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Pranostiky:

s  Svatá Veronika (7. 2.),
        ledy  seká u rybníka.

s  Na Hromnice-li (2. 2.) voda        
        běží, po Hromnicích
        ještě sněží.

s  V únoru sníh a led, 
        v létě nanesou včely med.

s Jestli únor honí mraky,
        staví březen sněhuláky.

LISTY

Ekologicky a krajinářsky nejcennější území 
v Lysé bylo v loňském roce centrem mnoha ak-
tivit. Rok 2009 byl zahájen registrací přírodně 
krajinářské části zámeckého parku jako význam-
ný krajinný prvek. Tato registrace mu zajišťuje 
zvýšenou ochranu v oblasti životního prostředí. 
Dosud byl totiž zámecký park chráněn „jen“ 
z pohledu památkové péče jako významná památ-
ka zahradního umění. Předmětem ochrany jsou 
především louky. Stromové porosty jsou chráněny 
jako kompoziční hmota parku (není zde kladen dů-
raz na jedince – s výjimkou solitér). Park je význam-

ný i jako biotop hmyzu a významné hnízdiště ptac-
tva. Na rozdíl od nevhodných praktik ochránců 
přírody např. v areálu Lednicko-Valtického parku
je zde však od začátku pamatováno na skuteč-
nost, že památka zahradního umění má spe-
cifi ckou údržbu, která nemůže být podřízena 
pouze ochraně přírody. V tomto smyslu je 
i nadále přípustné například kácení dřevin za úče-
lem modelace porostních skupin při uvádění parku 
do původní podoby.

V těsném sousedství parku se nachází další za-
jímavá plocha – je to farní sad. Ten byl registrován 
nejen pro svou polohu mezi kostelem a zámkem. 
Chráněným prvkem jsou zde vysokokmeny ovoc-
ných stromů, které nám v rámci města nenávratně 
mizí. Jak se zdá, farní sad bude zanedlouho poslední
ukázkou původních hospodářských zahrad historic-
kého města. Neboť přiznejme si, kdo z nás sází vyso-
kokmeny ovocných stromů na svých zahradách?

V září 2009 byl Zámecký vrch začleněn do trasy 
nové naučné stezky Krajinou Rudolfa II. Velký 
informační panel je osazen u vrátnice do zámec-
kého parku. U dřevěného altánu za zámkem byla 
instalována informační tabule tématicky zaměřená 
na památné stromy a prostor bývalé bažantnice. 
Zámecký vrch se tak stal i díky dotaci 45 000 Kč ze 
Středočeského kraje (fond životního prostředí) zase 
o kousek více známým v rámci turistického ruchu.

Zámecký vrch 2009

Pokračování na str. 4
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Informace z jednání rady a zastupitelstva města
1. jednání rady města se konalo 

12. 1. 2010. Více než polovinu 
z 22-bodového programu tvořily 
pozemkové, bytové a nebytové 
záležitosti a věcná břemena. 
Většinou tyto body pro malou 
čtenářskou atraktivitu přeskakuji, 
ale tentokráte se zastavím u bodu 
č. 5, kde se projednával návrh na 
exekuční vystěhování jedné rodiny 
z městského bytu v Milovicích 
- Mladé a rozvinula se k němu ob-
sáhlá diskuse. Problém postupně 
vznikal od roku 2003, až v roce 
2008 dosáhl dluh na nájemném 
57 000 Kč a penále 35 000 Kč. 
Na jaře 2009 byl dlužník vyz-
ván, aby se dostavil k projednání 
úhrady dluhu na městský úřad. 
Následovala jednorázová splátka 
20 000 Kč, ale to bylo na dlouhou 
dobu vše. Na další výzvy dlužník 
nereagoval a ani na pozvání 
právníka města, JUDr. Drábka,  
se nedostavil na soudní projed-
návání. Svým nezodpovědným 
jednáním se dlužník dostal do 
situace, kdy bylo soudně nařízeno 
vyklizení bytu, které nabylo právní 
moci. Z etických důvodů byla před 
svátky exekuce pozastavena. V této 
chvíli dala rada města dlužníkovi 
ještě poslední šanci – do 28. ledna 
uhradit 92 000 Kč. Potom bude 
mít možnost se přestěhovat do 
menšího bytu. Pokud ne, nastou-
pí exekutor. Tento případ by měl 

být varováním, že trpělivost má 
své meze a závazky je záhodno 
pravidelně hradit. Zajímavý byl 
i bod č. 12, v němž bylo schváleno 
Nařízení města č. 1/2010, o ne-
udržovaných pozemních komu-
nikacích v zimním období. V něm 
je uveden výčet ulic a chodníků 
ve městě, kde nebude zajišťováno 
např. odklízení sněhu. Podrobnos-
ti najdou čtenáři na jiném místě 
Listů.   

V bodu č. 15 rada vzala na 
vědomí zápis z jednání sociální 
a zdravotní komise, která se sešla 
začátkem roku. Paní místosta-
rostce bylo uloženo, aby komisi 
na příštím jednání informovala 
o výstavbě nového domova pro 
seniory. V dalším bodu byla pro-
jednána žádost Svazu postižených 
civilizačními chorobami, který 
sdružuje řadu členů i z Lysé nad 
Labem. Rada přispěla SPCCH 
částkou 1 500 Kč na rekondiční 
a rehabilitační akce. V bodu 
č. 17 předložil pan místosta-
rosta Sedláček návrh na úpravu 
toku Mlynařice a zlepšení stavu 
rekreační vodní plochy Řehačka. 
Diskutovalo se o tom, že uvedená 
místa jsou převážně ve vlastnictví 
Povodí Labe, které by se o to mělo 
postarat samo. Část pozemků spa-
dá i do katastrálního území Pře-
rova nad Labem, a tak diskuse
skončila úkolem pro pana 

Sedláčka, aby dohodl s Přerovem 
společný postup vůči Povodí Labe. 

V bodu č. 18 byly posuzovány 
nabídky na veřejnou zakázku, v níž
se hledal dodavatel projektové 
dokumentace k odkanalizování 
města. Ze 4 došlých nabídek byla po 
diskusi vybrána společnost Project 
ISA z Prahy 9, která dokumentaci 
dodá za 346 000 Kč. Dokumentace 
bude sloužit k výběru fi rmy, která 
vlastní stavbu kanalizace provede. 
Je velká šance, že město získá do-
taci ze Státního fondu životního 
prostředí, která by mohla výrazně 
ulehčit městské pokladně, protože 
odhadované náklady na chybějící 
kanalizaci činí 47,5 milionů korun. 
V bodu č. 19 rada schválila, že ad-
ministraci projektu a žádost o do-
taci bude mít na starost společnost 
RENARDS z Brna, jejíž odměna 
bude 198 000 Kč. 

V bodu č. 21 se jednalo o názvu 
ulice v nové lokalitě směrem na 
Milovice, kde již stojí řada rodin-
ných domů a další budou vznikat. 
S ohledem na přístupovou cestu 
k prameništi je navrhován název 
„U Vodárny“ – konečný souhlas 
vysloví únorové zastupitelstvo.

S posledním bodem vystoupil 
pan Mgr. Kopecký. Doporučil 
úpravu rychlosti v ulici Na Zem-
ské stezce, kde je znatelný nárůst 
dopravního zatížení. Dopravně 
bezpečnostní komise posoudí, na-

kolik účelné by bylo řešit dopravu 
v této lokalitě jako zónu s předností 
zprava. V řadě měst toto opatření 
funguje. Po projednání v komisi se 
rada k tomuto bodu vrátí.

Závěrečná diskuse se většinou 
týkala úklidu sněhové nadílky. Za 
3 dny napadlo 42 cm sněhu. Pan 
starosta informoval o průběhu 
prací během víkendu. Postupně 
se sníh z ulic odváží, a to i pomocí 
externích fi rem. Odhadované den-
ní náklady na takový intenzivní 
úklid jsou 80 000 Kč. Také řada 
občanů přiložila ruku k dílu, ale 
řada dalších z tepla domova tele-
fonicky požadovala, aby „se město 
o úklid postaralo“. Rada projedna-
la i další opatření, jako je preven-
tivní odstranění sněhu ze střech 
městských objektů a oklepání ne-
bezpečných rampouchů, průběžně 
by se měly čistit přechody pro 
chodce. Před táním sněhu budou
vyčištěny kanálové vpusti. Příjem-
nou závěrečnou tečkou za prvním 
letošním jednáním rady byla vše-
obecná shoda, že novoroční ohňo-
stroj byl velmi vydařený a orga-
nizačně bezchybně zvládnutý. 

Pracovní zasedání zastupitel-
stva města se  konalo 20. 1. 2010 
a 2. jednání rady města 26. 1. 2010, 
to znamená až po redakční u-
závěrce, a tak informace z nich si 
přečtete až příště.

Miloš Dvořák, tajemník MěÚ

Město Lysá nad Labem má 
zřízeny fondy, které napomáhají 
rozvoji kultury a sportu ve městě. 
Celkové finanční prostředky 
vložené do těchto fondů činí pro 
tento rok 1 655 000 Kč. Přesto 
vyvstanou situace, kdy je třeba 
řešit věci, na které pomoc z fondů 
nestačí. Město se tyto potřeby 

snaží pokrýt pomocí dalších fi nan-
cí uvolněných z rozpočtu. V loň-
ském roce město darovalo pečo-
vatelské službě nový automobil
v hodnotě 300 000 Kč. 

Doufáme, že tento dar pomůže 
zlepšit dostupnost služeb, které 
pečovatelky poskytují. Dále měs-
to finančně podpořilo Slovan 

Město pomáhá

Po dobrých zkušenostech 
z předchozích čtyř let se i letos
opakuje působení pracovnic Fi-
nančního úřadu Nymburk (dále 
jen FÚ), při níž se budou posky-
tovat konzultace a vybírat daňová 
přiznání v budově MěÚ Lysá nad 
Labem. Tím se poplatníkům tro-
chu ulehčí život a odpadne jedna 
až dvě cesty do Nymburka.

Všichni daňoví poplatníci, kteří 
budou za rok 2009 podávat daňové 
přiznání k dani z příjmů fyzických 

osob, mohou v rámci služeb FÚ 
přijít ve středu 17. března 2010 
od 8 do 18 hod. na Městský úřad
v Lysé nad Labem, (velká zasedací
místnost ve staré budově). V pro-
vozu budou 2 pracoviště. 

Pracovníci FÚ ve výše uvede-
ném termínu umožní daňovým
poplatníkům, aby si v klidu - bez
větších front a v „domácím“ 
prostředí mohli vyřídit své 
záležitosti. V rámci uvedených 
úředních hodin mohou daňoví 

Finanční úřad bude opět jeden den na radnici v Lysé nad Labem
poplatníci platně podat daňo-
vé přiznání, mohou získat po-
moc při vyplnění daňového při-
znání do příslušných formulářů 
a rovněž mohou obdržet složenku 
pro případné zaplacení daně. For-
muláře daňového přiznání je mož-
né vyzvednout v podatelně MěÚ 
v přízemí. 

Vzhledem k omezenému poč-
tu daňových tiskopisů pro podání 
daňových přiznání v roce 2010 
upozorňujeme na možnost staže-

ní tiskopisů na internetové adrese 
Ministerstva fi nancí: http://www.
mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/
dc2_tiskopisy.html

Další možností pro daňové po-
platníky je daňové přiznání vypl-
nit, zkontrolovat a vytisknout,
případně elektronicky podat
v EPO2 aplikaci, která je k dis-
pozici na Daňovém portálu na in-
ternetové adrese http://eds.mfcr.
cz

Miloš Dvořák, tajemník MěÚ

Lysá nad Labem a Junák a to cel-
kovou částkou 274 000 Kč. Tyto 
prostředky byly určeny na spolu-
financování infrastruktury v ma-
jetku těchto spolků. Konkrétně se 
jednalo o vybudování osvětlení, 
rekonstrukci volejbalových kur-
tů a výstavbu nové vodovodní 
přípojky. Další příspěvky byly 

poskytnuty Mateřskému cen-
tru Parníček na provoz a Chrá-
movému sboru na nákup var-
han v celkové výši 35 000 Kč. 
V odůvodněných případech se 
budeme snažit podporovat i další 
projekty, samozřejmě v závislosti 
na možnostech rozpočtu města. 
         Jiří Havelka
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V březnu 2008 jsme spolu 
s kolegy z odboru správy majet-
ku i členy občanského sdružení 
LYSIN řešili stav lipového 
stromořadí v ulici Na Vlečce. 
Celkem jsme prověřili 15 lip 
a dalších 8 menších ovocných 
stromků a smrčků. Důvodem byl 
jak poměrně špatný provozně 
bezpečnostní stav lip, tak i pro-
bíhající rekonstrukce celého 
uličního prostoru. Při posouzení 
stavu stromořadí jsme vzali v ú-
vahu i estetický vzhled lip, jehož 
hodnota byla značně snížena při 
opakovaném silném redukčním 
řezu provedeném naposledy před 
cca 15 lety (jak by přirozeně ros-
toucí lípy měly vypadat, je zřejmé 
z nepoškozeného stromu na rohu 
ulic Na Vlečce a Dukelská).

Po vyhodnocení stromů jsme 
se přiklonili k názoru kom-
pletní obnovy stromořadí. S při-
hlédnutím k zimním chladným 
větrům nebyl výběr nových stro-
mů příliš jednoduchý. Nakonec 
jsme zvolili červenokvěté jírovce, 

Obnova stromořadí na Vlečce
byla dokončena

které jsou na půdu nenáročné, 
netrpí mrazy, jsou rezistentní 
proti klíněnce, kvetou a přitom 
málo plodí a navíc jsou medo-
nosné. 

Staré stromy byly pokáceny 
v průběhu listopadu. Následova-
lo vyměření nových výsadeb. Sna-
žili jsme se stromy umístit před
domy ve větším sponu (cca 12 m), 
aby nedocházelo k pozdějšímu 
nevhodnému řezu a poškozování 
stromů v důsledku stínění do 
obytných místností. U zahrad,
kde není výrazný problém zastí-
nění, jsme mohli stromy sázet 
hustěji (cca 7 m). 

V prosinci byla realizována 
výsadba jírovců o obvodech 
kmene 16 cm a výšce cca 3 metrů. 
Následovala instalace opěrných 
kůlů a zajištění úvazkem. Ob-
nova stromořadí byla pořízena za 
celkovou částku 163 000 Kč, při-
čemž 48 773 Kč poskytl Středo-
český kraj z Fondu životního 
prostředí.

Stanislav Svoboda, odbor ŽP

Vážení spoluobčané, v lednu 
nás všechny přivítala nečekaná 
sněhová nadílka. V Lysé na-
padlo místy až 70 cm sněhu. 
Jedná se o největší přívaly sněhu 
za několik posledních desítek 
let. Rád bych jménem města 
poděkoval všem spoluobčanům 
za nezištnou pomoc při odklízení 
této sněhové kalamity.

Od konce loňského roku došlo 
změnou zákona k přesunutí od-
povědnosti za škodu způsobenou 
špatnou schůdností chodníku na 
obce a města. Chci zdůraznit, že 
v této novele zákona není obcím 
dána povinnost odklízet sníh z ko-
munikací a chodníků. Obec nese 
odpovědnost za případnou újmu 
na zdraví způsobenou špatnou 
schůdností chodníku. Na rozdíl 
od některých jiných obcí se město 
snaží zajistit úklid komunikací 
a hlavních chodníků. Ke stanovení 
priorit úklidu slouží plán zimní 
údržby. Vzhledem k letošní enorm-
ní nadílce sněhu rozhodla rada 
města o rozšíření zimní údržby 

nad rámec schváleného plánu. 
Samozřejmě, že tyto nové úseky 
nejsme schopni uklidit okamžitě, 
ale s určitou časovou prodlevou.

Přesto zůstává část chodníků 
bez zimní údržby. Zejména kvůli 
tomu, že fi nanční prostředky vy-
naložené na tento úklid neodpo-
vídají dosaženému výsledku a mu-
sely by jít z prostředků určených 
na jiné akce. Cesta, jak získat další 
fi nanční prostředky na údržbu ko-
munikací a chodníků, je zvýšení 
daně z nemovitosti. Některé obce
zvýšily daň z nemovitosti na pěti-
násobek. To znamená, že občan, 
který platil 500 Kč, bude v novém 
roce platit 2 500 Kč. Pro obce je
to jistě lákavá cesta a vítaný pří-
jem do rozpočtu. Touto cestou jít 
nechceme, prioritou je pro nás u-
držení nízkých poplatků pro občany.

Na závěr bych chtěl ještě jednou 
poděkovat všem spoluobčanům 
za trpělivost a pomoc při likvi-
daci sněhové kalamity ze začátku 
letošního roku.

Jiří Havelka, starosta

Zimní údržba

Město Lysá nad Labem v tomto roce plánuje vybudovat nový sběrný 
dvůr v lokalitě kotelny K4, směrem k autosalónu Tichý. Jelikož nákla-
dy jsou vysoké, město získalo dotaci fondu EU. 
Do té doby bude nadále mobilní sběrné místo v areálu bývalé Fru-
ty ul. Pivovarská naproti hasičům ve stejné dny tj.
Otevírací doba sběrného dvoru:
pondělí 9.00 – 12.00    13.00 – 17.00
středa  9.00 – 12.00    13.00 – 17.00
sobota  9.00 – 12.00

Pouze nebezpečný odpad bude sbírán 1x měsíčně a to poslední 
sobotu v měsíci tj. 30. 1., 27. 2., 27. 3., 24. 4., 29. 5., 26. 6., 31. 
7., 28. 8., 25. 9., 30. 10., 27. 11., 18. 12., taktéž v bývalém areálu 
Fruty ul. Pi-vovarská. Jedná se o tyto nebezpečné odpady: barvy, 
rozpouštědla, oleje, znečištěné obaly, AKU baterie, monočlánky.

                    Odbor SMI

Sběrný dvůr
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Kříženec kokršpaněla č. 7
Pes, stáří 4 roky, kamarádský, 
klidný, vhodný ke starším lidem, 
přítulný
Kříženec teriéra č. 27
Fena, stáří 2 roky, vhodná ke star-
ším lidem na hlídání
Knírač č. 29
Pes, stáří 4 roky, vhodný na zahra-
du ke starším lidem, dobře hlídá
Německý ovčák č. 36
Fena, starší, kamarádská, klidná
Německý ovčák č. 46
Pes, stáří 3 roky, dlouhosrstý, vy-
rovnaná povaha, vhodný na za-
hradu
Kříženec č. 63
Fena, stáří 2 roky, hlídací, vhodná 
na zahradu, dominantní
Baset č. 71
Pes, stáří 4 roky, bázlivý, klidný, 
vhodný do rodiny a do bytu
Kříženec č. 74
Pes, stáří 2 roky, bázlivý, vhodný 
na zahradu
Kříženec č. 77
Pes, stáří 2 roky, klidný, vhodný 
do bytu ke starším lidem
Kříženec jezevčíka č. 80
Fena, stáří 4 roky, přátelský, 
vhodný do rodiny
Vlčák č. 81
Pes, stáří 3 roky, vhodný na hlídá-
ní do domku se zahradou
Kříženec č. 82
Fena, stáří 2 roky, vhodná na 
hlídání do domku se zahradou
Zlatý labrador č. 86
Pes, stáří 5 let s PP a tetováním
Belgický ovčák č. 88
Fena, stáří 2 roky, temperamentní, 
vhodná na zahradu s vysokým 
plotem

Město Lysá nad Labem by 
rádo touto cestou poděkovalo 
všem dobrým lidem, kteří se 
ujali našich opuštěných pejsků. 
Seznam čtyřnohých kamarádů 
nalezených v okolí města najdete 
na www.mestolysa.cz pod odka-
zem listy.

Městská policie, která zajišťuje 
odchyt toulavých psů v Lysé nad 
Labem, vždy po odchytu pejska
vyfotí a uloží na internetové 
stránky www.mestolysa.cz pod 
odkazem městská policie - od-
chycení psi. Tímto je umožněno 
občanům, kterým se zatoulal 
pes, ihned zjistit, zda se nenalézá 
v útulku v Lysé nad Labem.

V útulku jsou umístěni i pejs-
ci z jiných měst a obcí, které 
si můžete přijít prohlédnout. 
Noví majitelé, kteří se ujmou 
pejska z útulku jsou osvobozeni 
z platby (roční poplatek za psa) 
po dobu dvou let. MěÚ Lysá nad 
Labem děkuje všem občanům, kte-
ří projeví zájem o naše opuštěné 
pejsky.                                                                     
    Durdanová Alena, odbor SMI

Hledáme nový domov pro tyto pejsky

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

Nabízení psi jsou v současné 
době umístěni v útulku:
VELAS, a. s. 
Lysé nad Labem 
Hrabanov č. p. 535,
pí. Čápová
tel.: 325 551 221, 723 342 174

S rozporuplnými pocity jsme 
24. října 2009 přistoupili k nové 
výsadbě „památných“ lip u altánu. 
Jak všichni dobře víme, v květnu 
zlámalo pár magorů při večerní 
zábavě pět lip „královen“, které 
jsme sázeli spolu s panem kardi-
nálem Vlkem. Proč? To člověk ne-
pochopí. Zdálo se nám však hloupé 
nechat místo prázdné a tak jsme 
využili příležitost k nové výsadbě lip. 
Obec Baráčníků slavila 115. výročí 
od svého založení - i pozvali jsme 
prostřednictvím rychtářky paní 
Štolovské Baráčníky k slavnostní 
výsadbě. Nové lípy pochází rovněž 
ze školek VUKOZ Průhonice a jsou 
opět potomky památných stromů 
z České republiky. Držme jim tedy 

„kořeny“ do příštích let. Snad se 
vandalství již nebude opakovat. 

Konec roku, stejně jako v zá-
meckém parku, byl věnován úklidu 

a údržbě. Z prostředků Středo-
českého kraje (fondu životního 
prostředí) se nám podařilo zís-
kat dotaci 55 000 Kč na výchov-
né probírky stromových skupin,
odstranění černých skládek a sta-
rého drátěného plotu. Po dlouhé 
době budeme mít možnost vidět 
severozápadní svah Zámeckého 
vrchu opět v kultivované podo-
bě. Poděkování za tato pracovně 
náročná opatření patří panu Kolář-
skému, který k lokalitě Za Zámkem
přistupuje stejně citlivě, jako k sa-
motnému zámeckému parku. 

Tolik tedy k Zámeckému vrchu. 
Třeba se vynaložené úsilí setká 
s pochopením a všichni si budeme 
moci vyrazit na procházku do 
parku, posedět nerušeně v altá-
nu, proběhnout se se psem po upra-
vené úvozové cestě nebo sledovat
novoroční ohňostroj.

Stanislav Svoboda, odbor ŽP

Zámecký vrch 2009

Pokračování ze str. 1

Na Nový rok, po loňských 
kladných ohlasech přítomných 
diváků, se naše město rozhodlo 
znovu zorganizovat „Novoroční 
ohňostroj“. Realizátorem byl
již osvědčený pan Pavel Céza, 
který bez nároku na honorář 
a ve spolupráci se svými 
kolegy vymyslel a připravil 
nádhernou ohnivou show. 
Netroufám si odhadnout počet 
přihlížejících, kteří se přišli 
potěšit překrásnými barevný-
mi efekty, ale prostor vyhra-
zený pro ně za zámeckou zdí 

Kouzelná ohnivá show na novoročním nebi
byl zcela zaplněn. Nemluvě 
o dalších, kteří sledovali ohňo-
stroj od cihelny, od Staré Lysé 
a Dvorců. Závěrečným potleskem 
všichni vyjádřili spokojenost a u-
znání strůjci lyského ohňostroje.

Děkujeme všem podnikatelům 
za fi nanční dary, bez nichž by 
se ohňostroj v celkové výši cca 
180 000 Kč v Lysé nad Labem 
nekonal. Jde o tyto fi rmy: Pražské 
silniční a vodohospodářské stav-
by, a. s., EUREST spol. s r. o.,
Provod inženýrská společnost 
s. r. o., PROXIMA a. s., 

Evropská projektová kancelář 
s. r. o., STAVOKOMPLET spol. 
s r. o., THERMOSTAV spol. 
s r. o., Alois Bezucha, ENER-
GY BENEFIT CENTRE o. p. s., 
JUDr. Dalimil Mika, HRDLIČKA 
spol. s r. o., AQUA-CONTACT 
Praha v. o. s., Vojtěch Adamec, 
akademický sochař, Václav Bílek, 
Bc. David Kolářský, zahradnictví, 
údržba a zakládání zeleně, Oto 
Pospíchal, akademický sochař, 
Miroslav Pšenička, Jiří Kryšpín 

– sdružení, YABOK úklidový ser-
vis s. r. o., BÁČA, Polička s. r. o., 

Milan Guman, Karel Dlouhý, 
instalatérské a topenářské 
práce, Jiří Kačer, akademický 
sochař, Miloš Stříbrný, stavební 
práce.

Zvláštní poděkování za asis-
tenci při realizaci ohňostroje 
patří SDH Lysá nad Labem, 
Městské policii Lysá nad Labem 
a Policii ČR. Děkujeme též panu 
Malinovskému za občerstvení, 
které zpříjemnilo tuto slavnostní 
novoroční akci.

 Věra Bodnárová, 
odbor školství a kultury

Seznam pejsků, kteří čeka-
jí na svého nového pána.

Kočky, kocouři a koťátka 
dle aktuální nabídky.
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M stský ú ad v Lysé nad Labem 
Husovo nám. 23 
289 22  Lysá nad Labem 

Nebezpe né odpady nepat í do popelnice. K jejich odložení využijte mobilního sb ru
nebezpe ných odpad .

Mobilní sb rna nebezpe ných odpad  p ijede vždy poslední sobotu v m síci tj. v tyto dny: 
31. 1., 28. 2., 28. 3., 25. 4., 30. 5., 27. 6., 25. 7., 29. 8., 26. 9., 31. 10., 28. 11., 19. 
12. (mimo svátky) od 9.00 do 12.00 hodin. 

Bude p istaven v bývalém sb rném dvo e, ul. Pivovarská (bývalá Fruta), naproti hasi árn .

V rámci mobilního sb ru nebezpe ných odpad  m žete odevzdat 
tyto druhy nebezpe ných odpad :

Zne išt né obaly od barev, edidel, olej , isticích prost edk  atd.

Sorbenty, hadry od oleje, olejové filtry atd.

Upot ebené oleje: motorové, p evodové a hydraulické oleje, brzdové kapaliny

Pesticidy, herbicidy: nespot ebované prost edky k hubení hmyzu a ochran  rostlin 

Spot ební chemikálie: nespot ebované kyseliny, louhy, fotochemikálie, isticí prost edky apod. 

Následující použité výrobky m žete krom  mobilního sb ru také 

v n kterých p ípadech bezplatn  odevzdat tam, kde jste je zakoupili: 

Použitá elektroza ízení: ledni ky, mrazni ky 
pra ky, televize, rádia, po íta e, mikrovlnky 
videa apod. 

Baterie a mono lánky

Akumulátory z osobních aut a motocykl

Zá ivky a výbojky

Léky – léky nevyužívané nebo s prošlou 
zárukou 

Informace, dotazy, p ipomínky:

Vyhláška . 2/2008, O nakládání s komunálním odpadem 

M stský ú ad Lysá nad Labem, tel.: 325/551 121-2, www.mestolysa.cz 

www.jaktridit.cz – informace o t íd ní a recyklaci odpad

NEBEZPE NÉ ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ
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Městský úřad v Lysé nad Labem ve spolupráci 
s Taneční školou FIS Mladá Boleslav pořádá:

Taneční kurzy 
   září - prosinec 2010

Kurz tance a společenské výchovy bude 
probíhat pod vedením Ladislava Fišera v sále 
Záložna v Benátkách nad Jizerou
většinou o sobotách od 17.00 hod.

CENY:
Kurzovné    1.400 Kč /osoba
Pro pár nabízíme výhodnou cenu 1.200 Kč/osoba
(při současném zaplacení za celý pár)

Gardenka                      200 Kč
(Gardenka platí pouze na výukové hodiny, na prodloužené 
a věneček musí být zaplaceno vstupné.)

DOPRAVA                       200 Kč (za osobu na všechny lekce)
Upozornění: 
Doprava bude zajištěna pouze pro účastníky se zakoupenou průkazkou 
na dopravu, jednotlivé jízdné v autobuse již nebude možno zakoupit! 
Doprava z Lysé nad Labem bude zajištěna autobusem, se zastávkami 
v Litoli, v ul. Kpt. Jaroše, na náměstí, na sídlišti a v případě zájmu
i v Benátecké Vrutici.

PŘIHLÁŠKY  
Přihlásit se můžete od února do května 2010 
na Městském úřadě v Lysé nad Labem, u paní Frankeové - odbor   
kultury (tel.: 325 510 212), avšak pouze do naplnění kapacity, 
která činí 35 párů. Při přihlášení je nutno zároveň kurzovné   
zaplatit.

Je také možnost přihlásit se do kurzu pořádaného TŠ FIS, který bude 
probíhat rovněž každou sobotu v sále Záložna Benátky nad Jizerou,
ale od 20 hodin (přihlášky na telefonu 774 329 329). Na ten však 
nebude zajištěna doprava autobusem z Lysé nad Labem.

www.fisdance.cz

Farní  Charita & Město Lysá nad Labem
pořádají pro děti i dospělé

DĚTSKÝ KARNEVAL
s Hankou Šikulkou

 neděle 14. února od 14.00 hod.
ve farní klubovně

Zábavné odpoledne plné her a tanečků doplní 
děti výrobou dárečků pro nemocné kamarády. 

Těšíme se na Vás.

Město Lysá nad Labem vyhlašuje
14. ročník fotosoutěže amatérů

„ČERNOBÍLÁ FOTOGRAFIE“
na libovolné téma

do soutěže se může přihlásit každý 
s max. počtem 15 fotografií

min. formátu 13 x 18 cm.

Každý snímek označte těmito údaji: 

1) název fotografie
2) jméno a příjmení autora
3) adresa bydliště

Autoři nejúspěšnějších fotografií budou odměněni  
peněžními poukázkami na nákup zboží dle vlastního 
výběru v prodejně Elektrocentrum Lysá nad Labem, 
nám. B. Hrozného 185, v hodnotě:

1. místo  2.000 Kč
2. místo  1.000 Kč  
3. místo     500 Kč

Fotografie odevzdejte do 30. 9. 2010
na MěÚ Lysá n. L., odbor kultury,
pí. Alena Frankeová

Výsledky vyhodnocení nejlepších fotografií budou 
zveřejněny v měsíčníku Listy města Lysá nad Labem
a na www.mestolysa.cz.
Fotografie, které získají cenu, se autorům nevrací, ostatní 
fotografie bude možno osobně vyzvednout.

„V malých věcech důvěřuj mysli, ve velkých srdci.“
Sigmund Freud

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

 do dalších let.

Alena Frankeová, odbor kultury

97 let
Anna Petrtýlová

96 let
Marie Stolejdová

95 let
Marie Vojtěchová

85 let
Věra Nováková
Jana Vejnarová

80 let
Zbyněk Klikoš

Růžena Myškovská
Otilie Němečková

Blahopřání
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5. 2. od 19.00 hodin
Vernisáž výstavy obrazů
Stáni Bílé
Vít Andršt – flétna, saxofon
Zdena Košnarová – klavír
Jiří Lössl – tanec
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

6. 2. od 20.00 hodin
Authentic (hard-rock), 
With Compliments (art-rock)
dvojkoncert v kině na Husově 
náměstí
www.luftkinoklub.cz

7. 2. od 15.00 hodin
Červená karkulka
aneb to je ale náhodička…
Divadlo z praku
(Hrají: Karel Zima a Jarmil 
Škvrna)
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

9. 2. od 16.30 hodin
Tvořeníčko pro děti od 3 let
v MC Parníček
www.mcparnicek.cz

11.- 13. 2. 
Bazar oblečení pro dospělé
Příjem věcí 8. 2. - 10. 2. 
v době provozu MC
v MC Parníček
www.mcparnicek.cz

Kulturní kalendář únor 2010

Podrobnější informace o akcích se dozvíte na webových stránkách organizátorů.

23. 2. od 16.30 hodin
Tvořeníčko pro děti od 3 let
v MC Parníček
www.mcparnicek.cz

26. 2. od 20.00 hodin
Ty syčáci
Koncert v kině na Husově 
náměstí
www.luftkinoklub.cz

27. 2. od 16.00 hodin
Ďulík a Kokoláč jdou na 
rozhlednu - Divadlo Kocábka
Představení pro děti v kině na 
Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

27. 2. od 19.30 hodin
Koule – komedie o úspěšném 
vynálezu
Divadlo Kocábka, spoluúčinkuje 
netradiční kapela tradičního 
jazzu MK3.
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

12. 2. od 20.00 hodin
The Kingsize Boogiemen 
(blues)
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

13. 2. od 20.00 hodin
Grunge night s kapelami 
Kompromis, Says in touch
a Lure of Senses
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

14. 2. od 14.00 hodin
Dětský karneval s Hankou 
Šikulkou
Farní klubovna na Náměstí
B. Hrozného
labutova@seznam.cz
tel.: 777 959 221

16. 2. od 16.30 hodin
Tvořeníčko pro děti od 3 let
v MC Parníček
www.mcparnicek.cz

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

19. 2. od 20.00 hodin
Pepa Nos
Koncert v kině na Husově 
náměstí
www.luftkinoklub.cz

2. 3. od 16.30 hodin
Toulky minulostí: putování 
Egyptem II. - beseda 
s PaedDr. Marií Kořínkovou
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

5. 3. od 20.00 hodin
Justin Lavash – koncert
Vernisáž výstavy obrazů 
„Umění nelze tolerovat“
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

19. 3. od 20.00 hodin
Vladimír Václavek - koncert
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

20. 3. od 20.00 hodin
Paul Batto (jazz/blues, Slovinsko)
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

26. 3. od 20.00 hodin
Afterspoon (grunge’n’roll), 
Qwil (punkrock), Jokes’s Face 
(dirty rock’n’roll), Sekjsi Bom-
bónky, Subway
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

27. 3. od 20.00 hodin
GRAPE Bio
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

Nová DVD 
ve videopůjčovně
Komedie: 
Operace Dunaj
Napětí:
Hanebný pancharti
Scifi: 
Terminátor Salvation

Beletrie pro dospělé:

Katerina Janouch, Dcera na 
přání – John Grisham, Hra 
o pizzu – Robert Fripp, Králov-
na dvou králů - Gisbert Harfa, 
Kleopatra Makedonská – Pilá-
tova milenka – Michael Palmer, 
Peklo návratů – Ludmila Vaň-
ková, Cestou krále – Jaroslava 
Černá, Rozmary lásky – Tamara 
McKinley, Krajina snů – Eliza-
beth Lowell, Zlatá klec - Ondřej 
Neff, Celebrity

Naučná literatura pro dospělé:

Mistr dialogu Milan Macho-
vec – Marek Jakoubek, Romo-
vé – konec (ne)jednoho  mýtu 

– Analytická filosofie – Nevyjas-
něné záhady lidstva – Miroslav 
Sígl, Události pravdy, zrady 
a nadějí - Ženy z rodu  Habsbur-
ků – Petr  Hora Hořejší, Toulky 
českou minulostí

Toulky minulostí 
Putování Egyptem II.

v úterý 2. března 2010 od 16.30 hodin
beseda s PaedDr. Marií Kořínkovou 

Vstup ZDARMA!

Kurz drátování
kurz se koná ve středu 3. a 17. února 2010 

od 16.30 hodin
Pokud máte možnost, přineste si malé štípací a tvarovací kleště.

Cena kurzu včetně materiálu je 50 Kč. 

Výběr nových knih z fondu MKMěstská 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 děti:

Gilbert Delahaye, Martinka 
a roční období – Karen  
McCombie, Šíleně nudný zapa-
dákov – Ivana Melichárková, 
Český slabikář – Šárka Junko-
vá, Intimníček aneb přepadla 
mě puberta! – Philip Reeve, 
Tajemství saténových klobou-
ků – Michael Buckley, Sestry 
Grimmovy

Naučná literatura pro děti:

Ottova obrazová encyklopedie 
- Zvířata
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     PROGRAM  ÚNOR 2010   Husovo náměstí 25, Lysá nad Labem, mob.: 773 625 007

AKCE PŘIPRAVUJEME

kinoklub

Pá 5. 2. od 19.00 hod.
Vernisáž výstavy obrazů Stáni Bílé

Hudební produkci zajistí Vít 
Andršt na fl étnu a saxofon 
a Zdena Košnarová na klavír, 
tanec Jiří Lössl. 
Projekce autorského dokumentu 
Pohřeb. 
Výstava potrvá do 5. 3.

So 6. 2. 
Authentic (hard-rock) 
With Compliments (art-rock) 
Dvojkoncert
Vstupné: 49 Kč

Ne 7. 2. od 15.00 hod. 
Červená karkulka aneb to je ale 
náhodička...
Divadlo z praku uvádí nové 
představení pro děti, hrají Karel 
Zima a Jarmil Škvrna, 
Vstupné: 70 Kč

Pá 12. 2. 
The Kingsize Boogiemen 
(Blues)

So 13.2. 
Grunge night s kapelami Kom-
promis, Says in touch
 (ex DREAMTOWN) a L.O.S. 
(Lure of Senses)
Vstupné: 80 Kč 
http://bandzone.cz/lureofsense
shttp://bandzone.cz/kompromis-
dymokury

Pá 19. 2. 
Pepa Nos
Koncert v 80. letech zakázaného 
kontroverzního folk - punkového 
buřiče

Pá 26. 2.
Ty Syčáci
Koncert kapely fyzického básníka 
Petra Váši. Největší devízou tria 
Váša (zpěv), Zavadil (kytara), 
Fröhlich (baskytara a stick) je 
nekompromisní, ostrý styl a vy-

Akce:
5. 3. Justin Lavash koncert,  
 vernisáž výstavy obrazů  
 “Umění nelze tolerovat”
19. 3. Vladimír Václavek

20. 3. Paul Batto (jazz blues)  
 - Slovinsko

26. 3. Afterspoon (grunge´n´roll) 
 Qwil (punk rock)                 
 Jokes´s Face (dirty rock´n´roll)

 Sekjsi Bombónky
 Subway
27. 3. GRAPE Bio

Kino:
6. 3. Princezna a žabák 
 od 17.00 hod.
 Sherlock Holmes
7. 3. Princezna a žabák 
 od 15.00 hod.
 Avatar
8. 3. Avatar
9. 3. Kawasakiho růže
11. 3. Dešťová víla 
 od 18.00 hod.
14. 3. Alvin a chipmunkové 2 
 od 15.00 hod.
16. 3. Doktor od jezera hrochů
18. 3. Lítám v tom
20. 3. Arthur a Maltazardova pomsta  
 od 17.00 hod.
21. 3. Arthur a Maltazardova pomsta  
 od 15.00 hod.
23. 3. Nějak se to komplikuje
25. 3. Katka
31. 3. Avatar

Předprodej vstupenek na 
akce v kinoklubu. 
Rezervace míst prostřednic-
tvím sms na tel.: 773 625 007.
Sedadla nejsou číslována.

NOVÁ ROZŠÍŘENÁ 
OTEVÍRACÍ DOBA KLUBU:
PO - ČT 17 - 23
PÁ - SO 17 - 24
NE 14 - 20* 
* Štrůdl ke kávě zdarma!

Wi-fi , točené pivo Kozel 11°
 a Stella Artois nebo Hoegaarden, 
káva Segafredo, latté, svařák, 
ruská čokoláda a další teplé 
nápoje, frapé, koktejly, zapékané 
sendviče, nakládáné sýry a další 
speciality.

Možnost pronájmu sálu, klubu 
a vybavení, informace na:
lucie@luftkinoklub.cz
www.luftkinoklub.cz

trvalost ve ztvárňování vlastních 
představ. Co platilo pro Vášu, 
platí i pro kapelu: nepřizpůsobuje 
se žánrům, ale sama si je vytváří. 
Vstupné: 90 Kč

So 27. 2. od 16.00:06 hod.
Ďulík a Kokoláč jdou na ro-
zhlednu
Divadlo Kocábka - představení pro 
děti O dvou trochu popletených 
kamarádech. Autor Jiří Cinkeis, 
hrají Vladimír Šíma a Jiří Cinkeis.
Vstupné: 70 Kč

So 27. 2. od 18.30:06 hod.
KOULE
 – komedie o úspěšném vynálezu
Někdy se může stát,že to nepůjde. 
Nikoho nenapadne, že to je 
jenom zdání. Představení divadla 
Kocábka. Autor: Jiří Cinkeis, hud-
ba: Vladimír Šíma. Hrají:  Máša 
Weigrichtová, Roman Rozen-
kranc, Vladimír Šíma, 
Jiří Cinkeis.
Spoluúčinkuje netradiční kapela 
tradičního jazzu MK3.

Pokud není uvedeno jinak začátky 
od 20.00 hod., předprodej na baru 
kinoklubu

St 3. 2. 
Na velikosti záleží
Projekce na baru kinoklubu.
Proč se otravovat s hubnutím, 
když se můžete dát na zápasení? 
Sumo jako prostředek uznání 
i revolty v hubeností posedlé 
společnosti.
Izraelská netradiční komedie zás-
kala na MFF Karlovy Vary Cenu 
diváků. 
české titulky/90 min./Izrael, Fran-
cie, Německo 2009

So 6. 2. od 17.00 hod.
Vyfi č 
Komedie. Režie Drew Barrymore. 
Hrají Ellen Page, Kristen Wiig, 
Drew Barrymore.
české titulky/111 min./USA 2009

Čt 11. 2. 
Antikrist
Před dvěma lety se nejznámější 
dánský režisér Lars von Trier 
(Dogville, Tanec v temnotách, 
Království) propadl do depresí, 
ze kterých se nakonec vymotal 
díky Antikristovi, terapii o strachu 
a boji mezi mužem a ženou. 

Šokující studie, která si vynucuje 
si buď přísný odsudek, nebo abso-
lutní obdiv, Bible pro vyznavače 
postmoderny.
české titulky/100 min./Dánsko, 
Německo, Francie, Švédsko 2009

So 13. 2. od 17.00 hod.
Mikulášovy patálie 
Rodinná komedie. Režie Laurent 
Tirard. Hrají Maxime Godart, 
Valérie Lemercier, Kad Merad.
česky/91 min./Francie 2009

Ne 14. 2. od 15.00 hod.
Mikulášovy patálie

St 17. 2. 
Restaurované fi lmy Jana Špáty 
Projekce na baru kinoklubu.
Výběr z unikátního projektu 
restaurování fi lmů klasika 
českého dokumentu. Filmový esej 
Respice fi nem (15 min.) o ven-
kovských stařenkách s pokorou 
očekávajících konec života. Při 
pražské návštěvě věhlasného 
jazzmana Luise Armstronga 
v roce 1965 vznikla reportáž Hallo 
Satchmo (26 min.). Další snímky: 
Variace na téma Gustava Mahlera 
(13 min.), Mezi světlem a tmou 
(24 min.), Atletické variace 
(28 min.). 
česky/103 min./Česko 2009

So 20. 2. 
Panika v městečku (FK)
Bizarní animovaný snímek podle 
televzního seriálu přesahující do 
surrealistických rovin.  
Animovaný. Režie Stéphane 
Aubier, Vincent Patar.
české titulky/75 min./Belgie, Fran-
cie, Lucembursko 2009

Út 23. 2. od 18.00 hod. 
Alvin a Chipmunkové 2 Ani-
movaná komedie. Režie Betty 
Thomas.
česky/88 min./USA 2009

Čt 25. 2. 
Dvojka
Tíživý fi lm z naší současnosti bez 
humoru a romantiky, který bude 
některým divákům až důvěrně 
(a tudiž nepříjemně) znám.
Drama. Režie Jaroslav Fuit. Hrají 
Kristýna Nováková, Jakub Wag-
ner, David Máj.
česky/90 min./Česko 2009
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Představujeme 
Vážení čtenáři, jednou z nej-

tvárnějších, nejsdělnějších a ani 
v jednom okamžiku opakovatel-
nou Múzou je určitě Thálie. Mirka 
Pokorného, kterého vám v tomto 
vydání Listů chceme představit 
a trochu s ním zavzpomínat, tato
bohyně očarovala už v dětství.
Je rodilý Lysák, trochu bouřli-
vák, trochu bohém, ale především 
uznávaný divadelník a pedagog.
Divadelníkem je v tom nejširším 
slova smyslu, protože ov-
ládá téměř všechna „řemesla“ 
s tímto kumštem související. A jako 
jednomu z mála se mu podařilo po-
sunout amatérské divadlo na pro-
fesionální úroveň. Divadlo AHA!,
jehož uměleckým šéfem je téměř
třicet let, je ověnčeno pěknou
řádkou cen z domácích i zahra-
ničních divadelních festivalů. 
Spolu s Aháky, kteří jsou více než
10 let profesionály, neměl však 
vždy na růžích ustláno. Kromě 
potlesku a skvělých kritik byl za 
totality často v nelibosti. Protože 
„soudruzi“ se toho, čemu nero-
zuměli, báli a těm, kteří mezi řád-
ky sdělovali nesouhlas s tehdejšími 
poměry, občas udělali „ty, ty, ty!“. 
Možná i proto vstoupil Mirek Po-
korný po listopadové revoluci do 
komunální politiky a jako v té době 
řada lidí s dobrou vírou, že už nás 
nečeká nic jiného, než demokracie, 
spravedlnost a otevřená občanská 
společnost. Dnes Divadlo AHA! 
pod Mirkovým uměleckým vede-
ním hraje převážně pro dětské pu-
blikum a za podpory  hl. m. Prahy 
a Středočeského kraje už několik 
let úspěšně realizuje projekt 
„Gong dětem“. Před nedávnem 
oslavil šedesátiny, což je určitě vedle 
gratulace i důvod k ohlédnutí se. 
A jelikož divadlo je jeho životem, 
povídali jsme si především o něm.

Od kdy se věnujete divadlu?
Já jsem s divadlem začal už

na základní škole, každou sobotu
jsem v kovonské jídelně hrál
loutková představení se svými
spolužáky. S některými z nich 
jsem se pak sešel i v nově zalo-
ženém Hudebním divadle – to by-
lo v roce 1976. Nezpěvák jako já 
to v hudebním divadle nemá leh-
ké, takže jsem zpočátku dostá-
val jenom „čurdy“, ale za čas 
jsem byl obsazován do větších, 
ba i hlavních rolí. Když jsem se 
trochu rozkoukal, začal jsem psát 
a režírovat i své vlastní komedie.

V Hudebním divadle jste asi 

nasbíral řadu zkušeností.
Určitě, moje začátky v lyském

souboru pro mne byly tou nej-
důležitější divadelní školou. Měl 
jsem to štěstí, že jsem si mohl 
postupně vyzkoušet všechno na 
vlastní kůži: od herectví, přes scé-
nografi i, choreografi i, dramaturgii, 
psaní divadelních textů, až k režijní 
práci. Důležitou motivací byla také 
skutečnost, že o naše představení 
byl vždy obrovský zájem – na letní 
scénu v zámeckém parku přišlo 
kolikrát i tisíc diváků. Pamětníci 
si možná vzpomenou na naše 
veleúspěšné muzikály Komedie pro 
pár kapek nebo Člověk Jan Doktor 
Faust. Měli jsme úspěch, hráli jsme 
jako o život, přesto jsme se v roce 
1982 s částí souboru „trhli“ a za-
ložili Divadlo AHA!.

Co vás tehdy vedlo k založení 
vlastního souboru a jaké byly vaše 
začátky?

Chtěli jsme dělat divadlo trošku 
jinak. Hudební složka našich in-
scenací zůstala i nadále důležitá. Ale 
vydali jsme se trochu náročnější ces-
tou, toužili jsme poskytnout publi-
ku kromě legrace a zábavy i něco 
víc. Hlavně jsme pociťovali potřebu 
vypovídat něco i o světě, ve kterém 
jsme žili a o našem názoru na něj. 
Všelijaké schvalovací „kulturní“ 
komise jsme sice často přiváděli 
k šílenství, ale diváci se chytli 
a chodili na naše představení často 
a rádi. Hned první hra Tragedyje 
masopustu byla hodně úspěšná, 
měla přes šedesát repríz, což bylo na 
amatérské divadlo nevídané. A taky 
to byla první hra, se kterou jsme se 
zúčastnili Jiráskova Hronova. Tam 
jsme měli téměř dvacetiminutový 
potlesk a dostali jsme snad všechny 
ceny, které se v té době na Hronově 
udělovaly. To byl náš asi první 
hodně dominantní zážitek a pro nás, 
začátečníky, motivace. Na Hronově 
jsme pak hráli i všechny další hry, 
které jsme od roku 1982 do roku 
1998 nastudovali. Teď se možná vy-
tahuju, ale žádný jiný amatérský di-
vadelní soubor takovou bilanci 
nemá.

Už více než deset let se věnujete di-
vadlu pro děti. Není to od absurdního 
divadla, kterému jste se upsal mnoho 
let předtím, příliš velký skok? 

Naopak, myslím si, že mě to 
logicky k divadlu pro děti přivedlo. 
Záleží na úhlu pohledu. A ten dětský 
úhel pohledu na tento svět má s tím 
zdánlivě absurdním viděním našeho 
pozemského žití mnoho společného.  

Kam se hrabe absurdní divadlo na 
to, co si myslí, vidí a cítí dnešní děti!

Své spolupracovníky si vybíráte 
mezi absolventy DAMU a z řad va-
šich studentů. Je ve vašem souboru 
v současné době ještě někdo z Lysé?

Teď už jsem z Lysé jenom já. Ale 
v souboru je asi tak polovina lidí, 
kteří v Lysé začínali, jezdili sem na 
zkoušky, hráli tady v místním kině, 
které jsme tehdy provozovali. Vši-
chni na to vzpomínají často a rádi.

Na repertoáru máte hry pro 
děti všech věkových kategorií
a i hry pro dospělé, hrajete na dvě 
stě představení ročně, jezdíte po celé 
republice. Proč v posledních letech 
nejste vidět v Lysé?

No, to my ani sami přesně neví-
me. Nikdo nás sem nezve. Ale všech-
ny lyské školy, včetně mateřských, 
jezdí pravidelně na naše představení 
do pražského divadla Gong.

Kromě uměleckého šéfování 
učíte na Vyšší odborné škole herecké 
v Praze - Michli. Máte, pokud to 
vůbec jde, další divadelní aktivity? 
A jak to všechno zvládáte?

Se studenty herecké školy dělám 
dvě, převážně experimentální in-
scenace ročně. Pro Amatérskou di-
vadelní asociaci pořádám režijní 
a herecké kurzy, jako režisér občas 
hostuji i v jiných divadelních sou-
borech. Dělám hlavně s mladými lid-
mi, což mi lépe pomáhá zvládat zběsilý 
běh času – a tak běhám tím životem 
s nimi, abych jim stačil. Občas 
z toho tempa nemůžu po-
padnout dech, 
ale jsem straš-
ně spokojený.

Teď od di-
vadla k po-
litice. Jak se
na své pore-
voluční akti-
vity v komu-
nální poli-
tice díváte 
dnes?

Teď už 
v z p o m í -
nám bez hoř-
kosti, bylo to 
nejhorší období 
mého života. 
Několik let 
práce na lyské
radnici mi 
otevřelo oči. 
Člověk je
v podstatě
dobrý, ale 
běda, když 

dostane nějakou funkci a moc...
A co vás na dnešku štve?
Dost mi vadí, že občanská 

společnost v naší zemi nemá šanci. 
Že současná politika už zase pře-
stala sloužit lidem. Štve mě, že už 
se zase lidé bojí říct otevřeně svůj 
názor – třeba z existenčních důvodů. 
Rozčilují mě arogantní úředníci, 
kterých je už zase všude víc, než 
je zdrávo, nebo že nás už zase 
sekýrují nevrlé pokladní v super-
marketech. Nelíbí se mi, že máme
na každém kroku za zadkem ozbro-
jené příslušníky různých ochranek, 
že „bezpečnostní“ kamery nás šmí-
rují i tam, kde to ještě nedávno bylo 
považováno za neslušné... Ach jo. 

Abychom skončili optimisticky. Na 
co nového se může těšit vaše publikum 
v  nejbližší době?

Na repertoáru Divadla AHA! je 
v současnosti dvanáct inscenací pro 
děti a mládež i dospělé diváky. V září 
jsme měli premiéru hudební kome-
die bratří Čapků Ze života hmyzu, 
na únor chystáme obnovenou pre-
miéru pohádky Ferda Mravenec, 
v květnu nás čeká adaptace knížky 
Julese Verna Cesta kolem světa za 
osmdesát dní, potom Zlatovláska. Je 
toho před námi hodně a já se na to už 
teď moc těším. 

Lyskému divadelníkovi Mirku 
Pokornému popřejme ještě hodně
a hodně skvělých her pro děti
i dospěláky. A všem příznivcům 

Aháků, aby jim Pokorného 
hry měly stále co říci, aby 

je pobavily, probouzely 
v nich fantazii a při-
nesly pohodu. A snad
někdy i v Lysé na
„divadelnou“ viděnou.

Jana Křížová
(JzK)
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Archivní střípky 
Dne 7. ledna roku 1898 se kona-

la první schůze obecního výboru 
(zastupitelstva) města Lysé nad 
Labem. Z celkových jedenatřiceti 
členů zastupitelstva se jich dostavi-
lo dvacet šest. Chyběli pouze běžní 
absentéři, v čele s Emilem Pfl ug-
macherem, Dr. Michalem Jedličkou 
a zástupcem velkostatku.

Tradičním prvním bodem bylo 
čtení a schvalování zápisu z minulé 
schůze. Poté, co byl v předchozím 
roce schválen nový pevný jedna-
cí řád obecního výboru, hemží se 
zápisy z jeho zasedání častými 
připomínkami k bodu 1) každé ze 
schůzí. Členové obecního výboru 
neopomínali připomínat sebemenší 
detail, který jim v zápisu chyběl.

Tak tomu bylo i tentokrát, ve 
středu po Třech Králích. Hned prv-
ní poznámka byla dost ostrá. „Jan 
Vilímek uvádí…o záležitosti usta-
novení učitelky Anny Fišerové (první 
učitelka v dětské opatrovně před-
chůdce mateřské školy), …, že nebylo 
o způsobilosti ničehož, při zvolení 
jejím podotknuto, že ji výbor ustano-
vil a tím, že jí služné menší vyplaceno 
bylo - starosta výbor kompromito-
val - an to o své újmě učinil.“ Tento 
poněkud zmatený výrok připomíná 
kauzu, řešenou koncem minulého 

roku. Učitelka dětské opatrovny 
Anna Fišerová měla přislíbeno 30 
zl. měsíčně, pokud prokáže odbor-
nou způsobilost. Zkoušky však 
nezvládla. Aby nepřišla o místo, 
přijala ho s platem 20 zl. V prosinci 
roku 1897 se obecní výbor na návrh 
právě Jana Vilímka uvolil zbytek jí 
doplatit jednorázově. Stěžovatel se 
tak snažil dokázat, že co si jednou 
obecní výbor odhlasoval (těch 30 
zl), nelze měnit bez jeho souhla-
su jen zásahem jedince (starosty). 
Vilímek se samozřejmě domníval, 
že minulé jaro o nějaké způsobi-
losti nepadlo ani slovo. Ovšem 
v zápise z 11. dubna způsobilost 
jako podmínka uvedena byla. Neby-
lo tu ovšem řečeno, co se stane, 
když odbornou způsobilost neob-
drží. Nicméně Vilímek byl schůzi 
přítomen a na té další ničeho proti 
protokolu nenamítal. Po roce to 
však už bylo s pamětí horší…

S další poznámkou přispě-
chal obecní starší Josef Vachek. 
“V minulé schůzi učinil p. starosta 
prohlášení k dotazu mému, že na 
sepisování protokolu an žádného vli-
vu nemá a přeje sobě, aby prohlášení 
ano v protokole konstatováno bylo.“  
Na to starosta reagoval tím, že pro-
tokol píše výhradně tajemník, „že 

však (starosta) vždy zápis ten zkou-
má.“ Josef Vachek opětovně žádal 
zaprotokolování i tohoto výroku, 
který „…má důležitost pro budouc-
nost“. K tomu však starosta pozna-
menal, „že není potřeba nějakého 
prohlášení činiti, poněvádž zákonem 
o zřízení obecním jest starosta zod-
povědným za všecky své úřadníky 
v záležitostech jim přidělených obec-
ních výkonů.“ Když pak Antonín 
Kaplan navrhnul, aby se veškeré 
zápisky pořízené během schůze 
přečetly hned po ukončení schůze, 
že „an se spíše každý upomene na 
vše hned než za více dnů“, starosta 
jen lakonicky poznamenal, že by se 
musel měnit jednací řád. Čímž byl 
tento blok stížností odbyt.

Josef Vachek to tedy zkusil odji-
nud. Od polohopisných plánů měs-
ta, které se už dlouho projednávaly 
a jaksi stále nebyly hotové. Starosta 
prý v zápise „malicherně pomlčel 
o všem“, co navrhnul on, především 
projednání stížností soukromní-
ků. Starosta se ohradil, že plán 
má sloužit hlavně městu, ne sou-
kromým návrhům. Pak si museli 
Jan Vilímek, Jan Petržilka a Karel 
Pošva navzájem vysvětlit, zda byly 
plány opravdu předány na staveb-
ní odbor, na čí návrh, proč koho na 

odbor zvali, aby si je přišel prohléd-
nout a proč tam dotyčný nepřišel. 
Ve výsledku se starosta uvolil pro-
jednat i soukromé návrhy na změny 
v polohopisných plánech města.

No a pak se ke slovu dostal Karel 
Velach a postěžoval si: „Ve schůzi 
r. 1896 bylo v zápise uvedeno, že 
mně byla výborem obecním uděle-
ná důtka, posledně dostal p. Karel 
Levec důtku a není to v zápise…“. 
Nalistovali tedy zápis z 15. 12. 
1897 s poněkud mlhavou formula-
cí, „že starosta volal p. Karla Levce 
za výrok jeho k pořádku“ (za výrok 
o přirovnání některých členů výbo-
ru k Baráčníkům). Tento výrok však 
p. Velachovi nezdál se býti stejně 
ostrou důtkou, jako v jeho případě. 
Z celé věci povstala hádka, při které 
obecní starší Karel Pošva starostovi 
vmetl do tváře, že „lživé vyjádření do 
protokolu zanésti dal.“ Není divu, 
že ihned  „nastala mezi členy vel-
ká vřava z toho tak, že hlukem tím 
důstojnost schůze a jednání další 
tímto překaženo bylo, a když pokra-
čování u jednání dálším nemožné 
tím učiněno, viděl se starosta nuce-
na schůzi za rozpuštěnou prohlásiti 
a vyzval přítomné p. členy, aby se 
klídně rozešli.“

PhDr. Michal Řezníček

Obchodní akademie
Lysá nad Labem

Komenského 1534

nabízí výuku v kurzu

Přípravný kurz matemati ky 
k přijímacím zkouškám na VŠ

Rozsah: 5 x 90 minut
Cena: 750 Kč 
Termíny: pondělí - 22. 2., 1. 3., 15. 2., 22. 3., 29. 3. 2010
Čas: od 14.00 hodin
Vyučující: plně aprobovaní učitelé matemati ky 
Obsah kurzu:  výrazy, funkce, rovnice a nerovnice, 
  analyti cká geometrie,opakování, shrnutí ,  
  zkušební testování

  - případná domluva dalších témat a hodin možná

Kurz je určen pro žáky středních škol, kteří mají zájem 
o vysokoškolské studium. 

Obchodní akademie Lysá n. L. 
- příspěvková organizace SK

tel.: 325 553 021; tel., fax.: 325 552 143 
oalysa@nymburk-info.cz

 www.oalysa.cz

Taneční klub dospělých Lysá 
nad Labem uspořádal 23. 1. 2010 
na Výstavišti tradiční, v  pořadí 
již šestý reprezentační ples. Na 
jeho přípravě a hlavně výzdobě 
sálu tentokrát s tématem „Ples 
na zámku“ se podílelo mnoho 
příznivců a sponzorů, a pro-
to Taneční klub dospělých Lysá 
nad Labem chce tímto podě-
kovat všem, kteří se na konání 
plesu podíleli.

Ještě jednou TKD děkuje všem 
sponzorům, kteří přispěli fi nanč-
ně nebo věcnými dary do tomboly.

TKD děkuje panu Kořínko-
vi, panu Rašínovi z Polabského 
muzea - Muzea Bedřicha Hrozné-
ho Lysá nad Labem a panu Batle-
rovi, majiteli zámku Bon Repos, 
za zapůjčení fotografi í na projekci 
zámku Lysá nad Labem, zámec-
kých soch a zámku Bon Repos, 
Městu Lysá nad Labem za zapůj-
čení počítače, projektoru a plát-
na.

Dále TKD děkuje fi rmě Mon-
tano s. r. o. Přerov nad Labem 
za zapůjčení výzdoby všech dře-
vin na sále, Standovi Hlaváčkovi 
a Josefu Novákovi za výrobu cen-
trálního lustru, který se stal domi-
nantní ozdobou sálu.

Poděkování patří samozřejmě 
všem členům TKD i nečlenům 
a kamarádům, kteří se obětavě 
podíleli na přípravách, výzdobě 
a také úklidu sálu.

A jaký bude příští reprezen-
tační ples TKD? Nechte se pře-
kvapit. Rádi Vás na něm uvítáme.

Miloslav Škoch, TKD

3. reprezentační ples
TKD Lysá nad Labem
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I když to podle sněhu zatím 
příliš nevypadá, je třeba pomalu 
začít myslet na léto. Tedy určitě 
pokud se týká letních táborů pro 
vaše děti.

Občanské sdružení Tartaruga 
o. s. pro vás i vaše děti již při-
pravuje třetí sezónu letní tábor 
na velké letní prázdniny 2010. 
Po loňském, úspěšném táboře 
ve Zbraslavicích, pro vás máme 
novou nabídku na nadcházející 
letní prázdniny a s ní i několik 
novinek. 

Tou nejdůležitější je změna 
místa konání tábora. Ačkoli byly 
Zbraslavice krásným místem, 
z dlouhodobého hlediska pro 
nás nebyly perspektivním. Proto 
jsme pro rok 2010 připravili nové
a neméně zajímavé místo na 
Bílém potoce v Jizerským ho-
rách. Zdá se vám to příliš dale-
ko? Nevadí, kromě úžasné příro-
dy v okolí a zajímavého areálu, 
kde budeme nerušeni, připravu-
jeme i možnost dopravy auto-
busem z Nymburka či okolí 

(podrobnosti na webu). 
Další novinkou je elektronic-

ká přihláška, kterou si můžete 
vyplnit na našich webových 
stránkách www.tartaruga.kx.cz, 
tu pak můžete on-line sledovat 
a zjistit další podrobnosti. Při-
hlášku je třeba i nadále vytisk-
nout a poslat na naši adresu, ale 
spoustu věcí to nám i vám zjed-
noduší. 

Máme také připraveno něko-
lik slev pro nové táborníky či 
pro sourozence. V loňském roce 
nás také podpořilo několik zají-
mavých společností a doufáme, 
že nás podpoří i v letošním roce 
a přinesou zajímavé ceny pro děti 
(např. Yves Rocher či časopis 
ABC).

Naši vedoucí tábora již pilně 
pro děti připravují celotáborovou 
hru, jež se prolíná celým poby-
tem, a pro tento rok je inspiro-
vaná akční počítačovou hrou. 
Ubytování je zajištěno ve čtyř-
lůžkových chatkách, sportovní 
zázemí s několika hřišti nabízí 
možnost sportovního vyžití, plno-

Letní tábor Tartaruga o. s. 2010

hodnotná strava a hlavně super 
vedoucí, kteří tábor „dělají“ se 
už teď těší na skvěle strávených 
několik dní prázdnin. A krásná 
příroda všude okolo.

Vedení tábora a většina vedou-
cích jsou vystudovaní pedagogo-
vé s mnohaletou praxí, takže se 
není čeho bát. Držíme se totiž 
hesla, že: „Tábor dělají lidé!“. 

Pokud budete mít zájem o dal-
ší informace, můžete se podívat 
na naše webové stránky (www.
tartaruga.kx.cz), kde nalezne-
te podrobné informace o nás 
a našich táborech, fotogale-
rii z předešlých akcí či všechny 
potřebné dokumenty vztahující se 
k táboru (bezinfekčnost, potvr-
zení od lékaře apod.), či třeba 
výroční zprávu.  

Jediné, co neumíme zajistit, 
je počasí. Vše ostatní se pokusí-
me splnit dle vašich přání, pro-
to neváhejte, prázdniny se blíží 
a míst je jen omezené 
množství.                        
     Marek Velechovský

(pedagog a předseda o. s.)

KČT odbor Lysá nad Labem pořádá 

tradiční dětský letní tábor 

ŠUMAVA 2010
v tábořišti Radešov u Rejštejna 

Turnusy dětského tábora:
První běh od 1. 7. do 18. 7. 2010 (18 dnů)

Druhý běh od 18. 7. do 31. 7. 2010 (14 dnů)
jednotná cena poukazu 3 950 Kč 

(včetně dopravy a pojištění) 

Termíny rekreace rodičů s dětmi a ostatní: 
od 1. 8. do 15. 8. 2010

v ceně pronájmu stanu 100 Kč / noc

Kontaktní adresa: 
František Blažek 

Okružní 1492 
289 22  Lysá nad Labem 

Tel.: 602 624 593, 721 704 500
e-mail: blazekfra@atlas.cz
www.tabor-sumava.wz.cz
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Ve dnech 14. až 16. prosince 
2009 proběhl na Obchodní aka-
demii v Lysé nad Labem ekono-
mický projekt pro žáky 3. ročníku. 
Připravily ho učitelky ekonomic-
kých předmětů Věra Rampová 
a Jana Tomková. Po vyhodnoce-
ní bude projekt implementován 
do školního vzdělávacího pro-
gramu školy.

Žáci pracovali v týmech, 
jejichž složení bylo určeno 
losem, vymysleli si název i logo, 
sami si stanovovali dobu na prá-
ci i odpočinek. 

Projekt se skládal z vědomost-
ního testu pro jednotlivce bez 
možnosti využít Internet a dal-
šího testu pro skupiny, kde bylo 
využití informací z Internetu 
možné. Dále skupiny řešily logis-
tickou úlohu (přeprava broskví 
kamionem z Itálie do Lysé nad 
Labem - naplánování trasy a vol-

Ekonomický projekt na OA

by přepravy vlastním nebo pro-
najatým kamionem s ohledem na 
náklady). Další úkol byl na téma 

“Opouštím obchodní akademii 
a budu dál studovat, jak to 
finančně zvládnu?” (přehled 
nákladů na první rok studia 
a způsob jejich financování).

Praktické úlohy zpracovávaly 
skupiny do power-pointových 
prezentací, které hodnotila poro-
ta ve složení Tomáš Sedláček, 
1. místostarosta Lysé nad 
Labem; Jitka Soldátová - VLL, 
Věra Rampová, Jana Tomková 
a Zdeněk Doležal - vyučující OA.
   Porota měla opravdu nesnad-
nou práci a nakonec rozhodla, 
že zvítězila skupina s názvem 
MONEY HELP s. r. o. ve složení 
Petra Hložková, Daniel Cihlář, 
Nikola Koštýřová a Jana Má-
dlová.             

 Alena Šmídová 

I n v e s t i c e  d o  r o z v o j e  v z d ě l á v á n í

Plážový den v třeskutém mrazu na OA
Na Obchodní akademii v Lysé 

nad Labem proběhl v pondělí 
21. prosince plážový den. Navzdo-
ry rozmarům počasí přišli všichni 
žáci i vyučují v plážovém oblečení. 
Zahájili tak projekt Malé gran-
ty, jehož realizátorem je AISIS 
a fi nancuje ho T-Mobile.

Obchodní akademie v Lysé nad 
Labem je jednou z jedenácti škol, 
které uspěly ve výběrovém řízení 
mezi 70 oslovenými školami v ČR 
a získala částku 66 tisíc korun na 
studentské projekty Splň si svůj 
sen. Cílem je naučit žáky psát 
a realizovat projekty.

Šek na 66 tisíc korun předala 
studentům manažerka projektu 

ing. Irena Fričová z AISIS. Celou 
akci měli ve své režii žáci 3. roč-
níku ze skupiny marketingu vede-
ní ing. Dagmar Novotnou, kteří 
připravili program, občerstvení 
a po celé dopoledne, kdy probíhal 
volejbalový turnaj, informovali 
o projektu ve svém informač-
ním stánku. Plážový den svou 
účastí podpořili také milí hosté 
pan starosta Lysé nad Labem 
Mgr. Jiří Havelka, paní místosta-
rostka Marcela Chloupková, ředi-
telé základních škol v Komen-
ského ulici v Lysé nad Labem 
Mgr. Petr Tomek a Mgr. Marie 
Nováková.

 Mgr. Alena Šmídová

V našem městě je dost velké 
procento spoluobčanů nejen se-
niorského věku, kteří jsou bez 
zaměstnání nebo již v důchodu, 
jejich zdravotní stav je relativně 
dobrý, měli by zájem o přivýdělek 
a byli by schopni občasného 
provedení různých drobných 
údržbářských řemeslných prací, 
o které větší fi rmy pro jejich malý 
rozsah nemají zájem.

Současná legislativa umožňuje 
za celkově příznivých daňových 
podmínek tento typ zaměstnání ve 

Pozvánka
formě sociálního družstva. Zájemci 
mohou nalézt více informací na 
stránkách internetu   www.sociální-
ekonomika.cz , případně na besedě 

- společném setkání k uvedené prob-
lematice a možnosti jejího řešení 
v našem městě. To vše při šálku čaje 
či dobré kávy v klubovně zahrádká-
řů – Poděbradova ulice 147. 
Beseda je v sobotu dne 6. března  
odpoledne od 14.00 hodin. Trvání 
besedy dle předpokládaného zájmu 
1 – 2 hodiny.

Tomáš Sedláček, 1. místostarosta

Psycholožka
končící psychoterapeuti cký výcvik 
hledá klienty. Nabízím psychotera-
peuti cká sezení zdarma výměnou 
za pořízení audio / video nahrávek, 
které budu prezentovat na supervizi. 
Mgr. Petra Vrti šková
Tel.: 720 183 281
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Program únor 2010

NABÍZÍME TENTO PROGRAM

Pro děti:
Yamaha Class - Hrátky s robátky (každou středu dopoledne)
 - pro děti od 4 do 18 měsíců 
Yamaha Class - První krůčky k hudbě 
(každé úterý odpoledne a ve středu dopoledne)

    - pro děti od 18 měsíců od 4 let 
Hravé cvičení s hudbou a náčiním (každý čtvrtek dopoledne)
 - pro rodiče a děti ve věku 1,5 až 2 roky

 Hravé cvičení s hudbou a náčiním (každé úterý dopoledne)
 - pro rodiče a děti ve věku 2 až 3 roky 
Tvořeníčko - pro děti od 3 let (každé  úterý odpoledne)
Angličtina - pro děti od 3 let (každou středu odpoledne)
Hrajeme si s angličtinou anebo anglicky hravou formou 
(každé úterý dopoledne)
- pro děti od 3 let

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

Yamaha Class (každé úterý odpoledne)
- Rytmické krůčky - pro děti od 4 do 6 let 
Miminkoviny (každý pátek odpoledne)

- pro maminky s dětmi od narození do 1 roku 

Pro dospělé: 

Angličtina pro dospělé (každé úterý v podvečer)
 - pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé 
Cvičení na míčích s hlídáním dětí (každý čtvrtek dopoledne)
Kalanetika s hlídáním dětí (každé úterý dopoledne)
Kalanetika (každá středa v podvečer)
JÓGA neboli relaxační cvičení (každý čtvrtek v podvečer)
Miminkoviny (každý pátek odpoledne)
- pro maminky s dětmi od narození do 1 roku 
Příležitostné hlídání dětí:
  Každý všední den od 9.00 do 12.00 hodin - nutná rezervace 
PŘEDEM.

  Děti budou hlídány „tetou“ s pozitivním přístupem k dětem; 
děti si budou moci nejen hrát, ale bude pro ně připraven i pro-
gram jako v mateřské školce s tím, že se v rámci týdne budou 
děti věnovat každý den jiné aktivitě (hudba, výtvarná činnost, 
tvoření, cvičení, mluvené slovo apod.)

 
UPOZORŇUJEME NA TYTO AKCE
·  TVOŘENÍČKO s Terezou  - úterý 2. 2., od 16.30 hodin
    tvoření pro děti od 3 let  
·  TVOŘENÍČKO s Terezou  - úterý 9. 2., od 16.30 hodin   - 
   tvoření pro děti od 3 let
· BAZAR OBLEČENÍ PRO DOSPĚLÉ
   - čtvrtek 11. 2. až sobota 13. 2.
    - příjem věcí 8. 2 . až 10. 2. v době provozu MC
·  TVOŘENÍČKO s Radkou - úterý 16. 2., od 16.30 hodin
    - tvoření pro děti od 3 let
·  TVOŘENÍČKO s Terezou  - úterý 23. 2., od 16.30 hodin
    - tvoření pro děti od 3 let

Více informací a aktuální oznámení na webových stránkách
 www.mcparnicek.cz

Hernu máme otevřenou
každý všední pracovní den.

Pondělí:   9.00 - 12.00 hod.
Úterý:    14.00 - 18.00 hod.
Středa:    9.00 - 12.00 hod.
Čtvrtek: 14.00 - 18.00 hod.
Pátek:       9.00 - 12.00 hod.

S velkým zájmem jsem si pře-
četla článek v lednovém čísle Listů 
o návštěvě zástupců Střední školy 
oděvního a grafi ckého designu Lysá 
nad Labem v Marseille. Mám radost, 
že se velmi úspěšně rozvíjí spolu-
práce, na jejíž počátky si tak trochu 
vzpomínám. 

Někdy před dvěma lety se totiž na 
Zastupitelský úřad České republiky 
v Paříži obrátila Střední odborná 
škola Svatého Ludvíka (Lycée pro-
fessionnel privé Saint Louis) v Mar-
seille s prosbou o pomoc při hledání 
střední školy podobného zaměření 
v České republice s cílem zapojit 
se do evropských programů spolu-
práce. 

Vzhledem k tomu, že jednou 
z mnoha náplní práce ambasád 
je také podpora školských a kul-
turních styků, či partnerství měst
a obcí, pomohl český zastupi-
telský úřad s vytipováním vhodné
školy v ČR. Z několika možností
po celé ČR se nabízela právě 
SŠ OGD v Lysé nad Labem, při-
čemž paní ředitelka Ing. Irena
Mázlová a její spolupracovnice 
Ing. Eva Küblbeková neobyčejně 

Dobrá věc se podařila
vstřícně a pružně zareagovaly na 
francouzskou nabídku. 

Podobným způsobem bylo kdy-
si doporučeno i gymnázium v Nym-
burce zástupcům školského odbo-
ru Burgundského regionu, kteří 
hledali vhodné gymnázium ve 
Středočeském kraji pro posílení 
výuky francouzštiny a dalších kul-
turně-školských projektů. Zde 
je zase jednou z duší česko-fran-
couzské spolupráce paní Mgr. Lucie 
Prokešová, kterou zná určitě i mno-
ho studentů z Lysé nad Labem.

Ne vždy je samozřejmé, že se 
původní nadšení podaří přenést 
přes celou řadu administrativních 
úkonů či obtíží, někdy i přes jazyko-
vou bariéru. Myslím, že v tomto 
případě se může radovat i Velvy-
slanectví ČR v Paříži, v čele s pa-
nem Pavlem Fischerem, z toho, že 
se ve své volbě SŠ OGD v Lysé nad 
Labem nezmýlilo a může na výsled-
ky této spolupráce poukazovat 
v hledání dalších partnerů pro fran-
couzské střední školy.

Mgr. Markéta Fajmonová 
kulturní atašé Velvyslanectví ČR 

v Paříži v letech 2006 - 2009

MATEŘSKÁ  ŠKOLA  MAŠINKA
SÍDLIŠTĚ 1512,1516
LYSÁ NAD LABEM

zve zájemce o předškolní vzdělávání na zápisovou schůzku
dne 3.3.2010 /středa/ od 15,00 hodin.

           
Schůzka je informativní a je vhodné se jí zúčastnit bez dětí.

 Kontakty a veškeré další informace získáte 
na webových stránkách školy http://www.ms-masinka.cz

Zápis do MŠ Dráček
Lysá nad Labem-Litol, Mírová 430 pro rok 2010/2011 

bude probíhat takto:
►2.3.2010 srdečně zveme rodiče i děti na pohádku O chytrých prasátkách od 

10,15.
 V době od 9,30 – 11,15 si můžete vyzvednout přihlášky, podívat se do MŠ, 

shlédnout s dětmi pohádku.

►24. a 25.3.2010  v době od 10,00 – 14,00 se budou vybírat zpět řádně vyplněné 
přihlášky( potvrzení i od lékaře, potvrzení o zaměstnání matky-rodičů/i chystané 
nástupy/, bude předložen doklad o trvalém bydlišti v Lysé nad Labem).

►8.4. 2010 od 12,00 – 15,00 / VÝZVA- mohou rodiče nahlédnout do spisu , 
budou předběžně informováni o počtu zájemců, o pořadí v seznamu jejich dítěte 
dle kritérií

►15.4.2010  od 12,00 do 14,30 jim bude vydáno v MŠ kladné nebo záporné 
rozhodnutí proti podpisu. Nevyzvednutá rozhodnutí budou zaslána na uvedenou 
adresu a půjde od tohoto data zákonná lhůta.
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Čt 4.2. MUDr. Dáňová
Pá 5.2. MUDr. Chocholová
So 6.2. MUDr. Čerňanská
Ne 7.2. MUDr. Čerňanská
Po 8.2. MUDr. Čerňanská
Út 9.2. MUDr. Čerňanská
St 10.2. MUDr. Chocholová
Čt 11.2. MUDr. Chocholová
Pá 12.2. MUDr. Čerňanská
So 13.2. MUDr. Čerňanská
Ne 14.2. MUDr. Matasová
Po 15.2. MUDr. Čerňanská
Út 16.2. MUDr. Matasová
St 17.2. MUDr. Chocholová
Čt 18.2. MUDr. Matasová
Pá 19.2. MUDr. Matasová

So 20.2. MUDr. Chocholová
Ne 21.2. MUDr. Matasová
Po 22.2. MUDr. Čerňanská
Út 23.2. MUDr. Matasová
St 24.2. MUDr. Chocholová
Čt 25.2. MUDr. Dáňová
Pá 26.2. MUDr. Dáňová
So 27.2. MUDr. Chocholová
Ne 28.2. MUDr. Chocholová
Po 1.3. MUDr. Čerňanská
Út 2.3. MUDr. Matasová
St 3.3. MUDr. Chocholová
Čt 4.3. MUDr. Dáňová
Pá 5.3. MUDr. Chocholová
So 6.3. MUDr. Matasová
Ne 7.3. MUDr. Čerňanská

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

Martinovi je 24 let. Když ho 
potkáte na ulici, ani si ho nevšimne-
te. Je to úplně normální kluk, 
čistě oblečený, nagelované vlasy, 
sluneční brýle. Když ho ale poznáte 
blíž, všimnete si, že všechno na 
něm přece jen nesedí. Bez trika 
s dlouhým rukávem ho nepotkáte, 
ani když je venku teplo. Obličej má 
plný rozškrábaných boláků. Často 
se ohlíží. A někdy je prostě „jen“ tro-
chu zrychlený. 

Martin už 11 let užívá pervitin. 
Začal, když mu bylo 13. V tu chvíli 
ještě chodil na základní školu. Při-
dal se k partě starších kluků ze
sídliště, začal chodit za školu, ex-
perimentovat s drogami. Kouřit
cigarety a pít alkohol bylo v tu 
chvíli naprosto normální, když 
někdo přinesl marihuanu, bylo 
i to brzy vnímáno jako stan-
dard. Pak se objevil pervitin. Ob-
rovské množství energie a sebe-
vědomí. S perníkem to teprve 
začala být zábava. Začali vykrádat 
auta. Nejdřív jen tak pro zábavu. 
Pak i pro peníze. Párkrát je chytli, 
častěji jim to ale prošlo beztrestně. 
Martin s potížemi dokončil základ-
ní školu, z učiliště ho vyhodili hned 
v prvním roce. Rodiče se rozvedli 
když mu bylo 9 let, máma na něj 
sama nestačila. Často ani netušila, 
kde celé dny pobývá, doma se ukázal 
párkrát za týden. V 16ti šel poprvé 
do vězení pro mladistvé, pustili 
ho chvíli po osmnáctinách. Máma 
na něj čekala před vězením, odve-
zla si ho domů a doufala, že teď už 
bude všechno dobré. Ještě ten den 
opět vypadl z domu a od té doby se 
tam vlastně nevrátil. Bydlí střídavě 
po kamarádech a na ulici. Má za 
sebou dalších 30 měsíců ve vězení 
a od soudu nařízenou ústavní léčbu. 
Zatím se jí vyhýbá, ale ví, že když ji 
nenastoupí, zase ho zavřou.

Párkrát za měsíc se staví 
v K-centru Mladá Boleslav. Vymě-
ní si stříkačky, popovídá si s kon-
taktními pracovníky, dá si po-
lévku. Párkrát už uvažoval i o tom,
že by šel na léčbu. Kromě toho, že
ji má nařízenou soudem, zjišťuje,
že mu drogy způsobují nepří-
jemné stavy, zažil už i toxickou
psychózu. Když nepřestane brát, 
bude to jenom horší. Pořád se ale 
nemůže rozhodnout…

Podle vedoucí K-centra Mladá 
Boleslav Lenky Brynychové jeho 
příběh není nijak výjimečný. „Pod-

mínkou pro to, aby k nám lidé 
přišli, není prohlášení, že chtějí 
přestat brát drogy. Ačkoliv všichni 
tak nějak tuší, že jim drogy spíš 
berou, než dávají, potřebují si 
k tomu rozhodnutí, že přestanou, 
prostě dojít sami. Někomu to trvá 
rok, někomu pět, někomu deset 
i víc. Než na to přijde, je důleži-
té, aby si pokud možno co nejdéle 
udržel zdraví, aby měl pak aspoň 
nějakou šanci vrátit se zpátky do 
normálního života, do normální 
společnosti,“ říká Brynychová. 
I Martin má podle ní šanci to 
zvládnout. Rozhodnout se ale bude 
muset sám. 

Kontaktní centrum Mladá Bole-
slav je nízkoprahové zařízení pro 
osoby, které užívají drogy a osoby 
jim blízké. Cílem zařízení je sociální 
a zdravotní stabilizace uživatelů 
drog, případně jejich nasměrování 
pro život bez drog a poskytnutí od-
borné poradenské pomoci jejich
rodinným příslušníkům. Ve vztahu
k široké veřejnosti je nejdůležitější 
hodnotou ochrana veřejného zdraví
a šíření pravdivých a úplných infor-
mací o drogách, jejich rizicích a té-
matech s nimi souvisejících.

Příběh klienta
Centrum terénních programů

Celkem bylo vybráno:

35 753 Kč

Tříkrálová sbírka 2010

Také v letošním roce pro-
běhla v Lysé nad Labem, Milovicích 
a Kostomlatech nad Labem 
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA. 
Označené a zapečetěné po-kladničky 
byly protokolárně otevřeny na MěÚ 
Lysá n. L., pod dohledem Ing. Ivany 
Polenové – vedoucí fi nančního od-
boru. 

Doprovodnou akcí v Lysé n. L. 
byl ŽIVÝ BETLÉM a ZPÍVÁNÍ 
POD VÁNOČNÍM STROMEM 
v kostele sv. Jana Křtitele, který jako 
již po mnoho let nádherně zdobí 
Ing. Stanislav Svoboda se svými 
pomocníky. Poděkování patří 
všem, kteří s dětmi představovali 
Svatou rodinu, koledníky, Tři krále 
a všem, kteří pomáhali při rozdávání 
svařeného vína. 

Vám všem, kteří jste přišli na 
vánoční potkávání a přispěli do 
kasiček, jménem pořadatelů, moc 
a moc děkuji. Děkuji také farníkům, 
kteří se zasloužili v nemalé míře 
o zdárný průběh sbírky svými 
peněžitými dary. Děkuji Otci Pavlo-

vi za podporu akcí Farní charity.  
V Milovicích se konal již tradiční  

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT, za je-
hož organizaci děkuji paní Janě 
Hrdličkové. Městu Milovice děkuji za 
fi nanční podporu.  

V Kostomlatech n. L. obětavě 
obcházela obyvatele a oslovovala je 
v jejich domovech Ing. M. Zajanová. 

Na těchto akcích se podílí mno-
ho dobrovolníků a já jim tímto, za 
všechny potřebné, moc děkuji.

DĚKUJI TÍMTO VŠEM LIDEM 
DOBRÉ VŮLE , ZA PŘISPĚNÍ NA 
TUTO SBÍRKU.

Jaroslava Labutová,
Farní charita v Lysé n. L.

Kontaktovat nás můžete na 
následujících telefonních 
číslech a adresách:
Sběr odhozených injekčních 
stříkaček, výměnný program 
a poradenství pro uživatele 
návykových látek přímo 
v Lysé nad Labem:     
tel.: +420 724 087 925 
Míša, Lukáš, Ondra, Zuzka
e-mail: 
streetwork@os-semiramis.cz

Poradenství pro uživatele, 
rodiče
 a blízké osoby, 
zprostředkování léčby... 

K-centrum Nymburk
denně od 10 do 17 hod
pátek od 10 do 16 hod.
Adresa:
Velké Valy 995 
288 02 Nymburk
tel.: +420 325 514 424
e-mail: 
k-centrum@os-semiramis.cz

K-centrum Mladá Boleslav
denně od 10 do 17 hod
Adresa: 
Ptácká 162
293 01 Mladá Boleslav
tel.: +420 326 303 468 
e-mail: 
k-centrum-mb@os-semiramis.cz
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V sobotu 23. ledna se na výsta-
višti opět uskutečnil reprezentační 
ples TKD Lysá nad Labem. Byl již 
v pořadí šestý a po třetí bez přímé 
podpory města. Na samotnou 
přípravu a proměnu sálu dostali 
tentokrát členové TKD od vedení 
výstaviště doslova a do písmene jen 
šibeničních pár hodin a nemohli 
tak realizovat výzdobu v plném 
rozsahu, jak ji měli připravenou. 
Přesto se členům tanečního klubu 
a jejich kamarádům opět podařilo, 
pod vedením tradičního cho-
reografa Ing. Škocha, díky neu-

tuchajícímu nadšení a vysokému 
pracovnímu úsilí, téměř přeměnit 
„průmyslovou halu výstaviště“ 
v zámecký sál, v duchu letošního 
zadání „Ples na zámku“.

Louče vetknuté do sněhu na 
cestě před budovou, obloukový 
průchod z břečťanu, uvítání 
skleničkou šampaňského při vstu-
pu do sálu po červeném zámeckém 
koberci. V sále pak opět oblouk 
z thují, výzdoba forbíny z buksusů, 
zadní stěna pódia z hnědých závě-
sů s vínovým zakončením a růžemi. 
Na bočních stěnách visely obrazy 

vytvořené velkými fotografi emi 
dvanácti soch ze zámecké zahrady 
z cyklu leden až prosinec.

Před podiem zámecká kašna 
s vodotryskem včetně dřevin z vrb, 
thují a bobkovišní a tří fi gurín dam 
u jezírka v dobovém oblečení. Nad 
tím pak elektronická projekce zá-
mecké zahrady, soch, zámku Lysá 
i zámku Bon Repos, včetně foto-
grafi í interiéru. Na stolech ručně 
vyráběné rauty z růží na zelených 
a vínových ubrouscích. 

Tomu všemu u stropu vévo-
dil nápaditě vytvořený centrální, 
dvoupatrový, křišťálový zámecký 
lustr o průměru 8 metrů v horní 
části a 2 metrů v části spodní. Se 
svými 16 miňonkami, zrcátky 
a stříbrnými prověsy se stal domi-
nantou, dokreslující atmosféru 
zámeckého sálu v celé místnosti, 
zkrásnělé kombinací hnědých 
a vínových závěsů se zlatými stu-
hami na pilířích a bílými záclonami 
na oknech. 

Ples zahájilo předtančení s ná-
zvem „Fantom opery“ předvedené 
šesti páry taneční skupiny Fénix 
z Prahy a v průběhu večera jsme 
ještě viděli ukázky latinsko-

Další reprezentační ples Tanečního klubu dospělých
amerických tanců mistrovského 
páru Jaroslava Suchého a Iriny 
Maizlish. Na plese hrál opět or-
chestr O.H. Tony Black Band 
z Litoměřic. 

Ani tentokrát nechyběla bohatá 
tombola s hodnotnými cenami na 
lístky a slosovány byly i vstupenky. 
Za všechny věcné a fi nanční dary 
poděkoval taneční klub všem, více 
jak 60ti sponzorům tohoto plesu. 
Vzhledem k tomu, že ples byl 
opět pořádán se zákazem kouření 
v budově, byli všichni návštěvníci, 
tanečníci a tanečnice, kterých 
přišlo kolem 450, v čistém, sty-
lovém prostředí a myslím, že se 
dobře bavili. Ukázalo se, že Lysá 
má stále více skvělých tanečníků 
rozšiřující se o mladší ročníky 
a potěšitelný byl i fakt minimál-
ního výskytu jedinců oblečených 
v jiném než večerním oblečení. 

Plesy TKD se staly ozdobou 
kulturních akcí v Lysé nad Labem 
a to je ta nejlepší pozvánka na 
případný příští ples v roce 2011 
pro všechny, kteří mají rádi do-
brou zábavu. 

Za spokojené návštěvníky plesu 
děkuje MVDr. Petr Matušina
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Možná nevíte, že měšťanský dům 
čp. 177 byl v havarijním stavu 
a v roce 2004 mu hrozila demolice. 
Jistě si umíte přestavit, jaký by Jed-
notu čekal osud. Díky „památkářům“ 
však byl tento historicky i umělecky 
cenný dům zachráněn a od roku 
2004 postupně obnovován. Jedná 
se o kulturní památku poměrně 

„mladou“. Téhož roku byl zapsán 
do Ústředního seznamu kulturních 
památek ČR.
Doposud došlo k obnově střechy, ke 
statickému zajištění, opravě stropů 
v zadní části objektu a v loňském 
roce spotřební družstvo Jednota, 
v čele s předsedou Ing. Vladimírem 
Procházkou, realizovalo 1. etapu ob-
novy vnějšího pláště měšťanského 
domu. Lidé nám často kladou otázku, 
podle čeho byla zvolena právě tato 
barevnost fasády („slonová kost“)? 
Postup byl standardní. Barevnost 
fasády byla určena na základě 
průzkumu provedeným zástupcem 
Národního památkového ústavu 
v Praze a dle vyhodnocení (byla po-
tvrzena barevnost z 18. století) bylo 
přistoupeno k realizaci monochrom-
ního pojednání v uvedené barevnosti. 
Dále došlo k obnově okenních výplní 
a postranního vstupu. Veškeré práce 
byly provedeny kvalitně s ohledem 
na památkovou hodnotu objektu. 

Jednota v novém „kabátě“

Stavební práce prováděla stavební 
fi rma Dalibor Frňka – stavitel, 
Frýdek – Místek. Možná se Vám 
zdá, že obnova pokračuje pomalu, 
ale každý krok je konzultován se 
zástupci památkové péče. Na kul-
turní památky jsou kladeny mnohem 
vyšší požadavky (stavební i fi nanční) 
než na jiné objekty. Vlastník nemo-
vitosti každoročně vkládá do opravy 
domu cca 1.000.000 Kč. Obnova 
je částečně hrazena z dotací Minis-
terstva kultury ČR, Středočeského 
kraje a z rozpočtu města.  
Když se odstranilo lešení, někteří 
z občanů se zastavili a zarazili, zda 
stojí opravdu před Jednotou. Proto 
mě moc těší, když vidím, jak tato kul-
turní památka dostává novou „tvář“ 
a zkrášluje centrum našeho města. 
V letošním roce vlastník zamýšlí 
pokračovat v obnově vnějšího pláště, 
kterou bude provádět opět stavební 
fi rma Frňka – stavitel, který prováděl 
např. opravu zámecké zdi, podílel se 
na obnově kostela sv. Jana Křtitele, 
starobylé radnice a jehož práce jsou 
zárukou kvality. 
Na závěr připojím pár slov k historii 
objektu. Na místě dnešního objektu 
stála chalupa, která je zmiňována 
ještě v roce 1654. Výstavbu zděného 
domu barokního původu, z něhož 
se zachovalo jádro stavby, lze 

pravděpodobně klást na počátek 
18. století. Roku 1751 byl dům po-
škozen požárem a poté nepochybně 
přestavěn. Tuto stavební etapu do-
kládají dodatečně vložené klenby, 
nad kterými jsou v půdním prostoru 
patrné interiérové omítky. Poslední 
větší stavební zásah, náležející již 
k pozdnímu klasicismu, se uskuteč-
nil v letech 1842 - 1850. V této fázi 
došlo k prodloužení objektu o západ-
ní přístavbu. Celý dům byl zároveň 
sjednocen valbovou střechou 
a fasáda pojednána lizénovými 
rámci. Na mapě stabilního katastru 
z roku 1842 je objekt ještě zakreslen 
na západní straně kratší. K roku 
1872 je v domě doložen provoz 
hostinské a řeznické živnosti. Dále 

se uvádí, že v domě sídlila po 32 let 
důstojnická jídelna a v prvním po-
schodí čítárna. V interiéru domu se 
kromě černé kuchyně s mandrhol-
cem zachovaly též cenné historické 
dveře včetně kování, šestitabulková 
okna i zbytky kamenných a ci-
helných dlažeb.
Dnes se ve východní části objektu 
nachází prodejna se zázemím, zby-
tek domu není zatím nijak využíván. 
Ráda bych touto cestou poděkovala 
panu Procházkovi za jeho pří-
kladnou činnost v oblasti památ-
kové péče a popřála mu hodně 
osobních i pracovních úspěchů.

Hana Nesměráková
referentka odboru školství

 a kultury
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V roce 2009 jednotka sboru dob-
rovolných hasičů Lysá nad Labem 
zasahovala celkem u 138 událostí. 
Proti roku 2008, kdy bylo celkem 
111 událostí, jde o nárůst o 27 udá-
lostí.

Z tohoto celkového počtu se 
v 54 případech jednalo o požár. Ve 
dvou případech šlo o mimořádný 
požár a to v areálu fi rmy Propack 
Ostrá, kde oheň způsobil miliono-
vé škody na chladící a skladové hale 
a o požár výškové budovy v Litoli 
Na vysoké mezi, kdy v nočních 
hodinách musel být evakuován
větší počet obyvatel kvůli požáru 
ve sklepních prostorách domu.

Dopravních nehod bylo celkem 
23, z toho jedna na železničním 
přejezdu Karlov, kde došlo ke smr-
telnému zranění řidičky osobního 
vozidla po srážce s vlakem.

Rok 2009 z pohledu hasičů

Z uvedeného počtu 138 zása-
hů bych zmínil některé případy. 
Jedním z nich byl rozsáhlý požár 
skládky komunálního odpadu 
v Benátkách nad Jizerou, kde 
bylo nutno dlouhodobě zasaho-
vat v dýchací technice z důvo-
du úniku zplodin do ovzdu-
ší. Dále pak požár chladící 
a skladovací haly v areálu fir-
my Propack v Ostré, kde došlo 
k milionovým škodám na majet-
ku. Zde musela zasahovat i zdra-
votní záchranná služba. U jedno-
ho ze zasahujících hasičů došlo 
k přehřátí organismu. 

Dalším případem, který pro-
věřil jak techniku tak lidi, byla 
likvidace následků silného vět-
ru a průtrže mračen. Vyjíždíme 
s veškerou technikou a maximál-
ním počtem lidí po širokém okolí 
našeho města. Nejhorší situace 
je v autocampu Ostrá, kde stro-

my popadaly na zaparkované 
karavany. Zde došlo ke zranění 
jedné osoby.

Zasahujeme i u dopravních ne-
hod. K těžkému zranění řidiče 
osobního auta došlo na silnici na 
Starý Vestec. Při předjíždění jiné-
ho osobního auta došlo k čelní-
mu střetu s nákladní Avií nalo-
ženou pískem. Na místě zasahuje 
i letecká záchranná služba. K dal-
šímu těžkému zranění dochází ve 
Staré Lysé při nehodě motocyklu 
a osobního auta. Zranění jsou 
dva mladiství z motocyklu. Ke 
smrtelné nehodě došlo na želez-
ničním přejezdu Karlov, kde 
došlo ke střetu osobního vozid-
la s osobním vlakem. Zde je 
největší pomocí naše vozidlo 
Ford Transit, které je využí-
váno k přepravě dětí, tělesně 
postižených a starších občanů 
z vlaku do železniční stanice 
v Lysé nad Labem.

Kromě zásahové činnosti se 
věnujeme také výcviku. Ten byl 
uskutečněn společně s profesním 
sdružením záchranářů H.I.D. 
z Milovic. Tématem bylo poskyt-
nutí první pomoci a záchrana 
osob z vodní hladiny za pomoci 
motorových člunů. Celé cvičení 
trvalo čtyři dny. Dále se podílí-
me na výchově mládeže ve ško-
lách v Lysé n. L. a v Milovicích. 
Pro veřejnost uskutečnil náš 
sbor den otevřených dveří, kde 
si občané mohli prohlédnout hi-
storickou a současnou hasičskou
techniku a seznámit se s pra-
cí našeho sboru. Některou naši 
techniku jsme předvedli i na 
Dnech záchranářů v Poděbra-
dech. V Lysé na výstavišti jsme 
se prezentovali na 4 dnech se
záchranáři, kde jsme spolu se 
záchranáři z H.I.D. předvedli u-
kázku vyprošťování osob z hava-
rovaných vozidel. Náš sbor se
také podílí na pořádání někte-
rých kulturních a společenských
akcích města Lysá n. L. jako 
jsou Šporkovy slavnosti, Advent
spojený s rozsvěcením vánočního 
stromu nebo asistence na Novo-
ročním ohňostroji.

Vážení spoluobčané, závěrem 
nám dovolte popřát Vám v roce 
2010 hodně štěstí a zdraví. Přeje-
me Vám, aby telefonní čísla 150 
nebo 112 byla ve vašich telefo-
nech uložena jen pro případ nou-
ze a nemuseli jste je nikdy použít.

Vladimír Juříček, SDH Lysá n. L.

Foto Petr Juříček

Počty výjezdů k událostem dle 
jednotlivých měsíců:

leden - 8, únor - 7, březen - 6, 
duben - 5, květen - 11, červen - 14, 
červenec - 42, srpen - 7, září - 13, 
říjen - 9, listopad - 8, prosinec - 8

CC SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
VYÚČTOVÁNÍ VAŠEHO BYTU

S NÁMI UŠETŘÍTE
PŘIJĎTE SE PORADIT SE SPRÁVOU VAŠEHO BYTU

• kvalitně
• levně
• správně

* technický servis
* daňové poradenství
* právní pomoc

Višňová 554
Milovice
777 114 222

Bobkova 747
Praha 9
775 114 606

NEJLEPŠÍ CENY V LOKALITĚ

Podle místa události jsme 
zasahovali:

Lysá nad Labem - 50, Jiřice - 2, Sojo-
vice - 1, Milovice - 30, Předmě-
řice - 1, silnice č.272 - 7, Ostrá 
- 6, Stará Lysá - 1, silnice č.331 
- 7, Byšičky - 6, Přerov n. L. - 1, 
silnice č.332 - 5, Benátky n. J. - 5, 
Kostomlaty - 1, silnice č.611 - 1, 
Dvorce 4, Nymburk - 1, dálnice 
D11 - 1, Semice - 4, Hořátev - 1

Při těchto událostech se najezdi-
lo celkem 10 502 kilometrů a bylo 
spotřebováno 3 223 litrů pohon-
ných hmot.

Ve 33 případech naše jednotka 
zasahovala při likvidaci následků 
po silném větru a to nejen na úze-
mí města. 

V dalších případech se jednalo 
o poskytnutí technické pomoci, 
kdy bylo potřeba pomoci zdravot-
ní záchranné službě se snesením 
nebo naložením pacienta, dále pak 
vyhledávání pohřešovaných osob 
nebo otevírání bytů a jiných uzam-
čených prostorů.

Ve třech případech se jednalo 
o planý poplach.
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Stalo se již hezkou tradicí, že 
v předvánočním adventním čase 
připravuje CSZS Poděbrady 
o. p. s. Středisko Lysá n. Labem
pro seniory z Lysé nad Labem,
klienty pečovatelské služby a čle-
ny Klubu důchodců z Lysé
n. L. a Litole tradiční Vánoční 
posezení.

Stalo se tak i letos a 9. 12. 2009
v Domě s pečovatelskou službou
v Masarykově ulici se všichni 
sešli. Klubovna zde byla he-
zky vánočně vyzdobena a pro-

Vánoční posezení v Domě s pečovatelskou službou
storem se linula vůně čerstvě 
uvařené kávy a vánočního cukroví.

Slavnostní odpoledne zahájily 
děti ze ZUŠ Fr. A. Šporka pod ve-
dením paní učitelky Mgr. Kateřiny 
Urbánkové a ve stylovém oblečení 
předvedly pásmo o zimě, sestavené 
z říkadel, hádanek, básniček, písní 
a pohádek.

Hudební skupina TOX z Podě-
brad umocnila slavnostní ráz 
pěkného odpoledne známými 
písničkami a koledami, při kterých 
se zpívalo, tančilo a všem dobře 

Vánoční přání
Na zbytek zvadlé krásy,

košilku z jíní paní Zima navlékla si.
Zvony zvoní po kraji,

že Vánoce k nám spěchají.
Tichounce po špičkách,

v bělostných střevíčkách,
Vánoce přicházejí k nám.

Ať přinesou Vám všechno hezké,
co přejete si každý sám.

Ať provází Vás hezké chvíle,
zdraví, spokojenost, dobrá nálada,

krásné Vánoce ať prožije 
si s Vámi celá rodina.

Cinky, cink, cinkají zvonky,
nejhezčí zvonky co znám.

Cinky, cink, 
přišly zas Vánoce k nám.

Štěstí a lásku, radost a něhu
ať Vám přinese vánoční sen.

Mé novoroční přání
najdete na vločkách sněhu,
ať štastný je Váš štědrý den.

S láskou a pokorou vstupte do 
nového roku 2010 

Za Klub důchodců 
Alena Hradecká

Náš Klub D pořádá plno akcí 
a v roce 2009 jich nebylo málo. 
Jen v našem městě jsme se zúčast-
nili výstav v Muzeu B. Hrozného 
a v Okresním archivu v klášteře. 
Byli jsme v průvodu na dožínkách, 
s Baráčníky, oslavovali jsme 
s městem květnové dny, sázeli 
jsme stromy a vzpomínali na 
vznik naší republiky. 

V naší krásné klubovně si 
několikrát do roka pouštíme 
fi lmy různých žánrů na videu. 
Jako třeba několik dílů Létajícího 
Holanďana s jeho orchestrem 
nebo pomocí videa cestujeme 
nebo se bavíme. Čtyřikrát do 
roka se v klubovně scházíme 
s našimi jubilanty. Ženy něco dob-
rého napečou, dáme si kafíčko 

Neseďte doma, přijďte  mezi nás do Klubu důchodců Lysá nad Labem
a vínečko a pan Kořínek nám za-
hraje něco hezkého a my zpíváme 
a někteří i tančí. Je to hezké 
odpoledne.

Také na Nový rok se v klu-
bovně scházíme a oslavujeme. 
V klubovně se také každé pondělí 
cvičí při hudbě a každé úterý se 
zde schází ženy s ručními pracemi. 
Některé z nich vystavují na výstavě 

„Šikovné ruce našich seniorů“, kde 
také pomáhají. 

Náš klub také pořádá výlety au-
tobusem po naší vlasti. 

Vloni jsme navštívili zámek 
Loučeň, Chleby, Mcely a vystoupili 
jsme na rozhlednu Romanku. Také 
jsme byli v Kutné Hoře a na Sionu. 
Jezdíme také na zájezdy do Prahy, 
kde jsme vloni navštívili „Festival 

dechových hudeb“ s mezinárodní 
účastí na pražském Výstavišti. Byli 
jsme v muzeu Kriminalistiky na 
Karlově a v Národním muzeu na 
Košickém pokladu. Také jsme si 
jeli prohlédnout znovuotevřenou 
Loretu a navštívili jsme knihovny 
ve Strahovském klášteře. 

Před Vánocemi jsme navštívili 
Vánoční trhy na Pražském 
výstavišti. Také jsme udělali zájezd 
do vánočního Kerska a Přerova, 
kde jsme byli i na Velikonoce. 

Jezdíme do divadel v Mladé 
Boleslavi, v Nymburce nebo 
v Poděbradech. Vloni jsme viděli 
představení Miláček, Rozmarné 
léto a Romeo a Julie. Někteří 
z nás jezdí do Prahy na gener-
ální zkoušky koncertů České fil-

harmonie do Rudolfína.
Také se někteří zúčastňují 

akcí na Zámku, jak v zámecké 
kavárně, tak v zámecké jídelně 
nebo v kapli. Zúčastnili jsme se 
zde také akce „Podzimní zámecký 
pětiboj pro seniory“. Obsadili 
jsme druhé místo. Soutěžilo se 
ve sportovních disciplínách 
(šipky, ruské kuželky a hod 
míčkem na cíl), v historii (sochy 
a zámecký park) a v aranžování 
podzimních listí, větví a plodů 
a ve zpěvu.

Navštěvujeme také akce Pečo-
vatelské služby v klubovně. Jako 
je Den seniorů, Vánoce apod.

A tak Vás zveme příjďte mezi 
nás s novými nápady.

Božena Chmelová

Pomalu, ale jistě se blíží jaro. Zajímavý jarní záhon je ke spatření v ulici Kapitána Jaroše před domem 
č. p. 1379. Kromě růží, velkolistých bergénií a měsíčnice zde nalezneme mnoho jarních cibulovin. Jsou zde 
tulipány, bílé hyacinty nebo zářivě žluté talovíny (Eranthis hyemalis). Velmi originální a působivý záhon.
                       Stanislav Svoboda, odbor ŽP

Za Lysou krásnější XXX

bylo. Každého také potěšila 
malá perníková chaloupka nebo 
stromeček, které všichni jako malé 
pohlazení po duši dostali jako 
dárek.

Přítomna byla vedoucí sociál-
ního odboru MěÚ Lysá nad Labem 
paní Tobiášová, která přečetla 
hezké vánoční přání od dětí 
z Dětského domova v Milovicích.

V závěru odpoledne paní 
Součková pozvala všechny pří-
tomné na Vánoční koncert do 
Poděbrad, který se uskutečnil

17. prosince v Divadle na Kovárně. 
Celému týmu pracovníků PS pod 
vedením paní Součkové patří vel-
ké poděkování za přípravu, orga-
nizaci a uspořádání již tradičního 
Vánočního posezení.

Jako výraz mé vděčnosti 
a poděkování za hezky prožité 
předvánoční odpoledne, posílám 
přání všem pracovníkům PS v Lysé 
n. L., ale i všem spoluobčanům 
našeho města.       
               Alena Hradecká
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náklady spojené s opravou, pokud 
jsou uvedeny v daňovém dokladu 
o provedení opravy, se do nákladů 
na tuto opravu nezapočítávají, jsou 
však součástí ročního limitu podle 
odstavce 6.

(6) Součet nákladů za drobné 
opravy uvedené v odstavcích 
2 až 5 nesmí přesáhnout částku 
70 Kč/m2 podlahové plochy bytu 
za kalendářní rok, včetně nákladů 
na dopravu a jiných nákladů spoje-
ných s opravou, pokud jsou uvede-
ny v daňovém dokladu o provedení 
opravy.

(7) Podlahovou plochou bytu se 
pro účely tohoto nařízení rozumí 
součet podlahových ploch bytu 
a jeho příslušenství, a to i mimo 
byt, pokud jsou užívány výhradně 
nájemcem bytu; podlahová plocha 
sklepů, které nejsou místnostmi, 
a podlahová plocha balkonů, lodžií 
a teras se započítává pouze jednou 
polovinou.

K tomuto § lze tedy shrnout:

1* Kamna a sporáky
na tuhá paliva:

Nájemník hradí: výměnu plátů, 
výměnu roštů, opravu a výměnu 
šamotování, ochranné nátěry, 
výměnu dvířek, výměnu kouřových 
trubek a ochranných plechů

Pronajímatel hradí: výměnu 
ohřívačů vody, výměnu pečící 
trouby
2* Elektrické sporáky:

Nájemník hradí: výměnu plo-
týnek, výměnu přívodní šňůry, vý-
měnu dvířek a jejich přetěsnění
u pečící trouby

Pronajímatel hradí: výměnu celé 
pečící trouby, výměnu sporáku, 
pokud je celkově nefunkční (dle 
provedené revizní zprávy)
3* Plynové a kombinované 
sporáky:

Nájemník hradí: mazání kohoutů, 
výměnu a čistění trysek, výměnu 
hořáků, výměnu mřížek, výměnu 
knofl íků, výměnu vařidlové desky, 
výměnu termopojistky, výměnu 
a přetěsnění dvířek pečící trouby
4* Elektrické a plynové vařiče:

Nájemník hradí: výměnu jed-
notlivé plotýnky u el. dvouvařičů, 
výměnu jednotlivého hořáku u ply-
nových vařičů, výměnu termostatu, 
výměnu signálního světla 

Pronajímatel hradí: výměnu 
obou plotýnek nebo obou hořáků
5* Plynové průtokové ohřívače 
(karmy):

Občanský zákoník (zák. 
40/1964 Sb., v platném znění) 
stanoví v §652 odst. 2/ obecnou 
defi nici opravy věci a úpravy věci: 

„Opravou věci je činnost, kterou 
se zejména odstraňují účinky 
částečného fyzického opotřebení 
nebo poškození a vady věci, za 
účelem uvedení do předchozího 
nebo provozuschopného stavu. 
Uvedením do provozuschopného 
stavu se rozumí provedení opravy 
i s použitím jiných než původních 
materiálů, dílů, součástí nebo 
technologií, pokud tím nedojde 
k technickému znehodnocení. 
Úpravou věci je činnost, kterou se 
zejména mění povrch věci, nebo její 
vlastnosti.“ V souvislosti s právy 
a povinnostmi z nájmu bytu sta-
noví Občanský zákoník v §687:

„Nestanoví-li nájemní smlouva
jinak, drobné opravy v bytě
související s jeho užíváním 
a náklady spojené s běžnou ú-
držbou hradí nájemce. Údržbou 
se rozumí soustavná činnost,
kterou se zpomaluje fyzické opo-
třebení a předchází se poruchám 
a odstraňují se drobnější závady. 
Pojem drobných oprav a nákladů 
spojených s běžnou údržbou bytu 
upravuje zvláštní právní předpis.“  
Tímto zvláštním právním předpi-
sem je nařízení vlády č.: 258/1995 
Sb., kterým se provádí občanský 
zákoník. Toto nařízení vlády naby-
lo účinnosti 13. 11. 1995. 

Podle tohoto nařízení vlády se 
za drobné opravy v bytě a běžnou 
údržbu bytu považují:

§5 Drobné opravy bytu (k §687, 
odst. 2/ občanského zákoníku)

(1)  Za drobné opravy se považují 
opravy bytu a jeho vnitřního 
zařízení, pokud je toto vybavení 
součásti bytu a je ve vlastnictví 
pronajímatele, a to podle věcného 
vymezení nebo podle výše nákladu.

(2)  Podle věcného vymezení se 

za drobné opravy považují tyto 
opravy a výměny:

a) opravy jednotlivých vrchních
částí podlah, opravy podlahových
krytin, výměna prahů a lišt, pa-
lubky, parkety, PVC, dlažba, Jekor,
Riga, korek, krytina balkonů 
a lodžií. Pokud je krytina vlivem 
dlouhodobého používání poško-
zena, že je nutná její výměna, tuto 
hradí pronajímatel,

b) opravy jednotlivých částí 
oken a dveří, jejich součástí, vý-
měna zámků kování, klik, rolet 
a žaluzií, zasklení okna, těsnění, 
přetmelení okenních skel,

c) výměny vypínačů, zásuvek, 
jističů, zvonků, osvětlovacích těles, 
domácích telefonů, včetně elek-
tronických či mechatronických 
zámků,

d) výměny uzavíracích kohoutů 
a rozvodu plynu s výjimkou hlav-
ního uzávěru pro byt,

e) opravy uzavíracích armatur 
na rozvodech vody, výměny sifonů 
a lapačů tuku,

f) opravy měřičů tepla a teplé 
vody.

 (3) Za drobné opravy se dále 
považují opravy vodovodních 
výtoků, zápachových uzávěrek, 
odsavačů par, digestoří, mísících 
baterií, sprch, ohřívačů vody, 
bidetů, umyvadel, van, výlevek, 
dřezů, splachovačů, kuchyňských 
sporáků, pečících trub, vařičů, 
infrazářičů, kuchyňských linek 
vestavěných a přistavěných skříní. 
U zařízení pro vytápění se za 
drobné opravy považují opravy 
kamen na tuhá paliva a elektřinu, 
kotlů etážového topení na pevná, 
kapalná a plynná paliva, včetně 
uzavíracích a regulačních armatur 
a ovládacích termostatů etážového 
vytápění; nepovažují se však za 
ně opravy radiátorů a rozvodů 
ústředního vytápění.

(4) Za drobné opravy se považují 
rovněž výměny drobných součástí 
předmětů uvedených v odstavci 3.

(5) Podle výše nákladu se za 
drobné opravy považují další 
opravy bytu a jeho vybavení 
a výměny součástí jednotlivých 
předmětů tohoto vybavení, které 
nejsou uvedeny v odstavcích 2 a 
3, jestliže náklad na jednu opravu 
nepřesáhne částku 500 Kč. Prová-
dí-li se na téže věci několik oprav, 
které spolu souvisejí a časově 
na sebe navazují, je rozhodující 
součet nákladů na související 
opravy. Náklady na dopravu a jiné 

Opravy a údržba v nájemních bytech
Nájemník hradí: uvedení do pro-

vozu, čistění, výměnu termočlánků, 
výměnu trubek a kolen pro odtah 
spalin, výměnu těsnění, výměnu 
membrány, tlakového pera, ventilů, 
výměnu regulační páky, opravu ply-
nových a vodních dílů, promazání, 
výměnu termopojistky, výměnu 
regulačního zařízení hořáku

Pronajímatel hradí: výměnu 
výměníku, výměnu plynových 
a vodních dílů, výměnu hořáků, 
výměnu pláště karmy
6* Elektrické průtokové 
ohřívače:

Nájemník hradí: výměnu přívod-
ní šňůry s vidlicí, výměnu těsnění 
a signálního světla, výměnu 
mikrospínače, 

Pronajímatel hradí: výměnu 
vrchního krytu, výměnu komplet-
ního výměníku
7* Plynová topidla:

Nájemník hradí: uvedení do pro-
vozu, čistění před nastávající top-
nou sezónou, výměnu termočlánků, 
výměnu přívodu zapalovačů, vý-
měnu přírub, knofl íků, pojistek

Pronajímatel hradí: výměnu vý-
měníku, plynových ventilů, termo-
statů, kombinací, hořáků, piezo-
zapalovačů
8* Plynové kotle etážového  topení:

Nájemník hradí: čistění před 
nastávající topnou sezónou, výmě-
nu membrán, těsnění, opravy ter-
mopojistky, uvedení nového spo-
třebiče do provozu, veškeré pro-
hlídky a seřízení termostatů, dotla-
kování expanzních nádrží, výměnu 
napouštěcích ventilů

Pronajímatel hradí: výměnu čer-
padla, výměnu ohřívacího tělesa, 
výměnu hořáku, výměnu tlakových 
expanzních nádrží, výměnu termo-
pojistek, výměnu výměníků užit-
kové vody, výměnu termostatů, 
výměnu trojcestného ventilu, vý-
měnu elektrických řídících panelů, 
výměnu pojistek vody
9* Infrazářiče:

Nájemník hradí: výměnu pří-
vodní šňůry, výměnu termostatu

Pronajímatel hradí: výměnu ce-
lého topidla
10* Elektrická akumulační
kamna:

Nájemník hradí: výměnu venti-
látoru, výměnu spínače

Pronajímatel hradí: výměnu ter-
mostatu, výměnu topných těles
11* Kuchyňské linky, dřezy, 
vestavěné a přistavěné skříně: 

Vzhledem k pokračující 
privatizaci městských by-
tových fondů a zvyšujícímu 
se podílů právnických 
a fyzických osob pronají-
mající byty se množí také 
dotazy na práva nájemců 
a povinnosti pronajímatelů 
v oblasti hrazení oprav 
v nájemných bytech. Proto 
předkládáme poněkud uce-
lenější informaci o roz-
sahu oprav a údržby nájem-
ních bytů. 

Pokračování na str. 20
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My, níže podepsaní občané města 
Milovice (popř. dalších obcí a měst), 
prostřednictvím této petice žádáme:

1) Autobusové linky 
270051 (H51) a 270048 (H48) 
zajišťující dopravní obsluhu 
Milovic integrovat do systému 
PID (Pražské integrované do-
pravy) – obyvatelé Milovic mají 
četné vazby na Prahu, do níž denně 
cestují do zaměstnání či škol vlaky 
zařazenými do systému PID. Také 
pro cestování po Praze využívají 
prostředky MHD zařazené do 
PID. Z tohoto důvodu zpravidla 
využívají pro cestování jízdní dokla-
dy PID. Milovické sídliště Mladá je 
od nádraží ČD ve velké docházkové 
vzdálenosti až 3 km. Z toho důvodu 
by bylo pro občany výhodné pro 
cestu mezi nádražím a sídlištěm 
využívat autobusovou linku. Au-
tobusová doprava v Milovicích 
je však oproti dopravě železniční 
zcela neprakticky zařazena do 
jiného tarifního systému (SID). 
Uživatel veřejné dopravy tak buď 
musí vynakládat zbytečně fi nanční 
prostředky za pořízení jízdních 
dokladů PID i SID, přitom nemá 
šanci plně využívat výhod ani jed-
noho z integrovaných systémů, 
nebo je nucen se rozhodnout pro 
výhradní využívání jen jednoho 
z druhů dopravy, čímž se jeho 
možnosti použití veřejné dopravy 
výrazně snižují. Není proto divu, že 
řada obyvatel na používání veřejné 
dopravy rezignuje a preferuje 
dopravu individuální. Začlenění 
autobusových linek 270051 
a 270048 do PID by bezpochyby 
zjednodušilo občanům sídliště 
cestování a zvýšilo i vytíženost 
autobusové dopravy v Milovicích. 
Současně by bylo vhodné upravit 
jízdní řád a trasy linek tak, aby byla 
posílena vazba mezi vlaky a auto-
busy, nejlépe tak, že autobusová 
linka ve směru sídliště by navazo-
vala u železniční stanice Milovice 
na všechny vlaky po celou dobu dne 
a týdne.

2) Zavést přímé vlaky 
Praha – Milovice také o víkendu 
a zajistit víkendový interval 30 mi-
nut – po provedení elektrizace 

Petice „Veřejná doprava v Milovicích“
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

železniční trati Lysá nad Labem – 
Milovice nevidíme důvod, proč 
přímé vlaky nové linky S20 nebu-
dou provozovány i o víkendech. 
Jejich zavedením by byl v úseku 
Praha – Lysá nad Labem aplikován 
i o víkendu interval mezi vlaky 
30 minut, který byl již v roce 2009 
běžně použit na srovnatelně výz-
namných tratích v pražské pří-
městské dopravě (Praha – Stran-
čice, Praha – Řevnice, Praha –
Český Brod). Domníváme se, že 
i trať směřující do Čelákovic, Lysé 
nad Labem a Milovic si zaslouží pro 
svůj význam takovou obslužnost. 
Tím by byl podpořen i rozvoj turis-
tického ruchu v regionu středního 
Polabí, který je představován 
především cykloturistikou a akti-
vitami probíhajícími na výstavišti 
v Lysé nad Labem. Obyvatelé 
Milovic, Lysé nad Labem a Če-

lákovic by získali kvalitní spojení 
s hlavním městem i o víkendu, 
kdy obyvatelé těchto měst míří do 
Prahy nejen za prací, ale často i za 
kulturním vyžitím.

3) Požadujeme zachovat 
stávající rozsah dopravní obsluhy 
Milovic na železnici – požadujeme 
ponechání plného rozsahu 
železniční dopravy na trati Praha –
Lysá nad Labem – Milovice dle 
knižního jízdního řádu 2009/2010, 
odmítáme jakékoli redukce vlaků, 
a to i v okrajových obdobích pro-
vozního dne (po půlnoci apod.). 

Podpisová místa: 
Prodejna PRAGOMODEL  
   Masarykovo nádr. u pokladen ČD 
Pizzerie Pat a Mat 
   Milovice – Mladá
Restaurace u Jelínků
    Milovice - Mladá

Adresáti:
Krajské zastupitelstvo 
Středočeského kraje – originál 
Městský úřad Milovice – kopie
ROPID - kopie

•  Kácení a řez vzrostlých stromů
•  rizikové kácení stromolezeckou technikou
Tel.: 606 527 091 
e-mail: arborista@centrum.cz

Nájemník hradí: drobné opravy
příčlí, dvířek, skel, výměny 
úchytek, kování, klik, výměnu 
zásuvek, opravu a obnovu nátěrů, 
opravu ochranného rámu u dřezu, 
nástřik dřezu 

Pronajímatel hradí: výměnu 
dřezu u kuchyňské linky, výměnu 
pracovní desky u kuchyňské 
linky, výměnu dveří nebo celých 
dveřních křídel u kuchyňské 
linky
12* Sanitární zařízení:

Nájemník hradí: výměnu výto-
kového kohoutu, výměnu dvířek 
u obezděné vany, všechny opravy 
umyvadel a van včetně nástřiku 
van, opravy mísy COMBI, opra-
vu nádrže COMBI na WC

Pronajímatel hradí: výměnu 
klozetové nádržky, výměnu 
mušle, mísy, včetně nádrže 
a mísy COMBI.

§6 Náklady spojené s běžnou
údržbou bytu (k §687, odst.
2/ občanského zákoníku)

Náklady spojené s běžnou 
údržbou bytu jsou náklady 
na udržování a čištění bytu, 
které se provádějí obvykle při 
delším užívání bytu. Jsou jimi 
zejména pravidelné prohlídky 
a čištění předmětů uvedených 
v §5 odst. 3/ (plynospotřebičů 
atp.), malování včetně opravy 
omítek, tapetování a čištění 
podlah včetně podlahových kry-
tin, obkladů stěn, čištění zane-
sených odpadů až ke stoupačce 
a vnitřní nátěry.

Není-li jiné dohody, výměny 
celých předmětů hradí pronají-
matel. Tuto povinnost má, jestliže 
se prokáže nutnost výměny, to 
znamená, že k obnově jeho řádné 
funkce již není možná oprava, 
ani výměna některé z jejich částí, 
anebo oprava by sice byla možná, 
ale byla by tak nákladná, že by její 
provedení bylo nehospodárné.

V některých případech by 
tuto otázku měl posoudit od-
borník, nebo znalec, kterého 
určí soud, pokud dojde ke 
sporu, který obě strany samy 
neuzavřely. Občanský zákoník 
umožňuje, aby se pronajímatel 
s nájemcem dohodli na tom, že 
finanční účast nájemce bude 
jiná, než stanoví Nařízení vlády 
č.: 258/1995 Sb., případně 
na zápočtu vložených inves-
tic na předplatné nájmu atd.             
             Tomáš Sedláček

1. místostarosta

Pokračování ze str. 19

v Lysé nad Labem, U Nové hospody 912/16,

Smluvní
GUARD, FAB, MUL-T-LOCK

 kopií dle originálu

Systémy
EZS

Út 16 - 18 15 - 18 | Pá 14 - 18 | So 8 - 12
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Stále se Vám nedaří zhubnout?
Využijte služeb výživového poradce

a sportovního dietologa!
- individuální skupinové poradenství
- sestavení redukčního plánu
- úprava jídelníčku a výživová doporučení

Nově otevřená ordinace:
Zdravotní středicko č. p. 214, Lysá nad Labem

e-mail: renata.zapotocka@seznam.cz
tel.: 775 246 033

Začátkem loňského roku se 
oddíl agility Superpes odtrhl od 
ZKO Lysá nad Labem a založil si 
svou vlastní Psí školu SUPERPES. 
Ač skupina nadšenců začínala 
úplně od začátku, byl rok 2009 
velmi úspěšný. V loňském roce 
měla psí škola 26 členů, z toho 12 
mládežníků. Mládeži je věnována 
velká péče, zejména trenérka 
Jana Frydrychová to s dětmi umí 
a odměnou byla nominace naší 
nejmladší členky Káji Šonské 
s psíkem Minim na nejprestižnější 
závod v Evropě pro mládež – Mis-
trovství Evropy juniorů v maďarské 
Gyule, kde se Kája umístila na krás-
ném 10. místě ve své kategorii.

Dalším velkým úspěchem 
našich mládežnic bylo splnění 
kvalifi kačních kritérií pro start 
na Mistrovství republiky mládeže 
v Hradci Králové. Byly to Ro-
mana Hanousková s Crazy, Kája 
Kubíčková s Eddiem, Katka 
Chalušová s Ený a Gladis a Kája 
Šonská s Minim. Bohužel se závo-
du účastnily pouze K. Chalušová 
a K. Šonská, protože zbylá děvčata 
onemocněla. Myslím, že jen málo-
která agility skupina se může po-
chlubit tak úspěšnou mládeží jako 
naše psí škola.

Největších úspěchů z řad 
dospělých členů dosáhl Petr Ko-

pecký, který se už podruhé kvali-
fi koval na Mistrovství republiky 
v Žamberku, letos dokonce se 
dvěma psy plemene border colie. 
Dále je bezesporu nejúspěšnější 
členkou a zároveň trenérkou již po 
několik let Jana Frydrychová, která 
se letos potřetí kvalifi kovala do 
reprezentace ČR, závodila za naši 
zemi v Holandsku na European 
Open a v Maďarsku na Mistrovství 
světa (IMCA), kde obsadila se svým 
družstvem druhé místo. Za svůj 
největší a nejdůležitější úspěch ale 
považuje potřetí za sebou obhájený 
titul Mistra republiky družstev. 
V tomto závodě obsadila i první 
místo v agility jednotlivců a to vše 
se svou šeltií Kirké.

I ostatní členové slavili se svými 
psy úspěchy. Někteří přestoupili 
do vyšší výkonnostní kategorie, 
někteří přivezli ze závodů i medaile 
a poháry, ale všichni berou sport se 
psem jako radost.

V loňském roce jsme slavili 
úspěchy i v dalším psím sportu, a to 
dogfrisbee. Romana Hanousková 
mladší objevila ohromný talent 
své kříženky Marlenky pro tento 
sport a hned v druhém závodě byly 
oceněny cenou Objev roku, násled-
né Mistrovství republiky v Brně 
v kategorii začátečníků vyhrály 
a poté se účastnily i Mistrovství 

Ohlédnutí za loňským rokem ve Psí škole SUPERPES
Evropy v Německu. Po celou sezó-
nu se v různých disciplínách dogfris-
bee umisťovaly v TOP 10 a v českém 
žebříčku za rok 2009 se umístily na 
14.místě ze 111 soutěžících hned za 
ostřílenými závodníky.

Psí škola SUPERPES pořádala 
po celý rok a dále bude pořádat 
kurzy základní výchovy psů, kurzy 
pro štěňátka, obedience, agility 
a dogfrisbee. Celkem bylo zorga-
nizováno 5 odborných seminářů, 
3 agility závody, voříškiáda (výtěžek 
z voříškiády ve výši 4 000 Kč byl 
předán místnímu útulku Velas), 
Den dětí a další.

V dalším roce plánujeme troje 

závody agility a z toho jedny 
dvoudenní, zajímavé semináře 
a spoustu dalších aktivit. Vše bude 
včas vyvěšeno na našich stránkách 
a nástěnkách ve městě (na nádraží, 
v Masně Šubr, vedle Bílé Labutě) 
a dále v lyských Listech.

Děkuji všem, kteří nám pomáhají, 
všem, kteří nás úspěšně reprezen-
tují, děkuji městu Lysá nad Labem, 
které nás podpořilo fi nančně a všem 
sponzorům, kteří poskytli ceny pro 
účastníky našich závodů.

Podrobné výsledky závodů, 
úspěchy a veškeré informace naj-
dete na www.superpes.cz. 

Romana Hanousková

Nedávno v prosincových Listech 
jsem upozorňoval na zajímavou 
knihu spisovatele Jiřího S. Kupky 

„Urozený podivín Špork“. Rád 
upozorňuji na další knihy téhož 
autora, zejména na knihu nesoucí 
jméno Zamilovaný císař. Autor 
tu soustřeďuje svou pozornost na 
postavu pro konec 18. století u nás 
obzvláště významnou, možno říci 
revoluční, císaře Josefa II.

Toleranční patent byl prvý 
z jeho revolučních činů, jimiž se 
rozhodl s temnotami své říše bojo-
vat. Ty však byly tak sveřepé a moc-
né, že se, jak nám to autor věrně lí-
čí, císař skoro napořád jeví být v zá-
pase o jejich uskutečnění osamělým 
bojovníkem. Nejen tehdy jedině 
uznávaná a tvrdě panující církev 
se staví proti němu, ale celý státní 
aparát a kde kdo jaké významnější 
postavení má, se uskutečnění jím 
prosazovaných reforem brání. Je-
ho výnosy tají, jejich provádění 
všemožně komplikují ty, kteří se 

Zamilovaný milovaný císař
o nově nabytá práva hlásí, svou 
nevolí stihají až i pronásledují, zfa-
natizovanému davu, na jehož zpra-
cování si za pomoci kněží dávají 
záležet, vydávají všanc.

V románovém autorově zpra-
cování to vše, ač již známé, ožívá. 
Spolu se zamilovaným císařem 
a dalšími kladnými i zápornými po-
stavami se všichni stávají našimi 
až důvěrně známými osobami, 
jejich starosti a úzkosti, bolesti 
a radosti našimi bolestmi, úzkostmi 
a radostmi, sympatiemi i odporem 
k jejich jednání. Celá kniha je 
poutavým čtením. Jsou některé části 
vyprávění, že se od ních neodtrhnete. 

Ale je to čtení i hluboce poučné. 
Vede od pouhé znalosti faktů 
a dějů do hloubky lidských ni-
ter k smysluplnosti či prázdnotě, 
nicotnosti i ničemnosti lidských 
životů byť v přepychu a bohat-
ství a snad i lesklé slávě a úspěchu 
prožívaných.

Po tolerančním patentu, dávajícím 

možnost sic ubohé, ale přece jen zá-
konem dané a zaručené existence
dosud pronásledovaným evangelí-
kům, následovaly patenty další. 
Patent rušící poddanství, dávající 
všem svobodu pohybu, vzdělávání 
a zaměstnání, patent rušící jako 
společensky neužitečné jen 
k meditativní zbožnosti zaměřené 
mnišské řády.

Poslední tak zvaný urbariální 
patent, který vlastně znamenal 
zrušení roboty, vydal císař na kon-
ci svého života již nemocen a byl 
šlechtou donucen k jeho zrušení. 
V roce 1790 po přestálém vojen-
ském tažení proti Turkům, po 
přestálých zápasech, nesnázích 
a nevůli mocných odpůrců, lze 
se domnívat unaven a vyčerpán, 
umírá po deseti letech vlády. 

Císaře Josefa II. náš lid miloval. 
Nejdříve nevěřili, že zemřel. Ne-
chtěli se ho vzdát. Domnívali se, že 
ho páni vězní, aby mohli svévolně 
vládnout a své poddané utlačovat. 

Ve vděčné paměti však navždy 
zůstal a zůstává. Asi jako jediná 
světlá památka svého rodu. Au-
torovi knihy děkujeme, že nám ji 
tak výrazně a svérázně připomněl. 
Vždyť i ta nenaplněná láska, o 
které ve své knize vypráví, byla 
vlastně oběť sic falešnému, ale 
v té době nezbořitelnému kultu 
jeho vlastní císařské důstojnosti, 
aby jí ozdoben a zmocněn mohl 
ušlechtilým cílům prospěchu své 
říše, v ní ujařmeným, trpícím li-
dem dle svého přesvědčení sloužit. 
Jeho dílo, ač je časově nedlouhé, 
je veliké, dobré a požehnané 
a Bohu díky za ně.

Kniha „Zamilovaný císař“ vyšla 
také v nakladatelství Šul-Švarc 
v Praze v roce 2008. Tu vyšly 
i další knihy tohoto autora. Jsou 
vesměs věnovány české historii. 
Nesou tato jména: Brána věčnosti, 
Královská jízda, Záhadný mistr 
Theodorikus.        

Dalibor Molnár
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K O N D I Č N Í  C V I Č E N Í  Ž E N  A  D Í V E K
PONDĚLKY 
od 20.00 do 21.15 hod.
•  P – CLASS   x   BODYSTYLING (vstup volný!)

Silově vytrvalostní trénink zaměřený na posílení hlavních 
svalových skupin a hlavně na tvarování problémových par-
tií celého těla. Kombinací posilovacích a protahovacích 
cviků si nejen svou postavu vylepšíte, ale zpevněním svalů 
a zvýšením kondice můžete přispět k odstranění některých zdravot-
ních problémů (bolesti zad). Cvičí se s vahou vlastního těla, s posi-
lovacími gumičkami a lehkými činkami.
Platba lekce na místě = 55 Kč

ČTVRTKY
od 20.30 do 21.40 hod.
•  AEROBIC MIX x DANCE AEROBIK (vstup volný!)

Vytrvalostní aerobní trénink střední až vyšší intenzity zaměřený 
na spalování tukových zásob, cvičí se na rychlejší hudbu, s po-
mocí taneční choreografi e 30 - 40 minut, 20 minut posilovací blok, 
15 minut stretchink. Pro středně pokročilé a pokročilé, kteří mají rádi 
rychlejší tempo. Posilovací část s posilovacími gumičkami a činkami. 
Závěrečný stretchink.
Platba lekce na místě = 55 Kč     
 

od 19.30 do 20.30 hod.

•  POWER JÓGA pro začátečníky (nově vstup volný!)
Pohodové, klidné cvičení pro všechny věkové skupiny, příjemné 
protažení a posílení svalů celého těla v pomalém tempu, důraz na 
hluboké dýchání, relaxační a rehabilitační účinek cvičení...

Předplacené čtvrteční lekce Power Jógy = 10 lekcí za zvýhod-
něnou cenu = 700 Kč. Jednotlivá lekce, platba na místě = 100 Kč.

S sebou: Podložku na cvičení, ručník, pití bez bublinek, sportovní 
obuv na přezutí, mikinu. 
Kde: NOVÁ ŠKOLA - TĚLOCVIČNA OBCHODNÍ AKADEMIE
 v Lysé nad Labem (vchod nově ze zadního traktu po žel. schůdkách!) 
 www.houzvickova.wz.cz
 e-mail: houzvickova.hana@seznam.cz, tel.: 721 658 766
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35. ročník Silvestrovského běhu
Půlkulaté výročí tohoto tradič-

ního závodu v našem městě bude 
jistě znamenat určitý mezník. 
Historicky největší účast – 85 zá-
vodníků postavila před pořada-
tele nutnost organizačních změn 
z nichž ta první, pořízení star-
tovních čísel 1 – 100 (dosud 50) 
bude tou nejmenší. Bude třeba 
posunout startovní čáru o 20 m 
kupředu, do prostoru před novou 
budovu radnice a zkvalitnit čin-
nost pořadatelů na trati. Tyto 
úkoly 35. ročník nastolil. Na dru-
hé straně nebývalý zájem diváků 
přesto, že byl pracovní den, ozvu-
čené náměstí a novinka – speci-
elní Běh Bílé Labutě, vytvořily 
atmosféru, kterou by tato akce 
v poslední den v roce měla mít. 
K tomu se přidalo i počasí, přes 
očekávání příjemné. 

Na start se postavilo celkem 
12 kategorií (nepočítám-li speciel-
ní závod BBL). Největší účast 
byla v kategorii předškoláků – cel-
kem 14, kde nejmladším závod-
níkem byl ještě ne dvouletý Filip 

Bejbl se Sokola Lysá nad Labem. 
Stejný počet závodníků byl 
v hlavní kategorii mužů.  V tomto 
závodě vytvořil jeho vítěz Michal 
Michálek ze Sokola na Mělníce 
nový traťový rekord. 18:47:03 
(6 200 m). Krásný pohár – cenu 
města Lysá nad Labem z rukou 
místostarostky Marcely Chloup-
kové si věru zasloužil. Závodů 
se zúčastnilo také 20 běžců ze 
základní školy v Kounicích, kte-
ré přivezl nestor tohoto závodu, 
kantor Jarda Urban, který sám 
závod běžel již 29 krát. Punc 
mezinárodního závodu již tradič-
ně dodala rodina Marsura (3 krát 
na stupních vítězů). 

Závěrem je třeba poděko-
vat všem členům Sokola, kteří 
pomáhali s organizací závodu, 
panu Miroslavu Hukovi - mistru 
zvuku, Petru Jirsovi a Václavu 
Nováčkovi za ceny pro vítěze. 
Věřím, že na konci tohoto roku 
se opět před sokolovnou sejdeme. 
Bude to sobota 31. 12. 2010. 

  Jaroslav Denemark

Přehled vítězů jednotlivých kategorií
Hlavní kategorie - muži: 

1. Michal Michálek (Sokol Na Mělníce)
2. Josef Veber (Tatran Chodov)
3. Jiří Malý (SKP Nymburk)

Vítězové dalších kategorií:

Předškoláci: Pavla Krejčí (SK Č. Budějovice)
Nejmladší žactvo: Anna Kadeřávková (ZŠ Kounice)
Mladší žákyně: Nikol Marsura (Atl. Vittorio Veneto)
Mladší žáci: Dominik Šimon (ZŠ Kounice)
Starší žákyně: Edita Svobodová (Pardubice)
Starší žáci: Filippo Antonio Marsura (Atl. Vittorio Veneto)
Dorostenky: Kateřina Juričová (ZŠ Kounice)
Dorostenci: Jakub Jehlička (ZŠ Kounice)
Ženy: Gabriela Loskotová (ORBITH Praha)
Senioři (40): Miloš Lambert (Milovice)
Senioři (60): Václav Karásek (Lysá nad Labem)

Lyská stopa na Jizerské 50
Ve dnech 8. - 10. 1. 2010 se 

v Bedřichově konal již 43. ročník 
největšího lyžařského závodu na 
našem území, Jizerská 50. Do 
hlavního závodu na 50 km kla-
sickou technikou se postavilo 
3373 lyžařů a v závodním poli 
se neztratili ani borci z Polab-
ské nížiny, konkrétně z Lysé nad 
Labem. V absolutním pořadí 
obsadil výborné 559. místo Mar-
tin Gregar v čase 3:17 hod., který 
se účastní i dalších velkých běhů 
po Evropě. Na 1153. pozici skon-
čil Tomáš Kučera, který měl v cíli 
čas 3:50 hod. U něho je potřeba 
podotknout, že běžel s číslem 
3866 a vybíhal tedy z poslední 
startovní vlny, měl tedy velmi 
ztíženou roli, jelikož prvních 
10 km se ve třech stopách a da-
vech závodníků moc předjíždět 
nedá. Jizerská 50 se běhá jako 
memoriál expedice Peru, která 
zahynula pod Huascaránem v ro-
ce 1970 zavalena po zemětřesení 

kamením. V posledních letech se 
závod pyšní tím, že je součástí 
těch nejlepších dálkových běhů 
na světě, v seriálu Worldloppet 
a FIS Marathon Cupu. Mezi 
účastníky jsou tedy světová esa 
běžeckého lyžování. Letošní 
ročník vyhrál v závěrečném fini-
ši Oskar Svärd, druhý skončil 
Thomas Alsgaard a na bednu se 
postavil i náš nejlepší dálkový 
běžec Stanislav Řezáč, který se 
pokouší nominovat na olympiádu 
do Vancouveru. Ti nejlepší měli 
v cíli čas 2:14 hod. Závodu jsem 
se po loňské premiéře zúčastnil  
i já sám a pro milovníky statisti-
ky jsem se jako lyská naplaveni-
na právě z Jizerských hor umístil 
na 1673. místě, časem 4:16 hod. 
Na závěr bych chtěl Martinovi 
(i Tomášovi) popřát dobrou 
mázu do dalších závodů a k tomu 
nezbytně potřebné dobré zdraví. 
SKOL

        MgA. Milan Muzikář    


