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Pranostiky:
Mokrý podzim přináší 
sněživou zimu.

Den Všech svatých (1.11.) je 
poslední, který léto zahání.

Zelí naložené na sv. Kateřinu 
(25.11.), platí za nejlepší.

Listopad – cesty nemá rád.

Na sv. Josafata (12.11.)
lepší kožich nežli vata.

město Lysá nad Labem a okolí                            www.mestolysa.cz                                                           Cena: 9 Kč                                      11 /2011

Kaple sv. Simeona 
na Čihadlech

Hranolová zděná stavba s osmibokou 
věžičkou a lucernou pochází z let 1716 
- 1717. Fasáda zdobena nárožními 
pilastry s ionskými hlavicemi, uvnitř 
sklenuta kupolí.
Okolo kaple stávaly dvě sochy andělů 
a dvě kamenné lebky, vše z dílny 
M. B. Brauna. 

Územní plán města Lysé n. Labem

    SPOLEK RODÁKŮ A PŘÁTEL MĚSTA LYSÁ NAD LABEM 

     srdečně zve na 

  PŘIVÍTÁNÍ ADVENTU
  v Lysé nad Labem

v sobotu 26. 11. v 15.00 hodin na Husově náměstí
(prodej ve stáncích již od 14.00 hodin)

* kulturní program * mikulášská nadílka *
* tržiště s vánočními stánky * občerstvení *

*vyhodnocení soutěže o nejkrásnější vánoční ozdobičku* 
* rozsvícení vánočního stromu*

Co je to vlastně Územní plán? Územní plán, to 
není jen mapa města, vymalovaná střídavě různými 
barvami. Ty barevné plochy totiž určují, jakou bu-
dou mít funkci a způsob využití jednotlivé konkrétní 
části města a jeho okolí. 

Územní plán určuje, zda v dostupné vzdálenos-
ti od Vašeho domu bude nákupní středisko, ma-
teřská škola, či dětské hřiště. Územní plán určuje, 

jak bude město, ve kterém žijeme, krajina a veřejné 
prostranství kolem nás vypadat. Územní plán re-
guluje prakticky jakoukoliv stavební činnost ve 
městě a okolí, např. kde může stát rodinný dům, 
nákupní centrum, nová silnice, skladový areál ane-
bo hřiště. Lze tedy konstatovat, že Územní plán je 
jedním z nejdůležitějších městských dokumentů.

Pokračování na str. 4
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Hned dvě výročí W. A. Mozar-
ta, která si letos připomínáme, 
byla impulzem, aby byl uspořá-
dán ojedinělý koncert Hudba doby 
W. A. Mozarta za účinkování 
4 sborů a 1 symfonického orches-
tru. Mezi účinkujícími budou: 
Chrámový sbor u sv. Jana Křtite-
le v Lysé nad Labem, Smíšený pě-
vecký sbor Boleslav, Chrámový 
sbor sv. Cecílie Poděbrady, Chrá-
mový sbor Adama Michny Jindři-
chův Hradec a Mladoboleslavský 
komorní orchestr. Hudební a pě-
večtí sólisté budou z mnoha míst 
našeho, pražského i jihočeského 
kraje. Můžeme se těšit na přibliž-
ně 100 účinkujících!

Letos totiž uplynulo 255 let 
od Mozartova narození (27. 1.) 
a uplyne 220 let od jeho úmrtí 
(5. 12). Vrcholem koncertu bude 
Mozartova Missa Solemnis C-Dur 
„Missa Aulica“.  Dále zazní sklad-
ba F. J. Haydna (Te Deum) a dal-
ší skladby - přeci jen je dobré po-
nechat posluchače v napětí, takže 
více neprozradím. 

Když mluvíme o výročí, Chrá-
mový sbor u sv. Jana Křtitele 
v Lysé nad Labem, si „svou osla-
vu“ 15 let existence uspořádal le-
tos v květnu. Na koncertu se vy-
střídalo přes 40 bývalých i součas-
ných zpěváků a všichni 4 dosavad-
ní dirigenti (Ladislav Jánek, Jana 
Hrdličková, Dagmar Drahovza-
lová a současný dirigent Petr Ba-
jer). Hezky jsme si všichni zazpí-
vali, v podstatě udělali průřez na-
ším dosavadním repertoárem, od 
duchovní po světskou hudbu, od 
hudby staré mnoho století po zná-
mé hudební a fi lmové hity posled-
ních desetiletí i let. Nejvíce potě-
šující je, že po výročním koncertu 
s námi začali opět zpívat někteří 
sboristé, které jsme už měli v kate-
gorii „bývalí“ a přidávají se i úpl-
ně noví zpěváci. A to je skutečně 
příjemné, když vidíte, jak se sbor 
rozrůstá a na zkoušky chodí čím 
dál tím více nadšených lidí. Lidí, 
kteří chtějí zpívat pro radost ne-
jen svou, ale zejména všech, kteří 
si rádi sborový zpěv poslechnou. 

Přípravu koncertu věnovanému 
době Mozartově zahájilo občan-
ské sdružení SONUS z Lysé nad 
Labem již loni. (Hlavním před-
mětem činnosti je podpora Chrá-
mového sboru u sv. Jana Křtitele 
z Lysé nad Labem).  Sdružení zve 
na koncerty i jiná hudební a pě-
vecká tělesa, aby si posluchačská 

Mozart slaví koncertem v Lysé 13. 11.

veřejnost vyslechla šikovné muzi-
kanty z různých míst. Např. loni 
při koncertu Hudba doby hrabě-
te Šporka byli ozdobou muzikanti 
s hudebními nástroji doby barok-
ní (Musica Apollonica). Na pod-
zim loňského roku při koncertu 
Jazzové pohlazení v lyském kino-
sále jsme měli společnost tábor-
ského sboru DOMINO a lyského 
Jazz Orchestra. Mnozí mají v živé 
paměti i letošní vystoupení, kdy 

v rámci 1. ročníku hudebního fes-
tivalu Polabské prozpěvování na 
podiu (v Lysé i v Přerově nad La-
bem) předvedli své skvělé pěvecké 
umění zpěváci YMCA Jakoubek 
z Jindřichova Hradce. Počtem hu-
debních těles i počtem účinkují-
cích však bude nadcházející kon-
cert rekordní. 

Pokud byste rádi slyšeli nádher-
ná díla Mozartova a jiných v po-
dání skutečně velkého pěvecké-

ho a hudebního tělesa, přijďte na 
koncert Hudba doby W. A. Mo-
zarta do kostela sv. Jana Křtitele 
v Lysé n. L. v neděli 13. listopadu 
od 16.00 hodin. Předprodej vstu-
penek již probíhá, více informací 
na plakátech nebo na www.chra-
movysborlysa.cz.

Za o.s. SONUS a Chrámový 
sbor u sv. Jana Křtitele 

v Lysé nad Labem 
Pavel Jílek
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Informace z jednání rady a zastupitelstva města
18. jednání rady města se kona-

lo 20. 9. 2011. Program obsahoval 
22 bodů ke schválení, z toho se dob-
rá polovina týkala bytových záleži-
tostí. První tři body však byly věno-
vány veřejným zakázkám. V prvním 
z nich šlo o stanovení kritérií na vý-
běr dodavatele akce „Komunikace 
v ulici Lom“. Hodnotit se budou 
cena včetně DPH (váha kritéria 
60 %), termín dokončení (30 %) 
a platební podmínky (10 %). V bodu 
2 se již vybíral dodavatel, konkrét-
ně dodavatel projektové dokumen-
tace k územnímu řízení a vodohos-
podářskému povolení pro kanaliza-
ci ve Dvorcích. Na zakázku dorazi-
lo 7 nabídek, rada si vybrala fi rmu 
Stavokomplet-Projekce ze Staré Bo-
leslavi, která dokumentaci dodá za 
72 tis. Kč včetně DPH. Nejdražší na-
bídnutá cena od jedné z fi rem byla 
307 tis. Kč.  

Další veřejnou zakázkou byla 
oprava výtluků tryskovou metodou 
PATCH. Tři nabídky byly vzácně vy-
rovnané: od 3,4 do 3,8 tis. Kč za tunu 
materiálu. Rada si vybrala tentokrát 
tu nejdražší fi rmu, a sice AD-OK 
Ouvín-Kryšpín z Nového Bydžova. 
Jejich trumfem je spolehlivost a ově-
řená záruka na 4 roky.

Přes bytové záležitosti se přenese-
me k bodu č. 17, v němž byl předlo-
žen návrh na opravu výtahu ve vesti-
bulu haly ČD. Pokud bude schvále-
na úprava rozpočtu v zastupitelstvu 
19. 10. 2011, objedná a zaplatí opra-
vu město. Opravu za 49 tis. Kč včet-
ně DPH provede fi rma OTIS z Břec-
lavi. Také v dalším bodu byl vybírán 
dodavatel, který odstraní vlhkost ze 
suterénu ZŠ B. Hrozného čp. 12 (rů-
žová škola). Rada města vybrala fi r-
mu Dlažba Vysoké Mýto. U nich se 
projevila asi nejlepší znalost místní-
ho prostředí, protože jsou dodava-
telem celkové revitalizace náměs-
tí. Firma nabídla cenu 930 tis. Kč, 
zakázka závisí na úpravě rozpočtu 
na říjnovém zastupitelstvu. V bodu 
č. 19 byl schválen návrh úprav roz-
počtu pro zastupitelstvo a v bodu č. 
20 rada města jmenovala členy škol-
ských rad za zřizovatele na volební 
období 2011-2014. V bodu č. 21 byl 
schválen seznam žadatelů, kteří do-
stanou půjčku z Fondu rozvoje byd-
lení v celkové výši 856 tis. Kč. V po-
sledním bodu rada vzala na vědomí 
zápis ze stavební komise ze začátku 
září.

Závěrečná diskuse byla tentokrá-
te docela obsáhlá a byla věnována 
koncepčním záležitostem při roz-

voji města. Pan starosta informoval 
o jednání s předsedou stavební ko-
mise p. Bláhou o postupu při výstav-
bě obchvatu a problémech s výku-
pem pozemků, dále o jednání s Čes-
kou komorou architektů, která při-
slíbila pomoc při soutěži o architek-
tonické ztvárnění Husova náměstí, 
o dopravní obslužnosti. Největší část 
diskuse byla věnována čerstvým do-
jmům z veřejného projednávání za-
dání nového územního plánu. Pro 
lepší informovanost natočí TV Ma-
nola rozhovor s panem architektem 
Koubkem, který se zaměří na nejdů-
ležitější body, které lze vysledovat ve 
více než dvou stovkách podnětů, kte-
ré na toto téma dorazily na radnici 
od občanů.

19. jednání rady města se kona-
lo 4. 10. 2011. Program osahoval 
33 bodů ke schválení, třetinu tvoři-
la věcná břemena a třetinu pozem-
kové a bytové záležitosti. Úvodním 
bodem bylo schválení úpravy roz-
počtu města, a to kvůli rekonstruk-
ci jižního chodníku na Husově ná-
městí. Důvodem jsou vícepráce 
a přibývající mobiliář oproti pů-
vodnímu projektu, což dílo prodra-
ží skoro o 380 tis. Kč na celkových 
1,3 mil. Kč. V bodu č. 2 se vybíral 
dodavatel projektové dokumentace 
k vodohospodářskému povolení na 
kanalizaci v Byšičkách. Na veřejnou 
zakázku dorazilo 9 nabídek; rada 
města vybrala tu od Stavokompletu-
Projekce ze Staré Boleslavi za nabíd-
nutou cenu 220 tis. Kč včetně DPH. 
Nejdražší nabídka byla za cenu 
600 tis. Kč.

Bod č. 3 přinesl opakovanou na-
bídku na vytvoření 5 parkovacích 
míst, která jsou podmínkou pro re-
konstrukci domu čp. 219 v Masa-
rykově ulici. Nový zahraniční maji-
tel této nemovitosti zde chce vytvo-
řit určité nákupní centrum a potřeb-
ná místa pro parkování by vyřešil fi -
nančním příspěvkem na vybudová-
ní parkovacích míst v jiných částech 
města. Rada nabídku nepřijala, pro-
tože problém parkování v Masaryko-
vě ulici by fi nance nevyřešily.

Milým zpestřením v polovině pro-
gramu bylo setkání rady města se 
seniory, kteří se dostavili na radnici 
v rámci Dne seniorů. Delegaci vedli 
paní Třísková, ředitelka Centra soci-
álních služeb Poděbrady a pan Mgr. 
Hendrich, ředitel Domova Na Zám-
ku. Půlhodinka příjemných rozho-
vorů byla zakončena společným fo-
tografováním do kroniky.

Delší diskuse byla věnována bodu 

č. 20, v němž se opakovaně jedna-
lo o Pravidlech uzavírání nájemních 
smluv k bytům ve vlastnictví města. 
Tomuto bodu se dlouhodobě věno-
vala bytová komise v čele s panem 
Bc. Petrem Eliškou, v radě měs-
ta asi největší díl práce odvedl pan 
Mgr. Petr Kopecký. Pravidla již re-
spektují novelu občanského zákoní-
ku s účinností od 1. 11. 2011. Pravi-
dla vytvářejí právní rámec pro přidě-
lování bytů tak, aby se systémově vy-
loučily subjektivní vlivy při rozhodo-
vání, komu bude který byt přidělen. 
Pravidla přejímají i sankce, např. při 
neschváleném podnájmu penaliza-
ce až 100 tis. Kč a okamžité ukonče-
ní nájmu.

V bodu č. 25 rada města schválila 
obecně závaznou vyhlášku o stano-
vení spádových obvodů základních 
škol. Podrobnější informace budou 
zveřejněny po schválení vyhlášky 
v říjnovém zastupitelstvu. V dalším 
bodu rada vzala na vědomí zápis 
z jednání sociální a zdravotní komise 
a v bodu následujícím byly schvále-
ny příspěvky z Charitativního fondu: 
5 tis. Kč pro občanské sdružení Ba-
bybox na provoz zařízení a 5 tis. Kč 
pro Linku bezpečí.

V bodu č. 28 byla rada informo-
vána o postupu prací při revitaliza-
ci nám. B. Hrozného. Na základě 
požadavků členů zastupitelstva byl 
projekt upraven, tím dojde k navýše-
ní ceny díla a říjnové zastupitelstvo 
by toto zvýšení mělo schválit. Bod č. 
29 byl věnován otázce, kdo bude vy-
bírat zařizovací předměty pro budo-
vanou MŠ v Brandlově ulici. Po dis-
kusi byla tímto úkolem pověřena 
paní ředitelka Rambousková s ter-
mínem do 10. listopadu. V bodu č. 
31 se rada města zabývala podnětem 
některých občanů, kteří žádají infor-
maci o záměrech zástavby v centru 
města v horizontu 20 let. Odpověď 
bude schvalovat říjnové zastupitel-
stvo. V dalším bodu obdrželi členo-
vé rady konečné znění strategické-
ho plánu a také v tomto případě má 
konečné slovo říjnové zastupitelstvo. 
Posledním bodem ke schválení byl 
návrh programu zastupitelstva. 

Závěrečná diskuse byla krátká 
a hlavním bodem bylo sdělení pana 
starosty, že přizvaným hostem na za-
stupitelstvu bude pan Ing.arch. Mi-
chal Šourek ze společnosti MS De-
velopment, který podá informaci 
o vývoji projektu Zåhrada. 

20. jednání rady města se kona-
lo 18. 10. 2011. Více než polovinu tří 
desítek bodů programu tvořily byto-

vé a pozemkové záležitosti a návr-
hy věcných břemen při výstavbě in-
ženýrských sítí. Z nich vybírám bod 
č. 3, v němž rada města projednáva-
la zveřejnění prodeje obecních po-
zemků v Drážkách. Ze tří pozem-
ků vyvolal největší diskusi ten nej-
větší z nich o výměře přes 1 800 m2. 
Diskutovalo se, zda takto velký po-
zemek je prodejný a za jakou cenu. 
Nakonec byl zvolen určitý kompro-
mis – rada města doporučí zastupi-
telstvu, aby si město pozemek zatím 
ponechalo, např. na zřízení dětského 
hřiště v budoucí rozsáhlé čtvrti ro-
dinných domů. Zajímavý byl i bod 
č. 14, kde se rada opakovaně zabýva-
la vyhodnocením veřejné zakázky na 
nejvýhodnějšího dodavatele elektric-
ké energie pro město. Určitě se jed-
ná o lukrativní zakázku, protože ná-
klady na elektřinu činí ročně 4,5 mil. 
Kč. Do předchozího výběrového ří-
zení se přihlásily 3 fi rmy, ale na do-
poručení hodnotící komise, že nabí-
dek je málo, byla zakázka zopaková-
na. Odbor správy majetku a inves-
tic oslovil 5 dodavatelských fi rem 
a zaslal jim zadávací dokumentaci. 
K všeobecnému překvapení však na-
bídku zaslala jediná fi rma, a to stá-
vající dodavatel ČEZ Distribuce, 
a tak hodnotící komise měla rychle 
hotovo. Celá věc však má dobrý ko-
nec, protože dodavatel nabídl roční 
cenu o 242 tis. Kč nižší než stávající 
smluvní cena, a tak by úspora měla 
činit asi 5 %.

V pořadí sedmnáctý bod – plán 
zimní údržby – připomněl, že se 
zima hlásí o slovo. V plánu je uve-
deno rozdělení místních komu-
nikací do 4 kategorií a chodní-
ků do 2 kategorií, je časově roz-
lišeno jejich uklízení a stano-
vena doba, do kdy budou ko-
munikace uklizeny a posypány, 
a to „po ukončení spadu sněhu“. 
Součástí tohoto bodu je i nařízení 
města, které jmenovitě určuje, kte-
ré komunikace a chodníky se neu-
klízejí – je to upozornění pro obča-
ny, aby zde v zimním období dbali 
zvýšené opatrnosti a nespoléhali se 
na to, že „to město zařídí“. V bodu 
č.18 rada vzala na vědomí zprávu 
o činnosti Školské rady ZŠ B. 
Hrozného. Další bod přinesl po-
těšující informaci, že město získa-
lo dotaci 600 tis. Kč z Fondu kul-
tury a obnovy památek Středočes-
kého kraje. 

Polovinu částky rada věnovala na 
vybavení dětských hřišť novými her-
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ními prvky ( většina by měla jít do 
Litole), druhá polovina bude na vý-
robu kopií kamenných váz, které 
zdobí ohradní zeď v Zámecké ulici. 
V bodu č. 20 se rada seznámila s ná-
vrhem odboru školství a kultury, jaké 
by měly být kompenzace za případ-
né snížení poplatku ze vstupného, 
odváděného Výstavištěm do poklad-
ny města. Dosavadní výše činí 15 % 
z vybraného vstupného. Konečné 
slovo v tomto případě má ale zastu-
pitelstvo. 

Body č. 22 a 23 byly dalším při-
pomenutím blížících se vánoč-
ních svátků. V prvním z nich byl 
schválen nákup vánočních balíč-
ků a květin pro seniory, umístěné 
v Domově na Zámku, a příspěvek 
pro děti v dětských domovech. 
Členové rady již tradičně navštíví 
seniory začátkem prosince a dár-
ky jim osobně předají. Další akcí 
pro seniory bude předvánoční se-
tkání v Kulturním domě Milovi-
ce, kde by měl vystoupit zpěvák 
Josef Zíma. O případném finanč-
ním podílu města na nákladech 
akce se bude ještě jednat s milo-
vickou radnicí.

Vloženým bodem bylo schválení 
stavebních uzávěr, které platí v ně-
kterých lokalitách města v roce 2011 
a přejdou i do roku příštího.  Důvo-
dem je příprava nového územního 
plánu.

V bodu č. 25 rada schválila fi nanč-
ní příspěvek 20 tis. Kč na listopadový 
Koncert hudby z doby W. A. Mozar-
ta, jehož se v kostele sv. Jana Křtitele 
zúčastní kolem stovky účinkujících. 
Dalším bodem bylo vyjádření pod-
nětů jednoho z občanů města k ná-
vrhu územního plánu – bude řešeno 
v rámci celkového vypořádaní pod-

nětů k ÚP. V bodu č. 27 rada města 
diskutovala k problematice čistoty 
a údržby veřejné zeleně, a to na zá-
kladě zprávy kontrolního výboru. 
Výstupem bude jednání s vedením 
fi rmy .A.S.A. o opatřeních, které po-
vedou ke zlepšení výsledků v této ob-
lasti. Součástí zprávy byl i Plán roz-
voje veřejné zeleně, který bude do-
plněn o připomínky z diskuse členů 
rady.

V bodu č. 28 rada projedna-
la zápis z Osadního výboru By-
šičky. Náměty na akce inves-
tičního rázu budou předlože-
ny při přípravě rozpočtu měs-
ta na rok 2012 a projednány 
v zastupitelstvu. Posledním bodem 
ke schválení byla výměna člena by-
tové komise – pana Čichovského 
nahradí pan Mgr. Jezdinský. 

Poté byli na jednání přizváni 
hosté – zástupci pražské společ-
nosti Realis, která připravuje za-
síťování pozemků v lokalitě Za Vo-
dárnou. Po určitém prodlení do-
chází k příznivému posunu – fi r-
ma začala s úhradou fi nanční zá-
ruky na budoucí komunikaci, jak 
je zakotveno v plánovací smlouvě z 
prosince 2009, což je signálem pro 
obnovení běžného postupu při vy-
dávání stavebních povolení a také 
významným signálem pro budoucí 
stavebníky.

Závěrečná diskuse se točila ko-
lem připravovaného výkupu pozem-
ků pro II. etapu obchvatu. Informace 
bude podána jak zastupitelstvu, tak 
i veřejnosti.

6. zasedání zastupitelstva města 
se konalo 19. 10. 2011, ale o tom si 
přečtete až v příštím čísle. 

Miloš Dvořák, tajemník MěÚ 
Lysá nad Labem

UPOZORNĚNÍ 
Městský úřad v Lysé nad Labem, odbor vnitřních věcí, oddělení 
občanských průkazů a cestovních dokladů upozorňuje občany na 
omezení možnosti podávání žádostí o občanské průkazy a cestov-
ní pasy.

Žádosti o občanské průkazy budou v Lysé nad Labem přijímány 
nejpozději do 14. 12. 2011.
Bude-li žádost podávána u nepříslušného obecního úřadu obce s rozší-
řenou působností nebo matričního úřadu, bude zpracována, pouze po-
kud bude podána nejpozději do 30. 11. 2011.
V souvislosti s přechodem na vydávání e-OP bude odstávka systému 
CDBP mít vliv i na zpracování žádostí o cestovní pasy. 

Žádosti o cestovní pasy nebo předání nových pasů žadatelům bude 
možné nejpozději do 19. 12. 2011.

Od 20.12.2011 bude následovat celková odstávka systému, který 
bude opětovně spuštěn 2. 1. 2012.

Územní plány vytváří tým od-
borníků, architektů - urbanistů ve 
složitém procesu, který může cel-
kově trvat i několik let. Tito od-
borníci jsou garancí, že správně 
vyhodnotí bonitu řešeného úze-
mí, jeho nedostatky ale i možnos-
ti a navrhnou pro řešené území to 
nejoptimálnější využití. Na druhé 
straně, právě do zpracování Územ-
ního plánu se velmi významně sna-
ží zasahovat a ovlivňovat jeho ko-
nečnou podobu lobbisté z rezor-
tů průmyslu, energetiky, dopra-
vy a obchodu, významné politické 
strany, či spekulanti na trhu s po-
zemky. Nemusí to být pravidlem, je 
ale známo množství případů, kdy 
projektant těmto tlakům podleh-
ne. Potom se například může stát, 
že v lese za obytnou zónou, ve kte-
ré bydlíte a kde byl vždy plánován 
lesopark s kulturně rekreačním vy-
užitím, se najednou staví spalov-
na komunálního odpadu, či mon-
tážní hala.

Během územního plánování má 
však každý občan možnost vzná-
šet připomínky nebo námitky a tím 
se aktivně zapojit do rozhodování o 
svém blízkém i vzdálenějším okolí. 
Je proto v zájmu všech občanů, aby 
se aktivně zajímali o všechny infor-
mace, které lze v průběhu zpracová-
ní Územního plánu získat.

V Lysé nad Labem se dne 
31. 8. 2011 konalo v kině Luft ve-
řejné projednání konceptu Územ-
ního plánu Lysé nad Labem za 
účasti cca 100 přítomných občanů. 
Zpracovatel Územního plánu pan 
Ing.arch. Koubek spolu s paní 
Ing. Morávkovou představi-
li občanům jak záměry, které 
byly v ÚP uplatněny, tak samotný 
návrh konceptu Územního plánu. 
V následné obšírné diskuzi, kte-
rá trvala až do 20.00 hodin odpo-
vídali zpracovatelé ÚP na dota-
zy přítomných. Z aktivního pří-
stupu tázajících vyplývá, že ob-
čané Lysé nad Labem žijí v tomto 
městě rádi, líbí se jim tady a pokud 
v našem městě budou naplánovány 
nějaké změny, musí to být změny, 
které jednoznačně povedou k dal-
šímu zkvalitnění života v Lysé nad 
Labem.

Dle názoru většiny diskutujících 
občanů, ne všechna řešení a změ-
ny, navrhované v konceptu Územ-
ního plánu Lysé nad Labem pove-
dou ke zkvalitnění života obyvatel 
našeho města.

Protože s některými řešeními 
v návrhu koncepce ÚP vyslovilo 
nesouhlas značné množství obča-
nů našeho města, byl tento nesou-
hlas uplatněn formou Věcně shod-
né připomínky. Pokud tuto věcně 
shodnou připomínku podepíše mi-
nimálně 200 občanů Lysé nad La-
bem, stává se tato připomínka ná-
mitkou, se kterou by se řešitel pro-
jektu již měl vážně zabývat.

V termínu do 15. 9. 2011 byly na 
stavební úřad podány tyto námitky 
a připomínky:

1.  Nesouhlas s asanací (demoli-
 cí) budovy kina na Husově ná-
 městí.  Podepsalo 327 občanů.
2.  Nesouhlas s plánem zastavění 
 plochy Husova náměstí. Pode-
 psalo 340 občanů.
3.  Územní plán nebere v úvahu 
 potřebu bezpečné cyklistické
 dopravy ani potřebu vybudování
 systému cyklotras, které by 
 spojily významné turistické cíle 
 v  Lysé nad Labem a okolí. Po-
 depsalo 302 občanů.
4.  Nesouhlas s přeložením komu-
 nikace II. třídy č. 331 v úseku 
 Vinička – Dvorce. Podepsalo 
 248 občanů.
5.  Nesouhlas se zastavěním ploch 
 v lokalitě Nová Litol (na západ 
 od areálu ARS Altmann) a plo-
 chy 51c v lokalitě Hrabanov.  
 Podepsalo 266 občanů. 
6.  Nesouhlas s výstavbou severo-
 západního obchvatu města po-
 blíž lokality Hrabanovská čer-
 nava. Podepsalo 267 občanů. 
 7.  Nesouhlas s využitím areálu 
 bývalého cukrovaru v Litoli 
 v rámci nového ÚP pro prů-
 myslovou zónu (lehká výroba 
 a sklady). Podepsalo 254 obča-
 nů.
8.  Nesouhlas s vybudováním ná-
 kladního přístavu – plocha 27, 
 nové vlečky a plavební komory.  
 Podepsalo 314 občanů.
9.  Nesouhlas se zastavěním ploch 
 7, 8, 52 v lokalitě K Milovicím 
 prodejnami marketového typu 
 a požadavek, aby uvedené loka-
 lity byly v územním plánu uve-
 deny jako nezastavitelné plochy.   
 Podepsalo 167 občanů.
10. Nesouhlas se zrušením zahrád-
 kářské kolonie na sídlišti II (dle 
 územního plánu lokality 4a, P4b 
 a P4c, asanační kód A8). Pode-
 psalo 226 občanů.

Územní plán města Lysé n. Labem
Pokračování ze str. 1

Pokračování na str. 5
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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

Upozornění řidičům

11. Požadavek, aby níže uvedené 
 stávající parkové plochy byly 
 zaneseny v ÚP jako veřejná pro-
 stranství s převahou ozelenění 
 a aby v textu ÚP byly uvedeny 
 jako nezastavitelné plochy: 
 Parková plocha Masarykova 
 (u Penny naproti poště), Par-
 ková plocha Zámecká, Parková 
 plocha Škrétova (evangelický
 hřbitov), Náves Byšičky, Par-
 ková plocha židovský hřbitov, 
 Parkové plochy U Křížku, Park 
 Školního náměstí, Havlíčkovo
 náměstí, Parková plocha Huso-
 vo náměstí, Parková plocha 
 Družstevní, Dobrovského sady, 
 Parková plocha Na vysoké mezi, 
 Parková plocha Na zemské 
 stezce, Parková plocha Dvořá-
 kova, Parková plocha Sídliště 
 sever, Parková plocha Na písku.  
 Podepsalo 330 občanů.
12.  Požadavek provedení posouze-
 ní vlivů Územního plánu na na-
 turové lokality konkrétně EVL

 Hrabanovská Černava, EVL 
 Káraný – Hrabáčkovy tůně 
 a EVL Písčina u Byšiček. Pode-
 psalo 113 občanů.
13.  Požadavek na vyhodnocení vli-
 vu navrhovaného konceptu 
 Územního plánu na životní pro-
 středí. Podepsalo 117 občanů.

Kromě výše uvedených, byly jiný-
mi skupinami občanů a občanskými 
sdruženími podány další připomín-
ky v celkovém počtu 204. Vysoký po-
čet uplatněných námitek a připomí-
nek a celkový počet podepsaných 
občanů svědčí o jednom: navrhova-
ný koncept Územního plánu Lysé 
nad Labem neodpovídá představám 
občanů o tom, jak by mělo fungovat 
a vypadat město, ve kterém žijí.

O problematice jednotlivých ná-
mitek a připomínek budeme obča-
ny Lysé nad Labem postupně infor-
movat.

Ing. Zdeněk Osvald
Ing. Jitka Fialová

Pokračování ze str. 4

Jak to bylo, aneb PRAVDA
o postupu výstavby DD v Lysé

Vážení spoluobčané,
v Listech č. 10/2011 jste byli se-

známeni s dopisem paní místosta-
rostky na pana hejtmana Středočes-
kého kraje a odpověď na něj od pí. 
radní Mgr. Jentschové-Stöcklové. 
To, co bylo zveřejněno, je bohužel 
část pravdy. Jak se jistě pamatujete, 
se záměrem vystavět nový DD po-
čítal původní Územní plán v Litoli, 
na pozemcích U Borku.  Následné 
vedení města odstoupilo od toho-
to plánu (MOP+ODS tehdy uvádě-
li, že by tam byli důchodci jako vy-
děděnci, daleko od města – přičemž 
cca 75 až 80% jsou lidé méně po-
hybliví, většinou upoutaní na lůžko) 
a tak nám tam vyrostlo Podnikatel-
ské baroko a pár rodinných dom-
ků. Jiný pozemek město nezajis-
tilo. Vzhledem k aktuální potře-
bě vybudování nového DD se ve-
dení města rozhodlo umístit jeho 
stavbu do parku, kde byla zatím ve-
řejná zeleň. Nic proti tomu. Pro-
blém vznikl s jeho schválením 
a orientací budovy. Od té doby 
bylo navrženo několik variant, zví-
tězila bohužel varianta v prosto-
ru od Jedličkova domu - budovy 
č. 13 na nám. B. Hrozného až po 
Školní náměstí. Část pozemku kou-
pilo město a předalo je zdarma kra-
ji. Po zpracování projektu a zaháje-

ní stavebního řízení došlo k protes-
tům občanů zde bydlících, zejmé-
na majitelů a spolumajitelů domů 
v Komenského ulici (pí. Hallma-
nová, rodina Procházkových) a na 
Školním náměstí (pí. Grábnerová, 
rodina pana Nováka), které vyústi-
lo až k podání žaloby těchto občanů 
proti výstavbě, které se táhne do-
dnes a nevidno konce.

Jak se jistě pamatujte, tak pod 
záštitou KSČM v Lysé nad Labem 
se konala podpisová akce občanů 
a petiční výbor předal na jaře více 
jak 1100 podpisů na kraj panu 
hejtmanovi (tehdy šlo i o dostav-
bu obchvatu). Odezva byla z kraje 
minimální. Delegaci přijal náměs-
tek hejtmana pan Ing. Petera v za-
stoupení pana hejtmana, kraj oslo-
vil vedení města, ale o dalším postu-
pu jsme se do té doby mnoho nedo-
zvěděli ani my, zastupitelé. Když to 
trvalo dlouho a dotazy občanů se 
množily, tak jsme celou záležitost 
urgovali a sjednali si schůzku s pa-
nem náměstkem. Jednání se kona-
lo v Nymburce a panu náměstkovi 
jsme pro informaci předali nabíd-
kový projekt – levnější variantu ob-
jektu asi o 60 mil. Kč. Pan náměs-
tek veškeré dokumenty přijal a do-
poručil nám, abychom se obráti-
li přímo na radní pro sociální věci, 

paní Mgr. Stöcklovou, která podle 
něho měla vědět, jak probíhá sou-
časné soudní řízení s tím, že ji bude 
o našich návrzích informovat.

To jsme bezprostředně po jed-
nání učinili a na jednání ZM dne 
29. 6. 2011 předložili z časových 
důvodů dodatečně samostatný ma-
teriál včetně návrhu dopisu na Kraj-
ský úřad, vyhodnocující součas-
ný stav jednání a navrhli usnese-
ní ZM, ve kterém se ukládalo RM, 
aby znovu oslovila kraj a zabránilo 
se tak zbytečným fámám o zrušení 
výstavby v Lysé n/L, které se již ob-
jevovaly i v denním tisku.  Z diskuze 
na jednání ZM bylo zřejmé, že ve-
dení města nemá příliš zájem o dal-
ší jednání, proto se nakonec ujala 
zpracování a zaslání dopisu na kraj 
paní místostarostka. Mezi tím nám 
bylo podivné, proč nám paní rad-
ní z kraje neodpovídá na naši vý-
zvu o setkání. K tomuto setkání na-
konec došlo, ale až po návštěvě kra-
je vedením našeho města a násled-
né zaslání jeho odpovědi na město. 
Závěry jsou prakticky totožné. DD 
kraj stavět v dohledné době nebu-
de, nejen z důvodu stále probíhají-
cího soudního sporu, ale vzhledem 
k tomu, že na stavbu v tomto rozsa-
hu cca 190 mil. Kč v cenách 2011 
již nezbyly žádné fi nanční prostřed-
ky. Se znalostí obtížné situace v DD 
pro jeho klienty a obsluhující per-
sonál jsme se pokusili najít ales-
poň soukromého investora, který 
by přeci jen částečně pokryl potře-
by města a jeho nejbližšího okolí. 
To je nyní v jednání. Jednáme také 
s majiteli domů, kteří podali žalo-
bu, o její stažení anebo řešení jejich 
požadavků jiným způsobem. Obča-
né, kteří podali žalobu, ji podali pře-
devším s ohledem na jimi sdělova-
nou skutečnost, arogantního jed-
nání některých představitelů měs-
ta v době přípravy projektu a býva-

lého vedení DD. To je pravděpodob-
ně hlavní příčina současné situace. 
Od současného vedení města jsme 
bohužel neobdrželi nikdy žádný zá-
znam z jednání s těmito občany, na-
tož jejich výsledky. V současné době 
již víme, že dva majitelé by své ob-
jekty byli ochotni prodat. Uvidíme, 
jak jednání budou pokračovat.

Paradoxem je, že na tomto jed-
nání ZM jsme byli současně veřej-
ně obviněni panem Ing. Firmanem, 
že naše aktivity jsou podivné a moh-
li by i zakládat podezření na ko-
rupční jednání tj., pokud se snaží-
me, aby ve městě DD postaven byl. 
Bylo by to celé k smíchu, kdyby pan 
Ing. Firman v roce 2008 nebyl strůj-
cem schválení řízení na výstavbu 
v bývalém areálu Fruty v hodno-
tě cca 900 mil. Kč, který bez výbě-
rového řízení získala soukromá fi r-
ma MS development a odborem 
dozoru a kontroly MV nebyl na-
zván tento postup jako zcela stan-
dardní s doporučením řízení opako-
vat, což se bohužel nestalo a nako-
nec byly zasíťované pozemky v cen-
tru města předprodány v budoucích 
smlouvách této fi rmě za směšných 
1200,- Kč/m2. Zde nebyla dodrže-
na ani námi prosazovaná původní 
podmínka výstavby nejprve občan-
ské vybavenosti města a následně 
pak, po jejím zkolaudování, výstav-
ba bytových domů. 

Pokud dojde k výraznějším posu-
nům v záležitosti případné výstavby 
DD, tak Vás budeme informovat. 
Výstavba parku pro seniory i pří-
padným soukromým subjektem je 
v návrhu priorit, vyplývajících z již 
prosazeného zpracování Strategic-
kého plánu rozvoje města do roku 
2030.

Tomáš Sedláček,
zastupitel za KDU-ČSL

Ing. Petr Gregor,
zastupitel, bezpartijní za KSČM
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Jedná se o investiční akci In-
tenzifi kace mechanicko-biologic-
ké ČOV na výhledovou kapacitu 
15 000 EO. Realizací toho-
to projektu bude umožněna eli-
minace znečištění u ukazatele 
CHSKCr na úrovni 222,35 t/rok,
ukazatele NL 134,08 t/rok, 
ukazatele P-celk 3,74 t/rok 
a ukazatele N-celk 22,41 t/rok.

Tento projekt je spolufi nanco-
ván Evropskou unií – Fondem 
soudržnosti a Státním fondem ži-
votního prostředí ČR v rámci Ope-
račního programu Životního pro-
středí.

Datum zahájení realizace projek-
tu: 1. 9. 2011, datum ukončení reali-
zace projektu: 4. 8. 2013.

Celkové uznatelné náklady: 
97 983.987 Kč z toho dotace EU 
z OPŽP: 83 286 389 Kč (85 %), 
dotace SFŽP ČR/státního rozpoč-
tu: 4.899.199 Kč (5 %) a příspěvek 
příjemce dotace Města Lysá nad La-
bem: 9.798.399 Kč (10 %).

Řídícím orgánem je Ministerstvo 
životního prostředí, zprostředkují-
cím subjektem je Státní fond životní-
ho prostředí ČR a příjemcem dotace 
je Město Lysá nad Labem. Realizač-
ní fi rmou je Sdružení Lysá (vedou-
cím sdružení je spol. CGM Czech 
a.s.).

Stručný popis stávajícího stavu:
V souvislosti s neustále se 

zpřísňujícími legislativními po-
žadavky na složení finálního od-
toku vykazuje ČOV Lysá nad La-
bem nedostatečnou látkovou 
a hydraulickou kapacitu. ČOV 
Lysá nad Labem eliminuje zne-
čištění z odpadních vod převáž-
ně splaškového charakteru pro-
dukovaného cca 10 000 obyva-
teli. Odpadní vody jsou ve stá-
vající lince hrubě předčišťo-
vány, následně přiváděny do 
stupně primární sedimentace 
a posléze do biologického stupně 
ČOV. Vyprodukovaný směsný kal 
je podrobovan studené anaerobní 
stabilizaci a po odvodnění dále ří-
zeně likvidován.

Stupeň hrubého předčištění se-
stává z jemných strojně čištěných 
česlí a vertikálního lapáku písku, 
stupeň primární sedimentace za-
hrnuje dvojici kruhových horizon-

tálně protékaných usazovacích ná-
drží. Biologický stupeň ČOV je 
tvořen paralelně protékanou dvoji-
cí linek aktivačního R-D-N proce-
su a dvojicí kruhových horizontál-
ně protékaných dosazovacích ná-
drží. Kalové hospodářství je tvoře-
no dvojicí uskladňovacích nádrží 
a strojním odvodňováním usklad-
něného kalu. Recipientem ČOV je 
Litolská svodnice a následně řeka 
Labe.

Popis koncepce rekonstrukce 
a intenzifi kace:

Koncepce intenzifi kace stávající 
technologické linky ČOV Lysá nad 
Labem představuje zásadní zásah 
a kompletní přestavbu celého exis-
tujícího uspořádání. V rámci rekon-
strukce a intenzifi kace budou realizo-
vány následující činnosti a opatření:

Stavebně upraven a kompletně 
strojně-technologicky bude repa-
sován objekt hrubého předčištění 
odpadních vod.
Stupeň primární sedimentace 
bude s ohledem na fyzický stav, 
velikostní kategorii ČOV a potře-
bu zachování organického sub-
strátu pro biologickou denitrifi ka-
ci zrušen.
Stávající čerpací stanice odpad-
ních vod bude modifi kována pro 
účely intenzifi kace následného 
biologického stupně.
U aktivačního procesu budou roz-
šířeny dostupné objemy takovým 
způsobem, aby došlo k navýše-
ní jak denitrifi kačních, tak nitrifi -
kačních sekcí systému. Intenzifi -
kace aktivačního procesu bude re-
alizována se zohledněním potře-
by dosažení požadované výhledo-
vé kvality odtoku, zvýšení kapaci-
ty a maximálního možného vyu-
žití stávajících stavebních objek-
tů. Stávající aktivační R-D-N pro-
ces bude modifi kován na účinněj-
ší D-R-D-N proces.
Systém bude rozšířen o technolo-
gii zvýšené eliminace sloučení fos-
foru jejich simultánním srážením.
Existující dvojice dosazovacích 
nádrží bude rozšířena o třetí iden-
tickou dosazovací nádrž. V této 
souvislosti bude vybudován nový 
rozdělovací objekt na nátoku do 
dosazovacích nádrží a nová čerpa-
cí stanice vratného kalu.

U stupně kalového hospodářství 
bude stávající koncepce gravitač-
ního zahuštění a studené anae-
robní stabilizace směsného kalu 
nahrazena koncepcí strojního za-
huštění přebytečného aktivované-
ho kalu s následnou aerobní stabi-
lizací. Aerobně stabilizovaný kal 
bude odvodňován na novém od-
vodňovacím zařízení.
Instalován bude kompletně nový 
systém měření a regulace, zahr-
nující automatické řízení dodávky 
vzduchu do aktivačního procesu 

Zahájení investiční akce Intenzifi kace ČOV Lysá n. L.

E V R O P S K Á  U N I E

Fond soudržnosti I Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,

vzduch a přírodu

a automatické řízení velikosti re-
cirkulace vratného kalu a vizua-
lizaci systému s dálkovým přeno-
sem do dispečinku provozovatele.

Navržená opatření umožní účin-
nou eliminaci všech sledovaných 
ukazatelů znečištění z přiváděných 
odpadních vod a zároveň zajistí pro-
voz na technické úrovni odpovídají-
cí současnému standardu v dané ob-
lasti.

Jana Javorčíková, projektový 
manažer Město Lysá n. L.

Krimi střípky
Dne 16. 9. 2011 v 11.15 hodin 

bylo přijato telefonické oznáme-
ní dopravní nehody, která se stala 
v ulici Sojovická. Strážníci na 
místě zjistili dopravní nehodu 
dvou osobních automobilů v uli-
ci Sojovická, která se obešla bez 
vážnějšího zranění. Dle před-
běžného zjištění se 53 letý řidič 
osobního automobilu typu Škoda 
pickup plně nevěnoval řízení mo-
torového vozidla a narazil do sto-
jícího vozidla, jehož 33 letá řidič-
ka čekala, než odbočí vozidlo sto-
jící před ní. Na místo byla vyslá-
na Policie ČR i RZS, jelikož řidič-

ka si stěžovala na mírnou bolest 
hlavy a krční páteře. Orientační 
dechová zkouška na přítomnost 
alkoholu u řidičů dopadla nega-
tivně. 

V nočních hodinách dne 24. 9. 
2011 v 02.45 hodin, zjistili stráž-
níci při běžné hlídkové činnosti 
volně pohozené použité injekční 
stříkačky na silnici v ulici Masa-
rykova. Strážníci tento nebezpeč-
ný odpad v celkovém počtu 4 ks 
odborně zlikvidovali. 

Luboš Zita,
zástupce ředitele MP

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

Pozvánka na deskohraní
Městská knihovna Milovice ve spolupráci s obchodem s dřevěnými 
hračkami Pinocchio - Lysá nad Labem zve všechny dětské i dospělé 
milovníky hlavolamů a společenských her v sobotu 12. listopadu 
do Kulturního domu, ul. 5.května, Milovice od 10.00 - 17.00 hodin 

na herní klání.
Opět si zde budete moci vyzkoušet spoustu známých i ne-
známých společenských her od fi rem Corfi x, Mindok, Albi, Piatnik, 

Hlavolam.net. a dalších.
Hry a hlavolamy, které si zde vyzkoušíte si zde také budete moci 

zakoupit, případně objednat. Vstup zdarma.
Věříme, že i tentokrát vám budeme moci nabídnout jen to nejlepší.
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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

V sobotu 3. prosince v 5.30 hodin odstartuje z Husova náměstí 
autobus na každoroční adventní zájezd Spolku rodáků.
Opět navštívíme jedno ze čtyř evropských měst s nejslavnějšími 
předvánočními trhy – Norimberk (dalšími jsou Amsterodam, 
Paříž a Vídeň). Už jsme tam sice před pár lety byli, ale určitě 
jsme nestihli všechno. My tam navíc svoji návštěvu zkrátíme, 
abychom popojeli do bývalého sídla císařů a biskupů Bambergu
a do barokního, rokokového a hlavně Wagnerem proslulého 
Bayreuthu s jeho nejkrásnějším divadlem Evropy. 
I zde, pokud nám silniční provoz poskytne dost času, se 
pokocháme historií a nádherou adventu a obchodních center.

Zájezd přijde na 650,- Kč, které spolu s přihláškou uhradíte 
u paní Magdy Šulcové na Městském úřadu.

NAVŠTIVTE S NÁMI
VÁNOČNÍ NORIMBERK 

A BAMBERG

Za krásného počasí se třída 1. G 
Střední školy oděvního a grafi cké-
ho designu vydala za poznáním do 
pražské ZOO. Na programu byla 
odborná vycházka s názvem Eto-
logie zvířat. Opět jsme měli štěs-
tí na průvodce, kterým byl Marek 
Steiger, náš oblíbený lektor z jarní-
ho programu o šelmách. Jeho zasvě-
cený výklad o chování ledních med-
vědů, lemurů, tygrů, slonů a tapí-
rů nadchnul každého z nás. V odpo-
ledních hodinách žáci své poznat-
ky a zkušenosti přenesli do skicáku 
ve formě mnohdy velmi vydařených 

kreseb. Díky žákům, kteří byli pozor-
ní a velmi ukáznění, jsme si ze ZOO 
odnesli mnoho poznatků a nevšed-
ních zážitků.

Vzdělávací program se uskutečnil 
v rámci projektu Výchova a vzdělá-
vání pro život v environmentální ob-
lasti, který je zaměřen na ekologic-
kou výchovu. Projekt je spolufi nan-
cován z Evropského sociálního fon-
du a státního rozpočtu České repub-
liky v rámci Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschop-
nost.

Ing. Iva Bittnerová

První ročníky Střední školy oděv-
ního a grafi ckého designu se svými 
třídními učitelkami vyjely v úvod-
ních školních dnech do Jizerských 
hor za zážitky s cílem se seznámit 
a stmelit kolektiv. Celý pobyt byl 
provázen nabitým programem. 
Obklopeni přírodou jsme si zahrá-
li spoustu her s environmentální té-
matikou a podnikli mnoho zajíma-
vých aktivit. Velkým zážitkem byla 
aktivita věnovaná určování rostlin 
a živočichů s terénními batůžky do-
provázená kresbou určených dru-
hů. Náročným byl odpolední výlet 
do přírodní rezervace Jedlový důl s 
naučnou stezkou. Večery jsme vě-

novali kresbě a programu zaměře-
ném na prevenci užívání drog. Dě-
kuji kolektivu pedagogů, kteří adap-
tační kurz připravili a umožnili se 
poznat i jinak než ve školních lavi-
cích.

Adaptační kurz se uskutečnil 
v rámci projektu Výchova a vzdě-
lávání pro život v environmentál-
ní oblasti, který je zaměřen na eko-
logickou výchovu. Projekt je spolu-
fi nancován z Evropského sociální-
ho fondu a státního rozpočtu České 
republiky v rámci Operačního pro-
gramu Vzdělávání pro konkurence-
schopnost.

Ing. Iva Bittnerová

Zvykáme siPozdní léto v ZOO

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
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1.11. od 16:30 hodin
Karel IV a jeho význam pro české zeměbeseda s PaedDr. Marií Kořínkovou
www.knihovnalysa.cz2.11. od 16:30 hodin
Kurz drátovánív Městské knihovně 
www.knihovnalysa.cz3.11. od 19:00 hodin
Podzimní koncert ZUŠv kině na Husově náměstí4.11. od 20:00 hodin
Zdeněk Bína Acoustic Projectkoncert v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz5.11.
Polabské variace 2011:
Výsadba stromů v zámeckém 
parku (14:00), Svatohubertská 
mše v kostele sv. J. Křtitele (16:00)
www.polabskevariace.wz.cz5.11. od 20:00 hodin
Genetická chyba, Wosa, The Unholy
Preachers, Dirty Blondeskoncert v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz7.11. – 30.11. 
„Lysá nad Labem očima 
MVDr. Jana Kořínka“výstava fotogra ií v budově bývaléhoAugustiniánského kláštera v Lysé n. L.9.11. od 20:00 hodin
Radůzakoncert v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz10.11. od 17:30 hodin
Svatomartinský lampionový 
průvod + ohňostrojSraz na Husově náměstí11.11.-13.11.
Kola 2011 a TUNING SHOW 2011
Rychlá kola 2011, CyklistikaVýstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz11.11. od 21:00 hodin
Drumkin: Dj Koogi, Dj Trash, 
Sun lower Bitches dj´s & světla, 
dekorace, projekce, DEMO,…v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz12.11. od 9:00 hodin
Podzimní brigádav zámeckém parku v Lysé n. L.
svoboda@mestolysa.cz12.11. 10-17 hodin
DeskohraníKulturní dům Milovice,ul. 5. května12.11. od 18:00 hodin
Folkování 2011koncert v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz13.11. od 16:00 hodin
„Hudba doby W. A. Mozarta“v kostele sv. Jana Křtitele v Lysé n. L.13.11.
Sborový den ČCE v Lysé n. L.Bohoslužba - Mgr.Joel Ruml (9:00),Vystoupení pěveckého sboru 

z Jablonce n./N. (13:00),Přednáška“Život ve svobodě aneb církev a svoboda“ (14:30)15.11. a 16.11. od 18:00 hodin
„Král zbojníků“muzikál ZUŠ v kině na Husově nám.
www.klubfajn.estranky.cz16.11. od 19:00 hodin
Jak získat spolupráci a respektdiskusní večer ve Fajn klubu
www.klubfajn.estranky.cz16.11. od 16:30 hodin
Kurz drátovánív Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz16.11.- 8.1.
Vánoční potkáváníVýstava výrobků ze soutěže: Vánoční ozdoba, Vánoční dekorace, Nejpěknější perníčekv Muzeu B. Hrozného v Lysé n. L.17.11. od 13:30 hodin
Zítra se bude aneb posezení se 
S. Červenou a J. Mikuškem,Výsadba „památného stromu“ v zámec. parku (13:30), Posezení s hosty ve vel-ké zasedací místnosti st. radnice (15:00)
www.polabskevariace.wz.cz17.11. od 20:00 hodin
Jamsession s Kulturně!v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz18.11.- 20.11.
Chovatel 2011Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz19.11. od 15:00 hodin
O zapomnětlivém psaníčkovém 
andělíčkovipohádka na zámku Bon Repos
www.zamekbonrepos.cz19.11. od 20:00 hodin
Agresivní festival: Unitra diora, 
Otra vez, Bumfrang3, Palahniukv kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz26.11.-27.11.
Mezinárodní výstava kočekVýstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz26.11. od 15:00 hodin
Přivítání Adventu v Lysé n. L.na Husově náměstí, prodej ve stáncích od 14:00 hodin26.11. od 18:00 hodin
ČůzFestkoncert v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz29.11. od 20:00 hodin
Aran Epochal, Nathan S. Bell (USA)koncert v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz30.11. od 16:30 hodin
Kurz drátování
www.knihovnalysa.cz30.11. od 20:00 hodin
Vinylotéka: 80. létav kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

Kulturní kalendář 11/2011

Podrobnější informace o akcích se dozvíte na webových stránkách organizátorů.

Blahopřání

    Sofoklés:
„Každý si přeje dlouho žít, ale nikdo nechce být starý.“

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

pohody a spokojenosti.
   Marcela Chloupková

80 let
Václav Nádvorník
Hana Knápková
Vladimír Kavka
Ludmila Brynychová
Eva Vacková
Alena Podivínská
Bohumil Kochta
Jaroslav Votava

90 let
Zdeňka Světlá
Vilma Fojtíková
Marie Soukupová
Aloisie Zelinková

91 let
Zdeňka Tomšovská

Výše uvedeným dětem i jejich rodičům přejeme hlavně hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti.

Karolína Kubicová
Martin Peltan
Matěj Málek

    Michal Majer
Zdeněk Valenta

Adéla Součková
Eliška Kmochová

Matěj Šťastný
Kryštof Novák

Michaela Kubíková

Vítání občánků
se  uskutečnilo dne 11. 10. 2011

Mezi občany našeho města byly přivítány tyto děti:

Náš dlouholetý zaměstnanec- dů-
chodce, MŠ Dráček ,na pozici údrž-
bář - topič, odešel navždy.

Včera, 11.10. 2011 jsme se s pa-
nem Ladislavem Hendrychem roz-
loučili, ale i on s námi.

Ten den ráno, přímo u vchodu 
na jednom rododendronu, říkal jim 
ronďáky, vykvetl JEDEN kvítek.

Přišel vše ještě zkontrolovat, mož-
ná i se rozloučit.

Čest památce Ladislava Hendrycha
Měl práci s květinami moc rád 

a rozuměl jim. I když již v MŠ nepra-
coval, jak mohl, zastavil se zahrádku 
zkontroloval a hlavně poradil.

Zůstaly za ním záhony krásné 
práce od velkého člověka, moudré-
ho, milujícího, laskavého a velkého 
bojovníka.

Jsme poctěni, že jsme ho měli tu 
možnost poznat a mít mezi sebou.

Kolektiv MŠ Dráček
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BETTER LIFE / pop-punk / 
Praha, POŘÁT JINAK / punk-
rock’n’roll / Nymburk, ČÉTÉ / 
punk-rock / Poděbrady
Předprodej v Luftu od 1. října: 
120 Kč / na místě: 150 Kč, prvních 
50 dostane welcome drink!

Út 29.11. 
Aran Epochal, Nathan S. Bell 
(USA), Ambient /Alternative-Folk
Aran Epochal - chlápek, který je 
duší i srdcem kapely GNU či vyda-
vatelství Silver-Rocket. Tentokrát se 
představí jen sám za sebe - basa, hlas 
& samply...
Nathan Bell - původně basák legen-
dární Post Hardcore kapely Lung-
fi sh. Nyní jede evropské tour se svojí 
One Man Show, v rámci kterého 
proběhne jeho koncert i v Lysé n. L.
vstupné: 100 Kč

St 30.11. 
Vinylotéka: 80. léta
Prostor pro vaše vinyly, kvalitní tech-
nika k dispozici.
vstup volný

Čt 1.12.
Windsurfi ng: Autorský koncert
skladatele a kytaristy L. Sommera
Hosté: Lada Zradičková - fl étna, 
Jan Mikušek - zpěv, Kateřina Ur-
bánková - recitace
vstupné: 80 Kč

2.12.  Vernisáž výstavy obrazů, 
 Artmosphere, host
10.12.  Bleší market: bazar 
 použitých knih, vinylů, 
 oblečení a dalších věcí, 
 koncert kapely

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.

   PROGRAM  11 /  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.

Pá 4.11.  na sále kina
Zdeněk Bína Acoustic Project 
(ex -123 min)
Frontman výrazné domácí kapely 
-123min, kytarista a zpěvák Zdeněk 
Bína se spoluhráčem Janem Urbancem 
(bezpražcová akustická baskytara).
vstupné: 100 Kč

So 5.11. na sále kina
Genetická Chyba - punkrock - Plzeň
http://bandzone.cz/genetickachyba
Wosa - punkrock - Praha
http://bandzone.cz/wosa
The Unholy Preachers - punkrock 
- Praha http://bandzone.cz/theun-
holypreachers
Dirty Blondes - punkrock - Praha
http://bandzone.cz/dirtyblondes 

Ne 6.11.
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 
komiksové trilogie spisovatele Jaro-
slava Rudiše a malíře Jaromíra 99. 
je natočen metodou zvanou rotosco-
ping. 
Animovaný / Drama / Česko /  2011 /
87 min.

Po 7.11.
Johnny English se vrací
Rowan Atkinson je zpátky na plátně 
a vzal si s sebou všechny svoje oblí-
bené triky. Jeho nestárnoucí komika, 
vsazená do ujeté odpovědi na bondo-
vský Casino Royale tentokrát vůbec 
neselhává...
Akční / Komedie / Dobrodružný / 
USA / Velká Británie / Francie /  
2011 / 101 min.

Út 8.11.
Bláznivá, zatracená láska
Calovi (Steve Carell) se po čtvrt 
století rozpadlo manželství. Všechno 
zlé ale může být pro něco dobré, 
když se nebohého chlapíka chopí 
štramák/proutník s okouzlujícím 
úsměvem Ryana Goslinga, a naučí 
ho, jak balit ženský... 
Komedie / Drama / Romantický /  
USA / 2011 / 118 min.

St 9.11. na sále kina
Radůza
Radůza je česká zpěvačka, šanso-
niérka, písničkářka, harmonikářka 
a hudební skladatelka. Její písně jsou 
inspirovány chansonem, folklórem 
a náladou městských odrhovaček, 
které v jejím syrovém podání nabízejí 
nečekané hudební i textařské obraty. 
Předprodej vstupenek v kavárně ki-
na a v městské knihovně.
vstupné: 200,- / 250,- Kč

Čt 10.11.
Drive
Řidič (Ryan Gosling) je občanským 
povoláním kaskadér, který si po 
nocích přivydělává vyřizováním ne 
zcela legálních zakázek.... 
Akční / Drama / Krimi / Thriller / 
USA / 2011 / 100 min.

Pá 11.11. od 21 hod.
Drumkin: Dj Koogi, Dj Trash, 
Sunfl ower Bitches dj´s & světla, 
dekorace, projekce, DEMO, ...
vstupné: 60 Kč 

So 12.11. od 18 hod. na sále kina 
Folkování 2011: Lážo plážo, Isara, 
B.G. Korpus, Crossband, D.  Šitavanc
Pořadatel Brk a Město Lysá n. L., 
Informace na tel.: 603 475 007.
vstupné: 70 Kč

Ne 13.11. od 15 hod.
Autopohádky
Čeští animátoři v čele s legendárním 
B. Pojarem připravili fi lmovou 
podobu známých Autopohádek spi-
sovatele Jiřího Marka. Celovečerní 
povídkový fi lm je sestaven ze čtyř 
animovaných epizod, každá z po-
hádek je zpracována jinou technikou 
a jiným tvůrčím týmem. 
Animovaný / Povídkový / Česko /  
2011 / 83 min. 

Čt 17.11. od 15 hod.
Tintinova dobrodružství
Tintin je comicsová legenda a Spiel-
berg s Peterem Jacksonem se ro-
zhodli konečně ji přenést i na plátna 
kin. První díl s názvem Secret of the 
Unicorn bude vyprávět o pátrání po 
ztraceném pirátském pokladu.
Animovaný / Dobrodružný / Rodinný /
Mysteriózní / USA / Nový Zéland / 
Belgie / 2011 / 107 min.

Čt 17.11.
Jamsession s Kulturně!
vstupné dobrovolné

kinoklub

Pá 18.11.
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.
Komedie / Česko / 2011 / 115 min.

So 19.11.
Agresivní festival: Unitra diora, 
Otra vez, Bumfrang3, Palahniuk
Každá barikáda má 2 strany... Pokus 
o bezproblémový koncert, kdy 
nebudete muset čekat až se kapely 
vymění, naladí, navnadí, nazvučí...

Út 22.11.
Bastardi 2
Druhý díl začíná krátce po smrti 
největšího bastarda Michala Dos-
tála. Michalův otec a dědeček jsou 
přesvědčeni, že učitel Majer stál 
za vraždami všech tří žáků a mstil 
smrt své sestry. Začnou tak Majera 
psychicky deptat a hledají důkazy... 
Drama / Česko / 2011 / 95 min.

St 23.11.
Půlnoc v Paříži
Další fi lm Woodyho Allena je 
opět herecky hvězdně obsazený a 
precizně natočený. Mladý pár Gil 
(Owen Wilson) a Inez (Rachel Mc-
Adams), přijíždí s jejími rodiči do 
Paříže. Gil je nevýznamným spiso-
vatelem, který Paříž miluje a chtěl 
by se sem po svatbě přestěhovat. 
Jednoho večera jde Inez se svými 
přáteli tancovat a Gil se prochází 
noční Paříží. Jeho půlnoční zážitky 
mu odhalí Paříž v jiném světle a ov-
livní nejen jeho budoucí život.
Komedie / Romantický / Fantasy / 
USA / Španělsko / 2011 / 94 min.

Pá 25.11. na sále kina
DS Samodiv: Ach ta něha 
našich žen aneb Pórek
Černá komedie, ve které vystupují 
tři ženy a manžel jedné z nich. Hra je 
kaskádou absurdních situací. 
vstupné dobrovolné

So 26.11. od 18 hod. na sále kina 
ČůzFest
IMODIUM / rock’n’roll-rock /
Broumov, CROSSBAND / rock-
pop / Nymburk (akusticky), 
AUDIO ATTACHÉ /pop-rock / 
Praha, SNÍH NA SCHODIŠTI / 
alternative-rock / Ústí nad Labem

PŘIPRAVUJEME
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Jedním z hlavních bodů minu-
lého zasedání zastupitelstva měs-
ta bylo schválení nového jednacího 
řádu. K projednání byly předloženy 
tři návrhy:

1) Původní návrh z r. 2003
2) Společný návrh Kulturně! 

a TOP09 vypracovaný v soula-
du s volebními programy někte-
rých ostatních politických sdru-
žení (tato sdružení shodně slibo-
vala zařazení Diskuze k obecním 
záležitostem na začátek jednání) 
a v rámci poznatků z jednacích 
řádů jiných měst.

3) Návrh předložený radou měs-
ta obsahující určité změny inspiro-
vané jednacími řády jiných měst, 
ne však změny závažného charak-
teru.

Jednání zastupitelstva jsou často 
zdlouhavá a na diskuzi k obecním 
záležitostem přichází čas až kolem 
jedenácté hodiny noční. Je zřejmé, 
že takový pozdní čas je pro diskuzi 
s vámi, občany města, z mnoha dů-
vodů zcela nevhodný. Pokusili jsme 
se tedy s kolegy Ing. O. Černohor-
ským a Ing. Z. Osvaldem vyčlenit 
diskuzi první hodinu jednání, kte-
ré začíná běžně v 17.00 hodin. Mezi 
17. a 18. hodinou by tedy moh-
li občané města svým zastupite-
lům pokládat dotazy nebo jim sdě-
lit své postřehy a nemuseli by tak na 

tuto možnost čekat dlouhé hodiny. 
(Nyní většina občanů s postupem 
času na čekání rezignuje a odejde.)

K bodu se rozpoutala vášnivá 
debata, kdy z úst většiny kolegů za-
stupitelů zaznívaly především ar-
gumenty, proč by taková změna 
určitě nebyla ku prospěchu (Komu 
však?). Za všechny argumenty pár 
úsměvných od matadorů politické 
scény ve městě: „My to ale v pro-
gramu neměli!“, „Ať si lidi počkaj, 
my tu taky musíme sedět!“ či: „Bez 
papírů, (materiálů) je to jenom tla-
chání s lidma a od toho tu nejsme!“. 
S argumenty proti našemu návr-
hu se předháněli především čle-
nové vládnoucí koalice, přestože 
tuto změnu mnozí z nich ve svých 
volebních programech slibovali. 
(pro změnu byli: p. Ing. M. Firman 
a p. Mgr. J. Kořista)

Po dlouhé debatě proběhlo hlaso-
vání, kdy žádný z návrhů nebyl za-
stupitelstvem přijat, proto zůstává 
v platnosti původní jednací řád.

Je s podivem, že nejsilnější po-
litická strana ve městě společně se 
svými koaličními partnery zřejmě 
nestojí o diskuzi se svými občany, 
o jejich názory, a na odpověď 
z nadpisu článku nám tak odpoví-
dají: NE.

Petr Eliška ml., Kulturně!
efox@seznam.cz

Chtějí zastupitelé znát Vaše názory?

Program 
Listopad 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

Připravujeme pro Vás:
BAZÁREK HRAČEK A DOMÁCÍCH POTŘEB
- příjem věcí od 31.10. do 4.11.
- prodej věcí od 7.11. do 11.11.
ZUBOX PRO DOSPĚLÉ s hlídáním dětí
- každý čtvrtek od 10.30 hodin, pod vedením vícemistryně světa 
 Anety Procházkové
ZUBOX PRO DĚTI 9-15 LET
- každé pondělí od 15.30 do 16.30 hodin, pod vedením 
 vícemistryně světa Anety Procházkové
BAZÁREK DOSPĚLÉHO A DĚTSKÉHO OBLEČENÍ NAD 12 LET
- příjem věcí 21.11. od 9 do 12 h, 22.11. od 9 do 12 h a od 14 do 18 h
- prodej věcí od 23.11. do 25.11. od 9 do 12 h, ve středu a čtvrtek 
 také od 14 do 18 h
MIKULÁŠSKÁ PRO NEJMENŠÍ (pro děti do 7 let)
- ve čtvrtek 1.12. od 16.00 hodin v Sokolovně v Lysé n. L.

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 Mgr. 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 
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

PILATES PRO DOSPĚLÉ
- každý čtvrtek 19.00 – 20.00

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

ZU-BOX
pro děti 9 - 15 let - každé pondělí 15.30 – 16.30

ZU-BOX 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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Toulky minulostí
Umění doby Karla IV.
6. prosince 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:
Láska, čest a prachy – Rees, Jo |
Na ostří – Morrell, D. | Faraon-
ka – O´Neill, P. L. | Na konci ale-
je – Chlupáčková, T. | Střípky 
– Klimešová, M. | Lásky prince-
zen kuronských – Dvořák, O. | 
Chladná krev – Jackson, L. | Tra-
mín s příchutí krve – Fojtová, V. |
Hořká smrt – Češka, S. | Dárek 
pro mistra kata – Bauer, J. | Pří-
liš silné pouto – Bradford, B. T. | 
Prokleté peníze – Pittnerová, V. |
Paganiniho smlouva – Kepler, 
L. | Válka čarodějek – Carranza, 
M. | Lesní chodci – Ryšavý, M. | 
Ďáblova bible – Dübell, R. | Zá-
zrak lásky – Birkner-Mahler, F. | 
Rytířská čest – Kean, C. | Uvidíš, 
zemreš – Patterson, J. | Červená 
stuha – Tetzner, A. 
Naučná literatura pro dospělé:
Objevování Japonaska – Tames, 
R. | Člověk a hvězdy – Steiner, R. |
 Jedu dál – Matragi, B. | Podivu-
hodné stromy – Hrušková, M. | 
Netvoři, tyrani a zlosynové čes-
kých dějin – Bauer, J. | Autoško-
la od A do Z – Chrastina, P. | Re-
cepty z farmářského trhu – Mi-
chopulu, H. | Babicovy dobro-
ty – Babica, J. | Simona Monyová 
– Sacher, R. | Za ostnanými dráty 
– Tesař, R. J. | Pes na míru – Al-
derton, D. | Fašismus v českých 

Výběr nových knih z fondu 
městské knihovny

zemích – Pejčoch, I.
Beletrie pro děti:
Expedice Kolumbus – Brezina, 
T. | Případ pro tebe a Klub tyg-
rů – Brezina, T. | Velkej frajer 
Nate je prostě třída – Peirce, L. |
Když je pěkné počasí – Svěrák, 
Z. | Příběhy copaté Tilly – Fun-
nell, P. | Honička v podzemí – 
Sol, M. | Zmatek před kamerou 
– Blanck, U. | Nejdelší velrybí pí-
seň – Wilson, J. | Smečka  – Cre-
mer, A. R. | Pohádky z venkova | 
Sedm bájných divů světa – Ro-
berts, K. | Paní Láryfáry – Mc-
Donald, B. | Úžasný deník – Tom 
Gates – Pichon, L. | Zemí šelem 
– Neff, O. | Včelí medvídci zlo-
bí – Houf, I.
Naučná literatura pro děti:
Příroda  | Jak souhvězdí dosta-
la svá jména – Šironina, J. V. | Co 
všechno kluci umí | Co všechno 
holky umí 

Novinky ve videopůjčovně
 - DVD:
Napětí:  Rychle a zběsile 5
Sci-fi : Thor
Mládež: Autopohádky, Čertova ne-
věsta, Rio
Ostatní: Doktor smrt
Komedie: Týden bez závazků
Dobrodružný: Piráti z Karibiku – 
Na vlnách podivna

Kurz drátování
2. a 16. listopadu 2011 od 16.30 hodin

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

Čtení s čertem: Jak šel čert do služby
30. listopadu 2011 v 17.00 hodin

Nakonec budeme zdobit perníčky!

Zámecké novinky 

Začátek podzimu nás potěšil ba-
bím létem a my ho vychutnávali pl-
nými doušky. Procházkami po par-
ku s obyvateli a jejich příbuznými 
k načerpání energie tak potřebné 
do podzimních časů a nadcházejí-
cí zimy. 

Nám všem jistě neušly zmatky 
a spekulace okolo stavby našeho 
domova, již tak mnohokrát dis-
kutované. Rád bych upozornil na 
fakt, že další soudní jednání neby-
lo ještě Nejvyšším správním sou-
dem nařízeno a věc je stále otevře-
ná. Zřizovatel, tj. Středočeský kraj 
neuvažuje v žádném případě o uza-
vření a ukončení činnosti našeho 
domova. V příštím roce chystáme 
investice nutné k modernizaci vy-
bavení interiérů domova a vedou-
cí ke zlepšení především ubytova-
cích prostor. Tato investice však 
v žádném případě nebude na-
hrazovat snahu o stavbu do-
mova nového. Vše bude zále-
žet na výši uvolněných fi nanč-
ních prostředků z rozpočtu SK.
To ale ukáže rok 2012 a reforma 
v sociální oblasti. 

Další omezující akcí v životě 
domova je, jak jste si jistě všim-
li, revitalizace historické čás-
ti města, do které spadá i rekon-
strukce Zámecké ulice. Doufá-
me, že omezení v přístupu do do-
mova zásadně neovlivní naše ži-
voty a naši práci. Vše bude zále-
žet na množství archeologických 
nálezů v průběhu rekonstrukce. 
Při dalším postupu archeologic-
kého výzkumu bude využívána k 
přístupu do domova Žižkova uli-
ce a dále pak tzv. „ černá vrata“ 
v anglickém parku. 

Vraťme se však nyní k životu na 
zámku, který byl opět pestrý a pl-
nohodnotný. 

Krásné slunné dny nás inspi-
rovaly a my si připomínali svátky 
a události podzimu. 

Zámecké vinobraní se u nás sta-
lo tradicí. Obyvatelé ochutnávali 
dobré víno, nebo jen vineu, zpíva-
li a tančili. Ozdobou byly naše soci-
ální pracovnice v nádherných kro-
jích, které byly dílem jedné z na-
šich klientek. 

I když nás slunce obdarovávalo 
svou silou a energií, nastal čas se 
rozloučit s létem. Jak jinak než tá-
borákem s opékáním buřtů a douš-
kem chmelového moku. Překvape-
ním bylo vystoupení zaměstnan-
ců s country tancem, který nacvi-
čili k tomuto účelu a doprovodný 
zpěv vedoucí sestry. Roztančit pak 
všechny přihlížející byla hračka.

Na sklonku září jsme se rozjeli 
do Brna na vyhodnocení meziná-
rodní soutěže „Poslání pečovat“, 
vyhlášené fi rmou TENA. S napě-
tím jsme očekávali jak naše kapela 
Šporkovjanka dopadne. Vyhláše-
ní se konalo v nádherném prostře-
dí v Konventu Milosrdných bratří. 
I když jsme se neumístili na prv-
ních třech místech, byli jsme no-
minováni mezi deseti na cenu di-
váků. Některé domovy seniorů nás 
rovnou pozvali na návštěvu a před-
vedení naší kapely svým klientům 
jako inspiraci.

Kromě vína sklízí úrodu i drob-
ní pěstitelé a zahrádkáři a to i z řad 
našich zaměstnanců. Uspořádali 
jsme výstavu „Podzimní zahrádka 
2011“. Nejprve byla výstava mo-
bilní na dvoupatrovém vozíku, se 
kterým jsme navštěvovali naše kli-
enty již upoutané na lůžku. Odpo-
ledne pak posezení nad dary země 
s písničkami a povídáním s pod-
zimní tématikou. Atmosféru 

Pokračování na str. 12
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Pokračování ze str. 11

umocnily opékané brambory, kte-
ré nádherně voněly a připomínaly 
toto období. 

První říjnový den byl vyhlá-
šen Mezinárodním dnem seniorů 
a bylo na místě náš svátek náleži-
tě oslavit. Nejprve to byla oslava 
u nás v domově a přišli nám po-
přát děti ze Základní školy TGM 
v Litoli. Společně jsme si zazpíva-
li lidové a národní písničky. Osla-
vy pokračovaly přijetím několika 
našich klientů u lyského starosty 
a rady města a odpoledne pak re-
gionální oslavou Dne seniorů 
v kulturním domě v Milovicích. 
Vše pod taktovkou Centra sociál-
ních služeb Poděbrady. Vystoupi-
la tu i naše zámecká kapela Špor-
kovjanka spolu s profesionálním 
orchestrem TOX. V pěvecké sou-
těži jednotlivců jsme získali jednu 
z hlavních cen.

Zbývá ještě připomenout za-
hájení X. ročníku univerzity 
volného času s naší lektorkou 
a dobrovolnicí paní Dr. Kořín-
kovou. Tématem – Perly jižní-
ho Povltaví – byly hrady, zám-
ky a jiné historické památky již-
ních Čech.

Počasí nám přálo a my ješ-
tě uspořádali autobusový zájezd 

do pražské ZOO. Nestihli jsme ji 
projít celou, ale i přesto to byl pro 
naše klienty zajímavý a nevídaný 
zážitek.

V rámci týdne sociálních slu-
žeb ČR se brány našeho domova 
otevřely dokořán pro návštěvní-
ky a přátele. Den otevřených dve-
ří umožnil nahlédnout do našeho 
života a do naší aktivní činnosti.

Připravujeme i další akce 
a milá setkání. Proběhne výsta-
va kabelek z našich dílen v rám-
ci spolupráce s Centrem senio-
rů Mělník. Lampionový průvod 
na počest státního svátku – Dne 
vzniku samostatného čs. státu, 
návštěvy lyského výstaviště. Dále 
zábavné odpoledne s klienty a za-
městnanci opět z Centra senio-
rů Mělník – „Zpíváme a tančíme 
tango“. 

Rádi bychom Vás požádali, po-
kud máte doma nevyužité bavlně-
né látky nebo pletací přízi, dones-
te je k nám do domova. Naši klienti 
z nich vyrábějí výrobky pro radost 
a potěšení. Děkujeme.

Zveme všechny čtenáře a pří-
znivce do našeho domova na ná-
vštěvu a přejeme krásný podzim.

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

Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka
Vás srdečně zve

na muzikál

HUDBA: DANIEL KLÁN         LIBRETO: LADA STARÁ
Účinkují:  žáci pěveckého oddělení, literárně-dramatického
 oboru, tanečního oboru a pěvecký sbor

KINO LUFT 15. a 16.11.2011 vždy v 18.00 hodin
VSTUPNÉ 50 Kč

Večer s Karlem Šípem
a Josefem A. Náhlovským

1. prosince 2011 od 19.00 hodin
velký sál Kulturního domu, ul. 5. května Milovice.

Předprodej vstupenek v Městské knihovně,
Dukelská 348, Milovice, tel.: 325 577 248
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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

RADŮZA
9. listopadu 2011
v 20.00 hodin
Luft kino klub,
Lysá nad Labem

Předprodej vstupenek:
Městská knihovna Lysá n. L. a Kino Luft klub
Vstupenky: za 200,- Kč v předprodeji a 250,- Kč na místě
Zakupte si vstupenky včas, počet míst je omezen!

Srdečně vás zveme na tradiční

                       v neděli 18. 12. 2011
                      od 18.30 hodin
                      v Kině Luft Lysá n. L.
                                Diriguje Pavel Stříbrný

                   
                      
                           
                               

Zámek BON REPOS Vás zve na předvánoční 
KONCERT S VŮNÍ JEHLIČÍ,  který se koná 

v sobotu 10. prosince od 17 hodin 
v Čínském pavilonu.

V první části uslyšíme známé operní, operetní i muzikálové melodie.
O přestávce se bude v Příchovského sále podávat horký zámecký punč 
a vánoční cukroví.
Klasické vánoční melodie, gospely a koledy nás v druhé polovině 
koncertu přenesou o něco blíže k vánočním svátkům.
Večerem provází pan Aleš Koleška, účinkují studenti pražské 
Konzervatoře Jaroslava Ježka.
Vstupenky v ceně 250,- Kč možno zakoupit v Městské knihovně v Lysé, 
v drogerii Dezeta v Lysé nebo v Obecní knihovně ve Staré Lysé 
(popř. zamluvit na tel.: 607 186 787).
Brána zámku se otevře v 16 hodin. Parkování v areálu zajištěno. 
Bližší informace na 725 362 342.

                                                                                                                Věra Škvrnová  

Sobota 3.12.2011 
od 9.00 do 12.00 hodin

den otevřených dveří * vystoupení dětí * 
tvůrčí dílny * občerstvení * vánoční obchůdky

Agentura BrK a kapela Lážo Plážo
vás zvou na

FOLKOVÁNÍ 
2011

převážně folkový festival,
který se uskuteční 12. 11. 2011
v kině Luft v Lysé nad Labem

Účinkují:
Lážo Plážo (folk), Crossband (rock, tentokrát akusticky), 

Isara (keltský folkrock, také akusticky), BG Korpus
(bluegrass), David Šitavanc (písničkář) a další

Začátek v 18:00
Konec ????

Občerstvení zajištěno
Vstupné: 70 Kč
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Dne 16. 
září 2011 
p r o b ě h l a 
v Obchod-

ní akademii přednáška poslankyně 
a místopředsedkyně rozpočtového 
výboru Heleny Langšádlové o stát-
ním rozpočtu. Byla určena žákům 
4. ročníků, kteří se právě na závěr 
studia zabývají hospodářskou po-
litikou státu. Během přednášky vy-
světlila paní poslankyně našim žá-

kům podrobně celý proces přípra-
vy státního rozpočtu. Žáci měli také 
možnost nahlédnout do jednotlivých 
rozpočtových kapitol. Žáci byli bě-
hem přednášky velmi pozorní, děla-
li si poznámky a snažili se zodpově-
dět několik odborných dotazů paní 
poslankyně. Jménem studentů bych 
ráda paní poslankyni Langšádlové 
poděkovala za velmi poutavou před-
nášku.

Ing. Jana Tomková

Přednáška poslankyně Heleny 
Langšádlové o státním rozpočtu

„Zjisti na 
i n t e r n e t u 
něco o Ver-
sailles! Na 

ten papír se mi to nevejde! Ty na-
kresli švédskou vlajku a já vybarvím 
mapu!“ 

Je 27. 9. 2011 a v Obchodní aka-
demii  Lysá nad Labem probíhá pro-
jekt ke Dni jazyků. Žáci jsou rozděle-
ni do skupin napříč ročníky podle ja-
zyků, které na škole studují – anglič-
tinu a němčinu, ruštinu či francouz-
štinu. Vylosovali si evropskou zemi, 
kterou co nejzajímavějším způso-
bem představí porotě, a to ve dvou 
jazycích. Někteří jsou velmi vyna-
lézaví – mají připravené fotografi e, 
pracují s mapou, internetem, cizo-
jazyčnými slovníky. Měli by hovořit 
o geografi i dané země, úředním ja-

zyce, oblíbených turistických desti-
nacích, typickém jídle, významných 
osobnostech, kulturních památkách 
aj.  Snaží se co nejlépe splnit krité-
ria hodnocení: množství a zajíma-
vost informací, jazyková správnost, 
použití obou jazyků, zajímavý způ-
sob prezentace. Prezentovat před 
porotou budou muset všichni členo-
vé skupiny. Vzájemně si dodávají od-
vahu. 

Žáci představující Polsko tančí 
mazurku, „italská“ skupina nabízí 
porotě pizzu, „německá“ zpívá lido-
vou písničku. 

A přichází moment, na který celý 
den čekáme. Vyhlášení výsledků. 
Nejlepší je skupina představující 
v angličtině a němčině Itálii. Blaho-
přejeme!

Mgr. Veronika Brynychová

Den jazyků v Obchodní akademii
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Navštívila jsem velmi pěknou vý-
stavu v Masarykově škole věnovanou 
75 letům existence této školy. Ráda 
bych touto cestou poděkovala všem,  
kteří se podíleli na přípravě výstavy 
i na sestavení almanachu, za spoustu 
věnovaného času a úsilí a za oprávně-
nou hrdost na tuto školu.

Osobně nemám k Masarykově 
škole žádný bližší vztah, školní léta 
jsem v Lysé neprožila a moje děti 
navštěvovaly „pavilónovou“ ško-

lu. Ovšem jak z vystavených panelů, 
dobových předmětů a dokumentů, 
tak i z almanachu jsem se dozvědě-
la mnoho zajímavého o Masarykově 
škole, zejména v historických sou-
vislostech. Oživila jsem si vzpomín-
ky na období své vlastní docházky 
a mohla porovnávat.

Děkuji za krásný zážitek a zaměst-
nancům i žákům školy přeji vše dob-
ré do dalšího období.

Daniela Sedláčková, Lysá n. L.

Ohlas z výstavy

Dne 5. října v 17.00 hodin se sešli 
pozvaní hosté na slavnostní vernisá-
ži výstavy, která měla připomenout 
významné jubileum školy. Vernisáž 
byla zahájena vystoupením školní-
ho pěveckého sboru Fontána, kte-
rý třemi skladbami uvedl slavnostní 
setkání. Poslední z nich zazněla po-
prvé po třech čtvrtích století: jedna-
lo se o původní píseň, složenou od-
borným učitelem B. Pařízkem ke 
slavnostnímu otevření školy a zpíva-
nou chlapeckým sborem onu neděli 
13. září 1936. Poté byli přítomní se-
známeni s účelem výstavy a její struk-
turou a následně mohli sami nad do-
bovými obrázky, plány a dokumen-
ty zkoumat nejen okolnosti, za nichž 
byla škola postavena, ale i porovnat, 
co vše za  dobu její existence učite-
lé a žáci prožili a seznámit se trochu 
i s dobou vzniku. K vidění byly nejen 
dobové dokumenty a kroniky, ale i re-
konstruovaná původní lavice, doda-
ná do školy fi rmou Vichr a.s. (dneš-
ní Kovona a.s.). Rekonstrukci lavic 
provedl velmi zdařile školník pan Ka-
rel Kalista.

Výstava byla otevřena ještě ná-
sledující čtyři dny pro širokou veřej-
nost. Možná nevlídné počasí zahna-
lo potencionální návštěvníky do tep-
la jejich domovů, takže návštěvnost 
byla v obou víkendových dnech malá. 

Přesto však záznamy v pamětní kni-
ze svědčí o skutečnosti, že se hostům 
výstava líbila a že jim přinesla zají-
mavé poznatky a zážitky. Přesto mne 
mrzí, že si čas k návštěvě výstavy na-
šla jen malá část představitelů města, 
radních a zastupitelů, ač byli všichni 
pozváni. V oněch čtyřech dnech, kdy 
byla výstava otevřena, bylo jistě do-
statek příležitosti.

 Děkuji touto cestou všem návštěv-
níkům výstavy bez ohledu na věk, kte-
ří si našli čas se s historií naší školy se-
známit. Upřímně děkuji všem kolegy-
ním, kolegům a dalším zaměstnan-
cům školy, bez jejichž pomoci bych 
výstavu uspořádat nemohl. Děku-
ji též za pomoc Výstavišti Lysá nad 
Labem za zapůjčení vitríny, vedoucí-
mu místní pobočky Polabského mu-
zea panu Ondřeji Rašínovi za poskyt-
nuté fotografi e a odbornou pomoc 
a především pobočce SoA Praha, pra-
coviště Lysá nad Labem, za poskyt-
nutí času a prostoru ke studiu histo-
rických materiálů a archiválií a přede-
vším za zapůjčení části kronik a škol-
ní dokumentace z fondů archivu.

 K výstavě byl též vydán almanach, 
mapující nejen historii školy, ale i his-
torii města Lysá nad Labem. Zájemci 
si jej stále mohou zakoupit v sekreta-
riátu školy za 50 Kč.

Karel Špecián, ředitel školy

Ohlédnutí za výstavou k 75. výročí 
otevření Masarykovy školy
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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: 3. 12. 2011 od 8 do 12 h
 9. 1. 2012 od 10 do 16 h

Obchodní akademie Lysá nad Labem,
Komenského 1534, tel.: 325 553 021
oalysa@nymburk-info.cz, www. oalysa.cz

Ve dnech 29. 9. - 1. 10. 2011 
jsme uspořádali závěrečnou konfe-
renci projektu „Modernizace škol-
ních kurikulárních dokumentů ob-
chodních akademií zřizovaných 
Středočeským krajem - metodic-
ko-materiální zajištění”. 

Projekt jsme realizovali v obdo-
bí od května 2009 do září 2011. 
Cílem projektu byla implemen-
tace, evaluace a inovace školních 
vzdělávacích programů (ŠVP), 
které od roku 2009 na středních 
školách v České republice nahra-
dily dosavadní povinné školní os-
novy.

Jednání se zúčastnili ředite-
lé obchodních akademií z Be-
rouna, Kolína, Lysé nad Labem, 

Závěrečná konference obchodních akademií Středočeského kraje

Mladé Boleslavi, Příbrami, Ra-
kovníka a Slaného společně s ko-
ordinátory tvorby ŠVP. Na kon-
ferenci se svými příspěvky rov-
něž vystoupili pozvaní hosté 
- radní pro oblast školství Stře-
dočeského kraje PaedDr. Mi-
lan Němec a zástupci Krajské-
ho úřadu Středočeského kra-
je Ing. Mgr. Marcela Mertinová 
a Ing. Věra Chobotová. Účast-
níky konference pozdravila také 
paní Dorothea Müller, učitel-
ka z naší partnerské školy Ma-
ria Ward Gymnasia v Bambergu 
ze Spolkové republiky Německo.

V průběhu třídenního jednání se 
všichni účastníci konference shod-
li, že realizace tohoto projektu byla 

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
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velmi přínosná z hlediska zlepše-
ní vyučovacího procesu, rovněž 
tak i po stránce materiálně-tech-
nického vybavení škol. Tento pro-
jekt podpořil vzdělávání 3574 stu-
dentů a pedagogickou činnost 
229 učitelů.

Všichni účastníci konference vy-
jádřili poděkování za úspěšnou re-
alizaci tohoto projektu především 
realizačnímu týmu OA v Lysé nad 
Labem.

RNDr. Ivana Dvořáková,
Mgr. Vlasta Sloupová

Jak už to někdy bývá, dvěma po-
hádkovým postavám, Jeníčkovi a Ma-
řence, přestal chutnat perníček. Za-
toužili po belgických pralinkách a čo-
koládě a také chtěli pozdravit čůrají-
cího chlapečka, který je údajně dale-
ko v Bruselu.

Kudy se vydat do Bruselu? Za ko-
lik? Pěšky nebo nějakým dopravním 
prostředkem? Uvidí tam něco zají-
mavého? Nevěděli si rady, tak Mařen-
ka dostala nápad, požádat o pomoc 
děti z Masarykovy školy. Vzhledem 
k tomu, že den 26. září byl ustanoven 
jako Evropský den jazyků, bylo vhod-
né připravit projekt s názvem“Kudy 
do Bruselu?“, do kterého se zapojily 
děti z I. stupně.

V úterý 27. 9. nastal den D. Jení-
ček s Mařenkou navštívili Masaryko-
vu školu a zírali, co všechno děti zjis-

tily. Z 1. tříd si odnesli krásné obráz-
ky dopravních prostředků. Ve 2. tří-
dách získali základní slovní zásobu 
a uviděli vlajku Belgie.

Ve 2. A je dokonce čekal prezi-
dent ČR s chotí a belgický král se 
svou rodinou. Ve 3. třídách se dozvě-
děli spoustu zajímavostí (např. hus-
totu obyvatel, sousední země, pa-
mátky a taky lahůdky). Nejvíce je 
však zaujalo, že Belgičané jsou váš-
nivými jedlíky Slávky jedlé. Hranol-
ky prý znají od 16. století a na oso-
bu jich snědí více, než Američa-
né. J+M ochutnali výborný preclík, 
v němž byla někde zapečena mince. 
Ve 4. třídách přišly na řadu reálie 
a výpočty (cestování autem, autobu-
sem, na kole a letecky). Přitom jízda 
na kole by trvala asi 15 dní, protože 
zdatný cyklista prý ujede 50-90 km 

Projekt I. stupně ZŠ B. Hrozného: „Kudy do Bruselu?“
denně, takže by po cestě navštívili 
celkem 14 měst. Děti nakreslily krás-
né erby těchto měst. V 5. třídách pře-
mýšlely o cestě lodí. V nabídce byly 
3 varianty plavby. Výpočty se nám 
trošku rozcházely, ale i tak to stálo za 
úvahu. Největšími favority bylo Ato-
mium, náměstí Grand Place, muze-
um čokolády a čůrající chlapeček. 
Z Belgie pochází vynálezce saxofo-
nu a belgický ovčák, který je menší 
a chlupatější, než ten německý.

Co dodat závěrem? Jeníček s Ma-
řenkou byli velmi spokojení. Získa-
li mnoho cenných informací. Belgie 
je lákala čím dál víc… Ale peněz bylo 
nějak málo. Pěšky ani na kole se jim 
nechtělo a autostop nebyl úspěšný. 
Nakonec se rozhodli, že zůstanou 
doma a do Bruselu se podívají pou-
ze virtuálně.

Poděkování panu Fajmonovi za 
dárečky do jednotlivých tříd.

Sovová Yveta

Letošní témata fotosoutěže: „I ces-
ta je cíl“ a „Volný čas s knihou“ oslo-
vila mnoho lidí, kteří mají fotografo-
vání jako svého krásného a ušlechti-
lého koníčka. Autory nejúspěšnějších 
fotografi í jsou: pan Marcel Hrdlička 
(1. místo), pan Ondřej Šmíd (2. mís-
to) a Ing. Miloš Dvořák (3. místo). 

Poděkování patří všem zúčastně-

Jubilejní 15. ročník Fotosoutěže
 již zná své vítěze!

ným a v neposlední řadě i odborné-
mu garantu panu Gejzovi Bajerlo-
vi. Výstava fotografi í z letošního roč-
níku je přístupná v prostorách Měst-
ské knihovny do středy 30. listopadu 
2011. Letošní fotosoutěž skončila, 
ať žije FOTOSOUTĚŽ 2012.

Michaela Baštecká, 
Městská knihovna Lysá n. L.

LYSÁ nad LABEM
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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.

Pondělí 08.30 - 12.30 Miniškolka - rezervace
 08.30 - 09.30 ZUMBA - R. Hanousková,
  možnost hlídání dětí
 15.00 - 16.00 Šikovné ručičky, děti od 3 let
  15.00 - 16.00 Výtvarná dílna, děti 3 - 6 let
 16.00 - 17.00 Cvičení děti od 3 let
  18.00 - 19.00 Jitka - problematické partie
 19.00 - 20.00 ZUMBA - Jana J.
  12.30 - 16.00 HERNA, OBCHOD
 Úterý 09.00 - 11.30 Dopoledne s Montessori - rezervace
 11.30 - 13.00 Miniškolka - rezervace
  16.00 - 17.00 Keramika pro děti od 5 let
  09.00 - 16.00 HERNA, OBCHOD
 Středa 08.30 - 12.30 Miniškolka - rezervace
  09.00 - 10.00 Cvičení Pilates pro těhotné a nejen pro ně
  13.45 - 14.45 Angličtina pro děti, 4. a 5. třída
 15.00 - 16.00 Angličtina pro děti, 4 a 5 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 5 let, s doprovodem
  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
 15.30 - 17.00 Šití trochu jinak, pro děti od 5 do 10 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

Klub
Fajn

Rozvrh Fajn klubu 11/2011

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

Út 1.11. MUDr. Matasová
St 2.11. MUDr. Chocholová
Čt 3.11. MUDr. Dáňová
Pá 4.11. MUDr. Matasová
So 5.11. MUDr. Dáňová
Ne 6.11. MUDr. Dáňová
Po 7.11. MUDr. Čerňanská
Út 8.11. MUDr. Matasová
St 9.11. MUDr. Chocholová
Čt 10.11. MUDr. Dáňová
Pá 11.11. MUDr. Dáňová
So 12.11. MUDr. Chocholová
Ne 13.11. MUDr. Chocholová
Po 14.11. MUDr. Čerňanská
Út 15.11. MUDr. Matasová
St 16.11. MUDr. Chocholová
Čt 17.11. MUDr. Dáňová

Pá 18.11. MUDr. Chocholová
So 19.11. MUDr. Čerňanská
Ne 20.11. MUDr. Čerňanská
Po 21.11. MUDr. Čerňanská
Út 22.11. MUDr. Matasová
St 23.11. MUDr. Chocholová
Čt 24.11. MUDr. Dáňová
Pá 25.11. MUDr. Čerňanská
So 26.11. MUDr. Matasová
Ne 27.11. MUDr. Matasová
Po 28.11. MUDr. Čerňanská
Út 29.11. MUDr. Matasová
St 30.11. MUDr. Chocholová
Čt 1.12. MUDr. Dáňová
Pá 2.12. MUDr. Matasová
So 3.12. MUDr. Dáňová
Ne 4.12. MUDr. Dáňová

Fajn klub, Poděbradova 1707, Lysá nad Labem,
www.klubfajn.estranky.cz

BAZÁREK
aneb předvánoční výměna
hraček a dětských potřeb

Milé maminky,  
jelikož víme, že děti baví hračky pouze určitou chvíli a některé 
hračky zůstávají stále jako nové, uspořádali jsme pro vás bazárek 
jako výměnu hraček před Vánocemi. Myslíme, že hračka udělá 
radost, i když není nová, stačí jen, aby splnila svůj účel a byla
dána tomu pravému dítěti. Hračky můžete nosit od miminkovského
věku, až pro starší děti.

Příjem zboží 7.11. – 12.11.
pondělí, úterý a pátek   9 – 16 h
středa a čtvrtek  12 – 16 h
sobota  14 – 16 h

Prodej proběhne 14.11. – 25.11. 
pondělí, úterý, pátek    9 – 16 h
středa a čtvrtek  12 – 16 h
sobota 14 – 16 h

Přijímáme pouze ČISTÉ
a NEPOŠKOZENÉ hračky! 
Ceny za vystavení hračky: 
do 200 Kč á 3 Kč. 
nad 200 Kč á 5 Kč

Formulář na soupis hraček 
je k vyzvednutí ve FAJN Klubu. 

Fajn klub, Poděbradova 1707, Lysá nad Labem,
www.klubfajn.estranky.cz

tel.: 777 141 243

Klub
Fajn
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-   Kurzy vedené speciální metodikou STOB (stop 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.

Den zdraví, krásy a pohybu ... očima účastnice ...

 až 5O OOO Kč

 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců

 hotovost až do domu

 nejvýhodnější podmínky

www.smartpujcka.cz

Hledáme nové obchodní zástupce

Stačí jednou zavolat!

 84O 111 177

k03-90x100_CB.indd   1 15.2.2011   15:16:51

Společně s mnoha jinými jsem se 
v sobotu 1. 10. 2011 zúčastnila Dne 
zdraví, krásy a pohybu v Lysé nad 
Labem. Byla jsem hlavně zvědavá a 
přiznám se, že jsem od této akce pří-
liš neočekávala. Ale skutečnost byla 
naprosto jiná. Skvělá.

Dvorana školy byla přeplněna 
stánky se zbožím, které se dosud, 
bohužel, v běžných obchodech vy-
skytuje velmi málo. A pokud ano, tak 
ne v takové míře a sortimentu, jaký 
byl zde. A přitom jde o velmi zásad-
ní produkty ve výživové kultuře sty-
lu zdravého života nás všech. Byla 
jsem příjemně překvapena rozma-
nitostí výrobků mléčné výživy, bílko-
vinných a zeleninových potravin, do-
konce jsem objevila i několik stánků 
se zdravým mlsáním. Zároveň jsem 
využila možnosti vyzkoušet si spor-
tovní a zdravotní oblečení.

Ve dvou tělocvičnách souběžně 
probíhalo po celé dopoledne cviče-
ní aerobiku, zumby, bosu a cvičení 
na fi tballech. Vyzkoušely jsme s ka-
marádkou fi tbally a cvičení se nám 

velmi líbilo. Některé techniky a styly 
cvičení byly pro nás novinkou, milou 
a překvapující.

Na závěr této akce se konala před-
náška, která se však brzy změnila ve 
velmi zajímavou a podnětnou disku-
si, s paní Kateřinou Cajthamlovou, 
jež je mediálně známou z televizního 
pořadu „Jste to, co jíte“. Myslím, že 
většina z nás byla na paní doktorku 
velmi zvědavá a přednáška předči-
la naše očekávání. Jsem velice ráda, 
že jsem měla možnost a podařilo se 
mi, především díky skvělému nápa-
du a jeho realizaci paní Renatou Zá-
potockou, organizátorkou celé akce, 
se tohoto setkání zúčastnit.

Chtěla bych touto cestou po-
děkovat, a jistě ne pouze za sebe, 
všem, kteří se na této akci podíle-
li za její úspěšnou přípravu a rea-
lizaci. Je mi jasné, že organizace 
tak rozsáhlé akce byla velmi namá-
havá, ale doufám v její opakování 
v blízké době. Ještě jednou veliké 
a upřímné díky.

Jana Sýkorová

V sobotu 1. 10. 2011 proběhl 
v ZŠ Komenského v Lysé nad La-
bem první Den zdraví, krásy a po-
hybu, který za podpory pana sta-
rosty Jiřího Havelky a paní ředitelky 
Marie Novákové pořádal pokračo-
vací kurz snižování nadváhy v Lysé 
nad Labem.

Děkuji všem návštěvníkům so-
botní akce, kteří přispěli svou velkou 
účastí k příjemnému prožití krás-
ného dne. Během dopoledne jsme 
ochutnali produkty zdravé výživy, 
využili poradenství kosmetických 
fi rem, měření skladby těla, glyké-
mie a antioxidantů. Měli jsme mož-
nost se seznámit s materiály společ-
nosti STOB, s funkčním a kompres-
ním prádlem, vyzkoušet diagnostiku 
přístrojem Supertronic a zakoupit si 
sportovní pomůcky.

Pozitivní je fakt, že největší zájem 
byl o cvičení a obě tělocvičny byly do 
posledního místa obsazené. Zájem-
ci o cvičení si vyzkoušeli různé formy 
pohybu – zumbu, aerobik, power-
jogu, bosu a fi tbally. Krásné počasí 
nám zpříjemnilo i odpolední vycház-
ku s výukou Nordic Walking.

Velký ohlas podle očekávání skli-
dila přednáška p. MUDr. Kateřiny 
Cajthamlové na téma „Racionální 
strava versus diety“, která nás svým 
pozitivním přístupem podpořila 
v našem dalším úsilí.

Děkuji především paní ředitel-
ce, která svým vstřícným přístupem 
umožnila konání této akce v prosto-
rách školy a všem děvčatům, které se 
na přípravě této akce podílely.

Renata Zápotocká -  
výživové poradenství                                                               
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Původně jsem neměl v úmyslu za-
hlcovat Listy bilancováním Polab-
skými variacemi 2011 a vypisová-
ním akcí. Říkal jsem si, že kdo přišel, 
ten viděl. Co pak ještě psát!

Jenže! 
Při přípravě autobusového zá-

jezdu do poetické české kraji-
ny se mi přihodilo něco neo-
čekávaného. Můj původní zá-
měr byl na hradu Bezděz před-
nést Máchův Máj. Zapadalo to do 
představy poezie v krajině, kte-
ré jsme se letos chtěli věnovat. 
K tomuto nápadu mne vedla čás-
tečná znalost práce Mgr. Kateřiny 
Urbánkové (učitelky dramatického 
kroužku naší ZUŠ). V březnu jsme 
se dohodli a bylo. Po měsíci nápad 
zkošatěl v hudební doprovod kyta-
risty. To bylo lákavé a tak byl návrh 
přijat. A po dalším měsíci přišla 
Mgr. Urbánková s nápadem: „Co 
kdybychom nacvičili Máchův Máj 
s dětmi ze ZUŠ?“. To už jsem byl 
trochu nervózní. Ale proč nedat 
prostor naší ZUŠ ve větší sestavě. 
Konečně její žáci jsou dobře hod-
noceni v rámci celého kraje.

Čas běžel a plánovaný zájezd 
ve středu 28. 9. 2011 byl tu. Ráno 
jsme se u autobusu sešli v sestavě 
Mgr. Urbánková, kytarista Mgr. 
Sommer a pět žáků ze ZUŠ F. A. 
Šporka. Kromě nich přibyl ješ-
tě Mgr. Charvát, který se svou spe-
cializací na Máchu doplnil sesta-
vu na osm účinkujících. Účinku-
jící „zabrali“ zadní část autobusu 
a všichni jsme vyrazili plni očekává-
ní na trasu Houska, Bezděz, Záku-
py. V průběhu cesty pak ze zadní 
části autobusu zněly úryvky z Máje 
a tak jsme opravdu zažili poezii 
v krajině, byť útržkovitou.

Pod Bezdězem si všichni účin-
kující rozdali nejen role, ale zejmé-
na výstroj. Čekal nás výstup do pěk-
ného kopce. Po ztečení hradeb se 
expedice rozpadla na dvě skupiny. 
Účinkující se zabydleli v purkrab-

ství hradu a my ostatní jsme „vyfu-
něli“ na prohlídku. 

A teď k prvnímu jádru neplánova-
ného článku. Předně musím skuteč-
ně ocenit nápadité kostýmy všech 
účinkujících, které decentně styli-
zovaly atmosféru místa i vlastní děj. 
Jednoduchost kostýmů pak dala 
účinkujícím možnost operativně 
kostýmy měnit a to přímo na scéně. 
Druhou pochvalu vyjadřuji výběru 
žáků ZUŠ, kteří se přes svůj mladý 
věk tématu zhostili neuvěřitelně od-
povědně. V případě Mgr. Charvá-
ta a jeho role Viléma pak přítomní 
s úsměvem na tváři ocenili jeho sku-
tečně máchovský zjev. Do třetice vší 
pochvaly musím vyjádřit velký ob-
div za skutečně skvostný hudební 
doprovod na kytaru Mgr. Somme-
rovi.

Popisované představení Máje tr-
valo asi půl hodinky a bylo příjem-
ným vyvrcholením poznání Bezdě-
zu. Kromě účastníků zájezdu se při-
jeli podívat i někteří rodiče a mys-
lím, že mohli být opravdu spokoje-
ní. Já byl jako pořadatel spokojen ve-
lice. Jen jsem cestou z hradu přemýš-
lel nad tím, zda není škoda tak pěk-
né provedení Máje uložit do archivu 
akcí. Osobně se velice přimlouvám 
za to, abychom měli tentokrát všich-
ni (nejen účastníci zájezdu) možnost 
shlédnout toto nápadité provedení 
Máje třeba v zámeckém parku. Jsem 
přesvědčen, že i ostatní jej ocení vel-
mi vysoko.

A nyní, když jsem vychválil Máj 
v podání ZUŠ F. A. Šporka mi nedá 
neohlédnout se ještě za jedním kon-
certem z Polabských variací 2011. 

Čtvero ročních dob Antonia Vi-
valdiho je pro pořadatele v podsta-
tě „zárukou“ úspěchu. Kdo z nás jej 
ale zná s texty, které s hudbou tvoří 
celek? Vezmeme-li v úvahu, že kon-
cert Čtvero ročních dob byl v Lysé 
s Václavem Hudečkem loni v září, 
nabízí se pak pro posluchače zajíma-
vá příležitost hodnotit a srovnávat, 

Poezie v krajině

pro pořadatele pak náročný úkol vy-
brat skvělé interprety.

Čínský pavilon na Bon Repos byl 
v neděli 2. 10. 2011 svědkem to-
hoto uměleckého „zápolení“. Ko-
morní soubor BAROCCO SEM-
PRE GIOVANE se sólistkou Ivou 
Kramperovou si na pomoc vzal Al-
fréda Strejčka. Verše v jeho podá-
ní byly důstojným partnerem hud-
by, ba dalo by se říci, že přímo ná-
vodem k poslouchání jednotlivých 
částí. I já jsem prožil dosud nepo-
znaná hudební tajemství jarní lou-
ky, ticha před bouří a dokonce pád 
na ledě. Od pádu na ledě byl pak jen 
krůček k potlesku ve stoje za závě-
rečným fi nále, protože nasazení 
mladých hudebníků mělo skvělou 

gradaci. Dle mého názoru pak je-
jich provedení bylo zcela souměři-
telné s loňským koncertem. Opro-
ti loňskému však mělo něco navíc 
a to mladistvý elán, který se nesl sá-
lem až do zadních řad.

Díky vstřícnosti pana Charlese 
Butlera se zámeček Bon Repos opět 
chvíli vyhříval na slunci hudební slá-
vy a my si tak mohli udělat předsta-
vu, jaké to tu bylo za F. A. Šporka, 
když zde hrála italská opera. Podě-
kování též patří Městu Lysá nad La-
bem a zámeckému zahradníku panu 
Kolářskému za fi nanční podporu 
Polabských variací 2011.

za pořadatele
Polabských variací 2011

Stanislav Svoboda

Město Lysá nad Labem a zámecký zahradník
zve příznivce a přátele zámeckého parku na

podzimní brigádu
v sobotu 12. listopadu 2011

Sraz brigádníků je v 9 hodin u vrátnice v Zámecké ulici.
Budeme uklízet vyřezané náletové dřeviny.

Pracovní rukavice a oblečení s sebou.
Občerstvení zajištěno.

V případě deště nebo sněhu se brigáda ruší 

MASÁŽE SLUNÍČKO                
Sídliště 1464, tel.: 604 282 411

www.mslunicko.unas.cz
regenerační, relaxační, anticelulitidová, čínská, medová, 

energetická, | lávové kameny, baňky, moxa | 
kurzy masáže dětí | dárkové a vánoční poukazy

Kalendáře a fotky Lysé: www.vejnar.com/lysa
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Myslivost a její význam v životě člověka - 10
Oponenti myslivců často prokla-

mují, že společnost nemá z mysliv-
ců žádný užitek. Dokonce je obvi-
ňují, že si z přírody osvojují něco, co 
jim nepatří a občanům při pobytu 
v přírodě kladou určitá omezení 
a překážky. 

Myslivci podstatně přispívají 
k zachování volně žijících zvířat 
a jejich životního prostředí. Už 
pouze tato jediná zkušenost je vel-
mi významná pro celou společ-
nost. 

Významná je starost a péče 
o co nejširší zastoupení dru-
hů zvěře a jejich optimální po-
čty v krajině. Veškeré obyvatel-
stvo se může těšit z rozmanitosti 
výskytu zvěře v naší krajině. Uvě-
domme si, že u nás jinak běžnou 
zvěř, v některých evropských stá-
tech občané vidí a ukazují svým 
dětem v muzeích nebo zavřenou 
v zoologických zahradách. 

Regulací určitých druhů zvě-
ře myslivci zamezují přímo eko-
logickým pohromám. Nechceme 
ani pomyslet, co by se stalo, kdy-
by myslivci například nelovili roč-
ně desítky a stovky tisíc kusů čer-
né zvěře při její vitalitě a schop-
nosti reprodukce (rok 2010 - ulo-
veno 144 184 kusů). 

To, že v době hnízdění perna-
té zvěře a kladení mláďat ostatní 
zvěře se myslivci snaží omezovat 
její rušení, není omezování svobo-
dy občanů, ale nutnost. 

Myslivečtí kynologové za-
chovali a vyšlechtili mnoho psů 
různých loveckých plemen, kte-
ří se osvědčili mimo lov i jako 
psi slepečtí, policejní a záchra-
nářští. 

Myslivost má také pro občany 
rozměr ekonomický. Dává obča-
nům tisíce pracovních míst ve vý-
robě. Jedná se o výrobu loveckých 

zbraní a nábojů, loveckých nožů, 
krmiv pro zvěř a lovecké psy, výrobu 
mysliveckých oděvů, obuvi, mysli-
veckých pomůcek, vydávání knih 
a časopisů, výrobu mysliveckého 
užitkového zboží, preparátů zvěře 
a mysliveckých uměleckých výrob-
ků. Tato výroba se pohybuje v mi-
liardových hodnotách a je znatelná 
i v tvorbě národního důchodu. Vy-
ráběné předměty jsou kupovány 
nejen našimi myslivci a občany, 
ale jsou i hledaným vývozním arti-
klem. 

Myslivci ročně vyprodukují 
přes devět tisíc tun zvěřiny v hod-
notě pět set dvacet milionů ko-
run, která je žádaným konzum-
ním zbožím a předmětem vývozu. 
Těžko bychom si dovedli předsta-
vit některé gurmánské speciality 
bez zvěřiny. 

Myslivci zdarma pečují o kra-
jinu a zvěř vlastními silami a fi-

nančními prostředky. Pomáhají 
zdolávat nákazy vztekliny, moru 
prasat a dalších nebezpečných 
epidemií a tím šetří výdaje stát-
ního rozpočtu, do kterého na-
víc přispívají poplatky za lovec-
ké lístky, za držení zbraní a drže-
ní loveckých psů. 

Myslivecké stráže se zdarma po-
dílejí na dozoru při ochraně příro-
dy a biotopů. 

Významný podíl myslivců je 
v oblasti kultury. Myslivost byla,
je a bude inspirací pro malíře, so-
chaře, básníky, spisovatele a hu-
debníky. Dokladem mohou být 
géniové jako Matyáš Braun, Leoš 
Janáček, Julius Mařák, Josef 
Lada, Mikoláš Aleš, Karel Čapek, 
Alois Jirásek, J. K. Tyl, Karel Pur-
kyně, Bedřich Smetana a mnoho 
dalších.

Edvard Blahut 
MS Lysá n. Labem - Černava

Hrabanovská černava

Mnohým z vás, kdo chodíte na 
procházky do Hrabanova, neunik-
la pozdně letní akce v národní pří-
rodní památce Hrabanovská černa-
va. V souladu s plánem péče o toto 
zvláště chráněné území bylo při již-
ním okraji vyhloubeno několik no-
vých vodních ploch. Důvodem je 
především ta skutečnost, že po-
stupným zazemňováním a zarůstá-
ním rákosem se výměra původních 
volných vodních ploch významně 
zmenšila. 

A proč k tomu došlo až nyní? Je 
to dáno tím, že černava byla až do 
28. 2. 2011 národní přírodní rezer-
vací. V rezervaci však není možné 
úmyslně zasahovat do dochované-
ho stavu prostředí. Až přehlášení 
na národní přírodní památku ke dni 

1. 3. 2011 (při současném rozšíře-
ní na téměř dvojnásobnou plochu 
54 ha) umožňuje tyto zásahy prová-
dět v plném rozsahu.

Pokud se ptáte, kde skončila ze-
mina z černavy (v množství cca 
300 m3), pak je odpověď jednodu-
chá. Po dohodě se Správou chráně-
né krajinné oblasti Kokořínsko, kte-
rá se o národní přírodní památku 
stará, byla část zemin uložena v zá-
meckém parku a část byla přemís-
těna na zemědělskou půdu u Staré 
Lysé. 

Doufejme tedy, že nový právní 
stav černavy a zájem správce dovede 
Hrabanovskou černavu opět k posí-
lení jejích přírodních hodnot.

za odbor životního prostředí
Stanislav Svoboda

Koncem měsíce září se archeolo-
gům podařilo ukončit veškeré vý-
kopové práce na náměstí Bedřicha 
Hrozného. Hodnotit však v součas-
né době výsledky archeologického 
výzkumu je předčasné. Ohromné 
množství nálezů uložených ve více 
než 800 kartonových bednách stá-
le čeká na své odborné zhodnoce-
ní.

Rozhodně se však nedá říci, že ar-
cheologové zahálejí! Již během te-
rénního výzkumu bylo zahájeno pr-
votní zpracování nálezů. Keramika 
a zvířecí kosti prochází základním 
ošetřením jako je mytí a popis. Stej-
ně tak je značná péče věnována lid-
ským ostatkům z prostoru nově re-
konstruované komunikace. Celkově 
bylo zdokumentováno a odborně vy-
zvednuto přes 700 (!) lidských skele-
tů, kterým by jinak hrozilo poškoze-
ní či úplné zničení v průběhu staveb-
ních prací. Laboratorní konzervace 
se nevyhne ani všem kovovým nále-
zům jako jsou železné hřeby, bron-
zové křížky a medailonky či drobné 
stříbrné mince. 

V průběhu terénní části arche-
ologického výzkumu byla vyslove-
na také řada teoretických otázek, 
na které se archeologové snažili na-
lézt odpověď. Především se jednalo 
o otázky směřující ke stavebnímu vý-
voji původního kostela Sv. Jana Křti-
tele odkrytého v parku. Zajímavým 
a možná i trochu nečekaným nále-
zem z prostoru kostela bylo odkry-

Výzkum na náměstí B. Hrozného
tí částečně poškozeného náhrobní-
ho kamene vyrobeného z nekvalit-
ní opuky, na kterém se podařilo za-
chytit torzo gotického nápisu včet-
ně části reliéfu v podobě jílce meče. 
Stejné reakce vyvolávají také nále-
zy lidských ostatků částečně naruše-
ných obvodovým zdivem východní-
ho závěru kostela, které tak nepřímo 
naznačují mnohé o stavebním vývoji 
vlastního kostela.

V současné době se archeologo-
vé přesunuli k západnímu okraji ná-
městí Bedřicha Hrozného, kde ploš-
ný výzkum bude i nadále postupovat 
ulicí Zámeckou až k budově okres-
ního archivu. Rozsah terénních pra-
cí bude oproti náměstí nesrovnatel-
ný a i postup prací se očekává mno-
hem rychlejší. To je způsobeno zce-
la odlišnou situací pod současnou 
vozovkou. Mocné kulturní souvrst-
ví patrné v minulých týdnech v cen-
trální části náměstí se zde omezují 
„pouze“ na zahloubené objekty (ne-
pravidelné jámy a žlaby), ale i zde 
není o zajímavé nálezy nouze. Pří-
kladem můžeme uvést nález něko-
lika koňských kostí včetně dvou ne-
úplných koňských lebek. Nejdůleži-
tějším nálezem pro archeology však 
i nadále zůstává vrcholně středověká 
až novověká keramika, která napo-
máhá při relativním datování větši-
ny ze zdokumentovaných archeolo-
gických situací.

Mgr. Lukáš Baloun,
vedoucí archeolog ÚAPPSČ
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Jmenuji se Kačka Maudrová 
a je mi 11 let. Rybaření mám ráda 
už od malička a na ryby chodím 
s mým tátou, který je vášnivý 
rybář. A tak jsem byla ráda, když 
jsem se dozvěděla, že táta pove-
de rybářský kroužek v Lysé nad 
Labem.

Začalo to na začátku letošního 
roku 2011. Protože byla ještě zima, 
tak jsme se nejdřív scházeli v klu-
bovně. Přišla spousta dětí – bylo 
nás víc jak 20. V klubovně jsme se 
učili navazovat háčky, seznamova-
li jsme se s rybářským řádem a uči-
li se poznávat ryby. Hned jak to po-
časí dovolilo,  jsme vyrazili k vodě a 
začalo opravdové chytání ryb. Po-
znávali jsme všechny způsoby ry-
bolovu – plavaná, chytání na těž-
ko. Měli jsme možnost vidět i muš-
kaření.

Před prázdninami nás čekalo 
překvapení. Vedoucí nám zorga-
nizovali stanování na Okrouhlíku 
s rybařením. Postavili jsme si sta-
ny, připravili je na přespání a po-
tom jsme zasedli k prutům.  Chyta-
li jsme celé odpoledne, večer a dru-
hý den dopoledne. Za tu celou dobu 
se chytlo spousty ryb, já jsem chytla 
několik kaprů, cejny, plotice a dal-
ší ryby. Bylo to skvělé, výborně nám 
vařili, také jsme si opekli buřty.  Ve-
doucí – Jindra, Lukáš a Lojza se 
o nás výborně starali.

Stanováním skončil rybářský 
kroužek, protože nás čekaly prázd-
niny, na které jsme se všichni moc 
těšili. Vedoucí nás ujistili, že po 
prázdninách bude vše pokračovat. 
A tak se těším na září, na další rok 
s rybářským kroužkem.

Kateřina Maudrová

Dětský rybářský kroužek

Ve čtvrtek 22. 9. 2011 projela 
územím Lysé a Litole skupina pro-
pagátorů Labské stezky a Tour de 
Labe handicap.  Akce je to tradič-
ní a letos byla odstartována 17. 9. 
v 15 hodin u pramene Labe. Pořa-
datele spolu se zástupci veřejnos-
ti v průběhu celé trasy uvítala měs-
ta Špindlerův Mlýn, Vrchlabí, Hos-
tinné, Hradec Králové, Pardubi-
ce, Břehy Buňkov a 22. 9. též Nym-
burk. Další v plánu byla Stará Bo-
leslav, Roudnice nad Labem, Ústí 
nad Labem a na německé straně 
v neděli 25. 9. v 15 hodin Bad 
Schandau.

Co je důvodem pořádání akce, je 
patrné již z názvu. Je to snaha po-
dél Labe vybudovat stezku, kte-
rá nás pohodlně dovede až k moři. 
Proč pohodlně pochopíme z názvu 
Tour de Labe handicap, kterého se 
účastní i tělesně postižení sportov-
ci. Ti letos dokonce dosáhli rekordu 
v překonání výškového rozdílu té-

Co mají společného Labská stezka, Mydlovarský luh a Den bez aut?

měř 1 km k prameni Labe. Letoš-
ní program byl ale doplněn ještě 
o poznávání. Tím bylo slavnost-
ní otevření naučné stezky Mydlo-
varský luh, kterou v rámci své di-
plomové práce připravil Jan Petřík 
z Nymburka. Slavnostního křtu se 

účastnili kromě dětí ze ZŠ z Nym-
burka, Kostomlat a Lysé též zástup-
ci sponzorů. Byli to především zá-
stupci města Nymburk (místosta-
rosta PhDr. Fojtík) a Mikroregionu 
Polabí (starosta Přerova n. L. pan 
Baumruk). 

Stezka představuje sedm zasta-
vení a seznámení s historií Mydlo-
varského luhu a jeho přírodou. Na 
závěr otevření stezky byli pracovní-
ky záchranné stanice handicapova-
ných zvířat z Pátku u Poděbrad vy-
puštěni dva vyléčení dravci – poš-
tolka a kalous. Po naučné stezce se 
pak nejen děti, ale i turisté vydali na 
příští místo srazu a tím bylo město 
Lysá nad Labem, kde navštívili zá-
mecký park.

Další z plánovaných akcí ke Dni 
bez aut byla tradiční cyklojízda do 
Byšiček, která se uskutečnila v pá-
tek 23. 9. odpoledne. Oproti jiným 
letům, jsme letos změnili program 

a místo opékání buřtíků u hasičár-
ny v Byšičkách, jsme přijeli ochut-
nat posvícenské koláče. To byl „zlo-
myslný“ nápad tajemníka městské-
ho úřadu Ing. Dvořáka, který však 
nerozhodil „kontrolovanou“ Ivu 
Koštířovou, novou kolegyni z úřa-
du. Ta nás poctila mísou výborných 
koláčů. Po vyhodnocení vzorků se 
skupina 12 cyklistů vydala zpět do 
Lysé. Závěr totiž patřil táboráku na 
farské zahradě, kam později dorazi-
li další tři zájemci.

A jak vše popsané souvisí s nad-
pisem? Je to jednoduché. V Polabí 
se bez kola neobejdeme a je jen dob-
ře, že je na toto myšleno. S nadějí 
tak můžeme spolu s Tour de Labe 
handicap vyhlížet dokončení nauč-
né stezky u Lysé. Snad se při přípra-
vě rozpočtu na rok 2012 zase o kus 
pohneme.

za odbor životního prostředí
Stanislav Svoboda

Klub náhradních rodin Čelákovice
Seminář Biologická rodina přijatých dětí

– Bc. Jana Frantíková, Dis

Sobota 5. 11. 2011 od 15.00 hodin, Modlitebna
Církve bratrské, Vašátkova 288, Čelákovice

Program pro děti – v blízké tělocvičně Tj Sokol Masarykova ul., 
Čelákovice, pod vedením speciální pedagožky. 

Každé dítě má či mělo svou původní biologickou rodinu. Jak s její 
existencí mají náhradní rodiče naložit? Jak o ní mluvit? Co když je 
dítě chce poznat? Je případně vhodný kontakt s rodinou a jak jej 
nastavit? To vše a mnohem více Vám řekne zkušená pěstounka, 
rodinná poradkyně a sociální asistentka Bc. Jana Frantíková, Dis. 
Určeno pro pěstounské a adoptivní rodiny, ale také pro žadatele 
a další zájemce o NRP.

Přihlášení dětí a další informace – Jana Luhanová, 731 172 650, 
nahradnirodiny@seznam.cz

Přednáška i program pro děti zdarma díky podpoře MPSV ČR, je 
součástí projektu RC Routa, o.s. Rodinné útočiště i pro náhradní 
rodiny.
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Dne 4. 11. 2011 se dožívá 
v plné svěžesti 70 let MVDr. Jan 
Kořínek, rodák z Věžek u Kro-
měříže, absolvent střední vete-
rinární školy v Kroměříži a po-
sléze i vysoké veterinární ško-
ly v Brně. Od mládí ho prováze-

Životní jubileum MVDr. Jana Kořínka
jí dva velké koníčky: fotografování 
a hudba. Hudbě se plně věnoval 
již na střední škole a kromě hry na 
varhany ve věžeckém kostele hrá-
val ve školní i vlastní kapele na po-
zoun, tubu, saxofon a příležitost-
ně i na klarinet. Muziku jako své 
povolání a poslání dnes uplatňu-
je jako muzikoterapeut v Domo-
vě na Zámku. Zpočátku hrával kli-
entům Domova k poslechu, ale 
záhy si ze svých posluchačů vytvo-
řil kapelu, která nese jméno Špor-
kovjanka. S touto kapelou hraje 
k tanci, poslechu i zpěvu při růz-
ných akcích nejen na zámku, ale 
i v Lysé nad Labem a Dvorcích – 
např. schůze Baráčníků či každo-
roční výstavy Senior na lyském vý-
stavišti. Šporkovjanka však sklízí 
velké úspěchy i mimo Lysou nad La-
bem – v Milovicích, Českém Brodě, 
Mělníce, Kostelci nad Černými lesy, 
Říčanech a v jiných dalších místech, 
kam je zvána a rozdává tak radost 

a potěšení všem, kdo má rád písně 
pro dříve narozené…

V letošním roce dokonce sla-
vil i nepřehlédnutelný profesní 
úspěch. V soutěži, kterou vyhlási-
la fi rma SCA Hygie Products, byl 
vybrán mezi 12 nejlepších pracov-
níků se seniory. Celá akce proběh-
la v Brně za účasti pracovníků soci-
álních služeb z celé České republi-
ky a Slovenska.  

Kdo dobře zná pana Kořínka, ví, 
že jeho druhým koníčkem je foto-
grafování. Můžete ho tedy vidět a 
potkat s fotoaparátem při mno-
ha kulturních a společenských ak-
cích nejen v Lysé. Rád se prochází 
po městě a parku, kde fotí barokní 
sochy a různá romantická zákou-
tí. Jeho velkou láskou jsou všech-
ny barokní památky, které mu uča-
rovaly od okamžiku, kdy se v roce 
1970 do Lysé přistěhoval.

Obyvatelé města si určitě 
dobře pamatují jeho výstavu foto-

grafi í v místním archivu „Čtvero 
ročních období očima Jana Kořín-
ka“. Mnozí snad ještě mají doma 
dva kalendáře s motivy Lysé a pu-
blikace: Barokní Lysá, Alegorie 
měsíců, Alegorické sochy v parku 
nebo Šporkovu kapelu.

A tak my, pracovnice Městské 
knihovny v Lysé nad Labem, a taky 
snad i jménem obyvatel města, ze 
srdce přejeme panu Kořínkovi pev-
né zdraví do dalších let, plno tvůr-
čího elánu, hodně dobrých nápadů 
a námětů, dobré světlo a muzikant-
ské štěstí.

Závěrem nám dovolte po-
zvat všechny příznivce fotografi í 
MVDr. Kořínka na výstavu, kte-
rá bude pod názvem „Lysá 
nad Labem očima MVDr.  
Jana Kořínka“ zpřístupněna 
v budově bývalého augustinián-
ského kláštera v Lysé nad Labem 
od 4. listopadu 2011.

Městská knihovna Lysá n. L.

Součástí života všech měst, měs-
teček a většiny obcí býval vždy rušný 
spolkový život. Spolky utvářely na-
mnoze veškerý kulturní život v ob-
cích, propojovaly různé občany i celé 
rodiny v sounáležitosti s obcí a doká-
zaly být i vlivnou silou veřejného mí-
nění a komunální politiky. Ve spol-
kovém životě se profi lovaly budou-
cí výrazné osobnosti, které dokázaly 
překročit rámec samotné obce. Díky 
spolkům mohli jejich členové vply-
nout snáze do života v novém pro-
středí a v nové obci, často na opač-
ném konci státu.

Spolky a dnes samozřejmě také 
různá občanská sdružení se tak lo-
gicky stávají živou pamětí obce, psa-
nou a uchovávanou „za ofi ciální po-
litikou“ samosprávných a státních 
úřadů a tvoří k této jakýsi doplňují-
cí protiklad.

Výhodou spolků v organizaci je-
jich činnosti byly odedávna tako-
vé osobnosti, které dokázaly spolku 
vtisknout svůj pohled a uměly, často 
za velmi obtížných podmínek, vést 
spolek k prospěšnosti a známosti. 
Tento model se však obrací v nevý-
hodu, když jde o uchování paměti na 
činnost spolku. Jeden či dva lidé, kte-
ří kdysi vše zvládali, od pořádání akcí 
pro veřejnost, přes vnitřní organiza-
ci a fi nancování až po psaní „spolko-
vé kroniky“ jsou pro spolek napros-
to nepostradatelní. S jejich odcho-
dem či ukončením činnosti spolek 

často zanikne a veškeré dokumen-
ty o něm zmizí. V lepším případě zů-
stanou v držení těchto aktivních čle-
nů, v horším je prostě někdo, často z 
pouhé neznalosti, zničí. O spolku tak 
zůstanou zmínky pouze o jeho zalo-
žení, zrušení a někdy pár vět v obecní 
kronice či v nějaké statistice pro úče-
ly, které se nikdy nerealizovaly.

Aby k takovým koncům nedo-
cházelo, je možné předat materiály 
již nepotřebné pro aktuální činnost 
spolku, do archivu. Tento krok má 
několik výhod. Dokumenty budou 
uložené ve stálém prostředí, čímž 
se prodlouží jejich trvanlivost. Není 
potřeba stále sledovat, od koho ke 
komu se stěhují. Za jejich komplet-
nost nadále zodpovídá archiv. Zá-
stupci spolku k nim mají jako tzv. 
původci výhradní přístup. Po doho-
dě s archivem lze zapůjčit uložené 
materiály pro různé spolkové akce, 
samozřejmě s odborným doporuče-
ním, zda a jaké akce tyto dokumen-
ty vydrží. U zvláště cenných a poško-
zených archiválií lze dohodnout re-
staurátorský a konzervační zásah, 
který provede konzervátorská dílna 
archivu.

Nechci pomíjet ani případné ne-
výhody tohoto kroku. Především do-
kumenty nebudou již tolik „po ruce“. 
Budou přístupné jen v úředních hodi-
nách, příp. po dohodě. Je ovšem otáz-
kou, které historické dokumenty spo-
lek vlastně aktivně využívá. Při předá-

Co zůstane po spolcích
ní do archivu se dokumenty stanou 
majetkem státu. To může být vnímá-
no jako velká překážka. Je to ovšem 
stát, který za dokumenty přebírá veš-
kerou zodpovědnost i náklady na je-
jich udržování. Archiv je tu především 
proto, aby cenné dokumenty ucho-
val pro budoucí generace, rozhod-
ně s nimi nesmí nijak obchodovat. 
Někteří lidé se domnívají, že v archi-
vu se věci ztrácí a zapadnou. Taková 
domněnka je právě proti smyslu stát-
ních archivů, jejichž jedním z hlav-
ních úkolů je dokumenty zpracová-
vat a připravovat pro badatelskou ve-
řejnost, nikoliv je skrývat. Když se do-
kumenty stanou majetkem státu, jsou 
k dispozici pro všechny, kteří odpoví-
dají patřičnému vymezení archivního 

zákona. Pokud se najde zapálený ba-
datel, dokáže rozšířit věhlas spolku za 
hranice obce účinněji než desítky lo-
kálních akcí.

V žádném případě nelze spolky 
nutit, aby své dokumenty do archi-
vu odevzdávaly. Je možné pouze na-
bízet jejich trvalé a bezpečné uložení. 
Pokud si chce nějaký spolek zacho-
vat svou paměť a tím i kus dějin své 
obce, měl by o této možnosti alespoň 
uvažovat. Lidská neznalost, nezájem 
a lhostejnost zničila již mnohé krás-
né v našem světě. S mizející pamě-
tí také mizí náš odkaz zanechávaný 
potomkům, kteří jednou vůbec ne-
pochopí, proč se jejich rodiče někde 
a s někým „spolčovali“.

PhDr. Michal Řezníček

Taneční klub dospělých Lysá nad Labem 
Vás zve na

v pátek 25.11.2011 od 19.30 hodin 
Kulturní dům Milovice (ul. 5. května čp. 101)

K tanci a poslechu hraje kapela PÍSTECKÁ DUNA

Vstupné: 90 Kč
Předprodej vstupenek: Zlatnictví TOPAZ,
Čsl. armády 26, Lysá n. L. 
Zdeněk Tondl mob.: 723 011 135, 
www.tkdlysa.estranky.cz
Po              - 14 -17 
Út ,St, Pá 9 -12 14 -17
So        9 -11      -  
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Dne 26. října 2011 uplynulo 
85 let ode dne, kdy zemřel lyský ro-
dák MUDr. Rudolf Jedlička.

Nechci psát vyčerpávající Jedlič-
kův životopis, chci vzpomenout na 
významného lyského rodáka něko-
lika zajímavostmi, tak, jak je zazna-
menal katecheta P. Josef Vojáček ve 
svých rukopisných poznámkách.

Rudolf Jedlička se narodil 
20. února roku 1869 v Lysé nad La-
bem v rodině lyského lékaře Michae-
la Jedličky. Byl pokřtěn děkanem Po-
dobským a jeho kmotry se stali: To-
máš Franz a Emílie Pecková, man-
želka lékárníka v Lysé nad Labem. 
O jeho dětství příliš mnoho údajů 
nemáme. Podrobnější zmínky při-
náší P. Josef Vojáček o Rudolfu Jed-
ličkovi až z doby studií. Rudolf stu-
doval nejprve rok na německém ma-
lostranském gymnáziu a prý bez ot-
cova vědomí přešel na české sta-
roměstské akademické gymnázi-
um. V Lysé nad Labem se přáte-
lil především se syny správce Ema-
nuela Heideho - Benjamínem, Ka-
milem a Zdenkem. Největším pří-
telem byl však Josef Šinkmajer. 
V době studií bydlel „na bytě“ v Pra-
ze v budově  Měšťanské Besedy 
u paní Högrové, v průchodu z uli-
ce Vladislavovy do Jungmannovy. 
Prázdniny trávil v Lysé nad Labem, 
především u Labe. Se svými kamará-
dy založil spolek „Séhundů“, jehož 
hlavní činností byly odvážné plavec-
ké skoky. Při této zábavě se jednou 
stalo, že málem utopili truhláře Jana 
Petržilku. Ten se s chlapci vsadil, 
že ho mohou hodit do velké hloub-
ky svázaného do kozelce. Prameny 
již neuvádějí, jak truhláře z Labe za-
chránili, ale zřejmě tento kousek do-
padl pro Jana Petržilku dobře. 

85. výročí úmrtí lyského rodáka MUDr. Rudolfa Jedličky
Rudolf Jedlička také chodíval 

do plzeňské pivnice Karla Velacha 
v čp. 17,  kde rád  pohovořil s různý-
mi hosty.

V roce 1889 odmaturoval a zahá-
jil další studium – na lékařské fakul-
tě. Při studiu medicíny vypomáhal 
v otcově ordinaci. Doma o svém stu-
diu příliš nemluvil. Rodiče začínali 
mít obavy, zda řádně dokončí studi-
um, a on je jednou při obědě pozval 
na promoci. 

Po ukončení studia se věnoval chi-
rurgii, v roce 1907 se stal mimořád-
ným a v roce 1921 řádným profeso-
rem chirurgie a rentgenologie na lé-
kařské fakultě Univerzity Karlovy. 

Působil jako přednosta kliniky 
v sanatoriu v Podolí, které založil. 
Věnoval se především chirurgii a vě-
decké práci, hlavně rentgenologii 
a radiologii. Prof. dr. Antonín Heve-
roch, který s Jedličkou studoval me-
dicínu, o něm řekl: „Stal se nejhle-
danějším chirurgem v Čechách, mi-
láčkem svých pacientů, které za-
chraňoval svou dovedností a okouz-
loval svým chováním. Jedlička měl 
velkou klientelu, ale po penězích se 
nesháněl, vůbec je nepočítal, nepo-
čítal ani ty, které přijal, ani ty, kte-
ré mu utekly. Z peněz, které získal, 
štědře rozdával. Ze svých peněz vy-
pravil r. 1912 za války balkánské lé-
kařskou kolonu na pomoc Srbům, ze 
své kapsy a z darů vděčných pacien-
tů svých vybudoval ústav mrzáčků, 
ze svých peněz budoval rentgenolo-
gický ústav a zakládal II. chirurgic-
kou kliniku, jejímž šéfem se stal po 
válce v r. 1921.“

Z vlastních prostředků zakoupil 
jeden z prvních rentgenových pří-
strojů a používal ho při diagnosti-
ce i klinické praxi jako ortoped. Při 

léčbě zhoubných nádorů začal pou-
žívat nově objevené paprsky radia. 
Léčivé vlastnosti radia již byly zná-
my, ale jejich zhoubný vliv na zdra-
vý organismus pracovníků, kteří 
s ním pracovali, nebyl ještě pro-
zkoumán.

Tak se stalo, že MUDr. Jedlička 
utrpěl nenapravitelné škody na zdra-
ví. Trpěl těžkou anémií a jeho tři prs-
ty na levé ruce byly postiženy násled-
ky záření tak, že si je postupně sám 
amputoval.

Život Rudolfa Jedličky byl velice 
bohatý. V roce 1913 založil na Vy-
šehradě v Praze ústav pro zdravotně 
postižené děti, který existuje dodnes 
- Jedličkův ústav. Věnoval se odbor-
né publicistické činnosti, velice rád 
přednášel studentům.

Mnoho lidí léčil zdarma, hlavně 
Lysáky. Uměl jednat s nemocnými 
a s lidmi vůbec. 

Jeden z jeho studentů na 
MUDr. Jedličku vzpomínal: „Profe-
sora jsme milovali, ctili ho, vážili si 
ho, avšak nebáli se ho.“

Miloval Krkonoše a ve volném 
čase jezdil do Nového Světa, kte-
rý je dnes součástí Harrachova.  Za-
koupil zde kus lesa a postavil tam 
svoji „lesní chajdu“, jak jí říkával. 
Na chatu v Krkonoších často brá-
val své studenty. Vodil je i vozil po 
Krkonoších. Když nestačila auta, na-
jmul celý autobus a vyvezl studenty 
na německou stranu Krkonoš – do 
Krumhüblu.

Přestože působil v Praze, navště-
voval MUDr. Jedlička rodné měs-
to. Když již byl těžce nemocen, přijel 
k evangelickému faráři Hadačovi. 
Navštívil také MUDr. Tichého, ale 
nemohl chodit do schodů, vzpomí-
nal na dětství a mládí a plakal.

Děti z Jedličkova ústavu Jedlič-
ku velmi milovaly. Jak se dozvěděly 
o jeho nemoci, napsaly mu přání 
brzkého uzdravení a on jim hned od-
pověděl:

„Moje milé děti velké i malé!
Přijměte srdečný dík za vaše milé 

řádky a za vaše vlídná přání.
Není důležité pro člověka, aby žil 

dlouho (mnohdy život může býti zby-
tečně příliš dlouhý), ale záleží na tom, 
aby byl člověk spokojen se svým způ-
sobem života a šťasten svým koná-
ním. Je-li v tomto štěstí člověka i kou-
sek štěstí jiných, pak je život krásný. 
A proto, chcete-li ne pouze mně, ale 
i všem, jimž na Vás záleží, přispěti ke 
kráse života, buďte vy šťastny!

Zdraví vás všechny srdečně váš 
R. Jedlička.“

Profesor Jedlička své posled-
ní dny trávil v Novém Světě, za ním 
dojížděli lékaři z Prahy, kteří se vše-
mi způsoby snažili zlepšit jeho zdra-
votní stav. Ti, kteří s prof. Jedlič-
kou prožili poslední chvíle, popisu-
jí jeho neuvěřitelný optimismus a tr-
pělivost. Profesor Jedlička v domně-
ní, že už brzy usne posledním spán-
kem, loučil se se všemi přítomnými 
a dal naplnit sklenky k přípitku. „Je 
starým zvykem, že každá vážná udá-
lost oslavuje se přípitkem.“ Připil si 
se všemi a nechal si zahrát oblíbenou 
Dvořákovu Humoresku. Později se 
dal přenést z křesla na lůžko a stis-
kl všem naposled pravici. Zmocnil se 
ho neklid. Zvolal: „Kde je to bezvě-
domí, jež jsem očekával?“ 

Bohužel, zdravotní stav MUDr. 
Rudolfa Jedličky se stále zhoršoval 
a dne 26. října 1926 v půl desáté ve-
čer zemřel ve své vile v Novém Světě 
ve věku 57 let.

O rok později, dne 2. října 1927, 
byla v Lysé nad Labem na dům čp. 
13 slavnostně umístěna pamětní 
deska MUDr. Rudolfu Jedličkovi. 
Pamětní desku zhotovil akademic-
ký sochař Hanuš Folkman, náklady 
na její zhotovení uhradil lyský lékař 
MUDr. František Tichý, přítel Ru-
dolfa Jedličky. 

Vzpomínce na profesora dr. Ru-
dolfa Jedličku věnoval Časopis lé-
kařů českých v listopadu roku 1926 
celé číslo. Přináší příspěvky, kte-
ré přednesli spolupracovníci, kama-
rádi a studenti na smuteční schůzi 
Spolku českých lékařů, která se ko-
nala na paměť prof. dr. Jedličky dne 
8. listopadu 1926. Příspěvky jsou tak 
emocionální, milé, upřímné a lidské, 
že jsem po jejich přečtení měla po-
cit, jako bych MUDr. Jedličku zna-
la osobně. 

Významné lyské rodáky bychom 
si měli připomínat, porovnávat mi-
nulost s přítomností a zamýšlet se 
nejen nad chováním a jednáním lé-
kařů, ale také nad svým přístupem 
k životu, k životním hodnotám i k li-
dem.

Na závěr si neodpustím ještě jed-
nu osobní poznámku. Myslím, že 
Lysá nad Labem má opravdu štěs-
tí na chirurgy a nemusí to být jen ro-
dáci. 

(Podklady k napsání článku jsem 
čerpala z osobního fondu P. J Vojáč-
ka a z Časopisu lékařů českých, roč-
ník LXV., rok 1926, číslo 46).

Vladimíra Jiřičná
Státní okresní archiv Nymburk 

se sídlem v Lysé nad Labem
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Dne 17. 9. 2011 od ranních ho-
din bylo u nás rušno. Osadní výbor 
Dvorce a SDH Dvorce připravil celo-
denní program. Dopoledne se kona-
ly sportovní hry hasičů. Přijel i SDH 
z Milovic. Soutěžilo se, ale i jen tak 
pro zábavu se hrály míčové hry, stol-
ní tenis, šipky, nohejbal. Vítězům 
jednotlivých disciplín byly předá-
ny diplomy, ale vítězové byli vlastně 
všichni, kdo se zúčastnili. Po obědě, 
kdy se podával “hasičský guláš” a už 
byly napečeny “dvorecké koláče” za-
čalo dětské odpoledne. Nejprve se 
také soutěžilo a rozdávaly se dobro-
ty a ceny. Protože bylo krásné odpo-
ledne a počasí nám přálo, tak hasiči 

Dvorecký den hasičů a dětí

z Lysé pro nás vyjeli z garáže s his-
torickou “Máňou” a jezdilo se po vsi 
ve vyhlídkových jízdách. SDH Dvor-
ce mezi tím připravil překvapení pro 
všechny děti. Pěnu - speciálním zaří-
zením se vyfukovala pěna do prosto-
ru a děti v ní doslova řádily. Nejúžas-
nější bylo to, že se nechali strhnout 
i někteří dospělí. Byl to moc hezký 
celý den, který jsme zakončili opéká-
ním buřtů a dospělí i večerním pose-
zením u ohně. Chtěla bych touto ces-
tou poděkovat všem, kdo se podíle-
li na tomto dni a i těm, kteří darovali 
ceny. Děkujeme.

Za Osadní výbor Dvorce 
M. Herclíková

V zářijových Listech mě zaujal 
článek pana Řezníčka o potřebě kul-
turního sálu v našem městě – nic no-
vého. Tento problém existuje v Lysé 
už od konce války (jestli ne dříve). 
Několik projektů sice už bylo, včet-
ně sbírek od občanů, ale k realiza-
ci nikdy nedošlo – bohužel. A tak, 
když okolní města a vesnice stavě-
ly své „kulturáky“, v Lysé nic. To ne-
gativně zapůsobilo tehdy i na spol-
ky, které neměly zázemí ani jeviš-
tě, na kterém by mohly vystupovat. 
Ochotnický spolek Tyl (jeden z nej-
lepších v kraji) a pěvecký spolek Da-
libor musely ukončit svou činnost. 
Proto jsem byl velmi natěšen, když 
mi přišel do schránky krásně prove-
dený leták od fi rmy, která bude sta-
vět v bývalé Frutě. Kulturák, bazén 
a jiné vymoženosti, tak konečně se 
dočkám, ale ouha! Honosné plá-
ny na letáku se smrskly na výstavbu 
bytů, které jsou z hlediska jejich ná-
sledného prodeje pro fi rmu zajíma-
vější. Občanská vybavenost se opět 
odkládá na neurčito. Může mi někdo 
odpovědný vysvětlit, proč se začalo 
s výstavbou bytů v době, kdy nabíd-
ka převyšuje poptávku? Proč se ne-
začalo jako první s občanskou vy-
baveností? Proč se pro multikultur-
ní zařízení hledá jiné místo, než bylo 
původně slíbeno? 

Obchvat města, nový domov se-
niorů, areál Fruty – v Lysé nic nejde. 
Proč!?

Opět budeme my občané pořá-
dat plesy v okolních obcích a děti bu-
dou jezdit do tanečních v Benátkách. 
Je ostudou, když tak důležitý spolek 
jako Hasiči musí pořádat plesy v ne-
dalekých Sojovicích, protože vyso-
ký nájem ve městě si nemohou dovo-
lit. A tak, jak vyplývá z článku pana 
Řezníčka, se v rámci územního plá-
nu města bude opět hledat místo pro 
„kulturák“. Snad se ho příští genera-
ce dočkají.

Jsem členem SDH  v Lysé už pa-
desát let, na což jsem mimochodem 
patřičně hrdý a proto musím zmínit 
ještě jeden projekt, který chtěli za-
čátkem padesátých let hasiči zreali-
zovat. Vybudovat pro sebe i občany 

nejen nové garáže, ale i Spolkový ha-
sičský dům, kde by byl mimo jiné i 
kulturní sál, knihovna a jiné prosto-
ry. Hlavou všeho dění byl tehdy pan 
Josef  Havlín se svými spolupracov-
níky. Josef Havlín je významným ob-
čanem města a je po něm i pojmeno-
vaná jedna z městských ulic. Spolu 
s vedením tehdejšího sboru zakoupil 
z peněz, které si hasiči svou dobro-
volnou prací vydělali, parcelu pro vý-
stavbu celého areálu. V kronice SDH 
se k tomuto píše: „Po vyjednávání 
s Čsl. obcí sokolskou došlo k prode-
ji a SDH se stal 30.12. 1949 majite-
lem parcely (což bylo řádně zakni-
hováno) vedle letního cvičiště Soko-
la v ulici Sokolské a částečně v ulici 
Rašínově (nyní Pivovarské) u obec-
ních stodol. Kupní smlouva byla po-
depsána u JUDr. Lepiče, advokáta 
v Lysé nad Labem“. 

Bohužel k realizaci celého projek-
tu nedošlo z byrokratických i poli-
tických důvodů. Nová hasičárna se 
musela postavit v Nymburce coby 
okresním městě. A tak město přišlo 
opět o kulturní zařízení. Zbyly aspoň 
garáže, které si dnešní hasiči neu-
stále modernizují. Je na pováženou, 
že v 90. letech majetek sboru přešel 
záhadně na město. Zřejmě v eufo-
rické době a zmatcích po revoluci si 
toho nikdo nevšiml. A dnes po letech 
musí hasiči opět bojovat a dokazo-
vat, že pozemky, které zakoupili je-
jich dědové a tátové jsou jejich. Do-
konce podle nového územního plá-
nu města mají být garáže SDH Lysá 
nad Labem zdemolovány a postave-
ny za městem. Na místě dnešní hasi-
čárny je plánována tzv. občanská vy-
bavenost.

Velmi lukrativní pozemky zřejmě 
nedají někomu spát. A ještě něco, v 
areálu zbrojnice je zbudováno pietní 
místo, které připomíná všechny ze-
mřelé členy sboru. Když připustíme 
zbourání a devastaci dnešního are-
álu, pošpiníme tím památku všech 
našich předchůdců, kteří se o sbor 
zasloužili. Sbor je ve městě již 133 let 
a já doufám, že bude i nadále.

Jaroslav Minařík st., t.č. kronikář 
SDH Lysá nad Labem     

K článku pana Řezníčka

Všechno zlé je pro něco dobré, 
aneb jak zpackaný územní plán 
probudil naše ospalé městečko.

Většině z vás jistě neunikla vlna 
zájmu, která se zdvihla kolem nové-
ho konceptu územního plánu města. 
Plné hlediště k asanaci odsouzené-
ho kina jako v Jiříkově vidění zíralo 
na promítací plátno a poposedávajíc 
na sedačkách neklidně nasloucha-
lo přednášce pana urbanisty Koub-
ka. Ačkoliv mohl mít někdo z „veřej-
né debaty“ dojem, že vše už je udělá-
no, vše už je hotovo, zdá se, že své-
vole městské koalice přeci jen přeli-
la zdánlivě hluboký pohár občanské 
trpělivosti. Ačkoliv se o to představi-
telé města úporně snaží, Lysá není 
a nebude další satelitní město. Mož-
ná leckterý lyský občan nachází 
v Praze pracovní příležitosti, ale 
v hektických 15 dnech, které úřad 
ponechává ze zákona na podání při-
pomínek a námitek, ukázal, že žít 
chce zde! 204 připomínek, námi-
tek a stovky podpisů pod společný-
mi námitkami, které podali obča-
né v městské podatelně, vypovídá o 
patrném rozčílení. Rozčílení, které 
vzrůstá při myšlence, že pokud by 
se městští představitelé skutečně 

Všechno zlé je pro něco dobré...
zajímali o názory těch, které zastu-
pují, mohli jsme si celou tuhle vy-
hrocenou úřední výměnu odpustit. 
Ale nyní jsou kostky vrženy, první 
pěšák se pomyslně posunul po ša-
chovém poli, zdá se však, že ve hře 
má strana veřejnosti mnohem víc 
fi gurek, než by si kdo před měsí-
cem pomyslel. Doufám, že to není 
tah poslední. Doufám, že jsme si 
konečně uvědomili, že jít jednou 
za 4 roky k volbám neudělá z na-
šeho města takové místo, jaké by-
chom chtěli. Doufám, že změna, 
která snad na konci ospalého léta 
nečekaně započala, neumře na 
úbytě jen kvůli tomu, že cesta před 
námi je daleká, lidské mysli zatvr-
zelé a vše nejde nikdy tak rychle 
a snadno, jak bychom si předsta-
vovali. Naději do budoucna přináší 
fakt, že i v tak krátké době se doká-
zalo zmobilizovat dost občanů, kte-
rým osud jejich domova není lhos-
tejný a kteří právě zjistili, že ve svém 
zájmu nejsou vůbec sami.

Chcete-li získávat více informací 
o dění ve městě nebo i sami své spo-
luobčany informovat, navštivte webo-
vé stránky  www.pojednanicko.cz.

Olga Kovaříková

Lampionový průvod     
+ohňostroj

10.11.2011 v 17.30 hodin
sraz na Husově náměstí

(náhradní termín v případě nepříznivého počasí 11.11.2011)

Sdružení Empatie a Město Lysá nad Labem pořádá
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Slyšte můj příběh občané
Jen proto jsem ho složil
Ať se vám nikdy nestane
To co já chudák prožil…
/Bezhlavý rytíř - Petr Janda/
Jiří Vitinger/Petr Novák, 1969/

Milí spoluobčané, nejprve mi do-
volte, abych touto formou poděkoval 
městu Lysá nad Labem za to, že ko-
nečně po mnoha letech ulici Na Vy-
soké mezi, alespoň v její jedné části, 
opravuje. 

Nutno podotknout, že jen za 
mého pobytu v ulici Na Vysoké mezi 
v Litoli (přistěhoval jsem se v roce 
1998) se jedná už o třetí pokus. Ty 
předchozí dva, které jsem měl tu čest 
na vlastní oči sledovat, skončily vždy 
nezdarem, a to pokaždé z důvodu 
zcela nesprávných technologických 
postupů rekonstrukce zkombinova-
ných s prostou fušeřinou realizátorů.

Proto jsem si letos, poté co jsem se 
o chystané rekonstrukci v ceně přes 
500.000,- Kč, dočetl v Listech, dal 
závazek rekonstrukci bedlivě sledo-
vat a hlídat průběh prací. Když ne-
byl dodržen avizovaný termín za-
početí prací na úpravě vozovky, na-
vštívil jsem pracovníky odboru sprá-
vy majetku města s dotazem, jak to 
tedy bude vše vypadat. Úředníci mi 
ochotně popsali, jak bude vše pro-
bíhat - sejme se 40 cm vrstva, nave-
ze štěrk do krajnic vozovky, vyspra-
ví se díry, zvednou kanály, vše vyčis-
tí strojově i ručně, nanese se asfalto-
vá směs - jen nástřik, žádná souvislá 
vrstva – co byste chtěli za půl milio-
nu, že? To je tak směšná částka, že se 
ani nedělá projektová dokumentace, 
samozřejmě se nevede stavební de-
ník – není to totiž stavba, jen údrž-
ba, takže pak vlastně vůbec není jas-
né, která práce a který materiál ko-
lik stál. 

OK, hlavně že se nakonec den 
nato začalo.

Ovšem ouha – už ten první den 
prací začali pracovníci fi rmy Skála 
místo avizovaného štěrku navážet 
do krajnic vozovky stavební suť (!!!). 
Z ní by zcela logicky po pár deštích 
a průjezdech těžkého popelářské-
ho vozu byla kaše, která by vozovku 
jistě neudržela v použitelném stavu. 
Nezbylo než telefonovat na úřad…. 
„Jistě, zítra se tam pojedeme podívat 
a vše se vysvětlí“. Jenže se nic nevy-
světlilo a ani nezměnilo – i další den 
pracanti zasypávali krajnici vozov-
ky namletou stavební sutí. Nezby-
lo tedy než odebrat vzorek suti a do-
nést ho zainteresovaným a odborně 

Příběh ulice Na Vysoké mezi
zdatným pracovníkům na úřad. Po-
tvrdili, že jsou opravdu na svých mís-
tech - poznali, že jde o suť. Pan ve-
doucí sice chvíli argumentoval, že je 
to logické, že se naváží suť, „vždyť 
pan Skála má přeci tu novou drtičku 
suti…“, ale jinak evidentně pocho-
pili, že se mne nezbaví. Hurá! Dru-
hý den pracanti vyhrabali suť a na-
vezli štěrk. První bitva vyhrána, člo-
věk rád ve svém volném čase pomů-
že svému městu a jeho úředníkům 
jako nezvaný stavební dozor.

Snad už bude vše probíhat hlad-
ce. Ba ne, chyba lávky. Přestože se 
vozovka zcela logicky měla před po-
kládáním asfaltové směsi vyčistit od 
prachu a bláta, pracanti se na nevy-
čištěnou vozovku jali hned druhý 
den rozhrnovat vrstvu jakéhosi su-
chého asfaltu. No a aby snad občané 
nenamítali, že se nečistilo, vzápětí 
přijíždí čistící multikára společnos-
ti ASA, která svými kartáči systema-
ticky rozprašuje suchou směs, až se 
půl Litole ponoří do neproniknutel-
ného mraku prachu a smradu. Již po 
pár minutách některé hospodyňky 
omdlévají poté, co zjišťují, jaké svin-
stvo jim nalétalo do obyváků a dět-
ských pokojů jejich útulných domo-
vů (okna jsou totiž vzhledem k tep-
lotě venkovního vzduchu u většiny 
domů dokořán). Nezbývá než mul-
tikáristu vyhnat doslova svinským 
krokem. Teď je třeba jednat rázně = 
stěžovat si na městském úřadě. Jen-
že tam už kolem páté odpoledne ni-
kdo není! Naštěstí nakonec zarea-
guje přímo pan starosta na volání na 
jeho mobil.

Po emotivním rozhovoru s ním, 
který vedla moje manželka (já už 
na to fakt neměl), pronesl pan 
starosta perlu dne, možná i týd-
ne: „Možná bude lepší, když Vám 
příště žádnou silnici dělat nebu-
deme!“. To je jasná argumentace 
hodná místního politika. K tomu 
není co dodat. Snad jen: Občane, 
drž hubu a krok, nekecej nám do 
toho, za co utratíme půl milionu. 
A jestli náhodou cekneš, počkej 
příště, nic nebude! 

Pro zajímavost: úplně stejnou 
větu pronesl o dva dny později pan 
vedoucí odboru správy majetku 
města jako odpověď naší sousedce, 
která se do něj přímo zde na ulici 
zcela oprávněně pěkně zostra pusti-
la. Potom utekl jako malý kluk.

Dva dny nato se objevila parta 
uklízečů a vozovku uklidila – hurá, 
další malé vítězství, ale co to stálo 
nervů!

Tak jo, já to tedy přístup města 
beru. Od konšelů a úředníků nebu-
du už raději nic čekat. Rozhodně ale 
nemíním skončit stejně jako pro-
tagonista v úvodu citované (a mír-
ně parafrázované) písně Petra No-
váka, tedy každý večer se ze zou-
falství stínat v Luftu. Raději to udě-
lám tak, že se hluboce zamyslím při 
příštích volbách. Věty typu „My by-
chom to zítra vyřešili.“, pronáše-
né během tohoto příběhu několi-

krát úředníky města při mé kriti-
ce, mě totiž opravdu nepřesvědči-
ly. Kdybych do celého případu ne-
rýpal, byla by tu dnes stavební 
suť a asfaltový nástřik opět polo-
žený na bláto! A „dodavateli“ zapla-
cený půlmilion.

A ještě něco: budu ode dneška 
mnohem víc než dosud šťourat do 
toho, co se tu ve městě děje. A začnu 
třeba u územního plánu.

Váš spoluobčan Roman Fiala

Pokračování na str. 25

V zimě 2010 se pokusilo sdruže-
ní Kulturně! po komunálních vol-
bách, v nichž získalo dva zastupite-
le, zasáhnout do rozdělování dotací 
z Fondu kultury, které se již řadu let 
dělo téměř stejně a obsahovalo urči-
té sporné a nespravedlivé momenty. 
Jaká byla východiska?

Město Lysá nad Labem každo-
ročně rozděluje z Fondu kultury do-
tace ve výši přibližně 300 tisíc ko-
run různým žadatelům. Kulturní ko-
mise (KK), do níž každá ze stran po-
sílá svého zástupce, vypracuje ná-
vrh, jak dotace rozdělit, a v měs-
tě se stalo pravidlem, že rada města 
(RM) tento návrh v podstatě s nepa-
trnými změnami odsouhlasí. Ačko-
liv Fond kultury zaujímá v rozpoč-
tu města relativně malou částku, žá-
dostí o fi nanční podporu kulturních 
akcí je každoročně 20 – 30. Bohu-
žel ne všichni žadatelé jsou uspoko-
jeni, zpravidla zájemce žádá o urči-
tou částku, z níž nakonec dostane 
třeba jen 10–20 %, některý dokonce 
nic. Nebylo by na tom nic podezřelé-
ho, kdyby jeden žadatel jako jediný 
pravidelně nezískával téměř celých 
100 % částek, o které požádal. Jed-
ná se o Spolek rodáků a přátel Lysé 
nad Labem (dále jen Spolek rodá-
ků). Tento spolek má své členy pří-
mo v kulturní komisi, takže sami po-
suzují vždy kladně svou žádost. Zís-
kávají pravidelně téměř polovinu ce-
lého Fondu kultury a v Lysé pořáda-
jí během roku 4 akce (Lyský Mont-
martre, Šporkovy slavnosti, Květi-
novou slavnost a Advent). Všechny 
zmiňované události se od sebe bohu-
žel rok od roku příliš nemění, což je 
škoda už vzhledem k tomu, že pub-
likum je stále stejné. Kulturní komi-
se dosud také nijak nevyhodnocova-
la využití dotací a je s podivem, pod-
le jakých kritérií se tedy rozhodovala.

Situace se vyhrotila v zimě 2010, 

Bude ze špatně vyúčtované dotace 
rodáků nový lyský precedens?

když na zasedání KK přišla kulturní 
referentka Alena Frankeová se svou 
nadřízenou Věrou Bodnárovou, kte-
ré Fond kultury spravují, aby KK in-
formovaly o nesrovnalostech ve vy-
účtování dotací poskytnutých v loň-
ském roce. Učinily tak proto, aby 
se KK při rozdělování dotací na rok 
2011 těmito informacemi mohla ří-
dit. Zástupci sdružení Kulturně! 
a TOP09 pak trvali na překontrolo-
vání vyúčtování Kontrolním výbo-
rem, jehož zprávu mělo vyhodno-
tit zastupitelstvo města (ZM). Pro 
vyúčtování dotací existují pravidla 
schválená RM, podle kterých, po-
kud uvede žadatel ve vyúčtování ne-
pravdivé informace, má pak dotaci v 
plné výši vrátit. Zároveň chtěli řečení 
počkat s přidělováním dotací na rok 
2011, dokud se toto neobjasní (ze 
zprávy kontrolního výboru musely 
být přeci vyvozeny důsledky). To se 
jim ovšem pro menšinové zastoupe-
ní v KK nepodařilo a spolek rodáků 
opět získal dotaci ve výši 133 tis. Kč.

Ačkoliv se podáním věci Kontrol-
nímu výboru k prošetření jednalo 
pouze o logický krok, jako reakce na 
tento čin se spustila lavina osočová-
ní ze strany Spolků rodáků i někte-
rých zastupitelů v lyských Listech, 
e-mailech i v osobních invektivách 
(Dubnové listy: Jiří Havelka Perso-
nální změny na MěÚ, Petra Ham-
plová Kultura chování podle Kultur-
ně!, Jaroslav Minařík Co se to vlastně 
děje?). Zároveň byla vedením měs-
ta nesmyslně osočována Alena Fran-
keová, že neměla Kulturní komi-
si nesrovnalosti ve vyúčtování dota-
cí oznamovat. Ta přitom Spolek ro-
dáků vytrvale a s předstihem na chy-
by upozorňovala a žádala je o nápra-
vu, což neučinili. Největším prohřeš-
kem, kterého se spolek dopustil, bylo 
uvedení nulového příjmu ve vyúčto-
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od 19.00 hodin do 20.00 hodin
POWER JÓGA
= cvičení určené pro každého zdravého jedince, který chce zpevnit a protáh-
nout své tělo, pracovat na své postavě. Je vhodná jako prevence před boles-
tí zad, které jsou často způsobeny civilizačními vlivy: špatné držení těla, špat-
né pohybové návyky, jednostranné zatížení atd. Tento cvičební styl je zaměře-
ný na protažení svalů celého těla, jejich posílení a udržení naší tělesné schrán-
ky ve svalové/ fyzické/, ale i duševní harmonii. Klidné a pohodové cvičení 
pro všechny...
Power jóga: 700 Kč (10 lekcí za zvýhodněnou cenu - 70 Kč/lekce,
nutno vyčerpat v období 5. 9. 2011 - 19. 12. 2011). Jednorázový vstup na 
pondělní lekci (platba na místě) = 100 Kč

od 20.00 hodin do 21.15 hodin
TOTAL BODY WORKOUT
= vytrvalostně silové cvičení vhodné pro začátečníky i pokročilé, zaměřené na 
formování všech svalových skupin celého těla. Jde o posilování ve středním 
tempu s využitím váhy vlastního těla, popřípadě jednoduchých pomůcek. Velmi 
úspěšně přispívá ke snížení nadváhy a tvarování postavy. Na začátku se opět za-
hřejete, hlavní část je posilovací a konec hodiny je věnován dlouhému strečinku, 
který je nezbytný po každém cvičení...
- 7.11., intenzivní zatížení problematických dolních partií těla (nohou a hyždí) 
- 14.11., posil cvičení s gumičkami
- 21.11., posil. cvičení s činkami
- 28.11., břicho speciál
Bodystyling: 70 Kč/lekce (75 minut), platba na místě, bez objednání

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

Dance aerobik: 50 Kč za 60 minutovou lekci, platba na místě, 
bez objednání

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

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

tel.: 721 658 766

Pondělky s Hankou

Čtvrtky s Anetou

Pokračování ze str. 24

vání dotace, ačkoliv např. na cyklo-
výletu vstupné vybíral a na Šporko-
vých slavnostech také, třebaže ho 
pojmenoval jako příspěvek na čin-
nost. Vzhledem k tomu, že slavnos-
tí se zúčastní každoročně cca 1000 
osob, je toto tvrzení opravdu neho-
rázné. Dále při Adventu užil dotační 
peníze na koupi občerstvení (ačko-
liv to pravidla výslovně zakazují). V 
každém případě se Alena Frankeová 
v práci dostala pod nesnesitelný tlak 
hlavně ze strany starosty Jiřího Ha-
velky (ODS) a jeho tchýně, pí. Sníž-
kové, která je také členkou KK (dele-
gována za ODS). Pan starosta chtěl 
dokonce s touto referentkou kultu-
ry rozvázat pracovní poměr, což bylo 
RM zamítnuto. Nakonec tedy prosa-
dil „alespoň“ k přeložení A. Franke-
ové na odbor dopravy v rámci hodící 
se tzv. reorganizace městského úřa-
du. Proti zrušení pozice kulturní re-
ferentky občané protestovali hudeb-
ní demonstrací a peticí, kde bylo ko-
lem 300 podpisů, ale marně (viz člá-
nek Společenský život v Lysé utrpěl 
těžkou ránu od Ondřeje Černohor-
ského v dubnových Listech). Z od-
boru školství a kultury na MěÚ se 
tak stal fakticky pouze odbor škol-
ství, protože pro kulturní činnost 
tam není vyhrazena žádná síla.

Vyúčtování všech dotací z Fon-
du kultury měl tedy vyšetřit Kont-
rolní výbor, jehož předsedou je To-
máš Sedláček (KDU-ČSL). Ten měl 
návrh kontrol předložit na začátku 
roku 2011 jako předseda ke schvále-
ní ZM. Ovšem záhadně na to zapo-
mněl (celá věc se tím odložila o mě-
síc). Na následujícím zasedání už 
ZM kontrolu schválilo a kontrolní 
výbor začal věc vyšetřovat. Když už 
byla zpráva vyhotovena, opět selhal 
lidský faktor – pan předseda Sedlá-
ček zapomněl zprávu včas podat se 
všemi náležitostmi na město a květ-
nové ZM se tudíž zprávou nemuselo 
zabývat. Tím došlo sdružení Kultur-
ně! a TOP09 k závěru, že jejich za-
stupitelé jsou pravděpodobně v opo-
zici jediní, ačkoliv ofi ciálně se tam 
zdá být členů víc… Konečně až na 
konci června se ZM zprávou zabýva-
lo, aby starosta s kolegy s ODS celou 
věc bagatelizoval s tím, že nechápe, 
v čem je problém. Celkem zajíma-
vý postoj starosty k městským peně-
zům. Závěry tedy nevyvodilo ZM ani 
RM žádné, RM tím nedodržela své 
vlastní stanovy, které pro zacházení 
s dotacemi schválila a celá věc byla 
prozatím u ledu. Alespoň již ale Spo-
lek rodáků nežádal po Kulturně!, 

aby se jim veřejně omluvilo, když 
zpráva kontrolního výboru pochy-
bení jednoznačně nalezla. Právě na-
opak, členové spolku zarputile mlčí 
a k celé věci se veřejně vůbec nevy-
jadřují. Zastupitel za Kulturně! Ing. 
Ondřej Černohorský prosadil, aby 
na jednání ZM 7. 9. byla projednána 
závěrečná zpráva Kontrolního výbo-
ru ohledně vyúčtování všech dotací z 
Fondu kultury za rok 2010 včetně vy-
jádření odboru kultury.

To se také stalo a ZM uznalo, že 
došlo ze strany Spolku rodáků k po-
chybení. Jen pro zajímavost, většina 
ostatních žadatelů měla vše zcela v 
pořádku, část jich po urgenci odbo-
ru školství a kultury dodala včas chy-
bějící údaje. Ze zprávy tak vyplývá, 
že jediný Spolek rodáků měl ve vy-
účtování chyby (viz výše). Zastupite-
lé Kulturně! navrhli na ZM, aby Spo-
lek rodáků vrátil ne celou dotaci (jak 
by pravidla ukládala), ale tu poměr-
nou část, kterou využil neoprávně-
ně. Pan Sedláček naopak navrhl jim 
vše prominout. O návrzích se hlaso-
valo a koalice rozhodla o prominu-
tí sankce. Zjevně se zde jedná o dost 
nebezpečný precedens, ke kterému 
se budou moc odvolávat všichni ža-
datelé, pokud rovněž použijí dota-
ci na výdaje, které pravidla neumož-
ňují a příjem ze vstupného nepřizna-
jí, následně se vyhnou odvodu 15% 
ze vstupného, jež stanoví vyhláš-
ka města schválená ZM. Zastupite-
lé jistě všem rovněž bez jakýchkoli 
sankcí odpustí. Kdyby se například 
rozhodlo výstaviště na základě toho-
to precedentu nezaplatit poplatek ze 
vstupného, přišlo by město o cca 500 
tis. Kč ročně. Na to však zdá se koa-
liční zastupitelé nepomysleli. Napro-
sto otevřeně se tu měří dvojím met-
rem. Je to nefér vůči všem ostatním, 
kteří pravidla Fondu kultury i vyhláš-
ky města řádně dodržují. 

Na místě by byla přinejmenším 
veřejná omluva Spolku rodáků nejen 
za chybná vyúčtování, ale i za osočo-
vání sdružení Kulturně! ze lži a ha-
nobení, ačkoliv si musel být vědom, 
že ve vyúčtování chyby jsou. Nic ta-
kového se nestalo, žádná omluva 
dokonce ani městu, ticho po pěši-
ně. Na ZM 7. 9. se otevřeně mluvi-
lo pouze o Adventu a zakázané čer-
pání dotace na občerstvení. Šporko-
vy slavnosti s nepřiznaným příjmem 
pan starosta vůbec nebral na vědo-
mí a nechtěl řešit, přestože bylo jas-
ně uvedeno jak ve zprávě kontrolní-
ho výboru, tak odboru školství a kul-
tury. Kdyby se totiž řídili zastupitelé 

pravidly pro FK schválenými radou 
města, museli by Rodáci vrátit 80 ti-
síc Kč. Ve vyúčtování je vysloveně ře-
čeno, že musí uvést příjem ze vstup-
ného nebo poplatku, umožňujícího 
účast na akci. V případě uvedení ne-
pravdivých údajů jsou povinni dota-
ci vrátit. Přestože na to byl pan sta-
rosta na zastupitelstvu upozorněn, 
nechal hlasovat pouze o odpuštění 
chyb ve vyúčtování Adventu ..

Bohužel měla celá tato anabáze 
nepochopitelně za následek zruše-
ní postu jediné kulturní referentky a 
její přesunutí na odbor dopravy (ač-
koliv ofi ciálně starosta toto propoje-
ní popírá, sám se vyjádřil, že k její-
mu odstranění musí dojít, „aby měl 
doma klid“). Činnosti, které po de-
vět let vykonávala A. Frankeová, 
byly přesunuty na knihovnu, která 
s organizováním koncertů, předsta-

vení apod. nemá bohužel žádné zku-
šenosti. Do rakvičky kultury ve měs-
tě byl obrazně zatlučen další hřebík. 
Že odborný pracovník v oblasti kul-
tury městu chybí, se ukázalo již v létě 
naprostou absencí koncertů v letním 
kině (v loňském roce uspořádala tato 
referentka za město jen v letním kině 
10 koncertů, knihovna v letošním 
roce ani jeden). Rovněž selhala pří-
prava festivalu Kefír kvůli neprofesi-
onální spolupráci města s pořadate-
li festivalu, který se nakonec pro zá-
sadní chyby v přípravách na obou 
stranách neuskutečnil… Je otázka, 
zda by k tomu došlo, kdyby se celou 
věcí zabývala od března 2011, kdy 
jednání probíhala, místo starosty 
zkušená kulturní úřednice…

(Dokumentaci k celé kauze najde-
te na www.pojednanicko.cz)

 Olga Kovaříková
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S P O R T O V N Ě   R E L A X A Č N Í 
N E D Ě L E

S HOSTUJÍCÍM CVIČITELEM
LUKÁŠEM KOLKEM

pro všechny příznivce
sportu a zdravého
životního stylu…

V neděli 4. prosince
od 10.00 hodin

Kde? V Lysé n. L., nová tělocvična
 OA, ul. Komenského,
 (oranžový pavilon při ZŠ),
 vchod zadem
 
TOTAL BODY WORKOUT 
Intenzivní dynamické posilování celého těla v aerobní zóně, 
trénink svalové síly a vytrvalosti. Techniky používané v TBW 
jsou vytvořeny tak, aby bylo možno zvýšit intenzitu cvičení bez 
nutnosti zvýšení hmotnosti nebo odporu používané pomůcky.
CHI TONING
Body mind lekce, která zahrnuje cviky dynamické jógy, pila-
tes a rehabilitačních technik, zvyšuje svalovou sílu a vytrvalost, 
ohebnost a pohyblivost, zlepšující psychickou a fyzickou rovno-
váhu a vitalitu, odstraňující stres.   
S sebou? Ručník, podložku, sportovní obuv, náhradní 
 sportovní oblečení + dobrou náladu, pití.
Vstupné? 230 Kč

Bližší informace: www.houzvickova.wz.cz
e-mail: houzvickova.hana@seznam.cz, tel.: 721 658 766

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 LISTOPADU:
•  NEDĚLE 18.00 – 19.00h., tělocvična OA v areálu ZŠ 
 J.A.Komenského, nejsou nutné rezervace
•  NEDĚLE 19.05 – 20.00h., ZUMBA TONING (s činkami), 
 tělocvična OA v areálu ZŠ J.A.Komenského, nejsou nutné 
 rezervace
•  PONDĚLÍ 8.30 – 9.30h., Fajn klub na náměstí, není nutná 
 rezervace, MOŽNOST HLÍDÁNÍ DĚTÍ (50 Kč/h)
 – NAHLAŠTE VE FAJN KLUBU
• ČTVRTEK 18 – 19h., Sokol vedle kina, není nutná 
 rezervace
•  PÁTEK 9.00 – 10.00h., Milischool v Milovicích, KURZ 
 PRO ZAČÁTEČNÍKY, cena 300 Kč za 5 lekcí, MOŽNOST 
 HLÍDÁNÍ DĚTÍ (20 Kč/h) – NAHLAŠTE V MILISCHOOL

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

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

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

ku

h hodin.
čítávat

Y

Lyský šikula 2011

Za mlhavého rána 24. září sjíž-
dějí se první závodníci s touhou 
vyhrát 3. ročník závodu Lyský ši-
kula. Tento závod založený pouze 
na disciplíně poslušnosti připra-
vuje naše kynologická organiza-
ce v Litoli především pro začínají-
cí pejskaře, mladé psy a pro pleme-
na, která mají své hranice v spor-
tovních kynologických disciplí-
nách jakou je třeba obrana. Vždyť 
kolie či labrador budou raději po-
dávat „pac“ než pronásledovat fi -
guranta s rukávem a takových spo-
lečenských plemen bylo na Šikulo-
vi nemálo. Krásný pohled divákům 
na nástupu před závodem poskyt-
la plemena jako novofundlandský 
pes, chodský pes, bengle, bernský 
salašnický pes a další.

Celkem 15 závodníků soutěžilo 
ve dvou kategoriích – ZOP a ZPU1. 
Pan rozhodčí posuzoval především 
přesnost, radostný projev psa při 
plnění jednotlivých cviků, ale také 
chyby samotných psovodů. Diváci 
sledovali výkony pejsků s napětím 
i s úsměvem. Rozesmát pes umí tře-
ba, když si splete rozhodčího s fi gu-
rantem nebo ukáže páníčkovi, že po-
kud do tunelu (překážka) nechce,  
tak tam prostě nepůjde a ležet dale-
ko a dlouho v mlze také nebude. Po-
chopitelně převládaly krásné a skoro 
bezchybné výkony a jako organiza-
ce jsme rádi, že našich členů. Vždyť 
také bylo o co soutěžit! Pro závodní-
ky jsme připravili krásné ceny a ni-
kdo neodešel s prázdnou. K těm nej-
lepším patří - 1. místo Lucie Kala-
šové s chodským psem fenou Andy 
v kategorii ZOP a 1. místo v kate-
gorii ZPU1 Jiřího Malínského s ně-
meckým ovčákem fenou Kyrou. Zá-
vod díky mlze již v podzimním du-
chu byl krásnou tečkou za létem 
a poslední naší akcí v roce s výjimkou 
intenzivních tréninků agility a semi-
náře zdokonalujícím znalosti našich 
členů v metodách výcviku psa. Naši 

členové mají za sebou první závodní 
sezónu v agility a první místa v zatím 
neofi ciálních závodech. Také třetí 
místo Ivety Martínkové a čtvrté mís-
to Veroniky Šedové na neofi c. Mis-
trovství teriérů, 20 složených zkou-
šek z výkonu, ukázky v mateřských 
centrech. Tyto aktivity našich členů 
považují všichni, kteří se podílejí ve 
svém volném čase na chodu celé or-
ganizace jako odměnu za svoji prá-
ci. Jsme rádi i za malé úspěchy, vždyť 
symbolem dnešní doby je nedostatek 
času a kynologický sport čas vyžadu-
je a ne málo. Ukázky našeho výcviku 
jste mohli shlédnout na Šporkových 
slavnostech, kde i přes špatné počasí 
diváci ocenili cviky poslušnosti, tri-
ky jako sundávání bot i s ponožkami 
a přinesení bačkor, nošení nákupu, 
telefonu, klíčů, tanec se psem, pro-
skakování obručí, obranu psovo-
da, agility atd. Jsme v Lysé nad La-
bem již 61 let a děkuje městu Lysá 
nad Labem za podporu letošních zá-
vodů a celkové činnosti našeho klu-
bu. Děkujeme sponzorům závo-
du: veterinární ordinace u výstaviš-
tě v Lysé nad Labem, koření Kotá-
nyi, kadeřnictví pro psy Roma-
ny Bujárkové v Benátecké Vrutici 
a dalším. Krásný podzim vám přejí 
pejskaři a foto z našich akcí najdete 
na www.zkolysa.cz.

 Romana Macháčková
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 325 615 100
WWW.DIXI-WC.CZ

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

KONTEJNERÒ

PNEUSERVIS
Hronětice 55, 289 21 Kostomlaty nad Labem
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MĚSTO LYSÁ NAD LABEM
FARNÍ CHARITA LYSÁ NAD LABEM

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
vás zve na

v kostele sv. Jana Křtitele
v Lysé nad Labem

Účinkují: 
Martin Kubát   -  varhany
Daniela Smutná  - zpěv  
Václava Šolcová – recitace
Děti z Dětského domova v Milovicích - zpěv              

Výtěžek z tohoto koncertu bude předán dětem 
z Dětského domova v Milovicích

Mateřské centrum Parníček
zve za fi nančního přispění Města Lysá n. L.

všechny děti a dospělé na

MIKULÁŠSKOU NADÍLKUMIKULÁŠSKOU NADÍLKU
PRO NEJMENŠÍPRO NEJMENŠÍ

do tělocvičny SOKOLA
ve čtvrtek 1.12.2011 od 16.00 hodin

 A co je pro Vás připraveno?
     - vystoupení dětí z Mateřského 
   centra Parníček z kurzu
   TANEČKY A TAEKWON-DO
 - vánoční pohádka
 - trocha skotačení pro děti
 - návštěva Mikuláše na Parníčku
 - mikulášská nadílka
 VSTUPNÉ:
 DÍTĚ 50,- Kč / celý program
 DÍTĚ 25,- Kč / jen pohádka
 DOSPĚLÝ zdarma

Kvůli omezenému počtu dětí je od 7.11.2011
!!! ZAHÁJEN PŘEDPRODEJ VSTUPENEK !!!

   

Spolek pro rozvoj města Lysá n. L., Farní charita Lysá n. L.
Městská knihovna Lysá n. L. a Polabské muzeum

vyhlašují u příležitosti pořádání výstavy

Vánoční potkávání
soutěž v těchto kategoriích:

Vánoční ozdoba
Vánoční dekorace (např. svícen, adventní věnec)

Nejpěknější perníček
Do soutěže se může zapojit každý, kdo svůj výrobek označený 
celým jménem, adresou a kontaktním telefonem odevzdá v Městské 
knihovně v Lysé nad Labem do pátku 11. 11. 2011 do18 hodin. 

Vyhlášení vítězů soutěže v kategorii Ozdoba na vánoční strom 
a Vánoční dekorace proběhne v sobotu 26. 11. 2011 na Husově 
náměstí při rozsvícení vánočního stromu.

Pro nejpěknější perníček je termín sběru výrobků stanoven do pátku 
9. 12. 2011 do 18 hodin, přičemž vyhodnocení bude 24. 12. 2011 
v kostele sv. Jana Křtitele při zpívání pod vánočním stromem.

Výstava v budově Muzea B. Hrozného v Lysé n. L. 
potrvá od 16. 11. 2011 – 8. 1. 2012. 

V jejím průběhu jsou připraveny tři odpolední programy a to:

sobota 3. 12. 2011 malování hraček a dráteník
sobota 10. 12. 2011 zdobení perníků
sobota 17. 12. 2011 vánoční dekorace

Zahájení bude vždy ve 14 hodin.
Změna programu vyhrazena.


