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Na Nový rok o slepičí krok,
na Tři krále o skok dále.

Sv. Antonín (17.1.) poustevník 
přináší led nebo jej láme, nemá-
li žádný, vyrobí ho hned.

město Lysá nad Labem a okolí                            www.mestolysa.cz                                                           Cena: 9 Kč                                        1 /2011

KULTURNÍ  PAMÁTKA
V  LYSÉ  NAD  LABEM

Měšťanský dům 
č. p. 319
Dům pochází z roku 1774 
z pozdně barokní výstavby. 
Významná je bohatě archi-
tektonicky členěná fasáda.

Vážení spoluobčané,
společně jsme novoročním ohňostrojem oslavili začátek nového roku 2011. 

V období celoroční rekapitulace a novoročních předsevzetí Vám děkuji za všech-
no dobré, co jste v uplynulém roce vykonali, za projevenou důvěru a dobrou 
spolupráci. Můžeme mít tisíce přání, tužeb a snů, ale jen štěstí, zdraví, láska 
a přátelství dává smysl našim dnům.

     Přeji vám úspěšný vstup do nového roku, pevné zdraví, mnoho štěstí, lásky 
a rodinné pohody, osobních i pracovních úspěchů.

Mgr. Jiří Havelka, starosta

Novoroční přání

ň t

NENÍ VÁM LHOSTEJNÝ
VZHLED HISTORICKÉHO

CENTRA MĚSTA?

PŘIJĎTE VYSLOVIT SVŮJ 
NÁZOR NA “Rekonstrukci 

horní části náměstí
B. Hrozného

a ulice Zámecké”

24. 1. 2011 od 17.00 hodin
v kině na Husově náměstí,

Lysá nad Labem

Další informace na straně 6
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Informace z jednání rady a zastupitelstva města
Rok se zase sešel s rokem, ale pro 

úplnost informací se musíme ješ-
tě vrátit do závěru minulého roku. 
I když kvůli uzávěrce to stejně nepů-
jde úplně, a tak si o posledním jed-
nání rady 21. 12. 2010 a zasedání 
zastupitelstva 22. 12. 2010 přečte-
te až začátkem února.

22. jednání rady města se kona-
lo 22. 11. 2010. Program se sklá-
dal z 31 bodů, z nichž skoro polo-
vina byla věnována pozemkovým 
a bytovým záležitostem. Hned prv-
ní bod přinesl zajímavou informa-
tivní zprávu o datech, která získá-
vá vedení města z radarů, které nad 
námi řidiči bdí na několika místech 
ve městě. Pro ilustraci několik čísel 
(za období září až listopad): v Druž-
stevní ulici bylo za toto období na-
počítáno 2 miliony vozidel v obou 
směrech. Celkový rychlostní prů-
měr 45 km/hod. ukazuje, že se jez-
dí v povoleném limitu, i když se na-
jdou rekordmani, kteří předvádějí 
výkon svého vozidla. Hlavně Podě-
bradova ulice svým perfektním po-
vrchem láká. Celková čísla o průjez-
du vozidel jsou však potvrzením, že 
obchvat je nezbytností.  Výsledkem 
zprávy byl pak úkol pro pana staros-
tu, aby v lednu podal radě zprávu 
o tom, jak pokračují práce na ob-
chvatu města.

Bod č. 12 by mohl přispět k úspo-
rám elektrické energie a ušetřit tak 
fi nanční prostředky města. Rada 
vzala na vědomí možnost výběru 
dodavatele elektrické energie pro 
město a uložila odboru správy ma-
jetku a investic, aby vypsal veřej-
nou zakázku. Diskutovalo se také 
o možnosti využít elektronickou 
aukci, ale v tomto případě město 
zůstane u osvědčeného způsobu. 
V bodu č. 14 rada rozhodla o ná-
kupu nového čerpadla za 56 tis. Kč 
do čerpací stanice odpadních vod 
ve Dvorcích, protože ze dvou pů-
vodních čerpadel z roku 2002 fun-
guje už jenom jedno. Opotřebova-
né čerpadlo se za 32 tis. Kč opraví 
a bude v záloze.

V bodu č. 18 se rada opakovaně 
vrátila k žádosti TK Slovan o mimo-
řádný příspěvek 80 tis. Kč na do-
plnění dotace na volejbalové hřiš-
tě. Člen rady V. Houštecký navští-
vil pana Jirsu a podal zprávu o pro-
bíhajících údržbových a vylepšova-
cích akcích. Rada příspěvek po dis-
kusi schválila. V dalším bodu rada 
města vzala na vědomí zápis z Ko-
mise regenerace městské památko-
vé zóny, zápis bude předložen i za-

stupitelstvu. Dvacátý bod udělá ra-
dost jednomu dítěti, které obdr-
ží 3 tis. Kč z Charitativního fondu, 
a to na lyžařský výcvik. Ze stejné-
ho fondu poputuje 4 tis. Kč na čin-
nost sdružení, které provozuje Lin-
ku bezpečí, a poslední příspěvek 
2,5 tis. Kč dostane Český červený 
kříž Mělník, který zorganizoval dě-
kovnou akci pro dárce krve.

Bod č. 23 se také týkal peněz, 
i když z jiné strany. Rada se sezná-
mila s návrhem obecně závazné vy-
hlášky (OZV), která omezí pro-
voz výherních hracích přístrojů 
a herních zařízení, a to na dobu od 
10 do 22 hodin.  Pokud zastupi-
telstvo OZV schválí, budou muset 
provozovatelé non-stop heren pří-
stroje v uvedenou hodinu vypnout. 
V dalším bodu rada jednala o poža-
davku hasičů ze Dvorců. Jejich čin-
nost se rozšiřuje, prostory nestačí, 
a tak přišli s nápadem na přístav-
bu stávajícího objektu. Práci a zna-
losti věnují zdarma, potřebují pou-
ze materiál v hodnotě 162 tis. Kč. 
O žádosti se bude jednat na pracov-
ním zasedání zastupitelstva. Blok 
bodů č. 25 až 27 se týkal dodatků ke 
smlouvám na zateplení 3 pavilonů 
v ZŠ Komenského, na dokonče-
ní rekonstrukce Masarykovy ulice 
a přesunu prostředků na projekty 
z konceptů územního plánu. 

Oživením programu byl bod 
č. 28, v němž Ing. Svoboda z odbo-
ru životního prostředí předložil ce-
nové nabídky na výrobu dřevěných 
včel a hub pro zámecký park. Ze tří 
nabídek byla vybrána nabídka od Ji-
řího Nekoly z Březnice. Dvě dřevě-
né včely za 26 tis. Kč a tři dřevěné 
houby za 19 tis. Kč přispějí k další 
atraktivitě parku.

Méně radosti přinese bod č. 29, 
v němž rada po krátké disku-
si schválila zvýšení měsíčního ná-
jemného v městských bytech. U 
většiny bytů (dříve označovaných 
jako I. kategorie) s roční nájemní 
smlouvou se nájemné ze 42,90 Kč/
m2 posunuje na hodnotu 55 Kč/m2. 
U bytů v DPS byla zohledněna 
příjmová skupina obyvatel a nájem-
né bude činit 38 Kč/m2.

Velmi obsáhlým bodem s č. 30 
bylo projednání rozpočtu města na 
rok 2011. Původně velmi nevyrov-
naný rozpočet byl radě předložen 
se schodkem „pouze“ 21,3 mil. Kč 
a po diskusích, dalších škrtech 
a hledání zdrojů rada schválila, že 
zastupitelům bude předložen pů-
vodní návrh a nový návrh, v němž 

chybí už jen 1 mil. Kč do vyrovna-
ného rozpočtu.

Závěrečná diskuse pak byla jen 
krátká. Pan Mgr. Kopecký v ní in-
formoval o tom, že v poslední době 
zaznamenává množící se stížnos-
ti na kvalitu jídla ve školní jídelně 
Eurest. Rada se tímto problémem 
bude zabývat v lednu 2011. 

Pracovní zasedání zastupitel-
stva města se konalo 1. 12. 2010, 
měsíc po ustavujícím zasedání. Pra-
covní proto, že probíhalo bez ve-
řejnosti a neschvalovalo se žád-
né usnesení. V úvodu pan starosta 
popsal způsob přípravy rozpočtu. 
Dále se pak pokračovalo od příj-
mové stránky ke stránce výdajové. 
Postup „krok za krokem“ byl, jak 
zdůraznil pan Mgr. Fajmon, pou-
žit hlavně pro nové členy zastupitel-
stva, kterých je jedna třetina a do-
sud s rozpočtem a jeho tvorbou ne-
přišli do styku. V průběžné diskusi 
se každý člen zastupitelstva mohl 
zeptat na to, co jej zajímá. U daňo-
vých příjmů je situace vcelku příz-
nivá, u kapitálových příjmů se dis-
kutovalo, zda prodávat nemovitos-
ti města. V investiční části město 
čekají tři velké akce: rekonstrukce 
ČOV a stokových systémů, revita-
lizace nám. B. Hrozného a Zámec-
ké ulice a výstavba nové budovy MŠ 
v Brandlově ulici. Pan Ing. Gregor 
poukázal na to, že na drobnější pro-
jekty už v rozpočtu nezbývají pro-
středky a obává se i případných ha-
várií inženýrských sítí. Dobrým sig-
nálem bylo to, že peníze spolkům 
a organizacím pracujícím s mláde-
ží, zůstávají zachovány na úrovni 
roku 2010. U provozních nákladů 
byla tato zásada rovněž dodržena. 
O některých tématech, jako je pří-
padné zvýšení poplatků za komu-
nální odpad a prodeji nemovitos-
tí města, se bude ještě jednat na za-
stupitelstvu 22. 12. 2010 a podle vý-
sledku se přijme konkrétní varianta 
rozpočtu.  V každém případě bude 
rozpočet města vyrovnaný a bude 
na úrovni 270 mil. Kč.

Mimořádné jednání rady města 
se konalo 1. 12. 2010, následovalo 
bezprostředně po pracovní schůz-
ce a mělo jen dva body: rada schvá-
lila rozpočet města na rok 2011 
jako vyrovnaný, v bodu č. 2 byla 
schválena smlouva o poskytnutí 
podpory ze Státního fondu životní-
ho prostředí ČR. 

23. jednání rady města se ko-
nalo 7. 12. 2010. Program obsaho-
val 37 bodů, z nichž skoro tradič-

ně polovina se týkala pozemkových 
a bytových záležitostí a věcných 
břemen. První bod ke schválení při-
nesl žádost dvou podnikatelů z No-
vého Bydžova, kteří přišli s nápa-
dem na provozování prodejních 
(nebo také farmářských) trhů na 
Husově náměstí. Na první pohled 
dobrý nápad se během půlhodino-
vé diskuse ukázal také v jiném svět-
le. Rada posuzovala řadu aspektů, 
např. dopravní obslužnost, mož-
nost parkování, způsob zásobování, 
zvýšení dopravního zatížení cent-
ra města a možné riziko odlivu zá-
kazníků od „domácích“ obchodní-
ků, případně z Výstaviště. Také stav 
dláždění na Husově náměstí vyvo-
lává obavy. Rada nakonec koná-
ní prodejních trhů neschválila, ale 
v lednu se k problematice ještě vrá-
tí. Měly by být k dispozici návrhy na 
změnu dopravního systému ve měs-
tě a poznatky z farmářských trhů 
v jiných městech.

Vloženým bodem byla žádost fi r-
my ARS Altmann o změnu doprav-
ního značení v Mírové ulici a hos-
tem programu byl pan Herčík, před-
stavitel fi rmy. Ten představil zámě-
ry, jak zvětšit plochu uvnitř areá-
lu pro manipulaci s auty. Na I. eta-
pě se už pracuje, v krátké době bude 
moci v areálu parkovat až 15 pře-
pravníků s auty. Jako odpověď na 
tento pozitivní krok rada souhlasí 
s tím, aby byla stanovena přechod-
ná úprava provozu na dobu 3 mě-
síců, kdy budou zakryty zákazo-
vé značky v Mírové ulici. Potom se 
zkušenosti a připomínky vyhodnotí 
a rada rozhodne o dalším postupu.  

Po odchodu pana Herčíka rada 
dokončila blok bodů od správy ma-
jetku a investic a v bodě č. 22 se do-
stala na školství a kulturu. V něm 
byly schváleny dodatky ke zřizo-
vacím listinám školských zařízení. 
Úpravy byly doporučeny na zákla-
dě kontroly, kterou prováděla ex-
terní auditorka z Liberce. Na stej-
ném základě byla schválena kom-
pletně nová zřizovací listina měst-
ské knihovny. V dalším bodu rada 
schválila dodavatele elektronické-
ho zabezpečení pro MŠ Pampe-
liška. Na základě veřejné zakáz-
ky se vítězem stala fi rma PROFI-
CONNECT z Jičína, která dílo za 
40 tis. Kč provede.

V bodu č. 24 se rada opakovaně 
vrátila k žádosti Ing.et Bc. Reného 
Kopeckého, který připravuje kni-
hu o Prof. Dr. Bedřichu Hrozném 

Pokračování na str. 3
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v české a anglické verzi. Rada 
schválila autorovi příspěvek 
15 tis. Kč, část knih bude prodá-
vat Muzeum B. Hrozného. V bodu 
č. 26 byla schválena realizace no-
voročního ohňostroje fi rmou Pa-
vel Céza, náklady budou hraze-
ny ze sponzorských darů. V bodu 
č. 28 rada schválila úpravu rozpoč-
tu města na rok 2010 a v bodu ná-
sledujícím vzala na vědomí rozbor 
hospodaření k 25. 11. 2010. Oba 
dokumenty budou předloženy do 
prosincového zastupitelstva.

V bodu č. 30 se rada seznámila 
s návrhem obecně závazné vyhlášky 
o místních poplatcích. Znění OZV 
bylo připraveno na základě meto-
dického materiálu, který vydalo Mi-

nisterstvo vnitra ČR. Výše poplatků 
byla převzata z dosavadního znění, 
ale s ohledem na blížící se schválení 
rozpočtu na rok 2011 by k úpravám 
mohlo dojít.

V bodu č. 32 rada vzala na vědo-
mí návrh na vydání změny č. 1 re-
gulačního plánu v lokalitě Vyso-
ká Mez, ale závěrečné schválení 
musí vzejít od prosincového zastu-
pitelstva. Zajímavým dokumentem 
byla informativní zpráva odboru 
ŽP o postupu prací v zámeckém 
parku od roku 2009. Odbor odpo-
vídá za Environmentální výchovu 
a vzdělávání obyvatelstva (EVVO) 
a připravil návrh, jak koncepci 
v dalších letech naplňovat. K této 
problematice se městská rada 

vrátí začátkem roku 2011.
V bodu č. 34 byly schváleny ter-

míny jednání rady a zasedání za-
stupitelstva na I. pololetí 2011. 
Další dva body se týkaly složení 
nových výborů a komisí. V bodu 
č. 35 byly následující návrhy: před-
seda fi nančního výboru Ing. M. Fir-
man, předseda kontrolního výbo-
ru T. Sedláček, předseda Osadního 
výboru Byšičky J. Koštíř, předseda 
Osadního výboru Dvorce M. Herc-
líková. Předsedové musí být schvá-
leni zastupitelstvem. V bodu č. 36 
byli jmenováni předsedové komisí: 
komise kulturní a školská – J. Labu-
tová, komise bytová – Bc. P. Eliška, 
komise stavební – P. Bláha, komise 
sociálně zdravotní – H. Lajnerová, 

komise dopravně bezpečnostní – 
P. Hamplová, komise sportovní – 
P. Jirsa. Komise by se měly sejít po-
prvé do konce ledna 2011. Posled-
ním bodem ke schválení byl pro-
gram zastupitelstva 22. 12. 2010. 
Závěrečná diskuse byla věnová-
na informacím, jak se daří udržo-
vat sjízdnost komunikací a schůd-
nost chodníků během sněhové ka-
lamity. Ve dvou mateřských školách 
bylo zjištěno zatékání do objektů 
a je zde nutná oprava. Na úplný zá-
věr se členové rady dohodli na ter-
mínu, kdy půjdou „nadělovat“ vá-
noční baličky seniorům do Domo-
va na Zámku.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Pokračování ze str. 2

Školení na podporu strategického plánu rozvoje města

V prosincových Listech jsem in-
formoval o tom, že se rozbíhá pří-
prava Strategického plánu rozvo-
je města Lysá nad Labem (dále jen 
SPRM). Plán vznikne v pěti strate-
gických oblastech:
1) Ekonomický rozvoj města,
2) Infrastruktura města, 
3) Bezpečnost ve městě,
4) Sociální rozvoj a lidské zdroje, 
5) Životní prostředí.

V průběhu listopadu bylo vytvo-
řeno pět pracovních skupin, v je-
jichž čele je vedoucí odboru nebo 
jeho zástupce. V první skupině 
je vedoucí Ing. Ivana Polenová, 
v druhé skupině Magda Horčičko-
vá, ve třetí Luděk Přibyl, ve čtvr-
té PaedDr. Věra Bodnárová a pá-
tou skupinu vede Miluše Pilařová. 
Zajímavým momentem bylo dopl-

nění pracovních skupin členy za-
stupitelstva. Na mailový dotaz, zda 
chtějí být zapojeni do týmů a v jaké 
skupině, se obratem ozvali všich-
ni zastupitelé, takže všech 15 čle-
nů je zapojeno do skupin. Největ-
ší zájem byl o skupinu č. 4, ale vše 
se nakonec podařilo vyřešit tak, 
aby zapojení zastupitelů bylo rov-
noměrné. Pracovní skupiny bude 
koordinovat řídící skupina, v níž 
bude zastoupeno vedení města 
a členové rady, resp. zastupitel-
stva města.  Pracovní skupiny bu-
dou k práci využívat odborné po-
radce, fi rmy, školy a další instituce. 
Počítá se i se zapojením veřejnosti, 
a to formou dotazníkového šetření 
a workshopů.

Začátkem prosince se kona-
lo úvodní setkání vedoucích sku-

pin, kde Ing. Lauerman před-
stavil základní záměr strate-
gického plánu a časový harmo-
nogram prací, dále se hovoři-
lo o metodách a způsobu práce, 
o zdrojích informací, které máme 
k dispozici. Nebyla opomenuta ani 
projektová administrace a výkaz-
nictví.

Na pátky 10. 12. a 17. 12. bylo na-
plánováno školení pro dvě skupi-
ny úředníků a funkcionářů, kteří se 
budou na zpracování SPRM bez-

prostředně podílet. Lektory zajisti-
la společnost Studio DELFY a pod-
le ohlasů posluchačů jak Šárka Pešo-
vá, tak Tomáš Zajíček „zabodovali“, 
protože dokázali ze školení na téma 
„Strategické a koncepční myšlení“ 
udělat zajímavou akci. V lednu bude 
školení pokračovat, bude se probí-
rat analýza dat a průzkum veřejné-
ho mínění.   O průběhu vás budu po-
stupně informovat.

Miloš Dvořák, 
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Sdělujeme tímto, že v návaznosti na novelu zákona č. 254/2001 Sb., 
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění poz-
dějších předpisů, která vešla v platnost dne 1. 8. 2011, byla provede-
na ke dni 1. 1. 2011 transformace Zemědělské vodohospodářské sprá-
vy do státního podniku Povodí Labe a státního podniku Lesy České re-
publiky.

Státní podniky Povodí Labe a Lesy ČR převezmou působnost Ze-
mědělské vodohospodářské správy ve vodoprávních řízeních nejmé-
ně v tomto rozsahu:
- vydávání vyjádření k vypouštění odpadních vod (§ 15a odst. 2 písm. e);
- plnění vlastníků vodních děl (§ 59, 62);
- oznámení nebezpečí zvláštní povodně (§ 73 odst. 3);
- zajištění povodňových zabezpečovacích prací (§ 75 odst. 3);
- plnění úkolů při ochraně před povodněmi (§ 83, 84, 85, 86 odst. 3);
- podle ustanovení § 115 odst. 5 vodního zákona se stanou účastníkem
 řízení, kdy se řízení dotýká vodního toku (§ 43, 45, 47 -  49, 54 odst. 5);
- vydávání vyjádření a stanovisek vyžádaných podle ustanovení 
 předpisů pro činnost správních úřadů.

Ing. Ladislav Jelínek, MěÚ Lysá nad Labem

Oznámení vodoprávního úřadu
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Blahopřání

    Johann Wolfgang Goethe:
„Není větší radosti než vidět velkou duši,

 která se někomu otvírá.“

Městský úřad v  Lysé nad Labem blahopřeje jubilantům, 
kteří oslavili své významné narozeniny a přeje jim dobré 

zdraví a pohodu do dalších let.

Alena Frankeová, odbor kultury

100 let
Marie Pokorná

91 let
Karel Fišer

Růžena Mašindová

85 let
Ladislav Helmich

Miloslava Vohanková

80 let
Stanislav Škybraha

4

 V posledním 12. vydání Listů se 
jakoby náhodně sešly tři články vy-
hodnocující nedávno proběhlé ko-
munální volby. A shodou okolnos-
tí všechny jsou od známých prota-
gonistů KSČM. I nezasvěceného 
napadne, že jde o cílenou kampaň, 
která jak už je u komunistů dobrým 
zvykem plná negací a polopravd. 
Nemá smysl detail po detailu všech-
no rozebírat, takže jenom pár po-
známek k tomu, co mne zaujalo.

Z článku p. Jána Šturma mne 
zaujala myšlenka, jak je možné, že 
přes veškerou snahu KSČM u vo-
ličů města i nadále propadá. Ne-
chci za vedení místního KSČM dě-
lat hluboké rozbory, ale domnívám 
se, že občané voliči už dlouhodo-
bě vnímají nekonstruktivní politiku 

Maličké reagování k velkému nářku!
KSČM, což v praxi rozhodně sni-
žuje koaliční potenciál pro politic-
kou práci v našem městě. Jedním 
hlavním důvodem však asi bude, že 
KSČM demokraticky se tvářící, má 
např. ve svém celostátním politic-
kém programu vyvlastňování, ne-
bo-li okradení svých spoluobčanů 
a ještě další nepřípustnosti, se kte-
rými ostatní politické strany a vět-
šina občanů nesouhlasí. A nikdo se 
tomu nediví.

Pan Stanislav Ježek mi udělal ra-
dost, že nepřímo potvrdil dobrou 
kvalitu našich předvolebních letáč-
ků, ve kterých se bilancovalo a plá-
novalo. A rozhodně jsme se (ODS) 
nechlubili cizím peřím a obsah le-
táčků nebyl podvod. Byli jsme v mi-
nulém období hlavní politickou si-

lou, která samozřejmě ve spoluprá-
ci s ostatními určovala dění v našem 
městě. Vítězové na základě mandá-
tu určují směr a cíle, které jsou po-
tvrzeny koaliční smlouvou. Tako-
vé je poslání demokratických voleb. 
Naznačená myšlenka p. Ježka, že 
na zvelebování města stačí úřední-
ci, je velmi naivní a vyjadřuje neví-
ru v důvodech, proč dělat demokra-
tické volby.

V prohlášení p. Petra Gregora 
je napadnuta volba nového vede-
ní města. Vůbec nechápu, co je na 
povolebním vyjednávání a z toho 
vzešlých výsledků nedemokratické-
ho a zmanipulovaného? Ublíženec-
ké názory odhalují zmatek a hlavně 
nepochopení demokracie a daného 
volebního systému!

Nemám nic proti strategickému 
plánu města. Jen se domnívám, že 
by neměl mít charakter absolutního 
dogmatu. Mne osobně pro práci za-
stupitele stačí územní plán. Z pra-
xe vím, že mnoho věcí je pak jinak, 
neboť vývoj města je často ovlivňo-
ván nepředvídatelnými okolnost-
mi a vše se musí řešit operativně. 
A jak jsme zažili za totality, tak 
plnění plánu moc nevycházelo. 
A když to vyšlo, tak většinou jenom 
na papíře.

Z článků výše jmenovaných pánů 
vyznívá zoufalost z politické osamě-
losti strany KSČM v našem městě 
a nekončícího života v opozici. My 
však víme, že za to může ta jejich 
nepoučitelnost a extrémismus.

Hynek Fajmon

Už nikdy nebudeme v na-
šich Listech číst článek, pod 
kterým by byla značka Šon-
da. Vladimír Kříž, který se tak 
podepisoval pod svými zají-
mavými články, zemřel ve 
věku nedožitých 88 let. 

Rodák lyský, vyrůstal ve 
skromných poměrech, ma-
minka měla mandl, bydle-
li v malém domku v dneš-
ní Tyršově ulici a své dětství 
prožíval Na Františku, kde 
v té době žily rodiny s mnoha dět-
mi. Odmalička měl touhu cho-
dit do Sokola, začínal v žactvu 
a vydržel přes dorost až do so-
kolských mužů. Zúčastnil se 
všech sletů a na tom posled-
ním v sokolském kroji krá-
čel hrdě v čele průvodu. V roce 

Odešel vzácný člověk
1948 se v Lysé v zámeckém 
parku konal župní sjezd, při-
jelo tisíce návštěvníků, byla 
to vlastně manifestace a Vladi-
mír byl jedním z hlavních orga-
nizátorů.

Kromě Sokola měl ještě jednu 
velkou lásku a to bylo ochotnic-
ké divadlo. V Lysé existoval di-
vadelní spolek Tyl, který daroval 
lyské veřejnosti mnoho kultur-
ních zážitků. V zámeckém par-
ku se konal každoročně „Tylův 
divadelní červenec“, v té době 
byl vedoucím všech akcí lékár-
ník Norbert Chleborád a Vladi-
mír byl jeho pravá ruka. Nezapo-
menutelná byla divadelní akce 
Bakchus, která do Lysé přiláka-
la tisíce návštěvníků a i zde měl 
Vladimír velký podíl. Vladimír 
byl jedním ze zakladatelů Klu-
bu důchodců a i zde pod jeho ve-
dením byly podnikány slavnosti 
a schůze, při kterých lyští dů-
chodci příjemné prožívali své 
stáří. 

Založil malou skupinu zná-
mých a začli vydávat tak zva-
né brožury, které se pro zajíma-
vý obsah staly velmi populární. 
Vladimír byl také hlavním or-
ganizátorem vánočního zvoně-
ní z věže kostela. Byla to však 
doba, která měla jiné názory na 
dění světa a tak se stal u jedno-
ho pražského podniku vedoucím 
reklamního oddělení a cestoval 
po celé republice. Více o něm ne-
povím, jen opakuji - odešel vzác-
ný člověk.

Vladimír Koleška

 

DDomov Na Zámku Lysá nad Labem 
srde n  zve do zámecké kaple sv. T í král  

na 

Poutní mši svatou 
se zp vy lyského Chrámového sboru 
Váno ní skladby Adama Michny 

 
v sobotu 8. 1. 2011 od 10.00 hodin 

 
Otev eno pro ve ejnost 
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1.11.2010 – 31.1.2011
Výstava černobílých fotogra ií
přihlášených do fotosoutěže 
Městský úřad, 2. patro
(otevřeno v prac. době MěÚ)
http://www.mestolysa.cz/
frankeova@mestolysa.cz

7.1. od 19.00 hodin
Vít Andršt Jazz Orchestra
ZUŠ F. A. Šporka
Kvartet, Trio, Duo + hosté
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

8.1. od 10.00 hodin
Poutní mše svatá se zpěvy lyského 
Chrámového sboru
zámecká kaple sv. Tří králů
domov.zamek@tiscali.cz

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

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

22.1. od 19.30 hodin
IV. Reprezentační ples Tanečního 
klubu dospělých
na Výstavišti Lysá n. L.,
předprodej ve zlatnictví TOPAZ, 
ČSA 26

22.1. od 20.00 hodin
Lukáš Sommer: Zámlky a tance
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

24.1. od 17.00 hodin
Seznámení veřejnosti s rekon-
strukcí nám.B.Hrozného
v kině na Husově náměstí
javorcikova@mestolysa.cz

29.1. od 20.00 hodin
Cimpr Campr
koncert v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

1.2. od 16.30 hodin
Řím – Pozdní císařství
beseda s PaedDr.Marií Kořínkovou
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

11.2.
Báře jede jeřáb
vernisáž výstavy obrazů B. Čápové
+ jazz pod vedenímVítka Andršta

Kulturní kalendář Leden / Únor 2011

Podrobnější informace o akcích se dozvíte na webových stránkách organizátorů.

+ kapela Chulamanga
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

17.2.
Luisa Kremerová – Absolventský 
koncert
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

18.2. od 15.00 hodin
A-Z Divadlo: Čáry báby Cotkytke 
aneb Tři zlaté zuby Děda Vševěda
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

18.2. 
Paul Batto & Ondřej Kříž – Blues, 
Jazz, Gospel
koncert v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

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

AKCE
Pá 7.1. od 19.00 hodin
Vít Andršt Jazz Orchestra
ZUŠ F. A. Šporka
Kvartet, Trio, Duo + hosté
Koncert k 50. narozeninám 
V. Andršta od 19 hod. na sále kina, 
od 21 hod. jam session v klubu.
vstup zdarma

St 12.1. od 20.00 hodin
Vinylotéka
Přijďte si přehrát své oblíbené vi-
nyly - kvalitní technika k dispozici.
Vstup zdarma

So 22.12. od 20.00 hodin
Lukáš Sommer: Zámlky a tance
Kytarový polo-autorský koncert - 
na programu lehká alternativa 
s motivy brazilské a kubánské 
hudby. Jako hosté vystoupí studenti 
Mezinárodní konzervatoře v Praze.
Vstupné dobrovolné

So 29.1. od 20.00 hodin
Cimpr Campr 
Hudební trio zakuklených 
výtržníků.
Cimpr Campr je hudební trio 
v unikátním nástojovém obsazení – 
banjo, baskytara, bící. Představte 
si rockovou kapelu, která místo 
elektrických kytar stojí na jedineč-
ném zvuku pětistrunného banja. 
Rockový dojem je ještě umocněn 
originálním stylem hry banjisty 
Petra Vošty, který využívá vedle 
klasického banja také v Čechách 
doposud neznámý nástroj – elek-

trické banjo. Součástí vystoupení je 
i ABBA medley, tj. směs známých 
hitů této kapely, která je hrána 
pouze na banjo a jako instrumen-
tální skladba. Kapela hraje autor-
skou hudbu s českými texty. Je 
charakteristická svou totální origi-
nalitou a svým nezaměnitelným 
zvukem a humorem.
Vstupné: 70 Kč

KINO

So 8.1. od 15.00 hodin
Megamysl 
Megamysl je největší zloduch v Me-
trocity a když zlikviduje posledního 
klaďase ve městě začíná se nudit 
a proto se rozhodne stvořit nového 
superhrdinu, s nímž by mohl bojo-
vat. Malinko se mu to ale vymkne 
z rukou a najednou zjišťuje, že za 
klaďáka teď musí být on. Megamysl 
je vizuálně dokonalý, napínavý, 
vtipný a místy dojemný animák 
studia Dreamworks.
Animovaný / Komedie / Rodinný / 
USA, 2010, 96 min.
Vstupné:  90 Kč

Út 11.1. od 20.00 hodin
Tacho             
Autorská dvojice manželů Mirjam 
a Daniela Landových nám v černé 
komedii přibližuje prostředí auto-
mobilových závodníků, konkrétně 
jezdce Alexe Bolda (Daniel Landa) 
a jeho osudový životní závod. Když 
Alex zjistí, že trpí těžkou nemocí, 
rád by si to na okruhu ještě jednou 
rozdal se svým německým konku-

rentem. Okolo závodu se však 
motají i další ambiciózní jezdci, 
mafi áni i pašeráci lanýžů...
Akční / Komedie / Drama / Spor-
tovní / Česko / 2010 / 102 min.
Vstupné: 90 Kč          

Čt 13.1. od 20.00 hodin  - projekce 
v kavárně v rámci festivalu Jeden 
svět
Jeden svět: Barmský videožurnál 
(Reporting from a Closed Country)
Brilantně sestříhaný a dramatur-
gicky pojatý dokument, při jehož 
točení museli Barmánci nasazovat 
život a který svým zobrazením zkla-
mané lidské víry ve vítězství nad to-
talitou přivádí až k slzám. Očistný 
zážitek, který dokáže člověka 
naučit úctě před tím, co má. 
Dokumentární / Dánsko / Švédsko 
/ Norsko / Velká Británie / 2008 /  
84 min.
Vstup zdarma

So 15.1. od 15.00 hodin
Harry Potter a Relikvie smrti
– 1. část
Pod Yatesovým vedením se fi lm 
o Harry Potterovi proměnil v rea-
listické drama s takovou kadencí 
srdceryvných momentů, že se z to-
ho budou Harryho fanoušci ještě 
dlouho vzpamatovávat. I přes 
otevřený závěr jde o nejlepší 
možnou přípravku na fi nální kou-
zelnické střetnutí, a těžko si před-
stavit, jaký masakr se na nás chystá
v druhém díle. Jisté je akorát jedno
– jestli budou druhé Relikvie lepší 
než první, dostane generace spo-

radických čtenářů dárek, o jakém 
se ještě před pár lety nikomu ani 
nesnilo.
Dobrodružný / Drama / Rodinný /
 Fantasy / Velká Británie / USA / 
2010 / 146 min.
Vstupné: 90 Kč

Út 18.1. od 20.00 hodin
Bastardi
Jeden z nejdiskutovanějších fi lmů 
letošního roku. Snímek, jehož 
scénář napsal podle vlastních
zkušeností mladý učitel, upozor-
ňuje na abnormálně se zvyšující 
agresivitu žáků ve školách. V hlav-
ních rolí L. Potměšil a S. Rašilov.
Drama / Česko / 2010 / 80 min. 
Vstupné: 90 Kč 

Čt 20.1. od 20.00 hodin
Bunny a býk (FK)
Neurotický sociofobik Stephen 
nikdy nevychází ze svého bytu 
a vzpomíná na cestu po Evropě, 
kterou kdysi podnikl se svým 
energickým kamarádem Bunnym. 
Ve vzpomínkách se Stephenův byt 
proměňuje v kulisy cesty, z níž si 
odnesl trauma. Černohumorná 
roadmovie od Paula Kinga - tvůrce 
kultovního britského seriálu 
Mighty Boosh - je především 
sledem svěžích vizuálních nápadů, 
výtvarných počinů, fotokoláže, 
animace a stop-triků, které připo-
mínají snovou poetiku Michela 
Gondryho. 
Komedie / Velká Británie / 2009 / 
95 min.
Vstupné: 80 Kč
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Rezervace vstupenek na tel.: 
325 551 496. Sedadla nejsou 
číslována. Nutné vyzvednout 
nejpozději půl hodiny před 
začátkem fi lmu. 
Předprodej vstupenek na akce 
v kinoklubu.

Otevírací doba kavárny:
PO - ČT, NE   14 - 23
PÁ - SO       14 - 24

V případě projekce nebo akce 
mimo standardní otevírací dobu 
se kavárna otevírá půl hodiny 
před projekcí. 

Velký výběr kvalitních sypaných 
čajů a příchutí vodních dýmek, 
točené pivo Kozel 11°,
Hoegaarden, káva Segafredo, latté 
- různé příchutě, horká čokoláda, 
ruská čokoláda, koktejly, zapékané 
sendviče, nakládáné sýry a další 
speciality.

Možnost pronájmu sálu, klubu 
a vybavení - informace na: 
luftkinoklub@gmail.com
www.luftkinoklub.cz

PROSTORY K PRONÁJMU
OD 1. 1. 2011
Nabízíme obchod (bývalé Pas-
partování) vedle kina k pronájmu
Informace na tel.: 773 625 007.

PŘIPRAVUJEME

FILM
2.2.  Nesvatbov (kavárna FK)
4.2.  Rodinka
5.2.  Na doraz
9.2.  Projekt Frankenstein 
 (kavárna FK)
10.2.  Seriózní muž
12.2  Poznáš muže svých snů
16.2.  Submarino (kavárna FK)
23.2.  Mamut (kavárna FK)
26.2.  Tron Legacy

AKCE
11.2.  “BÁŘE JEDE JEŘÁB” 
 Vernisáž výstavy obrazů 
 Báry Čápové, k poslechu jazz 
 pod vedením Vítka Andršta,  
 dále vystoupí kapela Chula-
 manga. 
17.2.  Luisa Kremerová:
 Absolventský koncert
18.2.  Paul Batto & Ondřej Kříž – 
 Blus, Jazz, Gospel
18.2.  od 15 hod. A-Z Divadlo: 
 Čáry báby Cotkytke aneb
 Tři zlaté zuby Děda Vševěda, 
 vstupné: 50 Kč  

VÝSTAVA  
ERNOBÍLÝCH 
FOTOGRAFIÍ 

z fotosout že vyhlášené  
odborem kultury M Ú Lysá nad Labem 

 
 

od 1.11.2010 do 31.1.2011 
 

ve 2.pat e M Ú, dve e .58 
 

So 22.1. od 20.00 hodin 
Záměna
Jennifer Aniston už dávno není 
jen Rachel z Přátel a daří se jí i ve 
fi lmu. V Záměně si zahraje ženu,
která už tak nějak tuší, že její bio-
logické hodiny dotikávají a rozhod-
ne se pořídit si dítě s pomocí umě-
lého oplodnění. Problém ale nasta-
ne v okamžiku, kdy se její nejlepší 
kamarád Jason Bateman rozhodne 
do toho vložit a tajně přispět „svou 
dávkou”a romantická komedie 
může začít...
Romantický / Komedie / USA / 
2010 / 101 min.
Vstupné: 90 Kč

Út 25.1. od 20.00 hodin
Fotři jsou lotři
Režisér Paul Weitz vsadil na 
vynikající herecké obsazení: Robert 
De Niro, Ben Stiller, Owen Wilson, 
Harvey Keitel, Barbra Streisand, 
Dustin Hoffman... Film volně nava-
zuje na veleúspěšné dva předchozí 
díly Fotr je lotr a Jeho fotr, to je 
lotr. Poprvé se Greg musel poprat 
se svým budoucím tchánem, poté 
následovalo setkání rodičů a nyní 
k tomu ještě přibude výchova 
pětiletých dvojčat.
Komedie / USA / 2010 / 98 min.
Vstupné: 90 Kč

Čt 27.1. od 20.00 hodin
Bestie (FK)

Dramatický příběh erotické posed-
losti mladého statkáře, který pod-
lehne zničující vášni, vychází  z mo-
tivů Tolstého posmrtně vydané po-
vídky. Děj je přenesený do Velko-
polska, rozděleného mezi evropské 
mocnosti. Odehrává se v r. 1914 
v pohraničním pásmu.  Psycho-
logická studie člověka, který pod 
vlivem nezvládnutých emocí ztrácí 
svoji osobnost a vazby k realitě. 
Maniakálnost fi lmového hrdiny 
oslabuje nadčasovou platnost 
případu, který měl být svědectvím 
o možném vítězství biologických 
atavismů nad kulturou. 
Drama / Polsko / 1979 / 100 min.
Vstupné: 40 Kč

Pá  28.1. od 20.00 hodin
The Social Network
David Fincher si téměř určitě tímto 
fi lmem pojistil nominaci na Os-
cara. Jisté je, že bravurně natočené 
i zahrané dialogové drama o privi-
legovaných asociálech, kteří stáli 
u zrodu nejvýznamnější sociální 
sítě Facebook, se zařadí mezi fi lmy, 
které budou i po letech považovány 
za důležité. Jesse Eisenberg, který 
hraje  Marka Zuckerberga a Justin 
Timberlake v roli Seana Parkera 
jsou výteční.
Drama / Životopisní / USA / 2010 / 
120 min.
Vstupné: 90 Kč 

So. 30.1. od 15.00 hodin
Harry Potter a Relikvie smrti
– 1. část
Dobrodružný / Drama / Rodinný 
/ Fantasy / Velká Británie / USA /  
2010 / 146 min.
Vstupné: 90 Kč

Vdova (47 let) hledá malý pronájem
v Lysé nad Labem, volejte: 602  760  831

NENÍ VÁM LHOSTEJNÝ VZHLED
HISTORICKÉHO CENTRA MĚSTA?

Město Lysá nad Labem jménem starosty města Mgr. Jiřího 
Havelky Vás srdečně zve na setkání ve věci seznámení se záměrem 

rekonstrukce horní části nám. B. Hrozného a ulice Zámecká na den

24. 1. 2011 od 17.00 hodin
v kině na Husově náměstí, Lysá nad Labem

 Nový kabát nebude mít pouze komunikace, chodníky a parkovací 
plochy, ale i vodovod a kanalizace a veřejné osvětlení. 

Novou výsadbu zeleně doplní svou funkcí moderní městský
mobiliář. 

Stavba bude realizována v období od března 2011 do dubna 2012.

 Projektová dokumentace je k nahlédnutí vždy v úřední dny 
v Kanceláři městského úřadu u projektového manažera 

pí. Jany Javorčíkové, budova MěÚ, Husovo nám. 23, Lysá n. L.,
II. patro od schodiště vpravo. Situace stavby je k nahlédnutí

také ve světelné vitríně v ulici Masarykova.
PORADNA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT

   nabízí řešení zdravotních potíží metodami 
   HOMEOPATIE, AUTOPATIE a EFT 

   Čelákovice, tel.: 737 641 870
www.poradnaprozdravyzivot.cz
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Řím - Pozdní císařství
1. února 2011 od 16.30 hodin 

beseda s PaedDr. Marií Kořínkovou
Vstup ZDARMA!

Seminář efektivního učení
pro žáky 2. stupně a studenty

prvních ročníků SŠ
strategie učení, mnemotechnické pomůcky, myšlen-

kové mapy, vtípky a fígle, jak bezbolestně vstřebat 
učební látku a mít více času na zábavu

každé pondělí od 16.00 hodin 
Délka výuky 90 minut, cena 50 Kč.

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

Nová DVD 
ve videopůjčovně

Dětské:
Vánoční koleda, Kuky se vrací, 
Shrek - Zvonec a konec
Komedie: 
Jako kočky a psi
Napětí:
Muži, kteří nenávidí ženy
Sci-fi :
Počátek
Dobrodružné:
Čarodějův učeň

Beletrie pro dospělé:
Joe Peters, Tichý pláč – Michael Pal-
mer, Druhý názor – Mary Higgins 
Clark, Vánoční plavba – Kay Hooper, 
Mrazivá pouta – Nora Roberts, Sen 
v bílém – Linda Howard, Ani pek-
lo, ani ráj – Jaroslava Černá, Anež-
ka a král – Philippa Gregory, Bílá 
královna – Christine Misha, Jednou 
pochopíš – Emile Richards McGee, 
Kde stoupá dým – Oldřiška Ciprová, 
Nevěsta železného krále 

Naučná literatura pro dospělé:
Jan Klíma, Dějiny Mosambiku – Iveta 
Toušlová, Toulavá kamera 11 – Velká 
turistická encyklopedie – Karlovarský 
kraj – Jozef Vričan, Po zapadlých sto-
pách českých vojáků

Beletrie pro děti:
P. C. Cast, Škola noci – Thomas 

Výběr nových knih v MěK
Brezina, Dračí meč, Jacqueline 
Wilson, Vzdušné zámky – Zdeněk 
Svěrák, Pan Buřtík a pan Špejlič-
ka - Tony DiTerlizzi, Kronika rodu 
Spiderwicků - a co bylo potom.  Díl 
3. - Veličenstvo saň 

Kurz drátování
5. a 19. ledna 2011 od 16.30 hodin

Pokud máte možnost, přineste si malé štípací a tvarovací kleště.
Cena kurzu včetně materiálu je 50 Kč.

včetně daňových přiznání a účetního poradenství

e-mail: zdenka-cerna@volny.cz
mobil: 731 457 359

ÚČETNÍ SERVIS
daňová evidence - fyzické osoby

účetnictví - právnické osoby

Právě vyšla nová kniha rodáka 
z Lysé nad Labem advokáta 
JUDr. Václava Krále nazvaná

Ze života advokáta
Kniha je k dostání v knihkupectví Cesta 

v Sokolské ulici v Lysé nad Labem.
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Móda inspirovaná tradicemi
P a r t n e r s k é 

setkání fran-
couzské, polské 
a české školy 
v Lysé nad La-
bem v rámci 
mezinárodního 

projektu Comenius.
V druhém listopadovém týd-

nu proběhlo setkání  studentů 
a pedagogů Střední školy oděv-
ního a grafi ckého designu v Lysé 
nad Labem se studenty a pedago-
gy z partnerských škol z francouz-
ské Marseille a polského Sosnov-
ce. Projekt, který všechny tři ško-
ly spojuje, je mezinárodní projekt 
Comenius, určený pro partner-
ství škol a fi nančně podporova-
ný Národní agenturou pro evrop-
ské vzdělávací programy. Cílem 
projektu je vzájemné poznání škol 
z různých zemí Evropy a společná 
práce studentů na zadaném úkolu. 
Obsahem projektu je návrh a rea-
lizace modelů vycházejících z tra-
dičních oděvů oblastí, ve kterých 
se školy nacházejí, tj. kraj Proven-
ce, Slezský a Středočeský. 

Partnerská návštěva francouzské 
a polské školy v Lysé nad Labem 
byla třetím vzájemným setkáním 
po návštěvě školy v Marseille 
v listopadu minulého roku a školy 
v Sosnovci v březnu tohoto roku. 

Cílem návštěvy byla společná 
práce studentů všech tří škol ve vý-
tvarných ateliérech a oděvních díl-
nách. Studenti pracovali ve smíše-
ných týmech spolu se studenty ze 
zahraničních škol a během první-
ho dne vytvořili návrhy modelů vy-
cházejících z českých a moravských 
krojů. Tyto návrhy byly během dru-
hého dne úspěšně realizovány na 
fi gurínách. Zároveň se podařilo 

uskutečnit módní přehlídku, kte-
rá prezentovala modely vytvořené 
studenty naší školy a poté modely 
vzniklé v rámci projektu Comenius.

Program návštěvy zahrnoval se-
známení s kulturním dědictvím 
naší země, návštěvu Prahy a et-
nografi ckého muzea. Hosté měli 
možnost blíže poznat kroje, tradi-
ce a zvyklosti typické pro jednotli-
vé regiony. To, že české, moravské 
a slovenské kroje jsou ukázkou bo-
hatosti našeho folklóru, potvrdi-
la závěrečná prezentace zapůjče-
ných originálních národních kro-
jů ve škole.  

Jejich neopakovatelnost a krása, 
podtržená precizními ručními vý-
šivkami, vynikla zejména v podání 
našich půvabných modelek – stu-
dentek, které si tradiční kroj oblék-
ly asi poprvé v životě. Obdiv si zís-
kaly jak ze strany francouzských 
a polských hostů, tak ze strany po-
řadatelů.

Setkání všech tří škol proběh-
lo v atmosféře přátelství, tvořivos-
ti a vzájemného poznávání. Bě-
hem krátkého setkání se podaři-
lo uskutečnit mnoho aktivit – vý-
tvarný návrh a realizaci modelů 
inspirovaných folklórní tradicí, 
módní přehlídku, prezentaci ná-
rodních krojů. 

Věříme, že navázaná přátel-
ství studentů a učitelů budou po-
kračovat i po skončení projektu, 
a jsme rádi, že Národní agentu-
ra pro evropské vzdělávací pro-
gramy prostřednictvím projek-
tů Comenius umožňuje školám 
získat cenné zkušenosti vedoucí 
k poznání odlišných kultur zemí 
Evropy. 

 Ing. Eva Küblbeková,
vedoucí projektového týmu

Obchodní akademie Lysá nad Labem si Vás dovoluje pozvat 
na Den otevřených dveří, který se koná

•  v pondělí 10. 1. 2011 od 10 do 16 hodin
Poskytujeme kvalitní bezplatné vzdělávání v místě bydliště  
s důrazem na humanitní a odborné předměty a cizí jazyky, 
až jedna třetina žáků má možnost vyjet na odbornou praxi 
do zahraničí.

Pro více informací navštivte naše www stránky
www.oalysa.cz nebo volejte 325 552 143.

Vážené děti, vážení rodiče!

Srdečně Vás zveme 1. a 2. února 2011 
od 13.30 do 17.00 hodin  k zápisu 
do 1. třídy ZŠ Bedřicha Hrozného 
v Lysé nad Labem.

Zákonní zástupci dítěte si s sebou přinesou 
platný doklad totožnosti, rodný list dítěte 
a kartičku zdravotní pojišťovny, u které je 
dítě zaregistrováno.

Náhradním termínem pro zápis je 9. února 2011
od 9.00 do 11.00 hodin 
Podrobnější informace podají ředitel školy Mgr. Karel Špecián 
(tel.: 325514615, reditel@zsbhrozneho.cz) 
nebo zástupce ředitele pro I. stupeň Mgr. Jaroslav Minařík 
(tel.: 325551302, zastupce@zsbhrozneho.cz).

WWW.ZSBHROZNEHO.CZ
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Ve dnech 
5. - 8. 12. 
2010 se 
s k u p i n a 
dvaceti stu-

dentů z prvních, druhých a tře-
tích ročníků Obchodní akade-
mie z Lysé nad Labem vydala do 
Německa. Doprovázely je profe-
sorky PhDr. Zuzana Žantovská 
a PhDr. Věra Štychová. Čeští stu-
denti se společně s žáky z Maria 
Ward Gymnasia z Bamberga pus-
tili do řešení fi ktivních problé-
mů. Úkolem bylo zmapovat his-
torii česko-německé rodiny. Stu-
denti dali v česko-německých sku-
pinách dohromady fi ktivní příběh 
rodiny na základě skutečných his-
torických událostí. Úkol se poda-
řilo i přes menší jazykové bariéry  
úspěšně splnit. Všem se pobyt vel-
mi líbil a studenti věří, že se s ně-
meckými kamarády neviděli napo-
sledy.  

                                 studenti OA

20 studentů OA se vydalo do Německa

Dne 4. 12. 2010 se v Lysé nad 
Labem konal Den otevřených dve-
ří, a to rovnou na třech školách 
zároveň – na Základní škole prak-
tické a speciální, Základní škole 
J. A. Komenského a Obchodní 
akademii. Není na tom nic div-
ného, vždyť všechny školy sídlí 
„pod jednou střechou“.

Základní škola praktická a spe-
ciální se prezentovala zajímavou 
výstavkou prací žáků.

Základní škola J. A. Komenské-
ho touto akcí oslavila 35. výročí 
založení školy. Žáci a učitelé při-
pravili velice zajímavý program, 
který přilákal velké množství dětí 

Den otevřených dveří na třech lyských školách

i rodičů. Ti mohli mj. zhlédnout 
exhibici volejbalu či vystoupe-
ní žáků jednotlivých tříd nebo si 
poslechnout pěvecký sbor Fon-
tána pod vedením Mgr. Lenky 
Kremlíkové. Návštěvníci si také 
mohli vyzkoušet svou kreativitu 
v tvůrčích dílnách, a dokonce si 
zakoupit drobné vánoční dárky, 
mj. i krásné výrobky seniorů 
z Domova Na Zámku. 

Své prostory otevřela pro ve-
řejnost i Obchodní akademie.
Zájemci o studium se dozvědě-
li informace o studijních obo-
rech (obchodní akademie a eko-
nomické lyceum), možnosti od-

borné tuzemské i zahraniční 
praxe na různých pracovištích, 
například ve VZP Nymburk, na 
Výstavišti v Lysé nad Labem, 
ale i ve firmách v SRN, Fran-
cii i Anglii, i o možnosti složit 
státní zkoušku z kancelářské-
ho psaní na klávesnici atd. Sou-
časní studenti školy se se zájem-
ci o studium a jejich rodiči po-
dělili o své zkušenosti. Vyzdvi-
hovali především využití jazy-
kových dovedností při meziná-
rodních aktivitách a projektech 
v Anglii, Německu i Fran-
cii či možnost stmelit kolek-

tiv na seznamovacím kurzu, 
popř. na lyžařském či sportov-
ně turistickém kurzu. Obchod-
ní akademie pořádá ještě je-
den Den otevřených dveří, a to 
10. ledna 2011 od 10 do 16 hodin.

Toto rozhodně nebyla prv-
ní akce, při níž všechny tři ško-
ly spolupracují. Vzájemná spolu-
práce mezi těmito školami je ve-
lice přínosná jak pro studenty, 
kteří se učí komunikovat s mlad-
šími, resp. staršími kamarády, 
a samozřejmě i pro učitele, kteří 
si vyměňují zkušenosti.

Mgr. Veronika Brynychová
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zápis do 1. třídy pro školní rok 
2011 – 2012  v úterý 1. února
a ve středu 2. února 2011 od 13.30 
do 17.00 hodin v  pavilonu B

Kriteria přijetí
• dítě s trvalým bydlištěm v Lysé nad Labem, Byšičkách, Dvorcích, 
 Stratově, Staré Lysé do naplnění kapacity dvou tříd po 
 cca 25 dětech 
• souhlas s fi nanční náročností školy, stanovenou Radou rodičů 
 ze dne 10. 9. 2008 (roční poplatek SRPDŠ 400 Kč na rodinu, 
 300 Kč na pomůcky, 1x za 2 roky škola v přírodě, vysoké procento 
 výjezdních akcí)
• rozhoduje pořadí zápisního lístku

S sebou rodný list dítěte, kartu zdravotní pojišťovny dítěte a svůj 
občanský průkaz. 
O odklad školní docházky lze s potvrzením lékaře zažádat pouze 
druhý den zápisu ve středu 2. 2. 2011.
Formuláře bude možné stáhnout předem z webu školy.
Náhradní termín zápisu ve středu 9. 2. 2011 po předchozí dohodě 
s vedením školy na telefonu 325 551 220, 736 629 487 nebo 
mailu info@zsjaklysa.cz, nejdéle do 15. 2. 2011.

Čím se lišíme?
• pro budoucí prvňáčky je pořádán v dubnu projekt 
 ŠŤASTNÝ START – příprava na bezproblémový vstup do školy;
• volitelná výuka anglického jazyka již od 1. ročníku, 
 ve 4. až 7. ročníku 4 hodiny týdně
• žáci 1. a 2. ročníků tráví velké přestávky ve dvou atriích 
 – hřiště, travnatá plocha s prolézačkami pro volný pohyb dětí 
 s dozorem pedagogů
• výuka osobnostně sociální výchovy v 6. ročníku;
• druhý cizí jazyk od 7. ročníku jako volitelný předmět, třetí cizí 
 jazyk od 8. ročníku jako nepovinný předmět
• dělené hodiny Čj a M v 9. ročníku pro snazší přechod na SŠ; 
• široká nabídka kroužků a nepovinných předmětů (počítačové,
 jazykové, sportovní, fotografi cký, sborový zpěv atd.),
 Klub mladého diváka, dva Kluby mladých čtenářů;
• možnost individuálního vzdělávání žáků - nadaných nebo 
 se specifi ckými výukovými potřebami (individuální plány, 
 odborně vedené nácviky, tolerance při hodnocení žáka, práce 
 s asistentem pedagoga)
• bezplatná odborná logopedická náprava pro žáky školy;
• výborně pracující rada rodičů při SRPDŠ 
 a aktivní školní parlament žáků školy
• průběžná informovanost rodičů - Školní zpravodaj, občasník 
 „J.A.K. se žije…“,  konzultace pro rodiče, konzultace elektronic-
 kou formou; po dohodě možnost kdykoliv se účastnit vyučování; 
• vše pod jednou střechou: učebny, školní restaurace (fi rma Eurest 
 - obědy, svačiny), školní družina (6.15 – 17.00 hod.), školní klub 
 (11.30 – 14.00 hod.), 2x týdně informační centrum s knihovnou 
 a internetem pro žáky (13.40 – 15.45), detašované pracoviště 
 Pedagogicko psychologické poradny Nymburk v pavilonu B;
• ordinace zubního lékaře v areálu školy - preventivní zubní 
 prohlídky 2x ročně;
• děti jsou vzdělávány podle školního vzdělávacího programu 
 HARMONICKÁ ŠKOLA (viz odkaz Úřední deska na našich 
 webových stránkách)

 www.zsjaklysa.cz

Z pohádky do pohádky

Do předvánoč-
ního období pa-
tří i krásné lido-
vé zvyky a oby-
čeje. Náš projekt 
„Čtyři roční ob-

dobí - zima“ jsme zahájili kapříko-
vým týdnem. Symbolika ryby je sta-
rá a oblíbená. Na štědrovečerním 
stole je ryba nejdůležitější součást 

Projektové vyučování nás baví

Za tímto úderným a v dnešní době 
aktuálním heslem se skrývá přede-
vším snaha informovat širokou ve-
řejnost o nutnosti třídit odpad, který 
vyprodukujeme. Akce, kterou „roz-
poutaly“ fi rma Eko-kom a agentu-
ra Dobrý den z Pelhřimova má ale 
také ukázat, jak je možné vytříděný 
odpad prakticky zužitkovat. Pro ná-
zornost byla zvolena velmi atraktiv-
ní forma – pokus o světový rekord 
v počtu městských znaků vyrobe-
ných z vytříděného odpadu! Do 
akce se aktivně zapojil i Středočes-
ký kraj, který současně vyhlásil kraj-
skou soutěž o nejhezčí znak vyrobe-
ný z odpadového materiálu. 

Do této soutěže se přihlásili také 
naši žáci výtvarného oboru ZUŠ 
F. A. Šporka a znak našeho města 
z recyklovatelných materiálů vyro-
bili. Na výrobu použili mikroteno-
vé tašky, víčka od PET láhví  a tem-
perových barev, brčka, polystyréno-
vé tácky, recyklovatelnou tkaninu, 
hliníkové misky od čajových svíček 
a nastříhaná CD.

Po zveřejnění na www.znakymes-
taobci.cz nás čekalo milé překvape-
ní – náš znak byl vybrán mezi 40 nej-
lepších ze 143 zúčastněných škol 
Středočeského kraje (celkový po-
čet znaků z celé republiky činil 987 
znaků). Reprezentuje tedy nás i naše 
město na krajské výstavě znaků, kte-
rá probíhá od 1. prosince 2010 do 
9. ledna 2011 v Zámecké galerii 

Třiďte odpad, má to smysl!

města Kladna. Znaky z krajské vý-
stavy postoupí dál na celorepub-
likovou výstavu, která se uskuteč-
ní v Brně od 13. do 16. ledna 2011 
v rámci veletrhu Regiontour a GO. 
Pak se vrátí zpět do Středočeského 
kraje.

Je na místě poděkovat autorům 
znaku – A. Řečinské, K. Kropáč-
kové, A. Kopecké, J. Štolovskému, 
V. Pražákovi, Š. Kmetovi, M. Kme-
tovi a P. Vavřičkovi, dále ak.mal. 
H. Malíkové za odborné vedení 
a panu K. Hůdovi za výrobu rámu 
pro městský znak. Ti všichni vyko-
nali kus dobré práce pro povědo-
mí veřejnosti o odpadové problema-
tice i pro propagaci našeho města 
v rámci celé republiky. 

Bc. V. Blažková, ZUŠ F. A. Šporka

hostiny. O kaprech jsme si povída-
li, kreslili je, psali básničky a příbě-
hy, zpívali písničky a četli pohádky. 
Nejlepší práce vyhodnotila poro-
ta a děti byly odměněny. Další pěk-
né práce můžete vidět ve vestibulu 
1.st. ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá 
nad Labem.

Mgr. Koňaříková, Mgr. Kindlová 
a Mgr. J. Chalupová, autorky
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Program Leden 2011

NABÍZÍME TENTO PROGRAM 

Pro děti:

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

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

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

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

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

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

každou středu odpoledne
Angličtina pro děti od 3 let

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

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

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

Pro dospělé:

každé pondělí dopoledne
Chi-Toning s hlídáním dětí - ZMĚNA V ČASE!

každé pondělí dopoledne
Aerobic s hlídáním dětí - NOVINKA!

každé úterý dopoledne
Pilates s hlídáním dětí

každé úterý v podvečer
Chi-Toning

každý čtvrtek dopoledne
Cvičení na míčích s hlídáním dětí

každý čtvrtek odpoledne 
Cvičení pro těhotné s hlídáním dětí

každý čtvrtek v podvečer
JÓGA neboli relaxační cvičení

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

Upozorňujeme na tyto novinky / akce v programu:

každé pondělí od 9.45 hodin
CHI-TONING s hlídáním dětí

každé pondělí od 10.45 hodin
AEROBIC s hlídáním dětí

každé úterý od 10.30 hodin
PILATES s hlídáním dětí

každé úterý od 16.30 hodin
TVOŘENÍČKO

každé pondělí od 19.00 hodin 
CHI-TONING

každý čtvrtek od 16.15 hodin
TVOŘENÍČKO

každý čtvrtek od 10.30 hodin
CVIČENÍ NA MÍČÍCH s hlídáním dětí

každý čtvrtek od 16.00 hodin
CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ s hlídáním dětí

každý čtvrtek od 19.00 hodin
JÓGA aneb RELAXAČNÍ CVIČENÍ

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

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

Hernu máme otevřenou:
PO 9.00 - 12.00
ÚT - ČT 9.00 - 12.00 14.00 - 18.00
PÁ 9.00 - 12.00

Mikulášská pro nejmenší

Ve čtvrtek 2. 12. 
2010 uspořádalo 
Mateřské centrum 
Parníček již po-
třetí Mikulášskou 

pro nejmenší. I letos byl zá-
jem veliký, a tak se na pří-
chod Mikuláše, Anděla a Čerta 
v tělocvičně Sokola v Lysé nad La-
bem těšilo bezmála dvě stě malých 
i velkých návštěvníků.

Na úvod vystoupily čtyřleté a pě-
tileté děti s tanečním vystoupením, 
které si připravily v rámci taneční 
školičky navštěvované v našem Ma-
teřském centru. Bylo až neuvěřitel-
né, co všechno se děti stihly za tak 
krátkou dobu naučit a jak krásně 
a samostatně za zvuku hudby tanči-
ly. Na konci svého vystoupení pro-
to sklidily zcela oprávněný potlesk.

Následovala pohádka O Kočič-
ce a Pejskovi v podání Martiny Ti-
etzové a jejích dvou dcer z Milovic. 
Martině bychom chtěli i tímto pro-
střednictvím ještě jednou moc po-
děkovat, protože nám původně do-
mluvené divadélko 3 hodiny před 
začátkem Mikulášské sdělilo, že 
kvůli sněhu nepřijede, a Martina 
Tietzová nám v tento vypjatý oka-
mžik přispěchala na pomoc a ode-
hrála moc pěkné představení.

Poté děti i s rodiči přivolali Mi-
kuláše. S Mikulášem však nepři-
šel jen Anděl, ale poprvé také Čert. 
Protože to však byl hodný Čert 
a děti prý také byly hodné, tak si 
pro tentokrát žádné z nich s se-
bou do čertovského pekla neod-
nesl! 

Pokračování na str. 12
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Výuka jazyků, 
Čapkova 508, 289 22  Lysá n. L.
(nádražní budova, I. patro, vstup od zastávek autobusu)

Motto: „Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem!“

nabízí od II. pololetí 2011 (od února)

-   možnost obsazení volných míst v již probíhajících kurzech 
    ŠJ, FJ a NJ
- nové kurzy NJ pro začátečníky a mírně pokročilé
- kurz IJ pro začátečníky  

Bližší informace:

www.kurzylysa.cz, e-mail: d.papackova@seznam.cz,
tel.: 602 620 151

Ceny: dospělí 90 Kč/hod., studenti a žáci II. stupeň 70 Kč/hod., 
senioři 40 Kč/hod., individuální výuka 300 Kč/hod.
Kurzovné se platí na půl roku dopředu.

Pokračování ze str. 11

Ještě než však děti přišly k Miku-
láši, musely si nejprve vybarvit ob-
rázek a projít překážkovou dráhu. 
Teprve nato se tváří v tvář setkaly 
s Mikulášem a obdržely od něj bo-
hatou nadílku.

Mikulášskou bychom ani letos 
nebyli schopni uspořádat bez na-
šich spolupracovníků a sponzo-
rů. Proto děkujeme Sokolu za po-
skytnutí tělocvičny, Městu Lysá 
nad Labem za menší fi nanční pří-
spěvek, obchodním společnostem 
Lowlands International, spol. s r.o. 

a Mladá fronta, a.s. a panu Kůrko-
vi ze Semické zeleniny za obohace-
ní nadílky pro „naše“ děti. 

Rovněž naše poděková-
ní patří Andělovi, Mikulá-
ši a Čertovi, že si k nám na-
šli cestu a konečně všem, kteří 
s námi strávili čtvrteční odpoled-
ne.

Těšíme se na setkání opět 
v prosinci příštího roku a přeje-
me všem do nového roku 2011 
hodně lásky, zdraví a pohody.

Organizační tým MC Parníček

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

Pá 7.1. MUDr. Čerňanská
So 8.1. MUDr. Matasová
Ne 9.1. MUDr. Matasová
Po 10.1. MUDr. Čerňanská
Út 11.1. MUDr. Matasová
St 12.1. MUDr. Chocholová
Čt 13.1. MUDr. Dáňová
Pá 14.1. MUDr. Matasová
So 15. MUDr. Dáňová
Ne 16. MUDr. Dáňová
Po 17.1. MUDr. Čerňanská
Út 18.1. MUDr. Matasová
St 19.1. MUDr. Chocholová
Čt 20.1. MUDr. Dáňová
Pá 21.1. MUDr. Dáňová
So 22.1. MUDr. Chocholová

Ne 23.1. MUDr. Chocholová
Po 24.1. MUDr. Čerňanská
Út 25.1. MUDr. Matasová
St 26.1. MUDr. Chocholová
Čt 27.1. MUDr. Dáňová
Pá 28.1. MUDr. Chocholová
So 29.1. MUDr. Čerňanská
Ne 30.1. MUDr. Čerňanská
Po 31.1. MUDr. Čerňanská
Út 1.2. MUDr. Matasová
St 2.2. MUDr. Chocholová
Čt 3.2. MUDr. Dáňová
Pá 4.2. MUDr. Čerňanská
So 5.2. MUDr. Matasová
Ne 6.2. MUDr. Matasová

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

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

TEL.: 325 551 948
www.dkc.cz

Dětské krizové centrum o.s., V Zápolí 1250/21, 141 00 Praha 4-Michle, T 241 480 511, F 241 483 853, M 777 664 672, E ambulance@ditekrize.cz

NONSTOP LINKA DŮVĚRY 

2 41 48 41 49

provoz nonstop pro celou populaci

INTERNETOVÉ PORADENSTVÍ 

problem@ditekrize.cz

odpovídáme do 3 pracovních dnů

SKYPE ON LINE HOVORY 

ld_dkc

skype hovory po–čt 14–22

pá–ne 10–14 a 19–22

CHAT 

www.elinka.iporadna.cz

chat pá–ne 15–18

LINKA DŮVĚRY 
NONSTOP PROVOZ

2 41 48 41 49

Posláním Linky důvěry DKC je nepřetržitě dostupná odborná 

pomoc v krizi pro DĚTI A DOSPĚLÉ, kteří se v nějaké podobě 

setkali s problematikou syndromu CAN (Child Abuse and Neglect) 

– syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte, 

ať již jako přímé či nepřímé oběti ve své vlastní rodině 

nebo v bezprostředním okolí. Nabízené služby Linky důvěry DKC 

mohou využít všichni lidé v krizové životní situaci, 

která se může týkat různých oblastí života.
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Pracovníci Semiramis o. s. zahájili testování na žloutenku C

Pracovníci
o b č a n s k é h o
s d r u ž e n í
S e m i r a m i s ,
n e j v ě t š í h o 
středočeského

poskytovatele služeb protidrogo-
vé prevence, udělali další krok ve 
snaze pomoci omezit šíření in-
fekčních chorob mezi problémo-
vými uživateli drog. Tři centra 
pracující přímo s uživateli drog 
- K-centrum Mladá Boleslav, 
K-centrum Nymburk a Centrum 
terénních programů (pracuje v uli-

cích 15 středočeských měst) zača-
la s testováním klientů na nebez-
pečnou virovou hepatitidu C (lido-
vě žloutenku), která je mezi narko-
many velmi rozšířená. Ti totiž čas-
to žijí rizikovým způsobem života, 
v nevyhovujících sociálních a zdra-
votních podmínkách a v řadě pří-
padů společně sdílejí injekční ma-
teriál k aplikaci drog. „V literatuře 
se uvádí, že žloutenku typu C má 
asi 30 procent nitrožilních uživa-
telů drog,“ říká vedoucí Centra te-
rénních programů Semiramis o. s. 
Michaela Plocková. 

Testování probíhá formou orien-
tačního rychlotestu, který se prová-
dí z kapky krve z prstu testovaného 
a trvá několik minut. Celkově je ale 
testovací procedura, kterou pracov-
níci Semiramis provádějí buď v K-
centrech nebo při terénních progra-
mech, o něco delší. Součástí proce-
su je totiž ještě před testové a ná-
sledné poradenství zahrnující rizi-
ka spojená s nemocí. V případě, že 
test vykazuje případný pozitivní ná-
lez, pak ještě krizovou intervenci 
a plánování dalšího postupu, jak 
klientovi pomoci. „Pokud se klient 
dozví, že žloutenku C má, může s 
tím začít něco dělat v rané fázi, což 
je vždycky lepší. Dáme mu letáčky 
s informacemi, kam se obrátit, na-
bídneme mu i asistenci. Následně 
se pak informujeme, jestli se sku-
tečně byl znovu otestovat, protože 
naše testy jsou jen orientační,“ vy-
světluje Plocková s tím, že z prvních 
osmi testovaných klientů vykazoval 
jen jeden možnost nákazy žlouten-
kou C. 

Negativní výsledek ale nutně ne-
znamená, že je vyhráno. Žloutenka 
má totiž dlouhou inkubační dobu, 
až 6 měsíců, takže klient by měl 

test zopakovat do této doby od po-
sledního rizikového chování. Tím 
je nejčastěji sdílení injekčního ma-
teriálu při aplikaci drog, nebo ne-
chráněný sex s nakaženou osobou. 

Podle vedoucí Centra terénních 
programů koluje mezi uživate-
li drog o žloutence C mnoho mýtů 
včetně toho, že nemoc není léčitel-
ná. To přitom není pravda, i když 
léčba je dlouhá a nákladná. Její 
svévolné přerušení, což se v přípa-
dě uživatelů drog může stát, pak 
další naději na úplné vyléčení ješ-
tě komplikuje. 

Testování na žloutenku typu C 
v programech občanského sdruže-
ní Semiramis schválila hygienická 
kontrola. Použitý testovací materi-
ál pracovníci K-center a Centra te-
rénních programů odborně zlikvi-
dují, stejně jako to dělají v případě 
použitých stříkaček. 

„Doufáme, že testování přivede 
do našich služeb i uživatele drog 
z takzvané skryté populace, kteří 
nevyužívají jiných programů, na-
příklad výměnu injekčního materi-
álu, a dostaneme se s nimi do pří-
mého kontaktu,“ dodává Michae-
la Plocková.

Poslání občanského sdružení Semiramis
Posláním Semiramis o. s. je po-

skytovat kvalitní a odborné služby 
osobám ohroženým užíváním návy-
kových látek formou terénních, am-
bulantních a poradenských progra-

mů, především na území Středočes-
kého kraje.

Cílem práce Semiramis o. s. je:
• Poskytovat služby uživatelům 
 drog za účelem jejich sociální 

 a zdravotní stabilizace a rehabi-
 litace.
• Preventivně působit na osoby, 
 které se s drogou ještě nesetkaly, 
 popř. s ní experimentují.
• Chránit veřejnost a veřejné zdraví 
 před negativními dopady zneuží-
 vání návykových látek.
• Poskytovat pravdivé a úplné in-
 formace laické i odborné veřejnosti
 (včetně osob blízkých uživatelům 
 drog) za účelem zvýšení informo-
 vanosti o drogové problematice.
• Spolupracovat s ostatními orga-
 nizacemi na místní i národní 
 úrovni a s krajským úřadem 
 Středočeského kraje na vytváření 
 sítě komplexních služeb.

V současné době provozuje Se-
miramis tyto služby:

Centrum primární preven-
ce poskytuje služby specifi cké pri-
mární prevence rizikového chování 
a působí zejména na II. stupních zá-
kladních škol na Nymbursku, Pra-
ze - východ, Kolínsku, Mělnicku, 
Mladoboleslavsku, Hradci Králové 
a Jičíně. 

K-centrum Nymburk a K-cent-
rum Mladá Boleslav jsou níz-
koprahová zařízení pro uživatele 

nealkoholových drog a jejich blízké 
okolí. Zabývají se minimalizací ri-
zik vyplývajících z užívání drog.

Centrum terénních progra-
mů vyhledává problémové uživate-
le drog přímo v ulicích měst. Pro-
střednictvím práce s nimi a také 
prostřednictvím sběru odhozené-
ho injekčního materiálu přispívá 
k ochraně veřejného zdraví. V sou-
časné době působí v 15ti městech 
Středočeského kraje – na Nymbur-
sku, Mladoboleslavsku, Mělnicku 
a Praze-východ.

Centrum drogových služeb ve 
vězení pracuje s uživateli drog ve 
výkonu trestu a po propuštění s cí-
lem vrátit je do normální společnos-
ti. Tentokrát už bez drog a ideálně 
i bez trestné činnosti. Působí v Mla-
dé Boleslavi, věznicích Jiřice, Stráž 
pod Ralskem a Jablonec na Nisou - 
Rýnovice. Spolupracuje i s věznice-
mi v dalších regionech. 

Další informace a výroční zprávy 
najdete na www.os-semiramis.cz 

Ondřej Urbanec,
tiskový mluvčí Semiramis o. s.

tel.: 725 857 800
urbanec@os-semiramis.cz

www.os-semiramis.cz 

Každé prvé úterý v měsíci se v Městské knihovně v Lysé nad 
Labem koná přednáška na zajímavá historická témata. Přednášejícím 
je paní doktorka Kořínková, která předmětná témata přednáší se za-
ujetím a způsobem, který nemůže nikoho z posluchačů nechat lhos-
tejným. Bezpochyby mnozí z nás posluchačů před návštěvou předná-
šek, že by je mohla historie zaujmout natolik, aby se těšili na příští prvé 
úterý v měsíci. Všechny přednášky, které jsme vyslechli, byly zajímavé 
a poutavé, je však na místě vyzdvihnout tu poslední - prosincovou, 
o narození Ježíše Krista. Přednáška proložená vynikajícím hudebním 
doprovodem MVDr. J. Kořínka, manžela přednášející, byla opravdu 
vyjímečně zajímavá. Paní doktorka Kořínková je pedagog a patří mezi 
osoby, které potvrzují fakt, že být pedagogem není povolání, ale poslání.

Nelze z mnoha důvodů nechat bez povšimnutí skutečnost, že k pa-
ní doktorce Kořínkové nerozlučně patří její manžel pan doktor
Kořínek, který svou ženu podporuje a doplňuje. Pan doktor je mi-
mo jiné významnou oporou obyvatel domova důchodců, jimž obětavě 
pomáhá překonávat jejich potíže spojené se stářím.

Jménem posluchačů přednášek děkujeme paní doktorce, jejímu man-
želovi a též pracovnicím knihovny, které přednáškám vycházejí vstříc 
a vytvářejí příjemné prostředí.

Jaroslav Ernekr

Poděkování PaedDr. M. Kořínkové
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Zámecké novinky 

Je po Vánocích, paní Zima vlád-
ne svou silou a my vás vítáme 
v roce 2011, který je pro nás ob-
zvlášť důležitý. Náš domov v tomto 
roce slaví 50. narozeniny, ale to by-
chom předbíhali událostem.

Jaký byl předvánoční a vánoč-
ní čas v domově? Byla to doslova 
„smršť“ akcí a zábavy. Je to obdo-
bí, kdy nás těší svou návštěvou pře-
devším děti z mateřských a základ-
ních lyských škol a moc jim za to 
děkujeme.

Ze Základní umělecké školy Fran-
tiška Antonína Šporka nás navští-
vila „čertovská cháska“ v divadelní 
hře „O líné Ládulce“. Začátkem ad-
ventu nás přišla rozveselit Mateřská 
škola Dráček se svým zpěvem a ta-
nečky. I Mikuláš přišel. Po Mikuláši 
jsme měli opravdu vzácnou návště-
vu a to zpěváka pana Richarda Ada-
ma. Svou nekonečnou energií a po-
zitivním myšlením nás přijel „naka-
zit“ – povedlo se!

Zámecká kapela Šporkovjan-

ka nezahálela a vydávala se na své 
„štace“. Nejdřív to byl domov pro 
seniory ANNA Český Brod, poté 
jsme navštívili Centrum seniorů 
Mělník a do třetice všeho dobrého 
Domov Mladá v Milovicích. Kole-
dy, zpěv i tanec – tak to bylo ono.

Mateřská škola Pampeliška se 
přišla také představit se svým mi-
lým vystoupením i s novou paní ře-
ditelkou paní Kristýnou Kaňkovou.

I zámecká kaple se ve vánoč-
ním čase opět plnila. Nejdříve to 
bylo pravidelné Zimní setkání, kde 
jsme již několik let spolupořada-
telem s městem Lysá nad Labem 
a se Spolkem rodáků a přátel města. 
Podruhé jsme uspořádali Vánoční 
koncert a to i pro lyskou veřejnost, 
pro přátele a známé. Šporkovo trio, 
manželé Krausovi, paní Nohynko-
vá a paní Jehličková, to jsou ti, kteří 
přijali naše pozvání a přinesli k nám 
na zámek své umění.

I o víkendech se něco dělo. V so-
botu 18. 12. vystoupil v zámeckých 

prostorách taneční soubor Šáte-
ček z Přerova nad Labem. Přivíta-
li jsme i Betlémské světlo. Pěvecký 
soubor Fontána ze Základní ško-
ly Bedřicha Hrozného je u nás už 
jako doma a moc krásně jim to zpí-
valo.

Nastal Štědrý den – štědrovečer-
ní večeře, dárky, pohoda, vzpomín-
ky. Hod boží? Zpívání koled v zá-
mecké kapli, i to se stalo tradicí.

Silvestr a poslední den v roce je 
u nás v domově vždy ve znamení 
bohatého programu, zábavy, sou-
těží, reje masek = úsměv, radost 
a další rok za námi.

Jaký byl? Pestrý a i přes všechny 
překážky, které nám život přinesl, 

ať už v oblasti fi nanční, tak lidské. 
Budeme si připomínat jen věci, si-
tuace a setkání nám milé a příjem-
né.

Závěrem patří velké DÍKY 
všem našim příznivcům, spon-
zorům a v neposlední řadě za-
městnancům, kteří se každý den 
ze všech sil snaží vytvářet našim 
klientům domov. Pokud nás bu-
dete chtít navštívit, zámecký ko-
pec není daleko. Můžete navští-
vit i naše webové stránky, kde je 
spoustu informací, jak se v na-
šem domově žije.

Jste srdečně vítáni. 
Mgr. Jiří Hendrich, ředitel

Domov Na Zámku Lysá n. L.

Teploměr ukazoval něco ko-
lem nuly, na nebi svítil měsíc, vloč-
ky sněhu nám padaly na kožíšky a 
bundy, v pozadí rozsvícený zámek 
a plápolající oheň v koších navodi-
ly tu pravou vánoční náladu. Tento-
krát jsme se sešli na nádvoří zámku,  
neboť jsme program oproti loňsku 
kapičku pozměnili. Na pátou ho-
dinu jsme se přesunuli do zámec-
ké kaple. Vyšli jsme po ošlapaných, 
ale udržovaných schodech, které 
jsou symbolicky spojením mezi mi-
nulostí a přítomností. Interiér zám-
ku byl krásně vánočně vyzdoben. 
V kapli sv. „Tří králů“ nás uvítal pan 
ředitel Domova Na Zámku Mgr. Jiří 
Hendrich. Následně zahrála a za-
zpívala skupina Fénix Karla Navrá-

Ohlédnutí za Zimním setkáním v zámeckém parku
tila, která se střídala se vstupy hra-
běcího pána s chotí. Hudbě nerozu-
mím, tak mi promiňte to přirovná-
ní, ale když jsem zavřela oči, „slyše-
la“ jsem Františka Nedvěda, které-
ho mám ráda. Vánoční skladby mi 
připomněly právě jeho balady. Od 
hraběte a hraběnky (v podání Ja-
roslava Bittnera a Věry Škvrnové) 
jsme se dozvěděli něco o sochách – 
jak to bylo dříve a jak dnes. Neměli 
to umělci v době baroka asi jedno-
duché, ale 20 zlatých za sochu, jak 
mi prozradila paní Adamcová, ten-
krát stačilo rodině na celý měsíc. Po 
koncertě paní PaedDr. Věra Bodná-
rová, vedoucí odboru školství a kul-
tury, zhodnotila letošní rok na úse-

Pokračování na str. 15
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Od 8. 9. do 25. 10. 2010 proběhla 
v našem městě podpisová akce pod 
petici za dokončení druhé etapy ob-
chvatu města a vybudování domo-
va pro seniory v Lysé nad Labem. 
Iniciátorem petice byli zastupitelé 
a kandidáti do zastupitelstva města 
Lysá nad Labem za KSČM.

Stálá místa podpisové akce byla 
na nádraží ČD, v prodejně papír-
nictví, na Husově náměstí a na po-
datelně MěÚ. Největší nevstřícnost 
byla od pana starosty Havelky, kte-
rý nám nepovolil umístit stoleček 
s podpisovými archy v hale MěÚ. 
Také se to odrazilo v počtu podpisů! 
Za celou dobu na podatelně podpo-
řilo naši iniciativu 102 občanů. 

Podpisovou akci jsme odstarto-
vali 8. 9. 2010 na zasedání zastupi-
telstva města, kde Ing. Gregor se-
známil přítomné s peticí a požádal 
je o podporu. Je smutné konstato-
vání, že na podpisových arších chy-
běly podpisy představitelů města 
za ODS, přitom to měli v progra-
movém prohlášení na volební ob-
dobí 2006 – 2010 jako hlavní úkol! 
Když se toho z jejich stran moc neu-

Domov důchodců a dostavba obchvatu v dohledné době v nedohlednu
dělalo, mohli alespoň tuto iniciativu 
podpořit podpisem.

Nejvíce podpisů se získalo v pro-
dejně papírnictví. Za vstřícný pří-
stup prodavaček jim patří upřím-
né poděkování. Petici podepsalo 
1168 občanů města. Převážná část 
občanů kvitovala, že se někdo začal 
zajímat o oba projekty a velmi čas-
to přišlo i poděkování. Bylo nám ale 
smutno, když někteří občané odmítli 
podepsat petici s tím, že to dělají za-
stupitelé za KSČM! Byli jsme asi na-
ivní, když jsme si mysleli, že pokud 
se dělá něco pro město a jeho obča-
ny, že nezáleží, zda to organizují čer-
vení, zelení, modří nebo oranžoví! 
Bohužel někdy je nenávist taková, že 
nad tím zůstává rozum stát!

Dne 22. 11. 2010 byla delegace 
zastupitelů a kandidátů do zastu-
pitelstva za KSČM v Lysé nad La-
bem přijata náměstkem hejtma-
na Středočeského kraje Ing. Milo-
šem Peterou, kterému byla předá-
na petice včetně průvodního do-
pisu na hejtmana Středočeského 
kraje pana MUDr. Davida Ratha 
se žádostí, aby se jí zcela vážně 

zabývalo zastupitelstvo kraje. 
Z jednání s Ing. Peterou a

Ing. Čihákem, který se dostavil do-
datečně k projednání bodu, týkají-
cího se výstavby další části obchva-
tu města, vyplynulo následující: 
Ing. Petera sdělil k výstavbě DD, 
že se tato akce „táhne“ již několik 
roků, neboť v závěrečné části pro-
jednávání, resp. při řešení staveb-
ního povolení, byly výsledky tohoto 
řízení napadeny občany z Lysé nad 
Labem, bydlícími v sousedství stav-
by, podle nich z důvodů nesplnění 
jejich připomínek ke stavbě a zne-
hodnocení jejich soukromého ma-
jetku.

Okresní soud sice zamítl žalobu 
občanů, ale bohužel již schválené pe-
níze z MF a ze Středočeského kraje, 
cca 150 milionů Kč, které byly v roz-
počtu na tuto akci blokovány, byly 
nuceně převedeny na jiný program, 
neboť nebyla záruka, že se vyčerpa-
jí v daném termínu. Čeká se na dal-
ší soudní rozhodnutí, protože se asi 
občané, kteří neuspěli u OS, odvo-
lají. Kraj nemá momentálně peníze 
a celou proceduru kolem žádosti 

bude třeba opakovat.
Pokud jde o další etapu obchva-

tu, nejsou momentálně ani perspek-
tivně v rozpočtu kraje vyčleněny do-
sud vůbec žádné peníze, nejsou do-
sud ani vypořádány majetkoprávní 
vztahy s některými majiteli pozemků 
a se zahájením výstavby i při dořeše-
ní všech problémů nelze počítat do 
roku 2013. Ing. Čihák sdělil, že byl 
zadán úkol projektantovi, aby pro-
vedl analýzu stavu s požadavkem, 
co by se dalo i za daného stavu vů-
bec stavět, tj. alespoň další část, ale 
ne ucelená druhá část podle původ-
ního projektu.

Závěrem bylo přislíbeno panem 
náměstkem hejtmana, že do konce 
listopadu 2010 bude zaslána na ad-
resu Ing. Petra Gregora podrobná 
zpráva o stavu obou projektů a pří-
padných dalších možnostech postu-
pu a petice občanů předána spolu 
s průvodním dopisem panu hejtma-
novi a projednána na jednom z nej-
bližších možných zasedáních kraj-
ského zastupitelstva.

Tomáš Fišar,
za petiční výbor

ku památkové péče – co se obnovi-
lo a co plánujeme na rok 2011, po-
zvala přítomné ke šporkovským ná-
hrobníkům a do zámecké kavárny 
na malé občerstvení.

Dr. Kateřina Adamcová si připra-
vila zajímavé povídání o náhrobní-
cích, které jsou osazeny v průjez-
du archivu. Jedná se o náhrobník 
hraběte Jana Šporka (z roku 1679) 
– kulturní památku a protější ná-
hrobník Anny Margarety Šporkové 
(z roku 1659). Bohužel se dochova-
lo pouze torzo, ale i přes tuto sku-
tečnost se jedná o cenný odkaz mi-
nulosti, a proto jsme ho doporuči-
li na prohlášení za kulturní památ-
ku. Oba náhrobníky byly vysekány 
z růžovočerveného mramoru. Vy-
sekané nápisy byly pravděpodob-
ně vyplněny bronzem s bronzovou 
patinou nebo dokonce i se zlace-
ním. Bohužel se tato písmena nedo-
chovala. Náhrobek Jana Šporka je o 
něco náročnější, co se týče výtvarné 
výzdoby i nápisu samotného. Kro-
mě identifi kace zemřelého tu na-
jdeme i verše vztahující se ke smrti 
a modlitbě za jeho duši. V současné 
době manželé Adamcovi vyhotovují 
informační tabule s překladem pů-
vodního textu daných náhrobníků. 

Povídání paní Adamcové nás 

upoutalo, ale pak bylo příjemné po-
sezení v teple zámecké kavárny, kde 
to krásně vonělo punčem, cukrovím 
a zapálenými svíčkami. Stejně jako 
každý rok se o nás báječně starala 
paní Maruška Žampová a sestřičky 
z Domova Na Zámku. 

Toto setkání je pro mě opravdu 
milým večerem, na který se vždy tě-

Pokračování ze str. 14

ším. Potkám zde sochaře, se který-
mi je bezvadná spolupráce, usmě-
vavé zaměstnance z Domova Na 
Zámku, kteří nám vždy vše skvě-
le připraví a pozdravím se se „zná-
mými tvářemi“. Možná se opa-
kuji, ale pro mě je to vážně jaké-
si nastartování do vánoční nála-
dy. Chtěla bych poděkovat panu 

B. Kolacímu, který je duší šporkov-
ských scének a spoluorganizáto-
rem této předvánoční akce a vůbec 
všem, kteří se na „Zimním setká-
ní“ podíleli i těm, kteří si našli sku-
linku v předvánočním shonu a při-
šli mezi nás.

Hana Nesměráková, referent-
ka odboru školství a kultury
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Zåhrada již prodává první byty
Společnost MS development 

zahájila prodej bytů z první eta-
py unikátního projektu Zåhrada, 
který je charakteristický zejména 
promyšleným konceptem soused-
ského bydlení a propojením se ši-
rokou škálou služeb pro majitele 
bytů. V rámci něj vznikne v Lysé 
nad Labem zcela nová čtvrť číta-
jící 13 bytových domů s 257 byty. 
Vedle bytů je součástí projektu 
také pasáž s obchody a služba-
mi. Výstavba je rozdělena do šes-
ti etap. První z nich zahrnuje dva 
bytové domy se 37 byty, kavárnou 
a dvěma dalšími prostory pro 
podnikání či práci z domova. 

Spuštění prodeje předcházela ori-
ginální tipovací soutěž a průzkum, 
který poodhalil požadavky lidí na 
ideální bydlení a ohodnotil parame-
try projektu Zåhrada. Podle toho-
to výzkumu, který v září zpracova-
la společnost Perfect Crowd na tisí-
covém vzorku respondentů ve věku 
25 až 40 let z Prahy a Středočeské-
ho kraje, chtějí lidé zejména bydlení 
v zeleni, v atraktivní a dobře dostup-
né lokalitě a s obchody a službami 
v dosahu. To vše za přiměřenou 
cenu. „Požadavky lidí na kvalitní 
bydlení nejsou překvapivým zjiště-
ním. Zajímavé je, jak málo projek-
tů tyto pochopitelné touhy splňu-
je. Proto nás potěšilo, že náš projekt 
s komplexním řešením respondenti 
vyhodnotili jako velmi dobrý, ve kte-
rém lze najít vše požadované,“ říká 

Michal Šourek, ředitel společnos-
ti MS development. Lidé pozitivně 
vnímali lokalitu se spoustou zeleně a 
zónu bez aut. 53 % dotázaných velmi 
zaujala komplexní nabídka služeb a 
obchodů v těsném dosahu. Průzkum 
rovněž potvrdil, že bydlení v Zåhra-
dě je ideální zejména pro mladé rodi-
ny s dětmi. Ty ocení možnosti setká-
vání s přáteli, služby včetně hlídání 
dětí i spoustu atrakcí včetně bazénu, 
kluboven a dětských hřišť přímo v 
projektu. Mezi unikátní charakteris-
tiky projektu zařadilo 18 % respon-
dentů koncept sousedského bydle-
ní a jeho propojení se službami. Pro-
střednictvím intranetové sítě, která 
bude v každém bytě dostupná pomo-
cí LCD obrazovek umístěných v ku-
chyni, budou totiž propojeny všech-
ny byty, obchody a služby v Zåhra-
dě. Manažer projektu Zåhrada pro 
oblast služeb Jaroslav Vaculka dopl-
ňuje: „Pouhých pár kliknutí stačí k 
tomu, aby se majitel spojil s Centrem 
služeb, které zalarmuje údržbáře na 
opravu kapajícího kohoutku, osloví 
ochotnou důchodkyni z vedlejšího 
domu, která si ráda přivydělá žeh-
lením košil, nebo studentku ze sou-
sedního bytu kvůli pohlídání dětí či 
vyvenčení psa. Snadno a rychle zís-
ká informace o obsazenosti bazénu, 
předpověď počasí i programy kin či 
divadel v Lysé i okolí.“

„V současné době na developer-
ském trhu panuje situace, kdy se 
klienti v první řadě zajímají o cenu 

a slevy a již příliš nezkoumají, co 
všechno v ceně bytu jednotliví de-
velopeři nabízejí. Přitom to, jaké by-
dlení si za danou cenu lidé koupí, 
je pro jejich budoucí život zcela zá-
sadní. Člověk těžko bude spokojený 
ve velmi levném bytě, kde mu bude 
chybět občanská vybavenost v sou-
sedství, kde ho bude rušit hluk nebo 
odkud bude dlouze cestovat do prá-
ce či za zábavou,“ komentuje situa-
ci Michal Šourek a dodává: „Snaží-
me se naše heslo „Zåhrada – to je ži-
vot“ naplnit doslova. V projektu na-
bízíme klientům za přijatelné ceny 
veškerý komfort, kvalitu a komplex-
ní služby pro spokojené bydlení. Jak 
ukázal průzkum, lidé toto oceňují.“ 
Ceny bytů v projektu Zåhrada, pohy-
bující se v rozmezí od 2,6 mil. do ne-
celých 8 mil. korun, jsou pro maxi-
mální přehlednost uváděny již včet-
ně DPH a kompletního all–inclusi-
ve standardu. Ten zahrnuje napří-
klad výběr z několika variant řešení 
a barevnosti kuchyní včetně vestav-
ných spotřebičů, výběr ze sérií desig-
nových koupelen i podlah z přírod-
ního dřeva. K přízemním bytům pa-
tří předzahrádky nebo rozměrné za-
hrady až o velikosti 200 m2. Na bal-
konech majitelé najdou záhonky 
pro pěstování bylinek či okrasných 
květin a v každé kuchyni LCD pa-
nel s nabídkou centra služeb. Někte-
ré byty mají také krby. Celý projekt je 
řešen jako nízkoenergetický, takže 
obyvatelé ušetří na provozních ná-
kladech.

Další zajímavé údaje, mapují-
cí představy lidí o cenách kvalit-
ních bytů s dobrou infrastrukturou 
a komplexními službami, přines-
la tipovací soutěž na webové strán-
ce projektu. Jejím cílem bylo co nej-
přesněji odhadnout cenu bytu o ve-
likosti 3+kk ve druhém nadzem-
ním podlaží bytového domu Jas-
mín. Soutěže se zúčastnilo 340 zá-
jemců. Tipované ceny se pohybova-
ly v poměrně širokém rozpětí, celá 
čtvrtina soutěžících se ovšem trefi -
la do pouhé desetiprocentní odchyl-
ky od stanovené ceny bytu. Výherky-
ní soutěže se stala žena, která cenu 
bytu - 3.857.000 Kč včetně DPH 
- odhadla zcela přesně a získala tak 
30.000 Kč. „Výsledky potvrdily, že 
námi nastavené ceny vesměs odpo-
vídají očekáváním kupujících. Již 
nyní, před samotným zahájením vý-
stavby, je zájem o náš projekt velký 
a v naší infokavárně bývá často 
opravdu plno. A ačkoli konec roku 
nebývá vrcholem prodejní sezóny, 

od zahájení prodeje 15. listopadu 
máme za pouhé dva týdny již pět re-
zervací,“ konstatuje Michal Šourek. 

Kavárna CaféInfo je koncipovaná 
nejen jako příjemné místo k odpo-
činku a setkávání s přáteli, ale - jak 
už vyplývá z názvu - také k získání in-
formací o projektu. Pro zájemce po-
řádá i množství akcí a soutěží: od zá-
řijové bramboriády přes soutěž o 
nejkrásnější dýni až po návštěvu Mi-
kuláše. Od září rovněž funguje Klub 
Zåhrada, který svým dnes již 250 
členům nabízí množství výhod. Čle-
nem se v budoucnu stane každý oby-
vatel Zåhrady. Přihlásit se a čerpat 
výhody však již nyní může každý zá-
jemce. Portfolio slev a výhod se bude 
postupně významně rozšiřovat. 

O projektu Zåhrada:
Výstavba projektu Zåhrada je 

rozdělena do šesti etap, při kterých 
vznikne celkem 13 domů s 257 byty 
a Pasáž Zåhrada, dům s množstvím 
služeb a obchodů. První z etap za-
hrnuje dva bytové domy – Jasmín 
a Modřín - se 37 byty v dispozicích 
2+kk až 4+kk, kavárnou a dvěma 
dalšími prostory pro podnikání či 
práci z domova. Každý z bytů bude 
mít balkon nebo předzahrádku. Pro-
myšlené dispoziční řešení poskytuje 
dostatek soukromí i prostory pro trá-
vení společných chvil, což jistě oce-
ní například rodiny s dětmi. Všechny 
domy budou obklopeny rozlehlým 
zeleným parterem o rozloze téměř 
14.000 m2 s altány, vodními plocha-
mi a dětskými hřišti. Obyvatele ne-
budou rušit ani parkující auta, pro-
tože v podzemních garážích vznik-
ne 350 parkovacích míst. Pasáž 
s obchody a službami včetně bazé-
nu, pošty či wellness centra nebu-
de určena jen pro rezidenty, ale i pro 
kohokoli z širokého okolí. Standar-
dy jsou vybrány s ohledem na indi-
viduální potřeby a odlišné dispozice 
každého bytu. Na návrhu projektu se 
podílely čtyři architektonické atelié-
ry – MS architekti, Jiran Kohout ar-
chitekti, Projektil architekti a v ne-
poslední řadě Podlipný Sladký ar-
chitekti, kteří jsou autory domů Jas-
mín a Modřín. Výstavba první etapy 
bude zahájena v dubnu tohoto roku, 
dokončení je plánováno na březen 
2012. Na ni navážou další fáze vý-
stavby a celý projekt bude dokončen 
v červnu 2016. 

Crest Communications
M. Kukaňová, tel.: 222 927 111,

marcela.kukanova@crestcom.cz,
www.crestcom.cz,

www.zahradatojezivot.cz
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Za Lysou krásnější XXXX

V lednu možná tolik neoceníme záhon v Poděbradově/Mladé ulici u most-
ku přes drobnou vodoteč (u domu č. p. 1567), ale v červnu a červenci vypa-
dal úžasně. Je to záhon poměrně nenáročných trvalek – kosatců, denivek, pi-
voněk a kostivalů, místy doplněný rožcem a stálezeleným mahonem. Za běž-
ných okolností by zde rostl jen plevel a neposekaná tráva. Takže poděkování 
tamnímu zahradníkovi.

Stanislav Svoboda, odbor ŽP

Po Vánocích je určitě lepší inze-
rovat zprávu, že v říjnu 2010 bylo 
v zámeckém parku vysazeno něko-
lik nových druhů jehličnatých stro-
mů. Ze starých fotografi í je patr-
né, že zejména severozápadní lou-
ka jimi byla na začátku 20. stole-
tí vyšperkovaná. Vesměs se jed-
nalo o smrky, jedle a douglasky. 
V porostech pak byly hojně vysa-
zovány i borovice. Vzácnější druhy 
konifer se nám bohužel nepodaři-
lo dohledat. 

Čas běží a jehličnaté stromy se 
postupně na návětrné straně par-
ku vyvracely, byly zlámány větrem, 
sněhem nebo uschly v letních pří-
sušcích. Do října 2010 nám v par-

Co nám chybí v zámeckém parku?

ku zbyla již jen jediná solitérní 
douglaska, která však také musela 
být pro svůj bezpečnostní stav po-
kácena. 

Naopak se nám podařilo při pěs-
tebních probírkách objevit zajíma-
vý artefakt skupinové výsadby bo-
rovic lesních v lokalitě u černých 
vrat (nyní zde jsou tři stromy). 
Velmi podobný kompoziční prvek 
(ovšem z pěti borovic) jsme našli 
i v zámeckém parku Bon Repos. 
Proto předpokládáme, že výsad-
by byly založeny zhruba ve stejné 
době a byly iniciovány stejnou oso-
bou – zřejmě hrabětem Kinským 
po roce 1905, kdy Lysou, Benátky 
i Bon Repos koupil.

Výsadbou jsme tedy se zámec-
kým zahradníkem panem Kolář-
ským zahájili plánovanou obnovu 
skupiny borovic. Pod tři staré bo-
rovice lesní bylo vysazeno nových 
pět. Předpokládáme, že v časovém 
horizontu 15 – 20 let bude skupina 
novým a velmi zajímavým kompo-
zičním prvkem.

Druhou zakládanou plochou byl 
výběžek Bludnice severně od kap-
le. Do nově asanované plochy bylo 
vysazeno pět smrků východních 
(Picea orientalis), pět jedlí korej-
ských (Abies coreana), patnáct tisů 
a dva jedlovce (Tsuga canadensis). 
Skupina konifer bude barevně nej-
tmavší skupina severní louky a pro 
dosažení výrazného barevného 
kontrastu byla celá skupina dopl-
něna dvěma břízami Jacquemon-

tovými (Betula jacquemontii). Ty 
jsou na rozdíl od našich domácích 
bříz výraznější smetanovou barvou 
kůry a kompaktní korunou. Prin-
cip kombinace dřevin jsme v tomto 
případě převzali z úprav zámecké-
ho parku Sychrov, kde je kníže Ro-
han ve své sbírkové zahradě koni-
fer také aplikoval. 

K výsadbě poměrně málo uží-
vaných jedlovců jsme sáhli z dů-
vodu doplnění cca 30 let staré-
ho jedlovce a dotvoření tak den-
drologicky pozoruhodné skupiny. 
Protože jsou jedlovce vlhkomil-
né, byly vysazeny na okraj poros-
tu. Celou skupinu pak ještě plá-
nujeme dosadit kvetoucími keři 
a keři s výrazným podzimním 
zbarvením listů.

Stanislav Svoboda, odbor ŽP

DAŇOVÁ EVIDENCE - FYZICKÉ OSOBY
ÚČETNICTVÍ - PRÁVNICKÉ OSOBY

včetně zpracování mezd, intrastatu, 
uzávěrek, daňových přiznání
e-mail: vponcova@seznam.cz

mobil: 604 588 589
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K pozoruhodným stromům
v zámeckém parku náleží též
dva zástupci rodu dřezovec 
trojtrnný (Gleditsia triacan-
thos). Oba nalezneme ve sku-
pině stromů na nádvoří blíže 
k vrátnici (Loc: 50°12’9.367”N, 
14°50’2.559”E, Loc: 50°12’9.627”N,
14°50’2.811”E). V průběhu roku se 
jedná spíše o nenápadný strom se 
zpeřenými listy o 20 – 30 lístcích. 
Oproti původnímu botanickému 
druhu, který má na kmeni i větvích 
5 – 15 cm dlouhé jednoduché i vět-
vené trny, jsou naše stromy beztrn-
né (forma inermis). Dřezovec kvete 
v VI – VII nenápadnými nazelena-
lými květy uspořádanými do lat. 

Stromy v zámeckém parku III.

Myslivost a její význam v životě člověka

Vzhledově nás nejvíce zaujmou až 
v polovině prázdnin, kdy se na po-
měrně slabých větvích objevují plo-
ché, srpovitě zahnuté, 30 – 40 cm 
dlouhé lusky. Nejprve jsou svěže ze-
lené, při dozrání leskle temně hnědé. 

Stromy jsou cca 70 let staré 
a jsou 15 a 17 m vysoké. Obvod 
kmenů mají 151 a 177 cm. Dře-
zovce mají poměrně křehké dřevo 
a na větrných polohách trpí zlomy 
větví, což je i v našem případě bo-
hužel dosti patrné. Další dřezovce 
ve městě naleznete např. v Masa-
rykově ulici u autobusové zastávky 
v parku. Ty zde rostou od roku 
2003.

Stanislav Svoboda, odbor ŽP

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás v rám-

ci „Listů“ seznámil s prací našich 
myslivců v průběhu roku 2011 pra-
videlnými články.

Náměty jednotlivých kapitol bu-
dou čerpány z větší části z brožur-
ky „Obrana myslivosti“ autorů 
Doc. Ing. Feuereisela a Dr. Ing. Li-
bosvara a doplněny o osobní pohled 
na změnu myšlení spoluobčanů Ly-
secka na činnost našich myslivců – 
spoluobčanů.

Téměř tisíc let trvá a vyvíjí se čin-
nost, česky tak výstižně nazývaná 
MYSLIVOST.

Přesto se v současné době ob-
jevuje nemalé množství jedinců 
a společenských iniciativ, které bur-
cují celou společnost proti mys-
livcům a jejich činnosti v přírodě 
a mnohdy volající po úplném záka-
zu této tisíc let staré činnosti. Uve-
dené iniciativy se často zahalují do 
organizací chránících přírodu a zví-
řata. Jejich činnost a úsilí je charak-
teristické silným důrazem na eko-
centrismus a vlastní emoce, místo 
vědeckého poznání a seriózně ově-
řených faktů. Hlavní náplní jejich 
činnosti jsou demonstrace, protes-
ty, zákazy, petice, častá prezenta-
ce ve spřízněných sdělovacích pro-
středcích a represe proti těm, kdo 
s nimi nesouhlasí. Jejich činnost se 
časově vymezuje pouze na posled-
ních několik desítek let, a přesto se-
bevědomě chtějí rozbíjet to, co se 
tvořilo a ověřovalo lidskou společ-
ností po tisíciletí.

Je smutnou skutečností a chybou 
myslivců, že dnes velká většina spo-
lečností o smyslu myslivosti a lovu 
tak málo ví. Sdělovací prostředky 

veřejnost často informují o mysliv-
cích a myslivosti, pokud se stane 
nějaká tragédie nebo někdo z mys-
livců poruší zákon či meze dobrého 
chování. Je to stejné, jako kdyby in-
formace o motorismu představova-
ly jen zprávy o nehodách a chová-
ní neukázněných a podnapilých ři-
dičů.

Současnou realitou bohužel je, že 
se obecně snižují znalosti o příro-
dě, zoologii a myslivosti u velké vět-
šiny našich spoluobčanů. Daleko 
méně než v minulosti lidé čtou. Vý-
sledkem je pak to, že případné dis-
kuse o myslivosti se často vedou jen 
na úrovni emocí a nedostatečné od-
borné argumentace.

Myslivci zaskočeni silnou pro-
timysliveckou mediální kampaní, 
podporovanou často i politickou 
propagandou, se velmi málo dove-
dou bránit a seriózně svoji činnost 
obhajovat. Podrobeni kritickému 
pohledu současné společnosti mu-
síme myslivost nejen podle vědec-
kých, etických a ekologických zá-
sad provozovat, ale v zájmu jejího 
zachování do budoucnosti i kultivo-
vaně propagovat a bránit před celou 
občanskou veřejností.

Lov a jeho význam

V poslední době slyšíme často 
ve sdělovacích prostředcích názor 
o nemorálnosti, nehumánnosti 
a nepotřebnosti lovu zvěře. Zdů-
vodňováno je to tím, že příroda si 
vše uspořádá. Nositeli těchto myš-
lenek či názoru jsou prezentováni 
většinou samozvaní ochránci příro-
dy a ekologové, z nichž někteří ne-
dovedou ani defi novat, co to ekolo-

gie je. Pokusme se z dostupných li-
terárních pramenů zrekapitulovat 
dosavadní vědomosti o lovu od po-
čátku lidské existence do součas-
nosti.

Žádný vzdělaný člověk nepopí-
rá, že lov byl po miliony let jedním 
z hlavních zdrojů masité potravy 
pro člověka.  Člověk je velmi přizpů-
sobivý všežravec. Není možné, aby 
se živil celý život výhradně masem 
nebo výhradně rostlinami. Vegeta-
riánské názory lze považovat jen za 
fi lozofi cký směr či náhled na výživu 
v souvislosti s odporem usmrcovat 
jakékoliv živočichy.

Živočišné bílkoviny obsahu-
jí však také mléko, mléčné výrob-
ky, vejce, případně také různá vý-
vojová stádia hmyzu, ryb a obojži-
velníků. Těmito produkty mnozí ve-
getariáni nahrazují masitou potra-
vu. Známý je například význam ži-
vočišných bílkovin pro vývoj mozku 
u dětí. Rostoucí dítě potřebuje čtyři-
krát víc živočišných bílkovin než do-
spělý jedinec. Příkladem vlivu po-
travy na stavbu a velikosti těla mo-
hou být populace lidí středního svě-
ta, trpící nedostatkem živočišné po-
travy v porovnání s evropskou po-
pulací. Miliony lidí trpící v součas-
ném světě podvýživou jsou oběť-
mi nedostatečné, omezené rostlin-
né výživy. V průběhu svého vývo-
je si člověk geneticky zakódoval ur-
čité schopnosti, které mu pomáha-
ly přežít. V začátcích vývojové ces-
ty člověka přešli naši prapředci od 
sbírání plodů jako základního zdro-
je obživy k lovu. Lov kořisti, vyža-
dující spolupráci, se stal záležitos-
tí fyzicky zdatnější mužské části po-
pulace. Ženy s dětmi a starší členo-

vé tlupy nemohli doprovázet loví-
cí muže a bylo nutno pro jejich bez-
pečnost vytvořit první sídliště.  Zvý-
šila se dělba práce. Muži se speci-
alizovali na lov a ženy na sběr po-
travy. Miliony let přirozeného vý-
běru hluboce vtiskly potřebu lovu 
do našeho genetického kódu. Více 
u mužů a méně u žen. V současnos-
ti se již málokde na světě praktikuje 
lov jako podmínka přežití. To však 
nic nemění na tom, že v každém 
z nás dřímá ukryt lovecký pud na-
šich předků. Protože původní lov 
o přežití téměř vymizel, často jej 
dnes nahrazujeme jinými aktivita-
mi, které jej symbolizují. Pro větši-
nu lidí je to například práce, při kte-
ré výdělek nahrazuje kořist přináše-
nou lovcem domů své rodině. Pro 
jiné sport a pro další současné zába-
vy. Ve vyspělé společnosti se skuteč-
nému lovu prakticky věnuje malá 
část populace.

Přechod k loveckému způsobu 
života měl nemalý význam i pro vý-
voj samotného člověka. Tato změ-
na vedla k větší spolupráci, k vět-
ší sdělnosti, větší obratnosti a inte-
ligenci. Pravěký člověk musel pře-
mýšlet, jak ulovit silnější a pohyb-
livější zvěř. Vymýšlel pasti, zbra-
ně a organizaci lovu. Nutnost lep-
šího dorozumívání při lovu měla 
za následek zdokonalení řeči slovy 
a značkami v terénu, což je v ko-
nečném důsledku projevilo i vzni-
kem písma. Ne náhodou jsou doj-
my z lovu námětem kresby zvě-
ře a loveckých výjevů ze známých 
prehistorických jeskynních maleb, 
první neumělé plastiky a rytiny do 
přírodních materiálů.

Pokračování na str. 19
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  Zveme Vás do novì otevøené prodejny
    (Masarykova 1739 - ÈERVENÁ BUDOVA ve dvoøe)

  Present U Libušky / Masarykova 1739 / Lysá nad Labem

 

                  (Masarykova 1739 - ÈERVENÁ BUDOVA ve dvoøe)

   Èerstvì otevøený foto-atelier www.fotolysa.cz

ATELIER OTEVØEN:   pondìlí - ètvrtek od 9.00 do 16.00 hodin

Po dohodì je možné fotografování i mimo pracovní dobu (veèer/víkend)

   FotoLysa / Masarykova 1739 / Lysá nad Labem / Tel.: 733 731 553

          www.fotolysa.cz

   * trièka, brašny, tašky, klíèenky

   * kinofilmové fotoaparáty Lomography

   Vtipné a originální dáreèky pro ženy, muže i dìti.

 Na vaší návštìvu se tìší Libuška Luèíková

   * nìco z porcelánu

   * autorské šperky

   * tradièní kovové hraèky

 PRESENT U Libušky!

Nakupujte vtipnì 

a s radostí!!

Fotografujeme a zachycujeme Vás, vaše dìti, rodièe, prarodièe,
ale i vaše zvíøecí miláèky, 

protože jen vzpomínka a tím pádem i fotografie je vìèná...

FOTO-ATELIER

Postupem vývoje člověk čás-
tečně nahradil získávání masa lo-
vem zemědělskou činností, kte-
rá započala v rozmezí 8000 
- 4000 př. n. l. Lov začal nově pl-
nit i funkci obrany vlastních stád 
zvířat před velkými šelmami 
a byl zdrojem kožešiny jako sou-
částí oděvů. Následkem zeměděl-
ské činnosti ale ubývá zvěře. Lo-
vecká společnost lidí poměrně rov-
noprávná a nemajetná se usadila 
na vhodném místě pro zemědělství 
a zde se zákonitě začal diferenco-
vat majetek a zemědělská práce. Ve 
všech mužích zůstal svobodomil-
ný lovecký pud, ale provozovat jej 
bylo povoleno v nově organizova-
né zemědělské společnosti jen těm, 
kteří vládli a měli majetek ve formě 
území či zbraní. Možná, že v této 
době se zrodili i první pytláci. A tak 
by bylo možné popisovat lov v prů-
běhu tisíciletí a staletí až k dnešku. 

Zastavme se tedy až v součas-
nosti. Původní středoevropský pra-
les je změněn na les umělý, kromě 
několika rezervací v národních par-
cích a zbytek ploch se středoevrop-
skou stepí je změněn na polní země-
dělskou krajinu, jejíž rostlinný po-
kryv je zhruba z osmdesáti procent 
pokryt rostlinami z jiných kontinen-
tů (obiloviny, kukuřice, slunečnice, 
řepa, vojtěška atd.). V této rostlin-
ným pokryvem a navíc stále expan-
dující zástavbou změněné krajině 
jsme udrželi původní druh zvěře 
a dovezli také nové druhy zvěře. Ně-
které tyto druhy žijí ve středoevrop-
ském prostoru tak dlouho, že je vět-
ší část obyvatelstva ani za nepůvod-
ní nepovažuje (bažant, daněk, muf-
lon). Tuto zvěř chceme v odpovída-

jících stavech v krajině udržet, pro-
tože má význam hospodářský i kul-
turní.

Postupem staletí člověk vyhubil 
masožravce jako své konkurenty, 
a to především velké šelmy. A to 
také tím, že jim vzal životní pro-
stor a potravu. Tím, že mýtil lesy 
a civilizoval volnou krajinu a hos-
podářská zvířata uzavíral do zdě-
ných stájí. Zůstaly jen menší šel-
my, které se uměly nejlépe při-
způsobit soužití s člověkem (liš-
ka, kuna skalní). V poslední době 
se v evropské krajině nežádoucně 
rozmnožují člověkem nově zavle-
čené druhy, jako jsou psík mýva-
lovitý, mýval severní, norek ame-
rický a nutrie říční. Nevíme, zda 
se nám nevymknou z kontroly sta-
vy krkavce velkého, kormorána říč-
ního a bobra evropského. Ale i ně-
které druhy spárkaté zvěře nemají-
cí přirozené reducenty či nepřátele 
mají schopnost se v současné kraji-
ně přemnožovat tak, že mohou po-
škozovat lesní porosty a zeměděl-
ské kultury (divoká prasata, jelen 
lesní, sika japonský). 

Životní prostředí zvěře se stá-
le zmenšuje zástavbou sídlišť, prů-
myslových zón, komunikací a vý-
razně se narušují i migrační cesty 
zvěře za potravou a za jedinci své-
ho druhu v období přirozené repro-
dukce. V takto stále více omezeném 
prostoru už je existence masožrav-
ců více než problematická. A jedině 
člověk je schopný prostřednictvím 
lovu zajistit druhovou a početní re-
gulaci zvěře. 

Edvard Blahut,
myslivecký hospodář

MS Lysá nad Labem - Černava

Pokračování ze str. 18

Ohlédněme se zpět za prvním 
adventním víkendem a s ním spo-
jené rozsvícení našeho vánočního 
stromu na Husově náměstí.

Letošní program byl oboha-
cen o vyhlášení vítězů soutěže 
„Vánoční ozdoba 2010”. Rády 
bychom poděkovaly všem ak-
tivním účastníkům soutěže, a to 
v první řadě dětem za jejich 
krásné a nápadité výrobky a také 
jejich rodičům a učitelům za 
pomoc a podporu. Velký dík 
patří také naší odborné po-
rotě, která měla nelehký úkol 
spravedlivě ohodnotit prá-
ce všech soutěžících. Nesmí-
me opomenout i sponzory této 

akce, kteří přispěli krásnými 
a hodnotnými dary: město Lysá 
nad Labem, cukrárna Campie-
lo p. Mareš, papírnictví pí. No-
váková, drogerie Dezeta pí. Her-
clíková, knihkupectví Cesta 
p. Hadáček, obchod s dřevěný-
mi hračkami Pinoccio, papír-
nictví Ambrož. Naše poděková-
ní patří také p. Rašinovi a muzeu 
B. Hrozného za poskytnutí 
výstavních prostor. Věříme, že 
se Vám naše myšlenka líbila 
a kdo ví, třeba se z ní stane 
každoroční tradice našeho krás-
ného města.

Martina Havelková 
a Taňa Babinská, organizátorky

Vánoční ozdoba 2010 - poděkování
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Paní Helena Hyblerová se již de-
vět let věnuje canisterapii. Posled-
ní rok do Domova pod lipou v Lip-
níku vozí speciální druh králíčků. 
S rozhovorem souhlasila pod pod-
mínkou, že povídání bude přede-
vším o klientech a jejich zvířecích 
kamarádech. 

Zaměstnanci Domova v Lipníku 
se starají o 30 dětí s mentálním či 
kombinovaným postižením. Pracov-
ní tým slouží v nepřetržitém provo-
zu a čítá paní ředitelku, pět zdravot-
ních sester, vrchní sestru, 9 vychova-
telů, vrchního vychovatele a sociální 
pracovnici. Klienti zde pobývají tý-
denně či celoročně. 

Jaké plemeno psů používáte pro 
canisterapii a jak na ně klienti re-
agují?

Vlastním sedm pejsků, ale pou-
ze dva z nich jsou k tomuto účelu 
vhodní. Používám zlatého retrívra 
a labradorku. Canisterapií se za-
bývám devět let. Klienti mají o psy 
ohromný zájem. A nejen o ně. Sta-
rají se i o králíčky a chodíme krmit 
koně.

Zmínila jste králíčky. Dají se vy-
cvičit tak, aby byli krotcí? Jakou 
metodu používáte?

Králíčky sama chovám. Jedná 
se o speciální plemeno zvané krát-
kouchý zakrslý teddy. Tento zvlášt-
ní druh s rodokmenem byl vyšlech-
těn pro malé děti. Samička pochází 
z Německa, tatínek Hledík z České 
republiky. Samozřejmě je potřeba 
děti naučit, jak s králíky zacházet. 
I když jsou vyloženě krotcí a klidní, 
je potřeba umět techniku správné-
ho přenášení, aby neškrábali zad-
níma nohama. Jak vidíte, děti vše 
zvládají s přehledem. Starají se o 
králíčky, hladí je, chovají na klíně... 
Králíčky do domova vozím proto, 
že pejskové stárnou.

A výsledky?

Zvířata pomáhají klientům z Lipníka

Rozhodně jsou! My sice psy-
chicky a tělesně poškozené děti ne-
polohujeme, protože nemáme k to-
muto účelu rehabilitační pracov-
nici, ale zaznamenáváme úspěchy 
psychologické. Především v podo-
bě zklidnění hyperaktivních dětí. 
Zvířata rovněž podporují nemlu-
vící ve znakové řeči. Klienti sdělu-
jí, že přinesou králíčka, že ho chtě-
jí pochovat... Stává se, že dítě, kte-
ré má odjet na víkend domů, poci-
ťuje nervozitu. Dostane králíčka na 
klín a vydrží hodinu v klidu. 

Vědí děti, jak se o králíčky starat?
Ano. Používají krmivo pro zakrs-

lá zvířata, kartáčují, mění vodu...
Děláte i hipoterapii?
Co se týče koní, chodíme s dět-

mi na procházku. Pomocí malých 
zelených konviček koníky napáje-
jí. Konici jsou mí – dva hafl ingové 
a americký klusák. Na hiporehabi-
litaci si zatím netroufáme. Do bu-
doucna bychom určitě rádi, avšak 
postrádáme tým dobrovolníků a 
fyzioterapeuta. Pracujeme v nároč-
ném třísměnném provozu. Muse-
li bychom opatřit klidného koně. 
Denně pohybovat, cvičit práci na 
dvou dlouhých lonžích, přistupo-
vání k rampě... To je velice složi-
té. Za tímto účelem klienti jezdí do 
Milovic. 

Prozradíte své vzdělání a absol-
vované zkoušky?

Jsem vyučená švadlena. Pro so-
ciální práci bylo nutné doplnit re-
kvalifi kační kurz v Praze. Dal-
ší vzdělávací kurzy mne čekají. 
Osvědčení pro canisterapii jsem 
získala u paní Grocholové. Víte, 
ony zcela akreditované zkoušky 
na canisterapii snad ani neexistu-
jí. Výcvik pořádají třeba Pomocné 
tlapky a další organizace. Avšak 
mnoho otázek s canisterapii spja-
tých není dořešeno. Například po-

jištění. Proto ji mnoho lidí dělá 
dobrovolně, bez nároku na fi nanč-
ní ohodnocení. 

Psi rovněž procházejí výcvikem?
Povinně. Zkouška probíhá tak, 

že pes zůstává v klidu s pánem i 
ostatními psy, nesmí štěkat, bát 
se, leknout otevřeného deštníku, 
člověka s berlemi či na kolečko-
vém křesle... A probíhá překážko-
vou dráhu. 

Jaké další aktivity nabízí domov 
dětem?

Kromě zvířátek například mu-
zikoterapii, kroužek vaření, kera-
mickou dílnu, vazbu květin... Naše 
sociální pracovnice vede kroužek 
navlékání korálků. Děti se rády 
starají o zahradu a skleník.

A Vánoce?
Programy plánujeme mnoho 

týdnů dopředu. Oslavili jsme čer-
ta s Mikulášem, přijelo maňásko-

vé divadlo, byl masopust a maškar-
ní ples. (Štědrý večer většinou or-
ganizujeme dříve, než týdenní děti 
odjedou domů. Dostanou salát, ří-
zek, klobásu... A k tomu probíhá 
posezení s bývalými pracovníky 
domova a rodiči.)

Mohou běžní občané dětem v do-
mově pomoci? Třeba přinést dárky, 
oblečení?

Jednou ročně plánujeme den 
otevřených dveří. (Po domluvě sa-
mozřejmě není problém přijít kdy-
koli.) Lidé nosí hračky, oblečení... 
Ale v zásadě děti mají vše, co po-
třebují. Obecně je jakákoli pomoc 
vítaná (fi nanční). Sponzorské dary 
je potřeba řešit přes paní ředitel-
ku. Vzpomínám na jedny Vánoce, 
kdy přispěl ČEZ – děti tehdy do-
staly vše, co si namalovaly. To bylo 
moc hezké.

Andrea Pencová

Odbor školství a kultury Městského úřadu v Lysé nad Labem 
vyzývá občanská sdružení, sportovní a společenské organizace 
Lysé n. L., které celoročně pracují s dětmi do 18 let, aby nejpoz-
ději do 31. 1. 2011 podávaly své žádosti o dotaci na činnost orga-
nizace pro r. 2011.

Formuláře žádostí naleznete na webových stránkách města: 
http://www.mestolysa.cz/odbory/odbor-skolstvi-a-kultury/for-
mulare

Případně si je můžete vyzvednout na odboru kultury.

Výzva sportovním
a společenským organizacím
k podávání žádostí o dotace

na činnost s dětmi

Ceny rámečkové sloupkové inzerce v Listech
  +DPH 20%
1 strana (A4)  4 000 Kč  800 Kč
1/2 str. (A5)  2 000 Kč  400 Kč
1/4 str. (A6)  1 000 Kč  200 Kč

š. x v.
9 x 10 cm     839 Kč  168 Kč
9 x 9 cm     757 Kč  151 Kč
9 x 8 cm     675 Kč  135 Kč
9 x 7 cm     593 Kč  119 Kč
9 x 6 cm     511 Kč  102 Kč
9 x 5 cm     429 Kč    86 Kč
9 x 4 cm     347 Kč    69 Kč
9 x 3 cm     265 Kč    53 Kč
9 x 2 cm     183 Kč    37 Kč
9 x 1 cm     100 Kč    20 Kč
9 x 0,5 cm (1 řádek) ZDARMA!

Uzávěrka je vždy 5. dne v předchozím měsíci!

Sleva při opakování inzerátu 3x a více - 20%!

Při platbě na fakturu uvádějte při objednání fakturační
adresu, IČO a DIČ. Inzerci je možno zaplatit i v hotovosti 
v pokladně MěÚ.
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Nymburský Pohár 2010-11 VK Kostomlaty

POŘADÍ                              SETY  MÍČE 
1. Lysá n. L. C 6:1        150:99
2. Kostomlaty n. L.              5:2       125:101
3. Sadská                                 2:5         89:125
4. Benátky n. J.                     1:6       105:150

Volejbal ženy

Veslaři v listopadu

Letní sezona skončila a ta zim-
ní začala hned vzápětí. V listopadu 
jsme se zúčastnili dvou závodů na 
veslařských trenažérech. 

Na začátku měsíce to byl První 
závod českého poháru dorostenců 
a starších. Kromě Matěje Pertlíka, 
který se umístil na třetím místě 
v kategorii juniorů, zůstali naši 
závodníci vždy těsně za stupni 
vítězů jako například Barbora 
Dvorská nebo Antonín Mareš, oba 
shodně skončili čtvrtí. Mezi vete-
rány byl Pavel Sláma na prvním 
místě.

Dalším zajímavým závodem byl 
Triatlon v Lounech. Vždy se jede 
na veslařských trenažérech, násle-
duje rotoped a běh. Žáci mají tra-
tě dlouhé 500 m na trenažéru, 
1000 m na kole a 400 m běhu. Do-
rostenci a starší pak 1000 m tre-
nažér, 2000 m kolo a 800 m běh. 
Na tyto závody již tradičně vyjíždí 
celý náš oddíl včetně těch nejmlad-
ších. V silné konkurenci jsme se ne-
ztratili. Všichni naši závodníci bojo-
vali a výsledkem byla sklizeň medai-
lí. Výsledky jsou v přiložené tabulce. 
Během těchto závodů dochází též 
k vyhlášení Labského poháru o nej-
lepší veslařský klub na Labi. Po pě-

Halový triatlon Louny
Umístění našich závodníků
kategorie jméno  umístění
žákyně mladší Kodešová 12
 Lomová 13
žáci mladší Céza 8
 Rechtig 11
 Michal 13
 Melichar 15
 Chloupka 24
žákyně starší Marešová 1
 Ryšavá 2
 Sloupová 4
 Krumpholcová 6
 Babecová 10
 Vrátilová 13
žáci starší Novotný 15
 Vlček 29
 Roháček 38
žákyně starší Šoukalová 4
 Lambertová 8
 Hamerová 19
2001 a mladší Šoukalová 4
dorostenky Dvorská 1
 Hradecká 2
 Novotná Michala 5
 Novotná Veronika 6
dorostenci Hollas 1
 Kyncl 3
 Ryšavý 11
 Mareš 15
 Vrátil 18
juniorky Zoubková 1
 Košnářová 2
junioři Pertlík 2
ženy Čmugrová 3

1. kolo Českého poháru na trenažérech
Umístění našich závodníků
kategorie jméno  umístění
dorostenky Dvorská 4
 Nebáznivá 5
 Hradecká 6
 Novotná Veronika 12
dorostenci Mareš 4
 Ryšavý 8
 Vrátil 12
juniorky Košnářová 12
junioři Pertlík 3
veteráni Sláma 1

tileté nadvládě mělnického veslo-
vání tento pohár vyhrál náš klub. 
Opět se potvrdila stoupající úroveň 
lyského veslování.

V listopadu též proběhla val-
ná hromada klubu, kde vzhledem 
k vzrůstajícímu počtu dětí a tím 

i práce, byl odsouhlasen návrh na 
rozšíření počtu členů výboru klubu 
o dva. Tímto krokem bychom chtě-
li zkvalitnit naši činnost a zajistit tak 
další rozvoj veslování v Lysé nad La-
bem.

Jiří Kyncl
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Máme za se-
bou nejkrás-
nější svátky v
roce, Vánoce,
které ale spo-
lu s rodinnou 

pohodou, návštěvami přátel, mi-
lými dárky pod vánočním stromeč-
kem s sebou přinášejí častou oba-
vu: jak zvládnout tu přemíru dob-
rot bez nabrání na váze? A zároveň 
předsevzetí, jak hned od ledna za-
čneme hubnout.

Pokud začínáte hubnout kaž-
dým rokem, každého prvního, kaž-
dé pondělí a veškeré pokusy končí 
po několika dnech velkým zklamá-
ním, udělejte letos změnu a přijď-
te do kolektivu. Nestresujte se! Za-
čněte letos jinak, bez hladovění 
a zdravě. Poradíme vám, odhalíme 
skryté příčiny vaší nadváhy a po-
můžeme vám je odbourat. Zdra-
vý životní styl a ozdravení celého 
vašeho organizmu po vánočních 
svátcích a před jarem je jistě po-
třebné a žádoucí, ale bez odborné-
ho vedení se nemusí dostavit pat-
řičný a dlouhodobý efekt. 

Proto vám nabízíme novoroční 
relaxačně-redukující kurzy hubnu-
tí v příjemném kolektivu za odbor-

Do nového roku bez stresu z nadbytečných kil se STOBem a s úsměvem
ného dozoru, doplněné o příjemný 
pohyb pod dohledem zkušené cvi-
čitelky. Kurz trvá 3 měsíce a za tu 
dobu máte možnost nejen změnit 
svůj životní styl, zredukovat váhu 
a vytvarovat postavu, naučit se se-
stavit zdravý a přitom chutný jí-
delníček, seznámit se s vhodnými 
potravinami pro snížení a udrže-
ní váhy, ochutnat je, ale především 
nejste na hubnutí sami.

Jako motivaci jsme pro vás při-
pravili soutěž o proměnu:

,,HUBNEME PRO KRÁSU“  

Do akce se mohou zapojit všech-
ny účastnice lednových kurzů sni-
žování nadváhy Stob. Výherkyní 
se stane nejúspěšnější absolvent-
ka. Změna image bude zahrnovat 
změnu účesu, vizáže a stylu oblé-
kání.

Kurzy začínají 16. ledna 2011
v 17.00 hodin v ZŠ Bedřicha 
Hrozného.
Na proměně se podílejí:                                                                            
-  kosmetika Pavla Olachová,
    Masarykova 1793/2 – 1. patro,   
    Lysá nad Labem
-  kadeřnické a nehtové studio 

    Milada, Zahradní 1020,
    Lysá nad Labem
-  obchod Maple,
    Masarykova 739,
    Lysá nad Labem      
                                     

A jedna rada na závěr: člověk 
je tvor společenský, pobavit i učit 
se, cvičit i hubnout, na to nemá 
cenu být sám.

Přihlášky: 
Renata Zápotocká - výživový po-
radce, obchod Maple, Masaryko-
va 739, Lysá nad Labem
www.vyzivovyporadce-hubnutí.cz
tel.:  775 246 033

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

19.00 hod. – 20.00 hodin
POWER JÓGA
= pohodové, pomalé cvičení pro všechny... Důraz je kladen hlavně na 
sílu a ohebnost. Power jóga je proto fyzicky náročnější než tradiční 
jóga a může proto pomoci i při hubnutí nebo udržení váhy.
Stejně jako tradiční jóga odbourává i power jóga stres, zklidňuje ner-
vový systém a rozvíjí rovnováhu a koordinaci pohybů. Další výho-
dou power jógy je, že se nezaměřuje pouze na hlavní svalové skupi-
ny, ale také na hluboko uložené stabilizační svaly, které pomáhají dr-
žet rovnováhu, zachovávají správné držení těla a napomáhají udržet 
zdravé klouby a páteř. Toto cvičení doporučováno též fyzioterapeu-
ty při bolestech zad.
Power jóga: 700 Kč (10 lekcí za zvýhodněnou cenu)
                      100 Kč (za jednu lekci, platba na místě)

20.00 hod. – 21.15 hodin
P – CLASS x BODYSTYLING
= je silově vytrvalostní trénink zaměřený na posílení hlavních svalo-
vých skupin a hlavně na tvarování problémových partií celého těla. 
Kombinací posilovacích a protahovacích cviků si nejen svou postavu 
vylepšíte, ale zpevněním svalů a zvýšením kondice můžete přispět 
k odstranění některých zdravotních problémů (bolesti zad). Cvičí se 
s vahou vlastního těla, s posilovacími gumičkami a lehkými činkami. 
Pro všechny, co chtějí zhubnout a vytvarovat svoje tělo...
Bodystyling: platba lekce na místě = 55 Kč

V pondělí 17. 1. od 20.00 hodin
BŘICHO SPECIÁL

             
S sebou: podložku na cvičení, ručník, pití bez bublinek, sportovní 
obuv, mikinu

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

tel.: 721 658 766

PONDĚLKY

Trénování paměti
10. 2. 2011 – 14. 4. 2011

10 lekcí každý čtvrtek od 15.00 do 16.30 hodin

U Vodárny 1935, Lysá nad Labem

cena za lekci 90 Kč (lze platit každou lekci zvlášť nebo si předplatit 
libovolný počet lekcí)

Ptejte se na cokoliv o trénování paměti:
Zuzana Viktoriová, tel.: 603 735 761, zuzana.viktori@seznam.cz

Po - Pá: 16 - 20 h | So, Ne, svátky: 8 - 20 h

František Bodnár , Pod bradova 1714,
Lysá nad Labem, tel.: 723 504 557

r zné druhy pro tuzemské
i zahrani ní automobily
nabízíme montáž nové baterie
a odebrání staré

PRODEJ AUTOBATERIÍ
a MOTOBATERIÍ


