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Pranostiky:
V březnu prach a v dubnu bláto
- sedlákovi roste zlato.

Na sv. Izidora (4. 4.) oráče            
i ptáče si radostí zaskáče.

Sv. Jiří (24. 4.) zvítězil nad saní, 
zvítězí i nad zimou.

Přestože duben často sípá a větrem 
duje, teplé dny již přislibuje.

město Lysá nad Labem a okolí                            www.mestolysa.cz                                                           Cena: 9 Kč                                        4 /2011

KULTURNÍ  PAMÁTKA
V   OKOLÍ  LYSÉ  N.  L. 

Areál zámku
Bon Repos
Poblíž obce Čihadla se nachá-
zí zámecký areál Bon Repos, 
který vděčí za svůj vznik 
F.  A. Šporkovi, který zde po 
roce 1715 začal budovat pozo-
ruhodné sídlo. Kromě rozjímání 
se zde Špork oddával lovu ptáků.

Významný den města
a předání vyznamenání

Na pátek 4. 3. 2011 připadlo 720. výročí dne, 
kdy česká královna Guta Habsburská udělila své-
mu správci Rudlínovi glejt (kopie listiny visí v zase-
dací místnosti radnice), podle něhož byla Lysá nad 
Labem vysazena na emfyteutickém právu. S tro-
chou zjednodušení lze datum 4. 3. 1291 považo-
vat za den povýšení osady na město. Proto byl ten-
to den vybrán jako významný den města, u jehož 
příležitosti budou udělována vyznamenání města. 
Těmito slovy zahájil v pátek odpoledne pan staros-

ta Mgr. Jiří Havelka malou slavnost, jíž předcháze-
lo projednávání návrhů na ocenění v radě a zastu-
pitelstvu města.

Rada schválila udělení čestné medaile Města 
Lysá nad Labem II. stupně panu Jiřímu Vetešníko-
vi, veliteli požární stanice Nymburk, za příkladnou 
spolupráci s městem Lysá n. L. v oblasti požární 
ochrany. Další medaile II. stupně patří panu Tomáši 
Steinbachovi za 40 bezpříspěvkových odběrů krve. 

VELIKONOČNÍ VELIKONOČNÍ 
KONCERTKONCERT

25. 4. 2011 v 16.25. 4. 2011 v 16.00 00 hod.hod.
kostel sv. Jana Křtitelekostel sv. Jana Křtitele

v Lysé nad Labemv Lysé nad Labem

Účinkuje :
MUSICA DOLCE MUSICA DOLCE 

VITAVITA 
Jana Jehličková - KunertováJana Jehličková - Kunertová

– soprán, j. h.

 Daniela DemuthováDaniela Demuthová 
– mezzosoprán

Žofi e Vokálková Žofi e Vokálková 
– fl étna

Zbyňka ŠolcováZbyňka Šolcová
– harfa

vstupné dobrovolné

Pokračování na str. 7
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Informace z jednání rady a zastupitelstva města

Pokračování na str. 3

1. zasedání zastupitelstva měs-
ta se konalo 23. 2. 2011. Od mi-
mořádného zasedání uplynul ne-
celý den a na zastupitele čeka-
ly tři desítky bodů. Po zahájení 
a kontrolní zprávě dostal slovo 
pan Ing. arch. Šourek, který pří-
tomné seznámil se stavem projek-
tu „Zåhrada“. Je vydáno staveb-
ní povolení na komunikace a vo-
dohospodářské objekty, během 
dubna bude vydáno stavební po-
volení na pozemní stavby. Na při-
pravované byty je již 8 rezervací, 
což je polovina potřebného počtu 
k tomu, aby banka uvolnila na pro-
jekt peníze. Předpokládá se, že 
v květnu se začne stavět. Na při-
pomínku Ing. Gregora, že nasaze-
ná cena za byty je příliš vysoká, od-
pověděl Ing. arch. Šourek, že ceny 
jsou uvedeny od listopadu 2010 na 
stránkách projektu, stejně tak jako 
etapy výstavby. Ceny odpovídají 
užitné hodnotě bytů, u některých 
z nich bude součástí i venkov-
ní plocha. Pokud se týká objektu 
hlavní prodejny nebo menších pro-
vozoven, není zatím uzavřena ani 
jedna pevná smlouva.

Dotazy k této části programu 
již nebyly, a tak mohli zastupitelé 
jednat o bloku sedmi bodů, týkají-
cích se věcných břemen. Hned prv-
ní z nich vyvolal diskusi, neboť se 
jednalo o souhlasu se stavbou ka-
nalizační přípojky pro Králíčkovu 
vilu v Litoli. Pan Bc. Eliška kriti-
zoval fi rmu ARS Altmann Praha, 
že neplní povinnosti, které na sebe 
vzala právě v souvislosti s archi-
tektonicky cennou kubistickou vi-
lou. Pan starosta oponoval a uve-
dl, že v poslední době fi rma spo-
lupracuje s městem a právě kana-
lizace je signálem toho, že to fi rma 
s opravou vily myslí vážně. Pak už 
souhlasu nic nestálo v cestě, stej-
ně jako u následujících čtyř bodů. 
V šestém bodu pan Mgr. Fajmon 
kritizoval uložení kabelu el. vede-
ní do polní cesty, mohlo by to být 
překážkou při budování lokality 
Drážky a doporučuje na tuto část 
vedení uzavřít plánovací smlouvu. 
Paní Ing. Čížková potvrdila, že zá-
ležitost byla projednána ve staveb-
ní komisi a případná kolize s ko-
munikací je smluvně upravena tak, 
že pokud kolize nastane, ČEZ Dis-
tribuce zajistí přeložku na vlastní 
náklady. Poslední bod tohoto blo-
ku se týkal již hotové stavby elek-
tropřípojek k domům v Luční ulici 
a schválení proběhlo bez připomí-

nek. Bod č. 8 byl formálního cha-
rakteru a znamenal souhlas zastu-
pitelstva s tím, že smlouvy o věc-
ných břemenech platí i po převo-
du pozemku ze zjednodušené evi-
dence do obnoveného katastrální-
ho operátu. V bodu č. 9 zastupitel-
stvo schválilo bezúplatný převod 
části pozemku paní Ing. Jany Plo-
cové z Prahy 5 o výměře 52 m2 na 
město. Tato část bude použita na 
stavbu komunikace.

V bodu č. 10 se jednalo o směnu 
2 stejně velkých pozemků o výmě-
ře 95 m2 poblíž dostihového závo-
diště. Bod lze charakterizovat jako 
„boj o mostek“. Při stavbě nové-
ho oplocení dostihového areálu se 
zjistilo, že původní mostek přes 
potok Černava, ležící na obecní 
cestě, byl zchátralý, a tak byl těsně 
vedle postaven nový mostek, ale už 
na pozemku pana Palyzy. Ten na-
vrhl směnu svého pozemku s most-
kem za jiný obecní pozemek o stej-
né velikosti. Pan Mgr. Fajmon po-
ukázal na to, že obec by měla za-
chovat síť původních cest a smě-
nu pozemků nedoporučil. Materiál 
se tak vrací zpět do rady k novému 
projednání a hledání jiného řešení.

V bodu č. 11 zastupitelstvo 
města schválilo prodej pozemku 
452 m2 mezi ulicemi Družstevní 
a Na Zemské stezce paní Ludmi-
le Novákové, a to za cenu dosaže-
nou obálkovou metodou ve výši 
1 600 Kč/m2. V dalším bodu se 
projednával prodej pozemku 
o něco většího – 732 m2 poblíž vod-
ní elektrárny Tři chaloupky. O po-
zemek, jde o přístupovou komu-
nikaci, má zájem fi rma Predax fi -
nance z Prahy 10, která elektrár-
nu provozuje. Diskuse ukázala 
různost názorů a nakonec zvítězi-
la opatrnost. Mohlo by se stát, že 
by fi rma v budoucnu nemusela být 
nakloněna myšlence na vybudová-
ní cyklostezky, a tak se i tento ma-
teriál vrací zpět na doplnění a jed-
nání rady města.  

V bodu č. 13 zastupitelstvo 
schválilo přijetí fi nančního daru 
10 tis. Kč od pana Pavla Kodýd-
ka, který se stal novým obyvate-
lem Domu s pečovatelskou službou 
a obnos bude sloužit pro vylepšení 
zařízení DPS. V dalších dvou bodech 
byly schváleny splátkové kalendáře 
pro nájemníky městských bytů v Mi-
lovicích - Mladé na úhradu dlužného 
nájemného. Doba splácení přesáh-
ne 18 měsíců, proto musí být v těch-
to případech souhlas zastupitelstva.

V bodu č. 16 se rozdělovalo 
140 tis. Kč dotací z Fondu sportu 
a volného času pro rok 2011. Hod-
notilo se 21 projektů, oproti mi-
nulému roku přibyly akce TJ So-
kol, Junáka k 90. výročí skautingu 
ve městě a Osadního výboru Dvor-
ce. Právě posledně jmenovaný vy-
šel naprázdno a v diskusi pan sta-
rosta vysvětlil, že fi nancování OV 
by mělo být zajištěno z jiné čás-
ti rozpočtu města, přičemž se dá 
uvažovat o zvýšení částky jak pro 
Dvorce, tak pro Byšičky z 10 na 
20 tis. Kč ročně. Pro navržené roz-
dělení hlasovalo 11 zastupitelů, ni-
kdo nebyl proti, tři se zdrželi hla-
sování. O něco větší diskusi vyvo-
lal bod další, v němž se rozdělova-
lo 300 tis. Kč z Fondu kultury pro 
rok 2011. O přízeň zastupitelů se 
ucházelo 27 projektů, což svědčí 
o velkém zájmu široké veřejnosti 
o kulturu, orientovanou do velké-
ho množství žánrů. Jak uvedl pan 
starosta, ne na všechny se dosta-
lo, protože měšec je příliš malý. 
Pan Mgr. Fajmon pochválil zpra-
cované návrhy do tabulky, v níž se 
lze celkem dobře orientovat. Pan 
Mgr. Kořista by přesto uvítal, aby 
byl k tabulce připojen ještě komen-
tář s popisem akcí a odhad nákladů 
na návštěvníka, aby se mohl lépe 
rozhodovat. V diskusi se ještě vy-
jasňovaly některé detaily k jednot-
livým projektům a poté přišlo hla-
sování: 9, 0, 3, jeden zastupitel byl 
mimo zasedací místnost. Navrže-
né rozdělení dotací bylo schváleno.

Půlhodinovou diskusi vyvo-
lal bod č. 18, v němž se projed-
nával návrh obecně závazné vy-
hlášky (OZV) na zrušení regu-
lace provozu výherních hracích 
přístrojů (VHP) a technických 
herních zařízení (THZ) na úze-
mí města. V prosinci 2010 zastu-
pitelstvo schválilo regulaci pro-
vozní doby, podle níž měl provoz 
skončit do 22.00 hodin. Tím, že 
oba typy zařízení byly zahrnuty do 
jedné vyhlášky, vznikl právní pro-
blém. Zatímco provoz VHP povo-
luje město (a může je tedy omezo-
vat), THZ povoluje ministerstvo 
fi nancí a k jejich omezení město 
žádné právní nástroje nemá. Na-
konec převážil názor, že každá re-
gulace je dobrá, a tak OZV zůsta-
la v platnosti. Úkolem tajemníka 
je do dubnového zasedání připra-
vit OZV, která by byla orientová-
na jen na VHP a nevyvolávala by 
tak kritiku provozovatelů hazar-

du ani ministerstva fi nancí. Návrh 
byl schválen všemi 14 hlasy.

Návrh další OZV připravil sta-
vební úřad a týkal se pojmů pro 
regulaci využití území. Vysvětle-
ní podala vedoucí Ing. J. Čížko-
vá a návrh byl schválen 12 hlasy, 
nikdo proti, 2 se zdrželi. V bodu 
č. 20 šlo o zdánlivě jednoduchou 
věc – pořádání farmářských trhů 
ve městě. V řadě měst se tato for-
ma již zaběhla, jde o návrat původ-
ních městských trhů, kdy jsou na-
bízeny domácí produkty z místa 
nebo blízkého okolí. Věc se zadrhla 
na tom, zda mají prodejci platit za 
zábor veřejného prostranství pod-
le schválené OZV, podle níž je saz-
ba poplatku 100 Kč/m2/den. Větši-
na měst poplatek odpouští, aby se 
výsledná cena produktů dále ne-
zvyšovala. Diskuse ukázala zhru-
ba rovnováhu – odhadem polovina 
byla pro odpuštění poplatku, dru-
há polovina trvala na placení po-
platku, protože jde o formu pod-
nikání a poplatek je příjmem do 
městské pokladny. V závěru byl do-
hodnut kompromis: „pilotní“ far-
mářský trh se bude konat 21. 4. 
2011, poplatek nebude vybírán 
a zastupitelé se k problému vrátí na 
zasedání 27. 4. 2011. 

V bodu č. 21 byl schválen návrh 
na odměny členům zastupitelstva 
za výkon funkce v souladu s tabul-
kou podle nařízení vlády. V dalším 
bodu byl schválen dodatek k pláno-
vací smlouvě při výstavbě inženýr-
ských sítí na Kačíně.

Bod č. 23 – návrhy na udělení 
vyznamenání města – byl uveden 
informací pana starosty o udělo-
vání nižších ocenění radou města. 
Na to navázal dotaz Ing. Gregora, 
proč nebyl předložen písemný ma-
teriál k panu Tomáši Sedláčkovi, 
kterého navrhuje na zlatou medaili 
města. Rozvíjející se diskusi ukon-
čil pan Mgr. Fajmon, který konsta-
toval, že tato situace vyžaduje ur-
čitou úroveň a důstojnost a ne li-
citování. Proto se hlasovalo o jed-
notlivých návrzích již bez disku-
se. Návrh na udělení čestného ob-
čanství města panu Františku Ja-
nouchovi nebyl přijat, všech 14 za-
stupitelů se zdrželo hlasování. Ná-
vrh na udělení čestného občanství 
města panu Vladimiru Křížovi byl 
schválen 8 hlasy, nikdo nebyl pro-
ti, 6 se zdrželo. Návrhy na udělení 
čestných medailí Města Lysá nad 
Labem I. třídy: generál Vladimír 
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Přikryl – 0, 0, 14, Václav Houštec-
ký – 8, 0, 6, Tomáš Sedláček – 1, 
2, 11.

Více než 20 minut zabralo pro-
jednávání návrhu na kácení dře-
vin na pozemcích, které sousedí 
s areálem plánovaného Obchodní-
ho centra na Mlíčníku. Přítomný 
zástupce developerské fi rmy pan 
Andrle uvedl, že se jedná o káce-
ní skupiny 4 lip, které nejsou den-
drologicky cenné. Za ně fi rma po-
skytne náhradní výsadbu, a to 
podle požadavků města a bude se 
o nové stromy starat po dobu 5 let 
po výsadbě. Nastalá diskuse uká-
zala opět širokou škálu názorů, 
které provázejí záměr na výstav-
bu OC již delší dobu. V usnese-
ní nakonec o vlastní stromy nešlo 
– osmi hlasy byla schválena formu-
lace usnesení, v níž byla potvrzena 
existence smlouvy o spolupráci při 
výstavbě OC a zastupitelstvo po-
tvrdilo zájem na výstavbě centra, 
2 byli proti, 4 se zdrželi.

Tím byly probrány body ke 
schválení, následoval blok 5 in-
formativních zpráv. V první z nich 
zastupitelstvo vzalo na vědomí 
zprávu pana T. Sedláčka o záměru 
na vybudování Provozu povrcho-
vých úprav – lakovny v Litoli. Na 
základě posouzení KÚ musí in-
vestor zajistit komplexní posudek 
EIA o vlivu na životní prostře-
dí. V druhé zprávě byla projed-
nána zpráva o bezpečnostní si-
tuaci ve městě za rok 2010. Tře-
tí zpráva přinesla informaci o 
ceně vodného a stočného pro 
rok 2011, v souhrnu těsně pod 
60 Kč/m3. Pan Sedláček jmeno-
val několik měst v ČR, kde je vod-
né a stočné o něco nižší, ale z re-
akcí bylo patrné, že většina čle-
nů zastupitelstva cenu akceptuje. 
Ročně získá město na nájemném 
od Stavokompletu asi 6 mil. Kč, 
což se zase vrací zpět do údrž-
by sítí. Čtvrtou zprávu – zápis 
z Osadního výboru Byšičky – do-
provodil komentářem člen výboru 
pan Jílek. Stěžejním problémem 
je výstavba kanalizace. Ukazuje 
se, že o domovní ČOV není zatím 
takový zájem, jak se předpokláda-
lo, protože občané tento způsob 
považují za provizorium, a klasic-
ký stokový systém s napojením na 
městskou ČOV je investičně velmi 
náročný. Určitou naději skýtá při-
pravovaný prodej městských bytů 
v Milovicích, z něhož by byly ka-
pitálové příjmy. V páté zprávě za-

stupitelstvo vzalo na vědomí zápis 
z kontrolního výboru.

Krátce před 22. hodinou při-
šla na řadu diskuse, a to byl signál 
pro předsedkyni Osadního výboru 
Dvorce paní Herclíkovou a člen-
ku výboru paní Mgr. Bacílkovou. 
Dvorecké problémy byly předsta-
veny opravdu důkladně a důrazně, 
rada se jimi bude zabývat a o řešení 
bude podána informace. Další ob-
sáhlou část diskuse zabrala infor-
mace tajemníka o úsporných opat-
řeních na úřadě, ke kterým bylo 
nutno přikročit v souvislosti se sní-
žením letošního příspěvku na vý-
kon státní správy z 19 mil. Kč na 
16 mil. Kč, tj. o 3 mil. Kč. Opatření 
se dotknou prakticky všech odbo-
rů. Následující diskuse se však to-
čila především kolem odboru škol-
ství a kultury, odkud se přesou-
vá část práce do knihovny. Výsled-
kem byla vcelku pochvala úřadu za 
nalezení úsporných opatření, kte-
rá by však měla pokračovat i nadá-
le, případné návrhy na další úspory 
by měly být odměněny. Zajímavou 
myšlenku představil pan Sedlá-
ček – propojení městské knihovny 
a kina, což by mohlo vést ke znovu-
obnovení činnosti kulturního stře-
diska. Diskuse byla věnována ještě 
celé řadě problémů, které však pro 
nedostatek místa neuvádím. 

Po diskusi následovaly interpe-
lace. Kvůli pokročilému času je pan 
Ing. Gregor předal písemně. Inter-
pelace se týkají autobusové zastáv-
ky u pošty, čekárny na nádraží ČD, 
ostrůvku na přechodu u Jednoty, al-
ternativního řešení výstavby nové 
MŠ a výstavby domu pro seniory.

Tím se dostalo zasedání ke své-
mu konci. Po rekapitulaci usnese-
ní pan starosta poděkoval všem, 
kteří rekordní zastupitelstvo (6,5 
hodiny trvající) zvládli a zasedání 
ve 23.35 hodin ukončil. A pokud 
se někomu předchozí text zdá pří-
liš dlouhý, pak ofi ciální zápis včet-
ně interpelací má 36 stran formá-
tu A4.

5. jednání rady města se ko-
nalo 8. 3. 2011. Program obsaho-
val 40 bodů a hned první z nich vy-
volal hodinovou diskusi. Projed-
návaly se námitky nájemců ne-
bytových prostor, kteří by již od 
1. března měli platit zvýšené ná-
jemné, jak rozhodla rada města 
11. 1. 2011. Odbor správy majet-
ku a investic rozeslal 61 nájem-
cům dodatek nájemních smluv,
z nichž se 34 vrátilo podepsaných 

zpět do konce února. Deset nájem-
ců zaslalo radě své námitky, zbýva-
jící nájemci se nevyjádřili. Po peč-
livém a detailním zhodnocení rada 
vyhověla pouze místní sekci Pol-
ského klubu, kterému jako nezis-
kové organizaci zůstane symbolic-
ký nájem 1,- Kč v čp. 29. V ostat-
ních případech rada potvrdila plat-
nost svého lednového usnesení.

Potom se o oživení programu 
postarala delegace společnosti Ke-
fír s.r.o., jejímž členem byl i kos-
týmovaný účastník, který se před-
stavil jako československý Kašpá-
rek, s nefalšovanou třícípou čepi-
cí. Mladí muži přišli představit zá-
měr na uspořádání rodinného fes-
tivalu pod širým nebem v termínu 
19. - 21. 8. 2011. Festival by se měl 
odehrát v prostorách zámeckého 
parku, především na volných plo-
chách, kde budou umístěny atrak-
ce pro společnou zábavu rodičů 
s dětmi. Rada vyslovila předběžný 
souhlas a pověřila pana starostu 
a paní místostarostku, aby jedna-
li o konkrétních podmínkách. Po 
dvou bodech o nájmu nebytových 
prostor a o prodeji bytu v Zahradní 
ulici čp. 715 rada vybírala dodava-
tele na vodorovné značení místních 
komunikací. Ze 7 uchazečů dosta-
la přednost fi rma FLOP z Líní, kte-
rá nabízí jednotnou cenu pro bílý 
i žlutý nátěr 114,- Kč/m2. Začát-
kem dubna se bude také na vybra-
ném místě zkoušet aplikace plas-
tového nástřiku. V bodu č. 6 rada 
schválila sportovní akci STRONG-
MAN CUP, která se bude konat 
4. června na Husově náměstí. Po-
řadatelem je pan Vlastimil Křivá-
nek z Fitness clubu RELAX. V dal-
ším bodu rada nevyhověla žádosti 
pana Jaroslava Bencka, aby do lo-
kality Tři chaloupky byla umístěna 
zákazová dopravní značka.

Na základě schváleného bodu 
č. 8 bude moci pan K. Kuřátko ob-
jednat výměnu 3 oken v bytě měs-
ta ve Slepé ulici v Milovicích - Mla-
dé. Výměna proběhne na nákla-
dy žadatele.  V dalším bodu se po-
suzovaly 4 nabídky na veřejnou 
zakázku na výstavbu chodníku 
U Stadionu. Zakázku za necelých 
150 tis. Kč získala fi rma SKL RE-
CYKLOSTAV z Prahy 5. V bodu 
č. 10 rada vzala na vědomí, že paní 
MUDr. Macháčková nebude reali-
zovat záměr na pronájem ordinace 
v čp. 5, Jiráskova ulice v Litoli a od 
připravované smlouvy odstoupila.

V bloku 12 bodů byly projedná-

vány pozemkové a bytové záleži-
tosti a věcná břemena, a tak se do-
stáváme k bodu č. 23, v němž od-
bor školství a kultury navrhl zvý-
šit poplatek za víceúčelové hřiš-
tě ve výši 100 Kč/hod., studen-
ti budou platit 70 Kč/hod., děti do 
15 let mají vstup zdarma. V bodu 
č. 24 se rada seznámila se zápisem 
z kulturní komise z 21. 2. a kon-
statovala, že se problemati-
ce kulturní komise bude věnovat 
22. 3. 2011. V dalším bodu se pro-
jednávala žádost občanského sdru-
žení Labská stezka, aby se město 
fi nančně podílelo na zřízení nauč-
né stezky Mydlovarský luh. Rada 
žádosti nevyhověla, ale doporuči-
la přesunout na dubnovou valnou 
hromadu Mikroregionu Polabí. 
V bodu č. 26 rada řešila rozděle-
ní fi nančních příspěvků na pri-
mární prevenci (proti drogám) Po 
10 tis. Kč dostane ZŠ Komenské-
ho a ZŠ Hrozného. Po prostudová-
ní dvou zápisů ze sociální a zdra-
votní komise rada města uložila 
paní místostarostce, aby písemně 
upozornila vedení ČD Dráhy, že je 
třeba zlepšit podmínky na nádraží 
pro maminky s kočárky a pro těles-
ně postižené občany. 

V bodu č. 29 rada schválila ko-
mise (tj. členy i náhradníky) pro 
otevírání obálek a komisi pro hod-
nocení nabídek, došlých na veřej-
nou zakázku: Intenzifi kace ČOV 
Lysá nad Labem.

Bod č. 30 přinesl souhrn šesti 
bodů, které v průběhu února dodal 
Ing. Gregor na úřad a u některých 
urgoval odpověď. Rada konstato-
vala, že všechny požadované body 
byly projednány a schváleny v radě 
nebo zastupitelstvu města a další 
usnesení přijímat nebude.

V bodu č. 32 rada obdržela vel-
mi obsáhlý materiál od pana 
Ing. Svobody na téma: „Zámecký 
park Lysá nad Labem, plán rozvoje 
2011 – 2015“. Členové rady si vy-
žádali na prostudování více času, 
protože jde o materiál zásadního 
významu a rozhodnutí nelze šít 
„horkou jehlou“. Obdobně tomu 
bylo i u následující koncepce Eko-
logické výchovy a vzdělávání oby-
vatelstva (EVVO) 2011 - 2015.

V bodu č. 34 rada města vzala na 
vědomí rezignaci paní Dr. Papáč-
kové na funkci člena kontrolní ko-
mise a poděkovala jí za odvedenou 
práci pro město. Současně požá-
dala kontrolní výbor, aby provedl 
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kontrolu vyúčtování dotací z Fon-
du kultury za rok 2010 u všech je-
jích příjemců. 

V bodu č. 35 rada schváli-
la bezplatné internetové připoje-
ní pro fyzické osoby, které chtějí 
vyplňovat údaje pro sčítání lidu, 
domů a bytů 2011 v elektronic-
ké podobě. Kontaktním místem 
bude Městská knihovna Lysá n. L. 
v rámci pracovní doby a nově 
i v sobotu dopoledne. Tato po-
vinnost bude trvat od 26. 3. do 
14. 4. 2011. V dalším bodu by-
ly projednány body interpelací 
Ing. Gregora, předložené na mi-
nulém zastupitelstvu. Písemnou 
odpověď vypracují pan starosta 
a paní místostarostka.

Bod č. 37 by měl ulehčit parko-
vání v centru města. Rada schváli-
la otevření Husova náměstí pro par-
kování vozidel, ale pouze po dobu 
rekonstrukce náměstí B. Hrozné-
ho.  V bodu č. 38 rada vzala na vědo-
mí dopis pana Mgr. Elišky, ředitele 

ZŠ TGM z Litole. Ten požádal Kraj-
skou hygienickou stanici, pracoviště 
Nymburk, o posouzení kapacity ško-
ly z hlediska hygienických limitů. 

Posledním bodem ke schválení 
bylo vyjádření nesouhlasu, aby fi -
nanční rezerva v rámci solidárního 
systému sdružení obcí Nymburska 
byla využita na krytí nákladů zá-
kladní dopravní obslužnosti.

V závěrečné diskusi se pan 
Mgr. Kopecký vrátil k záměrům, 
co dál se zámeckým parkem. 
Předmětem kritiky se stal projekt 
arch. Dvorského, jehož dokončení 
je stále odsouváno. Navrhl - pokud 
nebude do května podána relevant-
ní informace – aby byla spoluprá-
ce s panem Dvorským ukončena, 
a bude se hledat jiný projektant.  

6. jednání rady města se konalo 
22. 3. 2011, už po redakční uzávěr-
ce, a tak si informace přečtete až 
v květnu.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Pokračování ze str. 3

Vzhledem k tomu, že v letošním 
roce došlo ke snížení státního pří-
spěvku na úředníky městského úřa-
du v Lysé nad Labem o 17,5 %, 
tj. o 3 mil. Kč, byla rada města po-
stavena před otázku, jak vzniklý de-
fi cit řešit. Na počátku jsme odmítli 
možnost fi nancování tohoto schod-
ku z peněz určených na jiné inves-
tiční akce v rámci městského roz-
počtu. Tajemník úřadu dostal za 
úkol prověřit varianty úspor v rámci 
úřadu. V tomto kontextu bylo radě 
města předloženo několik variant 
řešení, například snížení úvazku 
všem zaměstnancům, což by v pra-
xi znamenalo, že by úřad nefungo-
val každý pátek.

Rada města po pečlivém zvažo-
vání nakonec zvolila variantu, při 
níž dojde k rozvázání pracovního 
poměru s úředníky v důchodovém 
věku a k přijetí dalších úsporných 
opatření. Výsledkem je zrušení cel-
kem pěti pracovních míst na těch-
to odborech: správy majetku města, 
živnostenském, dopravním, vnitř-
ních věcí a školství a kultury. Spo-
lu s úsporami ve vnitřním chodu 
úřadu se tak dosáhne cílové částky 
3 mil. Kč. Myslím, že se podaři-
lo najít sociálně citlivé řešení, kdy 
nepropustíme nikoho z lidí v pro-
duktivním věku a kdy přes úsporná 
opatření zajistíme plný chod měst-
ského úřadu.

Chtěl bych proto poděkovat všem 
zaměstnancům, jichž se organizač-
ní změny přímo dotýkají, za vstříc-
ný postoj a velkou vůli se dohod-
nout.

Škrtat v rozpočtu a hledat úspo-
ry není nikdy příjemné, přesto mohl 
být tento příběh uzavřen s relativ-
ně dobrým koncem. Jenže ouha, 
tímto krokem jsme šlápli do vosí-
ho hnízda jménem Kulturně! Toto 
volné sdružení lidí se snaží dlouho-
době zcela bez důkazů a jen pomo-
cí pavlačových drbů diskreditovat 
dobré jméno radnice a vytvářet ne-
pravdivý dojem, že je vedena neka-
lým a podezřelým způsobem. Proč 
se nové politické uskupení chová 
jako nějaká partička? Jako by snad 
nebylo reprezentováno v zastupitel-
stvu města hned dvěma členy, kte-
ří zde mohou legitimně navrhovat 
a požadovat různá řešení a vysvět-
lení, což se ovšem děje sporadicky. 
Asi jim přímá komunikace s ostat-
ními zastupiteli nesedí a raději věci 
vyřeší různými e-maily nebo osob-
ními útoky, na které se nedá ade-
kvátně reagovat. To bude zřejmě ta 

deklarovaná nová politická kultura, 
kterou nám toto sdružení slibovalo 
před volbami.

Nyní však konkrétně, Sdruže-
ní Kulturně! vůbec nevadí všechny 
personální změny na úřadě, jedná 
se mu pouze o jedno konkrétní mís-
to na odboru kultury. Kultura a Kul-
turně! k sobě patří, řeknete si. Vždyť 
jedním z mála bodů jeho volebního 
programu bylo zlepšení kultury ve 
městě. Pojďme se ale podívat, jaké 
je skutečné pozadí této snahy.

Na začátku trochu nudné statisti-
ky. Někteří členové Kulturně! nebo 
jejich příbuzní jsou angažováni 
v různých organizacích a spolcích, 
které usilují o městské fi nance. Sa-
mozřejmě, že se jim nelíbí současné 
rozdělení těchto fi nancí (projedna-
né kulturní a sportovní komisí, ra-
dou a zastupitelstvem města), a tak 
se pod různými záminkami snaží 
očernit ostatní příjemce dotací s cí-
lem změnit výši přidělených částek 
ve svůj prospěch, zejména pak ve 
prospěch provozovatelky kina.

Znovu si říkáte kino a kultura, to 
k sobě patří, to je přeci normální. 
Jenže normální by to bylo za před-
pokladu, že provozovatelka kina 
platí městu nájem. Je to však obrá-
ceně. Město jí naopak poskytuje na 
provozování kina příspěvek kolem 
700 tisíc ročně, takže se vlastně jed-
ná o podnikání bez rizika. Ale proč 
nechtít víc. Není jistě náhodou, že 
většina schůzek Kulturně! se ode-
hrává v prostorách kina, není jis-
tě náhodou, že se jich často účast-
ní právě ten úředník z odboru kul-
tury, bez kterého se kultura ve měs-
tě údajně zhroutí, a není jistě náho-
dou, že jediná dobrá kultura, kterou 
je zapotřebí podporovat ze zdrojů 
města, se připravuje v kině. Tak to 
ve svých prohlášeních říká Kultur-
ně! Tato strategie už má také svůj 
první „pozitivní“ výsledek. Spo-
lek rodáků, jehož činnosti si velmi 
vážím, a který je jedním z cílů výše 
zmíněné negativní kampaně, ozná-
mil, že již v příštím roce nebude po-
řádat Šporkovy oslavy právě kvůli 
neustálému napadání jeho činnos-
ti. Je smutné, že cílem útoků ze stra-
ny Kulturně! jsou tradiční městské 
akce, které dělají lidé zcela dobro-
volně a bezplatně. Já s takovým po-
stupem a způsoby absolutně nesou-
hlasím a budu se za všech sil snažit, 
aby byla pestrost kulturní nabídky 
ve městě zachována, a pokud mož-
no ještě zvětšena.

Jiří Havelka, starosta

Personální změny na MěÚ

Hospodaření města
V posledních Listech jsem si 

přečetl článek pana Elišky o hos-
podaření města. Protože se závě-
ry, které jsou v něm obsaženy, ne-
souhlasím, rád bych k nim zaujal 
své stanovisko. 
1) Rada města skutečně podala 
 zastupitelstvu města návrhy na
 variantní řešení rozpočtu na
 rok 2011. Stalo se tak ovšem po
 dohodě, která byla učiněna na
 pracovním zasedání zastupitel-
 stva města, což pan Eliška ve 
 svém článku taktně pomíjí. 
2) Jedním z návrhů bylo navý-
 šení poplatku za odpad. 
 Vzhledem k tomu, že ceny 
 tepla, vodného a stočného 
 i ostatních poplatků i přes 
 krizi rostou, znamenalo by 
 navýšení poplatků za odpady
 další zásah do již tak napnu-
 tých rozpočtů všech domác-
 ností. Proto jsme se rozhod-
 li nezvyšovat poplatek a ra-
 ději jít cestou úspor. Na kon-
 ci loňského roku byl zprovoz-
 něn nový separační dvůr, kte-
 rý splňuje všechny příslušné 
 normy pro nakládání s odpa-
 dem. Proto mohla rada měs-
 ta přistoupit ke snížení poč-
 tu velkoobjemových kontej-
 nerů, které byly doposavad 
 ve městě přistavovány. Tím 
 dojde k významnému snížení 

 nákladů na odpady. Dalším 
 opatřením je možnost si za 
 určitý poplatek pronajmout 
 nádobu na bio odpad, která 
 bude zájemcům svážena 1x 
 za 14 dní. Myslím, že tato 
 opatření dobře kombinují so-
 ciální, ekologické i ekonomic-
 ké aspekty a přispějí ke zlep-
 šení situace v oblasti odpadů. 
3) Co se týká prodeje domu 
 čp. 715, má ODS ve svém 
 programu, díky kterému zví-
 tězila v komunálních volbách 
 v Lysé nad Labem, prodej ne-
 movitostí, zejména pak bytů. 
 Díky částce, kterou utržíme 
 za prodej tohoto domu, mů-
 žeme realizovat stavby pro-
 spěšné všem občanům ve 
 městě, jako jsou kanalizace, 
 komunikace, opravy a výstav-
 by škol a školek a jiné další 
 aktivity. Tyto peníze neprojí-
 dáme, ale investujeme. Pro-
 dej tohoto domu je řešen na
 základě znaleckých posudků
 za tržní cenu. V případě vol-
 ných bytů jsou tyto nabízeny 
 obálkovou metodou nejvyšší 
 nabídce.

Na závěr bych chtěl dodat, že 
městský rozpočet není defi citní, 
ale vyrovnaný a město své občany 
nezadlužuje!!!

Jiří Havelka, starosta
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Hlavní investice v Lysé nad Labem 
pro rok 2011

Vážení spoluobčané,
na základě dobré práce před-

chozí rady města v oblasti zís-
kávání dotací budou v letošním 
roce zahájeny čtyři velké projekty 
na území města Lysá nad Labem 
spolufi nancované z evropských 
fondů. Konkrétně se jedná o ná-
sledující akce:
1) V loňském roce začala výstav-
 ba kanalizace v ulicích Druž-
 stevní a Za Kruhovkou. Tato 
 akce pokračuje i v roce letoš-
 ním, kdy bude navíc zahájena vý-
 stavba kanaliza-
ce  v Hrabanově, Jaromírových 
sadech a Lomu II. Celkové ná-
 klady na tuto akci činí 
 30.125.740,- Kč z toho
 22.897.767,- Kč je příspěvek
 z evropských fondů a zbytek
 hradí město Lysá nad Labem 
 z vlastních rozpočtových pro-
 středků. Cihelna a 
Okrsek budou realizo-
 vány v roce 2012.
2) Přístavba nového pavilonu u 
 mateřské školky Čtyřlístek 
 o kapacitě 50 míst. Na zhotovi-
 tele stavby školky probíhá výbě-
 rové řízení. Jakmile bude toto 
 řízení ukončeno, bude nepro-
 dleně zahájena vlastní stavba.
 Celkové náklady budou známy 
 po vybrání zhotovitele. Ta-
 ké na tuto akci je zajištěno
 spolufi nancování z evropských
 fondů. Předpokládané dokon-
 čení stavby je v roce 2012.
3) Rekonstrukce nám. B. Hrozné-
 ho a Zámecké ulice začala 
 v březnu tohoto roku. Zhotovi-
 tel stavby Dlažby Vysoké Mý-
 to a.s. započal s odkrytím části 
 komunikace, aby byl umož-
 něn archeologický průzkum. 
 Stavba bude prováděna po eta-

 pách, tak, aby byla v maximál-
 ní možné míře zachována do-
 pravní obslužnost této lokality.
 V rámci realizace projektu ne-
 dojde k odkácení lip na spod-
 ní části náměstí. Tyto projdou 
 samostatným posuzováním a
 na jejich zdravotní stav bude 
 vypracován dendrologický po-
 sudek. V rámci připomínek ob-
 čanů, které vzešly z diskuse 
 v městském kině, dojde k napří-
 mení a zadláždění chodníku
 mezi školou a Elektrocentrem
 Skuhrovec. Nově bude vyzna-
 čen nový přechod pro chodce 
 mezi parkem a vjezdem do 
 evangelické fary. Nebude se 
 měnit poloha pomníku B. Hroz-
 ného a dojde k jeho propojení
 zpevněným chodníkem se scho-
 dy u kostela sv. Jana Křtitele.
 Celkové náklady na tuto akci
 činí 20.998.595,- Kč z toho 
 17.478.158,- Kč je příspěvek 
 z evropských fondů a zbytek hra-
 dí město Lysá nad Labem 
 z vlastních rozpočtových pro-
 středků. Předpokládané dokon-
 čení stavby je v roce 2012.
4) Rekonstrukce čistírny odpad-
 ních vod. Je vypsáno výběrové 
 řízení na zhotovitele stavby. 
 Předpoklad zahájení prací je v
 polovině letošního roku. V rám-
 ci rekonstrukce dojde k obměně 
 stavebních a technologických 
 prvků čistírny tak, aby splňova-
 la příslušné normy pro vypouš-
 tění odpadních vod. Celkové 
 náklady budou známy po vybrá-
 ní zhotovitele. Také na  tuto 
 akci je  zajištěno spolufi nan-
 cování z evropských fondů.
 Předpokládané dokončení stav-
 by je v roce 2012.

Jiří Havelka, starosta

Po posledních volbách se na vede-
ní města a městské policie obracejí 
nově zvolení starostové okolních obcí 
se žádostí o pomoc při zřízení nebo 
zkvalitnění práce jejich městských 
policií. Městskou policii v Lysé nad 
Labem jim jako vzor doporučilo ve-
dení Policie  České republiky a to, jak 
po stránce výslednosti, tak i po strán-
ce organizace služeb a spolupráce 
s obvodním oddělením PČR v  Lysé 

nad Labem. Takto u nás byli např. 
představitelé Čelákovic, Poděbrad, 
Milovic nad Labem a na obdobný 
systém služeb přechází i Nymburk. 
Rádi jsme se podělili o naše zkuše-
nosti a postřehy a věříme, že jsme as-
poň trochu přispěli ke zlepšení čin-
nosti městských a obecních policií 
jako takových. 

Luděk Přibyl,
MP Lysá nad Labem

Městská policie Lysá n. L. vzorem

Krimi svodka událostí
Dne 10. 2. 2011 ve 22.25 hodin 

prováděla hlídka MěP usměrňová-
ní provozu v ulici K Milovicům z dů-
vodu dopravní nehody osobního au-
tomobilu. Řidič vozidla typu BMW, 
který jel směrem z Lysé nad La-
bem do Milovic, nepřizpůsobil rych-
lost vozidla povrchu a stavu vozov-
ky, čímž se vozidlo dostalo do smyku 
v pravotočivé zatáčce a následně 
skončilo na zahradě jednoho z rodin-
ných domů. Následky dopravní neho-
dy byly naštěstí pouze majetkové, bez 
zranění řidiče, který byl v době jízdy 
ve vozidle sám. Následně provedená 
dechová zkouška u řidiče odhalila po-
žití alkoholických nápojů před jízdou. 
Jelikož naměřená hodnota přesáhla 
hranici 1‰ bylo řidiči sděleno obvi-
nění z podezření ze spáchání přečinu 
ohrožení pod vlivem návykové látky 
dle §274 trestního zákoníku. 

Dne 16. 2. 2011 ve 21.35 hodin 
bylo přijato telefonické oznámení 
od majitele uhelných skladů v ulici 
9. května, že se v objektu pohybu-
jí neznámé osoby. Hlídka na mís-
tě zjistila 28 letého muže z Milovic, 
22 letého muže z Rozkoše a 23 leté-
ho muže z Prahy, kteří se pokoušeli 
z objektu fi rmy odcizit uhlí, se kte-
rým potom měli v úmyslu odjet ne-
daleko zaparkovaným vozidlem. 
O celé události byla vyrozuměna Po-
licie ČR, která se na místo následně 
dostavila. Jedna z výše uvedených 
osob se následně při zjišťování totož-
nosti pokusila z místa utéct. Tomuto 
jednání bylo jedním ze strážníků za 
použití hmatů a chvatů zabráněno 
a následně osobě byla přiložena pou-
ta. Osoby byly převezeny na místní 
oddělení Policie ČR k podání vysvět-
lení ve výše uvedené věci.   

Dne 17. 2. 2011 v 9.40 hodin se 
v ulici Jedličkova u čerpací stanice 
pokusil 18 letý mladík z Milovic po 
natankování do osobního automobi-
lu ujet bez zaplacení.  Po natanková-

ní pohonných hmot za cca. 500,- Kč 
nasedl mladík do vozidla a bez zapla-
cení začal ujíždět. Hlasité volání ob-
sluhy čerpací stanice neuniklo stráž-
níkovi, který se zrovna v blízkosti na-
cházel služebním automobilem a za-
počal vozidlo pronásledovat až na 
stadión Slovanu, kde mladík svojí ší-
lenou jízdu ukončil. Přívlastek “ší-
lenou” si zaslouží zcela oprávněně, 
jelikož při této jízdě s policejním vo-
zidlem v zádech ohrožoval a omezo-
val ostatní účastníky silničního pro-
vozu a jen zázrakem nezpůsobil jiné 
neštěstí. Když mladík zjistil, že z are-
álu Slovanu tímto vozidlem již ne-
ujede, prověřil strážníkovu fyzic-
kou kondici útěkem z vozidla. Mla-
dík po krátké honičce nakonec skon-
čil v poutech, které mu následně za 
použití hmatů a chvatů přiložil za-
kročující strážník. Následným šetře-
ním bylo zjištěno, že mladík nevlast-
ní řidičský průkaz a navíc vozidlo, se 
kterým mladík ujížděl, odcizil v ne-
dalekých Milovicích. O celé událos-
ti byla vyrozuměna Policie ČR, která 
si mladíka na místě převzala k pro-
vedení dalších opatření. Mladíko-
vi hrozí trestní stíhání z přečinu ne-
oprávněného užívání cizí věci dle 
§207 trestního zákoníku. 

Dne 20. 2. 2011 ve 12.00 ho-
din přijala dozorčí služba telefonic-
ké oznámení od správce skautského 
areálu, že při kontrole chatek nara-
zil uvnitř na neznámého muže, který 
následně utekl.  Hlídka na místě zjis-
tila poškozené vstupní dveře a brloh 
neznámého muže. Vzhledem k zane-
dbatelné škodě nebyla událost ozna-
mována k šetření, ale byla domlu-
vena bližší spolupráce se strážníky, 
kteří budou namátkově tento objekt 
kontrolovat.

Dne 26. 2. 2011 kolem 16. ho-
diny oznámil vrátný z Domova na 
zámku, že do areálu zámku vjel ři-

Pokračování na str. 6

V posledních měsících pro-
bíhala na školách akce, která 
měla za úkol sesbírat staré ne-
použité autolékárničky a jejich 
obsah odeslat do zemí, kde ješ-
tě mohou pomoci. Jistě bohu-
libý čin, který probíhal po celé 
republice a je potřeba ho pod-
pořit. 

V Lysé nad Labem, byla tato 
akce zneužita k propagaci po-
litické strany TOP 09 a to pří-
mo ve školách. Rád bych připo-

mněl, že propagace politických 
stran je § 32 zákona č.561/2004 
v pozdějších zněních zakázá-
na. O to více alarmující je ten-
to případ a zástupci TOP 09 by 
v této věci měli přijmout od-
povědnost a vyvodit důsledky 
z tohoto protiprávního jednání. 
Zároveň bych tímto rád podě-
koval všem, kteří tuto akci i přes 
zmíněné faux pas podpořili.

Jiří Havelka,
starosta města

Porušení školského zákona
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dič černého mercedesu, který nemá 
povolen vjezd. Hlídka na místě zjis-
tila 50 letého muže z Prahy, který 
vozidlo zaparkoval u vchodu do ob-
jektu Domova a vydal se navštívit 
rodinného příslušníka. Nejdříve se 
řidič snažil strážníků zbavit pod zá-
minkou, že přivezl zásilku pro soci-
ální pracovnice, ale po chvíli zjistil, 
že výmluvy tohoto charakteru mu 
nepomůžou. Celá záležitost mohla 
následně skončit pouhým vykázá-
ním “kdyby” při dotazu do evidence 
řidičů nebylo zjištěno, že osoba má 
platnou blokaci řidičského opráv-
nění a řidič tedy nemá za volan-
tem, co dělat. Hlídka řidiče násled-
ně předala kolegům z místního od-

dělení Policie ČR k provedení dal-
ších opatření. 

Dne 4. 3. 2011 kolem 09.40 ho-
din bylo na tísňovou linku Policie 
ČR přijato oznámení od ženy, že 
ji její druh ohrožuje střelnou zbra-
ní a má obavu o svůj život. Po pro-
vedených prvotních opatřeních, na 
kterých se podílela i hlídka měst-
ské policie, byla  na místo přivolá-
na zásahová jednotka Policie ČR, 
která po neúspěšném vyjednávání 
a následné střelbě 58 letého muže 
z Lysé nad Labem po policistech, 
palbu opětovala, přičemž došlo ke 
smrtelnému zranění pachatele.

Luděk Přibyl, velitel MP

Pokračování ze str. 5

Vážení občané, dle rozhodnutí rady města byla schválena cena 
vodného a stočného pro rok 2011. 

voda pitná                 29,85 Kč/m3 (vodné)
voda odpadní 30,07 Kč/m3 (stočné)
celkem                       59,92 Kč/m3 

Odbor SMI

Vodné a stočné v roce 2011

Vyhláškou č. 14/2011 Sb. Mi-
nisterstva životního prostředí ČR 
ze dne 25. 1. 2011 se z národní pří-
rodní rezervace Hrabanovská čer-
nava stala národní přírodní památ-
ka. 

Zdánlivě krátká zpráva s sebou 
přináší mnoho změn. Předně je 
to zvětšení výměry zvláště chrá-
něného území a to z původních 
27,57 ha (vyhlášeno již 31. 12. 
1933) na současných 52,18 ha. 
Zvětšení výměry je výsledkem 
skutečně dlouhodobé snahy orgá-
nů ochrany přírody, kterou lze do-
hledat již v 70. letech 20. století. 
Impulzem k defi nitivnímu schvá-
lení zvětšené výměry bylo zařaze-
ní Hrabanovské černavy do sou-
stavy NATURA 2000, která pod-
chycuje v rámci celé Evropské 
unie unikátní a tedy vzácné bioto-
py. K těm nejzajímavějším v Hra-
banovské černavě patří: mokřad-
ní a luční společenstva vzácných 
vodních makrofyt, litorálních po-
rostů, mírně halofi lní společen-
stva, společenstva různých typů 
vápenitých slatinišť, společenstva 
vysokých ostřic a střídavě vlh-
ké bezkolencové louky. Nalezne-
te zde i širokolisté suché trávníky 
a fragmenty psamofi lních spole-
čenstev. Česky řečeno, jsou zde 
vzácné mokřadní porosty bylin 
ovlivněné opukovým podložím 
a spíše slanomilné. Ze zvláš-
tě chráněných rostlin zde roste 
kriticky ohrožená šášina rezavá 
(Schoenus ferrugineus) ale i naše 
domácí orchideje - vstavače.

Co však s sebou přináší změna 
kategorie ochrany (rezervace x pa-
mátka)? Zatímco rezervace je dle 
zákona č. 114/1992 Sb. o ochra-
ně přírody a krajiny chráněna jako 

celek včetně všech přírodních pro-
cesů v ní přirozeně probíhajících 
(bez zásahu člověka), tak památka 
vyžaduje určitou péči. Jinými slo-
vy, bez přímé odborné péče člově-
ka by předmět ochrany postupně 
v důsledku přirozených změn za-
nikl. V případě Hrabanovské čer-
navy je závažným problémem špat-
ná regulovatelnost hladiny pod-
zemní vody (důsledek meliorací) 
v důsledku toho zarůstání rákosem 
a dřevinami. Rákos i dřeviny velmi 
úspěšně konkurují bylinám, kte-
ré postupem času z plochy vymizí. 
Je tedy možné říci, že změna pone-
se ve svém důsledku zvětšení péče 
o Hrabanovskou černavu.

Posledních pár vět věnuji poj-
mu národní. Z logiky věci vyplý-
vá, že toto označení je přiřazová-
no jen tomu nejhodnotnější-
mu v rámci celé republiky. Hra-
banovská černava je široko da-
leko nejhodnotnější část pří-
rody, a proto v rámci katego-
rie národní přírodní památka 
požívá ochranu. Tu je možné v zá-
kladních rysech shrnout do:
- zákazu umisťování staveb,
- zřizování skládek jakýchkoli 
 materiálů,
- vyznačování cyklistické trasy 
 a trasy pro pěší,
- hnojení pozemků a používání 
 chemických prostředků,
- vysazování, vysévání rostlin 
 nebo vypouštění živočichů,
- zřizování nových mysliveckých 
 zařízení a slanisek,
- přikrmování zvěře,
- rozdělávání ohně.

Vyhlášení národní přírodní pa-
mátky Hrabanovská černava naby-
lo účinnosti dne 1. 3. 2011.

Stanislav Svoboda, odbor ŽP

Upozorňujeme občany, kteří jsou majiteli psů a ještě neuhradili
poplatek daný obecně závaznou vyhláškou města o místních po-
platcích do 15. února, aby neprodleně poplatek zaplatili v hoto-
vosti v pokladně Finančního odboru MěÚ Lysá nad Labem nebo
platbou bezhotovostně na účet 19-0504268369/0800, variabilní 
symbol - 1341 a číslo známky psa. Variabilní symbol je důležitý pro 
identifi kaci poplatníka.                                

Alena Kopecká, fi nanční odbor

Obecně závazná vyhláška č.7/2010 
o místních poplatcích

Hrabanovská černava v novém

Schváleno usnesením Zastu-
pitelstva města Lysá nad Labem 
22. prosince 2010.

Za psa v rodinném domě
s 1 - 2 byty v Lysé n. L. a Litoli
1. pes  132 Kč
2. pes a další 550 Kč
Za psa v bytovém domě se 3 a více 
byty v Lysé n. L. a Litoli
1. pes  660 Kč
2. pes a další 1650 Kč
Za psa v rodinném domě 
v Byšičkách a Dvorcích
1. pes  66 Kč
2. pes a další 275 Kč

Za psa, jehož držitelem je poživa-
tel invalidního, starobního, vdovské-

ho nebo vdoveckého důchodu, který 
je jeho jediným zdrojem příjmu, ane-
bo poživatel sirotčího důchodu:

Za psa v rodinném domě 
s 1 - 2 byty v Lysé n. L. a Litoli
1. pes  88 Kč
2. pes a další 300 Kč
Za psa v bytovém domě se 3 a více 
byty v Lysé n. L. a Litoli
1. pes  200 Kč
2. pes a další 300 Kč
Za psa v rodinném domě 
v Byšičkách a Dvorcích
1. pes  44 Kč
2. pes a další 110 Kč

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá n. L.

Výzva
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PŘISTAVOVÁNÍ KONTEJNERŮ
DUBEN 2011 

Velkoobjemové kontejnery se budou přistavovat 3. sobotu 
v měsíci, tj. 16. 4. 2011 pouze na tato stanoviště: 

místo přistavení kontejneru čas rozvozu čas svozu
U Vlečky BIO            8.30 10.30                        
Ke Skále BIO             9.00                        11.00 
Kačín BIO            9.30                        11.30
Čechova           BIO           10.00                       12.00
Mlíčník         BIO           10.30                       12.30
Dvorce       1x TDO, 1x BIO               8.30               10.30
Byšičky      1x TDO, 1x BIO               9.00                     11.00
Řehačka     1x TDO, 1x BIO               9.30                     11.30
U Borku     1x TDO, 1x BIO              10.00                     12.00
Vysvětlivky: TDO - velkoobjemový kontejner na domovní odpad
                        BIO - velkoobjemový kontejner na zeleň

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

Pondělí - pátek 9.00 – 17.00
Sobota  9.00 – 13.00

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

Alena Durdanová, referent SMI

Medaili III. stupně obdrží následu-
jící dárci krve za 20 bezpříspěvko-
vých odběrů: Ondřej Daněk, Ond-
řej Novotný a za 10 bezpříspěvko-
vých odběrů: Jitka Šlapáková, Ra-
dek Pertlík, Julie Pertlíková. Posled-
ním vyznamenaným v kompeten-
ci rady města a starosty je strážník 
Petr Baumgartner, který obdržel od 
starosty města medaili III. třídy „Za 
věrnost“ za 10 let u městské policie.

Zastupitelstvo města udělilo na 
návrh kulturní komise panu Vladi-
míru Křížovi (in memoriam) čestné 
občanství Města Lysá nad Labem, 
a to jako prvnímu občanu vůbec. 
Zastupitelstvo města udělilo čest-
nou medaili Města Lysá nad Labem 
I. třídy panu Václavu Houšteckému.

Část oceněných převzala vy-
znamenání města z rukou sta-
rosty. Průvodní dokumen-
ty, blahopřání a květiny měly 
na starost paní místostarostka 
Chloupková a vedoucí odboru 
PaedDr. Bodnárová. Čestné ob-
čanství pana Kříže převzali zástup-
ci Sokola – paní Jaroslava Piskáč-
ková a pan Jaroslav Denemark.

Po oficiální části přišel na řadu 
přípitek a malé občerstvení, bě-
hem něhož přišlo na řadu i ne-
formální popovídání, které jen 
dokreslilo přátelskou, téměř ro-
dinnou atmosféru, slavnostního 
aktu.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Významný den města
a předání vyznamenání
Pokračování ze str. 1

Nový sběrný dvůr v Lysé nad Labem

Blokové čištění komunikací

Vážení občané,
Město Lysá nad Labem zbudo-

valo nový sběrný dvůr v ul. Ke Vru-
tici (u kotelny K4 za Sídlištěm čp. 
1738), který bude otevřen 6 dní 
v týdnu počínaje dnem 3. 1. 2011. 
Na tento sběrný dvůr budete moci 
nadále odkládat veškerý komunál-
ní a BIO odpad. Vzhledem k vyso-
kým nákladům na likvidaci vznik-
lého odpadu a snahou nenavyšo-
vat poplatky, byl schválen ceník od-

padů radou města, který je součás-
tí tohoto informačního letáku. Ob-
čané města, kteří zaplatili poplatek 
za svoz odpadů, budou zpoplatně-
ni pouze za suť a jí podobný odpad 
dle váhy (viz. ceník), ostatní odpad 
bude odebírán zdarma. Podnikatelé 
budou zpoplatněni za všechen ulo-
žený odpad na sběrný dvůr (viz. ce-
ník). Dále je nutné se při návště-
vě sběrného dvora prokázat občan-
ským průkazem, který bude kon-

trolním pomocníkem obsluhy SD 
o občanství města Lysá nad Labem 
a zaplacení poplatku za odpady.

Jelikož je vybudován nový sběr-
ný dvůr s otevírací dobou 6 dní v 
týdnu, bude omezeno přistavová-
ní velkoobjemových kontejnerů dle 
rozhodnutí rady města v roce 2011 
takto: březen až říjen budou přista-
veny VKK na komunální a BIO od-
pad třetí sobotu v měsíci v Byšič-
kách, Dvorcích a v Litoli U Bor-

ku. Dále v březnu, dubnu, září a říj-
nu budou přistaveny VKK pouze na 
BIO odpad třetí sobotu v měsíci ve 
všech lokalitách města, vyjma sta-
noviště Sídliště. 

Otevírací doba sběrného dvora 
od 3. 1. 2011 v ul. Ke Vrutici 1738, 
Lysá nad Labem:

Pondělí – pátek 9.00  -  17.00
Sobota   9.00  -  13.00  

Odbor SMI

Pondělí 28. 3. 2011 -  Lidická, 
Palackého, Na Brůdku  
Úterý 29. 3. 2011 - Nová, Vrchlic-
kého, Ve Vilách, Jiráskova
Středa 30. 3. 2011 - Husova, Ho-
řejší, Dukelská, Na Vlečce, U Nové 
hospody,  Olbrachtova, Vichrova
Pondělí 4. 4. 2011 - Nerudova, 
B. Němcové, Brožíkova, Škroupo-
va, Zemská stezka k Švermovým 
domům a k Mírové ul.          
Úterý 5. 4.  2011 - Zemská stezka 
od Družstevní, Kollárova, Křižíko-
va, Východní, Sokolovská
Pondělí 11. 4. 2011 - U Stadiónu, 
Za koncem, Skupova, Růžová, Bri-
gádnická, Mladá
Úterý 12. 4. 2011 - Na Mlíčníku, 

Průmyslová, Klicperova, Tylova, 
Okrsek  
Úterý 19. 4. 2011 - Ke Skále, 
Zámecká, Žižkova, Za Zámkem,
U Vodárny 
Středa 20. 4. 2011 - Vodákova, 
Raisova, Čelakovského, Havlíčko-
vo nám.
Úterý 26. 4. 2011 - Na Rybníčku, 
Čechova, Alšova, Čapkova, Tyršova 
Středa 27. 4. 2011 - Riegrova, Bla-
hoslavova, Ke Kovoně, Dvořákova,
Vojanova k Sojovické, Fibichova, 
V Polích
Čtvrtek 28. 4. 2011 - Dvorecká, 
U Křížku, Máchova, Kpt. Jaroše, 
Vojanova od Sojovické k Za Zám-
kem

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme čtenáře Listů a všechny dopiso-
vatele, že od 1. 4. 2011 dochází ke změně reda-

kce Listů města Lysá nad Labem a okolí. 

Adresa nové redakce je Městská knihovna,
Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem,

tel.: 325 551 255,
e-mail: listy@knihovna.cz 

Děkujeme za spolupráci!      
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kód odpadu název odpadu podnik. občané
  ostatní Lysá n.L.
13 01 10 Nechlor. hydraul. minerál. oleje 3,- 0,-
13 01 11 Syntetické hydraulické oleje 3,- 0,-
13 02 05 Nechlor. minerál. motor. oleje 3,- 0,-
13 02 06 Syntetické motor. a mazací oleje 3,- 0,-
15 01 01  Papírové obaly 0,- 0,-
15 01 02 Plastové obaly 2,- 0,-
15 01 03 Dřevěné obaly 3,50 0,-
15 01 04 Kovové obaly 1,- 0,-
15 01 05 Kompozitní obyly 2,- 0,-
15 01 06 Směsné obaly 3,50 0,-
15 01 07 Skleněné obaly 1,- 0,-
15 01 09 Textilní obaly 3,50 0,-
15 010 10 Obaly obsahující zbytky
 nebezpečných látek 12,- 0,-
15 02 02 Absorb. činidla, fi ltr. materiály 12,- 0,-
16 01 03 Pneumatiky 6,- 0,-
16 01 07 Olejové fi ltry 12,- 0,-
16 01 12 Brzdové destičky neuvedené
 pod č. 16 01 11 12,- 0,-
16 01 13 Brzdové kapaliny 12,- 0,-
16 01 01 Olovněné akumulátory 2,- 0,-
16 01 02 Nikl-kadmiové akumulátory 12,- 0,-
17 01 01  Beton 1,50 1,-
17 01 02 Cihly 1,50 1,-
17 01 03 Tašky a keramika 1,50 1,-
17 01 07 Směsi, frakce betonu, cihel, tašek 1,50 1,-
17 02 01 Dřevo 3,50 0,-
17 02 02 Sklo 1,- 0,-
17 02 03 Plasty 3,50 0,-
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené
 pod č. 17 03 01 1,50 1,50
17 04 01 Měď, bronz, mosaz 0,- 0,-
17 04 02 Hliník 0,- 0,-
17 04 03 Olovo 0,- 0,-
17 04 04  Zinek 0,- 0,-
17 04 05 Železo a ocel 1,- 0,-
17 04 06 Cín 0,- 0,-
17 04 07 Směsné kovy 1,- 0,-
17 04 11 Kabely neuved. pod č. 17 04 10 1,- 0,-
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené
 pod č. 17 05 03 1,50 1,-
17 09 04 Směsné staveb. a demol. odpady 1,50 1,50
20 01 01 Papír a lepenka 3,- 0,-
20 01 02 Sklo 1,- 0,-
20 01 10 Oděvy 3,50 0,-
20 01 11 Textilní materiály 3,50 0,-
20 01 13 Rozpouštědla 12,- 0,-
20 01 14 Kyseliny 12,- 0,-
20 01 15 Zásady 12,- 0,-
20 01 17 Fotochemikálie 12,- 0,-

20 01 19 Pesticidy 20,- 0,-
20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující 
 rtuť 10,- 0,-
20 01 23 Vyřazená zařízení obsahující 
 chlorfl uoruhlovodíky 20,- 0,-
20 01 26 Olej a tuk neuvedený pod 
 č. 20 01 25 3,- 0,-
20 01 27 Barvy, tiskařské barvy, lepidla 
 a pryskyřice obsahující nebez-
 pečné látky 12,- 0,-
20 01 28 Barvy, tiskařské barvy, lepidla 
 a pryskyřice obsahující nebez-
 pečné látky neuvedené pod 
 č. 20 01 27 12,- 0,-
20 01 30 Detergenty obsahující nebez-
 pečné látky 12,- 0,-
20 01 33 Baterie a akumulátory, zařazené
 pod č. 16 06 01, 16 06 02 nebo
 pod č. 16 06 03 a netříděné baterie
 a akumulátory obsahující bat. 2,- 0,-
20 01 34 Baterie a akumulátory neuvede-
 né pod č. 20 01 33 12,- 0,-
20 01 35 Vyřazené elektrické a elektro-
 nické zařízení obsahující nebez-
 pečné látky neuvedené pod 
 č. 20 01 21 a 20 01 23 300,- 0,-
20 01 36 Vyřazené elektrické a elektro-
 nické zařízení neuvedené pod
 č. 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35 20,- 0,-
20 01 37 Dřevo obsahující nebezpeč. látky 12,- 0,-
20 01 38 Dřevo neuvedené pod č. 20 01 37 3,50 0,-
20 01 39 Plasty 2,- 0,-
20 01 40 Kovy 1,- 0,-
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad 2,- 0,-
20 02 02 Zemina a kameny 1,50 1,-
20 02 03 Jiný biologický nerozl. odpad 3,50 -
20 03 01 Směsný komunální odpad 3,50 0,-
20 03 02 Uliční smetky 3,50 -
20 03 06 Odpad z kanalizačních výpustí 3,50 -
20 03 07 Objemný odpad 3,50 -

Likvidace odpadů ve sběrném 
dvoře podle katalogu odpadu vyhl. 
č.383/2001 Sb., kde provozovate-
lem je fi rma A.S.A. Praha na zákla-
dě souhlasu KÚ Středočeského kraje 
s povolením nakládat a zajišťovat je-
jich likvidaci na sběrném dvoře.

Váhu odpadu zajišťuje obslu-
ha dvora vážením nebo výpočtem. 
V oprávněných důvodech ji může 
stanovit kvalifi kovaným odhadem. 
Ve sporných případech lze zajistit 

Ceník likvidace odpadů ve sběrném dvoře
vážení dodavatelsky dle podmínek 
majitele váhy, na náklady zákazní-
ka.

Ceníkové položky 200121, 
200123, 200135, 200136 jsou ve-
deny za jeden kus. Ke stávajícím ce-
nám za jednotku bude připočítáno 
20 % DPH.

Ceník byl projednán a schválen 
Radou města Lysá nad Labem dne 
9. 11. 2010 usnesením č. 576.   

Město Lysá nad Labem   

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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Blahopřání

       Viktor Hugo:
„Život je čekání na to, kdy se sny změní ve skutečnost.“

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

zdraví a pohodu do dalších let.

   Romana Nováková, odbor kultury

98 let
Zdenka Svobodová

94 let
Josefa Zavadilová

90 let
Miloslava Černá

85 let
Václav Votrubec

Miloslava Nováková
Jaroslav Březina

Jaroslav Hlaváček

80 let
Josef Habásko

Marie Schenková
Jarmila Boháčková

Jiřina Nováková

V sobotu 9. dubna zavítá do 
našeho města studentský sou-
bor Ribston Hall High School  
z Velké Británie.

Ribston Hall High School je vý-
běrová škola především pro dívky 
ve věku 11 - 18 let, která je založe-
na na silných tradicích. Škola nabízí 
studentům pestrou nabídku hudeb-
ní výuky, ať už jako součást běžné 
školní docházky či jako mimoškol-
ní aktivitu. Hudební oddělení nabízí 
nepřeberné množství výuky hry na 
nástroje i zpěvu. Studenti se mohou 
zapojit do orchestru, sboru à capel-
la, jazz bandu nebo například do 
fl étnového souboru. 

Koncert studentů Ribston Hall 
High School 

Cesta do 
České repub-
liky je pro 
sbor druhým 
mezinárod-
ním turné a 
kromě sboro-
vých skladeb 
s v ě t o v ý c h 
a anglických autorů zazní během 
večera i skladby orchestrální.

Koncert se koná od 19.00 hodin 
v Evangelickém kostele v Lysé nad 
Labem.  Vstupné je dobrovolné.  
Srdečně zvou  Evangelický sbor 
a Město Lysá nad Labem.

(jzk)
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1.4. od 20.00 hodin
Chlastomas & Pam Pam Show
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

2.4. od 20.00 hodin
100 SkynFest – Mother (ex thema 
11) a další
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

5.4. od 16.30 hodin
Břetislav I. a jeho synové
beseda s PaedDr. Marií Kořínkovou
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

7.4. od 18.00 hodin
Král v hotelu Král 
aneb Vzpomínky advokáta

7.4. od 19.00 hodin
Prezentace činnosti kina v r. 2010
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

8.4. od 10.00 hodin
Zdravý úsměv
přednáška v MC Parníček
www.mcparnicek.cz

8.4. od 20.00 hodin
The Linings – indie-electronica- 
punk, JinxX – pop-rock
koncerty v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

9.4. od 19.00 hodin
Ribston Hall High School
koncert v evangelickém kostele

9.4. od 20.00 hodin
Qwil – křest CD, Magnetikum
koncerty v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

12.4. od 20.00 hodin
Hellbound tour 2011
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

12.4. od 10:00 hodin
Přednáška společnosti JUST
Fajn klub 

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

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

13.4. od 18.00 hodin
Krásný dům i byt
- výroba jarních dekorací
rezervace
Fajn klub 

13.4. od 19.00 hodin
Informativní schůzka o programu 
Montessori
Fajn klub 

14.4. od 13.30 hodin
Beseda „Zvýšení bezpečnosti 
pro starší a zdravotně postižené 
občany“
Dům s pečovatelskou službou

14.4. - 17.4.
Výstava Elegance 2011
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

15.4. od 10.00 hodin
Lepek a tekuté kaše
beseda v MC Parníček
www.mcparnicek.cz

15.4. od 20.00 hodin
Koncert Baron Bane 
a Bars Brothers 
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

17.4. od 14.00 hodin
Varhanní koncert Ladislava 
Moravetze
v evangelickém kostele
lysa@evangnet.cz

20.4. od 20.00 hodin
Petr Linhart
koncert v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

21.4.  od 8 do 18 hodin
Farmářské trhy
před PENNY Marketem
www.polabskefarmarsketrhy.cz

21.4. od 16.30 hodin
Výroba velikonoční dekorace
v MC Parníček
www.mcparnicek.cz
     
21.4. od 10.00 hodin
Prezentace společnost NUTRICIA
Fajn klub 

23.4. od 13.00 hodin
Turnaj ve stolním tenisu pro 
neregistrovanou mládež
v sokolovně
www.ttclysa.jex.cz

23.4. od 20.00 hodin
Rock For Dogs
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

23.4. od 14.00 hodin
DISCO pro dětičky ve věku 
od 0 – 100 let
Fajn klub 

25.4. od 16.00 hodin
MUSICA DOLCE VITA
- Velikonoční koncert
v kostele sv. Jana Křtitele

25.4. od 16.30 hodin
Velikonoční výprask
Sokolovna
http://aerobiklysa.tym.cz

25. - 29.4. 
Bazárek jarního a letního dětského 
oblečení, hraček a kočárků
Fajn klub 

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

28.4. od 10.00 hodin
Rej čarodějnic a čarodějů
v CaféInfo v Zåhradě
www.mcparnicek.cz

Kulturní kalendář Duben / Květen  2011

Podrobnější informace o akcích se dozvíte na webových stránkách organizátorů.

29.4. od 18.00 hodin
JAZZFEST 2011 
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

30.4. od 8.00 hodin
Polabský MTBO
Sport zone, Na Mlíčníku 1790
www.sportarsenal.cz/akce/zavody-
lysa/mtbo-polabi-11.html.

30.4.
Agility závody MiniMaxi Superpes
a Pálení čarodějnic
cvičiště u dostihového závodiště
www.superpes.cz

1.5. od 16.00 hodin
Polabské prozpěvování
v kostele sv. Jana Křtitele

1.5. 
3. voříškiáda O Marlenčin dort
cvičiště u dostihového závodiště
www.superpes.cz

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

14.5. 
Mezinárodní agility závody SU-
PERPES 2011 
cvičiště u dostihového závodiště
www.superpes.cz

Luft kino klub připravuje:

6.5.  NSOS (Přerov), Zemědělské
 Družstvo (Kratonohy),
 Konec Konců (Praha)
 
7.5.  Stephen Brandon (Australia)

9.5.  Luisa Kremerová
 – absolventský koncert

12.5.  Lucie Redlová

14.5.  LES YEUX de la Téte (Francie) 
 – jazzpunk

Spolek rodáků a přátel města Lysá nad Labem
a Hudební klub Calypsso Lysá nad Labem

si Vás dovolují pozvat na povídání 

„Král v hotelu Král
aneb Vzpomínky advokáta“

Hostem večera je pan JUDr. Václav Král, který nás provede 
dvěma bloky povídání:

1) Historie hotelu Král.
2) Zážitky z cest, z advokátní praxe a literární činnost.
Během akce budete mít možnost zakoupit nejnovější knihu JUDr. Krále 
a po přednášce ji bude autor podepisovat. Přestávka bude vyplněna 
hudbou z doby 1. republiky, občerstvení nabídne Vinotéka Blažek. 

Vstup volný

ve čtvrtek 7. 4. 2011
od 18.00 hodin

Pozvánka na besedu s Policí ČR a 
Městskou policií Lysá nad Labem

Na téma: „Zvýšení bezpečnosti 
pro starší a zdravotně 

postižené občany“
Ve čtvrtek 14. dubna 2011 od 13.30 hodin 

ve společenské místnosti Domu 
s pečovatelskou službou 

v Masarykově ulici čp. 1729, Lysá nad Labem
Srdečně Vás zve

Výbor základní organizace Svazu postižených 
civilizačními chorobami v Lysé nad Labem ve 
spolupráci s Centrem sociálních a zdravotních 
služeb Poděbrady o.p.s. – středisko Lysá n. L.
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   PROGRAM  Duben 2011   Husovo náměstí 25, Lysá nad Labem, mob.: 773 625 007

AKCE

Pá 1.4. od 20.00 hodin
Chlastomas & Pam Pam Show
Chlastomas - ČR 2011, 66 min., 
mysteriózní martyrium - tajemná 
a mystická postava modly alkoholu 
se vrací z hlubin zapomnění.
Po projekci následuje doprovodný 
program ve kterém vystoupí Tři 
piči revival, Hanka Zagorová 
revival band a trapný kouzelník. 
vstupné: 40 Kč

So 2.4. od 20.00 hodin
100Skyn fest 
Vzpomínka na člověka, který šel 
vždy svou vlastní cestou. Vystoupí: 
Remek - HC punkx (ex- Lakmé), 
Mother - temné HC (ex-thema 11), 
Fetch! - Silver-rocket Noise 
vstupné: 100 Kč

Čt 7.4. od 19.00 hodin
Prezentace činnosti kina v r. 2010
Oslava tříletého výročí kinoklubu 
Luft – živá hudba, projekce foto-
grafi í, výstava plakátů, občerstvení.
Cuban Fusion – Lukáš Buk & ZUŠ 
Lysá, Lukáš Sommer – sólový re-
citál, Nelson Faria Tribute – M. Do-
ležal, P. Kopecký, J. Kovařík, L. Buk, 
Jam Session 

Pá 8.4. od 20.00 hodin
The Linings – indie-electronica-
punk (Benešov),  JinxX – pop-rock 
(Liberec), 000 - speed-ambient 
(Praha)
vstupné: 50 Kč

So 9.4. od 20.00 hodin 
Qwill: Křest alba Zbloudilá 
& Magnetikum
vstupné: 50 Kč

Út 12.4. od 19.00 hodin
Hellbound Tour 2011
Hellion (UA) - ( death/trash),
Fragile Art (RU) - (melodic trash 
metal), Def Light (UA) - ( Black 
/death metal) + lokální výhnět 
metalowy

St 13.4. od 20.00 hodin
Vinylotéka
Téma: “Česko-slovenský bigbít 
80. a 90.let”. Přijďtě si přehrát své 
oblíbené vinyly – kvalitní technika 
k dispozici. 
vstupné volné

Pá 15.4. od 20.00 hodin
Baron Bane (SWE - Pop / Elec-
tronica / Rock)  
Elektronicky ambientní melan-
cholie ze Stockholmu. 
Bars Brothers (CZ - Heavy Soul / 
Northern Soul)
Dusty Springfi eld, Amy Wine-
house, S. Wonder, Pretenders, Dap 
Kings, Nouvelle Vogue, … “Seriuo-
sly stylish, outrageously sexy...” 
vstupné: 70 Kč

St 20.4. od 20.00 hodin 
Petr Linhart – “landscape folk” 
(kytara, zpěv)
Petr Linhart, duchovní otec Maje-
rových brzdových tabulek, vás opět 
zve na procházku, tentokrát vlastně 
vyjížďku po krajině tajemných Su-
det a bude vám vyprávět příběhy, 
které se v ní ukrývají... 
vstupné: 50 Kč

So 23.4. od 17.00 hodin
Rock For Dogs
So, Sek jsi bonbonky, Pořát jinak, 
Sníh na schodišti, DKV, Straton
a velké hudební překvapení. 
Benefi ční festival pro opuštěné psy 
v útulcích v Poděbradech, Lysé nad 
Labem a Nymburce.
vstupné: 100 Kč

Pá 29.4. od 18.00 hodin
JAZZFEST 2011 – 3. ročník
Rus Nerwich Quartet (JAR/CZ/SK)
Rus vystoupí na svém druhém 
turné v Česku s výbornou kapelou 
v obsazení Rus Nerwich (JAR/
Kapské město) – tenor, soprano 
saxofon, Matěj Benko (Slovensko) 
– piano, klávesy, Lukáš Kytnar 
(Praha) – kontrabas, baskytara, 
Tomáš Hobzek (Praha) – bicí.
Varhan Orchestrovič Bauer 
a jazzová sekce OFO: 
Tribute to Kaplicky 
Varhan Orchestrovič Bauer - ham-
mond, Miroslav Hloucal / Jan Ku-
čera - trubka, Tomáš Křemenák / 
Bedřich Šmarda - sax, Dan Fiedler 
/ Miroslav Lacko - piano, Antoním 
Šturma - bass, Petr Wajsar - kytara, 
David Růžička / Radek Němejc - 
bicí.
Vincenc Kummer 
& Tony Viktora Quartet
Radek Zapadlo - sax, Jiří Růžička 
- klavír, Antonín Viktora - kytara, 
Vincenc Kummer - kontrabas

KINO

Pá 1.4. od 20.00 hodin
Chlastomas 
mysteriózní martyrium - tajemná 
a mystická postava modly alkoholu 
se vrací z hlubin zapomnění.
ČR / 2011 / 66 min.
vstupné: 40 Kč

Ne 3.4. od 19.00 hodin
Nevinnost
Doktora Kotvu (Ondřej Vetchý) 
obviní ze zneužívání nezletilá pa-
cientka, což výrazně zasáhne do 
spořádaného života jeho manželky 
(Aňa Geislerová), potažmo celé 
rodiny. Nebo že by ten život nebyl 
zase až tak spořádaný? Žánrově 
výjimečný pokus o „sociální drama / 
detektivku“ v Česku.
Drama / Česko / 2011 / 98 min.
vstupné: 90 Kč

Út 5.4.  od 20.00 hodin
Aussig
Příběh se odehrává v Ústí nad Labem, 
pojednává o vztahu ruského a ame-
rického lektora na místní univerzitě. 
Jsou nuceni bydlet spolu v jednom 
malém pokoji na kolejích. Vzrůstá 

mezi nimi velké napětí, které je pod-
něcováno propastnou rozdílností 
jejich povah a vzájemnými antipa-
tiemi. Rozpory vznikají z banálních 
hádek a neshod – od přidávání 
kečupu do jídla až po způsob, jak 
jednat se ženami. Jako by se další 
studená válka rozpoutala na bojišti 
těsného kolejního pokoje.
Komedie / Česko / 2010
vstupné: 70 Kč

So 9.4. od 15.00 hodin
Letopisy Narnie: 
Plavba Jitřního poutníka 
Zpátky do Narnie.. Do země velkých 
dobrodružství a bájných tvorů. 
Tentokrát dva ze sourozenců Peven-
siových, spolu se svým otravným 
bratrancem proskočí obrazem do 
narnijského moře, jež brázdí plavidlo 
jménem Jitřní poutník...
Dobrodružný / Rodinný / Fantasy /  
Velká Británie / 2010 / 113 min.
vstupné: 90 Kč

Ne 10.4. od 20.00 hodin 
projekce v kavárně
Když kámen promluví
Film o Jaroslavu Duš kovi není  
typický m portré tem zná mé  osob-
nosti – jde spí š e o zachycení  jeho 
vnitř ní ho ž ivota, jeho ná zorů  a 
postojů  k vě cem, které  se dotý kají  
kaž dé  bytosti. Film se natá č el ví ce 
než  jeden rok a uvidí me v ně m 
nejen uká zky z divadelní ch her, ale 
i setká ní  s mentá lně  postiž ený mi, 
s delfí ny, komunikaci s kameny, 
stavbu ekologické ho hlině né ho 
domu, chození  po ž havý ch uhlí cí ch 
a mnohé  dalš í .
Dokumentární / Česko / 2010 / 
75 min.
vstupné: 70 Kč

Čt 14.4. od 20.00 hodin
Opravdová kuráž 
Western s deseti oscarovými nomi-
nacemi od nejúspěšnějších holly-
woodských bratrů Joela a Ethana 
Coenových. Jak velkou kuráž musí 
mít čtrnáctiletá holka, aby pomstila 
tátovu smrt? Odpověď na krvavé 
cestě za pomstou nám obstarají  Jeff 
Bridges jako jednooký šerif Rooster 
Cogburn a Matt Damon v roli Texas 
Rangera LaBoeufa.
Western / Drama / Dobrodružný / 
USA / 2010 / 110 min.
vstupné: 90 Kč

Zuzana Dumková Trio
Z. D. - zpěv, kytara, Marcel Bárta 
- saxofony a Oskar Törok - trum-
peta a nebo Z. D., Josef Štěpánek 
- pedal stell guitar, Miloš Dvořáček 
- bicí.
Eva Emingerová Quartet
Vladimír Strnad - piano, Jan Štolba 
- saxofon, Jan Greifoner - kontra-
bas, Branko Križek - bicí.
Infi nite Quintet Miroslava 
Hloucala 
V čele souboru stojí vynikající 
trumpetista Miroslav Hloucal, au-
tor většiny repertoáru, spolu s ním 
saxofonista Petr Kalfus. Vlastním 
repertoárem vedle Hloucala a Kal-
fuse přispívá klavírista Viliam Bé-
reš, rytmiku kapely tvoří velmi zná-
mý a na české jazzové scéně již del-
ší dobu přítomný kontrabasista 
Petr Dvorský a bubeník Martin 
Novák. 
www.jazzfest.webnode.cz
Pořadatelem festivalu je Městská 
knihovna ve spolupráci s Městem 
Lysá n. L. a kinoklubem Luft.
vstupné: 250 Kč v předprodeji
300 Kč na místě

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

Rezervace prostřednictvím SMS 
na tel.: 602 258 582.

Nová otevírací doba kavárny:
PO - PÁ   12 - 24
SO - NE  14 - 24

Happy Hours:
PO - NE  do 16 hodin
Espresso: 1 placené + 1 zdarma
Latte Machiato: 1 placené + vafl e
nebo zapečené toasty zdarma

VOLNÉ PROSTORY
K PRONÁJMU
Nabízíme obchod (bývalé Pas-
partování) vedle kina k pronájmu
- 25 m2 / wi-fi  / wc / levně.
Informace na tel.: 773 625 007

PŘIPRAVUJEME

AKCE
6.5.  NSOS (Přerov), Zeměděl-
 ské Družstvo (Kratonohy), 
 Konec Konců (Praha) 
7.5.  Stephen Brandon
 (Australia)
9.5.  Luisa Kremerová 
 - absolventský koncert
12.5.  Lucie Redlová
14.5.  LES YEUX de la Téte 
 (Francie) – jazzpunk
20.5.  Záměna
 - divadelní představení

FILMY
4.5.  Králova řeč
5.5.  Fighter
10.5.  Gulliverovy cesty
17.5.  Máma mezi marťany
18.5.  Obřad
19.5.  Hlavně nezávazně
23.5.  Dům košaté lásky

So 16.4. od 16.00 hodin
Rango
První překvapení letoška a dost 
možná nejlepší animák za posled-
ních několik let. Než si začal říkat 
Rango a vybájil si spoustu mýtů 
o svých hrdinských kouscích, obý-
val chameleon v havajské košili 
prostorné terrarium, když se ne-
šťastnou náhodou ocitne uprostřed 
vyprahlé pouště, kde si na něm má-
lem pochutná hladový jestřáb. Aby
napětí nebylo málo, jeho další kro-
ky vedou do města jménem Prach, 
v němž visí obyvatelům kolty pro-
klatě nízko...
Animovaný / Akční / Dobrodružný / 
USA / 2011 / 107 min.
vstupné: 90 Kč

Ne 17.4. od 16.00 hodin
Na vlásku
Jak jen to ten Disney dělá? V tom 
svém zámku musí mít nějakého pro-
šedivělého mudrce, který vymýšlí 
hromadu zvláštních postav, které si
zamilujete. Ty postavy zařadí do kla-
sického disney stylu pohádek a máte 
hotový animák, který si získá srdce 
dětí a milovníků pohádek...
Animovaný / Komedie / Rodinný / 
Muzikál / USA / 2010 / 92 min.
vstupné: 90 Kč

Ne 17.4. od 19.00 hodin
Černá labuť
Temné, provokativní i nádherné. 
Aronofsky dokáže i zdánlivě jedno-
duchý námět přetavit v originálně 
emotivní podívanou a v případě Čer-
né labutě se mu to zdařilo více než 
dokonale. Atmosféra i herecké vý-
kony jsou zvládnuté na jedničku. Na-
talie Portman jako obvykle výborná 
a velmi mile překvapila i Mila Kunis, 
pro kterou je to snad první fi lm 
v němž skutečně hraje. 
Drama / Thriller / Mysteriózn /  
USA / 2010 / 108 min.
vstupné: 90 Kč

Čt 21.4. od 20.00 hodin
127 hodin
Danny Boyle, režisér oscarového 
Milionáře z chatrče přichází s dal-
ším hlubokým fi lmovým vyprávě-
ním. Skutečný příběh Arona Ral-
stona, jemuž při jednom dobro-
družném výletu spadl na ruku půl-
tunový balvan, je pocitově plnou 
anabází do hlavy svérázného mla-
díka. James Franco jej zhmotnil, 
režisér pak okolo něj rozvinul for-
málně precizní snímek o ohromné 
bolesti… a nevídané vnitřní síle, 

s jakou se jí dá vzdorovat. Přesto 
127 hodin utrpení se tu kříží se 
127mi hodin oslavy života.
Dobrodružný / Životopisný / 
Drama / Thriller / USA / Velká 
Británie /  2010 / 94 min.
vstupné: 90 Kč

Pá 22.4. od 20.00 hodin
Biutiful
Alejandro Iñárritu, režisér takových 
snímků, jako Amores Perros, 21 
gramů nebo Babel. Biutiful je jeho 
prvním celovečerním počinem, na 
kterém nespolupracoval se svým 
dvorním scénáristou Guillermem
Arriagou, avšak jde o stejně emocio-
nálně vypjatý příběh, jako v před-
chozích případech. Děj se odehrává 
v podsvětí současné Barcelony, kde 
se Javier Bardem snaží smířit sám 
se sebou, ale především se postarat 
o své dvě děti. Bardem získal za svůj 
fenomenální výkon cenu v Cannes, 
celý fi lm pak byl nominovaný na 
Satellite Award nebo Zlatý globus.
Drama / Španělsko / Mexiko / 
2010 / 148 min.
vstupné: 90 Kč
 
Ne 24.4. od 16.00 hodin
Gnomeo a Julie
Jeden z nejslavnějších milostných 
příběhů všech dob už dostal hodně 
podob a byl vyprávěný v různých 
dobách a kulturách. Tak proč ho 
neobléci do dalšího slušivého ani-
movaného kabátku a nepřiblížit ho 
i těm nejmenším divákům? Nudit 
se však rozhodně nebudou ani ti 
dospělí. A kdo jiný by měl mít na 
svědomí hudební stránku fi lmu 
(mimochodem moc povedenou) 
této anglické klasiky než sir Elton 
John. 
Animovaný / Dobrodružný / Ro-
mantický / Komedie / Velká Britá-
nie / USA / 2011 / 84 min.
vstupné: 90 Kč

Út 26.4. od 20.00 hodin
Hezké vstávání
Becky Fullerová má za úkol 
nakopnout nechvalně proslulou 
ranní show, zkrotit nabubřelé ego 
žurnalisty Mikea Pomeroye, sbalit 
kolegu a dát svůj život do kupy tak, 
aby jí bavilo vstávat ve čtyři ráno 
do práce. Dobrých komedií není 
nikdy dost a přitom stačí vzít dva 
osvědčené veterány - famózního 
Harrisona Forda a Diane Keaton 
plus mezi ně vpustit ztřeštěnou 
Rachel McAdams a Patricka 
Wilsona. Hláška střídá hlášku 

a bránice se otřásá pod salvami 
smíchu. Konečně. Morning Glory? 
Anytime! Anywhere!
Komedie / Drama / Romantický / 
USA / 2010 / 107 min.
vstupné: 90 Kč

St 27.4. od 20.00 hodin
Osmedesát dopisů
Československo, 29. březen 1987. 
Jeden den v komunistickém Česko-
slovensku inspirovaný životem reži-
séra. Čtrnáctiletý Vašek vyráží se 
svou matkou po úřadech, aby získali
povolení odejít za otcem, který emi-
groval do Velké Británie. Režisér 
Václav Kadrnka vypráví osobní pří-
běh o odloučení a touze být s milo-
vaným člověkem navzdory těžkým 
okolno-stem, o vytrvalosti a nezlom-
nosti, s jakou mnoho lidí v bývalém 
režimu čelilo absurdnímu byrokra-
tickému systému.
Drama / Česko / 2010 / 75 min.
vstupné: 90 Kč

Čt 28.4. od 20.00 hodin  
Londýnský gangster
Colin Farrell je propuštěn z vězení 
a chce se živit poctivě. Jeho gang-
sterské kořeny mu to ale nedovolují 
a bude potřebovat hodně štěstí a od-
vahy, aby se dokázal dostat ze spárů 
svého bývalého zaměstnavatele, na-
víc když se nečekaně zamiluje do 
fi lmové hvězdy která se schovává 
před hordou fotografů a reportérů 
Charlotty (Keira Knightley). Režijní 
debut Williama Monahana (scéná-
rista oscarové Skryté identity) je 
pěknou sbírkou cool hudby, která 
doprovází cool fi lm.
Krimi / Romantický / USA / Velká 
Británie / 2010 / 103 min.
vstupné: 90 Kč

So 30.4. od od 20.00 hodin
Odcházení
Světově uznávaný dramatik a poli-
tik Václav Havel se poprvé stal 
režisérem, aby převedl na fi lmové 
plátno hru, kterou s úspěchem 
uvedly domácí i zahraniční scény. 
Hlavním hrdinou je Dr. Vilém 
Rieger, který dlouhá léta pracoval 
pro vládu jako kancléř. Teď je ale 
nahrazen a musí ze svého místa 
odejít, přestěhovat se z vládní vily 
a hlavně opustit lidi, kteří ho celý 
život obklopovali. A brzy zjišťuje, že 
právě tihle lidé pro něj, jeho život 
a jeho kariéru možná znamenali 
víc, než si uvědomoval. Havlovi se 
neříká ne, tudíž  herecké obsazení 
je plné českých hvězd:  J. Abrhám, 

D. Veškrnová-Havlová, V. Chramo-
stová, E. Holubová, T. Vilhelmová
a mnoho dalších.
Drama / Česko / 2011 / 97 min.
vstupné: 90 Kč
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Filmové projekce v kině Luft v r. 2010
  počet počet návštěvníků
   Filmy pro děti 30 2 207
   Filmy pro dospělé 92 3 429
   Filmové projekce v kavárně 9 108
   celkem 131 5 744
   Příspěvek na činnost kina celkem   
   (energie, voda, plyn, půjčovné
   a dopravné fi lmů, propagace apod.)     722 000 Kč
   Revize, drobné opravy, údržba kina      50 000 Kč  
  
Kulturní akce v kinoklubu Luft v r. 2010
  počet počet návštěvníků
   Divadla pro děti 8 490
   Divadla pro dospělé 5 160
   Workshopy (sochání, grafi ka, tanec) 4 120
   Výstavy 8 330
   Besedy 3 226
   Koncerty určené mladší generaci 34 1350
   Koncerty určené starší generaci 30 1560
   Festivaly 7 420
   Performance 2 61
   Poslechy  vinylových nosičů 
   s průvodním komentářem 3 230
   Jamsessions - setkání hudebníků 4 210
   celkem 108 5 157
   Dotace na kulturní akce celkem     15 000 Kč 

Kino spolu-
p r a c o v a l o 
se ZUŠ F. A. 
Šporka, ZŠ 

Komenského, ZŠ B. Hrozného,
OA Lysá nad Labem, SŠ oděvního 
a grafi ckého designu, ZŠ Milovice, 
Gymnáziem Čelákovice, ZŠ Kos-
telní Čelákovice, MILS Brandýs 
nad Labem, ZŠ Na výsluní Bran-
dýs nad Labem, MŠ Milovice,
Speciální školou Lysá, ZŠ Čelá-
kovice Komenského, dále s Hu-
manitární organizací Narovinu, 
OS Focus Nymburk, Mateřským 
centrem Parníček, Spolkem přá-
tel hasičské dechové hudby Lysá 
nad Labem, Pedagogy FAMU Pra-

ha, s DS Jelita a DS Klika, OS So-
nus, Kinem Brandýs a dalšími. 

Kino poskytovalo prostory pro 
kulturní a jiné akce města zdarma.

Zveme vás na prezentaci čin-
nosti kina v roce 2010 ve čtvrtek 
7. 4. od 19.00 hodin v sále a kavár-
ně kina.

Přijďte s námi oslavit tříleté výročí 
kinoklubu Luft - na programu živá 
hudba, projekce fotografi í, výstava 
plakátů, občerstvení, ...
Cuban Fusion – Lukáš Buk & ZUŠ 
Lysá, Lukáš Sommer – Sólový recitál, 
Nelson Faria Tribute – M. Doležal, 
P.  Kopecký,  J.  Kovařík,  L.  Buk, 
Jam Session

Přehled činnosti kina v roce 2010

V EVANGELICKÉM KOSTELE 
•  Velký pátek 22. 4. od 18.00 hod. 
    - s večeří Páně
•  Velikonoční neděle 24. 4. od 9.00 hod.
    - s večeří Páně
•  Velikonoční pondělí 25. 4. od 9.00 hod. 
    - kázání Tabity Landové Th.D.
       s pěveckým sborem a orchestrem

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY
 V KATOLICKÉM KOSTELE

• Květná neděle 17. 4. od 9.30 hod.
• Zelený čtvrtek 21. 4. od 18.00 hod.
• Velký pátek  22. 4 .od 18.00 hod.
• Bílá sobota  23. 4. od 20.00 hod.
• Obřady Vigilie a Hod Boží Velikonoční
   24. 4. od 9.30 hod.
• Velikonoční pondělí 25. 4. od 9.30 hod.

Neděle 17.4. v 8.00 hodin
Květná neděle - mše
kostel Milovice

Čtvrtek 21.4. v 18.00 hodin
Zelený čtvrtek - mše 
kostel Lysá n. L.

Pátek 22.4. v 18.00 hodin
Velký pátek - mše
kostel Lysá n. L.

Neděle 24.4. v 9.30 hodin
Velikonoční neděle - mše
kostel Lysá n. L.

Neděle 1.5. v 16.00 hodin
Koncert se sborem Jakoubek 
z JH (v rámci festivalu 
Polabské prozpěvování)
kostel Lysá n. L.

Neděle 22.5. v 17.00 hodin
Koncert k 15. výročí sboru
kostel Lysá n. L.

Sobota 18.6. v 13.00 hodin
Lyský Montmartre
Lysá n. L., pod zámkem

Chrámový sbor u sv. Jana Křtitele

Akce sboru
rok 2011

Sobota 2.7. v 13.00 hodin
Procesí k 100. výročí vysvěcení
kaple Dvorce

Sobota 27.8. v 9.30 hodin
Mše Svatohubertská
kostel Lysá n. L.

Neděle 25.9.
Svatováclavská mše
Byšičky

Neděle 13.11. v 16.00 hodin
Podzimní koncert
– Hudba doby 
W. A. Mozarta
kostel Lysá n. L.

Sobota 10.12. v 16.00 hodin
Adventní koncert
Zámecká kaple

Sobota 24.12. v 22.00 hodin
Půlnoční mše
kostel Milovice

Neděle 25.12. v 9.30 hodin
Hod Boží
kostel Lysá n. L.

Evangelický sbor v Lysé nad Labem Vás zve na 

VARHANNÍ VARHANNÍ 
KONCERTKONCERT

Ladislava MoravetzeLadislava Moravetze
17. dubna od 14.00 hodin17. dubna od 14.00 hodin
Zazní skladby J. S. Bacha, P. Bruna, C. Erbacha,  

J. M. Michela, M. Nagela, L. Moravetze a dalších autorů.

Vstupné dobrovolnéVstupné dobrovolné

kinoklub



                         4/2011 LISTY města Lysé nad Labem  14

Také v letošním roce Spolek ro-
dáků a přátel Lysé nad Labem za 
fi nanční podpory města Lysá nad 
Labem připravuje již XV. ročník 
Slavností hraběte Šporka. Při této 
příležitosti jsme pro veřejnost, 
žáky a studenty lyských škol po-
dobně jako v loňském roce připra-
vili VI. ročník historické univerzity, 
kterou bychom si rádi připomněli 
720 let od založení našeho měs-
ta Lysé nad Labem.

Soutěž bude probíhat ve 4 ka-
tegoriích – I. stupeň ZŠ, II. stu-
peň ZŠ, III. SOU a SŠ, IV. veřej-
nost (účastní se jednotlivci v jed-
né z kategorií). Termín uzávěrky 
soutěže je 15. 6. 2011. Vaše prá-
ce odevzdejte nejpozději k tomu-
to termínu na odboru školství. Vý-
sledky soutěže Vám budou sděle-
ny do konce školního roku, tedy 
do 30. 6. 2011.

Stejně jako v loňském roce pře-
dá věcné odměny nejlepším jed-
notlivcům sám hrabě Špork s man-
želkou v rámci oslav v sobotu 27. 
8. 2011. Proto je nezbytně nutné, 
aby na odevzdaných pracích byly 
taktéž kontakty na tyto účastníky 
soutěže.  

VI. ročník historické univerzity
Soutěž pro školy:

I. stupeň
1) Ve kterém roce královna Guta 

Habsburská povýšila Lysou nad 
Labem na město? - Napiš jméno 
jejího manžela. Co znamená jmé-
no GUTA?

2) Co mohlo být typickou sou-
částí středověkého města na rozdíl 
od vesnice? Jsou takové památky 
v Lysé? Vyjmenuj je.

3) Co to byl fraucimor? Jak vy-
padal život ve fraucimoru? Můžeš 
popsat v povídce nebo nakresli ob-
rázek – maximum jedna A4. 

II. stupeň
1) Ve kterém roce královna Guta 

Habsburská povýšila Lysou nad 
Labem na město? - Napiš jméno 
jejího manžela. Co znamená jmé-
no GUTA? Z které země a rodu po-
cházela? Jakým jménem ji nazýva-
li v Čechách?

2) Co mohlo být typickou sou-
částí středověkého města na roz-
díl od vesnice? Jsou takové pa-

mátky v Lysé? Dolož je fotografi í 
vlastní nebo z některé publikace 
o Lysé.

3) V erbu Lysé je věž, symbol 
městskosti a hradeb. V Lysé však 
hradby nikdy neexistovaly, ales-
poň ne kamenné. Dokážeš si před-
stavit nějaký jiný symbol, který by 
Lysou vystihoval v současnosti? 
Vytvoř logo nebo obrázek s popi-
sem - max. A4. 

4) V Lysé je dnes několik náměs-
tí. K čemu takové náměstí ve stře-
dověku sloužilo? Slouží k některé-
mu z účelů některé lyské náměstí 
i dnes?

SŠ a veřejnost
1) Ve kterém roce královna Guta 

Habsburská povýšila Lysou nad 
Labem na město? –  Napiš jméno 
jejího manžela. Co znamená jmé-
no GUTA? Z které země a rodu po-
cházela? Jakým jménem ji nazýva-
li v Čechách?

2) Co mohlo být typickou sou-
částí středověkého města na roz-
díl od vesnice? Jsou takové památ-

ky v Lysé? Dolož je fotografi í vlast-
ní nebo z některé publikace o Lysé.

3) V erbu Lysé je věž, symbol 
městskosti a hradeb. V Lysé však 
hradby nikdy neexistovaly, ales-
poň ne kamenné. Dokážeš si před-
stavit nějaký jiný symbol, který by 
Lysou vystihoval v současnosti? 
Vytvoř logo nebo obrázek s popi-
sem – max. A4. 

4) V Lysé je dnes několik náměs-
tí. Napiš původní a dnešní název 
nejstaršího z nich. K čemu tako-
vé náměstí ve středověku sloužilo? 
Slouží k některému z účelů některé 
lyské náměstí i dnes? 

5) Vyjmenuj poslední královny 
- ženy přemyslovských králů (Pře-
mysl Otakar I., Václav I., Přemysl 
Otakar II., Václav II., Václav III.) 
Odkud pocházely - jak se jmenova-
ly země v jejich době a jakého stá-
tu/států jsou nyní součástí? 

Věříme, že i Vy svojí aktivní účastí 
podpoříte letošní celoměstské oslavy.

 PaedDr. Věra Bodnárová,
vedoucí odboru ŠaK 

ADRA Česká republika, která 
vloni opět vešla do povědomí čes-
ké veřejnosti při povodních, pořá-
dá tradiční Velikonoční sbírku. Ju-
bilejní desátý ročník zaštítil herec 
Miroslav Táborský, herečka Táňa 
Fišerová a Česká Miss 2009 Iveta 
Lutovská. Dobrovolníci vyjdou do 
ulic 19. a 20. dubna.

Každoroční Velikonoční sbírka 
je jednou z nejvýznamnějších udá-
lostí v roce organizace ADRA. Vý-

ADRA již podesáté organizuje veli-
konoční sbírku na pomoc potřebným

těžek sbírky se tradičně rozděluje 
na tři části, proto se ke sbírce pojí 
také tři známé tváře.

 První třetina peněz je urče-
na na podporu domácích projek-
tů. Realizovány jsou především 
  dobrovolnickými centry a po-
  bočkami ADRA, jedná se 
       zejména o koordinaci dobro-   
  volníků, ale i zprostřed-
  kování poradenství nebo 
         služeb krizového centra. 

  „Na dobrovolnictví stojí svět.
 Mezilidské vztahy vždycky 
   fungovaly na základě dobro-
vol-né pomoci. Ty nejcennější věci 
v životě se zaplatit nedají,“ mys-
lí si patronka podpory domácích 
projektů uskutečňovaných z vý-
nosu Velikonoční sbírky - Táňa 
Fischerová. 

Druhá část výtěžku slouží k vy-
tváření pohotovostního fondu, kte-
rý se využívá v případě okamži-
té potřeby pomoci, tedy při huma-
nitární pomoci po mimořádných 
událostech - a to jak u nás, tak 
v zahraničí. „Uplynulý rok nám 

Pokud nám budou „elementálo-
vé“ nakloněni, podíváme se po ta-
jemstvích přírody v našem nejbliž-
ším okolí. Zatímco jsme v minulých 
letech při terénních exkurzích pro-
háněli brouky (nebo sebe na kole), 
letos po celkem klidném rozjezdu 
s houbami maximálně zrychlíme 
s ptactvem. Zajímavosti jsou tento-
krát připraveny i pro nejmenší ná-
vštěvníky.

 Začneme v lyském zámeckém 
parku akcí „Houby v parku?“. 
Hlavní program ke Dni Země je 
připraven na sobotu 16. 4. 2011. 
Sraz zájemců bude v 9 hodin u vrát-
nice do zámeckého parku (ulice 
Zámecká). Odvážlivci mohou přijít 
s košíčkem, protože program bude 
zaměřen na houby (organizáto-
ři však nezaručují, že se na kaž-
dého dostane). Pokud bude ráno 
chladno, rozehřejeme se společ-
nou výsadbou nového stromu, 
který obohatí dendrologický sor-
timent našeho zámeckého par-
ku. Rodičové s dětmi budou vítá-
ni, protože potom budeme spo-
lečně hledat pohádkové hřiby 
u „houboviště“. To však nebude 
jediné co nám kouzelná zámecká 

Den Země 2011 bude pohádkový!
„Bludnice“ nabídne. Kdo z vás vi-
děl včelu z blízka? A co se na ni tře-
ba takhle svést? Kdo přijde, uvidí...

Terénní exkurze „Za poklady na 
Mydlovar“ je plánována na veliko-
noční neděli 24. 4. 2011. S členy 
Polabského ekocentra Poděbrady 
vyrazíme na průzkum lužního lesa. 
Všichni účastníci, hlavně pak děti, 
budou moci ve zříceninách hradu 
Mydlovar hledat poklad, který zde 
po velkopáteční půlnoci zapomně-
li lesní mužíčci. Sraz zájemců je ve 
14 hodin na jižním okraji Šnepova 
– u sjezdu k rezervaci. 

„Vítání ptačího zpěvu“ je akce 
v Lysé pořádaná poprvé. O její hlad-
ký průběh se postarají členové Čes-
ké společnosti ornitologické a DA-
PHNE – institutu aplikované eko-
logie. Bude to ale vyžadovat pře-
máhání, protože budeme vstávat 
v sobotu 7. 5. 2011 brzo ráno. 
Začátek je už v 6.00 hodin u vstu-pu 
do zámeckého parku z Komenské-
ho ulice. Co uvidíme je překvapení, 
ovšem kdo dorazí, nebude zklamán. 
Snad jen v případě vytrvalého deště. 
V tom případě se ale akce odloží na 
neděli 8. 5. na stejnou dobu.

Stanislav Svoboda, odbor ŽP Pokračování na str. 15
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Přemysl
Otakar II. 

3. května 2011 od 16.30 hodin 
beseda s PaedDr. Marií Kořínkovou

Vstup ZDARMA!

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

Beletrie pro dospělé:
Eileen Dreyer, Kdo je na řadě? – 
Harlan Coben, Schůzka v Paří-
ži - Jan Novák, Aljaška, aneb, Pří-
běh příběhu – Ken Mc Clure, Bílá 
hrozba - Alice Munro, Útěk – Peter 
Watt, Dotknout se oblaků – San-
dra Brown, Kouřová clona – Si-
mona Monyová, Citová divoči-
na, Rolečková Eva, Já, kníže So-
běslav – Laura Walden, Ohnivá la-
guna – Jaroslav Žák, Ve stínu kak-
tusu – Robert Ludlum, Bourneův 
klam – Arkadij Natar Strugackij, 
Les – Irena Táborská, Skryto v Se-
znamce, aneb, Jakou podobu má 
láska – Jebreal  Rula, Miral 
 
Naučná literatura pro dospělé:
Eva Hlaváčová, Přehled učiva čes-
kého jazyka s procvičováním pra-
vopisných jevů – Robert Rohál, Ji-
řina Jirásková a Zdeněk Podskal-
ský - Slávka Poberová, Nejmoc-
nější ženy Evropy – Monika Brý-
dová, Hrátky s FIMO hmotou 

– Jan Bauer, České princezny na 
evropských trůnech – Lucie No-
váková, Národní parky USA aneb, 

Výběr nových knih v MěK
Nebojte se cestovat s dětmi - René 
Guerdan, Marie Stuartovna 

Beletrie pro děti:
Jiří Bartoš, Vtipnou kaši k sní-
dani – L. J. Smith, Upíří deníky: 
Soumrak – Alyson Noël, Nesmr-
telní – Jiří Žáček, Pohádkový to-
bogan – Eva Horáková, Zvířát-
ka: první čtení, to nic není – L. J. 
Smith, Tajný kruh: Kniha první: 
Zasvěcení

Naučná literatura pro děti:
Robert Dinwiddie – Stravitelná 
věda: Vše, co jste kdy potřebova-
li vědět o vědě, podané v malých, 
snadno stravitelných porcích

Kurz drátování
13. a 27. dubna 2011 od 16.30 hodin

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

Cena kurzu včetně materiálu je 50 Kč.

Nová DVD 
ve videopůjčovně
Dětské:
Legenda o Sovích strážcích, Hero 
Factory
Napětí:
Město
Komedie:
Román pro muže

ukázal, že se velice rychle mohou 
přihodit věci, které si žádají pomoc 
prakticky celého světa, a to hned. 
S prodlužujícím se časem se pro-
hlubují utržené rány, a proto cítím, 
že nejdůležitější je být připraven,“ 
nechal se slyšet Miroslav Tábor-
ský, patron humanitární pomoci 
z Velikonoční sbírky. V roce 2010 
ADRA výrazně pomohla z těchto 
zdrojů například při likvidaci škod 
během srpnových povodních v se-
verních Čechách.

Třetí třetina je věnována dlou-
hodobým rozvojovým projektům 
v zahraničí. Zabývají se rozvo-
jem místní společnosti a posíle-
ním její samostatnosti. „Díky své 
vlastní zkušenosti ve zdravotnic-
kém zařízení ADRA v Keni vím, 
že peníze putují správným smě-
rem a přesvědčila jsem se, že 
POMÁHAJÍ. Jsem ráda, že ne-
jsme lhostejní. Každou koru-
nou, kterou přispíváme, zkva-

litňujeme život i lékařskou péči 
v chudých zemích,“ řekla Iveta Lu-
tovská, Česká Miss 2009 a patron-
ka rozvojové pomoci z Velikonoční 
sbírky, která v loňském roce osob-
ně navštívila nemocnici v keňském 
Itibo, kterou ADRA provozuje.

Sbírka bude probíhat vedle de-
sítek měst na území celé České re-
publiky také v Lysé nad Labem. 
Příspěvky od dárců budou vybírat 
dobrovolníci, s nimiž ADRA spo-
lupracuje. Každý sběrač bude ob-
lečen ve světle modrém tričku s lo-
gem ADRA a označen jmenovkou. 
Dobrovolníci budou mít na sta-
rosti kasičku, řádně zapečetěnou 
na městském úřadě, do které bu-
dou kolemjdoucí moci přispívat. 
Za minimální částku 30,- Kč dárce 
obdrží symbolický dárek – magne-
tku s fotografi í z projektu organi-
zace ADRA.

Tereza Svobodová,
ADRA

Pokračování ze str. 14
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Dne 27. 2. 
2011 jsme 
vyrazili na 
l y ž a ř s k ý 

kurz do Krkonoš. Byli jsme uby-
továni v hotelu Friesovy boudy. 
Po příjezdu jsme byli rozděleni do 
skupin podle lyžařských dovednos-
tí, jedno družstvo tvořili „snowbo-
arďáci“. Při každodenních túrách 
na běžkách jsme poznávali krásy 
hor. Zbylý čas jsme trávili na sjez-
dovce poblíž hotelu. Pro některé 
z nás bylo lyžování novou zku-

Lyžařský kurz

Školní rok 
se přehoupl 
do druhé po-
loviny, ale my 
si zavzpomí-
náme téměř 
na jeho začá-

tek, kdy mezi prvními uspořádaný-
mi společnými akcemi školní dru-
žiny byly podzimní radovánky na-
zvané DRAKIÁDA. 

Vítr sice nefoukal tak, jak by-
chom si představovali, ale při tro-
še štěstí a rychlém rozběhu se dra-
ci nejrůznějších velikostí a barev do-
stávali opravdu vysoko. Soutěživost 
a houževnatost některých dětí i je-
jich rodičů byla neuvěřitelná. Ti nej-
lepší se radovali z úspěchu, ale od-

J.A.K. se bavíme ve školní družině na ZŠ J. A. Komenského

měna v podobě lízátek, sladkostí 
a samolepek čekala nakonec na 
všechny. Podzimní odpoledne se 
nám vydařilo. Zúčastnilo se ho 82
dětí a to nejen družinových, ale i ze 
školy. Příští rok se můžeme opět tě-
šit.  

Další neméně zajímavou akcí 
byl v jednom sychravém prosin-
covém dni výlet do města skla 
a bižuterie - Jablonce nad Nisou. 
Naše cesta vedla do malé továrničky, 
která se zabývá výrobou vánočních 
ozdob. Děti se seznámily s jejich
vznikem od vyfouknutí, přes stří-
bření až po obarvení a konečném 
ozdobení. Tato část se jim velmi lí-
bila. Nejvíce je však zaujalo jejich 
dozdobování třpytkami a dokres-

šeností, jiní se zdokonalovali 
v carvingovém stylu a ostatní 
se učili na snowboardu. Celý tý-
den jsme měli krásné sluneč-
né počasí. Na závěr lyžařského 
kurzu pro nás učitelé připravili 
závody na běžkách, ve sjezdo-
vém lyžování, a dokonce i ve sla-
lomu na snowboardu. Z kurzu 
jsme se vrátili opálení a spoko-
jení.

T. Doušová, R. Šípková, 
M. Jarolímová, M. Launová, 

studentky 2. ročníku OA

Rada města Čelákovice vyhlašuje konkurz na 
funkci ředitele/ky Mateřské školy Čelákovice, 

Rumunská 1477, okres Praha - východ.
Předpokládaný nástup do funkce 1. 9. 2011 nebo dle 
dohody. Přihlášky zasílejte do 11. 4. 2011 na adresu 
MěÚ v Čelákovicích, náměstí 5. května 1, 250 88 Če-
lákovice. Obálku označte textem Konkurz - ředitelka 
Mateřské školy Čelákovice, Rumunská 1477 – neot-
vírat. Bližší informace o požadavcích a náležitostech 
přihlášky na www.celakovice.cz. Případné dotazy na 
tel.: 326 929 117, 326 929 108.

lování fi nálních detailů. Ve vzor-
kovně pak viděly, jaké se dají růz-
né ozdobičky vyrobit dle přání 
zákazníka, ať už se jedná o zví-
řátka, dopravní prostředky, dět-
ské motivy atd. Poslední zastáv-
ka byla v podnikové prodejně, kde 
jsme si v hojné míře nakoupili 
vánoční ozdoby rozličných tva-
rů a barev. A natěšeni na Váno-
ce, spokojeně odjeli zpátky domů.

Průvodem rozmanitých masek 
jsme završili měsíc únor, neboť školní 
družina pořádala maškarní karneval. 
Vláček dětí projel celou školou, aby 
všichni mohli předvést své kostýmy. 
Mohli jsme vidět postavičky nejen 
z klasických, ale i moderních pohá-
dek. Setkali jsme se s kouzelníky, pi-
ráty a všemožnými zvířátky. Poté se 

TAEKWON-DO
pro holky a kluky od 4 do 6 let

každý čtvrtek 
od 16.00 hodin

Chtěli byste rozvíjet fyzickou schopnost svých
dětí či je naučit zodpovědnosti a disciplíně?

Nabízíme vám sport vhodný pro všechny věkové 
a sociální skupiny. Techniky taekwon-do jsou 

jednoduché, účinné a může je studovat opravdu 
každý bez rozdílu věku, pohlaví nebo fyzické 

zdatnosti.

Kurzovné za celé školní pololetí je 1.000 Kč

PRVNÍ ZKUŠEBNÍ HODINA ZDARMA

Mateřské centrum Parníček nabízí 
pod vedením Anety Procházkové,

vícemystrině světa
(sabom.taekwondo.cz)

všechny masky odebraly do tělocvič-
ny, kde byl připraven program.

Po úvodní promenádě masek 
následoval zahřívací tanec. Zá-
hy vystřídal rychlé tempo sou-
těžní tanec smíšených dvojic 
s balonky a nechyběl ani tradič-
ní ,,Had“. Masky byly krásné 
(jak dokládá obrázek), všem to 
moc slušelo. Každá maska dosta-
la diplom a sladkou odměnu. Po 
skončení karnevalu se některé děti 
nerady loučily se svými převleky.

Dík patří nejen Dominice Tan-
glové ze 7. třídy, člence Školního 
parlamentu, která vše nafotila, ale 
také rodičům, kteří se podíleli na 
přípravách dětských masek.

vychovatelky školní družiny
ZŠ J. A. Komenského Lysá n. L.
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Lyžařský kurz aneb „Fičák to jistí“

Recitační soutěž na ZŠ Bedřicha Hrozného
 Tradičně kaž-

dý rok na naší 
škole probíhá re-
citační soutěž. 
I letos se všich-
ni žáci I. stupně 

již od ledna pilně připravovali na 
tuto akci. Nejdříve za pomoci uči-
telů českého jazyka si žáci vybíra-
li vhodné básně nebo literární text.

V dalším části přípravy proběh-
la třídní kola, kde si společně děti 
vybraly dva nejúspěšnější repre-
zentaty.

Dne 16. 2. 2011 ve 13. 30 ho-
din se uskutěčnila hlavní soutěž, 

Výsledky soutěže 
1. kategorie - žáci 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 3.C.
1. místo  Karolína Mikésková  3.A     30 bodů, s postupem
2. místo   Karolína Košťálová  3.A      28 bodů, s postupem
3. místo    Dominik Kmoch  2.B     25 bodů
4. místo    Kateřina Melicharová 3.C       24 bodů
5. místo   Magdalena Šumpíková  3.B      23 bodů
 Patricie Hořelicová 2.A       23 bodů
6. místo  Lenka Kopecká 3.B        22 bodů
          Štěpán Matejičko  3.C        22 bodů   
7. místo  Tereza Grzesíková   2.A        21 bodů
         Lucie Vaněčková     2.B 21 bodů

kde se sešli nejen nejlepší účinku-
jící, ale i diváci z řad dětí, rodičů a 
učitelů. 

V tomto roce si opravdu všichni 
dali záležet na přípravě a bylo vel-
mi těžké vybrat z každé kategorie 
2 nejlepší žáky, kteří se zúčastní 
oblastního kola recitační soutěže 
v Nymburce.

Všem zúčastněným velice děku-
jeme a těšíme se na další úspěšná 
léta. 

Soňa Votavová, 
Olga Škanderová,

Jana Chalupová
ZŠ B. Hrozného, Lysá n. L.

2. kategorie - žáci 4.A, 4.B, 5.A, 5.B.
1. místo Alžběta Šichtová  5.B   30 bodů, s postupem
2. místo  Dominika Byrtusová  4.B  29 bodů, s postupem
3. místo  Adéla Zachariášová  4.B   28 bodů                     
4. místo  Renáta Trnková  5.B 27 bodů
5. místo  Jindřich  Ziegellheim  5.A   20 bodů
6. místo   Josef Fusek  5.A          19 bodů
7. místo    Andrea Kommová  4.A       18 bodů
8. místo   Julie Kárníková  4.A          17 bodů

Tak jsme se do-
čkali. 19. února 
jsme my, osmá-
ci, odjeli na dlou-
ho připravovaný 
a toužebně oče-

kávaný lyžařský kurz v penzionu Vi-
noř, Dolní Albeřice v Krkonoších.

Hned po ubytování a obědě nás 
čekalo lyžování na blízkém svahu, 
který místní nazývají „Fičák“. Proč 
se tak jmenuje, jsme zjistili hned, 
jak jsme vystoupali nahoru. Oprav-
du tam pořádně fi čelo. Rozjezdi-
li jsme se a byli jsme rozřazeni do 
skupin. Někteří šli rovnou na vlek, 
ale i ti, kteří s lyžováním teprve začí-
nali, se vyvezli vlekem už druhý den 
ráno. Vlekaři byli totiž velice ochot-
ní a každému pomohli s nástupem 
i rozjezdem.

Každý den jsme si užívali sně-
hu i sluníčka, lyží, běžek i snowbo-
ardu. Hráli jsme hry na lyžích i ve-
čer v klubovně. Krásným zážitkem 
pro nás bylo celodenní lyžování ve 
Ski areálu v Peci pod Sněžkou. Ko-
lik tam bylo vleků, sjezdovek i lano-
vek! A všechny jsme je vyzkoušeli. 
Na Hnědém vrchu jsme vylezli i na 
rozhlednu, kochali se pohledem na 
hřebeny Krkonoš a sluncem ozáře-
nou Sněžku.

Předposlední den jsme absolvo-
vali závody a běžecký výlet na Rý-
chory. Nejhorší byl výstup, ale pak 
se nám otevřely úžasné výhledy po 
okolí. 

Večer byli odměněni nejen vítězo-
vé, ale i my ostatní a lyžák jsme za-
končili diskotékou.

V sobotu při odjezdu jsme ješ-
tě zamávali Fičáku a bylo nám jas-
né, že bychom se sem příští rok 
rádi vrátili. Jak budeme závidět těm 
příštím osmákům.

Ať žije Fičák a lyžák!
Žáci 8.A, B a C, 

ZŠ B. Hrozného, Lysá n. L.
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VELIKONOČNÍ
DEKORACE

ve čtvrtek 21.4.2011 
od 16.30 hodin

Těšíte se na Velikonoce?
Chybí vám na stole nějaká pěkná dekorace?

Přijďte si jí k nám sami anebo s dětmi vyrobit.
S sebou si vezměte nádobku o průměru cca 12 cm. 
Nádoba může být keramická, plastová, skleněná, 

dřevěná nebo např. pletený košík.
Záleží jen na vás  na tom, co máte rádi.

Vše ostatní pro výrobu dodáme!

Cena včetně dekoračního materiálu a květin je 150 Kč.

Mateřské centrum Parníček zve 
rodiče s dětmi staršími 4 let na 

jednorázový kurz

ZDRAVÝ ÚSMĚV
v pátek 8.4. 2011
od 10.00 hodin

Projekt Zdravý úsměv je zdravotně preventivní 
program se zaměřením na prevenci zubního kazu 

a paradontopatii rodičů a dětí především 
do 6 let věku.

Součástí projektu je také ukázka, jak se
správně pečuje o zuby dospělých i o první

zoubky dětí. Každý účastník obdrží dárečky.

Přijďte se informovat, jak byste se měli 
správně starat o zoubky svých dětí. Přijít můžete 

i s dětmi, které si mohou pohrát v naší herně.

Mateřské centrum Parníček 
a Eva Hasprová zvou rodiče na
prezentaci projektu na téma:

Rozšíření kapacit mateřské školky Čtyřlístek v Lysé nad Labem
Město Lysá nad Labem v rámci 

Regionálního operačního programu 
NUTS 2 Střední Čechy získalo do-
taci ve výši 14,162 mil. Kč na „Roz-
šíření kapacit mateřské školky Čtyř-
lístek v Lysé nad Labem“. Jedná se 
o zřízení dvou třít o kapacitě každé 
25 míst včetně příslušenství.

Jako první přípravné práce pro za-

jištění stavby je nutné provést káce-
ní v areálu školky ul. Brandlova, kte-
ré bude provedeno ve dnech od 10. 
4. do 15. 4. 2011 na základě řádného 
povolení kácení ze dne 23. 9. 2009.

Předmětem kácení je 32 ks jalov-
ce viržinského, 7 ks zlatice prostřed-
ní, 6 ks smrku pichlavého, 18 ks ze-
ravu západního, 12 ks zeravu řas-

natého, 2 ks topolu černého, 1 ks 
pajasanu žláznatého a 1 ks javoru 
mléč. Níže je situace dendrologic-
kého průzkumu, který vypracoval 
Ing. Tomáš Sklenář (autorizovaný 
architekt v oboru krajinářská archi-
tektura). Arch. Sklenář současně 
navrhl nové sadové úpravy v areálu 
školky po skončení výstavby 2 tříd. 

Jako náhrada bude vysazeno 32 ks 
stromů (jabloň, jabloň Arnoldova, 
jabloň purpurová, třešeň pilovitá 
a hrušeň Calleyova) a 596 ks keřů 
(třezalka rozkladitá, mochna křovitá 
/oranžová/, tavolník japonský / žlu-
tolistý a červený/).

Jana Javorčíková,
projektový manažer
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Program  Duben 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

každý čtvrtek odpoledne
TAEKWON-DO      !NOVINKA V PROGRAMU!
od 4 do 6 let

Pro dospělé:

každé pondělí od 9.30 hodin
Chi-Toning s hlídáním dětí        !POZOR ZMĚNA V ČASE!

každé úterý od 10.30 hodin
Pilates s hlídáním dětí

každé úterý od 18.00 hodin          !NOVINKA V PROGRAMU!
Pilates s prvky zumby

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

každý čtvrtek od 10.30 hodin
Cvičení na míčích s hlídáním dětí

každý čtvrtek od 16.00 hodin 
Cvičení pro těhotné s hlídáním dětí

každý čtvrtek od 19.00 hodin
JÓGA neboli relaxační cvičení

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

Upozorňujeme na tyto novinky / akce v programu:

pátek 8.4. od 10.00 hodin
ZDRAVÝ ÚSMĚV aneb jak správně pečovat o dětské zoubky 
– přednáška v rámci Miminkovin

pátek 15.4. od 10.00 hodin v rámci Miminkovin
Beseda na téma: LEPEK A TEKUTÉ KAŠE; akce se koná v 
rámci programu Ambasadorky a na všechny účastníky čeká 
drobný dárek

čtvrtek 21.4. od 16.30 hodin
VÝROBA VELIKONOČNÍ DEKORACE
– přijďte si sami či se svými dětmi vyrobit ojedinělou dekoraci na 
Váš velikonoční stůl

čtvrtek 28.4. od 16.00 hodin
REJ ČARODĚJNIC  A ČARODĚJŮ
– zábavné odpoledne pro děti a rodíče v CaféInfo v Zåhradě

každé úterý od 18.00 hodin
PILATES S PRVKY ZUMBY
– nevšední cvičení pro dospělé

každý čtvrtek od 16.00 hodin
TAEKWON-DO pro holky i kluky od 4 do 6 let

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

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

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

REJ ČARODĚJŮ
A ČARODĚJNIC

ve čtvrtek 28.4. 2011 
od 16.00 hodin

v Zåhradě (areál Fruty), vstup z Jedličkovy ulice 
- naproti benzínce anebo z Pivovarské ulice

Mateřské centrum Parníček 
a CaféInfo v Zåhradě

zve malé i velké na

A CO NEBUDE CHYBĚT?

divotvorné DIVADÉLKO
rejdění s čarodějnicí

čarodějné hrátky
kouzelná odměna

OHEŇ - na pálení čarodějnic
i na opékání buřtů

VSTUPNÉ:

50 Kč za dítě
dospělý zdarma
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Telefonické konzultace dětských lékařů

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

MUDr. Chocholová    
 tel. 606 840 451

MUDr. Matasová        
 tel. 607 746 211

 (po ordinačních hodinách)

Pro registrované pacienty těchto lékařů: 

Všední dny:  
17.00 - 22.00 hodin

Sobota, neděle a svátek: 
8.00 - 20.00 hodin

Pá 1.4. MUDr. Čerňanská
So 2.4. MUDr. Matasová
Ne 3.4. MUDr. Matasová
Po 4.4. MUDr. Čerňanská
Út 5.4. MUDr. Matasová
St 6.4. MUDr. Chocholová
Čt 7.4. MUDr. Dáňová
Pá 8.4. MUDr. Matasová
So 9.4. MUDr. Dáňová
Ne 10.4. MUDr. Dáňová
Po 11.4. MUDr. Čerňanská
Út 12.4. MUDr. Matasová
St 13.4. MUDr. Chocholová
Čt 14.4. MUDr. Dáňová
Pá 15.4. MUDr. Dáňová
So 16.4. MUDr. Chocholová

Ne 17.4. MUDr. Chocholová
Po 18.4. MUDr. Čerňanská
Út 19.4. MUDr. Matasová
St 20.4. MUDr. Chocholová
Čt 21.4. MUDr. Dáňová
Pá 22.4. MUDr. Chocholová
So 23.4. MUDr. Čerňanská
Ne 24.4. MUDr. Čerňanská
Po 25.4. MUDr. Čerňanská
Út 26.4. MUDr. Matasová
St 27.4. MUDr. Chocholová
Čt 28.4. MUDr. Dáňová
Pá 29.4. MUDr. Čerňanská
So 30.4. MUDr. Matasová
Ne 1.5. MUDr. Matasová

MUDr. KAMIL KUBELKA 

PRAKTICKÝ LÉKAŘ

přijímá do péče nové pacienty

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

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

Návštěvy v ordinaci i na objednání.

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

Jsme příspěvková organizace 
městyse Lukavec. Poskytujeme od-
lehčovací službu pobytovou-celore-
publikově, ambulantní a terénní-re-
gionálně.

Služba je určená osobám dospě-
lého věku (19-64 let) s mentálním a 
kombinovaným postižením, o kte-
ré je jinak pečováno v jejich domá-
cím prostředí. Dočasným převze-
tím péče chceme umožnit nezbytně 
nutný odpočinek nebo čas k řešení 
osobních záležitostí rodinám pečují-
cím o tyto osoby.

Délka odlehčovacího pobytu 
může být až 3 týdny, jedno místo 
je vyhrazeno na 6. měsíční pobyt. 
Kapacita našeho zařízení je 8 míst 
pro pobytovou odlehčovací službu. 
7 míst pro ambulantní odlehčovací 
službu a 2 místa pro terénní odleh-
čovací službu.

Všechny zájemce o službu rádi 
přivítáme v našem Centru po před-
chozí telefonické domluvě a také 
zodpovíme veškeré dotazy. Možný 
je také tzv. pobyt na zkoušku s ro-
dičem.

Pobytová služba: nepřetržitě
Ambulantní služba:  po - pá, 6 - 20
Terénní služba: po - pá, 8 - 18

Kontakt:
Centrum sociálních služeb
LADA Lukavec
V Chaloupkách 196
394 26  Lukavec
Ředitel:   Mgr. Hynek Seidl
Telefon:  /+420/ 774 624 008 
E- mail: hynekseidl@seznam.cz,
ladalukavec@centrum.cz  
Web: www.ladalukavec.cz

Centrum sociálních služeb
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Zámecké novinky 
Opět Vás zdravíme z Domova 

Na Zámku a přinášíme informace 
o tom, jak u nás vypadal druhý nej-
kratší měsíc letošního roku.

Začátkem roku jsme pořádali pro 
naše klienty zámecký ples a v únoru 
jsme si tuto akci připomněli. Přija-
li jsme milé pozvání na Ples seniorů 
v Kostelci nad Černými lesy 3. 2. 
2011. Ples pořádal místní domov 
pro seniory a byla to jeho premié-
ra. Samozřejmě jsme se nejeli jen 
pobavit. Opět jsme vyrazili ve slo-
žení zámecké kapely Šporkovjan-
ky. Byli jsme požádání, zda bychom 
vedle profesionální dvojice muzi-
kantů, kteří na plese hráli, vystoupi-
li i my a ukázali, že senioři ještě ne-

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

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

VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

 letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské) 
 veškerá nepoškozená obuv (bez bláta a jiných nečistot)
 lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky (min. 1 m2, 
            nedávejte odřezky a zbytky látek)
 vatované přikrývky, polštáře a deky
 domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky 
 – vše nepoškozené, čisté
 hračky –  nepoškozené a kompletní

Věci, které vzít nemůžeme:
 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce, 
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky, znečištěný a vlhký textil

Termín sběru:
v pátek 8. dubna 2011 v době od 8.00 do 17.00 hodin a
v sobotu 9. dubna 2011 v době od 8.00 do 13.00 hodin

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

Po zkušenostech z pořádání sbírek se na dárce obracíme s prosbou:
 věci nenoste volně, ale zabalené do pevných igelitových pytlů
 či kartonových krabic
 noste věci vč. knih bez plísně, děr, fl eků, s funkčními zipy, s knofl íky, 
             s patenty, gumou či tkanicí v pase 
 vše čisté, umyté, vyprané
 NENOSTE VĚCI mnoho let odložené, zpuchřelé, plesnivé. 

S takovými věcmi zamiřte raději přímo do nového separačního 
dvora na sídlišti (před AUTO TICHÝ), otevřeno Po až Pá od 9.00 
do 17.00 hodin a v So od 9.00 do 13.00 hodin.

Spolupořadatelem sbírky je Město Lysá n. L. a Farní charita Lysá n. L.
Bližší informace na tel.: 325 510 224 nebo 606 509 502 nebo 
724 181 805.   

patří do starého železa a umí poba-
vit nejen sebe, ale i ostatní. Hned po 
prvních tónech se taneční parket za-
plnil a zněly hlasy zpívajících taneč-
níků i přihlížejících. Kromě nás na 
plese vystupovali klienti z ÚSP Zvo-
neček Bylany Český Brod. Předved-
li se módní přehlídkou a vystoupe-
ním mažoretek. Ples se nám moc lí-
bil. Poznali jsme nové lidi a naváza-
li nová přátelství. Na oplátku jsme 
seniory z Kostelce n. Č. l. pozvali 
k nám do Lysé.

Čas letěl a blížila se oslava sv. Va-
lentýna 14. 2. 2011., kterou také rádi 
připravujeme. S velkým předstihem 
se v naší zámecké ergodílně vyrábě-
la valentýnská srdíčka, kterými jsme 
pak obdarovávali ty, které máme 
rádi. Bylo jich na 250. Oslava byla 
jiná než v loňském roce. Do progra-
mu jsme zakomponovali kromě tan-
ce pohádkových a historických dvo-
jic (tančili i klienti na vozíku) i gene-
rační setkání se studenty lyské Střed-
ní školy grafi ckého a oděvního de-
signu. Studenti předvedli diskotéko-
vé modely oblečení, kreslili plakáty 
k oslavě sv. Valentýna a staly se čle-
ny týmů s našimi seniory a společ-
ně soutěžili. Jejich úkolem bylo vrátit 
se do starých časů a z připravených 

ošatek přebírat luštěniny a ořechy, 
ze kterých pak sestavovali co nejhez-
čí valentýnské srdce. Odpoledne se 
chýlilo, všichni si pochutnali na va-
lentýnských srdíčkách, soutěžící ješ-
tě na krásných dortech ve tvaru srd-
ce. Všechny dobroty se zrodily v naší 
zámecké kuchyni.

V úterý 22. 2. 2011 nám své umě-
ní přišel ukázat pan Ing. Petr Gregor. 
Už dlouhá léta se zabývá vyšíváním 
obrazů. Na svých vyšívaných obra-
zech zachycuje především krajinu a 
obrazy z města Lysé. Ochotně zod-
povídal dotazy našich seniorů, při-
pojil praktickou ukázku a slib, že své 
umění přijde opět ukázat a naučit 
naše seniory do zámecké ergodílny.

Únor je i měsícem masopus-
tu. Ten nám připomněli děti ze Zá-
kladní školy B. Hrozného pod vede-
ním paní učitelky Mrázové. Už pra-
videlně tato škola pořádá masopust-
ní průvod městem a letos průvod za-
vítal i k nám na zámek. Procházel 
chodbami a nakonec se zastavil v zá-

mecké jídelně, kde jsme si společně 
zazpívali a udělali spoustu krásných 
fotografi í. V tentýž den jsme ještě 
stihli pravidelné posezení s jubilanty. 
S těmi, kteří mají v únoru narozeni-
ny. Gratulace, horoskopy, sfouknutí 
svíček na dortu, písničky na přání – 
tak to vypadalo v zámecké kavárně.

V sobotu 26. 2. 2011 si naše služ-
by objednali lyští Baráčníci. Konalo 
se Sezení středočeské župy Baráč-
níků. Naše kapela Šporkovjanka jim 
vyhrávala k dobré náladě. 

A co nás čeká v měsíci březnu? 
Hned na začátku si zavzpomíná-

me na Mezinárodní den žen a opět 
nás navštíví spousta dětí. Posedíme 
s březnovými jubilanty a přivítáme 
příchod jara. To byla jen malá ochut-
návka.

Přejeme krásné dny a opět zve-
me do naší zámecké kavárny na pří-
jemné posezení a dobrou zámeckou 
kávu.

Mgr. Jiří Hendrich, ředitel
 Domov Na Zámku Lysá n. L.
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Zachraňovali lidské životy

Možná jste se zúčastnili, mož-
ná jste si jen všimli, že v Lysé nad 
Labem proběhla v lednu akce 
“Sběr autolékárniček” organizo-
vaná místní organizací TOP09 ve 
spolupráci se Špitálním řádem 
sv. Lazara Jeruzalémského. V prů-
běhu této akce se přímo na  faře 
shromáždilo 143 autolékárniček. 
K nim přidali organizátoři z TOP-
ky nejprve 89  a později ještě dal-
ších 41 kusů dodatečně sesbíra-
ných v lyseckých školách a veteri-
nární ordinaci v Litoli. Tím se měs-
to Lysá dostalo na velmi pěkný, 
celkový počet 273 kusů. Vzhledem 
k tomu, že se na základě výzvy 
z Lysé připojily k akci i někte-
ré další místní organizace TOP09 
z nymburského okresu byly na-
konec na lyseckou faru přivezeny 
i další pytle, naplněné  shromáždě-
nými autolékárničkami. Konkrét-
ně z Nymburka 10 ks, Dymokur 
25 ks, Přerova 34 ks, Poděbrad 
43 ks a Milovic 152 kusů. Proza-
tím se celkový počet zastavil na  so-
lidních 537 autolékárničkách. Dle 
slov duchovního správce v Lysé 
nad Labem Pavla Porochnavce 
znamená jedna lékárnička mož-

nost záchrany až dvou lidských ži-
votů. Můžeme tedy radostně kon-
statovat, že naše snaha přinesla 
naději 1074 lidem v těžce zkouše-
ných oblastech. Myslím, že takový 
výsledek za tu trochu námahy sto-
jí. Pokud by se někdo chtěl poza-
stavit nad některými nízkými po-
čty sesbíraných lékárniček, pak po-
dotýkáme, že obdobnou akci pořá-
daly v jiných městech ijiné organi-
zace, např. Charita  a jejich aktivi-
ty určitě měly vliv na dosažený vý-
sledek ostatních sběratelů. Mělo by 
nás spíše zarazit nepochopitelné 
mlčení místních médií a nezájem  
zastupitelů z jiných stran..

Děkujeme všem, kteří se do 
této akce zapojili a nechápali ji 
jen jako snahu několika lidí o zvi-
ditelnění svých osob nebo jako 
politickou agitaci. Bohužel, i ta-
kové reakce jsme zaznamenali.  
Výsledek akce byl jasným důka-
zem, že lidská solidarita u nás 
ještě nevymizela. 

MVDr. P. Matušina, TOP09 
Ing. Z. Osvald, TOP09                                                            

R.D. Pavel A. Porochnavec, 
Špitální řád sv. Lazara 

Jeruzalémského

S velikonocemi se pojí jeden 
z klíčových momentů mého zrá-
ní. Odmalička jsem vyrůstal v teo-
logicky střízlivé evangelické církvi. 
Vždycky jsem se divil tomu, že co
jsem v ní slyšel, nenalézalo mezi lid-
mi větší ohlas. Bylo to přece raci-
onální a ušlechtilé zároveň. Určitě 
v tom byla vyšší kvalita než v ře-
čech, které jsem slýchal na ulici. 
Jako gymnazista jsem však přece 
jen na jeden problém narazil. Bylo 
jím vzkříšení. To prostě do systému 
přírodních věd zakomponovat ne-
šlo. Ještě na teologické fakultě jsem 
si lámal hlavu, jak oddělit Veliko-
noční neděli od Velkého pátku a zba-
vit se tak toho, co jsem nechápal.

Jsem rád, že se mně to nepo-
dařilo. Někteří moji spolustuden-
ti a pozdější faráři to štěstí nemě-
li. Prostě Velikonoční neděli od Vel-
kého pátku odřízli. Uchovali si tak 
punc kritických intelektuálů. Pla-
tí zato ovšem tím, že to pod jejich 
kazatelnami příliš životem netepe. 
Není se čemu divit. Co se dá kázat, 
když nemá farář odvahu říci: „Kris-
tus vstal z mrtvých.“ Jenom mora-
lismus. A kdo má chuť poslouchat 
moralistické řeči? Nikdo. Kde kon-
čí křesťanské zvěstování Velkým 

pátkem, tam končí i církev. Výsled-
ky sčítání lidu nám opět brzy potvr-
dí, že čím liberálnější církev, tím str-
mější je její pád.

Řešením není začít z pudu se-
bezáchovy horečně vykřikovat 
věty, kterým nevěříme. Zavádějí-
cí by bylo rovněž pokoušet se pře-
hlušit, čemu jsme se naučili v ho-
dinách přírodopisu, opakováním 
velikonočních liturgických man-
ter. Prostě se musíme snažit vy-
jádřit zvěst o vzkříšení jinak. Ne-
zbavit ji jejího fascinujícího ob-
sahu, ale interpretovat jej způso-
bem dnešnímu člověku přijatel-
ným. Znamená to uvědomit si, 
v čem spočívá nejhlubší smysl 
toho, co se onoho prvního dne po 
sobotě odehrálo, co chtěli evange-
listé naznačit prázdným hrobem 
a co Ježíš sděloval všem, s nimiž 
se před ním podle nich setkal.

Dnes už je mně to naprosto jas-
né. Vzkříšení vyjadřuje, že Ježí-
šův život měl smysl. Jeho ukřižo-
vání bylo tragédií. Nikoli však ab-
surdní. Evangelisté nás svým lí-
čením velikonočních událos-
tí nezavlékají do nějakých fan-
tasmagorií. Přivádějí nás naopak 
k té nejhlubší studnici moudrosti. 
K odhalení, že život, jako je Ježí-
šův, má absolutní hodnotu. I když 
fyzicky končí, ve vesmíru po sobě 
zanechává nesmazatelný otisk. 
Kaifáš, Herodes ani Pontský Pi-
lát v něm po sobě nezanechali nic. 
Zvěst o vzkříšení je ve své iraciona-
litě vlastně nesmírně racionální. Je 
tím nejmocnějším impulzem pro 
morální život.

Emanuel Vejnar,
evangelický farář

Vzkříšení

Poděkování
Ráda bych touto cestou podě-

kovala paní Romaně Hanouskové 
a slečně Romaně Hanouskové za 
krásnou přednášku o CANISTE-
RAPII, která se konala v našem 
Fajn klubu. Na přednášku se do-
stavily maminky v hojném počtu 
a všechny nás upřímně překvapi-
lo, co fenečky Hermiona a Crazy 
pod perfektním vedením svých člo-
věčích kamarádek dokážou. Děti 
si bez starosti mohly pejsky pomaz-
lit, a co si budeme namlouvat, ně-
které z řad těch nejmenších se s tím 
moc nepáraly.

 I tak vše proběhlo v naprostém 
pořádku. Už se těšíme na nějaké 
venkovní představení Bordel co-

lie a Německého ovčáka, na kte-
ré jsme byli všichni pozváni. Moc 
děkuji za příjemné a poučné dopo-
ledne. 

Johana Součková,  Fajn klub
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Masopust opět v Lysé nad Labem

Dle pamětníků se prý poslední
masopust v našem městě konal 
v r. 1954. Kulturní komise při měst-
ském úřadu a Spolek pro roz-
voj města Lysá nad Labem se roz-
hodly tuto tradici ve městě obnovit 
a 26. února odpoledne uspořádaly 
na Husově náměstí a v Masarykově 
ulici masopustní rej masek. 

Setkání začalo ve 14 hodin pro-
gramem pro děti s hudbou a klau-
nem Mirečkem. Husovo náměs-
tí se pomalu plnilo lidmi. Po asi 
45 minutovém vystoupení následo-
val masopustní průvod po Masa-
rykově ul. k výstavišti a zpět na ná-
městí. V čele masopustního prů-
vodu jela historická hasičská stří-
kačka a za ní pochodovala míst-
ní hasičská dechovka následova-
ná několika čerty, za nimi pak ně-
kolik set účastníků masopustu, 
z nichž nejméně polovina měla něja-
kou masku. 

Po návratu průvodu na náměs-
tí byly vyhodnoceny nejúspěšnější 
masky dětí i dospělých. Nejpove-
denější byly dětské masky robota, 

kačenky a motýlka, kostlivce, ča-
rodějnice a Křemílka a Vochomůr-
ky.  Děti mezi maskami sice pře-
vládaly, ale i někteří dospělí při-
šli masopustně naladěni a obleče-
ni. Mezi dospělými maskami ved-
li, dle mnoha svědectví, naprosto 
bezkonkurenčně čerti. Velmi ale 
zaujal i starosta města Jiří Havel-
ka ve zdařilé masce slovenského 
bači s houní a holí. 

V doprovodném programu na 

náměstí vystoupil pěvecký sbor 
Fontána při ZŠ B. Hrozného pod 
vedením paní učitelky Kremlíko-
vé. Průvod městem doprovázela de-
chovka pod taktovkou pana Stříbr-
ného a velkou část úspěchu zajis-
til místní hasičský sbor s historic-
kým autem, které bylo stále v oble-
žení dětí.

Letošní masopustní rej přilá-
kal řadu občanů, kteří se napřes-
rok jistě více osmělí a rozšíří řadu 

masek svými zajímavými kreace-
mi. Organizátorům mimořádně 
přálo počasí, které se opravdu vy-
dařilo. Přestože mrzlo, tak sluníč-
ko dodávalo všem dobrou náladu. 
K té ostatně přispívalo i několik 
stánků s občerstvením. Letošní 
„nultý“ masopust se i díky účasti 
několika set účastníků vydařil a or-
ganizátorům poskytl dostatek dů-
vodů k opakování napřesrok.

Markéta Fajmonová

Nabízíme obchod na náměstí v Lysé nad Labem
k pronájmu, vedle kina (bývalé rámování a paspartování)
– prostory jsou již volné. 25 m2 / WI-FI / WC / levně.
Další informace na tel.: 773 625 007
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Slavnostní schůze (VVH) se ko-
nala 12. 2. 2011 v restauraci na Ře-
hačce. Jednání zahájil starosta sbo-
ru p. Josef Koštíř přivítáním všech 
přítomných a zvláště hostů, p. sta-
rosty města Mgr. Jiřího Havelku, 
zastupitele p. Václava Houšteckého 
a zástupců hasičských sborů z Lysé 
nad Labem, Dvorců a Staré Lysé. 
Poté následovalo povstáním a mi-
nutou ticha uctění památky zemře-
lých občanů, při té příležitosti byla 
dána kytice k pomníku padlých.

V dalším bodě programu byla 
zpráva o činnosti hasičského sboru 
v Byšičkách, kterou přednesl sta-
rosta Josef Koštíř:

Vážení přátelé, vážení hosté,
předkládám vám zprávu o činnos-

ti hasičského sboru v Byšičkách za 
rok 2010. 

Stav naší členské základny je 
v současné době 56 členů včet-
ně mládeže. Nový rok jsme přivítali 
u hasičské zbrojnice svařákem 
a připili si na zdraví. Ještě v zimním 
období jsme si pozvali zdravotníky 
záchranáře, kteří nás i občany pro-
školili v poskytování péče první po-
moci a v družné besedě se probraly 
různé zdravotní problémy.

Z fi nančních prostředků města 
byl zakoupen motor na naši loď. Již 
jsme plně vybaveni k zásahům na 
vodě, zbývá jediná nutnost - získat 
oprávnění k řízení motorových lodí. 
Naši členové se zúčastnili v kempu u 
Veltrus na Vltavě výcviku záchran-
ných prací na vodě a poskytování 
první pomoci.

Deštivé léto začalo povodněmi, 
zvláště v severních Čechách. Naše 
zásahová jednotka s lodí v lyském 
týmu vyrazila pomoci na Liberecko. 
Na vlastní oči viděli a zažili hrůzy, 
co voda dokáže. Po dvou dnech při-
jeli domů, aby se zase po pár dnech 
vrátili zpátky na pomoc lidem po zá-
plavách. Bylo to velmi náročné a rád 
bych našim hasičům poděkoval, a to 
St. Kotršálovi, Liboru Hejňákovi, 
Karlu Mullerovi ml. a Lukáši Koští-
řovi za jejich obětavou pomoc.

Nyní k mládeži. Máme zapoje-
no 13 dětí různého věku, scházejí 
se nepravidelně dle potřeby. Zúčast-
nily se několika soutěží, a to Okrs-
kové soutěže v Lysé, braném zá-
vodě o pohár starosty města Lysá 
nad Labem. Dále v Milovicích o po-
hár starosty města Milovic v požár-
ních útocích. Okresní soutěž za-
čaly v Nymburce v jarní části hry 
Plame-štafety. Poté bylo pokračo-

Byšičtí hasiči sněmovali

Poděkování

váno dvoudenní soutěží Jabkeni-
ce - Mcely, kam se obzvlášť těšily, 
byly zde z dohledu rodičů. Zakonče-
ním dětských soutěží bylo podzim-
ní kolo Plamen v Milovicích za vel-
ké účasti všech startujících. Naše 
družstvo se neumísťovalo na před-
ních místech, ale to jim nebránilo 
radovat se z každého úspěchu. Na 
druhou stranu si děti odnesly plno 
ponaučení. Patří jim a vedoucím dík 
za dobrou propagaci sboru. 

Další naší činností bylo tradiční 
pálení čarodějnic s kopou dobré ná-
lady a občerstvením. Naše jednotka 
měla též dohled nad pálením čaro-
dějnic na Řehačce. Dětský a hasič-
ský den jsme začali velkým úklidem 
a sběrem starého železa, pak se ro-
zeběhlo spoustu her a soutěží pro 
děti. Dostaly spoustu sladkých od-
měn, všichni jsme si pochutnávali 
na dobrém jídle a pití a k tomu nám 
hrála country kapela. 

Jako poslední roky patřil konec 
srpna Šporkovským slavnostem. 
Nebudu to více popisovat, dopadlo 
to jako vždy díky obětavosti všech 
hasičů na výbornou. Škoda chlad-
nějšího počasí, což ubralo na ná-
vštěvnosti.

Počasí nám nepřálo ani v násle-
dujících Staročeských slavnostech 
koncem září. Sobotním odpolednem 
vše začalo s hudbou po vesnici za 
koláči a pozváním na slavnosti. Bo-
hužel déšť zmařil veškeré naše úsi-
lí, další program jsme museli zrušit, 
což se nám v historii nikdy nestalo, 
ale život jde dál. 

Nelenili jsme v činnosti naší kůl-
ny a získali jsme další podíly majite-
lů, za které jim upřímně děkujeme. 

Naši vedoucí pro děti připravili 
drakiádu na lukách, ale vítr byl tro-
chu skoupý. I přesto bylo odpoledne 
veselé a sladké.

Blížil se konec roku a uvažovali 
jsme o vánoční výzdobě naší vesni-
ce. Je o nás známo, že rádi držíme 
staré tradice. Naše děvčata, paní 
Eva Freibergrová a paní Monika 
Hejňáková, přišla s novým návrhem 
postavit vánoční strom na návsi. 
A tak se také stalo. Vánoční strom 
byl darován od manželů Hejňáko-
vých. Děti během pár dnů vyrobily 
řetězy a ozdoby. Za fi nanční pod-
pory města byly zakoupeny světel-
né řetězy a drobný materiál. Slav-
nostní rozsvícení stromku proběh-
lo za velké účasti dětí i dospělých. 
Všichni jsme si zazpívali koledy 
a děti si zatančily okolo stromku. 
Za odměnu dostaly sladkosti a my 

starší jsme si připili na novou vá-
noční tradici.

Také dodržujeme a slavíme různá 
jubilea našich členů a obdarovává-
me je drobným dárkem.

Rád bych poděkoval za fi nanční 
dotace od města v čele s panem sta-
rostou Jiřím Havelkou. Vřelý dík pa-
tří našim členům, občanům a příz-
nivcům našeho sboru a vesnice.

Nakonec mého vystoupení přeji 
vám všem a vašim rodinám pevného 
zdraví a štěstí.

Paní Marie Jílková, naše účet-
ní, nás seznámila se stavem hos-
podaření, které je vedeno vzorně 
a bylo jí za to poděkováno. I revi-
zoři účtu potvrdili bezchybné vede-
ní pokladny.

Pokračovalo se diskuzí a zdravi-
cemi hostů a byla předána oceně-
ní - Pamětní list Okresního sdruže-
ní hasičů Čech, Moravy a Slezska a 
medaile „Za příkladnou práci“ na-
šim členům, kteří pomohli při zá-
plavách a to pánům Stanislavu Ko-
tršálovi, Liboru Hejňákovi, Kar-
lu Mullerovi ml. a Lukáši Koštířo-
vi. Všem oceněným patřil potlesk 
všech přítomných.

Po skočení schůze a dobré večeři 
nám zahrála country kapela.

Při každém setkání našich ob-
čanů vždy dojde na náš největší 
problém – KANALIZACE naší 
vesnice. Již to trvá téměř 11 let 
od začátku projednávání a zahá-
jení. Tyto přípravy stály nema-
lé finanční náklady (výkup po-
zemků, plán kanalizace a jiné). 
Za ty roky se nenašlo žádné pod-
pory města, jehož jsme součás-
tí a platíme daně. Nacházíme se 
též v ochranném vodním pásmu 
Kárané. Vedení města a zastu-
pitelstvo by si mělo uvědomit, 
že již ztrácíme trpělivost. Za-
tím jsme vedli bezmocný boj, ale 
my se nedáme. Byly nám nabíd-
nuty domácí čističky, toto řeše-
ní je však pro naši zemědělskou 
oblast naprosto nevyhovující. 
Víme, že je to vše o financích, ale 
když se k tomu přidá dobrá vůle, 
jde všechno řešit. Máme obavy, 
abychom do budoucna nebyli jen 
jako skanzen.

Po pravdě však musím říct, ve 
většině ostatních problémů nám 
město vychází vstříc.

Josef Koštíř, Byšičky

Rádi bychom vyjádřili upřím-
né poděkování, dobrovolným ha-
sičům sboru Lysá nad Labem, 
hasičskému sboru Nymburk, zá-
chranné službě a policii, za po-
moc při likvidaci požáru bytu dne 
19. 1. 2011 v Zahradní ulici 
čp. 715. Děkujeme všem, kdo 
s ochotou nabídli pomoc, věnova-
li nám ložní prádlo, oblečení, čis-
ticí prostředky nebo nám půjčili 

či věnovali nábytek. Naše podě-
kování patří také představitelům 
města za poskytnutí azylového 
bytu a fi rmě MIBAG sanace s.r.o. 
za rychlou a kvalitní práci při vy-
klízení a následné rekonstrukci 
bytu. Především děkujeme panu 
Crhovi ze správy budov za ochotu 
a čas, který nám věnoval.

manželé Stanislav a Hana 
Dvořákovi

Obec Ostrá vyhlašuje výběrové řízení 
na pracovnici Obecního úřadu.

Požadavky:
SŠ s maturitou, znalost účetnictví, statní 
správy a občanského zákoníku.
Práce na PC – Word, Excel, e-mail.
Výborná znalost českého jazyka.
Čistý trestní rejstřík.

Částečný úvazek. Nástup 1. 6. 2011.

Přihlášky podávejte do 14. 4. 2011 na OÚ Ostrá.
 
Bližší podmínky na úřední desce obce Ostrá.

Výběrové řízení
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Myslivci nejsou žádnými mo-
cipány v přírodě, jak je prezento-
vali někteří redaktoři v tisku před 
schválením nového zákona o mys-
livosti. Myslivci si nemohou dělat, 
co chtějí. Myslivost je řízená záko-
nem č. 449/2001 S. o myslivosti ve 
znění předpisů pozdějších. Porušo-
vání jakéhokoliv zákona o myslivos-
ti je trestně postižitelné. Dohled na 
dodržování zákona o myslivosti je 
v kompetenci státní správy, počí-
naje Ministerstvem zemědělství, 
přes krajské úřady až po obce s roz-
šířenou působností.

Porušování zákona o myslivos-
ti může kontrolovat a stíhat policie 
s dalšími kontrolními orgány (pyt-
láctví, poškozování biotopu zvěře). 
Zákon o myslivosti a na něj navazu-
jící vyhlášky řeší kromě jiných sku-
tečností i to, kdo smí vykonávat Prá-
vo myslivosti, na jakých pozemcích, 

Myslivost a její význam v životě člověka 4
kdy se smí lovit a vymezuje povin-
nosti myslivců ke zvěři.

V mysliveckých sdruženích zabez-
pečuje provádění zákonných předpi-
sů spojených s chovem a lovem zvě-
ře myslivecký hospodář a na kaž-
dých započatých 500 ha honitby je 
k ochraně myslivosti ustanovena 
jedna myslivecká stráž se statutem 
veřejného činitele. Tyto osoby mají 
zákonem stanovené kompetence při 
provádění svých funkcí.

Myslivost je jedinou zájmovou 
činností, která je spravována sa-
mostatným zákonem. Pro její vý-
kon musí myslivci absolvovat přís-
né zkoušky. Obsah předmětu je dán 
zákonnou vyhláškou. Předmětem 
zkoušky jsou i zákony a předpisy o 
myslivosti, ochraně přírody, zbra-
ních a střelivu, ochraně zvířat pro-
ti týrání a veterinárně hygienické 
předpisy. Znalost zákonů a předpi-

sů se ověřuje i v praktických zna-
lostech (zacházení se zbraní a stře-
livem).

Ke všeobecně uznávaným zása-
dám patří i myslivecká etika, která 
sahá až za hranici zákonných záka-
zů a nařízení. Způsoby chování mys-
livců, členů Českomoravské mys-
livecké jednoty (ČMMJ), vymezu-
je myslivecký řád, který je kodexem 
chování myslivce. Nejlepší vizitkou 
vůči společnosti ale musí být jedině 
vzorné myslivcovo chování a řádný 
a zodpovědný přístup k chovu zvěře 
a způsob jejího lovu.

Navzdory těmto skutečnostem 
jsou myslivci často nezaslouženě, 
nepravdivě a podjatě vystavováni 
kritice ve sdělovacích prostředcích, 
které tak vědomě manipulují se širo-
kou veřejností.

Shrnutí této kapitoly:
1. Myslivost je řízená zákonem 

 č. 449/2001 Sb. a jeho prová-
 děcími vyhláškami.

2. Dodržování zákona kontroluje 
 Státní správa a osoby se statu-
 tem veřejného činitele.

3. K výkonu práva myslivosti je 
 oprávněn jen ten, kdo úspěšně 
 složil předepsanou zkoušku 
 a je držitelem loveckého lístku, 
 zbrojního průkazu, povolenky 
 k lovu a má platné zákonné 
 pojištění.

4. Kdo není dostatečně spolehli-
 vý a neřídí se psanými i nepsa-
 nými zákony, od toho se ostat-
 ní myslivci a organizace dis-
 tancují. Jedná se obdobně ja-
 ko u státních profesí o osobní 
 selhání jednotlivců. Tyto pří-
 pady následně řeší soudy.

Edvard Blahut,
myslivecký hospodář

MS Lysá nad Labem - Černava

Stromy v zámeckém parku VI
Velmi neobvyklou dřevinou v na-

šich končinách je kdouloň obecná 
(Cydonia oblonga). Tento opada-
vý keř pochází ze Střední Asie, kde 
se odedávna pěstuje pro své plody. 
Mladé výhonky kdouloně jsou bě-
lavě plstnaté. Temně zelené listy se 
během podzimu mění ve výrazně 
žluté. Květ je podobný jabloni, ale 
kvete až po olistění v květnu - červ-
nu. Plodem je široce hruškovitá, 
žlutá, plstnatá malvice, která je bo-
hatá na pektiny. Zraje v září – říj-
nu. Obvykle se přímo nekonzu-
muje, ale dále zpracovává např. na 
kompoty, želé, ovocné pasty, moš-
ty, kandované ovoce.

Naše kdouloně do zahrady u za-
hradního domku vysadila kolem 
r. 1935 paní Gabriela Thurn-Taxis, 
roz. Kinská a vařila z nich prý skvě-
lá povidla (ústní sdělení pana An-
tonína Bořek-Dohalského).

Do dnešní doby se nám docho-
valy dvě a zájemci je mohou nalézt 
v nově vyčištěné zahradě mezi farou 
a zámkem (Loc: 50°12‘9.945“N, 
14°50‘10.603“E).

Stanislav Svoboda, odbor ŽP

Za Lysou krásnější XXXXIII

Úzké záhony v ulici jsou vždy složitější na údržbu. Zejména proto, že 
záhon rychleji prosychá a výsadba tak nemusí být v té nejlepší kondici. 
V Palackého ulici se toho nezalekli a využili místo před domem k výsadbě 
růží. Tentokrát chválím domy čp. 117 a 141.

Stanislav Svoboda, odbor ŽP
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Na zastupitelstvu města dne 
23. 2. 2011 mimo jiné zaznělo, že 
město v letošním roce obdrželo na 
mzdy státních zaměstnanců zhru-
ba o 3 mil. Kč méně než v r. 2010. 
Z tohoto důvodu schválila rada měs-
ta reorganizaci úřadu, která měla 
za cíl úsporu mzdových prostředků. 
V současné chvíli se bez náhrady 
ruší čtyři pracovní místa: pozice re-
ferentky odboru vnitřních věcí (stát-
ní správa), referentky živnostenské-
ho odboru (státní správa), referent-
ky odboru správy majetku města 
a investic (samospráva) a referent-
ky odboru školství a kultury (samo-
správa). 

Mám důvod se domnívat, že ke 
zrušení místa referentky pro kul-
turu a sport, paní Aleny Frankeo-
vé, vedly úplně jiné důvody.

Tomuto faktu totiž předcháze-
ly události, které stojí za povšimnu-
tí. Na jednání kulturní komise (KK) 
dne 24. 1. 2011, kde jsem byl osob-
ně přítomen, byly uvedeny nesrov-
nalosti ve vyúčtování Spolku rodá-
ků a přátel města, který čerpá té-
měř polovinu dotací z Fondu kultu-
ry (ten činí 300 tis. Kč, žadatelů o 
dotace je 16). Členka KK paní Sníž-
ková se snažila zvrátit tento fakt na-
opak v pochybení paní Frankeové, 
a to tím, že prý vyúčtování dotací ne-
měla kulturní komisi vůbec předklá-
dat. Podotýkám, že tato komise na-
vrhuje výše dotací z Fondu kultury 
a rada města každoročně schvaluje 
tento návrh KK, a to pouze s malý-
mi úpravami. Proto je vhodné, když 
je kulturní komise seznámena s tím, 
jak dotyčné spolky s fi nančními pro-
středky minulý rok naložily. Pan sta-

rosta se na základě výše zmíněné-
ho incidentu netajil tím, že referent-
ka kultury dostane výpověď. Jeho 
postoj k paní Frankeové je ostatně 
znám již delší dobu a týká se přede-
vším neshod v podpoře města míst-
nímu kinu a kinoklubu, jakožto jedi-
nému kulturnímu prostoru ve měs-
tě. Dodejme ještě, že se KK shod-
la, že bude vhodné doporučit kont-
rolnímu výboru prověřit vyúčtování 
všech dotací z Fondu kultury za rok 
2010. Věřím, že tento podnět, který 
je uveden i v zápisu z KK, bude ob-
jektivně prošetřen.

Reorganizace MěÚ se tak stala 
záminkou k odstranění nepohodlné 
referentky a ke zrušení místa, které 
má však obsáhlou pracovní náplň 
a je plně vytíženo. Podstatná část 
této agendy by měla přejít do 
knihovny, která má dlouhodobě 
nadpočet zaměstnanců. Logicky 
by se nabízelo zrušit spíše nadby-
tečná místa v knihovně, případně 
(pokud město skutečně z nějakého 
důvodu trvá na převedení agendy 
do knihovny) aby tuto práci vzhle-
dem k dvacetiletým zkušenostem 
v oboru mohla i nadále vykonávat 
paní Frankeová tam. Bylo ji však, 
dle mého názoru, zcela nelogicky 
nabídnuto místo na odboru dopra-
vy, což bude město stát další výda-
je na nutná školení a zkoušky od-
borné způsobilosti, zatímco stávají-
cí zaměstnanci knihovny se budou 
potýkat s agendou, se kterou nema-
jí zkušenosti. Osobně se obávám, že 
kvalita kulturních akcí, které nám 
záviděla i okolní města, se výraz-
ně sníží, pokud se vůbec tyto akce 
a v takovém počtu konat budou.

Nutno dodat, že tato referent-
ka byla jednou z nejvytíženějších na 
úřadě, tato práce vyžadovala plné 
pracovní nasazení, a to často i ve 
večerních hodinách a o víkendech. 
Měla mimo jiné na starosti agen-
du čtyř dotačních fondů v oblas-
ti kultury a sportu, pořádala kultur-
ní akce (v minulém roce to byly víc 
jak dvě desítky koncertů, např. Dan 
Bárta, Robert Křesťan, Pavel Bobek, 
Jiří Schmitzer, Kabaret Ester Kočič-
kové a mnoho dalších). Se zruše-
ním jediné referentky pro kulturu 
a sport vyjádřily svůj nesouhlas 
resp. vůli, aby tuto činnost paní 
Frankeová dál vykonávala i sportov-
ní a kulturní komise ve svých zápi-
sech z jednání.

Jako členové sdružení Kulturně! 
jsme pocítili potřebu o této věci in-
formovat veřejnost, protože jsme 
přesvědčeni, že rušení místa refe-
rentky kultury a sportu je účelové a 
nebude ku prospěchu ani Odboru 
školství a kultury (ten se ztrátou re-
ferentky pro kulturu stává praktic-
ky pouze odborem pro školství a pa-
mátkovou péči) tak následně ani ob-
čanům a ani sportovním a společen-
ským organizacím našeho města.

Mailová konverzace na toto téma 
je zveřejněna na diskuzním fóru 
města Lysá nad Labem (http://
www.czlink.net/lysa/ v podkapitole 
„Kauza – únor 2011 (kultura, hos-
podaření, úřad)“). Zajímavé jsou ze-
jména reakce paní Snížkové, členky 
kulturní komise a příbuzné p. sta-
rosty, která má pravděpodobně také 
zásluhu na zrušení místa paní Fran-
keové. I zde uvádí paní Snížková ně-
které nepravdivé a pokroucené in-

formace ohledně referentky kultury 
a fi nancování kina, což zde však bylo 
dáno na pravou míru provozovatel-
kou kina Lucií Jursíkovou.

Tím, že se zrušila pozice kultur-
ní referentky, vedení města jasně 
ukázalo, jaký má postoj ke kultuře 
a sportu a jaký má postoj k úřední-
kům, kteří dělají svou práci zodpo-
vědně a podle svého nejlepšího pře-
svědčení, když se snaží hájit veřej-
né prostředky města upozorněním 
na nedostatky ve vyúčtování dota-
cí. Je smutné, že v době, kdy nejsou 
peníze nazbyt, se vedení města sou-
středí radši než na spolky, které vy-
víjejí nějakou činnost pro město (je 
jedno jestli kulturní nebo sportovní), 
na přístavbu zbytečně předraženého 
pavilónu školky pro zhruba 50 dětí 
za přibližně 25 mil. Kč (dotace zhru-
ba 14 mil., město uhradí zbytek), 
na rekonstrukci Masarykovy třídy,
o které víme všichni své, na veřej-
ností sporně přijímanou rekonstruk-
ci náměstí Bedřicha Hrozného nebo 
v neposlední řadě na rekonstrukci 
letního kina (údajně prý za necelých 
5 mil., jejímž výsledkem je nefunkč-
ní zastřešení, čtyři řady plastových 
sedaček a žulové kostky z Masaryko-
vy ulice). Je pěkné, že si vedení chce 
postavit hezký pomník, pro mě však 
jako pro občana je daleko důležitěj-
ší, jestli se ve městě cítím příjemně, 
jestli je město, ve kterém žiji, živé 
a panuje tu příjemné společenské 
ovzduší. Osobně si myslím, že zdra-
vý kulturní, sportovní a společenský 
život nyní utrpěl těžkou ránu a obá-
vám se, že nebude poslední, pokud 
budeme všichni této situaci jen ne-
tečně přihlížet.

Ing. Ondřej Černohorský, 
zastupitel za sdružení Kulturně!

Společenský život v Lysé utrpěl těžkou ránu

Na spolupráci se zastupite-
li Kulturně! jsem se těšila - jsme 
si věkově blízcí, otevření novým 
technologiím a moderním postu-
pům. Bohužel, žádná konstruktiv-
ní spolupráce ze strany Kulturně! 
se nekoná. Po posledních dvou 
měsících jsem ale i zcela znechu-
cena způsobem komunikace pana 
Bc. Elišky a pana Ing. Černohor-
ského.

Obvykle se nenechávám strh-
nout k chování na úrovni „uštěka-
ných ženských“, ale po nikdy ne-
končících hysterických e-mailech 
rozesílaných výše uvedenými pány 
nejen po celé Lysé nad Labem, ale 
i např. panu premiérovi České re-
publiky, musím reagovat.

Zastupitel města by měl pod-
le mého soudu být reprezentativní 
představitel města, měl by mít jis-
tou úroveň a vyznávat zásady sluš-
ného chování. Pánové asi dle hes-
la „stokrát opakovaná lež se stá-
vá pravdou“ rozesílají všem (kro-
mě mě, ke mně se korespondence 
dostává díky jiným laskavým kole-
gům zastupitelům) e-maily obvi-
ňující pana starostu, paní Snížko-
vou a Spolek rodáků a přátel měs-
ta z nekorektního jednání a dokon-
ce i z nesprávného hospodaření 
s dotačními penězi. Ano, e-mail 
snese všechno. Po večerech se 
v kině lehce sesmolí lživé obvině-
ní bez poskytnutých důkazů, sta-
čí jedno kliknutí myší a už to frčí. 

Do očí by se to asi říkalo hůře, že? 
Kulturně! by museli poskytnout 
také důkazy pro svá tvrzení… Jeli-
kož obvinění se týkala i hospodaře-
ní s penězi, je Vaší povinností pá-
nové učinit o tomto oznámení na 
příslušných místech tak, aby pří-
padní viníci mohli být potrestáni. 
Toto je povinností každého obča-
na, natož zastupitele! Doufám, že 
pro svá tvrzení máte také věrohod-
né podklady a neposílali jste inkri-
minované e-maily pouze na zákla-
dě Vašich domněnek.

Ráda bych Vás požádala, abys-
te od tohoto nedůstojného a trap-
ného způsobu komunikace pro časy 
budoucí upustili. Využívejte prosím 
svého práva pohovořit k daným zá-

ležitostem na jednání zastupitelstva, 
interpelujte radu města nebo říkej-
te svá obvinění do očí těm, kterých 
se týkají. 

S příchodem Kulturně! „na rad-
nici“ se jaksi intuitivně očekávalo, 
že budou z jejich strany podporo-
vány všechny možné kulturní akti-
vity. Kultura je sice v popředí jejich 
zájmu, ale pouze podle rovnice kul-
tura = jazz + podnikatelka paní Jur-
síková + úřednice paní Frankeová. 
Zkuste pojem kultura rozšířit i o ak-
tivity bližší co nejširšímu počtu ob-
čanů Lysé nad Labem a zamyslete 
se i nad kulturou Vaší komunikace 
s námi ostatními.

Petra Hamplová,
zastupitelka za ODS

Kultura chování podle Kulturně!
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Vážení spoluobčané,
v minulém čísle Listů jsem 

Vám slíbil podat informaci z jed-
nání Mimořádného zastupi-
telstva města, konaného dne 
22. 2. 2011, ve věci znovu po-
souzení projektu na revitalizaci 
nám. B. Hrozného. Toto mimo-
řádné zasedání vyvolalo 5 opozič-
ních zastupitelů zcela nezávisle 
a spontánně na základě výsledků 
projednávání této ožehavé proble-
matiky dne 24. 1. 2011 v Luftkině 
s veřejností.

Bohužel, stalo se to, co jsem 
předvídal. Pan starosta si nechal 
pro svolání tohoto ZM maximálně 
možný počet dnů 21. Nejdříve mi 
to vadilo z důvodu, že je třeba spě-
chat, protože dodavatel má zahájit 
práce k 1. 3. 2011, ale když k tomu 
nedošlo, očekával jsem, že RM při-
praví jednání perfektně. Jednak 
bude jednat jak s projektanty, tak 
případně s NPÚ, vyhodnotí při-
pomínky zastupitelů a dle zázna-
mu připomínky občanů a podni-
katelů z Luftkina. Opak byl prav-
dou, neobdrželi jsme předem žád-
né materiály k projednání, ani ná-
vrhy na řešení problémů. Až přímo 
na jednání zastupitelstva jsme do-
stali pouze vyjádření NPÚ ve for-
mě zápisu, zápis z jednání doprav-
ně-bezpečnostní komise a mírně 
upravený projekt v centrální části 
v několika výtiscích od pana pro-
jektanta, na který jsem byl upozor-
něn bohužel až dodatečně v průbě-
hu jednání a písemný podklad, tý-
kající se kompletnosti projektové 
dokumentace.

Z tohoto důvodu jsem navrhl, 
aby se problematika projednáva-
la po blocích, které jsem v před-
stihu avizoval všem zastupitelům. 
Bohužel někteří tvrdili, že nic ne-
obdrželi. Pokud se dobře pamatu-
ji, tento návrh byl schválen 9ti hla-
sy, proti byli 3 zástupci ODS a 1 z 
Lysá 2010. To potvrzuje poznání, 
že ODS lpí na původním zadání 
bez ohledu na závažné připomínky 
občanů, podnikatelů a některých 
zastupitelů.

V úvodu jednání došlo ještě ke 
zpochybnění kompletnosti před-
loženého projektu ve smyslu plat-
ných zákonů, který podal písemně 
pan Sedláček, resp. ke zpochybně-
ní autorizace projektanta v části ze-
leně od zástupců Kulturně! a TOP 
09. Pan Sedláček uvedl mimo jiné 

ve svém stanovisku, že předložená 
projektová dokumentace „Tend-
rová dokumentace“ zpracovaná 
Ing. Paličkou, je zjednodušená do-
kumentace sloužící pouze pro vý-
běrové řízení dodavatele a nebyla 
zpracovaná dle metodiky ČKAIT 
(viz MP 1.1.2/2006 – pozemní 
stavby zásady organizace výstavby) 
co do rozsahu a zpracování neob-
sahuje zapracované požadavky dle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb. (Příloha 
č. 1 k vyhlášce – Rozsah a obsah 
projektové dokumentace…), zá-
kona č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky... a Naří-
zení vlády č. 591/2006 Sb. (O bliž-
ších minimálních požadavcích...). 
Následně pak v rozporu se Staveb-
ním zákonem č. 183/2006 bylo, na 
základě této nezkompletované do-
kumentace, vydáno stavební po-
volení pro investiční akci v rozsa-
hu několika desítek miliónů korun. 
Dokumentace v dostatečné míře 
neřeší např.: problematiku parko-
vání (viz poměry chodníku a vo-
zovky, vozovky a zelených pásů 
v ulici Zámecká, okolí památníku 
B. Hrozného atp.). 

Pan starosta předložil určité dů-
kazy, že tomu tak není. Tento spor 
nemohlo zastupitelstvo vyřešit, 
bude ještě nadále zkoumáno. Sta-
novisko převzal k vyjádření projek-
tant pan Ing. Palička, který mimo 
jiné sdělil, že projekt realizoval jed-
nak ve smyslu vyjádření jednot-
livých zainteresovaných orgánů 
a podle požadavku města a že není 
problém projekt dopracovat, otáz-
kou je pouze zda-li zdarma anebo 
za určitou další fi nanční částku. 
O tom rozhodne rozsah úprav a 
skutečnost, zda-li jde o nové ná-
vrhy anebo pochybil on sám, jako 
projektant.

Po zahájení jsme tedy pokra-
čovali „Blokem č. 1“, což jsem 
označil jednoduše jako část pro-
jektu od Husova náměstí ke ko-
stelu, resp. ke škole. Jako prv-
ní problém byl projednáván pro-
blém nutné izolace proti vlhkos-
ti u objektu školy B. Hrozného 
i ze strany Komenského ulice 
a u čp. 13. Podle pana ředitele 
školy jde o dlouhodobý problém 
a bylo by nerozumné jej neřešit 
při rekonstrukci. Bohužel stáva-
jící projekt s tímto řešením ne-
počítal. Bude se prověřovat a hle-
dat cesta jak izolaci zabezpečit 

i v rámci tohoto projektu, respek-
tive v rámci rekonstrukce chod-
níku.

Rozhodující problém v rámci celé 
rekonstrukce je právě otázka prove-
dení komunikace a chodníků. Při 
jejím posouzení panoval značný 
rozkol a velká názorová neshoda, 
od extrémního řešení bez aut jako 
„pěší zóna“ až po několik návrhů 
s ohledem na katastrofi ckou do-
pravní situaci a kritický nedosta-
tek parkovacích míst v Lysé nad La-
bem, provést parkování po obou 
stranách komunikace, zúžením na-
prosto zbytečného až 6 m široké-
ho chodníku v některých místech 
na cca 4 m, pochopitelně až v mís-
tě čp. 13. Zde z důvodu bezpečnos-
ti školních dětí by zůstalo cca 15 až 
20 m pásmo bez parkování aut, a to 
i z důvodu nového přechodu.

Své stanovisko, se kterým jsem se 
jednoznačně přiklonil k variantě ne-
ohrožovat sice životy dětí, ale sou-
časně i zabezpečit v této části plno-
hodnotný život, zachovat základní 
podmínky pro podnikání, pro roz-
voj služeb pro občany a pro zvýše-
ní atraktivnosti této části z hledis-
ka cestovního ruchu a větší využití 
např. i muzea B. Hrozného, jsem ne 
zcela, tak jako i další, uspěl, za což 
se Vám omlouvám. Obdobné stano-
visko zaujala i odborná dopravně-
bezpečnostní komise. Zabezpečení 
stání i na protilehlé straně od par-
ku v počtu cca 7 kusů (4 pro inva-
lidy, dva pro zásobování) se proza-
tím nepodařilo z nepochopitelných 
důvodů prosadit. Vystupování po-
stižených nebo invalidů na stávají-
cí straně je z hlediska úzkého chod-
níčku u parku prakticky nemožné 
a z druhé strany velmi nebezpečné 
a může ohrozit i ostatní účastní-
ky silničního provozu. Budu se ješ-
tě snažit podat v tomto duchu kon-
krétní návrhy.

Pokud jde o zeleň, tak došlo k do-
hodě, že kácení stromů bude poza-
staveno až do vypracování dendro-
logických posudků, které rozhod-
nou o dalším postupu. 

Došlo i k dohodě o instalaci jed-
notlivých přechodů i ve věci úpra-
vy parku, byly přehodnoceny ces-
tičky, které se více přiblížily k po-
třebám občanů a jejich logickým 
„cestičkám“. Není to sice pod-
le mých představ, které jsem zís-
kal i podle připomínek občanů, ale 
určitý kompromisní přístup tu je 

a vycházím z toho, že nelze očeká-
vat splnění všech připomínek, na-
konec čas ukáže, je-li toto řešení 
efektivní. Je podle mého názoru 
např. nelogické, aby nebyly pěšin-
ky proti výstupu ze schodů a nao-
pak, tj. veškeré možné trasy ze se-
veru k jihu.

K „Bloku 2“, tj. k prostoru pří-
mo před muzeem B. Hrozného, 
byly veškeré mé připomínky přija-
ty, takže pomník zůstává na mís-
tě, bude pouze lépe usazen, oko-
lo něho dojde k úpravě a bude zde 
přidána pěšinka směrem od koste-
la. Došlo i k dohodě o zabezpeče-
ní určitého počtu parkovacích míst 
na silnici minimálně před koste-
lem a bude jednáno o možnosti zří-
dit parkovací místa šikmá až od 
okraje Žižkovy ulice. Byla by to ur-
čitá náhrada za ztráty parkovacích 
míst před kavárnou a spořitelnou, 
pokud nedojde ještě k nějaké jiné 
dohodě. 

Pokud jde o „Blok 3 - Zámec-
kou ulici“, tak zde bylo konstato-
váno, že by bylo účelné nadále jed-
nat s NPÚ o rozšíření parkovacích 
míst alespoň o další 2-3 stání, nej-
lépe provést ještě horní parkoviště, 
tak jak bylo doposud a nikomu ne-
vadilo. Současně se předpokládá, 
že pro zámek bude muset kraj najít 
vlastní řešení, jak pro zaměstnance 
zámku, tak i návštěvy seniorů. Před 
vchodem do archivu je sice dal-
ších 6 parkovacích míst, ale pro-
stor není města, takže lze počítat 
s tím, že tato plocha je určena pou-
ze pro zaměstnance archivu, pří-
padně klienty. Diskuse byla k před-
pokládanému povrchu, byť ten je 
dán vyjádřením NPÚ. Předpoklá-
dá se, že zejména v zimě by muse-
lo docházet ke specifi ckému posy-
pu s ohledem na značnou kluzkost 
kostek. Toto památkáři napros-
to nezohledňují, bezpečnostní pa-
rametry je nezajímají, jiná situace 
je u rovné silnice, jiná u značného 
převýšení.

„Blok 4“ byl již hračkou, neboť 
zřízení přechodu v tomto místě je 
nutné a jinak neřešitelné. Bude se 
zvažovat určitá úprava chodníku 
u kostela, s čímž všichni souhla-
sili.

Co říci závěrem. Hlasování o jed-
notlivých úpravách bylo poměrně 
zmatečné, k závěrečnému odhlaso-
vání usnesení vůbec nedošlo z lo-

Vyjádření Ing. Petra Gregora k výsledkům jednání mimořádného 
zastupitelstva města, konaného dne 22. 2. 2011

Pokračování na str. 28
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Pokračování ze str. 27

giky věci. Vzhledem k tomu, že ne-
byly zásadní připomínky Vás obča-
nů a podnikatelů zohledněny, ze-
jména, namísto, aby došlo ke zvý-
šení parkovacích míst v rozhodují-
cí části náměstí, horko těžko bude 
zachován stávající stav, spíše pů-
jde o pokles, nemohu s tímto zá-
kladním pojetím souhlasit a požá-
dal jsem v prohlášení RM o poza-
stavení projektu, jeho přepracování 
v období prováděného archeologic-
kého průzkumu a přípravy stavby 
a znovu projednání úprav, i za ce-
nu, že přepracování projektu včet-
ně zahrnutí nezbytných úprav na 
snížení vlhkosti u objektu školy 

B. Hrozného a čp. 13, bude pravdě-
podobně i něco stát. 

Nemohu pochopit, proč se ve-
dení města nepoučilo z „projed-
návání“ např. parkovacího sys-
tému, z rekonstrukce Masaryko-
vy ulice a realizace projektu se 
projednává v době, kdy si již do-
davatelská fi rma staví své záze-
mí a přitom projekt je hotový již 
cca 3 roky. Vážné připomínky 
zastupitelů byly vzneseny již dří-
ve, včetně stavební komise, ale 
zůstaly zcela bez odezvy vedení 
města.

Ing. Petr Gregor,
zastupitel za KSČM

Po přečtení březnových Lis-
tů jsem si položil otázku, kam 
tento měsíčník bude dál směřo-
vat? Zda bude sloužit jako zdroj 
různorodých informací o dění 
v Lysé nad Labem a okolí nebo 
se stane „hlásnou troubou“ své-
rázných názorů a domněnek pana 
Ing. Gregora, který si přes pa-
pír vyřizuje své účty se zastupi-
teli či s vedením Lysé nebo se vše-
mi najednou. A nebo snad bude-
me pravidelně číst za každou 
cenu kritické a lehce bulvární pří-
spěvky sdružení Kulturně!? 

Nic proti, v dnešní době může 
(naštěstí) své názory prezentovat 
kdokoli, pokud neporuší platné zá-
kony. Příspěvky členů Kulturně! se 
alespoň dají číst a mají vcelku úro-
veň i přesto, že ne všechno co se 
píše je zcela pravda.

Osobně vůči panu Gregoro-
vi nic nemám, ale tentokrát si do-
volím malé rýpnutí. Téměř v kaž-
dém svém příspěvku se ohání ob-
čany, kteří jej vždy upozorní na 
nepravosti vedení města a vyzý-

Co se to vlastně děje?

Poděkování občanům za podporu

Věř nebo nevěř

vají ho k boji proti nešvarům. Po 
mimořádném ZM, které se ko-
nalo 22. 2. 2011 jsem i já byl do-
tazován občany (byli přítomni 
na jednání), zda je normální, že se 
na jednání ZM používají při deba-
tách zastupitelů vulgární výrazy, 
i když v zastupitelstvu sedí ženy. 
Těmito dotazy bylo mířeno bohu-
žel na nevhodné výrazivo pana in-
ženýra, jež používal na tomto zase-
dání. Lidé jsou holt všímaví a jed-
nání zastupitelstva by měla mít ně-
jakou úroveň.

Nyní se ale dostávám k tomu 
hlavnímu, proč vlastně svůj text 
píši. Koncem února propukly udá-
losti, které zahýbaly (a asi dlou-
ho ještě budou hýbat) Lysou a do 
určité míry zpolarizovaly občany. 
Jedna z úřednic MěÚ údajně od-
halila nedostatky v hospodaře-
ní Spolku rodáků. Tím se rozpou-
tala doslova smršť. Dostali jsme 
(já, paní Labutová a pan Tesař) ze 
strany provozovatelky kina nabíd-
ku ke schůzce, na které nám bude 

Vážení spoluobčané, vážená re-
dakce, chtěl bych Vás požádat, 
abych mohl poděkovat všem obča-
nům, kteří mi vyslovili podporu, vo-
lali mi, mailovali anebo zastavova-
li na ulici. Chtěli na mě, abych se 
těm blábolům pana Kopeckého vze-
přel a dal mu, co proto. Ne, nebu-
du odpovídat mluvčímu pana Faj-
mona, stačí mi, že na sebe upozor-
nil a převzal roli podle toho fran-
couzského fi losofa. Jsem velice rád, 
že nejsem již sám a že se do kritiky 
a podávání podnětů ve městě zapo-
jili další a zejména mladší zastupite-
lé, ty snad pan Kopecký nepodezří-
vá, že by byli kovanými komunisty. 
Pouze připomínám, že jeden z mno-
ha námětů, které jsem podal, bylo 
i přijetí Kodexu zastupitele. Mů-
žete mi věřit, že nejvíce podle dis-
kuse na RM se ho štítí pan Ko-

pecký, proč asi? V demokratic-
kém státě, který tu není, nemů-
že být např. členem redakce měst-
ského časopisu radní. To je neslu-
čitelné se zásadní etikou. Chápu jej 
však, že by nejraději dělal cenzora.
Považuji nadále za důležité, 
abychom v Listech diskutovali 
především o tom. co Vás, obča-
ny, pálí a co považujete za dů-
ležité pro rozvoj tohoto města
bez manipulace a abyste se do-
vídali pravdivé informace. K to-
mu slouží i mé podněty, které
podávám za Vás, občany města,
kteří jste mi při volbách dali více
jak 50 % preferenčních hlasů, do-
konce i z řad ODS: Většině členů 
redakce Listů dávám v tomto směru 
plné absolutorium.

Ing. Petr Gregor,
zastupitel za KSČM

Každý člověk svým chováním 
ovlivňuje veřejné mínění. Veřej-
né mínění je důležitý aktivní fak-
tor společenského dění. Společen-
ská závažnost veřejného mínění je 
objektivně dána rozhodujícím po-
stavením a úlohou lidí ve vývoji 
společenských procesů, zejména 
jejich podílem na řízení.

Tolik na úvod. Pod tlakem hro-
madných sdělovacích prostředků 
moderní doby je udržována pod-
statná část populace všech zemí 
světa v polopravdách, někdy i vy-
slovených lžích a tento fenomén 
ovlivňuje veřejné mínění. Televize, 
tisk a rozhlas ovlivňují veřejné mí-
nění takovým způsobem, že veřej-
nost, která nemá jiné možnosti si 
informace ověřit, uvěří i nepravdě, 
je-li vhodně podaná.

Proto chci reagovat na článek 
pana Petra Kopeckého v Listech 
3/2011 „Pan Gregor zapomněl na 
dobré vychování“. Po přečtení prv-
ních tří odstavců jsem měl zmatek 
v duši. Tyto tři nesourodé odstavce 
nemají žádný logický vztah k impe-
rativní neslušnosti pana Gregora. 
Nesprávnost těchto vztahů je čas-
to skrytá, nenápadná a uniká du-
chu, a proto je nebezpečná. Co se 
zatím skrývá?

Úsměvně začíná čtvrtý od-
stavec: Hynek Fajmon vstou-
pil do aktivní politiky jako vyso-
koškolský student 17. listopadu 
1989. Má na to svědka – potkal 
jsem ho na Vyšehradě. Následuje 
dlouhý výčet politických ak-
tivit pana Hynka Fajmo-
na. Nic proti tomu. A ejhle!
Konečně se dovídám, co v pod-
statě trápí pana Petra Ko-
peckého a jeho soukmenov-
ce z ODS. Zase je to ten všivák 
Karel Marx a jeho fi losofi e o vy-
kořisťování člověka člověkem. 
Jaká to odporná ideologie. A jsme 
u jádra věci. Vytěsnit zastupite-
le za KSČM pana Gregora z roz-
hodování o politicko-společen-
ském rozvoji města. Pravice si 
totiž pohrává s myšlenkou na 
zrušení komunistické strany, ale 
uniká jí, že tento akt je v pod-
statě protiústavní. Domnívám se 
proto, že s panem Kopeckým clou-
maly spíše emoce, než aby myslel 
racionálně.

Komunistickou stranu lze zru-
šit, ale touhu a usilování lidí o soci-
álně spravedlivou společnost zru-
šit nelze!

Tomáš Fišar,
za výbor KSČM Pokračování na str. 29
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PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, fi rma Dráb, opět prodává
slepičky snáškových plemen Hisex hnědý, Tetra hnědá
a Dominant žíhaný, kropenatý, černý a modrý.
Stáří slepiček – 18-20 týdnů  - Neprodáváme kuřice,
ale slepičky těsně před snáškou Slepičky pouze z našeho odchovu.
Cena 138 -148 Kč/ks dle stáří. 
Prodej se uskuteční ve čtvrtek 21. dubna 2011 v 15.10 hodin 
v Lysé nad Labem na parkovišti u Penny Marketu.
Případné bližší informace na tel.: 728 605 840 | 415 740 719 | 728 165 166

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

www.salonagape.cz

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

• relaxa ní masáže
• reiki
• dárkové poukazy

Klub
Fajn

JARNÍHO A LETNÍHO
dětského oblečení, hraček
a kočárků.

Začínáme přijímat zboží do prodeje 
v týdnu od 26. 4. do 29. 4. 2011,

úterý až čtvrtek od 9.00 do 16.00 hodin 
a v pátek od 9.00 do 19.00 hodin

BAZÁREK BUDE CELÝ KVĚTEN.

Nakupovat můžete začít 
od neděle 1. 5. 2011 od 14.00 do 18.00 hodin

Pondělí – pátek: 9.00 - 16.00 hodin
Sobota: 14.00 - 16.00 hodin

Končíme 27. 5. 2011

FAJN BAZÁREK

celá záležitost osvětlena a  bu-
dou nám údajné důkazy předlo-
ženy. Musím říci, že po nahlédnu-
tí do vyúčtování  Šporkových slav-
ností z roku 2010 a po vyslechnu-
tí zde přítomných nejsem já osob-
ně o nějaké vině za zpronevěru 
městských peněz se strany spol-
ku přesvědčen a už vůbec jsem ka-
tegoricky proti nařčením z korup-
ce v Rodácích. Myslím, že tak,  jak 
jsme měli možnost shlédnout účty 
Rodáků, by měli i oni samotní do-
stat možnost si vyúčtování obhá-
jit, aby příště nevznikly podobné 
kauzy. To by mi přišlo fér.

Je trochu nestandardní, že celá 

záležitost vypukla jen v rovině ja-
kéhosi obvinění nejen Spolku ro-
dáků ze strany sdružení Kulturně! 
A to bez předložení jakýchkoli dů-
kazů veřejnosti. Takto to vypadá, 
že Rodáci rovná se zloději, bohu-
žel. Další věc, jež je pro mě s podi-
vem, že zrovna po letošních komu-
nálních volbách se najednou přišlo 
na problémy s vyúčtováním, když 
se Šporkových slavností už před 
touto dobou konalo x. Stále nevím, 
co si o celé akci mám myslet a hlav-
ně, komu má to celé sloužit. Bulvá-
rek pro mě není kultura. 

Jaroslav Minařík,
zastupitel za LYSÁ 2010 

Pokračování ze str. 28

Klub
Fajn

*Začínáme 15. 3.  2011, nutná objednávka.



                         4/2011 LISTY města Lysé nad Labem  30

PRO NAŠE KLIENTY POPTÁVÁME:
BYTY A DOMY K PRODEJI VE STŘEDOČESKÉM KRAJI.

VOLEJTE POBOČKU: 724 207 760

Výše uvedené ceny jsou za svozové období od 1. 5. do 30. 11. 2011

tel.: 602 146 573

 až 5O OOO Kč

 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců

 hotovost až do domu

 nejvýhodnější podmínky

www.smartpujcka.cz

Hledáme nové obchodní zástupce

Stačí jednou zavolat!

 84O 111 177

k03-90x100_CB.indd   1 15.2.2011   15:16:51
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nabízí
pobytové, ambulantní a terénní odlehčovací 
služby pro osoby s mentálním
a kombinovaným postižením dospělého věku.

Chceme umožnit nezbytně nutný odpočinek 
rodinám pečujícím o tyto osoby na dobu
až 3 týdnů.

Centrum sociálních služeb

LADA Lukavec

Služba je poskytována celorepublikově.
Kontakt: Mgr. Hynek Seidl, tel.: 774 624 008
www.ladalukavec.cz, e-mail: ladalukavec@centrum.cz

LÁVOVÉ KAMENY
V CENTRU LYSÉ N. L.

Masarykova 1739/2, naproti Šporkově lékárně 
ve dvoře, 1. patro, vpravo

Kosmetika  a  Masáže
Pavla Olachová                  Romana Honetschlägerová
tel.: 733 178 658                                 tel.: 775 308 196
www.kosmetikap.cz         www.masaze-lysa.kvalitne.cz

LEKCE ANGLIČTINY
se zkušeným lektorem

(Lysá n. L., Milovice, Čelákovice a okolí)

začátečníci i pokročilí / individuální, 
skupinová, fi remní výuka

 gramatika a slovní zásoba
 konverzační lekce
 Business English
Výuka studentů všech věkových kategorií.
Možná výuka i u Vás doma.

Tel./SMS: 773 084 739
E-Mail: learn.english@centrum.cz
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Zumba s Romčou Hanouskovou

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

VHODNÉ I PRO ZAČÁTEČNÍKY A „TANEČNÍ DŘEVA“!

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

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

• ÚTERÝ 19.30 – 20.30 h.,
tělocvična OA v areálu ZŠ J.A.Komenského

(nejsou nutné rezervace)

• ČTVRTEK 18 – 19 h.,
tělocvična SOKOL, externí hodina

(nejsou nutné rezervace)

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

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

e-mail: hanouskova@seznam.cz,
tel.: 723 951 565
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Plesové sezony,
která je v zim-
ních měsících vždy 
v plném proudu,
se každoročně ú-

častní i Sokol v Lysé nad Labem. 
Bývá již zvykem, že poslední sobotu 
v únoru pořádá dětské šibřinky. 

I letos se maškarního bálu pro 
nejmenší zúčastnily desítky dětí. 
Program byl rozdělený do dvou čás-
tí. V té první, společné, děti tanco-
valy a předváděly nejrůznější cvi-
ky, které se v sokole naučily. Hrály 
si s míčky a nechybělo ani oblíbené 
podbíhání lana a hra na přetahova-
nou. V druhé části programu se více 

zapojili i rodiče, kteří s dětmi cho-
dili po jednotlivých stanovištích, 
umístěných v tělocvičně. Děti si tak 
mohly zábavnou formou vyzkou-
šet své dovednosti – např. hod míč-
ků do „pusy klauna“, vystoupání na 
žebřiny a sklouznutí se po lavičce 
dolů, prolézání tunelem a další. 

Po celou dobu byla dětem k dis-
pozici skupina cvičitelů, tentokrát 
v maskách klanů. V závěru dosta-
la každá maska malou pozornost 
a sladkou odměnu. 

Děkujeme cvičitelům, rodičům 
a dětem za hezké odpoledne. Příš-
tí rok se na vás budeme opět těšit!

Martina Šenkýřová

Dětské sokolské šibřinky

0. ročník SPORT ARSENAL 
Polabský MTBO

Dne 30. dubna 2011 proběhne 
0. ročník orientačního závodu dvo-
jic na horském či trekingovém kole 
s volným pořadím kontrol zařaze-
ný do poháru SHOCart ligy – http://
shocartliga.cz/?m=201101. Prezen-
tace účastníků je 30. dubna 2011 od 
8.00 do 9.30 hodin v SPORT ZONE 
Lysá, ul. Na Mlíčníku 1790, Lysá 
nad Labem. Rozpis závodů a při-
hlášky dostupné na: http://www.
sportarsenal.cz/akce/zavody-lysa/
mtbo-polabi-011.html. 

Dále budou probíhat dva dopro-
vodné závody:
1. Rychlostní závod dětí na kolech 
 ve věkové kategorii od 3 do 15 let 
 – sobota dopoledne

2. Krátký orientační závod dvojic 
 na kole, rodič + dítě 
 – sobota odpoledne

Akci pořádá Sport Arsenal s.r.o. 
za podpory Města Lysá nad Labem.

Touto cestou bych chtěl poděko-
vat děvčatům za úsilí, které věnova-
ly a věnují přípravě na soutěže, jichž 
se zúčastňují v kategorii ATS (aero-
bik team show) 8 - 10 let a v katego-
rii Fitness 8 - 10 let. 

Již podruhé děvčata v krátké době 
skončila na stupni vítězů. Již po-
druhé se umístila na stupni nejvyš-
ším a ve fi nále Mistrovství ČR aero-
bik team show se umístily na příjem-
ném 5. místě. Tentokrát v Ústí nad 
Labem na soutěži “Mistry s mistry“ 
zlaté medaile.

Vřelé poděkování 
Gratuluji. Věřím, že tyto úspěchy 

podpoří jejich aktivitu a další úspě-
chy na sebe nenechají dlouho čekat 
a dívenky v přípravce je budou jed-
nou následovat.

Poděkování patří také těm, kteří 
tuto činnost děvčat podporují, spon-
zorují, věnují jim nemálo času ze-
jména trenérce Lucii Kloudové a Evě 
Rejmanové.

Děvčata, moc děkuji a jen tak 
dále. Držím palce.

Ing. Luboš Kloud,
předseda TSK Dynamik Lysá n. L.

Leden byl u nás ve znamení 
přípravy na Mistrovství repub-
liky na trenažérech, které se ko-
nalo 20. února v Olomouci. Pro-
to celý systém tréninků byl zamě-
řen na tyto důležité závody. 

Také se nám podařilo zorganizo-
vat první zimní soustředění v Bed-
řichově, které proběhlo na pře-
lomu ledna a února. Soustředě-
ní se zúčastnili Jiří Ryšavý, Michal 
Kyncl a Matěj Pertlík pod vedením 
Jiřího Kyncla. Během jednoho týd-
ne jsme trénovali dvoufázově s jed-
ním dnem odpočinku, kdy jsme na 
běžky ani nepomysleli. Ráno jsme 
se svezli na sjezdovce a odpoled-
ne jeli do Liberce do bazénu a sau-
ny Soustředění jsme zakončili zá-
věrečným během ve stopách Jizer-
ské 50. Kluci naběhali následující 
kilometry: Michal Kyncl 202 km, 
Matěj Pertlík 190 km a Jiří Ryšavý 
okolo 100 km, to byl dost dobrý vý-
kon na začátečníka. 

Na Mistrovství republiky na tre-
nažérech se kvalifi kovali tito závod-
níci s následujícím umístěním:

Dorostenky - 9. Barbora Dvor-
ská, 10. Žaneta Nebáznivá a 11. Iva-
na Hradecká

Dorostenci - 11. Antonín Mareš 
a 19. Lukáš Vrátil 

Muže - veterány reprezentoval 
Pavel Sláma v kategorii 50 - 59 let 
na prvním místě.

Těmito závody začala vlastní pří-
prava na první závody na vodě, které 
budou XII. Mistrovství ČR na dlou-
hé trati s mezinárodní účastí dne 
16. dubna.

V tomto roce jsme také spus-
tili nové webové stránky, na kte-
rých je mnoho informací o dění 
v lyském veslování, informace 
pro rodiče našich současných 
a případných budoucích svěřen-
ců. Adresa je: www.vklysa.cz. Ur-
čitě se podívejte.

Jiří Kyncl

Veslaři v lednu a únoru
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KČT odbor Lysá nad Labem pořádá 
tradiční dětský letní tábor 

ŠUMAVA 2011
v tábořišti Radešov u Rejštejna 

Termíny dětského tábora:
První běh od 1. 7. do 17. 7. 2011 (17 dnů)

Druhý běh od 17. 7. do 30. 7. 2011 (14 dnů)
jednotná cena poukazu 3950 Kč (včetně dopravy a pojištění). 

Termíny rekreace rodičů s dětmi a ostatní: 
od 31. 7. do 13. 8. 2011

v ceně pronájmu stanu 100 Kč / noc

Kontaktní adresa: 
František Blažek 

Klicperova 553, 289 22  Lysá nad Labem 
Tel.: 602 624 593, 721 704 500

e-mail: blazekfra@atlas.cz
www.dltsumava.cz

TJ SOKOL
LYSÁ NAD LABEM 
pořádá 

TURNAJ
VE STOLNÍM TENISU

pro neregistrovanou mládež 
Kdy: 23. 4. 2011 od 13.00 hodin
Kde: sokolovna a herna stolního 
tenisu v Lysé nad Labem (u kina)
Bližší informace na www.sokol-lysa.cz, www.ttclysa.jex.cz 

nebo na tel.: 720 342 495 (Řezníček)

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

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

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

18. 4. od 20.00 hodin
BŘICHO SPECIÁL

O Velikonočním pondělí 25. 4. necvičíme!

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

tel.: 721 658 766

PONDĚLKY


