozčarování, zhnusení, zoufalá dezi-
luze, pocit rozkladu a rozkradení snad 
všech možných veřejných statků, ano, 
přímo pocit marnosti a zmaru. To je 
podstata našeho nynějšího reálného 
kapitalizmu mafi ánsko-korupčnic-
kého stylu. Asociální a zlodějský sys-
tém českého reálného kapitalismu 
není vůbec v krizi, ale ve fázi svého 
dovršení, dosažení své organizační 
i funkční dokonalosti. Ještě je třeba 
rozkrást to, co zbylo po předchozím 
rabování: zdravotnictví, důchodové 
pojištění a také zdravotní pojištění 
a pár ojedinělých státních podniků či 
podílů ve strategických fi rmách (to 
všechno se dá ještě zpeněžit – pro stát 
nevýhodně, ale pro zlodějský systém 
přímo přepychově!). To se provede – 
a bude hotovo. Systém bude dovršen 
tak, že veřejný majetek bude rozkra-
den a budou nastavena pravidla tr-
vale udržitelného vykořisťování oné 
většiny společnosti, jež nepatří k úzké 
privilegované mocenské vrstvičce 
superbohatých a stále bohatnoucích. 
A tak by to už mělo zůstat. 

Je zde zvláštní systém provozování 
divadélka, hraného podle vyprázdně-
ných a zprofanovaných pravidel for-
mální masové partajní demokracie, jež 
je cudnou zástěrkou, zakrývající reálné 
rozhodovací procesy v zákulisí a legiti-
mizující jejích výsledky. Jde o ovládnu-
tí všech veřejných zdrojů a jejich roz-
dělování do správných kapes. Jde tedy 
o cizopasení mafi ánských struktur na 
veřejných zdrojích státu, krajů, obcí, 
fondů EU i jiných mimorozpočtových 
veřejných prostředků.

Projevuje se navenek i projekty na 
poměry měst a obcí poměrně „veli-
kášskými“, ze kterých lze snadno od-
klánět příslušná procenta, ba i desítky 
procent do správných směrů. Těží 
z nich především překupníci a speku-
lanti.

Soustava reálného kapitalismu 
u nás je fakticky tvořena třemi pilíři 
moci. Jde o ovládání zdrojů veřejných 
peněz (a k tomu celá rozsáhlá korupč-
ně-zlodějská sféra s tím spojená), dále 
o privatizaci a outsourcing ziskových 
aktivit a majetků z veřejné sféry do 
těch správných rukou (ceny produk-
tů jdou nahoru a bohatne se, zatímco 
veřejná sféra chudne a je dále odírána 
a omezována) a konečně je důležitým 
pilířem fakt, že politicko-mafi ánské 
oligarchie na úrovni větších obcí, 
měst, městských částí či krajů ovládají 
reálně veškeré úřednictvo, vykonáva-
jící veřejnou správu, tedy i úředníky 
obcí a měst, kteří v tzv. “přenesené 
působnosti” vykonávají státní sprá-
vu, územní plánování a rozhodování 
o stavbách, s výrazným vlivem na vy-
užití území a rozmístění staveb a tech-
nologií i jiných zásahů v něm, ale i řadu 
dalších důležitých úředních agend.

Pokud se někdo zaklíná tím, že ná-
prava je možná jen skrze nynější vo-
lební systém, tak mu věřte stejně málo. 
Tyto volební procedury jsou nastaveny 
na to, aby změnami v málo podstat-
ných, pouze jevových jednotlivostech  
a jistily celkovou neměnnost systému. 
Jejich úkolem je klamná hra na lido-
vládu a důsledné zajišťování stability 
stávajících pořádků v jejich nynější 
kvalitě. Jde o spolehlivou eliminaci ne-
žádoucích odchylek a o přizpůsobení 
všech nových prvků tak, aby byly kon-
formní součástí systému.

Pokud někdo chce systém mravně 
zdokonalovat v morálně fungující ka-
pitalismus, tak mu taky nevěřte, proto-
že žádný morální kapitalismus nikdy 
neexistoval a existovat nebude. Je to 
utopie. Kapitalismus má nemorálnost 
zapsánu hluboko ve svém historickém 
genomu. A jeho historické základy 
jsou postaveny na velmi mocné vrstvě 
kostí lidských bytostí, jež byly masově 
po staletí vražděny a v zájmu jeho zro-
du a rozvoje.

Je třeba dát si pozor i na takové lidi, 
kteří se zaklínají heslem „liberální de-
mokracie“. Pod tímto termínem nelze 
dnes nevidět právě politickou část, 
politický výraz onoho zlodějského sys-
tému. Velmi již vyžilou soustavu kra-
chujících politických stran v masové 
demokracii. Jde o politické uspořádání 
už neschopné řešit aktuální problémy, 
neschopné čelit mocenské globalizaci, 
neschopné udržet sociální stát, ne-
schopné vypořádat se s narůstajícími 

drtivými civilizačními problémy toho-
to století. 

Velice často mne občané oslovují 
a jsou nespokojeni se současným dě-
ním v našem městě, jsou nespokojeni 
s revitalizacemi pro revitalizace, které 
neřeší ani základní priority schválené-
ho Strategické plánu rozvoje města-
dopravu, parkování, cyklotrasy, rozvoj 
sociálního systému apod.

Nabádám občany, aby se aktivně 
zúčastňovali jednání ZM, že jen tak 
mohou být jednak bezprostředně 
informováni, příp. reagovat na pro-
jednávanou problematiku. Nadávat 
v hospodách a na ulicích nestačí.

Vy, občané, byste neměli připustit 
devastaci městského rozpočtu na rok 
2013. Bohužel dosavadní realizace 
projektů nebo jejich části mohou za-
dlužit generace příští, kterým nezbude 
nic jiného, než chyby současného ve-
dení města, napravovat.

Ing. Petr Gregor, zastupitel

Bylo, nebylo, ve Zlatém pruhu 
země České leželo městečko, kte-
ré se pyšnilo osvíceným starostou 
a moudrými radními. Když při jejich 
způsobu hospodaření již delší dobu 
městská pokladna zela prázdnotou, 
napadlo osvíceného starostu udělat 
inventuru pronajatých pozemků. 
A ejhle. Pachtýř Fousek měl na 
obecní ohrádku pro kozu cca 30 m2. 
Jeho žádost o nájem pozemku ležela 
u radních bez odezvy déle než rok. 
Nakonec byla zamítnuta. 

Osvícený starosta upozornil mou-
dré radní na to, že tam tu kozu pase 
už rok a že zatím neplatí a tak se mu 
to musí osladit. O tom, že obecní 
mezičku zadarmo postupně dá-

val do pořádku, nepadlo ani slovo. 
Hned mu tedy z pověření moudrých 
radních osvícený starosta napsal, 
a že bude platit 22.000,- zlatek za 
užívání veřejného prostranství. Ne, 
že by Fous nechtěl platit, ale trochu 
se ho lakota moudrých radních a 
zneuznání, že se poctivě a zadarmo 
o mezičku staral déle rok, přeci jen 
dotkla. I zašel na internet a v ka-
tastru nemovitostí našel na mapě 
číslo pozemku. Zde také zjistil, že 
mezička není veřejné prostranství 
ležící v intravilánu, tedy zastavěné 
části města v ceně 2,- zlatky/m2/
den, ale zemědělský pozemek – pole 
ležící mimo zastavěnou část města 
– tedy v extravilánu, s určením jako 

trvalý travní porost, tedy louka. Dle 
městského ceníku 1 ha pronájmu 
louky = 10 000 m2 za rok stojí 670,- 
zlatek. Při zabrané ploše 30 m2 je 
roční nájemné činí 2,01 zlatky/rok 
včetně DPH. Protože však náš Fous 
byl velkorysý, a věděl o díře v měst-
ské pokladně způsobené chybami 
„moudrých“ radních a „osvícené-
ho“ starosty, nabídl osvícenému sta-
rostovi a moudrým radním stejnou 
cenu za užívání pozemku jako pár 
metrů vzdálený sportovní klub, tedy 
1,- zlatku/m2/rok. Pokladna města 
tedy může díky otcům města posílit 
až o 30,- zlatek. 

Brzy budou volby a je nutné, aby 
občané mohli ocenit „osvíceného“ 

Povídka: O „osvíceném“ starostovi a „moudrých“ radních
starostu a „moudré“ radní a nadá-
le je potvrdily v jejich prozíravém 
kralování nad městečkem a jeho 
kasou.

Závěrem Fous upozornil „moud-
rou“ radu včetně „osvíceného“ sta-
rosty na Trestní zákoník č.: 40/2009 
Sb., v platném znění, §329 -  Zneu-
žití pravomoci úřední osoby odsta-
vec (1), odstavec (2) písmeno b), 
a vyslovil podezření z pokusu šika-
ny fyzické osoby – občana – úřed-
ními osobami – „osvíceným“ sta-
rostou a „moudrými“ radními. Ve 
vazbě na předchozí trestní podání 
dle § 184 – Pomluvy, pak na §116 – 
Pokračování v trestném činu.

Tomáš Sedláček

Výzva
 

Sbor dobrovolných hasičů Lysá nad Labem ve spolupráci se Stát-
ním okresním archivem Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem zamýšlí 
příští rok 2013 uspořádat výstavu v prostorách archivu ku  příležitosti 
výročí 135 let od založení SDH Lysá nad Labem.

Proto  prosíme všechny členy a příznivce Sboru dobrovolných 
hasičů Lysá nad Labem, kteří mají  materiály (fotografi e, dokumenty, 
plakáty, pohlednice, hasičskou výstroj apod.) týkající se sboru dobro-
volných hasičů, o zapůjčení těchto materiálů  pro výstavní účely. 

Předem děkujeme za spolupráci.                                   

Kontakty:
Jaroslav Minařík ......................... 605 754 127
Vladimír Tuzar ............................ 604 478 761
Jiří Ziegelheim st. ....................... 724 073 873
Státní okresní archiv Nymburk 
se sídlem v Lysé nad Labem ..... 325 551 046
 soka-nymburk@soapraha.cz
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V minulých Listech jsme se do-
zvěděli o chystané změně tohoto 
důležitého a jediného městského 
zpravodaje. Listy nám budou cho-
dit do schránky, mají změnit formát 
a omezí se v nich výrazně prostor 
pro přispěvatele do rubriky Názory 
občanů.

Z oznámení pana starosty jsem 
se ovšem ve skutečnosti nedozvěděl, 
jaké důvody za změnou skutečně 
stojí. Jeho argumenty mi připadají 
více než vágní – že se zpravodaj do-
sud dostával jen k omezenému po-
čtu lyských občanů? Při ceně 9,- Kč 
a jeho existenci ve všech trafi kách, 
když zároveň bývá k přečtení v měst-
ské knihovně a mnoha městských 
kavárnách, o PDF verzi na městských 
stránkách nemluvě, lze o jeho pří-
stupu k omezenému počtu občanů 
s úspěchem pochybovat. Otázka zní: 
Proč chce vedení města, aby se Listy 
dostaly i k těm, kteří jej nekupují/ne-

čtou, ačkoliv k tomu mají tolik příleži-
tostí? V každém případě nebude nyní 
v těchto domácnostech nouze o papír 
na podpal, ale nemyslím si, že to je 
způsob, jakým vzbuzovat zájem ob-
čanů o dění ve městě. K tomu by sta-
čilo málo, třeba jim začít naslouchat.

Ale ouha, zároveň se totiž dozvídá-
me, že do rubriky čtenářů může v jed-
nom měsíci každý z občanů přispět 
pouze jedenkrát a ještě v omezeném 
prostoru jedné normostrany! Na 
naslouchání názorů obyvatel města 
směle zapomeňme. Prostor pro jejich 
vyjádření se naopak dále zužuje (už 
nyní byl omezen celkovým počtem 
stran, který nesměl být překročen). 
Zajímalo by mě, o kolik se nová verze 
provozu Listů prodraží? Protože to 
jistě bude stát více než dosud. Listy 
budou zadarmo a roznášet se musí 
do všech domácností (bez ohledu na 
zájem). Pravděpodobně toto prodra-
žení způsobí, že se rozsah Listů musí 

Proč budou mít lyské Listy novou tvář?
dále uskromnit. Zajímalo by mě také, 
zda se podobné omezení bude tý-
kat našich městských představitelů. 
Bude mít i pan starosta pouze 1 nor-
mostranu na vyjádření?

Konečně změna formátu Listů je 
skutečně pouze formální. Má snad 
nový formát nějaké fi nanční úspory? 
Protože argument pana starosty, že 
díky formátu A3 nebude docházet 
k záměně s propagačními letáky, je 
směšný. Jednak supermarkety pou-
žívají právě tento formát, dále se zdá, 
že inteligence občanů je tu dávána 
všanc, když se předpokládá, že mezi 
zmíněnými papíry nepoznají rozdíl.

Nabízí se ovšem jedno vysvětle-
ní chystaných změn. Vzhledem k 
tomu, že v naší redakční radě sedí 
pan starosta a paní místostarostka, 
lze v tomto zdánlivě bohulibém zá-
měru vysledovat způsob, jak dostat 
ke všem právě ty informace, které 
zmínění k občanům dostat chtějí. To 

by však znamenalo, že z městského 
média se asi stane předvolební bulle-
tin vládnoucí koalice, to vše hrazeno 
z městského rozpočtu.

Zajímavější řešení navrhl svého 
času jistý uživatel na lyském fóru 
(omlouvám se, nevzpomínám si přes-
ně na jméno). Listy by byly zdarma 
k rozebrání např. v knihovně, na úřa-
dě, ve školách a dále ke stažení v elek-
tronické podobě jako nyní. Náklad 
by se tím výrazně snížil, protože by 
přesně odpovídal poptávce po tištěné 
formě a zároveň by zbylo více peněz 
na zachování rozsahu, včetně občan-
ských názorů.

Zdá se však, že vedení města nalé-
zá v krkolomné přeměně Listů další 
způsob, jak umlčet aktivní obyvate-
le. Pokud Vás budou v novém roce 
zajímat i neokleštěné názory, čtěte 
www.pojednanicko.cz a lyské fórum 
www.czlink.cz/lysa.

Ing. Jan Marek

Vážený pane starosto, nemo-
hu nereagovat na Váš komentář 
k mému článku o dvojím metru 
při rozdělování dotací z Kulturní-
ho fondu. Samozřejmě by mě pře-
kvapilo, kdyby došlo z Vaší strany 
k nějaké veřejné seberefl exi. Vaše 
reakce zcela odpovídá tomu, jak ko-
munikujete s občany našeho města 
již mnoho let. Naštěstí psaná forma 
Vaší demagogii nesvědčí tolik jako 
mluvený projev, v němž jste mis-
trem při odvádění pozornosti jiným 
směrem od jádra problému. Nad 
tištěným textem se může čtenář po-
zastavit a více zamyslet, což všem 
vřele doporučuji.

ad problematika Rodáků
Přiznávám kajícně, že jsem chy-

bila, místo rada města mělo stát při 
odpouštění vracení dotací v článku 
městské zastupitelstvo. Za tuto chy-
bu se čtenářům i radě omlouvám. 
V mém sdělení šlo ale samozřejmě 
o jiný problém – o rozdělování 
dotací, které má v režii výhradně 
rada města. Žadatelé se řídí manu-
álem sestaveným týmž orgánem. 
Ve svém článku jsem poukazovala 
na fakt, že Rodáci v loňském roce 
pochybili a v následujícím (tomto) 
roce se to na přidělování peněz vů-
bec nijak neprojevilo, kdežto o den 
zpožděné, leč správné vyúčtování 
Lucie Jursíkové se stalo důvodem 
nepřidělení dotací do dalšího roku. 
Nebo k tomu vedlo radu něco jiné-

Ještě k dotacím, pane starosto
ho? Můžete nám to případně sdělit? 
Z Vašeho článečku jsem se odpověď 
nedozvěděla, protože se tam pouze 
zabýváte mou chybou v daném kon-
textu nepodstatnou.

ad Dvorce
Myslíte vážně, že přirovnáváte 

2 milióny k 20 tisícům a 600 tisíc 
k 6 tisícům? Pokud Vám ty částky 
přijdou tak podobné, mám další 
vážné obavy o fi nanční situaci na-
šeho města. Píšete, že přesně tímto 
způsobem, tedy např. přidělením 
6000,- Kč Dvorcům z Kulturního 
fondu, vznikají dluhy. Obávám se, 
že dluhy vznikají především mega-
lomanskými a neprůhlednými pro-
jekty, které se daří Vám i Vaší koa-
lici ve městě prosazovat. Myslím, 
že se město zadlužilo spíše rekon-
strukcí Masarykovy ulice, ke které 
se odhodlalo přesto, že nezískalo 
plánovanou dotaci. Dále podivnou 
polovičatou rekonstrukcí letního 
kina nebo vícepracemi na náměstí 
B. Hrozného. Těžko Vám ale uvěří-
me, že přidělením 6 tisíc Dvorcům, 
notabene z fondu v rozpočtu již 
vyčleněného, ve kterém zbylo cca 
30 tisíc nerozdělených, by se město 
uvrhlo do dluhové pasti.

ad Pouličník
Vaše srovnání celostátní politické 

strany ODS s naším sdružením Kul-
turně! toho času o osmi lidech mi 
téměř lichotí. A souhlasím s Vámi, 

že pokud by ODS žádala o dotaci z 
Kulturního fondu, normální by mi to 
rozhodně nepřišlo. Především proto, 
že jako politická strana získáváte na 
svou činnost prostředky již ze státní-
ho rozpočtu, a to nemalé. Jaký rozdíl 
je mezi politickou stranou a sdruže-
ním kandidátů jsem detailně popsa-
la ve svém článku, prosím zájemce, 
aby si jej znovu vyhledali. Z Vaší 
odpovědi také čtu mezi řádky, že by 
Vám snad mohl vadit nějaký poten-
cionální střet zájmů, protože máme 
dva zastupitele? V tom případě si 
dovoluji upozornit, že mezi žadate-
li byl také Spolek pro rozvoj města 
Lysá nad Labem, jehož statutárním 
zástupcem je pan zastupitel H. Fa-
jmon a oprávněným organizátorem 
Vaše paní choť. Jen pro zajímavost 
čtenářům, Spolek získal dotaci 
10 tisíc. Zároveň se zase vracím na 
začátek – ke střetu zájmu v našem 
případě těžko mohlo dojít, protože 
o dotacích nerozhoduje zastupi-
telstvo, ale rada města, kde svého 
zástupce nemáme. Vzhledem ke 
zmíněnému příkladu je ovšem na 
pováženou, zda ke střetu zájmů ne-
došlo u Vaší osoby, když zde máme 
zainteresovanou rodinnou přísluš-
nici... Ovšem to jen pro ilustraci pro-
blému. Zbývá jediný důvod, jenž Vás 
vedl k nepřidělení dotace, ten který 
jsem nadnesla ve svém článku a Vy 
jste jej nepopřel – tedy že jste nepod-
pořil naši kulturní aktivitu, protože 
stojíme v opozici.

ad Vaše ohromující mystifi kace
Na závěr si nemohu odpustit 

také malý rozbor Vašich skvělých 
řečnických obratů, který nabízím 
laskavému čtenáři jako pomůcku 
do dalších let, kdy mu budou lyské 
Listy chodit do schránky. 

Píšete: V minulých listech na-
padla paní Kovaříková... Pane 
starosto, kritika není napadání. To, 
že ji tak vnímáte, bohužel způsobu-
je, že nejste schopen kompromisu 
s lidmi s jiným názorem, čímž ve 
městě pravidelně vyčleňujete pod-
statnou část obyvatelstva z účasti 
na věcech veřejných.

Dále říkáte: Mrzí mne, že paní 
Kovaříková uvádí zcela zavádějící 
a nepřesné informace. Pane sta-
rosto, píšete zde v množném čísle, 
tedy tvrdíte, že jsem ve svém člán-
ku na více místech lhala? Sdělte mi 
prosím, kde přesně? Záměna rady 
města se zastupitelstvem je jediná 
zavádějící informace, jíž jsem si 
vědoma.

Konečně lžete, když tvrdíte: 
Další zavádějící informací je ne-
poskytnutí dotace Dvorcům na 
pořádání kulturní akce. Z Kul-
turního fondu jste přeci Dvorcům 
nic nepřidělili. Můj článek byl 
pouze o dotacích z Kulturního fon-
du.

S upřímným pozdravem 
a přáním pravdivých odpovědí 

ve Vašem dalším článku,
Olga Kovaříková
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Zimní příprava veslařů

Poslední den v roce si v Lysé tradičně dávají 
dostaveníčko běžci, kterým nevadí mrazivé poča-
sí a využívají akci, pořádanou Tělocvičnou jedno-
tou Sokol jako rozloučení se sportovní sezónou. 
Věkové rozpětí, které se jen tak nevidí. Letos to 

bude již 38. ročník. Závod začíná a končí před radnicí a vede postraní-
mi uličkami města po asfaltu a částečně dlažbě. Startovné pro dospělé 
je 100,- Kč a prezentace začíná v sokolovně od 13.30 hodin. 

Rozpis závodu
kategorie start trať
předškoláci (2006 a mladší) 14.00 hodin 150 m na náměstí
mladší žákyně (2002–2005) 14.10 hodin 850 m – malý okruh
mladší žáci (2002–2005) 14.20 hodin 850 m – malý okruh
starší žákyně (1998–2001) 14.30 hodin 1550 m – velký okruh
starší žáci (1998–2001) 14.40 hodin 1550 m – velký okruh
dorost (1994–1997) 14.50 hodin 1550 m – velký okruh
ženy (vč. seniorek
nad 40 a 60 let) 14.50 hodin 1550 m – velký okruh
muži (vč. seniorů
nad 40 a 60 let) 15.00 hodin 6200 m – 4x vel. okruh

Zveme proto milovníky běhů k účasti a Vás ostatní 
– přijďte povzbudit závodníky a prohlédnout si naší 

nově zrekonstruovanou sokolovnu!

Silvestrovský běh 2012

Vyjet na řeku v zimě není možné, 
lodě jsou poctivě uložené v loděnici 
a na hladinu řeky se jen občas smutně 
podíváme. Věnujeme se tedy stejně 
důležité zimní přípravě v tělocvičně, 
posilovně a bazénu. Trénink na lodi 
nahrazujeme veslařským trenažérem. 
Na trenažérech je možné také závodit 
a čeká nás několik důležitých startů. 
Pohár ČR 2012–2013 na trenažéru 
má celkem 4 kola. Pohár pro kate-
gorie dorostu a juniorů zahajujeme 
17. 11. 2012 v Přerově, druhé kolo se 
koná 15. 12. 2012 v Praze, třetí kolo 
je pořádáno 2. 1. 2013 v Piešťanech 
a čtvrté kolo 14. 1. 2013 v Děčíně. 

Asi nejočekávanější akce je Veřejný 
halový triatlon 24. 11. v Lounech – 
letos již XVIII. ročník. Závodí se na 
trenažeru, rotopedu a v člunkovém 
běhu. Tradičně se triatlonu účastní 

všichni závodníci. Dokonce je vyhlá-
šena i kategorie pro ty, kdo nikdy na 
trenažéru nejezdili. Kdo chce předvá-
noční čas vyplnit sportem, může do 
Loun určitě vyrazit. Velice oblíbený 
závod jdou také Pardubické vánoční 
trenažery – letos konané 22. 12. I zde 
závodí všichni – žáci, dorost, junioři, 
muži a pro zpestření i smíšená druž-
stva. Zimní sezona potom vyvrcholí 
17. 2. 2013 XX. Mezinárodním mis-
trovstvím ČR v Olomouci.

Věříme, že zimní závodní sezona 
bude stejně úspěšná jako uplynu-
lá letní a přivezeme hodně medailí 
a poháry.

Přejeme všem občanům v Lysé 
nad Labem a příznivcům veslování 
pohodové vánoční svátky a úspěšný 
rok 2013.

Naďa Tlamichová

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

ČTVRTKY

Nejdříve malá vzpomínka na 
minulou sezonu, která byla moc 
úspěšná. Dívky ze všech našich týmů 
si domů přivezly mnoho medailí 
a diplomů - pokaždé se umístily na 
předních místech. A aby byly v letoš-
ním roce zase tak úspěšné, vydaly se 
v srpnu na letní soustředění, kde za-
čaly pilně cvičit. Ubytovaly se v krásné 
přírodě Krkonošských hor v Peci pod 
Sněžkou. V hotelu využívaly vnitřní 
bazén, vířivku a samozřejmě tělo-
cvičnu, která je pro jejich cvičení ne-
zbytná. Užily si i spoustu legrace na 
bobové dráze a projely se Černohor-
ským expresem. Každý den měly na-
bitý a večer padly únavou do postelí. 
Po týdnu cvičení a zábavy se vrátily 
domů plné nových zážitků a vzpo-

Pozvánka na vystoupení

mínek. Zbytek prázdnin už jen pro-
lenošily a začátkem školního roku se 
vrhly opět do trénování. Letos budou 
naše dívky závodit ve třech týmech 
a poprvé má náš klub závodní dvojice 
a jednotlivce. Než se vydají na první 
závody před přísnou porotu, před-
vedou své nové sestavy na Výstavišti 
v Lysé. Pokud máte rádi aerobik, 
přijďte se na holky podívat v sobotu 
15. prosince od 15.30 do 16.30 hodin. 
Náš oddíl vystoupí společně se ZŠ 
Semice (aerobic). Bude to hodinka 
plná pohybu, krásných dresů a pěkné 
hudby. Všechny zajímavosti a mnoho 
fotografi í si můžete prohlédnout na 
našich stránkách www.fi taerobiclysa.
webnode.cz. 

Romana Nováková
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Energetické prùkazy

rodinných domù

levnì - rychle - zodpovìdnì

Od 1. 1. 2013 zákonná povinnost vlastníka pøi 

prodeji každého domu. Už pøi jeho inzerování!

Cena vèetnì zamìøení 

 5 400 - 6 900 Kè vèetnì DPH.

podle velikosti 

domu:
Sleva až 100 % pøi využití realitních služeb mnou poskytovaných pod znaèkou RE/MAX.

Zajiš�uji pro vlastníky domù i realitní kanceláøe. 

Bc. Martin Robeš, Lysá nad Labem

603 392 330  martin.robes@centrum.cz

AKCE NA MĚSÍC PROSINEC

MASÁŽ LÁVOVÝMI KAMENY
Možnost prodeje dárkových poukazů - 4x masáž za 990 Kč!!!

Tel.:  604 209 856
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FARNÍ CHARITA,
FARNOST ŘÍMSKOKATOLICKÁ
a  MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Vás srdečně zvou na

Na Programu bude hudba starých mistrů
 a vánoční verše.

Výtěžek z tohoto koncertu bude věnován dětem 
z Dětského domova v Milovicích.

Přijďte podpořit dobrou věc.

FARNÍ CHARITA A FARNOST ŘÍMSKOKATOLICKÁ
A MĚSTO LYSÁ NAD LABEM 

VÁS ZVE

24. 12. 2012 ve 13.30 hodin
do kostela sv. Jana Křtitele

na

Zpívat budou děti z Lysé a Litole.

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ  
A ŽIVÝ BETLÉM

VÁNOČNÍ POTKÁVÁNÍ
Slavnostní odpoledne

v Muzeu Bedřicha Hrozného                                                            

Město Lysá nad Labem, Farní charita
a Spolek pro rozvoj města   

 Srdečně Vás zveme na:

Sobota 15. 12. 2012 od 15 h
Výstava bude otevřena až do 6. 1. 2013.

- Slavnostní zahájení a prezentaci výstavy DEKORACE 
- Hudební a divadelní představení žáků ZUŠ Lysá nad Labem
- Vyhlášení vítězů soutěže dekorace a předání ocenění.
- Ukázky výroby vánočních svícnů a dekorací 
- Malování hraček 

Městská knihovna Lysá nad Labem 
a Město Lysá nad Labem

Vás srdečně zvou
na

26. prosince 2012 v 16.00 hodin
v kostele Narození sv. Jana Křtitele

Lysá n. L.

Valašská jitřní mše vánoční
Jaroslava Křičky

účinkují: pěvecký sbor Vox Nymburgensis
orchestr Concertus Centrobohemicus

diriguje: Jan Mikušek

vstup volný


