
LISTY
 

V dnešním čísle:
Informace z jednání rady
a zastupitelstva města .......... 3-4
Krimi střípky .......................... 5
Domov pro seniory ................. 6
Zámecké novinky ................. 11
Slavnosti hraběte Šporka ..... 18
Stolní tenis v Lysé n. L. ...... 24

Pranostiky:
Divoké husy na odletu, 
konec babímu létu.

Po teplém září,
zle se říjen tváří.

Sv. Voršila, zimu posílá (21.10.)

Mlhy v říjnu – sněhy v zimě.

Když na Uršulu a Kordulu
(21.-22.10.) větry dují,
celou zimu nás navštěvují.

Září víno vaří a co nedovaří,
říjen dopeče.

město Lysá nad Labem a okolí                            www.mestolysa.cz                                                           Cena: 9 Kč                                      10 /2011

Kamenný kříž

V těsném sousedství památné lípy na 
návsi ve Staré Lysé naleznete 
kamenný kříž.
Text na podstavci zní: Tento Kříž jest 
postawen Ke cti a chwale Bozi 
NaKladem Obce Starolisy 1852. 

Světová premiéra po třech staletích

Neděle 11. 9. 2011 byla obyčejným pozdně let-
ním dnem. Některým z nás sice vyvstalo pár sta-
rostí s přípravou malého divadelního představení 
Theatrum u sv. Františka ve dvoreckých lesích, ale 
těšili jsme se na neobvyklé představení v přírodě. 
Byli jsme totiž dohodnuti s divadelníky z Kuksu, že 
nám představí nově objevenou báseň ze šporkov-
ské doby. 

Byl to „Dvořan a Poustevník“, kdo se po třech 
staletích dostal opět na světlo světa. A báseň to 
byla vskutku nadčasová, neboť se v ní zmiňovaly 
staletím osvědčené pravdy. Ty se v prostředí lesní 
samoty v místech bývalé poustevny sv. Františka 
zasunuly do naší mysli jak skrze krásné prostředí, 

tak i v podvědomí historických tradic místa. O to 
milejší pro nás bylo sdělení Doc. PhDr. Stanislava 
Bohadla, CSc., vedoucího Kabinetu barokních stu-
dií při hudební katedře Univerzity Hradec Králové 
a ředitele festivalu THEATRUM KUKS, který po-
tvrdil obnovenu světovou premiéru básně po třech 
staletích právě u nás ve Dvorcích.

Co z toho pro nás plyne? Lysá spolu s Kuksem 
mají společné bohaté kulturně historické tradi-
ce. Je proto výborné, že Kuks je partnerským měs-
tem Lysé. A my na toto partnerství v rámci Polab-
ských variací navazujeme dlouhodobou spoluprací 
s tamními divadelníky a hudebníky.

 Pokračování na str. 8

Město Lysá nad Labem ve spolupráci s Českobratrskou církví evangelickou, 
TJ Sokol, Klubem důchodců – D a Klubem důchodců Litol

zve všechny občany k oslavám

Dne vzniku samostatného československého státu
28. říjen 2011

Program:
14.30 hodin – položení věnců u pomníku T. G. Masaryka v Litoli
15.00 hodin – slavnostní koncert slova a varhanní hudby „Zpěv srdce“ v evangelickém 
 kostele – výbor z vlastního životopisu J. J. Ryby zpracoval a přednese 
 V. Matějček, varhanní skladby J. J. Ryby zahraje V. Roubal, na závěr 
 přednese koncertní pěvkyně Jana Jehličková-Kunertová 
 píseň „Kde domov můj?“ v původní úpravě 

Foto: MvDr. Jan Kořínek
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Ač jako vystavovatel není Měst-
ská knihovna žádným nováčkem, 
každý Polabský knižní veletrh nás 
dokáže něčím překvapit. Výsta-
va je rájem pro všechny milovníky 
krásných knih a literatury. V září 
letošního roku jsme se již poosmé 
zabydleli na našem stánku v prv-
ním patře haly A. K dispozici byla 
pro všechny návštěvníky Čítárna 
U Čerta s knihou, kde naše knihov-
na prezentovala ukázky své celo-
roční práce.  Zájemci si mohli pro-
hlédnout obrazovou dokumenta-
ci z vybraných akcí naší knihovny 
či kroniku. Pro dětské návštěvníky 
bylo připraveno množství knížek. 
Mohli si je na místě prohlédnout, 
prolistovat nebo se začíst do fantas-
tických příběhů, které umí pro děti 
vykouzlit proslulí či méně známí 
spisovatelé. Nejmenší budoucí čte-
náři měli k dispozici dětský koutek.  
V průběhu veletrhu, kdy nás svo-
jí návštěvou poctily i děti z míst-
ních mateřských a základních škol, 
se četlo a četlo. Poutavé příběhy 
nebo kouzelné pohádky předčíta-
né paní knihovnicí měly u dětí vel-
ký úspěch.

K prodeji jsme také nabízeli li-
teraturu, která se váže k našemu 
regionu, turistické průvodce, ka-
lendář nebo turistické známky.  
Zdarma byly k dispozici publikace 
věnované Středočeskou vědeckou 
knihovnou se sídlem v Kladně. 
Na volném prostranství sousedí-
cím s naší čítárnou byla ke zhléd-
nutí putovní výstava „ Do Anglie 
s Karlem Čapkem“, kterou 
knihovnám prostřednictvím Stře-
dočeské vědecké knihovny v Klad-
ně zapůjčil Památník Karla Čapka 
ve Staré Huti.

Výstavní postřehy z knihovny

 Letos jsme byli uprostřed všeho 
dění, neboť bylo, zcela nově, hlavní 
pódium umístěno hned vedle naší 
čítárny. Na pódiu probíhalo nepře-
berné množství zajímavých akcí 
spojených s knihami, spisovateli 
a čtenářstvím vůbec. Strategická 
poloha naší čítárny se pro nás stala 
velkou výhodou. Většina účinkují-
cích po svém vystoupení využila po-
hostinnosti našeho stánku a uspo-
řádala si zde své autogramiády. 
Mezi mnoha známými osobnostmi 
jsme mohli mimo jiné přivítat paní 
Květu Fialovou, pana Zdeňka Troš-
ku, Petru Braunovou, MUDr. Jana 
Cimického nebo Ivana Klímu. 

Právě posledně jmenovaný zís-
kal letošní cenu Polabského kniž-
ního veletrhu za mimořádný pří-
nos pro českou literaturu. Další tra-
dičně udělovanou cenou je i Cena 
knihovníků za nakladatelský počin 
v oblasti literatury pro děti a mlá-
dež. Toto ocenění již tradičně pře-
dává naše knihovna. Letos se ví-
tězem stalo nakladatelství Grada 
s knihou „Lumpíček a Rošťanda“. 
Autorka zmíněné knihy, paní Zu-
zana Pospíšilová si osobně ocenění 
převzala a zároveň pro malé čtená-
ře naší knihovny darovala jeden její 
výtisk i s věnováním. 

Letošní knižní veletrh skončil 
a celá čtenářská veřejnost se již 
těší, co nám přinese ten následující. 
V pořadí to bude již devátý Polabský 
knižní veletrh, který bude Výstaviš-
tě v Lysé nad Labem hostit opět 
v září roku 2012. Podpora čtenář-
ství, a to především u dětí a mláde-
že, je nejlepší vizitkou celé naší spo-
lečnosti.

Michaela Baštecká,
foto: Gejza Bajerle
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Pokračování na str. 4

Informace z jednání rady a zastupitelstva města
16. jednání rady města se kona-

lo 23. 8. 2011. Třicet šest bodů pro-
gramu dalo zapomenout na prázd-
niny a dovolené. Skoro polovinu 
z nich tvořila věcná břemena, by-
tové a pozemkové záležitosti, což 
bude stejně projednáváno i v zastu-
pitelstvu, a tak se hned přesuneme 
do druhé poloviny programu. Při-
zvaným hostem byla provozovatel-
ka městského kina, paní Lucie Jur-
síková. Projednávala se žádost kina 
o doplnění smlouvy na úhradu ně-
kterých dalších provozních nákla-
dů. Z diskuse vyplynulo, že při tvor-
bě smlouvy byly taxativně vymeze-
ny položky, které město hradí, ale 
zapomnělo se na grafi cké zpraco-
vání a správu webových stránek 
kina. Rada vysvětlení přijala a úhra-
du schválila v maximální roční výši 
60 tis. Kč. V bodu č. 19 rada schvá-
lila výjimku u MŠ Mašinka na Síd-
lišti, kde od letošního školního roku 
bude do 3. třídy zařazeno 28 před-
školáků.

V bodu č. 20 bylo schváleno přije-
tí dotace 600 tis. Kč z Fondu kultu-
ry a obnovy památek Středočeské-
ho kraje, a to na obnovu střech Mu-
zea B. Hrozného. V bodu č. 22 rada 
posuzovala žádost Výstaviště Lysá 
nad Labem o prominutí nebo sní-
žení poplatku ze vstupného. Po 
diskusi rada bod odložila a vrátí se 
k němu poté, co bude vyjasněna 
otázka vzájemné výhodnosti, pří-
padně jiných kompenzací.

V bodu č. 24 se rada seznámi-
la s rozhodnutím odboru ŽP o ká-
cení dřevin na Nám. B. Hrozného. 
Dva stromy (jírovec a javor) proti 
spořitelně jsou v nejhorším stavu 
a budou pokáceny asi v polovině 
září, další 3 lípy ve špatném sta-
vu až v říjnu. Za ně bude náhrad-
ní výsadba, o místu se bude ještě 
jednat.

Hodinovou diskusi vyvolal bod 
č. 25, v němž rada posuzovala 3 vari-
anty nového jednacího řádu zastupi-
telstva. Jak si přečtete dále, v zastu-
pitelstvu se diskutovalo ještě mno-
hem více a rušněji. Také dalších 
6 bodů se projednávalo na zářijovém 
zastupitelstvu, a proto je zde neuvá-
dím. V bodu č. 34 rada vydala územ-
ní opatření – stavební uzávěru v lo-
kalitě mezi železničními tratěmi na 
Prahu a Ústí nad Labem. Bod č. 35 
byl naplněn body programu zářijo-
vého zastupitelstva. V posledním 
bodu rada města reagovala na po-
žadavky občanů ze Dvorců, přede-
vším na požadavek opravy obslužné 

komunikace za obcí. Cestu poškodi-
ly těžké traktory Předměřické a. s., 
a ta slíbila uvést komunikaci do pů-
vodního stavu hned po skončení uží-
vání. V závěrečné diskusi podal pan 
starosta informaci o jednání na Kraj-
ském úřadu SK ohledně výstavby 
domova důchodců, o postupu pra-
cí při rekonstrukci Náměstí B. Hroz-
ného a o dopravních opatřeních pro 
budoucí stavbu TESCO. 

1. mimořádné jednání rady 
města se konalo 29. 8. 2011. Byla 
krátká, na pořadu byl pouze jeden 
bod. V něm rada schválila konces-
ní projekt pro koncesní řízení na 
provozování vodovodu a kanaliza-
ce města.

17. jednání rady města se kona-
lo 6. 9. 2011. Program obsahoval 
sedmnáct bodů, z toho se jich 10 tý-
kalo věcných břemen, pozemkových 
a bytových záležitostí. V bodu č. 1 
se rada opět vrátila k jednosměrným 
ulicím na Kačíně a v části Čechovy 
ulice. K návrhu se vyjádřil i Dopravní 
inspektorát Nymburk a po doplně-
ní připomínek bude materiál znovu 
projednán. V bodu č. 3 rada schvá-
lila dodavatele na opravu podezdív-
ky a plotu u Vichrovy vily. Jediným 
uchazečem byla fi rma pana Guma-
na, která zakázku za 218 tis. Kč zís-
kala. V bodu č. 14 rada schválila na-
výšení ceny u zakázky na úpravu již-
ního chodníku Husova náměstí, a to 
vlivem většího rozsahu stavebních 
prací, než se předpokládalo. Celková 
cena díla tak bude 1,26 mil. Kč včet-
ně DPH.

Dlouho očekávaný bod s č. 15 
přinesl vyhlášení výběrového říze-
ní na provozovatele městských kin 
(stálé + letní). Rada po delší dis-
kusi upřesnila, co od budoucího 
provozovatele požaduje. Do zadá-
vací dokumentace budou tyto po-
žadavky zapracovány, namátkou 
10 akcí pro město zdarma, zacho-
vání provozu občerstvení, pro-
voz venkovního posezení pouze 
do 22 hodin, nekuřácké prostředí 
v celém objektu. V bodu č. 16 byla 
schválena kvalifi kační dokumenta-
ce pro koncesní řízení na provozo-
vání vodovodu a kanalizace měs-
ta. V posledním bodu rada jmeno-
vala novou členkou kulturní komi-
se paní Olgu Kovaříkovou. V závě-
rečné diskusi pan starosta infor-
moval o postupu při výkupu dosud 
neprodaných pozemků na II. etapu 
obchvatu města.

5. zasedání zastupitelstva města 
se konalo 7. 9. 2011. Více než dvou-

měsíční odstup od posledního za-
sedání přinesl mimořádnou nadíl-
ku programu: 28 bodů ke schvále-
ní a 10 informativních zpráv. No-
vinkou bylo i to, že zastupitelé kro-
mě papírových podkladů obdrželi 
i elektronickou verzi materiálů, tak-
že před některými z nich svítily obra-
zovky notebooků. Zastupitelstvo se 
sešlo v plném počtu 15 členů – „sta-
ronovým“ členem se po složení slibu 
stal pan Milan Horvát, který nahra-
dil paní Mgr. Petru Hamplovou (oba 
ODS), jež se odstěhovala.

Blok devíti bodů byl věnován 
věcným břemenům při budová-
ní energetické sítě a jejich schvále-
ní proběhlo rychle a všemi hlasy pro. 
V bodu č. 10 se zastupitelstvo vráti-
lo k problematice mostku poblíž do-
stihového závodiště. Skoro půlroč-
ní zjišťování, kdy se mostek postavil, 
kdo jej postavil a komu patří, nepři-
neslo relevantní výsledky. Proto se 
po krátké diskusi zastupitelstvo při-
klonilo k rozumné variantě: poze-
mek o výměře 95 m2 pod mostkem 
patří p. Palyzovi, město pozemek 
vykoupí za 9,5 tis. Kč, zachová prů-
chodnost obecní cesty a získá auto-
maticky i stavbu mostku.  

Delší diskusi vyvolal bod násle-
dující, týkající se odprodeje části 
městského pozemku v lokalitě Na 
Františku. Mluvilo se o tom, jaká 
část komu patří a kdo s kým sou-
sedí. Nakonec se 13 zastupitelů vy-
slovilo pro prodej s podmínkou, že 
nabyvatel pozemku do 2 let vybu-
duje oplocení pozemku včetně po-
dezdívky. Cena byla stanovena na 
1 100 Kč/m2.

V bodu č. 12 zastupitelé jedna-
li o prodeji pozemku o výměře cca 
20 m2 na výstavbu garáže v blízkosti 
Jedličkova sídliště. Diskutovalo se 
o případném vlivu stavby na topoly 
v těsném sousedství. Nabyvatel 
obálkovou metodou nabídl cenu 
1509 Kč/m2, zastupitelé do-
plnili podmínky: nabyvatel 
do 3 let postaví garáž a bude 
oznámeno její užívání. Do té 
doby bude platit roční nájem 
100 Kč/m2. Třináct hlasů bylo pro, 
1 proti, 1 se zdržel.  V bodu č.13 se 
jednalo o převodu části obecní-
ho pozemku na společnost ČEZ 
Distribuce pro výstavbu trafo-
stanice pro areál „Zahrada“. Mi-
nimální cena byla stanovena na 
1 500 Kč/m2, celková cena bude 
určena až po zhotovení geometric-
kého plánu, jehož náklady nebude 
hradit město.

Další bod přinesl dodatek ke 
smlouvě o dílo na výstavbu kanali-
zace v lokalitě Družstevní ulice. Vy-
světlení podal pan starosta. Obča-
né zaregistrovali, že stavba kanali-
zace u Borku byla na čas přerušena. 
V místě se vyskytly problémy se 
spodní vodou, které geologickým 
průzkumem nebyly zjištěny a pro-
jevily se až při vlastní výstavbě. Jed-
na sonda přijde asi na 5 tis. Kč a pří-
prava projektu probíhala standard-
ním způsobem. Po krátké diskusi 
byly vícenáklady projektu ve výši 
605 tis. Kč všemi hlasy schváleny.

Další tři body byly projednává-
ny společně, protože se jednalo 
o prodeji 3 bytů v domě v Zahrad-
ní ulici, čp. 715. Obsáhlá disku-
se ukázala různost názorů – ne-
prodávat městské byty vůbec, ne-
prodávat za podprůměrnou cenu, 
prodávat metodou veřejné draž-
by. Pan starosta vysvětlil, jak pro-
dej probíhal, vše bylo zveřejňo-
váno na úřední desce i v elektro-
nické podobě. Ceny byly určeny 
obálkovou metodou, tedy je určo-
val trh a město získá prodejem asi 
2,1 mil. Kč. S vysvětlením neby-
li spokojeni čtyři zastupitelé, kte-
ří hlasovali proti prodeji, jeden se 
zdržel. Deset zastupitelů prodej 
schválilo.

Také další bod vyvolal delší dis-
kusi. Ke schválení byl předložen 
návrh na přesun fi nancí na úhra-
du DPH za zpracovanou projek-
tovou dokumentaci na rekon-
strukci varny Eurestu (školní ku-
chyně). V červnu 2010 zastu-
pitelstvo rekonstrukci zamítlo 
z toho důvodu, že v dostatečném 
předstihu nebyly řešeny fi nanční 
otázky celé akce a dodavateli bylo 
přislíbeno uhradit alespoň doku-
mentaci, ale nepočítalo se s DPH. 
V palbě kritiky se ocitl přede-
vším pan Sedláček, který s Eu-
restem o rekonstrukci jednal. Na-
konec byl 13 hlasy schválen ná-
vrh, aby kontrolní výbor prově-
řil, jakým způsobem byla pro-
jektová dokumentace zadána 
a aby do konce roku podal zastu-
pitelstvu zprávu.  Současně bude 
rada města jednat s dodavatelem, 
fi rmou PROXIMA, o výsledné 
ceně dokumentace.

Po rychlém schválení splátkového 
kalendáře jednomu z dlužníků měs-
ta přišel na řadu návrh obecně závaz-
né vyhlášky na stanovení spádových 
obvodů tří základních škol města. 
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Pokračování ze str. 3

V průvodním slově paní Dr. Bod-
nárová, vedoucí odboru školství a 
kultury, shrnula opakované projed-
návání návrhů v radě města, zále-
žitost byla projednávána i s ředite-
li škol. Následující diskuse se točila 
kolem „demarkační linie“ mezi Ly-
sou a Litolí, zda platí tradiční rozdě-
lení podle Zemské stezky nebo zda 
se budou některé nové lokality po-
suzovat jinak, zda zařazovat děti do 
škol podle bydliště nebo podle abe-
cedy, zda má vůbec smysl OZV vy-
dávat, když mají rodiče možnost si 
svobodně vybrat školu. Z nejednot-
nosti názorů byl nakonec 10 hlasy 
schválen návrh pana Mgr. Fajmo-
na, aby byl materiál odložen, ředi-
telé škol budou pozváni na jednání 
rady města a návrh OZV bude zno-
vu projednáván.

V bodu č. 21 zastupitelé vše-
mi hlasy schválili žádost Obchod-
ní akademie Lysá nad Labem o 
účelovou dotaci na půdní vestav-
bu a přístavbu. Náklady akce jsou 
25,1 mil. Kč, žádost směřuje na 
Středočeský kraj. Pokud bude do-
tace „přiklepnuta“, pak město – 
jako vlastník budovy – garantu-
je zachování stávajícího nájem-
ného po dobu následujících 20 
let. V dalším bodu zastupitelstvo 
schválilo přijetí fi nančního daru 
20 tis. Kč od jedné z obyvatelek  
DPS. Částka bude věnována na za-
řízení nebo opravu, o přesném po-
užití peněz bude podána informa-
ce. 

V bodu č. 23 byla schválena 
úprava rozpočtu na letošní rok. 
Krátká diskuse se dotkla fi nanco-
vání archeologického výzkumu v 
centru města. Jednání o možných 
zdrojích z ministerských fondů ješ-
tě nejsou uzavřena, jak bude znám 
výsledek, informace bude následo-
vat. V této části se hovořilo i o po-
kračující rekonstrukci před školou 
B. Hrozného a případné moderni-
zaci veřejného osvětlení ve městě.

Bod č. 24 přinesl plánova-
cí smlouvu mezi městem a Vý-
stavištěm Lysá n. L. ve věci vý-
stavby nové kryté výstavní plochy 
a také zde proběhla obsáhlá disku-
se. Paní Ing. Čížková, vedoucí sta-
vebního úřadu, s přehledem odpo-
vídala na řadu otázek zastupitelů. 
Shody o počtu parkovacích míst 
v okolí plánované haly však ne-
bylo dosaženo, a tak pan starosta 
bude s Výstavištěm jednat o úpra-
vě podmínek a zastupitelstvo se 
k problému znovu vrátí.

Diskuse se očekávala v bodu 
č. 25, v němž byly projednávány 
návrhy nového jednacího řádu za-
stupitelstva. Pan starosta uvedl, že 
v radě byly posuzovány 3 varianty, 
ale k jednotnému názoru rada 
nedošla, a tak břímě rozhodnu-
tí leží na zastupitelstvu. Disku-
se byla velmi rušná, zapojila se 
i veřejnost. Jako klíčové lze vy-
sledovat zařazení diskuse k obec-
ním záležitostem, zda pone-
chat diskusi až po bodech ke 
schválení a informativních zprá-
vách, anebo ji přeřadit dopředu 
a vyhradit jí 1 - 1,5 hodiny. To by 
podle části zastupitelů zvýšilo při-
tažlivost zasedání pro větší po-
čet občanů a možná by to přines-
lo nové nápady od občanů přímo 
na zastupitelstvo. Celkem zazně-
lo více než 50 příspěvků do dis-
kuse (někteří hovořili opakova-
ně). Pak přišlo na řadu hlasování 
podle variant. U varianty č.1 bylo 
6 hlasů pro, 7 proti, 2 se zdrželi. Va-
rianta č. 2 získala 1-11-2, varianta 
č. 3 skončila vyrovnaně 5-5-5. 
Žádná varianta tedy neprošla. 
Zastupitelstvo potvrdilo v tomto 
směru nejednotnost napříč poli-
tickým spektrem. Závěrem toho-
to bodu je, že platí stávající jedna-
cí řád.

V bodu č. 26 byl schvalován kon-
cesní projekt pro koncesní řízení 
s názvem Provozování vodovo-
dů a kanalizací pro veřejnou po-
třebu města Lysá nad Labem. 
Také v tomto bodu se po odbor-
ném úvodu od zástupců pora-
denské fi rmy o technologiích na 
úpravu vody rozvinula disku-
se o délce, na jakou dobu kon-
cesní dobu schválit. Maximum je 
10 let. Roky se přidávaly a ubíraly 
a ke schválení došlo v 6. kole hlaso-
vání, kdy byla schválena doba 7 let. 
Pro bylo 8 hlasů, nikdo proti, 6 se 
zdrželo a 1 zastupitel byl mimo 
místnost.

Bod č. 27 se týkal projektu 
DURPaK – partnerství měst na 
Labi a Vltavě. Ani přizvaný odbor-
ník, p. Petrtýl, nedokázal zodpo-
vědět všechny dotazy zastupitelů, 
a tak se k problematice vrátí zno-
vu říjnové zastupitelstvo.

Bod č. 28 předložil pan Mgr. 
Fajmon a týkal se možných úspor 
v systému dopravní obslužnosti. 
Výsledkem je úkol pro pana sta-
rostu, aby zahájil jednání se zá-
stupci 3 dopravních systémů, kte-
ré se města dotýkají a aby rada 

města navrhla nový systém do-
pravní obslužnosti města, který 
by pokryl i potřeby obcí ve správ-
ním obvodu. 

Následoval blok 10 infor-
mativních zpráv, z nichž větši-
na byla vzata na vědomí: o pří-
pravě architektonické soutěže
na rekonstrukci Husova náměstí, 
o vyrozumění MV ČR k postave-
ní a kompetencím výborů zastu-
pitelstva města, sdělení Minister-
stva zdravotnictví ČR k zákazu 
kouření v kině, o povolení káce-
ní dřevin na Nám. B. Hrozného, 
o možnosti změny ve smlouvě 
na zhotovitele ČOV, o možnos-
tech uplatnění dodatečných ná-
kladů na archeologický výzkum 
v centru města, o úpravě ploch 

a mobiliáři na Nám. B. Hrozné-
ho, o zprůjezdnění komunikace 
kolem Kovony v případě mimo-
řádných událostí. Poslední zprá-
vou byly zápisy z kontrolního vý-
boru, v  nichž byly podány závě-
ry z kontrol poskytnutých dotací 
za rok 2010 a z kontroly údržby 
městské zeleně. 

Možnosti interpelace využil pan 
Sedláček, který poukázal na „za-
pomenuté“ akátové pařezy v ulici 
U Nové hospody. Po rekapitula-
ci usnesení pan starosta zasedání 
ukončil.     

18. jednání rady města se kona-
lo 20. 9. 2011, ale o tom až v příštím 
čísle. 

Miloš Dvořák, tajemník MěÚ 
Lysá nad Labem

Na úřední desce MěÚ a na internetových stránkách Města Lysá nad 
Labem jsou zveřejněny záměry na pronájem nebytových prostor:
1. NP v Lesní ulici v Milovicích o celkové výměře 98,28 m²
2. NP v ulici 9. května v Lysé nad Labem o celkové výměře 31 m².
Bližší informace na tel.: 325 510 246

Dne 31. 8. 2011 od 16.00 hodin 
se v kině Luft v Lysé nad Labem 
konalo veřejné projednání koncep-
tu územního plánu Lysá nad La-
bem za aktivní účasti 88 občanů 
i z řad zastupitelů.

 Zpracovatel Ing. arch. Pavel 
Koubek provedl výklad společně 
s Ing. Milenou Morávkovou (zpra-
covatelkou dokumentace SEA).

Poté pan architekt odpovídal na 
dotazy občanů. Nejvíce se lidé do-
tazovali na objekt kina, kde se na-
vrhuje varianta úpravy křižovat-
ky současných tras silnic II/272 
a III/2725 včetně zástavby vý-

Informace o veřejném jednání 
konceptu územního plánu

chodní části Husova náměstí. Dále 
vzbudil pozornost Severozápad-
ní obchvat a severní trasa silnice 
II/331 - Dvorce. Další dotazy se 
vztahovaly na nedostatečné plochy 
zeleně ve městě.

Veřejné jednání skončilo ve 
20.00 hodin. Do 15 dnů po veřej-
ném projednání měl každý mož-
nost uplatnit své připomínky a ná-
mitky. Na stavební úřad k 15. 9. 
2011 přišlo celkem 204 podaných 
námitek a připomínek.

Stavební úřad děkuje.
Martina Volná

referent stavebního úřadu MěÚ

Zajímá Vás, co se plánuje 
a děje ve městě?

Pro Vaše otázky je připravena nová rubrika - 

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

zastupitelé města Lysá nad Labem. 

Své dotazy posílejte do redakce Listů (kontakt je v tiráži 
na poslední straně) nebo vhoďte do poštovní schránky 

v přízemí MěÚ vedle dveří do knihovny.
Těšíme se na Vaše zajímavé otázky.

Vaše redakce
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KOKRŠPANĚL - starší pes, tro-
chu uzavřenější povahy je vhodný 
pro milovníky kokršpanělů, kteří 
znají vlastnosti tohoto plemene.

KŘÍŽENEC NĚMECKÉHO 
OVČÁKA - fena, 3 roky, urostlá
fena přátelské povahy, hodí se 
k domku se zahradou.

KŘÍŽENEC - asi 5letý, veselý, ka-
marádský pejsek vhodný ke star-
ším lidem.

MÍNA - 6letá fena je čistotná, umí 
základní povely, hezky chodí na vo-
dítku. Je přátelská a zároveň dobře 
hlídá. Hodí se i do bytu.

Město Lysá nad Labem by rádo 
touto cestou poděkovalo všem 
dobrým lidem, kteří se ujali na-
šich opuštěných pejsků.  Seznam 
čtyřnohých kamarádů naleze-
ných v okolí města najdete na 
www.mestolysa.cz pod odkazem 
Listy, taktéž v měsíčním vydání 
Listů města Lysá nad Labem.

Městská policie, která zajišťuje 
odchyt toulavých psů v Lysé nad 
Labem, vždy po odchytu pejska vy-
fotí a uloží na internetové strán-
ky www.mestolysa.cz pod odka-
zem městská policie - odchycení 
psi. Tímto je umožněno občanům, 
kterým se zatoulal pes, ihned zjis-
tit, zda se nenalézá v útulku v Lysé 
nad Labem.

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

Návštěvní doba útulku:
PO až ČT 8.00 - 13.00
PÁ 8.00 - 12.00
SO* 9.00 - 11.00
 *Každou první sobotu v měsíci.

V útulku jsou místěni i pejsci 
z jiných měst a obcí, které si můžete 
přijít prohlédnout.

Noví majitelé, kteří se ujmou 
pejska z útulku, jsou osvobozeni 
z platby (roční poplatek za psa) po 
dobu dvou let. MěÚ Lysá n. L. dě-
kuje všem občanům, kteří projeví 
zájem o naše opuštěné pejsky.                                                                    

Alena Durdanová, odbor SMI

KŘÍŽENEC 
JEZEVČÍKA 

- 3 roky sta-
rý pes, hod-
ný pes, který 
ocení 
domek se za-
hrádkou. Je 
nekonfl iktní.

PINČ - Piňda, 
mladý pejsek, 
který je rád 
středem po-
zornosti, tole-
rantní k dru-
hým psům, 
tomuto pej-
skovi nesvěd-
čí samota, je 

kamarádský a miluje procházky.

TERIÉR - 4letý pejsek. Bude se 
mu líbit u domku se zahradou 
u starších lidí.

KŘÍŽENEC ROTVAJLERA - 
1,5 roku starý pes mohutného vzrůs-
tu je hravý ale zároveň sebevědomý. 
Na pohled vzbuzuje velký respekt.

LUCINKA - dvouletá křížená je-
zevčice příjemné povahy. Ocenila 
by probíhačky u domku se zahra-
dou. Vhodná i ke starším lidem.

ANDY - kříženec bígla, starší ele-
gán, nekonfl iktní povahy. Nevadí 
mu kočky ani psi. Je vykastrovaný 
a zvládá základní povely.

KŘÍŽENÝ KOKRŠPANĚL - asi 
3letý pes, hodí se spíše ke starším 
lidem, nevyžaduje větší pozornost. 
Má rád procházky, pejska doporu-
čujeme spíše do bytu, nebo na za-
hradu s vyšším plotem.

KŘÍŽENEC NO A DOBRMANA - 
3 roky, pes. Vyrovnaný dobře ovla-
datelný, reaguje na některé povely. 
Bude rád hlídat váš domek.

KŘÍŽENEC BRIARDA - Starší 
pes, který čeká na lásku a pohlaze-
ní. Je klidné, přátelské povahy.

KŘÍŽENEC STŘEDNÍHO PLE-
MENE - 3 roky, pes bázlivější po-
vahy. Po získání důvěry bude odda-
ným kamarádem.

Hledáme nový domov pro tyto pejsky Krimi střípky
Seznam pejsků, kteří čekají 
na svého nového pána.

Kočky, kocouři a koťátka 
dle aktuální nabídky.

Dne 3. 8. 2011 ve 13.40 ho-
din oznámila na služebnu MP ob-
čanka z ulice Švermova, že již dva 
dny u souseda neustále hraje te-
levize a soused, že na její zvoně-
ní a bouchání na dveře neodpoví-
dá. Dále uvedla, že soused je těž-
ce nemocný. Z výše uvedených dů-
vodů se na místo dostavila hlídka 
MP, která po zjištění všech skuteč-
ností provedla otevření bytu. Pro-
hlídkou bytu bylo zjištěno, že ma-
jitel se zde nachází mrtev. Na mís-
to byla přivolána hlídka PČR, kte-
rá si celou věc převzala k provede-
ní dalších opatření.

Dne  6. 8. 2011 v 5.13 hodin 
oznámila na služebnu MP zaměst-
nankyně domova důchodců v Lysé 
nad Labem, že při ranní obchůz-
ce nalezla na samostatném poko-
ji oběšeného obyvatele. Po přije-
tí oznámení dozorčí služba po-
slala na místo hlídku MP. Na mís-
tě se již nacházel lékař, který kon-
statoval exitus. Dále se na místo 
dostavila PČR a společném ohle-
dání pokoje byl nalezen dopis na 
rozloučenou. Případ i nadále šetří 
PČR, aby se potvrdilo, že se v da-
ném případě skutečně jedná o se-
bevraždu.  

  
Dne 18. 8. 2011 ve 22.49 ho-

din bylo na služebnu MP oznáme-
no, že před restaurací Gurmán je 
na chodníku cizokrajný had o dél-
ce asi jednoho metru. Po příjez-
du hlídky MP na místo byl had od-
chycen a zároveň byl vyrozuměn 
odborník z útulku pro cizokraj-
ná zvířata. Jmenovaný hlídce MP 
sdělil, že se jedná pravděpodobně 
o užovku Bajgu africkou. Had byl 
dočasně umístěn u místního cho-
vatele hadů. 

  
Dne 3. 9. 2011 v 6.55 hodin 

bylo přijato telefonické oznáme-
ní o podivném chování tří mla-
díků v ulici 9. května, kteří se 
snaží roztlačit osobní automo-
bil značky VW Golf modré bar-
vy a podle chování jsou všich-
ni pod vlivem alkoholu. Hlíd-
ka, která byla na místo vyslá-
na, zmíněné vozidlo s posád-
kou zastavila již v ulici Masary-
kova. Při samotném projednává-
ní byl z dechu řidiče cítit alkohol 
a projevy dalšího chování to jen 
potvrzovaly. Vzhledem ke sku-
tečnosti, že 23 letý řidič z Pra-
hy odmítl se strážníky komuni-

kovat a odmítl veškeru spoluprá-
ci, byl předveden na Policii ČR ke 
zjištění totožnosti. Po jejím zjiš-
tění byla u řidiče provedena ori-
entační dechová zkouška na al-
kohol, která přítomnost alkoholu 
potvrdila naměřenou hodnotou 
2,48 ‰. Další orientační zkouš-
ku, kterou mladík podstoupil, byl 
test na přítomnost omamných lá-
tek, která dopadla taktéž pozitivně. 
Vzhledem ke skutečnosti, že mla-
dík se po celou dobu choval agresiv-
ně, neustále strážníkům a policistům 
vyhrožoval fyzickým napadením 
a dalšími projevy agresivity 
v souvislosti s prováděnými úko-
ny, vysloužil si nejen obvinění 
z přečinu dle § 274 trestního zá-
koníku (ohrožení pod vlivem ná-
vykové látky), ale i obvinění dle 
§ 326 trestního zákoníku (vyhrožo-
vání s cílem působit na úřední oso-
bu).  

Dne 6. 9. 2011 ve 4.55 hodin 
oznámil zaměstnanec objektu 
truhlárny v ulici Mírová, že v ob-
jektu hoří. Díky včasnému ozná-
mení a rychlému zásahu HZS se 
požár nerozšířil na další plochy 
objektu a přilehlých nemovitos-
tí. Příčiny požáru jsou předmětem 
dalšího šetření. Z důvodu probí-
hajícího zákroku HZS byla stráž-
níky v místě usměrňována dopra-
va.

Dne 6. 9. 2011 ve 22.45 hodin 
zaznamenal strážník obsluhují-
cí MKDS dva mladíky, kteří se 
ve vestibulu ČD pokoušejí okrást 
spícího muže. Hlídka městské po-
licie, která byla na místo vyslána, 
na místě zadržela dva mladíky ve 
věku 18 let, z nichž jeden má tr-
valý pobyt v Praze a druhý v Lysé 
nad Labem, který je strážníkům 
dobře znám. Dle sdělení strážní-
ka obsluhující MKDS, byl muž 
do příjezdu strážníků již okraden 
o blíže neurčenou fi nanční hoto-
vost a další věc, kterou měl po-
škozený 62letý muž z Lysé nad 
Labem při sobě. Tyto věci byly 
u jednoho z nich nalezeny a poško-
zeným následně zpoznány. Vzhle-
dem ke skutečnosti, že zde bylo 
podezření z přečinu dle § 205 
trestního zákoníku, byla o událos-
ti vyrozuměna Policie ČR, která si 
oba výtečníky převzala k provede-
ní dalších opatření.  

Luboš Zita,
zástupce ředitele MP
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Zastupitelstvo města na svém 
předprázdninovém jednání 29. 6.
2011 uložilo radě města mmj. zpra-
covat zprávu o aktuálním stavu zá-
měru na výstavbu domu pro seniory 
a připravit znění dopisu pro Středo-
český kraj v uvedené záležitosti.

Toto ukládací usnesení jsem vza-
la víceméně jako výzvu určenou mé 
osobě. Dopis adresovaný Střč. kra-
ji jsem připravila a osobně doručila 
p. hejtmanovi, v kopiích pak všem 
jeho náměstkům a radním.

Protože veřejnost zajímá dění 
okolo odkládané stavby, domnívám 
se, že následující text by mohl upou-
tat Vaši pozornost.

Vážený pane hejtmane,
zastupitelstvo Města Lysá nad La-

bem mě pověřilo předložením písem-
né zprávy o výstavbě domova důchod-
ců a denního stacionáře v našem měs-
tě s doplněním písemného stanoviska 
krajského úřadu k této záležitosti. Se 
situací ohledně výstavby, kterou kom-
plikují téměř od počátku nesouhla-
sy vlastníků sousedních nemovitos-
tí, jste dobře obeznámen. Horší infor-
movanost mají v posledních týdnech 
obyvatelé města od zastupitelů města 
vč. krajské zastupitelky. „Zaručené“ 
zprávy se šíří jako vždy velmi rychle. 
I to bylo důvodem k zadání výše uve-
deného úkolu. Zastupitele města zají-
mají stanoviska a postoje kompetent-
ních zástupců krajské samosprávy.

Žádáme Vás o genezi soudního 
sporu vedeného ve výše uvedené věci. 
Jaký je aktuální stav? Jsou soudní jed-
nání ukončena či stále vedena? Ja-
kým soudem, v jakém časovém hori-
zontu jednání proběhla (-nou)? Zají-
mají nás všechny dostupné informace.

Je možné, že stavba zařízení pro se-
niory se v Lysé nad Labem vůbec neu-
skuteční? I takové zprávy se neofi ciál-
ně zastupitelé města dozvídají. Uvá-
dím neofi ciálně, protože tomu tak je, 
dozvídáme se je např. z úst některých 
členů rady kraje či prostřednictvím 
sdělovacích prostředků. Pokud tako-
vou zprávu nebudeme mít v písemné 
podobě, nepovažujeme ji za defi nitiv-
ní. Ptáme se na důvody, které vedou 
Středočeský kraj k rozhodnutí nesta-
vět zařízení pro seniory v Lysé n. L.

Další náš dotaz směřuje k zajiště-
ní fi nancování akce v současné době 
např. po ukončení soudního sporu. 
Jak bylo naloženo s vyhrazenými fi -
nančními prostředky z MPSV?

Připravovaná výstavba si vyžá-
dala též bezúplatný převod nemovi-
tého majetku (viz darovací smlouva 

Domov pro seniory v Lysé nad Labem
č.j. 145 769/2010/KUSK). Jedná se 
o pozemky určené pro stavbu o celko-
vé výměře cca 9 000 m2 a dále mmj. 
též o čp. 13 (rodný dům MUDr. Jed-
ličky), který je vyhlášen kulturní pa-
mátkou. Krajské zastupitelstvo při-
jalo v září 2010 tento nemovitý maje-
tek do svého vlastnictví s tím, že v pří-
padě, že nedojde k realizaci výstavby 
domova důchodců a denního stacio-
náře bude tento majetek bezúplatně 
vrácen Městu Lysá n. L. Upozorňu-
jeme Vás, že nájemníkům obývajícím 
tuto budovu Město poskytlo – v nadě-
ji, že se bude brzy stavět – jiné ubyto-
vání a dům je již třetím rokem opuště-
ný, nevytápí se, což se výrazně odráží 
ve zhoršujícím se technickém stavu. 
Rekonstrukce domu je velmi žádou-
cí. Do domu zatékalo, oprava stře-
chy je aktuální! V 1. patře domu je do 
Nám. B. Hrozného vystavěn balkón 
se zábradlím, jehož statika není dob-
rá. Hodlá si Středočeský kraj tyto ne-
movitosti a pozemky ponechat i na-
dále? Pokud tomu tak bude, pak jsou 
stavební investice nevyhnutelné. Byla 
by škoda nechat tuto kulturní památ-
ku úplně zchátrat. Kdy je Středočeský 
kraj připraven vyčlenit fi nanční pro-
středky, na opravu čeho a v jaké výši?

Stávající Domov Na Zámku sídlí 
též v budově, která je majetkem Stře-
dočeského kraje. Rovněž se jedná 
o kulturní památku. Velké investice 
do této budovy byly vloženy v polovině 
devadesátých let, ale od přelomu sto-
letí – právě s vidinou výstavby nové-
ho zařízení pro seniory – jsou každo-
ročně přidělovány fi nanční prostředky 
v mnohem menší míře, než by tato bu-
dova potřebovala. Jak je zde plánová-
na investiční činnost? A v jakém obje-
mu a časovém horizontu? Kdyby bylo 
stávající zařízení přemístěno jinam, 
a třeba mimo Lysou n. L., pravděpo-
dobně zůstane tato dominanta města 
v majetku Středočeského kraje nadá-
le. Bylo by rovněž nerozumné nechat 
do budovy např. zatékat apod. Zvažo-
val Středočeský kraj třeba i prodej této 
nemovitosti nebo se otázkou dalšího 
využití objektu ještě vážně nezabýval?

Vycházíme z momentálního stavu 
a ptáme se: Pokud nebude realizová-
na výstavba nového domova důchod-
ců v našem městě, kam budou přestě-
hováni obyvatelé Domova Na Zám-
ku? Je známo, že stávající zařízení ne-
splňuje, ani nemůže splňovat, poža-
dované standardy kvality sociálních 
služeb ve všech kritériích vzhledem 
ke stáří budovy a dalším, i Vám zná-
mým skutečnostem. Obyvatelé i za-
městnanci (Domov Na Zámku je vý-

razným zaměstnavatelem žen z Lysé 
n. L. a blízkého okolí) se dotazují, 
kam půjdou, co s nimi bude až „kraj 
budovu zavře“. Odpovídáme – po-
kud Středočeský kraj nemá vybudo-
vanou vhodnou kapacitu v této části 
Středních Čech, k ukončení provozu 
nedojde. Je toto pravdou? Může sou-
viset ukončení provozu např. též s do-
stavbou areálu v Uhlířských Janovi-
cích? Započalo se již s touto dostav-
bou? Pokud ano, kdy lze očekávat ote-
vření areálu? Jaká je představa vedení 
Středočeského kraje? Podotýkáme, že 
kapacita Domova Na Zámku je dnes 
cca 120 obyvatel! Pokud ukončení 
provozu v Lysé n. L. s dostavbou v Uhl. 
Janovicích nesouvisí, ptáme se jinak. 
Může dojít či je v plánu rozmístění 
stávajících obyvatel do různých zaří-
zení tohoto či podobného typu na růz-
ných místech Středočeského kraje?

Kapacita Domova Na Zámku byla 
původně 160 obyvatel. S vidinou vý-
stavby nového, kapacitně menšího za-
řízení se přirozeným úbytkem obyva-
tel stav snižoval až k dnešnímu stavu, 
který se pohybuje okolo 120 osob. Re-
dukcí obyvatel došlo k vylepšení kom-
fortu bydlení (kdysi i 10 lůžek na po-
koji!), pokud o komfortu lze vůbec ho-
vořit. Často se setkáváme s termínem 
„stop-stav“ obyvatel. Opět se ptáme. 
Jde o nařízení Středočeského kraje, 
státní správy nebo o vnitřní předpis 
Domova Na Zámku anebo jen o „za-
ručené“ zprávy, které se nezakládají 
na pravdě? Jaká je momentálně uby-
tovací kapacita lyského zařízení?

Vážený pane hejtmane, sděluji 
Vám, že krajské investice – výstavba 
domova důchodců a obchvatu měs-
ta Lysá n. L. – jsou obsaženy ve voleb-
ních programech všech kandidujících 
stran a subjektů našeho města. Mo-
mentálně zpracováváme strategic-
ký plán rozvoje města, kde mezi de-
větadvaceti prioritami i tyto dvě akce 
vedou. Na různých besedách s obča-
ny, jakož i na stránkách Listů Města 
Lysá n. L. jsou právě tato dvě témata 
nejvíce diskutovaná. Tlak na zastupi-
tele, zvláště pak na krajskou zastupi-
telku, je velký. Na otázky Vás žádáme 
odpovědět jasně a srozumitelně.

Na tento dopis došla následu-
jící odpověď od pí Mgr. Zuzany 
Jentschke Stöcklové, radní pro ob-
last soc. věcí.

Vážená paní místostarostko,
dovolte mi, abych se Vám pokusila 

níže zodpovědět všechny dotazy týka-
jící se domova seniorů v Lysé nad La-

bem, které jste mi adresovala ve Va-
šem dopise ze dne 10. srpna 2011.

Na začátku dopisu bych Vás chtěla 
ujistit, že Středočeský kraj se od kon-
ce roku 2008 maximálně snažil o to, 
aby realizace výstavby nového domo-
va seniorů v Lysé nad Labem proběh-
la bez komplikací, které bohužel na-
staly. Proběhlo spoustu jednání jak 
z Vaší, tak z naší strany. Nikdy se však 
bohužel nepodařilo nalézt společnou 
cestu s vlastníky okolních pozemků, 
kde by měla nová budova domova pro 
seniory stát.

Nyní bych přešla k aktuálnímu 
stavu soudního sporu, který je veden 
s vlastníky sousedních pozemků. Pro-
ti rozsudku Městského soudu podala 
protistrana v souladu s ustanovením 
§ 102 a násl. Zákona č. 150/2002 
Sb., soudní řád správní, ve znění poz-
dějších předpisů (dále jen s.ř.s.), ka-
sační stížnost. Krajský úřad Středo-
českého kraje byl na základě ustano-
vení § 108 odst. 1 s.ř.s. vyzván, aby 
se k podané kasační stížnosti vyjád-
řil. Vyjádření v požadovaném termí-
nu vypracovala JUDr. Jiřina Kyselko-
vá, která Krajský úřad Středočeského 
kraje v řízení zastupuje. Kasační stíž-
nost je v současné době předložena 
Nejvyššímu správnímu soudu, jedná-
ní nebylo zatím nařízeno. Možný ter-
mín řízení a následně délku řízení ne-
lze přesně stanovit, ale odhaduji, že 
toto řízení bude vedeno v řádech mě-
síců, možná i let.

Z výše uvedeného je zřejmé, že ne-
lze kvalifi kovaně určit, zda-li se bude 
moci na dotčených pozemcích sta-
vět nový domov seniorů či nikoliv. Je 
to způsobeno současným stavem věci, 
který znemožňuje konat kroky, které 
by vedly k realizaci stavby. Jistě chá-
pete, že začít s realizací by bylo kraj-
ně nezodpovědné.

Rovněž značným problémem je fi -
nancování této akce. Prostředky, které 
byly z MPSV určeny na tuto akci, byly 
použity na jiné výdaje a program, kte-
rý fi nancoval nové výstavby, byl ukon-
čen. Rovněž si myslím, že další pro-
gramy nebudou otevřeny, díky posto-
ji MPSV, které dle svých prezentací 
k dotačnímu řízení nechce podporo-
vat nově vznikající pobytové služby. 
S tím je samozřejmě i spjatá otázka 
s investiční činností do této sféry. 

Ohledně předaných pozemků 
a předané nemovitosti Vám sděluji, 
že jsme dostali dopis z Městského 
úřadu Lysá nad Labem, Odbor škol-
ství a kultury, ve kterém nás upo-
zorňujete na havarijní stav budovy 

Pokračování na str. 7
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Povinné výměny ŘP vydaných
1)  od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2002 jsou jejich držitelé povinni 
 vyměnit do 31. 12. 2012,
2)  od 1. 1. 2003 do 30. 4. 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit 
 do 31. 12. 2013.
Výměna je možná již nyní a provádí se až do konce stanoveného 
období bez poplatku.
Držitelé řidičských průkazů vydaných od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004,
kteří jsou zároveň držiteli Karty řidiče do DT či Průkazu profesní způ-
sobilosti řidiče si mohou vyměnit tyto doklady spolu s ŘP ZDARMA.

Alena Frankeová, odbor dopravy, tel.: 325 510 290

Město Lysá nad Labem vyzývá k podání nabídky na provozová-
ní zimního a letního kina v Lysé nad Labem za účelem promítání 
fi lmů, pořádání kulturních a společenských akcí.

Lhůta pro podání nabídky je do 14. 10. 2011, 10.00 hodin
Místem podání nabídek je podatelna Městského úřadu Lysá nad 
Labem, Husovo nám. 23, 289 22  Lysá nad Labem
Podrobnější informace najdete na www.mestolysa.cz – úřed-
ní deska nebo na Odboru školství a kultury MěÚ Lysá nad Labem
u vedoucí odboru PaedDr. V. Bodnárové, tel.: 325 510 214, 
email: bodnarova@mestolysa.cz

PŘISTAVOVÁNÍ KONTEJNERŮ
ŘÍJEN 2011 

Velkoobjemové kontejnery se budou přistavovat 3. sobotu 
v měsíci, tj. 15. 10. 2011 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.

odbor SMI

Upozornění řidičům

Veřejná zakázka na službu

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 7. října 2011 v době od 8.00 do 17.00 hodin a
v sobotu 8. října 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.   

čp. 13 – Měšťanský dům. Tato situace 
bude neprodleně řešena a její výsledek 
Vám samozřejmě sdělíme. To samé se 
týká bezúplatně převedených pozem-
ků, situaci se budeme snažit v co nej-
kratší době vyhodnotit a naše stano-
visko obdržíte.

Co se týče současného stavu budo-
vy Domova Na Zámku, je jasné, že bu-
deme muset podniknout takové inves-
tiční akce, které budou sloužit k další-
mu chodu zařízení. Po domluvě s pa-
nem ředitelem počítáme s řešením, že 
do současného domova budeme inves-
tovat. Pan ředitel již zpracovává ma-
teriál k zařazení jednotlivých akcí. 
Na základě tohoto materiálu budeme 
moci tyto akce zařadit do Plánu inves-
tic Středočeského kraje. Je však jasné, 
že v současné době napjatých rozpoč-
tů nebude možné zajistit kompletní 
přestavbu nebo rekonstrukci. Ani ta 
by však vzhledem k charakteru budo-
vy nepřinesla kýžený efekt. Mohu Vás 
však ubezpečit, že Středočeský kraj 
pečlivě zvažuje možné využití všeho 
svého majetku.

V dopise se rovněž ptáte na dostav-
bu Domova seniorů v Uhlířských Ja-
novicích. I když tato dostavba není 
v žádném poměru vzhledem k řešení 
Domova Na Zámku, dovolte m i pře-
sto Vás informovat o stavu dostavby. 
V tuto chvíli se již připravuje výběrové 
řízení na zhotovitele dostavby s tím, 
že k dokončení stavby by mělo dojít 
ve druhé polovině roku 2012. S touto 

kapacitou se však jako s náhradou za 
Domov Na Zámku nepočítá.

Domov Na Zámku v Lysé nad La-
bem má současnou kapacitu 120 lů-
žek. Dle posledních informací je tato 
kapacita naplněná a nevím o tom, že 
by byl vyhlášen „stop-stav“. Tuto ver-
zi možná rozšířil někdo, kdo špatně 
pochopil informaci, že tuto kapacitu 
nelze překročit vzhledem k registra-
ci sociální služby. Rovněž se v součas-
né době nepočítá se snižováním ani se 
zvyšováním současné kapacity.

Závěrem bych se chtěla zmínit 
o nabídce spolupráce na developer-
ském projektu na pozemcích bývalé 
„Fruty“. Zmíněné řešení neodpovídá 
podmínkám, které Středočeský kraj 
požaduje pro bydlení seniorů, tudíž 
tuto nabídku není z naší strany mož-
né realizovat.

Vážená paní místostarostko, rov-
něž i mne trápí situace v Lysé nad La-
bem, a věřte, že Středočeský kraj se 
skutečně snažil, aby došlo k realizaci 
výstavby nového domova na Vámi da-
rovaných pozemcích. I nadále se sna-
žíme, abychom tuto vzniklou situa-
ci vyřešili, a hledáme další možné va-
rianty pro vyřešení současného stavu.

O možných dalších skutečnos-
tech souvisejících s výstavbou zaří-
zení pro seniory v našem městě Vás 
budeme na stránkách Listů průběž-
ně informovat. 

Marcela Chloupková

Pokračování ze str. 6
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30.9. – 2.10. od 8 - 18 hodin
Výstava hub
Výstava jiřin J. Čermákové
Čelákovice - areál svazu chovatelů

1.10. od 20:00 hodin
Vinylotéka
V kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

2.10. od 16:00 hodin
BAROCCO SEMPRE GIOVANE
Iva Kramperová, Alfréd Strejček
Koncert na zámku Bon Repos
www.polabskevariace.wz.cz

4.10. od 16:30 hodin
Karel IV. – král a císař
Přednáška PaedDr. Marie Kořínkové
V Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

5.10. od 16:30 hodin
Kurz drátování
V Městské knihovně 
www.knihovnalysa.cz

6.10.- 9.10.
Zemědělec – podzim 2011
Náš chov
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

6.10. – 9.10. 
Výstava k 75. výročí otevření 
Masarykovy školy
V budově Masarykovy školy, 
Školní náměstí
www.zsbhrozneho.cz

7.10. od 20:00 hodin
Studená sprcha, SO
Koncert v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

7. – 8.10. od 8:00 hodin
Sbírka použitého ošacení
V garáži městského úřadu

8.10. od 14:30 hodin
Bramboriáda
V zahradě areálu Fruty
www.mcparnicek.cz

8.10. od 17:00 hodin
Bene iční akce na podporu Stanice
pro zraněné živočichy v Pátku
V kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

9.10. od 14:00 hodin
Cibulkové odpoledne
Výsadba v zámeckém parku
svoboda@mestolysa.cz

12.10. od 20:00 hodin
Jazzvečer: Pointsquartet
Koncert v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

15.10. od 15:00 hodin
Aprílové dobrodružství
Pohádka na zámku Bon Repos
www.zamekbonrepos.cz

19.10. od 16:30 hodin
Kurz drátování
V Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

20.10. od 20:00 hodin
Jazzvečer - jamsession nahodilých 
hudebníků
V kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

22.10. od 10:00 hodin
Podzimní listobraní
Fajn klub, Poděbradova ul.
www.klubfajn.estranky.cz

22.10. od 14:00 hodin
Výchova, vývoj a vzdělání dětí 
Přednáška doc. PhDr. Jany 
Uhlířové-Polmové, CSc.
Sborový dům ČCE v Lysé n. Labem

22.10. od 20:00 hodin
Divadlo Kámen:
Zvěstování Bohunce, 
Bouchací šrouby
V kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

23.10. od 15:00 hodin
Divadlo pro děti: Strachy za 
všechny prachy
V kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

25.10. od 20:00 hodin
Scarred by Beauty (Dánsko)
Koncert v kině na Husově náměstí
www.Luftkinoklub.cz

27.10. – 30.10.
Exotika 2011
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

27.10. od 20:00 hodin
Season Crack 
Koncert v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

28.10. od 14:30 hodin
Oslavy Dne vzniku samostatného 
československého státu
Položení věnců u pomníku TGM 
v Litoli (14:30)
Slavnostní koncert „Zpěv srdce“ 
v evangelickém kostele (15:00)

29.10. od 20:00 hodin
Sakraphon Night: 
Květoslav Dolejší,
Postižená oblast, Noartist
V kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

1.11. od 16:30 hodin
Karel IV. a jeho význam 
pro české země
Přednáška PaedDr. Marie Kořínkové
V Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

5.11.
Polabské variace 2011
Výsadba stromů v zámeckém 
parku (14:00)
Svatohubertská mše v kostele 
sv. J. Křtitele (16:00)
www.polabskevariace.wz.cz

5.11.
Hudební festival
V kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

Kulturní kalendář 10, 11 /2011

Podrobnější informace o akcích se dozvíte na webových stránkách organizátorů.

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

Nový nástěnný kalendář města

Blahopřání

    Cicero:
„Při velkých výkonech nezáleží na tělesné síle, obratnosti nebo 

rychlosti, ale na rozvaze, vážnosti a správných názorech, 
a to jsou přednosti, o které stáří nejen není ochuzováno, 

ale které mu dokonce přibývají.“

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

pohody a spokojenosti.
   Marcela Chloupková

95 let
Marie Kolínová

92 let
Bohumil Skoupý

85 let
Pavlína Blažková
Bohuslav Pokorný
Marie Budková
Jaroslav Novotný

80 let
Ladislav Petržilka
Zdeněk Řepka
Stanislav Novák
Marie Brynychová
Marie Kmetová

Prodám pozemek, tel.: 731 783 252

Další skvělou věcí je zájem lyské 
veřejnosti. Byť v odlehlých lesích 
a v poněkud teplejším počasí, se-
šlo se nás téměř čtyřicet. Zásluhu 
na tom měl jistě i inzerovaný výklad 
PaedDr. Marie Kořínkové, která se 
opět svým nezaměnitelně dramatic-
kým projevem věnovala tématu nej-
milejšímu – barokní Lysé (s přihléd-
nutím k poustevně sv. Františka).

Pokud byste přemýšleli, jak jsme 
akci mohli ještě vylepšit, pak dopl-
ním, že o úplnou pohodu se zaslou-
žil osadní výbor ze Dvorců. Dámy 
totiž napekly k této lesní akci řezy 
s rumovou polevou. Prostě pohád-
ka. Kdo nebyl, může litovat. Anebo 
se těšit na příště.

za pořadatele
Polabských variací 2011

Stanislav Svoboda

Světová premiéra po třech staletích
Pokračování ze str. 1
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celého příběhu. V hlavních rolích jako 
vždy vynikající Karel Roden, Zuzana 
Bydžovská, Jan Budař a další.
Drama / Válečný / Historický / Česko /
Polsko / 2011 / 126 min.

St 19.10.
Viditelný svět
Viditelný svět je zajímavý příběh 
o vyšinutém chlápkovi, který šmíruje 
spokojenou rodinku ze sousedství. 
Když ho omrzí pohled skrze optiku 
dalekohledu, začne do jejího života 
zasahovat i fyzicky – až se nakonec 
z nevinné posedlosti stane smrtící 
obsese, která drasticky mění životy 
všech kolem. 
Drama / Thriller / Psychologický / 
Slovensko / 2011 / 104 min.

Čt 20.10.
Jazzvečer: jamsession nahodilých 
hudebníků
vstup volný

Pá 21.10.
Turínský kůň
“Matko, jsem hlupák!“ Poslední slo-
va fi losofa Friedricha Nietzscheho, 
jehož setkání s týraným koněm vy-
ústilo ve svérázné prozření, uvozují 
sérii výjevů z vyprahlého života otce, 
dcery a jejich koně v bezčasé pustině. 
Chátrající statek, vysychající studna, 
vzdorovitý kůň, nečekané návštěvy 
a potulní honáci. Černobílé obrazy, 
strohá kamera, minimum dialogů 
a majestátní hudba tvoří velkolepou 
fi lmovou skladbu, navazující na 
předchozí Tarrova díla (Satanské 
tango, Werckmeisterovy harmonie).
Drama, Maďarsko / Švýcarsko / 
Německo / Francie / 2011 / 146 min. 

So 22.10 od 15 hod.
Auta 2 
V dalším pokračování úspěšné pixa-
rovky se tentokrát Blesk McQueen 
vydává na nejprestižnější závody na 
světě, jeho kámoš Burák se ale může 
těšit na vlastní úkol - shodou okol-
ností se z něho totiž musí stát agent, 
na němž bude záležet osud celého 
světa.
Animovaný / Komedie / Dobrodružný / 
USA / 2011 / 110 min.

So 22.10.
Divadlo Kámen: Zvěstování 
Bohunce, Bouchací šrouby
Alternativní divadelní a hudební
seance.
Zvěstování Bohunce: dynamický 

   PROGRAM  10 /  2011   Husovo náměstí 25, Lysá nad Labem, mob.: 773 625 007

Začátky projekcí a akcí od 20.00 
hodin, pokud není uvedeno jinak. 
Vstupné do kina je 90 Kč, pokud 
není uvedeno jinak. Info na tel.: 
773 625 007 nebo na 602 258 582. 
Změna programu vyhrazena.

So 1.10.
Vinylotéka
Prostor pro vaše vinyly. Kvalitní 
technika k dispozici. Téma 1. části 
“Teď natvrdo” - zlatý věk hardrocku.
vstup volný

Ne 2.10. od 15 hod. 
Šmoulové
Podíváme se do šmoulí vesničky 
a zjistíme, jak tam ti prckové žijí, 
a že jim opět po krku jde zlý čaroděj 
Gargamel.
Animovaný / Fantasy / Rodinný / 
USA / 2011 / 102 min.

St 5.10.
Drei
Hana, Simon, Adam. Možná nej-
zamotanější milostný trojúhelník 
v dějinách fi lmu, humorný, sarka-
stický a poučný zároveň. Na příběhu
tří sexuálních „vysloužilců“ Tom 
Tykwer inteligentně glosuje součas-
nost a zároveň demonstruje, že au-
torskou fi lmařinu nezapomněl. 
Komedie / Drama / Romantický / 
Německo / 2010 / 119 min. / 
vstupné: 70 Kč

Čt 6.10.
Jeden svět: Solar taxi  
Jako malý kluk si Louis Palmer na-
kreslil do sešitu auto na sluneční 
pohon. Jeho snem bylo objet v něm
celý svět. Po dvaceti letech se už jako 
učitel na základní škole ve švýcar-
ském Luzernu ke svému snu vrátil 
a s pomocí několika nadšenců ho 
začal realizovat. 
Dokumentární / Německo / 2010 /  
68 min. / vstup volný

Pá 7.10. od 13:45 – nutná rezervace  
na tel.: 602 258 582 
Rio 
Letní verze Doby ledové. Milý příběh, 
vydařená animace, fenomenální hu-
dební doprovod, spousty skvělých 
vtípků... 
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / 
Rodinný / USA / 2011 /  96 min.

Pá 7.10. 
Studená sprcha, SO
Studena sprcha: Bára Hlavinková – 

zpěv, Petr Jandejsek - kytara, zpěv, 
Tonda Grenar - basa, zpěv, David 
Hlavinka – bicí.

So 8.10. od 17 hod.
Benefi ční akce na podporu Stanice 
pro zraněné živočichy v Pátku 
Autorské čtení L. Trejbala a P. Zdra-
žila, promítání a přednáška o stanici 
v Pátku a Choťánkách, písničkáři, 
kapely: Surikhata, Nový Hrábě, Flat 
Fly, Stays in Touch, Trio Passenger 
vstupné: 100 Kč

Ne 9.10. od 19 hod.
Harry Potter a Relikvie smrti – 
část 2
Několik viteálů je zničeno, ale několik 
z nich stále přežívá kdesi ve světě. 
Proto může Lord Voldemort dál šířit 
po světě nenávist a násilí, pronásle-
dovat své nepřátele a společně se
svými přivrženci směřovat k ovlád-
nutí světa. Naštěstí naděje na jeho 
porážku nikdy neumírá, a tak Harry
a jeho přátelé, podporovaní neúnav-
ným odbojem v Bradavicích, neu-
stále pokračují v namáhavé cestě. 
Vše ale směřuje k závěrečné a velko-
lepé bitvě.
Dobrodružný / Drama / Rodinný 
/ Fantasy / Velká Británie / USA /  
2011 / 146 min.

Po 10.10.
Jeden svět: Šit Kredit
„Chtějí po mně 300 000 za jeden 
podpis a za to, že jsem si od nich 
žádný peníze nevzala,” zpovídá se 
v dokumentu Šitkredit žena, kterou,
stejně jako mnoho dalších, zlákala 
možnost snadné a rychlé půjčky. Do-
kument, produkovaný společností 
Člověk v tísni, dává kromě hlavního 
tématu - novodobé lichvy - nahléd-
nout i do problematiky chudoby 
a sociálního vyloučení.
Martin Řezníček / Czech Republic / 
2010 / 31 min. / vstup volný

Út 11.10. 
Zrození planety opic
Seriózní příběh zobrazující proměnu 
lidoopa, který se snaží najít sám sebe 
a místo, kam vlastně patří.
Akční / Dobrodružný / Sci-Fi / 
Drama / USA / 2011 / 105 min.

St 12.10. 
Jazzvečer: Pointsquartet 
Jazzový kvartet Míry Hloucala po-
prvé v Lysé, po koncertě jamsession.
vstupné: 90 Kč

kinoklub

Čt 13.10. 
Happy happy 
Pro optimistickou Kaju je rodina tou 
nejdůležitější věcí na světě - a tak o ni 
pečuje navzdory všem. Je oddanou 
manželkou, která partnerovi promíjí 
celonoční výpravy s kamarády i ne-
dostatek sexuálního apetitu. Stejně 
tak je milující matkou synovi, u které-
ho budí jen výsměch. S úsměvem, 
občas dosti křečovitým, bere život ta-
kový, jaký je. Až do okamžiku, kdy se 
do sousedství přistěhuje „dokonalý 
manželský pár“. 
Komedie / Norsko / 2010 / 88 min.

Pá 14.10.
Alois Nebel
Kolik opravdu zajímavých fi lmů 
vznikne ročně v Čechách? Moc jich 
není, ale Alois Nebel je fi lm, který 
v čechách nemá obdoby. Podle 
comicsové trilogie spisovatele Jaro-
slava Rudiše a malíře Jaromíra 99. 
je natočen metodou zvanou rotosco-
ping (Persepolis, Válka s Balšírem).  
Animovaný / Drama / Česko / 2011 /
87 min.

So 15.10.
Super 8
Steven Spielberg se vrátil do míst,
které brázdil v dobách E.T. a Blízkých
setkání. Tentokrát ale jako producent,
jenž kryje záda retrovizi J. J. Abramse. 
Parta školáků v ní prožívá největší 
dobrodružství svých krátkých životů 
poté, co na kameru zaznamená havá-
rii vlaku... a jedno tajemné stvoření. 
Mysteriózní / Sci-Fi / Thriller / USA /
2011 / 112 min.

Ne 16.10. 
Muži v naději
“Muži nebývají v pokušení, leda 
v naději”, odpovídal úspěšný režisér 
Jiří Vejdělek po diváckém hitu Ženy 
v pokušení na otázku, jestli natočí 
jeho pokračování, a název jeho 
dalšího fi lmu byl na světě. V hlavních 
rolích se objeví Jiří Macháček, Bolek 
Polívka a Simona Stašová.
Komedie / Česko / 2011 / 115 min.

Út. 18.10.
Lidice
Příběh Lidic je příběhem obyčejných 
lidí, kteří se absurdní shodou náhod 
připletli do cesty dějinám. Osudy 
obyvatel Lidic přibližuje režisér Petr 
Nikolaev (A bude hůř, Báječná léta 
pod psa) skrz mezilidské vztahy, a to 
zejména lásku, která stojí na začátku 
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ale i kvalitní hereckou sestavou. Vy-
platí se vidět. “
Drama / Krimi / Thriller / USA / 
2011 / 118 min.

So 29.10 od 20 hod. 
Sakraphon Night: Květoslav 
Dolejší, Postižená oblast, Noartist
vstupné: 70 Kč

Ne 30.10. od 15 hod.
Čertova nevěsta
V království, kde král jezdí jen na 
lovy, prosí netrpělivá královna svatou 
Kryšpínu o miminko. Když jí dojde 
trpělivost, obrátí se na čerta, žijícího 
nedaleko ve starém rozpadlém mlý-
ně a královně se zakrátko narodí 
holčička. Když vyjde najevo, že krá-
lovna podepsala smlouvu s čertem 
a princezna se má stát v den svých 
osmnáctých narozenin Luciperovou 
nevěstou, uspořádá král ples, kde se 
má Štěpánka zasnoubit s princem 
z jiné země a tak uniknout svému 
osudu…
Pohádka / Česko / 2011 / 101 min.

Ne 30.10. 
Muži v naději
Komedie / Česko / 2011 / 115 min.

5.11.  Hudební festival
9.11. Radůza
10.11.  Lolipop Monster
11.11. Drumkin
12.11.  Folkování
17.11.  Timtinova dobrodružství
18.11.  Muži v naději
19.11.  Hudební festival
22.11.  Bastardi 2 
26.11.  Čůzfest: Imodium, 
 Crossband, Audio attaché, 
 Sníh na schodišti, Better 
 life, Pořát jinak, Čété
 
Kavárna otevřena denně od 12 
do 24 hod. Prostor pro vaše kon-
certy, výstavy, oslavy a další akce.

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

řetězec naléhavých konkrétních otá-
zek, na které by bylo dobré nějak od-
povědět.
Bouchací šrouby: alternative glam 
- nekompromisní masáž na bassběž-
ku, radio, kosu, bassbalalajku, kláve-
sy, bicí, tubu a papiňák s benzínem.
vstupné: 80 Kč, zlevněné 60 Kč 

Ne 23.10.  od 15 hod.
Divadlo pro děti: 
Strachy za všechny prachy
Nové interaktivní představení pro 
děti Divadla Kocábka. “Je zbytečné 
být strašpytel...”. 

Ne 23.10. 
Ošetřovatel
Kevin James hraje nesmělého oše-
třovatele zvířat v zoologické zahradě. 
Je sice sympaťák, ale když dojde na 
komunikaci s opačným pohlavím, 
moc mu to nejde. Teď je však ve 
hře Rosario Dawson, a tak se jeho 
zvířecí kolegové rozhodnou trošku ho 
naučit, jak na to.
Komedie / Rodinný / Romantický / 
USA / 2011 / 104min.

Út 25.10. 
Scarred by Beauty (Dánsko)
Experimental / Post-Hardcore / 
Mathcore 

St. 26.10
Captain America: První Avenger
Perfektní komiksová podívaná. Steve 
Rogers (Chris Evans) zůstával po ce-
lou avengerovskou cestu trochu stra-
nou, ale nakonec je to právě on, kdo 
se vám pod kůži dostane nejvíc. 
Jeho oddanost, statečnost a v nej-
pozitivnějším slova smyslu i bezel-
stnost jsou v kombinaci s jeho
způsobem boje zkrátka bezkonku-
renční. Když se přidá temný Red 
Skull nebo překrásná agentka Car-
terová, nezbývá než tleskat. Tuhle 
válku vyhrál Marvel. 
Akční / Dobrodružný / Sci-Fi / USA /  
2011 / 125 min.

Čt 27.10.
Season Crack -  koncert
Pop-Punk, Praha

Pá 28.10.
Obhájce
Mick je charismatický expert přes 
trestní právo – advokát, co zvládne 
vysekat z průšvihu kdejakého frajírka. 
Jeho nový klient, který podle všeho 
ubližuje ženám, mu ale nadělá velké 
problémy… Řemeslně vyvedené dra-
ma naplňuje všechny požadavky 
svého subžánru a chlubí se výtečnou 
režií, spletitým a napínavým dějem, 

PŘIPRAVUJEME

Staršovstvo sboru Českobratrské církve evangelické
v Lysé nad Labem ve spolupráci s

Místní skupinou o. s. Kostnická jednota
  zve na

Sborový den
- 13. 11. 2011  

při příležitosti
230. výročí vyhlášení Tolerančního patentu 

a 222. výročí postavení kostela

Mgr. Joel Ruml,
synodní senior ČCE
při bohoslužbách od 9.00 hodin

poslouží kázáním

a odpoledne od 14.30 hodin
přednáškou na téma

„Život ve svobodě aneb církev a svoboda“

Pěvecký sbor 
z Jablonce nad Nisou

pod vedením sbormistra Antonína Fencky
vystoupí od 13.00 hodin

OOb anské sdružení SONUS pro Vás p ipravuje 

13. listopadu 2011 od 16 hodin
v kostele sv. Jana K titele v Lysé nad Labem 

koncert
„Hudba doby  

W.A. Mozarta“
Ú inkují:

Chrámový sbor u sv. Jana K titele
v Lysé nad Labem,

Mladoboleslavský komorní orchestr
a další hosté
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Toulky minulostí
Karel IV. a jeho význam pro české země

1. listopadu 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:
Malé války – Jones, S. | Ranní 
červánky – Heitmann, T. | Krva-
vý rovník – Folsom, A. | Ve stínu 
jakuzy – Tendo, S. | Písař – Ger-
stl, Hugo N. | Muž se stříbrnýma 
očima – Cameron, M. | Tak pra-
vil hlemýžď – Clarke, S. | Stařec 
a mord – Jansa, P. | Paměti běh-
ny – Petrizzo, F. | Doktor zabiják 
– Bazzel, J. | Sny stříbrné labutě 
– Rolečková, E. | Červená králov-
na – Gregory, P. | Kouzlo okamži-
ku – Roberts, N. | Milovala jsem 
tyrana – Bréhat, C. | Bezchyb-
ná – Chapman, L. | Veselosti z 
krumlovského Česka – Vaněček, 
J. | Tajná kniha – Obermanno-
vá, I. | Adrian Mole – léta pros-
toty – Townsend, S. | Vraždy pod-
le Grimmů – Russell, C. | Pomsta 
Nibelungů – Hohlbein, W. 
Naučná literatura pro dospělé:
Cesty s Bohumilem Hrabalem 
– Mazal, T. | Mezi světlem a stí-
ny – Saler, H. | Přechody přes že-
leznou oponu – Pejčoch, I. | 1000 
policejních vozů | Osudové ženy 
Jindřicha VIII. – Hart, K. | Vzhů-
ru – Grylls, B. | Pes na míru – Al-
derton, D. 
Beletrie pro děti:
Tajný kruh – Smith, L. J. | Koláč 
s kapkou jedu – Bradley, A. | Be-
ast quest – Blade, A. | Simpsono-
vi | Garfi eldova show č. 1 – Da-

Výběr nových knih z fondu 
městské knihovny

vis, J. | Pořád mi pijou krev 
– Pauley, K. | Šikovné básničky 
pro kluky a holčičky – Suchá, R. 
| Strašidelné pohádky – Slabý, 
Z. K. | Bezchybná – Chapman, 
L. | Nejhorší den v životě třeťá-
ka Filipa L. – Braunová, P. | Pro-
blémy nejen s láskou – Řeháčko-
vá, V. | Pád – Kate, L. | Stefano-
vy deníky – Smith, L. J. | Bobr ve 
školce | Bobrův rok | Pozdvižení 
v Pompejích – Válková, V. | Kos-
tík Billy – Lincoln, Ch. | Percy 
Jackson 5, Poslední z bohů – Ri-
ordan, Rick 
Naučná literatura pro děti:
Sýkorčino dobrodružství s bez-
pečností na internetu – Garn-
sworthy, M. | Naše město pod tí-
hou času – Kent, P. | Rodinná ku-
chařka Čtyřlístku – Šebestová, 
M. | Vařím si sám

Novinky ve videopůjčovně
 - DVD:
Napětí: Američan, Neznámý, 
Správci osudu
Sci-fi : Sucker Punch
Mládež: Chuggington – Veselé
vláčky, Máma mezi Marťany, Ran-
go, Medvídek Pů, Tom a Jerry – 
Čaroděj ze země Ozz
Horor: Červená karkulka
Komedie: Týden bez závazků
Dobrodružný: Piráti z Karibiku –
Na vlnách podivna

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

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

Zámecké novinky 

Září uteklo jako voda a škol-
ní rok začal nejenom dětem, ale 
i u nás v domově v podobě X. roč-
níku Univerzity volného času. Před-
nášky a povídání nejen o historii, ale 
i o současnosti to je to, co naše „stu-
denty“ zajímá a láká.

Ale vraťme se na konec srpna, 
kdy jsme nejspíš naposledy, přivíta-
li u nás na zámku Slavnosti hrabě-
te Šporka a to letos po patnácté. Vy-
zdobili jsme zámek i nádvoří, pro-
dávali bramboráky a koláče, výrob-
ky klientů z naší dílny a kapela Špor-
kovjanka se opět představila ve své 
plné kráse.

K našim pravidelným aktivitám 
patřil turnaj ve společenských hrách 
a luštění křížovek. Novinkou je zapo-
jení našich „městských strávníků“, 
klientů Pečovatelské služby v Lysé, 
které jsme také zapojili do křížovkář-
ského turnaje  o ceny. Uvidíme, jak 
to vše dopadne.

Probíhalo pravidelné posezení 
u muziky pro klienty i návštěvníky 
v zámecké kavárně.

Jak už dobře víte, našim hob-
by jsou ruské kuželky a zápolení 
v nich. Ne jinak tomu bylo i letos.

Podzimní čas vína se odrazil i u nás 
v domově v podobě Zámeckého vino-
braní s ochutnávkou hroznů z vinic 
a kvalitního vína, samozřejmě s pís-
ničkami a povídáním s touto temati-
kou. S tím souvisela i výstava podzim-
ních plodů s názvem „Podzimní za-
hrádka 2011“, uspořádaná ve spolu-
práci se Zahrádkáři z lyského sídliště.

K zakončení léta patřil táborák 
s opékáním buřtů, country písnička-
mi a ukázkou country tanců.

V říjnu se budeme těšit na autobu-
sový výlet do pražské ZOO spojený 
s projížďkou po Praze.

Pak už to bude jen návštěva lyské-
ho výstaviště na výstavách Kůň 2011 
a Zemědělec 2011. Zpestřením bude 
lampiónový průvod v rámci oslav 
Dne vzniku samostatného čs. státu.

Všem čtenářům a našim příz-
nivcům přejeme krásný podzim.

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

Místní skupina občanského sdružení Kostnická jednota
zve na přednášku

doc. PhDr. Jany Uhlířové-Polmové, CSc.

 

V sobotu 22. 10. 2011 ve 14.00 hodin
sborový dům Českobratrské církve evangelické

v Lysé nad Labem

Vstup dobrovolný
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 Polabské variace 2011
 Svatohubertská mše k výročí 2 x 720 let

 V SOBOTU 5. listopadu 2011 vzpomeneme dvou
 významných výročí města
    4. března 1291 byla ves Lysá královnou Gutou povýšena na město
    20. prosince 1291 biskup Tobiáš na žádost královny Guty v Lysé 
    ustanovil farářem jejího kaplana Štěpána

Na památku těchto výročí jste zváni od 14 hodin ke společné výsadbě stromů 
do sbírkové zahrady zámeckého parku. Patrony stromů budou za město Lysá nad 
Labem starosta města Jiří Havelka a za Římskokatolickou farnost Lysá nad Labem 
P. Pavel Porochnavec. Slavnostní náladu výsadby dokreslí hudba Benešovských hornů.

Po společné výsadbě bude v 16 hodin následovat troubená Svatohubertská mše 
v kostele sv. Jana Křtitele, v jejíž průběhu budou čteny překlady ustavujících listin. 
Tento projekt se uskutečňuje za fi nanční podpory Města Lysá n. L. a Davida Kolářského - zámeckého zahradníka

„To už je zase výstava? To abych 
se raději neukazoval ve městě!“ Ko-
lik obyvatel Lysé si pokládá tuto otáz-
ku? A kolik z nás na odpověď reaguje 
podobnými slovy a hlavně chováním? 
Co je toho příčinou, zdá se, víme 
všichni již minimálně patnáct let.

Městem se nesou oprávněně stá-
lé diskuse na téma: Kdo mohl povo-
lit výstaviště v centru města bez par-
koviště? O problému se mluví hod-
ně, možná až příliš. Ale nikdo zatím 
nerealizoval uspokojivé řešení nej-
palčivějšího problému města. 

Zdá se, že se nám nyní nabí-
zí jedinečná příležitost. Výstaviš-
tě koupilo část areálu bývalé KO-
VONY v Čapkově ulici, kde hodlá 
stavět další výstavní halu. V cent-
ru města nám tedy vznikne oprav-
du velký výstavní areál a s tím 
i opravdu velké komplikace s par-
kováním. Je teď ta správná doba ře-
šit otázku parkování? Dle mého ná-
zoru ano. 

Výstaviště samo nabídlo v plá-
novací smlouvě s městem (pro po-
třebu územního řízení) vystavět ve 
svém areálu 125 parkovacích míst. 
To je dle tabulkových propočtů 
o polovinu více, než by mělo. Zdá se 
tedy, že je parkování zajištěno. Uvě-
domíme-li si však, kolik parkovacích 
míst bude potřebovat celkový počet 
vystavovatelů (i pro starou halu), 
pak nám moc místa pro návštěvníky 
nezbyde! Pokud vůbec nějaké.

A jak tedy dosáhneme na 
parkoviště pro návštěvníky? 
Jednoduše. Někdo musí po výsta-
višti ta parkovací místa požado-
vat! Přihlédneme-li ke skutečnos-
ti, že zastupitelstvo města bude 
odloženou plánovací smlouvu 
schvalovat na veřejném jedná-
ní ve středu 19. října od 17 hodin, 
pak by bylo dobré se na toto jedná-
ní podívat a sdělit tam svůj názor. 
Nemusíme se bát, že budeme če-
kat na konec jednání do diskuse. 
Na posledním jednání zastupitelů 
(7. 9. 2011) bylo řečeno, že ob-
čané mohou na začátku jednání po-
žádat o slovo a přednést svou věc. 

Proč tedy nechtít, aby si výsta-
viště na své náklady postavilo ještě 
dalších 200 parkovacích míst. Mís-
ta budou užívat především jeho ná-
vštěvníci, kteří na výstavišti utráce-
jí a umožnují tak jeho další rozvoj. 
Vhodných pozemků je kolem výsta-
viště dost. A pokud budou drahé, pak 
by město mohlo (až následně) výsta-
višti vyhovět se snížením poplatku 
ze vstupného. Tato žádost na snížení 
poplatků byla totiž na radnici doruče-
na již 27. 6. 2011. 

Pokud by se tak stalo, mohli by-
chom říci, že výstaviště podporuje 
rozvoj města a není pro nás jen zá-
těží. Otázkou tedy zůstává, kdo za 
město požadavek vznese, pokud jej 
vůbec někdo vznese. 

Stanislav Svoboda

Zastupitelstvo a nová hala výstaviště

Vážení čtenáři,
není to tak dávno a jistě si pamatujete, že koncem května tohoto roku skon-

čila v muzeu Bedřicha Hrozného výstava obrazů malovaných štětcem a jehlou 
pana Mokrého a Ing. Gregora. Dosáhl jsem zajímavého ocenění od Agentury 
Dobrý den v Pelhřimově, kde byl můj rekord dne 11. 8. 2011 zapsán do knihy 
rekordů a získal jsem příslušný certifi kát, který zveřejňuji. Využívám této příle-
žitosti a mám na Vás čtenáře, resp. všechny Lysáky dotaz. Máte někdo podobný 
certifi kát anebo víte o někom, že jím také disponuje? Ozvěte se mi.

Ing. Petr Gregor
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Pokud řeknu jméno Radka Vran-
ková, většina asi zavrtí hlavou a ne-
bude vědět, o koho se jedná. Když ale 
doplním Radůza, je jasno - zpěvačka, 
textařka a hudební skladatelka, která 
na české scéně působí již řadu let. Po-
kud ale stále nevíte, koho si pod tím-
to uměleckým pseudonymem před-
stavit, pak jsou následující řádky ur-
čeny právě Vám.

Píše se rok 1993. Mladou, teprve 
dvacetiletou dívku objevuje doslova 

na ulici zpěvačka Zuzana Navarová. 
Vidí velký talent a zřejmě ji uchvátily 
její bluesové rytmy. O pár dní pozdě-
ji totiž Radůza vystupuje na koncertě 
v pražské Lucerně a od té doby stoupá 
její hvězda vzhůru. Začíná spolupra-
covat s hudebními skupinami Nerez, 
Marsyas a Abraxas a jako svou před-
skokanku ji dokonce využívají takové 
legendy jako Suzane Vega nebo Mike 
Oldfi eld.

Radka však nezapomíná stát no-
hama pevně na zemi a tak v roce 
2001 úspěšně dokončuje studium na 
pražské konzervatoři v oboru zpěv 
a skladba. Ovládá hru na kytaru, kla-
vír, akordeon a fl étnu. Toto umění 
pak hojně využívá na svých koncer-
tech. Ve stejném roce, kdy promo-
vala, vydává i své první album An-
dělové z nebe. Píše také scénickou 
hudbu pro řadu divadelních před-
stavení. Její spolupráce se Zuza-
nou Navarovou pokračuje a začíná 

Hudební navštívenka

Mateřské centrum Parníček v „NOVÉM“

Mateřské cen-
trum Parníček se 
přes prázdniny 
převléklo do zbru-
su nového kabátu.

Nová výmalba a vůbec celko-
vá rekonstrukce prostor Mateřské-
ho centra Parníček byla umožněna 
díky obrovskému nadšení a entusi-
asmu z řad rodičů a přátel centra, 
kteří zde dobrovolně a zdarma od-
pracovali mnoho hodin.

Ke zútulnění a vylepšení všech 
prostor (a to nejen vnitřních pro-
stor samotného Mateřského cen-
tra, ale i společných chodeb a toa-
let) ve velké míře přispěla i skuteč-
nost, že i letos byla od města Lysá 
nad Labem udělena MC jakožto 
společenské organizaci pracující 
s dětmi do 18 let věku dotace.

Nejzásadnější proměnou je zcela 
určitě propojení tří hlavních míst-
ností v prvním patře do jednoho vel-
kého otevřeného prostoru, kde bu-
dou moci rodiče s dětmi trávit volný 
čas hlavně při nepřízni počasí.

Nachází se zde recepce, kojící 
koutek s částečně odděleným pro-
storem pro miminka a samozřejmě 
také herna, kde se mohou děti vy-
řádit v kouzelném domečku nebo 
v kuličkovém bazénu. 

Do konce roku pořídíme do her-
ny ještě další zajímavé a lákavé 
atrakce pro děti.

Dále nabízí Parníček dvě barev-
né a hračkami vybavené učebny 
pro volnočasové aktivity a kroužky 
v prvním patře. 

Nezapomněli jsme ani na tě-
locvičnu v přízemí budovy. Vedle 
nové výmalby je novinkou přede-
vším pěnový povrch šetrný k dět-
ským pádům a obrovské zrcadlo 
přes jednu stěnu místnosti. V blíz-
ké době přibudou i žebřiny.

Tímto všem, kteří nám pomoh-
li, děkujeme a všechny ostatní – 
MALÉ I VELIKÉ – srdečně zve-
me na návštěvu. 

Program a otevírací dobu nalez-
nete na www.mcparnicek.cz.

MC Parníček

se objevovat i na televizních obra-
zovkách (např. talkshow Noc s An-
dělem).

Rok 2003 pro ni znamená životní 
úspěch, protože si z udělování hudeb-
ních cen Anděl odnáší hned tři soš-
ky a to za Zpěvačku roku, Objev roku 
a Folk & Country. Radce to ale zřej-
mě bylo málo, neboť o rok později 
k nim přidává i Českého slavíka za 
Skokana roku.

Sklízí úspěch nejen u nás ale i ve 
světě. Vydává se například na tur-
né do Francie, kde sklízí ovace ne-
jen díky svým do šansonu laděným 
skladbám. Radůza dál pilně skládá 
a její alba jsou i bez rozsáhlé reklam-
ní kampaně vřele přijímána. Na 
svých koncertech dokonce zpívá pís-
ně, které nebyly vydány na žádném 
nosiči, což je v hudebním světě vzác-
ně vídaný úkaz.

Stříbrné plátno ochutnalo její tvor-
bu v roce 2005, když složila pro Hře-

bejkovu Krásku v nesnázích zbrusu 
nové blues a ve fi lmu zaznělo i něko-
lik dalších písní od této již renomova-
né hudebnice. Kromě sedmi alb, kte-
rá již vydala, je autorkou i dvojCD 
O Mourince a Lojzíkovi, což je ori-
ginální propojení čtených pohádek 
a netypických hravých písniček nejen 
pro děti.

Od roku 2009 je již dvojnásob-
nou maminkou. Založila si vlast-
ní nahrávací značku Radůza re-
cords. Ráda cestuje a poznává ja-
zyky jiných národů. Domluví se 
anglicky, francouzsky, polsky, rus-
ky a italsky.

Pokud Vás tyto řádky zaujaly, 
přijďte si Radůzu poslechnou naživo. 
V kině Luft vystoupí v první polovi-
ně listopadu. Sledujte plakáty a hlav-
ně – kupte si lístky v předprodeji včas 
– nebudou!

Jindřich Zdeněk
(s využitím www.raduza.cz)
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Ředitelství Základní školy
Bedřicha Hrozného v Lysé n. L.
zve všechny občany a bývalé žáky
školy k návštěvě školy a prohlídce
výstavy uspořádané u příležitosti
75. výročí otevření Masarykovy
měšťanské školy chlapecké (13.9.1936)
Kdy se výstava koná?
Výstava bude zahájena slavnostní vernisáží pro pozvané 
hosty ve středu 5. října 2011 v 16.30 hodin. Volně bude 
k prohlédnutí od čtvrtka 6. října do soboty 8. října vždy 
od  9 do 17 hodin, v neděli 9. října od 9 do 15 hodin.
Kde se výstava koná?
Výstava bude instalována v přízemí Masarykovy školy na 
Školním náměstí 1318/14.
Co na výstavě můžete vidět?
-  barevné kopie dokumentů souvisejících s realizací stavby, 
 například účty a faktury
-  fotografi cký materiál o stavbě a životě školy zejména před r. 1939
-  původní architektonické plány školy
-  historické školní kroniky
-  původní dokumentaci školy, např. třídní výkazy
-  ostatní dobové materiály, zachycující život v ČSR na konci 
 30. let 20. století, např. platidla, cestovní doklady aj., 
 vše s náležitými komentáři a vysvětlivkami

K výstavě byl vydán almanach, zachycující život školy 
v uvedeném období očima školních kronikářů. Bude jej 
možno zakoupit na výstavě.

Jste srdečně zváni.

36)

V letoš-
ním školním 
roce jsme 
uskutečnili

tradiční seznamovací kurz žáků 
1. ročníků v Autokempu Mělník. 
Cílem kurzu je každoročně usnad-
nit žákům přechod ze základní na 
střední školu. Během her v mi-
moškolním prostředí žáci rychleji 
a snáze naváží kontakt a utváří svůj 
třídní kolektiv. 

Letos vycestovalo 40 žáků obou 
prvních ročníků v doprovodu tříd-
ních učitelů paní Věry Štychové 
a pana Zdeňka Doležala. Ti ved-
li kurz společně s ředitelkou školy 
Ivanou Dvořákovou a psycholož-
kou Helenou Vlčkovou. Během tří 

společně strávených dní se žáci na-
vzájem představili při různých inter-
aktivních činnostech, např. trénovali 
paměť a komunikaci při hře Limeri-
ky, nacvičovali si asertivní jednání ve 
společenském víceboji, učili se roz-
hodovat při hře Život, poznávali do-
vednosti svých nových spolužáků při 
sportování. Podívali se také na sou-
tok Labe a Vltavy a prohlédli si měl-
nický zámek.

Žáci hodnotili seznamovací kurz 
velmi pozitivně. Lucie Grofová 
z 1. B jej ocenila následujícími slo-
vy: „Myslím, že adaptační kurz při-
nesl naší třídě hodně. Nejen fajn 
zážitky, ale hlavně nové kamarády. 
Poznali jsme se takoví, jací jsme.“ 

 RNDr. Ivana Dvořáková

Seznamovací kurz žáků 1. ročníků

Navýšení počtu míst ve školních 
družinách
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V polovině června jsme se dozvě-
děli z ústních i písemných podně-
tů rodičů dětí o problému s nedo-
statkem míst ve školní družině ZŠ 
B. Hrozného, který souvisí s otevře-
ním třech prvních tříd na této škole.

Do loňského školního roku sta-
čilo 120 míst ve školní družině ZŠ 
J. A. Komenského a 50 míst ve 
školní družině ZŠ B. Hrozného, 
přičemž školní družina ZŠ J. A. Ko-
menského z důvodu větší kapacity 
vždy umisťovala i děti z vedlejší ško-
ly. Pro školní rok 2011/2012 nasta-
la kalamitní situace s nedostatkem 
míst a bylo potřeba ji během prázd-
nin urychleně vyřešit. Díky inicia-
tivě starosty města Mgr. J. Havel-
ky, ředitelů obou škol a úředníků na 
odboru školství se podařilo ve spo-
lupráci s Krajským úřadem Stře-

dočeského kraje během velice krát-
ké doby (běžně se musí žádat o na-
výšení kapacit 1 rok předem) na-
výšit kapacitu školní družiny ZŠ 
B. Hrozného z 50 na 75 žáků a sta-
novit jasná pravidla pro přijímá-
ní žáků. Díky vstřícnosti ředitelky 
ZŠ J. A. Komenského Mgr. M. No-
vákové se podařilo pro letošní škol-
ní rok otevřít o jednu třídu s počtem 
30 dětí navíc a tím došlo k naplnění 
maximální kapacity 150 žáků. Vel-
kým problémem pro obě školy bylo 
vyřešit nedostatek volných prostor.

Naštěstí se ve spolupráci všech 
zainteresovaných podařilo navý-
šit celkem o 55 míst školní družiny 
a uspokojit většinu žádostí rodičů, 
kteří se obávali o bezpečnost svých 
dětí v době mimo vyučování.

 PaedDr. Věra Bodnárová

2. září
2011 navští-
vily třídy 
2. A a 2. B  

Obchodní akademie v Lysé nad 
Labem kostel sv. Jana Křtitele. 
Bylo to velmi příjemné zpestření 
začátku školního roku. Společně 
s PaedDr. Marií Kořínkovou jsme 
prožili hezké dopoledne plné his-

torie. Dozvěděli jsme se mnoho 
zajímavých informací o minulos-
ti kostela, jeho výzdobě a zvlášt-
nostech a v neposlední řadě i o ne-
doceněných sochách na kostelní 
zdi.  Všem se zajímavá akce líbila 
a nezbývá nic než dodat – děkuje-
me. 

Za třídy 2. A a 2. B 
Daniel Šlechta a Martin Švarc

Poděkování PaedDr. Marii Kořínkové
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nabízí čtyřleté bezplatné studium zakončené maturitní 
zkouškou ve studijních oborech

63-41-M/02 Obchodní akademie
78-42-M/02 Ekonomické lyceum

Dny otevřených dveří: 10. 10. 2011 od 10 do 16 h
 3. 12. 2011 od 8 do 12 h
 9. 1. 2012 od 10 do 16 h

Obchodní akademie,
Lysá nad Labem,
Komenského 1534

OA Lysá n. L. – příspěvková organizace SK
tel.: 325 553 021; tel., fax.: 325 552 143 
oalysa@nymburk-info.cz   www.oalysa.cz

PRODEJ SLEPIČEK

Drůbež Červený Hrádek, fi rma Dráb, opět prodává
slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant
žíhaný, kropenatý, černý, žlutý a bílý. Slepičky pouze
z našeho chovu! Neprodáváme kuřice, ale slepičky těsně
před snáškou. Cena: 18 - 20 týdnů za 138 -148 Kč/ks, 20 týdnů za 155 Kč/ks.
Prodej se uskuteční v neděli 9. října 2011 v 13.55 hodin 
v Lysé nad Labem na parkovišti u Penny Marketu.
Případné bližší informace na tel.: 728 605 840 | 415 740 719 | 728 165 166
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Program 
Říjen 2011
Hernu máme otevřenou
každý všední den:
Pondělí:   9.00-12.00  
Úterý až čtvrtek: 9.00-12.00  a  14.00 – 18.00
Pátek:   9.00-12.00

Vstupné do herny je 30,- Kč za dospělou osobu, děti mají vstup 
zdarma. Každá desátá návštěva herny je zdarma. Členové Klubu 
přátel MC Parníček mají vstup do herny po celý rok zdarma.
V herně čeká na děti spousta hraček (kočárky, panenky, staveb-
nice a různé skládačky, velké plastové kostky – to pravé pro 
postavení domečku či hradu, vláčkodráha, 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, dětská jídelní židlička a lednička). 
Pro dospělé i děti nabízíme drobné občerstvení (vody čisté i ochu-
cené, několik druhů čaje a kávy, sušenky, tyčky, přesnídávky atd.).

Připravujeme pro Vás:
BRAMBORIÁDA - v sobotu 8.10. od 14.30 hodin
DOBROČINNÝ BAZÁREK DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A 
POTŘEB
- příjem čistého a nezničeného oblečení od 3.10. do 7.10. 
 v době provozu MC
- prodej za symbolické ceny (5,- Kč až 20,- Kč) od 10.10. 
 do 14.10. v době provozu MC
BAZÁREK HRAČEK A DOMÁCÍCH POTŘEB
- příjem věcí od 31.10. do 4.11.
- prodej věcí od 7.11. do 11.11.
ZUBOX PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

Nabízíme tento pravidelný program:
TANEČNÍ ŠKOLIČKA
pro děti 3 až 6 let pod vedením Terezy Tomanové, majitelky 
renomované taneční školy EasyDance2000 z Nymburka - každou 
středu – starší děti 15.15 – 16.00; mladší děti 16.05 – 16.50

ANGLIČTINA s Erikou Drobnou
pro děti 3 až 6 let - každou středu 15.00 – 17.30 podle 
zařazení do jednotlivých skupin

TAEKWON-DO
pro děti 4 až 7 let pod vedením vícemistryně světa Anety
Procházkové - každý čtvrtek – začátečníci 16.00 – 17.00; 
pokročilí 17.00 – 18.00

ANGLICKÁ ŠKOLKA S RODILOU MLUVČÍ 
pro děti 3 až 7 let - každé úterý 13.00 – 17.00

HRAVÉ CVIČENÍ PRO DĚTI s hudbou a náčiním
děti od 1,5 do 2,5 let s rodiči - pondělí a čtvrtek 9.30 – 10.30
děti od 2 do 4 let s rodiči - úterý 9.30 – 10.30
děti od 3 do 6 let bez rodičů - středa 17.00 – 18.00

HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA
Hrátky s robátky
pro děti od 4 do 18 měsíců - středa 9.00 – 9.45
První krůčky k hudbě
pro děti od 18 měsíců do 4 let 
první třída (1,5 – 2 roky) - středa 10.00 – 10.45
druhá třída (2 – 3 roky) - středa 11.00 – 11.45
třetí třída (3 – 4 roky) - úterý 15.00 – 15.45
Rytmické krůčky
pro děti od 4 do 6 let 
první třída (4 – 5 let) - úterý 16.00 – 16.45 
druhá třída (5 – 6 let) - úterý 17.00 – 17.45 

Mateřské centrum Parníček
zve všechny malé i velké

na již čtvrtý ročník akce:

BRAMBORIÁDA
v sobotu 8.10.2011

od 14.30 hodin
v Zåhradě v areálu Fruty 

(vstup je pouze z Jedličkovy ulice naproti benzínce) 

Na návštěvníky čeká:
• vystoupení žáků hudební školy YAMAHA
• řada her pro děti, jak jinak než 
 s bramborami
• bohatá odměna
• opékání z domova přinesených
 buřtíků nad ohýnkem
• teplá bramboračka do bříška
• hudební doprovodný program
Vstupné:
• 50,- Kč za dítě účastnící se soutěží
• ostatní děti a dospělí zdarma

ž 

utěží

Zobcová fl étna
výuka ve skupině max. 5 dětí od 6 let - úterý 14.00 – 14.45

TVOŘENÍ aneb KREATIVITĚ SE MEZE NEKLADOU
pro děti od 3 let - každý čtvrtek 16.00 – 17.00; 
od 11.10. 2011 každé úterý 16.30 – 17.30 

MIMINKOVINY
pro rodiče s dětmi do 1,5 roku věku - každý pátek 9.00 – 10.00; 
přednášky na aktuální témata související s dětmi v pátek 
10.00 – 11.00

BENJAMÍNEK
dopolední program pro děti 2,5 – 6 let zahrnující pohyb, kreativní 
tvorbu, volnou hru, vše přizpůsobené věku a schopnostem dětí - 
od pondělí do pátku v čase 8.00 – 12.00

MINIBENJAMÍNEK
dopolední program pro děti 2 – 2,5 let zahrnující pohyb, kreativní 
tvorbu, volnou hru, vše přizpůsobené věku a schopnostem dětí - 
pondělí, středa a pátek (případně i další dny dle zájmu) v čase 
8.30 – 12.00 hodin

PILATES PRO DOSPĚLÉ s hlídáním dětiček
- každé úterý 10.30 – 11.30

CHI-TONING PRO DOSPĚLÉ s hlídáním dětiček
-  každé pondělí 10.30 – 11.30

MÍČE PRO DOSPĚLÉ s hlídáním dětiček
- každý čtvrtek 10.30 – 11.30

JÓGA aneb relaxační cvičení pro každého
- každý čtvrtek 19.00 – 20.00

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
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MUDr. KAMIL KUBELKA 

PRAKTICKÝ LÉKAŘ

přijímá do péče nové pacienty

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

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

Návštěvy v ordinaci i na objednání.

Možná rodiče
malých dětí za-
znamenali na
stránkách klubu
Fajn a našeho 
zpravodaje ter-

mín pro zahájení dopoledního klu-
bu s alternativním programem. Co 
si ale představit pod tímto termí-
nem? Slovo alternativní znamená 
„druhý, jiný“, odlišující se od hlav-
ního proudu. Mluvíme-li o alterna-
tivě ve školství, většinou máme na 
mysli „odlišný od tradičního škol-
ství“.

Nejzákladnější rozdíl mezi tra-
dičním a alternativním školstvím 
najdeme v přístupu k dítěti. V tra-
dičním školství jde o to předat vzdě-
lání, co nejvíce žákům, ať jsou jak-
koliv vybaveni (např. do první třídy 
přichází dítě, které už umí číst, ale i 
dítě, které ještě nezná písmena). Al-
ternativní škola pracuje se žákem 
individuálně (dítě, které už čte, pro-
cvičuje čtení na vyšší úrovni, dítě, 
které neumí písmena, učí se písme-
na apod.). Podle stejného principu 
se pracuje i s dítětem v předškolním 
zařízení.    

V alternativní škole najdeme ně-
kolik základních prvků:
- partnerský vztah mezi učitelem 
 a dítětem (učitel je ten, který vy-
 tváří bezpečné a podnětné pro-
 středí, pomáhá dítěti, aby se sa-
 mostatně učilo)
- vnitřní motivace (dítě má radost 
 ze samotné činnosti, je zvídavé, 
 nepotřebuje odměnu)
- úzká spolupráce s rodinou (rodi-
 na by měla být podobně naladěna 
 jako škola, měla by komunikovat 
 se školou)
- spontánní aktivita dítěte 
- rozvoj komunikace, spolupráce, 
 samostatnosti
- čas na práci podle potřeby (jestli-
 že dítě pracuje se zaujetím na 
 nějakém úkolu, učitel ho neruší 
 a nechá ho práci dokončit)

V České republice fungují tyto al-
ternativní směry: Začít spolu, Mon-
tessori škola, Waldorfská škola, 
Zdravá škola, Daltonská škola, Do-
mácí vzdělávání, Lesní škola. Po-
kud má někdo z rodičů zájem dově-
dět se více, může si najít na interne-
tu: www.alternativniskoly.cz.

Monika Válková

Alternativní program s prvky
Montessori pedagogiky 

Klub
Fajn

Telefonické konzultace dětských lékařů

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

MUDr. Chocholová    
 tel. 606 840 451

MUDr. Matasová        
 tel. 607 746 211

 (po ordinačních hodinách)

Pro registrované pacienty těchto lékařů: 

Všední dny:  
17.00 - 22.00 hodin

Sobota, neděle a svátek: 
8.00 - 20.00 hodin

So 1.10. MUDr. Matasová
Ne 2.10. MUDr. Matasová
Po 3.10. MUDr. Čerňanská
Út 4.10. MUDr. Matasová
St 5.10. MUDr. Chocholová
Čt 6.10. MUDr. Dáňová
Pá 7.10. MUDr. Matasová
So 8.10. MUDr. Dáňová
Ne 9.10. MUDr. Dáňová
Po 10.10. MUDr. Čerňanská
Út 11.10. MUDr. Matasová
St 12.10. MUDr. Chocholová
Čt 13.10. MUDr. Dáňová
Pá 14.10. MUDr. Dáňová
So 15.10. MUDr. Chocholová

Ne 16.10. MUDr. Chocholová
Po 17.10. MUDr. Čerňanská
Út 18.10. MUDr. Matasová
St 19.10. MUDr. Chocholová
Čt 20.10. MUDr. Dáňová
Pá 21.X MUDr. Chocholová
So 22.10. MUDr. Čerňanská
Ne 23.10. MUDr. Čerňanská
Po 24.10. MUDr. Čerňanská
Út 25.10. MUDr. Matasová
St 26.10. MUDr. Chocholová
Čt 27.10. MUDr. Dáňová
Pá 28.10. MUDr. Čerňanská
So 29.10. MUDr. Matasová
Ne 30.10. MUDr. Matasová
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Pondělí 08:30 - 12.30 Miniškolka - rezervace
  16:00 - 17.00 Cvičení děti od 3 let
  18.00 - 19.00 Jitka - problematické partie
  09.00 - 16.00 HERNA, OBCHOD
 Úterý 09.00 - 11.30 Dopoledne s Montessori
  16.00 - 17.00 Keramika pro děti od 5 let
  18.30 - 19.30 ZUMBA - Zuzana Zrebná
  19.00 - 20.00 Keramika pro dospělé
  20.00 - 21.00 Bodystyling
  09.00 - 16.00 HERNA, OBCHOD
 Středa 08.30 - 12.30 Miniškolka - rezervace
  09.00 - 10.00 Cvičení pro těhotné a po porodu
  13.00 - 16.00 Angličtina pro děti
  14.30 - 17.00 Taneční škola Easy dance od 6 let
  20.00 - 21.00 Břišní tance
  12.30 - 16.00 HERNA, OBCHOD
 Čtvrtek 08.30 - 12.30 Miniškolka - rezervace
  16.00 - 17.00 Keramika děti do 5let
  16.00 - 17.00 Milbe - Zumba děti kurz
  17.00 - 18.00 Milbe - Zumba děti kurz
  18.00 - 19.00 Milbe - Intenzivní trénink
  12.30 - 16.00 HERNA, OBCHOD
 Pátek 09.30 - 10.30 Hrátky s batolátky
  10.35 - 11.35 Hýbej se a hraj si
  14.30 - 17.00 Taneční škola Easy dance od 6 let
  18.00 - 19.00 Ch-toning
  19.00 - 20.00 Pilates
  09.00 - 16.00 HERNA, OBCHOD
 Sobota    Oslavy, párty, akce, Poker
 Neděle 19.00 - 20.00  Pilates
    
Po, Út, Pá od 9.30 do 16.30 hodin  
St a Čt od 12.30 do 16.00 hodin, herna a hlídání, obchod
Fajn klub, Poděbradova 1707, Lysá nad Labem, www.klubfajn.estranky.cz

Klub
Fajn

Rozvrh Fajn klubu 10/2011  

MASÁŽE SLUNÍČKO                
Sídliště 1464, tel.: 604 282 411

www.mslunicko.unas.cz
regenerační, relaxační, anticelulitidová, čínská 
energetická, medová | lávové kameny, baňky, 
moxa | kurzy masáže dětí | dárkové poukazy

Klub Fajn zahajuje dopolední program pro děti
s prvky Montessori pedagogiky

„Mondík“
Každé úterý od 9.00 do 11.30 hodin
v klubu Fajn, začínáme 11. října 2011
(možnost ukázkové lekce zdarma). 

    “Nejsme odpovědni jen za dnešek, ale zasazujeme semínka, 
která mohou vzklíčit až po létech…”. 

Cílem programu je alternativní využití volného času pro děti zejmé-
na ve věku 3-6 let. Budeme se věnovat sobě a svým dětem, snaze 
dětem lépe porozumět a pochopit jejich potřeby. Program je zaměřen 
na přímou zkušenost a prožitek dětí -  společné sezení a program 
na elipse, samostatná práce se speciálními pomůckami z výukové-
ho programu Montessori - vkládací válce, růžová věž, geometrické 
obkreslovací tvary, přesýpání, přelévání, třídění, vrstvené tvary, 
vázání tkaniček, skládání obrazců na předlohu z různě barevných 
tvarů…, společná svačina, dílna - výroba výrobků, říkadla, písničky, 
pohádky (vždy se počítá s aktivním zapojením dětí, nikoli pasívní 
poslouchání).  S chybou pracujeme jako se součástí života. Děláme 
program s úkoly, při jejichž řešení si děti na chyby přicházejí samy
a samy se je učí opravovat nebo jen s naší minimální pomocí. Skrze 
každodenní aktivity budou děti rozvíjet také svou sebeobsluhu a sa-
mostatnost.
Bližší informace: v klubu Fajn nebo na tel.: 777 141 243,
email: johana14@seznam.cz

Klub
Fajn

Klub
Fajn

ŠITÍ TROCHU JINAK
FAJN klub Lysá nad Labem Vás zve na kroužek
pro malé slečny ve věku od 5 do 10 let

Děti se seznámí se základy šití např.: jak přišít
knofl ík, některé druhy stehů a jejich použití,
vyšívání, malování na textilii, plstění, výroba přáníček, vytváření 
ozdob z různých materiálů a také vyrobíme nějaký dáreček na 
odnesení domů. 

Kroužek bude probíhat každý pátek od 15.30 do 17.00 hodin.
Cena kroužku je 70 Kč za lekci.

Začínáme 14. října 2011

KERAMIKA PRO DĚTI
Každé úterý od 16.00 hodin pro děti od 5 do 10 let, čtvrtek 
od 16.00 hodin pro malé děti do 5 let s doprovodem.
Cena 50 Kč včetně materiálu.

Seznámíme děti s jednoduchými technikami a postupem práce 
s keramickou hlínou. Menší děti tvoří za pomoci svých rodičů. 
Samozřejmostí je individuální přístup k dětem různých věkových 
kategorií.  Tvořivý proces může sloužit jako komunikační prostředek 
k vyjádření potřeb, pocitů a přání. Děti si prohlubují výtvarné a 
motorické dovednosti - zejména jemnou motoriku. Při práci s hlínou 
dochází ke zklidnění a zlepšení koncentrace. Důležitý je tvůrčí 
proces, uspokojivý je však zejména výsledek, kdy z beztvaré hroudy 
vznikne např. fi gurka oblíbeného zvířátka nebo hrneček pro babičku.

Fajn klub, Poděbradova 1707, www.klubfajn.estranky.cz 
Mobil: 777 141 243

Co to je?
Projekt „Miniškolka v ulitě“ je zaměřený na celkový rozvoj dětí.
Podporuje poznávací i fyzické dovednosti dětí, rozvíjí jejich před-
stavivost a tvořivost, pomáhá zdokonalovat jejich komunikační 
schopnosti a schopnosti potřebné pro navazování sociálních 
kontaktů, vede děti k sebeúctě a k ohleduplnosti vůči druhým 
a učí je být samostatnějšími a odpovědnějšími.  
Komu je Miniškolka určena?
Dětem ve věku 2,5-6 let. 
Kde bude projekt probíhat? 
V klubu Fajn, Poděbradova 1707, Lysá nad Labem.
Kdy?
Každé pondělí, středa a čtvrtek v průběhu celého dopoledne 
(8.30 – 12.30). 
Co Miniškolka Vašim dětem nabízí? 
- činnosti z výtvarné oblasti - kreslení, stříhání, modelování, 
 práce s přírodninami
- činnosti z hudební výchovy – zpěv, poslech, rytmizování, hra 
 na jednoduché nástroje
- činnosti zaměřené na rozvoj řeči – vyprávění, recitace, říkadla, 
 výklad přísloví, předvádění a vyprávění pohádek
- pohybové aktivity – hry, soutěže, prvky dětského aerobiku
- činnosti rozvíjející logické myšlení a jemnou motoriku
Jednotlivé aktivity pestrého programu budou přizpůsobeny 
aktuálním potřebám, přáním a zájmu dětí!
Je nutné děti předem přihlásit? 
Ano, protože kapacita je omezena na 10 dětí.
Jak mohu dítě přihlásit?  
Na telefonním čísle 777 141 243 nebo přímo v klubu Fajn.
Jaké je vstupné? 
Poplatek za celé dopoledne činí 150Kč/dítě. 
Kdo se dětem v Miniškolce bude věnovat? 
Mgr. Jitka Peřinová, učitelka
Mgr. Helena Šmídová, učitelka

Vaše případné dotazy rádi zodpovíme v klubu Fajn, na telefonním 
čísle 777 141 243. 

MINIŠKOLKA
V ULITĚ
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S krátkým odstupem po skon-
čení XV. ročníku Slavností hra-
běte Šporka se ohlížíme, jaký 
že ten letošní „půlkulatý“ roč-
ník byl. Od roku 2008 k boha-
tosti programu přispívají folk-
lórní soubory z Břeclavi, od roku 
2009 jsou slavnosti spojeny 
s Dny polské kultury pod patro-
nátem polského velvyslance v ČR, 
Jeho Excelence Jana Pastwy. Tak 
tomu bylo i letos. Partnerská Břec-
lav se letos „blýskla“ vystoupením 
jednoho z jejich nejlepších sou-
borů – Břeclavanu. Přijeli tento-
krát jenom na sobotní odpoledne, 
ale diváky svými výkony nadchli. 
Obdobně vystoupení folklórního 
souboru Rajka z města Belchatów 
s ukázkami polské taneční a pěvec-
ké kultury diváky nenechalo v kli-
du a účinkující byli odměňováni 
vřelým potleskem.

Slavnosti začaly v pátek 26. 8. 
2011 večerem v atriu augustinián-
ského kláštera. Na rozdíl od před-
chozích tří ročníků, kdy atriem zněl 
cimbál, byl letošní večer věnován 
720. výročí povýšení Lysé nad La-
bem na město. Po ofi ciálním zahá-
jení, o něž se postaral pan starosta 
Mgr. Havelka, vystoupil řečník nad 
jiné povolaný – ředitel Státního 

okresního archivu pan PhDr. Mi-
chal Řezníček. Poutavou formou 
shrnul vývoj města v průběhu 
uplynulých staletí. Pak už přišlo 
na řadu taneční a hudební umění. 
V úvodu diváci shlédli Českou be-
sedu od lyských Baráčníků, pak 
zavířily pestré kostýmy souboru 
Mirikle v rytmu romských tanců 
a po krátké přestávce zazněl kon-
cert Dechové hudby Sboru dobro-
volných hasičů Lysá nad Labem 
pod vedením Ing. Jiřího Fišera. 
V parádních uniformách předsta-
vili opravdu parádní program. Vět-
šina posluchačů byla překvape-
na pestrostí žánrů, občas se přida-
ly hlasy zpěváků a ve třech blocích 
předvedly pochodové umění mažo-
retky z Kolína ve slušivých bílých 
uniformách. 

V poslední části večera si při-
šli na své i milovníci tance, kdy 
jim hrála pětičlenná skupina Pa-
olo pana Stříbrného. To vše spo-
lu s přátelsky naladěným obecen-
stvem, moravskými koláči a te-
kutým sluncem z Vinotéky Bla-
žek vytvořilo nádhernou atmosfé-
ru, umocněnou příjemným teplým 
večerem, kouzlem prostoru atria 
a jeho uměleckým nasvícením. Jen 
jednou za rok ožívá tento kouzelný 

kout kulturou díky vstřícnosti ve-
dení Státního oblastního archivu 
a jsme moc rádi, že to je právě 
u příležitosti Slavností hraběte 
Šporka.

Sobotní program začal dopo-
ledne o desáté hodině ve zcela 
zaplněném kostele sv. Jana Křtite-
le tradiční Svatohubertskou trou-
benou mší. Uvítací fanfáry a špa-
lír členů Řádu sv. Huberta byly 
důstojnými kulisami pro příchod 
hraběte Františka Antonína Špor-
ka s chotí Františkou, v průvo-
du byli i další krojovaní účastní-
ci. O hudební doprovod mše se po-
staralo Šporkovo trio pod vedením 
p. Vacka, zpěvem nás potěšil Chrá-
mový sbor při sv. Janu Křtiteli.

Během polední přestávky si zá-
jemci mohli ve třech restauracích 
ve městě pochutnat na stylových 
menu, která byla opět pojata se 
šporkovskou tématikou. Po obědě 
už byl čas se přesunout na nádvo-
ří zámku, kde se tradičně odehrá-
vá slavnostní zahájení slavností. Po 
přivítání návštěvníků panem sta-
rostou Mgr. Jiřím Havelkou dosta-
la slovo také paní Aurelie Krynická 
za Velvyslanectví Polské republiky 
a k čestným hostům patřil i pan Ja-

roslav Parolek, místostarosta Břec-
lavi. Průvod krojovaných účastní-
ků byl předzvěstí příjezdu hraběte 
Šporka, který galantně pomohl se-
stoupit z kočáru paní hraběnce. Ve 
scénce ze života hraběcího páru při-
šel ke slovu, nebo spíše ke zpěvu, 
i Chrámový sbor ve vtipných pře-
vlecích za mnichy a řádové sestry. 
Scénku uzavřela salva ostrostřelců 
z klubu Sporck.

Poté hraběcí pár pomohl před-
sedkyni Spolku rodáků odměnit 
děti z lyských škol i dospělé, kte-
ří se zúčastnili soutěže, zaměřené 
na historii města. Tuto část pro-
gramu zakončila kapela Šporko-
vjanka pod vedením pana Dr. Ko-
řínka.

Z nádvoří zámku se pak všichni 
odebrali do areálu zámeckého par-
ku, kde byla k vidění a slyšení celá 
řada vystoupení. Dětské diváky (ale 
i mnohé dospělé) potěšila Pohádka 
o Popelce v podání autentické fi lmo-
vé Popelky paní Evy Hruškové. Pro 
milovníky psů byly určeny ukázky 
připravené Kynologickým klubem 
„Za Kruhovkou“, řada zájemců ab-
solvovala projížďku v sedlech koní 
pana Fencla. 

XV. ročník – to už je přece tradice…

Pokračování na str. 19
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S bohatým programem přijela 
skupina historického šermu „Páni 
z Kolína“. Jejich modrobílé unifor-
my 29. Laudonova pluku byly oz-
dobou úvodního průvodu. V prů-
běhu odpoledne byly na louce za 
zámkem k vidění ukázky výcviku 
vojáků, souboj důstojníků, ukázky 
katovského řemesla, naučná stez-
ka na téma „Od císaře po žebrá-
ka“, ale i ukázky dvorských a scé-
nických tanců v podání ženské čás-
ti souboru. Zajímavou podívanou 
poskytl vojenský tábor s vybave-
ním pro život vojska na válečném 
tažení. 

Na volném prostranství v sou-
sedství soch se mohl návštěvník 
seznámit se starými řemesly, pří-
padně zakoupit něco pro radost 
a na památku. Kdo měl zájem spíše 
o budoucnost, využil služeb věšt-
kyně.

Velký zájem byl o vystoupení 
v atriu kláštera, kde se představil 
soubor Rajka, vystřídaný soubo-
rem Břeclavan. Na části nádvoří 
před zámkem byla instalována vý-
stava polského spisovatele „Cze-

slaw Milosz a jeho překladatelé“ 
u příležitosti 100. výročí narození 
nositele Nobelovy ceny. 

Odpoledne rychle ubíhalo, pláno-
vaný program v parku a v atriu byl 
asi o hodinu zkrácen kvůli nepříz-
ni počasí. Kdo ale chtěl, mohl si pod 
kostelní střechou vychutnat Koncert 
pro hraběte Šporka, kde se předsta-
vilo Trio cantabile. Skladby pro so-
prán, fl étnu a harfu přinesly chvíle 
uklidnění a soustředění po rušném 
dni. 

Blížící se večer byl pozname-
nán proudy vody, které se na or-
ganizátory i návštěvníky snáše-
ly shůry. Závěrečný blok progra-
mu, situovaný do Byšiček na ná-
ves a na tůň, už nešlo odvolat, a 
tak přišla ke slovu „mokrá vari-
anta“. Pod velkým stanem se se-
šlo na padesát vytrvalců, kteří při-
šli morálně podpořit a ocenit tým 
J. Koštíře, který věnoval přípravě 
hodně sil a času.

Novinkou letošního programu 
mělo být vystoupení Klubu českých 
krasoplavců. Nacvičené číslo pře-
vedli do vtipného baletního výstupu 

před kapličkou. Ale stejně byli mok-
ří, voda si je i v tomto případě na-
šla… 

Pod stanem bylo sucho a veselo, 
o dobrou náladu se postaral oprav-
dový skotský dudák a hlavně 
Ing. Kolací s neúnavnou harmoni-
kou a krásnou houslistkou. Jemu 
patří velký dík za to, že je duchov-
ním otcem scének ze života Šporků 
a dlouholetým organizátorem slav-
ností.

Nápoj lásky se letos nepodával 
na louce čarodějnic, ale přímo pod 
stanem, další občerstvení vzorně 
zajišťovala paní Chottová se svým 
týmem.

Týden nato se zhruba padesát-
ka příznivců cyklistiky vydala po-
dél Labe na výlet ve stopách hraběte 
Šporka. Po zastaveních se scénkami 
a výkladem o historii v Kersku a Hra-
dištku dojela skupina do Nymburka, 
kde navštívila pivovar a Sportovní 
centrum, zbyl čas i na krátké zasta-
vení na nymburském posvícení. Zá-
věr výletu byl v Drahelicích a odmě-
nou účastníkům za celodenní spor-
tování bylo vystoupení skupiny Dru-
hej dech pod vedením L. Weyrostka. 

Co říci závěrem? Ani večerní ne-
přízeň počasí hlavního dne Slav-
ností nezkazila celkový dobrý do-
jem. Potěšující byl velký zájem ná-
vštěvníků o program, svou účas-
tí potvrdili, že každý si vždycky na-
jde něco svého, co mu udělá radost. 
Také je dobré si znovu připome-
nout, že Slavnosti existovaly přede-
vším díky nadšení skupiny lidí, kteří 
ve svém volném čase dokáží připra-
vit něco pro radost druhých. Všem, 
kteří větším či menším dílem při-
spěli ke zdaru slavností, patří srdeč-
ný dík. 

A co bude za rok? Řešení
je v rukou vedení města a za-
stupitelstva. Jisté je jen to, že
hlavním organizátorem již nebude
Spolek rodáků a přátel města 
Lysá nad Labem.  

Závěrečné poděkování patří in-
stitucím a fi rmám, bez jejichž vý-
znamné fi nanční pomoci by se 
akce nedala zvládnout – Středo-
českému kraji, městu Lysá nad La-
bem, fi rmě LINDE+WIEMANN 
CZ a dopravní společnosti Šimon 
a Kolman.

Miloš Dvořák

Fotky ze Šporkových slavností: www.vejnar.com/spork

Naše letošní účast na Slavnos-
tech hraběte Šporka doznala změ-
ny oproti jiným rokům. Dříve nám 
připadla v programu nevděčná role 
-  hrát v sobotním poledni, v podsta-
tě před hlavní scénkou, kdy se lidé 
teprve scházeli. Navíc v některých 
letech provázelo naše vystoupení 
obrovské vedro…

Letos tomu bylo trochu ji-
nak. V rámci motta „Večer pro Ly-
sou“ jsme se zúčastnili páteční-
ho večerního programu společ-
ně s dalšími soubory z Lysé. Je-
jich vystoupení popisovat nemohu, 
jelikož jsem musel řešit problé-
my, které se obvykle před a po vy-
stoupením objeví. Ale postřehl 
jsem, že program sledovalo poměr-
ně dost lidí a zaslechl jsem  i  značný 
ohlas – takže asi se líbilo.

Organizátoři zajistili perfekt-
ní profesionální osvětlení a ozvu-
čení za což jsme jim velice vděč-
ni. Začátek provázelo několik drob-
ných technických problémů, ale pak 
už všechno fungovalo jak má. Za-
hráli jsme prakticky program, kte-
rý jsme měli připravený na festival 

Kéž by se stalo tradicí ……..
do Chorvatska. V podstatě od kla-
sické hudby (Schubertova „Ave Ma-
ria“) přes operetu („Vilja“ od Fran-
ce Lehára) a konče směsí písni-
ček Franka Sinatry. Základ všeho 
samozřejmě tvořily tradiční čes-
ké lidovky. Tímto dramaturgicky ši-
rokým spektrem jsme některé po-
sluchače překvapili – a jak jsem za-
slechl, tak většinou příjemně. Jako 
sólisté se představili Alena Mrav-
cová, Jana Jehličková, Petr Kris-
ta a Míra Radoch. Společně s námi 
vystupovaly mažoretky s taneční
skupiny „Daisy“ Střední podnika-
telské školy z Kolína, které svým 
vystoupením ještě více osvěžily
atmosféru krásného večera.  

Pokud mám mluvit za muzikan-
ty a mažoretky , tak všichni byli 
opravdu nadšeni. Konečně jsme 
měli možnost se představit  v Lysé 
n. L. v podobě, ve které vystupu-
jeme na festivalech a přehlídkách 
v zahraničí. Těšíme se , že  třeba  
příště...

 Za  Hasičskou dechovou
hudbu Lysá n. L. 

J. Fišer

Pokračování ze str. 18
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Znělkou s cinkotem kravských 
zvonců a bučením ohlašují svůj pří-
jezd do měst a obcí originální mlé-
kárenská auta z projektu Mléko 
z farmy sedláků Stanislava Něm-
ce a Jana Millera. Veselí mlékaři 
prodávají přímo z chladícího vozu 
selské mléko, sýry, jogurty, tvaroh 
a jogurtové nápoje. Zájemci o ne-
falšované farmářské pochoutky 
z mléka se mohou o jízdním řádu 
a zastávkách netradičních dodávek 
informovat na internetové adrese 
www.mlekozfarmy.cz.

„Pokud lidé v blízkosti svého 
bydliště prodejní místo nenajdou, 
mohou nám bez obav napsat a po-
kusíme se jim vyhovět. Často nás 
s žádostí, abychom si je přidali na 
rozvozové trasy, kontaktují městské 
a obecní úřady,“ informoval maji-
tel Němcovy selské mlékárny Ra-
donice a spoluautor projektu Mlé-
ko z farmy Stanislav Němec. Právě 
z mlékárny v Radonicích vyráží od 
pondělí do soboty každý den sedm 
bučících aut. Při jedné jízdě prodá 
řidič výrobky zhotovené přibližně 
z osmi set litrů mléka. Největší ob-
libě se těší Selské mléko balené do 
ekologických PET lahví. „Jeho po-
pularitu však rychle dohání i po-
slední novinka – jogurtový nápoj 
Jonáš, který se vyrábí přírodní nebo 
s ovocnou příchutí. Zejména děti si 
potom rády pochutnávají na tvaro-
hovém krému nazvaném Radoňá-
ček,“ doplnil Stanislav Němec.  

Všechny mléčné dobroty jsou vyro-
beny bez chemických látek a konzer-

Přijíždí k nám bučící dodávky plné čerstvých mléčných výrobků 
vantů. Hlavním dodavatelem mléka 
pro jejich přípravu je druhý autor pro-
jektu Mléko z farmy Jan Miller.

„Výhodou našich mlékáren-
ských produktů je, že se nemusí 
nikam daleko převážet, a tak není 
nutné je chemicky ošetřovat. Sel-
ské mléko navíc neprochází od-
střeďováním, což je další důvod, 
proč si na rozdíl třeba od trvanli-
vého mléka uchovává chuť, vůni, 
přirozený obsah smetany a vita-
mínů rozpustných v tucích. Mléko 
pouze šetrně pasterujeme, aby jej 
nebylo nutné před konzumací pře-
vářet,“ uvedl Jan Miller. Více než 
stovka dojných krav má na Mille-
rově farmě ve Svrkyni svobodu 
pohybu. Jsou takzvaně volně ustá-
jeny, a pokud zrovna velmi nemrz-
ne, samy si určují, zda budou no-
covat venku ve výběhu a do stáje 
se budou vracet jen k dojení. Vý-
robky z projektu Mléko z farmy 
pochází z našeho blízkého okolí 
a jsou tedy možností, jak pořídit 
ekologický a zdravý výrobek zná-
mého původu a podpořit místní 
zemědělce.

Podrobnosti o projektu Mlé-
ko z farmy naleznete na interneto-
vé adrese http://www.mlekozfar-
my.cz/. Farmáře je možné kontak-
tovat emailem na adresu: trasy@
mlekozfarmy.cz, nebo telefonicky
od Po - So 10.00 - 14.00 na číslech 
739 086 372 (Sudé rozvozové tra-
sy) 608 747 929 (Liché rozvozové 
trasy).

Barbora Mocová

Ceny rámečkové sloupkové inzerce
Novinka - možnost barevné inzerce!

formát     Cena Cena - barva
1 strana (A4)  4 800 Kč  6 000 Kč
1/2 str. (A5)  2 400 Kč  3 000 Kč
1/3 str. 1 814 Kč 2 268 Kč
1/4 str. (A6)  1 200 Kč  1 500 Kč
9 x 10 cm     1 007 Kč  1 259 Kč
9 x 9 cm     908 Kč  1 135 Kč
9 x 8 cm     810 Kč  1 013 Kč
9 x 7 cm     712 Kč  890 Kč
9 x 6 cm     613 Kč  766 Kč
9 x 5 cm     515 Kč    644 Kč
9 x 4 cm     416 Kč    520 Kč
9 x 3 cm     318 Kč    398 Kč
9 x 2 cm    220 Kč    275 Kč
9 x 1 cm     120 Kč    150 Kč
9 x 0,5 cm ZDARMA!

Rádi bychom poděkovali paní Huljakové za její peněžní příspěvek do 
Fajn klubu. Moc nás tímto darem potěšila.

Fajn klub

Poděkování

Obec Ulice Čas
Lysá n. L. Na Františku 14:05 - 14:10
každý Za Zámkem – U Cihelny 13:10 - 13:20
pátek Sídliště (před restaurací Na sídlišti) 15:00 - 15:30
 Husovo náměstí (před Komerční bankou) 14:35 - 14:50
 Růžová – Klicperova 14:15 - 14:25
 Blahoslavova – Alešova 13:55 - 14:00
 Máchova – Dvořákova 13:40 - 13:50
 K Bažantnici – V Polích 13:25 - 13:35

Městská knihovna Lysá nad Labem zve pořadatele kulturních 
a společenských akcí v Lysé nad Labem a okolí na schůzku 

ohledně naplánování Kulturního kalendáře na rok 2012.
Všichni, kdo máte zájem, aby se pořádané akce nekryly 

a byly prezentovány a to nejen v Listech, jste srdečně zváni do 
Městské knihovny v pondělí 7. listopadu 2011 v 17.30 hodin.

Přijďte se s námi radovat z přicházejícího ročního období

Vítr fouká, stromy se barví všemi barvami,
léto se loučí posledními slunečními paprsky

Zveme Vás na

PODZIMNÍ
LISTOBRANÍ

KDY:  22. 10. 2011 od 10.00 hodin
KDE: fajn klub, Poděbradova 1707,
 Lysá nad Labem
CO BUDEME DĚLAT:
Čeká nás výroba draků,
tvoření strašákovi hlavy,
obtiskávání listů, zdobení triček
listovými vzory, vyrábění koláží
s pomocí listů, soutěže a hry,
malování na obličej a na závěr si zatančíme.
Rodičům nabízíme občerstvení a odpočinek.

Těšíme se na Vás

07,

iček
ží

číme.eeeeeeeeeee
k

ky

Prodám RD 5+2/G ve Staré Lysé. Cena 3.700.000 Kč. Tel.: 379 433 109
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Myslivost a její význam v životě člověka - 9

Netopýří noc podruhé

„Proč se ti myslivci dobře mají“
…tak se zpívá v jedné lidové písnič-
ce a mnoho lidí si myslí, že to tak 
je. Myslivci prý mají plné mrazáky 
zvěřiny a nedělají nic jiného, než že 
střílí nevinná zvířátka. 

Členství v Mysliveckém sdruže-
ní (MS) umožňuje členům získání 
zvěřiny podle lokálních možností, 
ale rozhodně to není zdarma. Zvě-
řina je hmotným výsledkem mysli-
vecké práce členů příslušného sdru-
žení a myslivci si ulovené kusy pod-
le svých regulí mezi sebou rozdělu-
jí. Část zvěřiny zpravidla prodají do 
veřejného stravování či na export 
a za utržené peníze platí nájem ho-
nitby, škody na lesních a polních 
kulturách, krmiva pro zvěř, budo-
vání mysliveckých zařízení, výživné 
na lovecky upotřebitelné psy, léči-
va pro zvěř a ostatní režijní náklady 
honitby. Zvěřinu, kterou si rozdělu-
jí mezi sebe, zpravidla platí, i když 
v nižší ceně, než je běžná na trhu. 
Za určité pracovní výkony, za zá-
sluhy, při svatbách a životních jubi-
leích se zvěřina v některých sdruže-
ní přiděluje členům zdarma. Při po-
čítání veškerých fi nančních nákla-
dů a po teoretickém fi nančním oce-
nění odpracovaných brigádnických 
hodin pro myslivost dojdeme k vý-
sledku, že myslivce jeden kilogram 
zvěřiny stojí mnohonásobně více, 
než kdyby si ji koupili v běžném 
prodeji.Nabízí se otázka, proč to ti 

myslivci dělají? Zvěřinu by si mohli 
koupit, zastřílet si na střelnici a bylo 
by to za zlomek výdajů, nikdo pře-
ce peníze zbytečně neutrácí. Odpo-
věď je jasná. Myslivci nevykonáva-
jí právo myslivosti pro peníze nebo 
pro jiný hmotný zisk. 

Výkon práva myslivosti provádě-
jí myslivci pro radost z pobytu v pří-
rodě s možností vidět zvěř, pečovat 
o ni a také lovit ji. Přináší jim to po-
cit uspokojení, štěstí, zdravotní re-
laxaci a trofeje, o jejichž významu 
a hodnotě bude dále řeč. 

Na myslivost se vážou další zá-
jmové činnosti, jakými jsou lovec-
ká kynologie, sokolnictví, lovecké 
sportovní střelectví a myslivecké 
společenské aktivity. Mnoho mys-
livců, především na vesnici, pova-
žuje „být myslivcem“ za stavovskou 
hrdost. 

A být také nositelem myslivec-
kých tradic v rodině i ve společnos-
ti. Pokud takto užitek z myslivosti 
nechápe, nepatří mezi slušné mys-
livce. Selhání „lidského faktoru“ se 
bohužel vyskytuje ve všech profe-
sích a společenských vrstvách. 
-  myslivci mají minimální hmotné 
 požitky z lovu zvěře 
-  odměnou za práci a jiné náklady 
 je radost z lovu, pobytu v přírodě 
 a případně trofej 
-  náklady na výkon práva mysli-
 vosti vysoce překračují penězi 
 měřitelný užitek z lovu 

Myslivost a její tradice jsou ne-
popiratelnou součástí české kul-
tury a historie. Myslivecké zvyky 
a myslivecká mluva nejsou překo-
nané ani v dnešní době. Odborná 
mluva existuje v mnoha oblastech 
lidských činností a má stále stejný 
význam jako v myslivosti. Myslivec-
ká mluva slouží nejen ke vzájemné-
mu porozumění, ale i zjemnění ně-
kterých výrazů a poetičtějšímu vyja-
dřování úcty ke zvěři a lovu. 

Používané názvy jsou výstižnější 
než v běžné hovorové řeči a navíc se 
myslivecká mluva vyhýbá jakýchko-
liv vulgarismů. Mnohé výrazy mys-
livecké mluvy přešly do hovorové-
ho jazyka, zobecněly v něm a staly 
se často užívanými rčeními (např.: 
„vystřílej svůj prach, dostal za sle-
chy, je to ostřílený pytlák, ale také 
borec či sportovec, toká jako tet-
řev, mnoho psů zajícova smrt, plat-
ný jak hluchý pes na honě, je to liš-
ka podšitá“ a další). 

Na tradicích nejsou závislí jen 
myslivci, většina lidí má ráda růz-
né tradiční obřady a oslavy (křti-
ny, svatby, pohřby, promoce, poutě, 
dožínky, masopust, hody a mnoho 
dalších společenských akcí). Mys-
livecké zvyky, tradice, rituály a ob-
řady jsou ze všech lidských činnos-
tí nejrozsáhlejší. Myslivci mají ne-
jen svoji mluvu, obřady či rituály, 
ale také stejnokroje, svoji literaturu, 
písničky, myslivecké fanfáry a hla-

holy, názvy jídel, lahůdek a nápo-
jů, pověry, talismany a přísloví, své 
patrony, tradičně zdobené zbraně 
a ozdoby, mysliveckou etiku a údaj-
ně i „zelenou krev“. 

Myslivecké rituály nejsou ni-
jak nesmyslně nadsazované, ný-
brž skýtají osvědčené prak-
tické návody při výkonu prá-
va myslivosti. Například úlo-
mek vložený do svíráku či mor-
dy není jen projevem úcty ke zvěři 
a důkazem oprávněnost lovu, ale 
zajišťuje také odvětrávání ulovené-
ho kusu zvěře. Výřad není jen slav-
nostní zakončení honu, ale také 
kontrolou počtu ulovené zvěře. 

Myslivecké tradice kultivují vý-
kon práva myslivosti a znatelně od-
lišují lov od zabíjení. Veškeré tradi-
ce, tedy myslivecké, mají svůj vý-
znam a patří do naší evropské kul-
tury. 
-  myslivecké tradice jsou součástí 
 evropské kultury 
-  myslivecké tradice zakotvují do 
 výkonu práva myslivosti 
 praktické úkony 
-  myslivecké tradice kultivují 
 výkon práva myslivosti po etické 
 stránce 
-  široká občanská veřejnost má 
 silně vžité tradiční myslivecké 
 pokrmy, nápoje, symboly 
 a písničky

Edvard Blahut 
MS Lysá n. Labem - Černava

V podvečerních hodinách pátku 
9. 9. 2011 proběhla již druhá neto-
pýří noc v Lysé nad Labem. Oproti 
loňskému roku, kdy se nám do bu-
dovy staré radnice navalilo kolem 
dvou set zájemců, jsme letos nepo-
nechali nic náhodě a místo srazu 
jsme naplánovali na farské zahradě 
za kostelem. Nápad se ukázal jako 
dobrý, protože zástupy malých dětí 
využily zahradu po svém – k uvol-
nění energie. Rodiče a již zklidně-

né děti pak mohli nastoupit na ne-
topýří stezku, která vedla účastníky 
od pachového a zvukového pozná-
vání, přes lov ze vzduchu až k výrob-
nímu stolu. Zvláště odváží a zdatní 
pak napodobovali netopýry a zkou-
šeli stojku.

Po absolvování stezky bylo při-
praveno promítání dokumentární-
ho fi lmu Netopýři ve tmě. Pak již 
nastal čas na představení živých 
netopýrů (n. pestrý a n. rezavý). 

V průběhu večera všichni přítom-
ní ocenili odborný výklad, zvláštní 
pozornost a uznání však v očích ná-
vštěvníku vyvolalo krmení netopýrů 
moučnými červy.

Úplný závěr, kterého se účastnili 
zdatní vytrvalci, byl zahájen v devět 
hodin večer vstupem do zámeckého 
parku s ultrazvukovým detektorem. 
Měli jsme tak jedinečnou příležitost 
slyšet netopýry, a povědět si mnohé 
o jejich hlasových projevech a určo-

vání druhů podle hlasu. Nečekanou 
výhodou zámeckého parku se uká-
zalo osvětlení soch, které vábilo noč-
ní hmyz a s ním pochopitelně i neto-
pýry. Měli jsme tak možnost přímo 
v terénu ověřit, jak ultrazvukový de-
tektor funguje.

Závěrem bych rád poděkoval čle-
nům České společnosti pro ochranu 
netopýrů a ZO ČSOP Nyctalus, kte-
ří pro nás program připravili. 

za OŽP Stanislav Svoboda
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V úterý 6. září vzpomínáme tři-
cáté osmé výročí od smrti čestné-
ho předsedy sboru, vynikajícího or-
ganizátora, nadšeného a oddaného 
vyznavače hasičské myšlenky, ob-
líbeného kamaráda a spoluobčana 
Josefa Havlína.

Narodil se 13. prosince 1910 
v Žiželicích u Chlumce nad Cidli-
nou. Vyučil se obchodním příru-
čím v Boskovicích, odkud si přine-
sl obdiv a lásku k tehdejším dob-
rovolným hasičům. Aktivním hasi-
čem se stal za několik let po přícho-
du do Lysé nad Labem v roce 1943. 
Z řadového člena přešel po několi-
ka letech do funkce jednatele a od 
roku 1948 do roku 1954 byl velite-
lem sboru. Po smrti dlouholetého 
starosty sboru Václava Fišera se stal 
28. března 1954 předsedou Místní 
jednoty požární ochrany Svazu čes-
koslovenského hasičstva. 

Byl veskrz prodchnut hasičskou 
myšlenkou, která byla náplní jeho 
života. Byl výborným organizá-
torem. Zorganizoval mnoho po-
žárnických soutěží, včetně kraj-
ské soutěže požárních družstev, po 
mnoho let byl organizačním refe-
rentem okresního výboru Českého 
svazu požární ochrany. Byl účastní-
kem všech tří sjezdů Svazu požární 
ochrany. Jeho činnost byla oceně-

na a Josef Havlín obdržel postup-
ně všechny druhy čestných uznání 
a odznaků, které ve svazu existují. 

Staral se o omlazování sboru, byl 
inspirátorem žákovského družstva. 
Získal si přízeň a uznání široké ve-
řejnosti. Byl iniciátorem družeb 
s požárními sbory Brno - Komín 
a Havlíčkův Brod. 

Zemřel 6. září 1973 v Lysé nad 
Labem. Město Lysá nad Labem 
v něm ztratilo významného činite-
le, funkcionáře a rádce, který silou 
své osobnosti byl vzorem všem ob-
čanům.

Čerpáno ze: František Borský: 
Lysá nad Labem. Sborník o městě 
a jeho lidech. Lysá n. L. 1982 str. 75.

Člen výboru Jiří Ziegelheim

Vzpomínka na Josefa Havlína
Tematické cvičení jednotky
SDH Dvorce

Dne 27. 8. 2011 proběhlo v rám-
ci okrsku 3. jednotky Dvorce prově-
ření připravenosti jednotky JPO V. 
A to cvičení se zaměřením na po-
kácení suchého stromu ohrožují-
cího padajícími větvemi trafosta-
nici Dvorce. Poplach jednotce byl 
vyhlášen v 8.30 hodin uvedeného 
dne. Jednotka ve složení Petr Nenu-
til, Vladimír Švásta, Pavel Ledvina 
se ke zbrojnici dostavili v 8.40 ho-
din a vozidlem se přesunuli k mís-
tu zásahu. Po nezbytné prohlíd-
ce místa byla přivolána asistence 
MP Lysá nad Labem a ČEZ – po-
ruchové služby pro případ padají-

I když nezasahují často, trénují
cích větví do vozovky nebo na tra-
fostanici. O situaci byl vyrozuměn 
též Osadní výbor a dostavila se 
pí. M. Herclíková. Velitelem zása-
hu p. Nenutilem bylo rozhodnuto 
o způsobu zásahu a položení stro-
mu do terénu. V 9.00 hodin byl 
proveden zářez a strom byl skácen 
přesně na místo určení. V 9.50 ho-
din byly práce na odstranění dřevi-
ny dokončeny a jednotka se vráti-
la zpět ke zbrojnici, kde došlo k vy-
hodnocení zásahu. Chceme tímto 
poděkovat MP Lysá nad Labem, 
která zajistila průjezd vozidel, tak 
aby nedošlo k nehodě.

Petr Nenutil
Velitel SDH Dvorce

V letošním květnovém čísle „Lis-
tů města Lysá nad Labem“ bylo po-
jednáno o vlivu některých připravo-
vaných celostátních ekonomických 
opatření (zvýšení daně z přidané 
hodnoty u stavebních prací a novo-
staveb, zrušení daňových odpočtů 
u úvěrů z nových hypoték a pokra-
čující deregulace nájemného) na 
koupi nových i rekonstruovaných 
bytů a rodinných domů, výměny 
bytů a nájmy bytových jednotek.

Dnes můžeme doplnit, že první 
z opatření právě schválila poslanec-
ká sněmovna, takže se zvýšení DPH 
stane v roce 2012 skutečností.

Ukazuje se, že významný podíl 
na zvýšeném pohybu v realitní ob-
lasti mají rodiny s dětmi a senioři 
– mimo jiné i v důsledku cenového 
vývoje v Praze, který právě tyto vět-
šinou sociálně slabší občany nyní 
přivádí do našeho města. Týká se to 
však i zde již bydlících obyvatel.

Lyská realitní kancelář Mireas 
vychází uvedeným skupinám klien-
tů vstříc formou vlastního sociální-
ho programu, zahrnujícího jednak 
zvláštní pozornost pro jejich spe-
cifi cké potřeby, jednak cenové zvý-
hodnění poskytovaných služeb. 

Sociální program zabezpečují 
především dva specializovaní pra-

Sociální program lyské
realitní kanceláře

covníci, kteří nejen provedou všech-
ny potřebné rutinní úkony, ale jsou 
klientům k dispozici i svou radou 
a pomocí při jednání s partnery 
realitních operací a s úředními místy. 

I přes tuto náročnější péči nejsou 
služby sociálního programu draž-
ší, ale naopak se zde poskytují slevy 
a některé služby jsou dokonce bez-
platné.

Konkrétně jde o: 
- slevu 20% na obstarání nájmu 
 bytu či domu nebo jejich části 
 včetně sepsání smlouvy 
- bezplatnou poradenskou činnost  
 v oblasti nájmů i pronájmů bytů 
 či domů nebo jejich částí včetně 
 souvisícího pojištění
- zprostředkování koupě bytu či 
 domu nebo jejich části včetně 
 kompletního servisu za provizi 
 sníženou o 20%
- slevu 5% u všech ostatních služeb.

Vyjmenované cenové podmínky 
sociálního programu platí pro se-
niory ve věku od 60 let a pro rodiny 
se dvěma či více dětmi. Podle uvá-
žení se však uplatňují i v jiných so-
ciálních případech hodných zvlášt-
ního zřetele.

Michal Vrňák

Město Lysá nad Labem a zámecký zahradník
zvou příznivce zámeckého parku na

CIBULKOVÉ ODPOLEDNE
Zahájení druhé společné výsadby cibulek je 

připraveno na

neděli 9. října 2011 ve 14 hodin 
v zámeckém parku (za zámeckou kaplí)
PS: Do lučního porostu budeme sázet 2.000 cibulek 
ladoněk. Kdo přijde, dostane vytištěný popis druhů 
cibulovin k číslům na obrázku.

Pronajmu nebytové prostory 
vhodné na kanceláře apod. 
v Lysé nad Labem, Husovo náměstí
Informace na tel. čísle: 724 699 208
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Běh zámeckou zahradou 2011
V sobotu 3. září 

ožila zámecká za-
hrada v našem 
městě již po 48. 
opět lehkou atleti-

kou. Z historie víme, že se běžci popr-
vé postavili na startovní čáru tohoto 
závodu, založeného Sokolem, v roce 
1941. Pak přišla pauza a po obnove-
ní závodu v roce 1947 proběhl cílem 
jako první Emil Zátopek. Od té doby 
se závod konal s přestávkami a v po-
sledních letech se k pořadatelství opět 
vrátil Sokol ve spolupráci s Klubem 
českých turistů. V roce 2009 byly tra-
tě upraveny z důvodu následků vichři-
ce, která v parku řádila a zanechala po 
sobě více než 100 padlých stromů. 

A jak letos? Svatý Petr má sokoly 
rád a opět nám poslal příjemné po-
časí. Takže závody se vydařily, i když 
letos stálo na startu pouze 72 závod-
níků, což je méně než vloni. Největ-
ší dojem na všechny diváky zcela ur-
čitě udělali ti nejmenší – 15 předško-

láků, kde Šimon Hartman z Dukly 
Praha překonal traťový rekord. Ten 
byl překonán i v kategorii mladších 
žákyň – Veronika Šťastná z ASK Sla-
via Praha, starších žákyň - Anna Ker-
bachová Spartak Praha a starších 
žáků – Václav Santolík ŠSK Újezd 
nad Lesy. Škoda, že tentokrát nedo-
razili svěřenci kantora Jardy Urbana 
z Kounic. 

V hlavní kategorii startovalo 
10 závodníků, mílařů na poloviční 
trati 8 a seniorů 7. Vítěz hlavní ka-
tegorie vytrvalců Jiří Miler z Mla-
dé Boleslavi, který si před tím ještě 
„odskočil“ vyhrát poloviční trať, zís-
kal rovněž pohár Městského úřa-
du z rukou místostarostky Marcely 
Chloupkové.

Děkujeme touto cestou našim 
sponzorům, a to: MěÚ Lysá nad La-
bem, KOVONA a.s., ALIANZ zdra-
votní pojišťovna, ADIDAS a panu 
Petru Labutovi.

Jaroslav Denemark

Muži hlavní závod - 8280 m 
Jiří Miler AC Ml. Boleslav    29:27,9
Josef Veber Tatran Chodov       29:47,0 
Viktor Petroniuk      ČZV Praha            30:57,1
Muži mílaři - 4140 m
Jiří Miler                AC Ml. Boleslav     13:54,9
Josef Veber Tatran Chodov        13:58,5
Jiří Malý SKP Nymburk        14:12,8
Muži od 40 let – 4140 m
Viktor Petroniuk     ČZV Praha            15:13,9 
Miloš Lambert        Bříství 15:28,3
Petr Řežábek           USK Praha            20:20,3
Muži senioři od 60 let – 4140 m 
Jaroslav Gregor      ACOH Praha          16:55,0
Karel Čech             KAK                      20:24,6
Jaroslav Gaman      Avanti Havířov      24:14,3
Ženy - 2070 m
Helena Poborská    KERTEAM               7:37,8
Zuzana Ernestová   Trutnov                     9:32,9
Martina Jiřičná        HD Lysá                   9:47,5
Dorostenky - 2070 m
Kristýna Mařasová   ŠSK Újezd n. Lesy  9:43,1
Dorostenci - 2070 m
Martin Řežábek       Praha 5                    9:00,2
Předškoláci děvčata – 120 m
Zdena Poborská Praha 32,4 
Hana Perutková          Mimoň 33,4
Barbora Pacourková Sokol Lysá 35,1
Předškoláci kluci – 120 m  
Šimon Hartman Dukla Praha          31,3
Jan Jakubal Sokol Lysá            31,9
Lukáš Vydra Sokol Lysá            37,9
Žákyně mladší  – 680 m
Veronika Šťastná        ASK Praha           2:27,3
Barbora Hartmanová   Dukla Praha         2:30,5
Mirka Perutková         Mimoň 2:33,2
Žáci mladší  – 680 m
David Martínek        Český Brod             2:31,9
Jakub Dekan             ŠSK Újezd n. Lesy  2:38,1
Jaroslav Kratochvíl   Přerov n. Labem     2:48,0
Žákyně starší  –  800 m
Anna Kerbachová       Spartak Praha          2:53,1
Kateřina Švehlová      ŠSK Újezd n. Lesy   2:59,5
Jana Santolíkovává     ŠSK Újezd n. Lesy   3:10,4
Žáci starší  –  800 m
Václav Santolík        ŠSK Újezd n. Lesy   2:41,2
Tomáš Martínek        Český Brod              2:47,8

-   Kurzy vedené speciální metodikou STOB (stob obezitě)
-   Lekce Nordic Walking
-   Redukčně-kondiční pobyty
-   Individuální přístup
-   Vhodné pro všechny věkové 
   kategorie
-   Čas je přizpůsoben klientovi
-   10 dvouhodinových lekcí

Helena Takačová-Šnajdrová
www.nutricniporadenstvi.cz, tel.: 737 032 526

Individuální kurzy snižování nadváhy 
a zdravého životního stylu v Lysé n. L.
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 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
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Stolní tenis v Lysé nad Labem v sezóně 2010/2011
Soutěžní sezóna 2010/2011 při-

nesla do oddílu stolního tenisu So-
kola Lysá nad Labem několik důle-
žitých změn. Nejlepší hráč uplynu-
lé sezóny, Milan Boháč, přestoupil 
v letním termínu do Sokola Krchle-
by s možností hrát vyšší soutěž než 
v Lysé. Družstvo A se tak zdálo být 
výrazně oslabeno pro nadcházejí-
cí soutěžní ročník. Díky přílivu dal-
ších zájemců o sport za zelenými 
stoly pak bylo vytvořeno nové druž-
stvo E. Naše déčko nakonec postou-
pilo až z 6. místa III. třídy okresní-
ho přeboru do II. třídy, když zauja-
lo místo po družstvu Sokola Kos-
tomlaty nad Labem, které ukon-
čilo po sezóně 2009/2010 činnost 
v okresních soutěžích. Právě z Kos-
tomlat tak do Lysé mohly přestou-
pit dvě další posily, Rostislav Skoba 
a Jiří Čermák.

Dobře rozehraný již 6. ročník 
Letní ligy, soutěže týmů Kolínska 
a Nymburska, dotáhla Lysá na cel-
kové 4. místo. Mírné zhoršení proti 
minulému ročníku zapříčinil nástup 
silnějších týmů v „kolínské“ části 
soutěže, Starého Kolína a Klučova. 
Letní ligu vyhrály nakonec Poděbra-
dy, které si ve fi nále poradily s dosud 
tradičním vítězem, Sadskou.

Družstvo A vstoupilo do II. třídy 
krajského přeboru sice oslabeno od-
chodem Milana Boháče, ale napros-
to skvěle ho nahradil v minulém roce 
málo hrající Josef Sádlo. Okamži-
tě se stal tahounem mužstva a spo-
lečně s Miloslavem Bittnerem, Mar-
tinem Havlem a Petrem Adamčíkem 
od začátku soutěže drželi velmi slib-
nou pozici kolem 3. místa. Mírný po-
kles na konci dlouhodobé části zna-
menal pokles na 4. místo, které však 
již druhým rokem po sobě zaručo-
valo play-off. No, a jelikož družstvo 
LOKO Nymburk A k zápasům semi-
fi nále nenastoupilo, postoupilo naše 
áčko rovnou do fi nále II. třídy sku-
piny B krajského přeboru. Finálový 
soupeř, družstvo TTC Bělá pod Bez-
dězem byl však již nad jejich síly, byť 
neprodali svou kůži zadarmo (po vý-
sledcích 7:10 a 7:9). Oproti minulé 
sezóně si tak naše áčko opět o stupí-
nek polepšilo.

V I. třídě okresního přeboru nás 
již tradičně reprezentovalo druž-
stvo B. Stejně jako v minulém roce 
se nevyhnulo výkyvům, ale celkem 
bez větších problémů se pohybovalo 
na začátku druhé poloviny dvanác-
tičlenné tabulky. Absenci Jana Vlč-
ka, který nemohl nastupovat ze stu-
dijních důvodů, nahradila naše nová 

posila Rostislav Skoba. Společně 
s Petrem Adamčíkem, Martinem 
Vlčkem, Petrem Jirsou, Karlem 
Havlenou a některými dalšími „zá-
skoky“ z nižších soutěží vybojova-
lo béčko po zlepšených výkonech na 
jaře konečné 7. místo.

Jelikož do II. třídy okresního pře-
boru postoupilo družstvo D, před-
cházel soutěži předehrávaný dvojzá-
pas družstev C a D. V tomto dvojzá-
pase se jasně ukázalo, kdo má z obou 
družstev navrch a céčko svou lep-
ší pozici pak dokazovalo s výjimkou 
prvních 4 kol po celou sezónu. Tým 
ve složení Jakub Šichta, Karel Havle-
na, Luboš Ludvíček, Michal Řezní-
ček a Petr Jirsa, téměř bez střídání 
prvních 4 jmenovaných borců, fi gu-
roval po většinu sezóny na 2. místě 
za Předhrádím A, které minulý rok 
sestoupilo z vyšší třídy. A stejně jako 
minulou sezónu i letos přišlo céčko 
o 2. místo v posledních třech kolech. 
Obhajoba třetího místa je však stále 
velkým úspěchem.

Zatímco družstvo C bojovalo se 
soupeři, borci družstva D v ustále-
né čtveřici Pavel Beneš, Tomáš Do-
mnosil, František Michal a Jaroslav 
Brynych zápolili spíše s vlastní vý-
konností a nováčkovskou sezónou 
v II. třídě. Výsledné 9. místo sice ne-
vypadá nijak úžasně, ale bodově se 
déčko po celou dobu drželo daleko 
od sestupu a zvláště v domácím pro-
středí dokázalo porazit či potrápit 
i velké favority.

Nově vzniklé družstvo E odehrálo 
první rok v III. třídě okresního pře-
boru se ctí. Vystřídalo se v něm vel-
ké množství hráčů a výsledné 9. mís-
to ze 14 účastníků je odpovídajícím 
umístěním. Vedle již zkušených ma-
tadorů Jaroslava Bartůňka a Zdeň-
ka Šochmana v něm dostali svou pří-
ležitost noví členové klubu, z nichž 
především Milan Kazda a Miroslav 
Strnad dokázali bodovat a přesvěd-
čit, že se mohou se soupeři měřit. 
Zahrál si též Jiří Čermák, Tomáš Eli-
cer, naše jediná žena, Miroslava Čer-
máková a skrze E nakoukli mezi do-
spělé i naši žáci a dorostenci. Veš-
keré výsledky jsou k nahlédnutí na 
webu okresního svazu stolního teni-
su: http://pingpong.danoo.cz:8080/
pong/index.html.

Stejně jako v minulých letech se 
členové oddílu zúčastnili jak okres-
ního přeboru dospělých, tak Me-
moriálu Zdeňka Fajmana v Písko-
vé Lhotě. Druhým rokem pokračo-
val velký turnaj se silnou konkurencí 
v Sadské a poprvé vyrazili borci hra-

jící okresní soutěže též na vánoční 
turnaj Sokola Dolní Beřkovice. Na 
všech těchto akcích členové oddílu 
důstojně reprezentovali, byť s výjim-
kou hráčů našeho áčka výraznějších 
výsledků nedosáhli. Nejvýraznějším 
úspěchem tak bylo 4. místo Pavla 
Beneše na vánočním turnaji v Dol-
ních Chabrech.

V sezóně 2010/2011 došlo opět 
k výrazné obměně družstva žáků. Na 
trénink docházelo kolem 10 žáků, 
avšak jejich věk zase poněkud stou-
pl. V okresu Nymburk se sice ne-
hraje dlouhodobá soutěž mládeže, 
její náhradou je však seriál 4 turna-
jů, z nichž nejlepších 12 účastníků 
postupuje do pátého klání, tzv. TOP 
12. Od letošní sezóny se do bodová-
ní turnajů započítával i okresní pře-
bor mládeže. Žáci oddílu Sokola 
Lysá se zúčastnili série bodovacích 

turnajů s horšími výsledky než v mi-
nulém roce. Na závěrečný turnaj tak 
postoupil ze starších Aleš Kurfürst 
(celkově 5. místo) a z mladších To-
máš Urban (celkově 6. místo).

Na konci svého příspěvku bych 
rád poděkoval všem aktivním hrá-
čům za výbornou reprezentaci od-
dílu stolního tenisu, především pak 
těm, kteří hráli za více než jedno 
družstvo a reprezentovali oddíl na 
soutěžích a turnajích mimo okres. 
Stejně tak nesmím zapomenout na 
pomoc Jaroslava Bartůňka s trénin-
kem mládeže a všem rodičům, kte-
ří pomáhali s dopravou malých stol-
ních tenistů na žákovské turnaje. Po-
kud se chcete dozvědět o oddílu stol-
ního tenisu více, najděte si jeho we-
bové stránky na adrese http://ttcly-
sa.jex.cz.

Michal Řezníček
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Závod agility
Dne 6. 8. se hned v ranních hodi-

nách sjelo na 80 týmů (tým je člověk 
a pes) z celé České republiky na psí 
závody agility konané v Psí škole Su-
perpes. Tento závod byl jednou z po-
sledních možností doplnit si kvalifi -
kační body na nejprestižnější závod 
roku – Mistrovství ČR dospělých. 
Závodní týmy soutěžily ve třech bě-
zích, dva běhy byly zkouškové, a je-
den byl spíše zábavného charakte-
ru, protože se skládal z nadstandard-
ních 30 překážek. Na této trati si zá-
vodníci vyzkoušeli nejen svoji paměť 
(každý psovod se musí naučit během 
pěti minut znát kurs trati), ale i svou 
rychlost a vytrvalost. I přes velmi 
dusné a vlhké počasí psí i lidští zá-
vodníci bojovali, seč jim síly stačily, 

a diváci se skutečně velmi bavili, ne-
boť část závodníků trať zapomněla, 
a někteří trať ani nedoběhli pro ne-
dostatek fyzických sil. Celý závod 
proběhl podle časového harmono-
gramu, a i po celotýdenním vytrva-
lém dešti vysvitlo sluníčko a nepr-
šelo. Na závěr závodu byly vítězům 
rozdány hodnotné ceny, pan roz-
hodčí napsal velmi kladné hodno-
cení na průběh a organizaci závodu 
a my se těšíme na hojně obsazené 
akce v příštím roce. Rádi bychom 
poděkovali sponzoru akce krmivu 
Candy.

Více informací, fotky a výsledky 
najdete na www.superpes.cz.

Za Psí školu SUPERPES 
Romana Hanousková

16. – 17. 7. se konal v Holand-
sku Evropský pohár juniorů v agili-
ty, kterého se zúčastnila ze Psí školy 
Superpes Kateřina Chalušová s Gle-
dis (juniorka), dále Kristýna Šon-
ská s Jesí a Karolína Šonská s Mi-
nim (děti). Na toto evropské klání 
se děvčata probojovala po kvalifi kač-
ních závodech do reprezentace, kde 
svými výkony přesvědčila rozhodčí, 
že jsou spolehlivou silou do české-
ho týmu. Kvalifi kace třech mládež-
nic z jednoho kynologického cvičiš-
tě je skutečně ojedinělá, na děvčata 
jsme velmi pyšní a tento úspěch je 
zásluhou hlavně trenérky Jany Fry-
drychové. 

V Holandsku ze všech Čechů ná-
sledně nejvíce zazářila Kateřina Cha-
lušová s Gledis, které se umístily 
na 2. místě a tím se staly vicemistry-
němi Evropy! Velmi úspěšná byla 

i děvčata Šonských, která se umís-
tila v součtu na 16. a 17. místě. 
Katce Chalušové se dařilo i v nemé-
ně prestižní soutěži družstev, kde 
jejich družstvo získalo prvenství 
a tím si domů odvezli titul Mistři 
Evropy v kategorii družstev pro Čes-
kou republiku! Katka svoje umě-
ní potvrdila i na Mezinárodním mi-
strovství juniorů, které se konalo 
5. – 7. 8. v Maďarsku (na tento závod 
se opět musela kvalifi kovat), kde se 
opět v kategorii jednotlivců umístila 
na 2. místě!

Kačka a dvojčata Šonských by 
se ale závodů nemohla zúčastnit 
bez fi nanční podpory města Lysá 
nad Labem. Proto děkujeme městu 
a přejeme mládežníkům další úspě-
chy!

Za Psí školu SUPERPES 
Romana Hanousková

V Superpsovi máme vícemistryni Evropy!

V ZKO Lysá nad Labem, Za kru-
hovkou v Litoli, jsme před dvě-
ma lety začali cvičit agility. Agili-
ty je sport pro psy podobný koňské-
mu parkuru, který může dělat úplně 
každý s jakýmkoliv psem. Cílem je, 
aby psovod se svým psem překonal 
trať s překážkami ve správném smě-
ru a pořadí, bez chyb a v co nejlep-
ším čase. První rok jsme se učili jak 
správně skákat překážky, a to nejen 
v praxi, ale také jsme studovali z kní-
žek. Takové byly naše těžké začátky. 
Na trénink agility nás pravidelně do-
chází 10 týmů (tým - psovod a pes) 
a někdy přijdou i další členové ZKO, 
si jen tak zaskákat. Scházíme se ve 
čtvrtek a v neděli pod vedením Vero-
niky Pivoňkové, která je velice trpě-
livá. Trénuje s námi jednotlivé úse-
ky parkuru, ale také samotnou tech-
niku vedení psa na překážky. Letos 
jsme se rozhodli, že už je na čase za-
čít závodit a nabírat nové poznatky 
od zkušených závodníků. Naše první 
závody se konaly dne 30. 4. na ZKO 

Pňov. Jely jsme tři dámské týmy 
a přivezly jsme si 5 zlatých medailí 
a z úspěchů jsme měly takovou ra-
dost, že jsme byly odhodlané zú-
častnit se dalších závodů. A tak 
jsme vyrazily dne 5. 6. na dal-
ší závody tentokrát do ZKO Nym-
burk. Ten den bylo asi tak 30°C, 
a tak jsme ve dvou na medai-
le nedosáhly, ale to nás neodradilo 
a jely jsme na další závod opět do 
ZKO Pňov, který se konal dne 18. 6. 
Tam nám celý den propršelo a ješ-
tě byl do dráhy zařazen slalom, na 
který jsme nebyly připraveny. Avšak 
i přes úskalí deště a těžké dráhy jsme 
ve třech získaly 1 medaili. Na další 
závody jsme se vydaly opět ve dvou 
a to do ZKO Pardubice dne 25. 6., 
kde byla hojná účast cca 70 týmů. 
I přes velké množství závodníků 
jsme si domů přivezly jednu medai-
li. Letos ještě plánujeme účastnit se 
dalších závodů a věříme, že si jednou 
tu medaili odvezeme všichni.

Veronika Šedová

1. závodní sezóna
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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 následujících hodin.
Pozor na závislost. Budete odpočítávat
dny a hodiny do další lekce.

VHODNÉ I PRO ZAČÁTEČNÍKY
A „TANEČNÍ DŘEVA“!

ROZVRH V ŘÍJNU:

•  NEDĚLE 18 – 19 h., tělocvična OA v areálu
 ZŠ J. A. Komenského (není nutná rezervace)

•  NEDĚLE 19 – 20 h., ZUMBA TONING (s činkami),
 tělocvična OA v areálu ZŠ J. A. Komenského
 (není nutná rezervace)

•  ČTVRTEK 18 – 19 h., Sokol vedle kina
 (není nutná rezervace)

Cena hodin je 70 Kč, možnost zakoupení permanentky
600 Kč/10 lekcí. Cena pro studenty 60 Kč, plus 

akce neděle obě hodiny za 120 Kč (studenti 100 Kč)

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

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

m 
obiku

ělo
cích hodin.
počítávat

KY

čna OA v areálu

Zumba víkend na Šumavě
s Romčou Hanouskovou

4. – 6. listopadu 2011
Cena zahrnuje:
• 2x ubytování v luxusním wellness a sport hotelu Jas 
 v Děpolticích na Šumavě (2-lůžkové vkusně zařízené 
 pokoje s vlastní koupelnou, BTV, ledničkou s minibarem, 
 internetovou přípojkou a telefonem. Koupelny jsou 
 vybaveny sprchovým koutem a vysoušečem vlasů.)
• plná penze ( pátek večeře – neděle oběd), včetně 
 švédských stolů k snídani, polévky k obědu a salátového 
 bufetu k večeři
• 1x welcome drink
• 1x výlet s Nordic Walking
• 1x solná jeskyně
• 3x ZUMBA (dle zájmu z toho jedna lekce Zumba Toning)

 

Další služby, které můžete využít:
• masáže (např. medová, jogurtová, zábaly, 
 masáž horkými kameny, …)
• možnost využít víceúčelové venkovní sportovní hřiště 
 (např. pro tenis, badminton, basketbal, …)
• možnost zapůjčit si horská kola

Záloha 1000 Kč je splatná Romaně Hanouskové do 13. října.
Doprava vlastními auty.

Více informací o hotelu naleznete zde: www.hotel-jas.cz

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

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

Taekwon-do
Je to tady, 

další sezó-
na za námi… 
z pohledu 
těch dříve 
narozených
 …aneb jak 

rosteme… léto se už blíží do své po-
loviny a je nevyšší čas na bilancová-
ní a nové plánování. V červnu jsme 
uzavřeli jednu kapitolu oddílu Sa-
bom a od září začínáme psát novou.

Kapitola 2010-2011
Minimálně z pohledu party dospě-

lých si můžeme blahopřát. Stále se 
rozrůstáme a vítáme ve svých řadách 
nové členy, kteří se s velkou pílí pe-
rou s jednotlivými sestavami a z no-
váčků máme už členy s bíložlutý-
mi, žlutými, žlutozelenými i zelený-
mi pásky. Jeden by nevěřil, jak prá-
vě dospělí dokážou prožívat každou 
zkoušku, jak jsou mnohem víc ner-
vózní než děti? Ano, není už úplně 
jednoduché se něco nového naučit, 
zapamatovat si to, chodit do práce 
a fungovat standardně, jak je okolím 
požadováno, ale o to víc si pak kaž-
dý krůček vpřed v podobě další bar-
vy na pásku dokážeme užít. Jenom 
se donutit alespoň jednou denně po-
přemýšlet, co je který blok, kam má 
jít úder a jak mají být ramena, o pro-
pnutí/nepropnutí kolen ani nemlu-
vě… Ale myslím, že všichni jsou se 
svými výkony spokojeni a kapitola 
2010-2011 byla úspěšně uzavřena 
posezením v hospůdce a ani bouř-
ka, při které nešel elektrický proud 
a tudíž nebyla šance získat ani vy-

branou pizzu, nám ukončení sezo-
ny nepřekazila. Podařilo se nám 
probrat vše, co nestíháme na tré-
ninku a to od rybaření, přes voj-
nu, pionýr a všechny možné skaut-
ské kroužky. By jeden nevěřil, co se 
v každém z nás skrývá talentů 
a různých osobností - vášnivý ry-
bář, aktivní politik, fotograf, taneč-
ník, námořník, ministerská kry-
sa – prostě jsme skupinka znač-
ně nesourodá, ale o to víc musí být 
pro naše trenéry sranda se nám vě-
novat (teda doufám, že si to tro-
chu užívají?) Mimochodem, v hos-

půdce zazněly plány na nějaké dal-
ší akce třeba na Moravě, tak nená-
padně připomínám?!?!

Kapitola 2011-2012
Tak to se teprve dozvíte, ale určitě 

se naučíme plno nových vychytávek, 
jak se bránit, jak si dát do těla a jak 
si udržovat svá těla v kondici… pře-
ci jenom stále platí soutěž, kdo po-
loží břicho na podlahu v sedu mezi 
nohy… Tak opatrně s tou zmrzli-
nou přes léto a pokud máte trochu 
čas, tak snad se aspoň na pár dní po-
tkáme na soustředění na Sobeňáku! 
Těším se na Vás! Pro případné zá-
jemce, vypadá to stále na středu ve-
čer, stačí sledovat tento web a neboj-
te, místo v tělocvičně ještě je a hlavní 
TAEKWON-DO je i o učení se a pře-
dávání naučeného, takže o Vás bude 
vždy dobře postaráno!

Ing. Martina Sedláčková

Pronajmu obchod na Husově 
náměstí v Lysé nad Labem

Informace na tel. čísle:
724 699 208
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 325 615 100
WWW.DIXI-WC.CZ

 PRONÁJEM: 
•MOBILNÍCH WC
•OPLOCENÍ
•   OBYTN¯CH, 
SKLADOV¯CH
A SANITÁRNÍCH 

KONTEJNERÒ

www.MONTERO.cz

široký sortiment
nábytku přímo

od výrobce!

SKLADEM

DOPRAV
A

ZDARMA

roh ulic Obchodní a V Oblouku 266, 
obchodní zóna Průhonice - Čestlice
naproti Aquaparku

intermont@intermont-nabytek.cz

Otevřeno:  PO-NE  10.00 - 20.00

PRODEJN
A

2000m
2
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NOVÉ P EDŠKOLNÍ ZA ÍZENÍ V ELÁKOVICÍCH

ZA ÍNÁME 1.9.2011
ZÁPIS JIŽ NYNÍ
www.vetrnicek.cz

 

Spodní prádlo Cornette
Ponožky Voxx a Lonka
Termoprádlo Voxx, Brubeck, Fiveseason
Kojenecký textil a dopňky, autosedačky, postýlky

Sokolská 1042, Lysá nad Labem (naproti Penny marketu)
Otevírací doba:   Po - pá    8.00 - 17.30
  So  8.00 - 11.30

NOVÉ ZIMNÍ KOLEKCE PÁNSKÉHO, DÁMSKÉHO 
A DĚTSKÉHO OBLEČENÍ ZNAČEK LOAP, NICKEL, 

BLUE SEVEN, FIVESEASON - BUNDY, KABÁTY,
SOFTSHELLOVÉ BUNDY, MIKINY, TRIČKA

TÝDEN KNIHOVEN – 15. ročník
3. 10. – 9. 10. 2011

v Městské knihovně Lysá n. L.,
více na www.knihovnalysa.cz


