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LISTY

Areál kapličky 
sv. Václava se 
sochami andělů 
Života a Smrti

Pranostiky:
O sv. Jiljí (1.9.),
jdou jeleni k říji.

město Lysá nad Labem a okolí                            www.mestolysa.cz                                                           Cena: 9 Kč                                         9 /2010

KULTURNÍ  PAMÁTKA
V  LYSÉ  NAD  LABEM

Eremitáž u sv. Václava 
vznikla v době panování 
Františka Antonína Šporka 
(přelom 17. a 18. století), 
kdy šlechta měla zálibu 
zřizovat poustevny.

Na sv. Václava (28.9.),
had i štír se schovává.

O sv. Matouši (21.9.), 
vlaštovka nás opouští.

Nové chodníky
Chodník v Čapkově ulici byl již delší 

dobu v žalostném stavu. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o hlavní přístupo-
vý chodník z nádraží na Kačín, rozhod-
lo se město Lysá nad Labem tento chod-
ník zrekonstruovat. Rekonstrukce spo-
čívala ve výměně staré dlažby za dlažbu 
zámkovou a v osazení silničních obrub-
níků. Rekonstrukci provedla fi rma H-In-
tes za částku 510.000 Kč. Dále došlo 
k vybudování nového chodníku u ga-
ráží na Sídlišti, stavbu provedla fi r-
ma Guman za částku 20.000 Kč. Pro-
tože je v této lokalitě větší sklon než je 
obvyklé, byla použita zámková dlažba 
z hrubou povrchovou úpravou, aby ne-
docházelo k podklouznutí chodců. Do-
hodou s fi rmou PMS Poděbrady došlo 
k výstavbě chodníku od litolské stra-
ny podchodu k novostavbám bytových 
domů. Tento chodník ve své konečné fázi 
povede až ke starým domům ve Vichro-
vě ulici. Investici provedla fi rma PMS 
na svůj náklad. V letošním roce došlo 
k rekonstrukci další části cest na hřbito-
vě. Konkrétně se jedná o úsek mezi kříž-
kem a Hrobem v dáli. Rekonstrukci pro-
vedla fi rma Halko Nová Ves za částku 
422.206 Kč. Po renovaci vstupní brány 
a střechy budovy hřbitova tak došlo k dal-
šímu vylepšení na městském hřbitově, 
do konce roku by mělo dojít i k rekon-
strukci střechy druhé budovy na hřbitově. 

Mgr. Jiří Havelka, starosta

POZVÁNKA
Město Lysá nad Labem

Vás srdečně zve na

slavnostní otevření
nového pavilonu
MŠ Pampeliška

dne 15. září od 15 hodin

Humanitární sbírka proběhne v říjnu.
Bližší informace v příštím čísle.
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Informace z jednání rady a zastupitelstva města

Pokračování na str. 3

13. jednání rady města se kona-
lo 30. 6. 2010. Poslední program 
rady před prázdninami sestával 
z 26 bodů, z nichž polovina byla 
věnována bytům, nebytovým pro-
storům a pozemkovým záležitos-
tem. V bodu č. 1 rada zrušila zve-
řejnění pronájmu školní kuchyně 
v ZŠ Komenského, protože zastu-
pitelstvo v červnu neschválilo re-
konstrukci kuchyně, a tak původní 
smlouva zůstává v platnosti. V dru-
hém bodu rada vybírala ze tří nabí-
dek na veřejnou zakázku „Přípra-
va staveniště v rámci rekonstruk-
ce sběrného dvora“. Hlavní nápl-
ní zakázky je odstranění vyslouži-
lého komínu v Sídlišti a odvoz suti. 
Zakázku získala fi rma SaM Silnice 
a mosty z České Lípy, a to za cenu 
330 tis. Kč. Většina nákladů bude 
hrazena z dotace, pouze 10 % za-
platí město. V dalším bodu se dis-
kutovalo o zřízení odběrního místa 
pro budoucí čerpací stanici odpad-
ních vod pro odkanalizování obce 
Byšičky. Osadní výbor a obyvatelé 
Byšiček usilují o kanalizaci již del-
ší dobu, ale s vývojem domovních 
ČOV se nyní ukazuje, že tato tech-
nologie je vhodná pro menší sídla a 
vzhledem k nižší investici by moh-
la být pro Byšičky dobrým a ceno-
vě přijatelným řešením. Do konce 
prázdnin mají Byšičky čas na roz-
myšlenou, podle výsledku se pak 
rozhodne o připojovacím bodu. 
Také bod č. 4 – žádost pana Zbyň-
ka Karbusického z Kutné Hory 
o povolení řemeslných jarmarků 
na Husově náměstí – vyvolal dis-
kusi. Organizátor garantuje, že 
se budu prodávat tradiční řeme-
slné výrobky a české speciality. 
S ohledem na postupující rekon-
strukci Masarykovy ulice dostala 
paní místostarostka za úkol, aby s 
p. Karbusickým vyjasnila vzájem-
nou představu o rozsahu a termí-
nech, a tak se o jarmarcích bude 
ještě jednat.

V bodu č. 5 rada města vybra-
la dodavatele zařízení pro výdej-
nu jídla v budované MŠ Pampeliš-
ka II. O zakázku byl vcelku zájem, 
dorazilo 5 nabídek. Rada zvolila 
fi rmu KIRS gastro z Prahy 4, zaří-
zení bude stát 301 tis. Kč. Z bloku 
12 bodů, čtenářsky méně zajíma-
vých, vybírám bod č. 14, v němž 
se hledal nájemce nebytových pro-
storů v č. p. 620 v Lesní ulici, Mi-
lovice-Mladá, kde provozovala ka-
deřnictví Samantha paní V. Novot-
ná. Jediným zájemcem je pan Dali-

bor Janoš z Milovic, který chce po-
kračovat s kadeřnickými službami 
a dále zde bude manikúra, pe-
dikúra a masáže. V dalším bodu 
rada vybírala dodavatele na opra-
vu schodišť v pavilonu F. Zakázku 
za celkem 621 tis. Kč získala fi r-
ma MaxiReal z Lysé. Schodiště do 
kuchyně by mělo být opraveno za 
221 tis. Kč ještě letos, schodiště do 
jídelny příští rok za předpokladu, 
že v rozpočtu na rok 2011 budou 
vyčleněny prostředky.

V bodu č. 17 rada posuzovala 
8 nabídek na oplocení dětských 
hřišť na Sídlišti a v Litoli. Doda-
vatelem bude fi rma Jaroslav Máša 
z Milovic, hodnota zakázky činí 
132 tis. Kč. Zájem byl i o další ve-
řejnou zakázku, a to v bodu č. 19, 
kde šlo o vybavení MŠ Pampeliška 
II nábytkem. Ze 6 nabídek rada vy-
brala tu od fi rmy Benjamín z Buch-
lovic, nábytek bude stát 319 tis. Kč.
V bodu č. 20 rada města schváli-
la uzavření dodatku ke smlouvě 
o dílo, podle něhož fi rma PRO-
XIMA zvětší okna v suterénu pa-
vilonu D v areálu ZŠ Komenské-
ho. Velké prostory suterénu budou 
upraveny a plánuje se zde umístě-
ní školní družiny. V bodu č. 21 se 
rada zabývala projektem „Rozší-
ření kapacit mateřské školy Čtyř-
lístek v Lysé nad Labem“. Pro-
jekt bude fi nancován z Regionál-
ního operačního programu, bude 
investičně a administrativně ná-
ročný. Proto rada schválila, že pro-
jekt bude řídit fi rma EPK z Kolí-
na za celkové náklady 216 tis. Kč. 
Také v dalším bodu se jednalo 
o penězích, konkrétně o nákladech 
za vícepráce, které jsou spojeny 
s II. etapou rekonstrukce Masary-
kovy ulice. Celkové náklady plá-
nované pro rok 2010 však budou, 
i při započítání víceprací, v soula-
du s rozpočtem. Bod č. 25 byl opět 
věnován MŠ Pampeliška II, v tom-
to případě rada schválila montáž 
rekuperační jednotky v budova-
né stavbě. Rekuperace je zařízení 
sloužící k úspoře tepla při výmě-
ně vzduchu v budově a jeho ekono-
mická návratnost je během něko-
lika málo let. Bod č. 25 nepřinese 
radost stavitelům fotovoltaických 
elektráren (FVE) v katastrálních 
územích Lysá nad Labem a Litol. 
Rada schválila stavební uzávěru, 
a tak po splnění formálních podmí-
nek už na území města žádná FVE 
nevznikne. Posledním bodem ke 
schválení bylo rozhodnutí o umís-

tění informačních cedulí „Zákaz 
skládky“ v místech, kde se opako-
vaně černé skládky objevují.

Závěrečná diskuse byla poměr-
ně obsáhlá, mj. rada města hovo-
řila o výstavbě Domova seniorů. 
Podle předběžného příslibu by do 
města měl dorazit pan hejtman a 
o věci podrobně informovat. Na 
úplný závěr pan Mgr. Kopecký in-
formoval o činnosti školské rady 
při ZŠ B. Hrozného.

14. jednání rady města se kona-
lo 20. 7. 2010, rada se sešla s od-
stupem 3 týdnů, který je obvyk-
lý během prázdnin. Ostatní zastu-
pitelé mají volno úplně a sejdou 
se až 8. září. Program obsahoval 
22 bodů ke schválení, z nichž nad-
poloviční většinu tvořily byty a ne-
bytové prostory a pozemkové zále-
žitosti. Z nich vybírám bod č. 11, 
v němž členové rady se zájmem vy-
slechli informativní zprávu o pře-
hledu dluhů za nájemné, služby 
a penále v městských bytech v 
Lysé a v Milovicích. Celková po-
hledávka města činí 1,648 tis. Kč, 
z toho na nájemném je to 416 tis. 
Kč, za služby je dluh 830 tis. Kč a 
402 tis. Kč pak činí penále. Zpráva 
konstatovala, že se postupně daří 
dluh snižovat, k čemuž přispívá 
i přístup města a realitní kanceláře. 
Tím posledním krokem vůči dluž-
níkům je exekuce, jež byla od léta 
2009 do července 2010 uplatně-
na v 6 případech, další čtyři dluž-
níci jsou „v pořadí“ do konce roku. 
V bodu č. 12 rada schválila opra-
vu kapličky v Poděbradově uli-
ci. Na veřejnou zakázku dorazily 
dvě nabídky. Zakázku za necelých 
130 tis. Kč získala osvědčená fi r-
ma pana Dalibora Frňky z Frýdku-
Místku. Pan Frňka má s opravami 
památek bohaté zkušenosti a je zá-
rukou kvalitně provedené práce. 
Pozitivní je i to, že náklady budou 
hrazeny z Fondu kultury a obnovy 
památek Středočeského kraje.

V bodu č. 13 rada města schvá-
lila nákup lepší zvukové techniky 
pro kina za 210 tis. Kč, ale koneč-
né slovo bude mít zářijové zastupi-
telstvo. Další dva body byly věno-
vány MŠ Pampeliška II, konkrétně 
zařizovacím předmětům. Textil za 
58 tis. Kč dodá fi rma ROTEXIM 
z Hradce Králové. Dodávka nábyt-
ku měla být od společnosti Benja-
mín z Buchlovic (jak bylo schvá-
leno na poslední radě), ale ukáza-
lo se, že v jejich nabídce byla po-
četní chyba a správně sečtená na-

bídka byla podstatně dražší. Proto 
rada vybrala druhou fi rmu v pořa-
dí, a to společnost MAKRA z Vyso-
kého Újezdu, s nabídkovou cenou 
382 tis. Kč. 

Po tomto bodu byl program do-
plněn o vloženou část – jednalo se 
o projektu „Sluníčková zahrada“ 
v areálu bývalé Fruty. Přizvaným 
hostem byl Ing. arch. Michal Šou-
rek, jednatel společnosti MS De-
velopment. K jednání byli v před-
stihu pozváni také všichni zastu-
pitelé, ale možnosti využil pouze 
pan Ing. Gregor. V úvodním slovu 
pan Šourek shrnul současný stav. 
Probíhá územní řízení a v průbě-
hu září by měl být v areálu umís-
těn informační stánek. Do konce 
září, až bude terén základním způ-
sobem upraven, bude zahájen jeho 
provoz. Stánek bude po šest dnů 
v týdnu od 10 do 18 hodin posky-
tovat zájemcům aktuální informa-
ce o výstavbě. Pokud bude územní 
rozhodnutí v právní moci do kon-
ce srpna 2010, pak I. etapa výstav-
by začne v březnu 2011. Projekt je 
rozdělen do tří etap, každá bude tr-
vat zhruba rok. Výstavba je pláno-
vána tak, aby obyvatelé v již hoto-
vé etapě nebyli rušeni pokračující 
výstavbou. Veškeré aktuální infor-
mace jsou k dispozici na internetu 
a po otevření stánku budou pro zá-
jemce připraveny i v tištěné podo-
bě. V navazující diskusi byly pro-
brány všechny otázky, které zají-
maly přítomné členy rady a zastu-
pitelstva: počet parkovacích míst, 
výška budov v části, která přiléhá 
k Jedličkově ulici, využití společen-
ského sálu pro kulturní a spolko-
vou činnost, způsob vytápění ob-
jektů, rozsah prodejních služeb, 
způsob fi nancování projektu. Ing. 
arch. Šourek přítomné ujistil, že 
fi nanční objem pro I. etapu je do-
stačující a jednou z podmínek pro-
jektového fi nancování je i následné 
využití postavených objektů. Před-
stavitelé města i investor se shod-
li na tom, že v tomto směru budou 
postupovat společně, protože i cíl 
je společný: spokojení občané. 

Po téměř dvou hodinách, když 
dotazy byly zodpovězeny a hosté 
odešli, se program vrátil k bodům 
ke schválení. V bodu č. 17 rada po-
skytla příspěvek 3,8 tis. Kč z Cha-
ritativního fondu dvěma dětem na 
školu v přírodě. Bod č. 20 se tý-
kal vyhodnocení zakázky na ošet-
ření památných dubů na Řehačce. 
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Pokračování ze str. 2
V červenci 2009 byly stromy po-
škozeny nárazovým větrem a bouř-
kou. Neodkladné úpravy pro zajiš-
tění bezpečnosti lidí a staveb byly 
provedeny ihned, odborné ošetření 
přichází na řadu až nyní. Na zakáz-
ku došlo 10 dobře zpracovaných 
nabídek. Rada zvolila nabídku od 
fi rmy TREEWALKER s přijatel-
nou cenou 159 tis. Kč. Podstat-
ná část nákladů, 103 tis. Kč, bude 
kryta z dotace Agentury na ochra-
nu přírody a krajiny ČR. Také bod 
č. 21 vyzněl optimisticky: rada 
schválila přijetí dotace 50 tis. Kč 
ze Středočeského fondu životní-
ho prostředí. Peníze jsou určeny 
na zřízení broukoviště v zámeckém 
parku a na mapu naučné stezky 
Lysá nad Labem – Čelákovice. Cel-
kové vynaložené náklady dosáhly 
76 tis. Kč, takže se dvě třetiny ná-
kladů vrátily zpět do pokladny.  Po-
sledním bodem programu byl úkol 
jmenovat osobu technického dozo-
ru investora a koordinátora BOZP 
na staveništi mateřské školy Pam-
peliška II. Jméno zatím nebylo sta-
noveno. V závěrečné diskusi paní 
místostarostka informovala o jed-
nání, které se konalo na Krajském 
úřadu SK začátkem července, a tý-
kalo se plánované stavby Domova 
seniorů. 

15. jednání rady města se ko-
nalo 11. 8. 2010. Po dalších třech 
týdnech se v programu sešly více 
než tři desítky bodů ke schvále-
ní, z nichž dvě třetiny byly věnová-
ny pozemkovým a bytovým záleži-
tostem a nebytovým prostorům. 
Z nich body č. 1, 3 a 6 byly věno-
vány prodeji bytů v domě č. p. 715 
v Zahradní ulici, který je v majet-
ku města a letošním záměrem za-
stupitelstva je prodej bytů v tomto 
domě, pokud možno ještě do konce 
roku. V pátém bodě rada vyhově-
la žádosti Mateřského centra Par-
níček, které se věnuje práci s dět-
mi a sídlí v ulici ČSA, č. p. 29 (dří-
ve PRIVUM), aby matky s dětmi 
mohly využívat i prostory dvora. 
Parníček si zde vybuduje malé dět-
ské hřiště. Rada poskytla prostor 
dvora bezplatně s podmínkou, že 
děti budou vždy pod dozorem do-
spělých, aby byla zajištěna bezpeč-
nost dětí při hrách.

Body č. 12 a 22 se týkaly výstav-
by chodníku a rekonstrukce oplo-
cení u mateřské školy Pampeliš-
ka II. V úvodu pan starosta infor-
moval o rychlém tempu výstavby 
nové MŠ, která vyrostla vedle pů-

vodní Pampelišky jako z vody. Ge-
nerální ředitel WAREXu (dodava-
tel stavby) Ing. Fryč slíbil, že škol-
ka bude dokončena do konce měsí-
ce srpna včetně kolaudace. Během 
dvou týdnů by se měl zkompletovat 
nábytek, vybavit výdejnu jídel, vy-
bavit objekt textilem a připravit vše 
pro příchod dětí. Ve středu 15. 9. 
je plánováno slavnostní „stříhání 
pásky“ včetně malé zahradní slav-
nosti a od pondělí 20. 9. začne běž-
ný provoz. Poté byl schválen doda-
vatel na stavbu přístupového chod-
níku a oplocení kolem celého areá-
lu. Obě zakázky získala fi rma pana 
Gumana. Celkové náklady by se 
měly vejít do 280 tis. Kč.

Krátkou diskusi vyvolal bod 
č. 21, v němž se jednalo o (za-
tím) neschváleném záměru na re-
konstrukci varny ve školní jídelně 
v ZŠ Komenského. Záměr nepro-
šel na červnovém zasedání zastu-
pitelstva, nicméně fi rma PRO-
XIMA se stala regulérním vítě-
zem veřejné zakázky a vynaloži-
la na zpracování projektové doku-
mentace víc než čtvrt milionu Kč. 
Rada navrhla dvě varianty řeše-
ní: pokud při tvorbě rozpočtu na 
příští rok bude rekonstrukce var-
ny schválena, bude tím uhrazena i 
cena dokumentace. Pokud ne, do-
stane PROXIMA zaplacenu doku-
mentaci zvlášť. Konečné rozhod-
nutí je tedy v rukou zastupitelstva. 
V bodu č. 23 rada schválila pro-
dloužení smlouvy na údržbu veřej-
ného osvětlení do roku 2013 s pa-
nem V. Bílkem, s jehož prací pa-
nuje maximální spokojenost. Dal-
ší bod se týkal schválení údržbo-
vých prací v budově ZŠ Hrozného 
č. p. 1318 (staronová škola). Opra-
ví se stropy ve 3 učebnách, bu-
dou se malovat 3 učebny, vyvlož-
kuje se komín a opraví se kanali-
zace, to vše za 340 tis. Kč. V bodu 
č. 27 rada vyhověla žádosti stře-
diska Junák a poskytla skautům 
25 tis. Kč na nákup bubnové se-
kačky na vysokou trávu. Dalším 
fi nančním příspěvkem bylo 10 
tis. Kč na letošní Polabské varia-
ce, které organizuje Ing. Svoboda 
z městského úřadu. Naopak pří-
jmem do městské pokladny je do-
tace 159 tis. Kč z Fondu kultury 
a obnovy památek, kterou poskytl 
Středočeský kraj.

V bodu č. 31 rada hodnotila na-
bídky na veřejnou zakázku na mo-
dernizaci zvukové aparatury v ki-
nech. Rada vybrala nabídku spo-

lečnosti Prodance z Prahy 7, za cel-
kovou částku necelých 204 tis. Kč. 
Smlouva s dodavatelem bude po-
depsána za předpokladu schvále-
ní úpravy rozpočtu v zastupitelstvu.

V bodu č. 33 byla rada informo-
vána o pracích nad rámec smlou-
vy na II. etapu zateplení ZŠ Ko-
menského. Vícepráce byly potvrze-
ny také stavebním dozorem a ná-
mitky neměla ani stavební komi-
se, proto rada schválila úhradu pro-
vedených prací. V dalším bodu byl 
schválen postup při přípravě ve-
řejné zakázky na vytvoření nového 
územního plánu města. Vzhledem 
k tomu, že na pořízení ÚP bude 
čerpána dotace (odhadem kolem 
4 mil. Kč), bude postup po formální 
stránce poněkud komplikovaný. Je 
nutno jej však dodržet, protože ná-
sledná kontrola je pak nesmlouvavá. 
V bodu č. 35 rada schválila zveřej-
nění zakázky, z níž vzejde ten, kdo 
pro město najde příštího provo-

zovatele vodohospodářské infra-
struktury v Lysé nad Labem (stáva-
jícím provozovatelem je Stavokom-
plet z Brandýsa nad Labem). Ten-
to postup byl zvolen z toho důvo-
du, že se jedná o náročné konces-
ní řízení. Kvalifi kovaná poraden-
ská fi rma ušetří městu mnoho sta-
rostí. Posledním bodem ke schvá-
lení byla informativní zpráva s vý-
kladem pojmů pro přípravu nového 
územního plánu.

Závěrečná diskuse byla krátká 
a převážně se týkala pozvání na 
nadcházející kulturní akce: kon-
cert zahraničního pěveckého sbo-
ru, Šporkovy slavnosti a Svatovác-
lavské slavnosti v partnerské Břec-
lavi na konci září.

16. jednání rady města se ko-
nalo 31. 8. 2010, tedy po uzávěrce, 
a tak informace budou následovat 
až v říjnu.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá n. L.

Výzva k povinné výměně
řidičských průkazů vydaných 
od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000 - 

povinná výměna do 31. 12. 2010
Z tohoto důvodu se naléhavě obracíme na všechny držitele platných 
řidičských průkazů, které byly vydány do 31. 12. 2000, aby požádali 
o výměnu řidičského průkazu včas a ušetřili si tak zbytečné potíže 
a průtahy ve frontách na konci termínovaného období při výměně 
řidičského průkazu. 

Co musíte mít s sebou?
     platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
     jednu fotografi i o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
     řidičský průkaz, kterému končí platnost

Kolik Vás to bude stát?
povinná výměna řidičského průkazu je osvobozena od správního 
poplatku (pokud nedošlo ke změně osobních údajů)

Kde si můžete vyměnit svůj řidičský průkaz?
na Městském úřadě Lysá nad Labem, odboru dopravy - evidenci řidičů
(podle místa trvalého pobytu držitele ŘP)

Kdy Vám bude vydán nový ŘP?
nejpozději do 20 dnů ode dne podání žádosti (popř. 5 pracovních dnů 
po úhradě správního poplatku 500 Kč)

Město Lysá nad Labem děkuje 
všem spoluobčanům za poskytnu-
tí darů do humanitární sbírky pro 
oblasti postižené povodněmi. Sbor 
dobrovolných hasičů v Lysé nad 
Labem distribuoval humanitární 

pomoc dle pokynů krizových štábů 
zejména do center pomoci v České 
Kamenici a Hrádku nad Nisou, od-
kud tato pomoc proudila i do dal-
ších míst postižených povodněmi.

Mgr. Jiří Havelka, starosta

Poděkování spoluobčanům
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Výstavba stokových systémů
ve městě Lysá n. L. a jeho částí

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
Kříženec č. 74
pes, stáří 2 roky, bázlivý, vhodný 
na zahradu
Belgický ovčák č. 88
fena, stáří 2 roky, temperamentní,
vhodná na zahradu s vysokým 
plotem
Čistokrevný pinč č. 16
pes, senior, vhodný pro znalce
tohoto plemene

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

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

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

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

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

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

Alena Durdanová, odbor SMI

Hledáme nový domov pro tyto pejsky
Seznam pejsků, kteří čeka-
jí na svého nového pána.

Kočky, kocouři a koťátka 
dle aktuální nabídky.

PŘISTAVOVÁNÍ KONTEJNERŮ
ZÁŘÍ 2010 

Den / místo přistavení čas rozvozu čas svozu

4. 9. (první sobota)    
ul. Čechova  1x TDO, 1x BIO 7.00 10.00
Sídliště  1x TDO,  1x BIO 7.30 10.45
Kačín  1x TDO, 1x BIO 8.00  11.30  
Na Mlíčníku  1x TDO,1x BIO        8.30  12.15
Litol na Borku  1x TDO, 1x BIO   9.00  13.00
u Cukr. vlečky 1x TDO, 1x BIO 9.30 14.00

18. 9. (třetí sobota)
u Cuk. vlečky 1x TDO, 1x BIO 7.00  10.00 
Dvorce 1x TDO, 1x BIO 7.30 10.45 
Byšičky 1x TDO, 1x BIO 8.00  11.30  
Skála 1x TDO, 1x BIO 8.30 12.15  
ul. Čechova 1x TDO, 1x BIO 9.00  13.00
Řehačka 1x TDO 9.30 14.00

Velkoobjemové kontejnery se NEBUDOU přistavovat 3. týden v měsíci 
z úsporných důvodů. K dispozici je sběrný dvůr, který je otevřen celý rok 
v tyto dny:

Pondělí 9.00 – 12.00    13.00 – 17.00
Středa 9.00 – 12.00    13.00 – 17.00
Sobota 9.00 – 12.00

Nebezpečný odpad je sbírán na sběrném dvoře 1x měsíčně poslední 
sobotu v měsíci tj. 25. 9., 30. 10., 27. 11., 18. 12. 

Sběrný dvůr je nadále v bývalém areálu Fruty v ul. Pivovarská.
Podrobnější informace Vám rádi podáme na MěÚ odbor správy majetku, 
tel.: 325 510 231.                                      Alena Durdanová, referent SM

E V R O P S K Á  U N I E

Fond soudržnosti I Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,

vzduch a přírodu

V rámci VII. Výzvy Operační-
ho programu životního prostře-
dí bylo se svou žádostí o dotaci 
úspěšné i Město Lysá nad Labem, 
a to s projektem „Výstavba stoko-
vých systémů ve městě Lysá nad 
Labem a jeho městských částí“.

Předmětem projektu je výstav-
ba nových úseků kanalizace, a to 
v lokalitách: Družstevní, Za Kru-
hovkou, Okrsek, U Cihelny, Jaro-
mírovy sady, Hrabanov a Lom II.

Dotace na zlepšování vodohos-
podářské infrastruktury je fi nan-
cována prostřednictvím FS (Fon-
du soudržnosti) a SFŽP (Státního 
fondu životního prostředí). K za-
hájení realizace projektu došlo dne 
2. 7. 2010 a ukončen bude nejpoz-
ději k 31. 12. 2012. Práce byly zahá-
jeny dne 13. 7. 2010.

Hlavním cílem projektu je sníže-
ní znečištění a eutrofi zace povrcho-
vých a podzemních vod v souladu 
s naplněním Směrnic 91/271/EHS 
a 2000/60/ES, které byly imple-
mentovány do zákona 254/2001 
Sb., o vodách (v platném znění 
a jeho prováděcími předpisy). Díky 
realizaci projektu bude také možné 
hodnotit a sledovat stav vod a v pří-

padě potřeby účelně zakročit a za-
jistit nápravná opatření. Projekt je 
plně v souladu s Plánem vodovo-
dů a kanalizací Středočeského kra-
je a též s Programem rozvoje Stře-
dočeského kraje, oddílem B. Infra-
struktura (dopravní, energetická, 
vodohospodářská, komunikační, 
bydlení), B.4 Vodní hospodářství, 
B.4.1 Vybudování chybějících ka-
nalizačních sítí.

Akce bude realizována v předpo-
kládaném rozsahu:
 - výstavba kanalizace
    v délce 3,6 km
 - připojeno nově bude
   cca 400 EO
   (ekvivalentních obyvatel)

Příjemce dotace město Lysá nad 
Labem se zavázalo dodržovat pod-
mínky stanovené poskytovatelem 
dotace během realizace projektu 
i po dobu jeho následné udržitel-
nosti.

Předpokládané celkově uzna-
telné náklady pro projekt činí 
25,4 milionu Kč. Z toho 85 % při-
spívá FS a 5 % je podíl SFŽP. Zby-
lých 10 % uznatelných nákladů a 
neuznatelné náklady hradí ze svého 
rozpočtu město Lysá nad Labem.

Mgr. Jiří Havelka, starosta
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Husovo náměstí poodkrývá svou staletou minulost

Posledních několik týdnů mohou 
obyvatelé i návštěvníci Lysé nad La-
bem sledovat plošný archeologic-
ký výzkum, který je součástí pláno-
vané rekonstrukce Masarykovy uli-
ce a západní části Husova náměs-
tí. Tedy prostoru, který se vždy na-
cházel v blízkém kontaktu s histo-
rickým jádrem města. Není proto 
divu, že staletí městského vývoje za-
nechaly po sobě výrazné archeolo-
gické památky s bohatým nálezo-
vým fondem.

Plošný archeologický výzkum vy-
volaný pracovníky Ústavu archeo-
logické památkové péče středních 
Čech byl zahájen v polovině června 
2010. V prostoru křížení ulice Ma-
sarykovy a Sokolské se podařilo pod 
lžící bagru zachytit obdélnou dřevě-
nou konstrukci složenou z opraco-
vaných fošen a zahrocených kůlů 
zapuštěných do podloží. Z výplně 
této dřevěné konstrukce, pravděpo-
dobně jímky bylo vyzvednuto znač-
né množství glazované keramiky 
včetně jedné zcela neporušené ná-
doby s páskovým uchem. Na zákla-
dě získaného keramického materi-
álu bylo možné celou nálezovou si-
tuaci zařadit do přelomového hori-
zontu 16. a 17. století. Podobné ná-

lezové situace bývají pro archeology 
vždy velice cenným zdrojem infor-
mací, protože v podmínkách, kde 
se zachovává dřevo, se často vysky-
tují i další organické materiály jako 
je např. textil a kůže. Dalším nemé-
ně zajímavým nálezem se staly zdě-
né základy několika hospodářských 
budov, které tvořily součást velkého 
hospodářského dvora rozpoznatel-
ného na historických mapách z dru-
hé poloviny 18. století. Jejich sku-
tečné stáří však můžeme klást mno-
hem hlouběji do minulosti, jak nám 
dokládají bohaté keramické nálezy 
z interiérů.

Hovoříme o prostoru napojení 
současné Masarykovy ulice k ná-
městí. Zde se nám také dochoval je-
dinečný pohled na původní rozsah 
ulice, která byla vzhledem k půdo-
rysnému rozvržení soudobých bu-
dov kolem náměstí mnohem užší, 
než je tomu dnes. Z tělesa původ-
ní komunikace se nám zachova-
lo mocné souvrství štětování tvoře-
né vrstvami oblázků a stavební sutě 
v několika úrovních, včetně bohaté-
ho souboru železných a bronzových 
předmětů ztracených při běžném 
provozu. O nevalné kvalitě původ-
ní komunikace svědčí i časté opravy 

nerovností a výmolů způsobené ne-
ustálým rozrušováním loukoťovými 
koly vozů, po kterých se zachovaly 
celé „svazky“ vyjetých kolejí.   

Zcela odlišná situace se naskyt-
la v prostoru Husova náměstí. Po 
sejmutí asfaltu a novodobých na-
vážek vymezených ostrou hranicí 
opukového štětu z počátku 20. sto-
letí se zde objevilo velice tmavé kul-
turní souvrství z horizontu vrchol-
ného středověku prezentovaná ná-
lezy keramiky 12. a 13. století. Čet-
né jsou i nepravidelně zahloubené 
relikty původně nadzemních sta-
vení zapuštěné do písčitého podlo-
ží, které obsahovaly kromě značné-
ho množství středověké keramiky 
také rozsáhlý soubor zvířecích kos-
tí a dalších předmětů denní potře-
by. Do poloviny měsíce srpna bylo 
z prostoru náměstí získáno více než 
10 tis. nálezů (!), které nám dokres-
lují celkový obraz osídlení od vrchol-
ného středověku po současnost. 

Ukončení terénní části archeo-
logického výzkumu v prostoru Hu-
sova náměstí je naplánováno na 

12. září 2010, kdy bude celá plocha 
předána zástupcům města a opět se 
rozjedou stavební práce na rekon-
strukci ulice dle stavebního harmo-
nogramu. Od poloviny září bude 
také zahájeno zpracování terénní 
dokumentace a laboratorní ošetření 
všech nálezů. Po částečném restau-
rování bude část nálezů prezentová-
na široké veřejnosti formou dočas-
né výstavy.   

L. Baloun, archeolog ÚAPPSČ

Celkový pohled na plochu archeologického výzkumu

Časně novověká jímka
s keramickou nádobou

Část základu hospodářské budovy

Lícované zdivo domu, 16. a 17. století
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Chtěl bych navázat na stručnou 
informaci tajemníka MěÚ Lysá nad 
Labem, Miloše Dvořáka z Listů č. 6 
o jmenování nového osadního vý-
boru ve Dvorcích.

Na jednání zastupitelstva měs-
ta dne 12. 5. 2010 byl odvolán do-
savadní osadní výbor a jmenován 
nový osadní výbor ve složení:

• Osvald Zdeněk (předseda)
• Herclíková Marie
 (místopředseda) 
• Bacílková Božena (člen)
• Janoušková Miroslava (člen)
• Pajerová Monika (člen)
• Vítek František (člen)
• Záveský Jan (člen)
Rádi bychom Vás informovali 

o tom, co se ve Dvorcích od té doby 
událo a jaké akce přiravujeme pro 
zbylou část roku. 

První akcí výboru bylo zjistit, 
jaké problémy obyvatele ve Dvor-
cích trápí nejvíce a co by chtěli řešit 
z jejich pohledu prioritně. Průzkum 
jsme realizovali pomocí dotazní-

Co je nového ve Dvorcích?
ku, se kterým jsme oslovili každou 
domácnost ve Dvorcích se žádostí 
o vyplnění. Získané údaje byly vy-
hodnoceny standartními statistic-
kými metodami. Hlavními priori-
tami obyvatel jsou např. dobudová-
ní kanalizace, chodníků, osvětlení, 
povrchů cest a jiné občanské vyba-
venosti, zejména omezení rychlos-
ti v obci a kontrola jeho dodržová-
ní a další. 

Výsledky průzkumu jsme ode-
vzdali vedení města a spolu se sna-
žíme dosáhnout řešení prvních pro-
blémů.

Jako významné positivum této 
akce shledáváme skutečnost, že 
osada, ve které se doposud téměř 
nic nedělo, se probudila k životu. 
Obyvatele evidentně potěšilo, že se 
jich někdo zeptal na jejich názor 
a mají zájem aktivně se podílet na 
pozitivních změnách v obci.

Další úspěšnou akcí bylo uspo-
řádání Dětského dne na konci červ-
na. Díky nadšení organizátorů 

Na přelomu července a srpna 
mě několikrát oslovili lidé v ulicích 
města nebo při různých setkáních 
s dotazem, proč chce město zbou-
rat kino – prý kvůli kruhové křižo-
vatce – a koho takový nesmysl na-
padl. Pokud tento nápad brali již za 
zcela jasnou a rozhodnutou věc, po-
užívali mnohem jadrnějších výrazů.

Zase jedna fáma v ospalé okurko-
vé sezoně, říkal jsem si zprvu, než 
jsem narazil na její zdroj. Je jím je-
den z plakátů sloužících k prezenta-
ci nové volební strany, která se hlásí 
o přízeň voličů z Lysé v podzimních 
komunálních volbách. Škoda, že 
nový politický styl, s nímž jde dnes 
do voleb snad každý, předvádí ten-
to subjekt dezinformacemi, pokud 
jde o neznalost, nebo dokonce lha-
ním, pokud jde o záměr. To nechám 
na posouzení čtenářům.

Zcela zodpovědně však mohu 
sdělit, že po celé končící čtyřleté vo-
lební období nikdo v radě ani zastu-
pitelstvu o takové věci nejednal. Ani 
Středočeský kraj, který je vlastní-
kem silnic, které se u kina protína-
jí, zde žádnou kruhovou křižovat-
ku neplánuje. Kdyby ano, musel by 
začít jednat o vykoupení kina, kte-
ré dnes patří městu. Jediná úpra-
va křižovatky, která by se mohla v 
dohledné době realizovat, spočí-
vá v rozdělení vozidel přijíždějících 
od Staré Lysé do dvou pruhů – je-

měly děti možnost sledovat nevšed-
ní ukázku výcviku policejních pro-
tidrogových psů, vyhrát množství 
cen v různých soutěžích, projet se 
na koníkovi a vzájemně na sebe vy-
stříkat cisternu vody. (více informa-
cí a fotografi í na jiném místě)

Dne 11. 9. 2010 organizujeme 
ve spolupráci s městským úřadem 
a SDH Dvorce brigádu obyvatel, 
zaměřenou na zprůchodnění a vy-
čištění příkopů na cestě vedoucí do 
Sojovic a také vyčištění okolí hřiš-
tě. Vyčištění příkopů podstatně sní-
ží nebezpečí zaplavení části obce při 
přívalových deštích, které jsou stá-
le častější. Prostor hřiště využívají 
ke schůzkám skupiny problémové 
mládeže, radikálním odstraněním 
křovin v okolí hřiště chceme dosáh-
nout zprůhlednění plochy. 

Největší a nejvýznamnější akcí, 
kterou letos připravujeme, bude 
připomenutí si 250. výročí založe-
ní osady Dvorce. Dvorce u Lysé nad 
Labem založil roku1760 František 

Karel Rudolf Sweerts-Spork a osla-
va se bude konat 30. – 31. října. 

Akci Dvorecké vzpomínání po-
řádáme ve spolupráci s Městským 
úřadem v Lysé nad Labem, Polab-
ským muzeem, Státním archivem 
a hlavně za četné spoluúčasti oby-
vatel.

Účastníci si prohlédnou kopie 
dokumentů ze zdrojů Státního ar-
chivu a kopie historických a dobo-
vých fotografi í a dokumentů, které 
mají v držení přímo obyvatelé Dvor-
ců, a které nebyly ještě nikdy zveřej-
něny.

Součástí bude odborná přednáš-
ka (ředitelství Polabského muzea) 
a vzájemná setkání účastníků 
s možností posezení u hudby 
a občerstvení v místním hostinci 
U Háje.

O podrobnostech Vás budeme 
informovat – tak nám držte palce.

Ing. Zdeněk Osvald,
předseda osadního výboru 

Dvorce 

Zbourání kina nikdo nechystá!
den by sloužil pro odbočení vpra-
vo, druhý pro jízdu rovně a odboče-
ní vlevo. Tato změna křižovatky ani 
nevyžaduje rozšíření vozovky, a po-
kud snad ano, potom na straně, kde 
je parčík, nikoli kino.

Rada i zastupitelstvo mohou na-
opak od loňského prosince říkat, 
že pro město kino zachránili, když 
jeho budovu odkoupili od TJ So-
kol. Sluší se doplnit, že i Sokolové 
měli zájem, aby kino od nich koupi-
lo právě město a léta čekali, až bude 
mít dostatek prostředků a koupi 
schválí zastupitelé. Jiný kupec by se 
totiž nikoho neptal, co má s kinem 
dělat dál.

Vedení města neplánuje ani zru-
šení promítání. O tom svědčí mimo 
jiné to, že rada během prázdnin 
schválila 220 000 korun na moder-
nizaci techniky, která by měla zajis-
tit kvalitnější snímání zvuku. Tento 
krok ještě musí potvrdit zastupitel-
stvo 8. září.

Mimoto město každoročně dotu-
je provoz kina částkou cca 600 až 
800 tisíc korun. Současný provozo-
vatel má z veřejného rozpočtu k dis-
pozici mnohem víc peněz, než jeho 
předchůdci.

Že každý nesouhlasí se vším, co 
vedení města dělá, je normální. Na 
radnici ale rozhodně nesedí šílenci, 
kteří chtějí modernizovat promítací 
techniku s cílem ukončit promítá-

ní, kteří dotují statisíci ročně provo-
zování kina s cílem zrušit jeho pro-
vozování, kteří odkoupí za miliony 
budovu s vidinou, že místo ní bude 

krajská kruhová křižovatka. A to 
ještě v situaci, kdy Lysá nad Labem 
žádný jiný sál nemá.

Petr Kopecký

Státní oblastní archiv v Praze
Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé n. L.

Vás srdečně zvou do budovy augustiniánského kláštera
na výstavu

ŠLECHTA VE SLUŽBÁCH 
MASARYKOVY REPUBLIKY

Autor výstavy -  Zdeněk Hazdra
Slavnostní zahájení výstavy

v pátek 17.9.2010 v 16.30 hodin
Otevřeno

18. 9. - 8. 10. 2010
pondělí, středa                 8.00 - 17.00
úterý, čtvrtek, pátek         8.00 - 13.00
sobota                            10.00 - 16.00

11. září 2010 v 15.30 hodin
proběhne na Výstavišti v Lysé n. L.

u příležitosti vydání nové knihy 
Nejsem žádná lvice

autogramiáda a beseda
s moderátorkou 

Kamilou Moučkovou.
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Blahopřání

    Lord Herbert:
„Kdo neumí odpouštět, boří most,
po kterém bude muset sám přejít,
protože každý člověk potřebuje odpuštění.“

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

96 let
Anna Rylichová

Anežka Mejzrová

94 let
Marie Kolínová

91 let
Jadwiga Veškrnová

90 let
 Anna Sadílková
Marie Vesecká

85 let
Božena Rozová

Marie Vostrovská

80 let
Antonín Kesler

Vladimír Černohorský
Maria Machačová

6.-10.9.
Dny otevřených dveří v MC 
Parníček
www.mcparnicek.cz7.9. od 16.30 hodin
Toulky minulostí: Klasické Řecko beseda s PaedDr. Marií Kořínkovouv Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz9.9. od 19.00 hodin
Základy klinické výživy – výživa 
zdravých a nemocných klientůpřednáška Nadi Janásovév romském centru na náměstí B. Hrozného9.9. od 20.00 hodin
Jazzvečer – latin music/jazz
Olga Kovaříková a hostév kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.webnode.cz9.-12.9.
Výstava Domov a teplo, Polab-
ský knižní veletrh, Čtyři dny se 
záchranářiVýstaviště 
www.vll.cz9.-12.9.
Výstava modelůŽelezniční modelářský kroužek
p. Novotný
pavel.masinka@seznam.cz10.9. od 19.00 hodin ve staré radnici
Evropská noc netopýrůzámecký park, sraz ve staré radnici
p. Svoboda, tel.: 352 510 288
svoboda@mestolysa.cz

10.9. od 20.00 hodin
Death scans death – vernisáž 
výstavy Lucie Třešňákové a Jany 
Šindelářovékoncert kapely Žilou /acoustic – punk/v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.webnode.cz11.9.
Orientační běh
os.kdz@tiscali.cz11.9.
Folkový festival 
– Zámecká zahrada 2010letní kino v zámeckém parku
p. Březina, tel.: 603 475 007
jaroslavkriz@email.cz12.9. od 14.00 hodin
Odpoledne pro Parníčekv letním kině v zámeckém parku
www.mcparnicek.cz17.9.
Tradiční cyklojízda „Do Byšiček 
100krát jinak“Start v 16.00 hodin od staré radnice
p. Svoboda, tel.: 352 510 288
svoboda@mestolysa.cz17.9. od 15.00 hodin18.9. od 12.00 hodin
II. lyský košt vínaVinotéka na Husově náměstí
www.vinoteka-lysa.cz17.9. od 20.00 hodin
Dominik Kotyza & Adolphokoncert (folkpunk)
http://bandzone.cz/dominikkotyza

v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.webnode.cz17.-19.9.
Výstava Kůň 2010 Výstaviště 
www.vll.cz18.9. od 13.30 hodin
Dostihové závodyinfo na Facebooku - ZávodištěLysá nad Labem
lukaspalyza@seznam.cz18.-19.9.
Dny evropského dědictví
www.shscms.cz/ehd/katalog/
katalog_detail.php?search_
obec=bHlzw6EgbmFkIGxhYmVt19.9. v 17.30 hodin
Koncert u sv. Václava
p. Svoboda, tel.: 352 510 288
svoboda@mestolysa.cz25.9.
2. ročník závodu Lyský šikulaKynologické cvičiště Za Kruhovkou
pí. Kuchařová, tel.: 776 794 663
kynologie.lysa@email.cz25.-26.9.
Výstava modelůŽelezniční modelářský kroužek
p. Novotný
pavel.masinka@seznam.cz30.9. od 20.00 hodin
Jamsession s Kulturně!v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.webnode.cz2.10. od 14.30 hodin
Aerobiková sobota 
s Katkou BímanovouSokolovna na Husově náměstí
http://aerobiklysa.tym.cz2.10. od 13.30 hodin
Dostihové závodyinfo na Facebooku - Závodiště Lysá nad Labem
lukaspalyza@seznam.cz2.10. od 20.00 hodin
Protipolitik Fest – Schrapnel 
Schrauben, Eyes cream,
Děti deštěv kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.webnode.cz3.10. od 17.00 hodin
Koncert Jaroslava Svěcenéhov čínském pavilonu Bon Repos
p. Svoboda, tel.: 352 510 288
svoboda@mestolysa.cz

Kulturní kalendář Září

Podrobnější informace o akcích se dozvíte na webových stránkách organizátorů.

5.10. od 16.30 hodin
Toulky minulostí: A. Makedonský beseda s PaedDr. Marií Kořínkovouv Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz7.-8.10.
Bazárek dětského oblečeníMC Parníček
www.mcparnicek.cz7.-10.10.
Výstava Zemědělec 2010, 
Náš chov 2010 Výstaviště 
www.vll.cz9.10.
Barokní hudební krajinaAutobusový výlet 
p. Svoboda, tel.: 352 510 288
svoboda@mestolysa.cz9.10. od 20.00 hodin
Paul Metzger (USA) & Daniel Meierv kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.webnode.cz16.10.
Bramboriáda
www.mcparnicek.cz17.10. od 14.00 hodin
První veřejná výsadba sněženek 
a krokusůzámecký park
p. Svoboda, tel.: 352 510 288
svoboda@mestolysa.cz20.10. od 20.00 hodin
Vodnářský zvonkoncert v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.webnode.cz21.10. od 20.00 hodin
Už jsme doma 
& Mr. Sterile Assembly (AUS)v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.webnode.cz28.10. od 17.00 hodin
Koncert Musica Vivaevangelický kostel
p. Svoboda, tel.: 352 510 288
svoboda@mestolysa.cz28.-31.10.
EXOTIKA 2010 Výstaviště 
www.vll.cz30.10. od 20.00 hodin
Duobetic Homunkulus, 
Draco Hypnolisv kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.webnode.cz

Dne 15. 8. 2010uplynulo 6 letod úmrtí paní 
Dagmar Zoubkové

S láskou vzpomíná rodina.
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AKCE

kinoklub

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

Pá 3.9. v letním kině
Dan Bárta & Illustratosphere
Jazzovou hudbou ovlivněný sextet
Illustratosphere, v jehož čele exce-
luje fenomenální zpěvák Dan Bárta.
vstupné: 200 Kč 

Čt 9.9. ve stálém kině
Jazzvečer
Olga Kovaříková /kontrabas, 
zpěv/ a hosté 
latin music/jazz
vstupné dobrovolné  

Pá 10.9. ve stálém kině
Death scans death - vernisáž 
výstavy Lucie Třešňákové a Jany 
Šindelářové
spontánní směs reakcí vyvolaných
nekompromisním pocitem příchodu
erektující smrti, koncert kapely 
Žilou /acoustic-punk, Prajihlazeň/
příspěvek na kapelu dobrovolný

Pá 17.9. ve stálém kině
Dominik Kotyza & Adolpho
Dominik Kotyza je písničkář z řádu 
jinofolku. Jeho odvětvím je folk-
punk refl ektující situace v lidském 
životě, mezilidských vztazích, ale 
i v politice, které promítá do svých 
textů. Za sebou má úspěšné turné 
s Goodfellas, koncerty po celé ČR 
a hostování například s knížetem 
českého pornofolku – Závišem, 
nebo s Xavierem Baumaxou. 
http://bandzone.cz/dominikkotyza 
vstupné dobrovolné

Čt 30.9. ve stálém kině
Jamsession s Kulturně!
kulturne.webnode.cz 
vstupné dobrovolné

2.10. Protipolitik Fest – Schrapnel
 Schrauben, Eyes cream, 
 Děti deště
9.10. Paul Metzger (USA)
 & Daniel Meier 
20.10. Vodnářský zvon /koncert/
21.10.  Už jsme doma & Mr. 
 Sterile Assembly (AUS)
30.10.  Duobetic Homunkulus, 
 Draco Hypnolis

Rezervace vstupenek na tel.: 
325 551 496. Sedadla nejsou 
číslována. Nutné vyzvednout 
nejpozději půl hodiny před 
začátkem fi lmu. 

Předprodej vstupenek na akce 
v kinoklubu.

Otevírací doba kavárny:
PO - ČT 14 - 23
PÁ - SO 14 - 24
NE zavřeno 
Nově otevřená zadní zahrádka, wi-
fi , točené pivo Kozel 11°,
Hoegaarden, káva Segafredo, latté, 
frapé, koktejly, zmrzlina, zapékané 
sendviče, nakládáné sýry klobásy 
na grilu a další speciality.

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

Nabízíme také pronájem desky 
na zdi budovy kina pro polep vaší 
reklamou 1,5x2,5 m.

Více informací na 
tel.: 773 625 007
luftkinoklub@gmail.com

KINO
Letní kino v zámeckém parku
Začátky projekcí po setmění – 
přibližně ve 20.30 hodin. V případě 
nepříznivého počasí se projekce i 
akce přesouvají do stálého kina.
Informace na tel.: 773 625 007, 
mail: luftkinoklub@gmail.com
Občerstvení v letním kině otevřeno 
půl hodiny před začátkem projekce.

PŘIPRAVUJEME

PŘIPRAVUJEME

2.10.  Shrek: Zvonec a konec
3.10.  Shrek: Zvonec a konec
15.10.  Shrek: Zvonec a konec
23.10.  Baaria
26.10.  Největší z Čechů
27.10.  Zemřít ukamenováním

So 4.9.
Bláznova kronika
Vizuálně experimentující fi lm (syn-
téza několika technik - fi lm hranný, 
loutkový a kreslený) zasadil Karel 
Zeman do vichrů třicetileté války. 
Vstupné je dobrovolné.
Dobrodružný / Komedie / Historický 
/ Fantasy / Československo /1964 / 
82 min.

Út 7.9.
Čarodějův učeň
Prastarý souboj mezi dobrem a 
zlem svádí mistr kouzel Balthazar 
Blake (Nicolas Cage) a jeho nedo-
brovolný pomocník Dave Stutler.
Ve fi lmu plném výbuchů ohně, 
nadpřirozených i fyzikálních jevů je 
v sázce nejen budoucnost lidstva...
Akční / Dobrodružný / Drama / 
Fantasy / USA / 2010 / 110 min. /
titulky

St 8.9.
Vzhůru do oblak
Stařík Carl se po smrti své ženy 
rozhodne uskutečnit životní dobro-
družství v Jižní Americe, a jelikož 
mu hrozí vystěhování z jeho milo-
vaného příbytku, rozhodne se vzít
si ho s sebou. Napustí tisíce pou-
ťových balónků...
Animovaný / Dobrodružný / Drama 
/ Komedie / USA / 2009 /  96 min. / 
český dabing

So 11.9.
Kuky se vrací
Představte si, že jste malí, ztratíte 
se v lese a v hlavě máte piliny... 
Dobrodružný / Loutkový / Česko /  
2010 /  95 min.

St 15.9. v kavárně kina od 20.00
Nebe peklo (projekce)  
Dokument, který se nesnaží popsat 
všechny možné formy BDSM 
(bondage, dominance, sadis-
mus, masochismus), ale snaží se 

pochopit na příkladu tří vyznavačů 
různých forem BDSM...
Dokumentární  / Česko / 2009 / 
83 min.

So 18.9.
Počátek
Mysteriózní / Sci-Fi / Thriller / 
Drama, USA / Velká Británie, 
2010, 148 min, titulky 
Jistý Dom Cobb (Leonardo 
DiCaprio) se zabývá pronikáním 
do mysli lidí skrze jejich sny. Tato 
schopnost se ale dostala i do rukou 
těch, jež nenapadlo nic lepšího, než 
že by na tom mohli slušně vydělat. 
A tak se zrodil nový druh zločinu... 
Christopher Nolan přichází s dra-
matem, které bude soupeřit s fi lmy 
The Cell nebo Matrix.

St 22.9. v kavárně kina od 20.00
Anna v přední linii (projekce)  
Anna Politkovská, ruská novinářka 
týdeníku Novaja gazeta, jež se 
nebála otevřeně kritizovat ruskou 
vládu za její postup ve válce v 
Čečensku, byla 7. října 2007 
zavražděna. Neznámý vrah čtyřmi 
výstřely ukončil život ženy, která 
znamenala pro mnoho lidí naději, 
že páchané zločiny nebudou 
přehlíženy a zapomenuty... 
Projekce v rámci projektu fes-
tivalu dokumentárních fi lmů o 
lidských právech Jeden svět 2010
Vstupné volné.
Masha Novikova / Netherlands / 
2008 / 78 min.

Pá 24.9.
Ženy v pokušení
Česká fi lmová komedie scenáristy 
a režiséra Jiřího Vejdělka.
Komedie / Česko / 2009 / 118 min. 

So 25.9.
Kájínek
Kriminální thriller inspirovaný pří-
během Jiřího Kajínka, který je pova-
žován za prvního nájemného vraha 
v České republice... 
Akční / Thriller / Krimi / Drama / 
Česko / 2010 / 107 min.

Po 27.9.
Toy Story 3: Příběh hraček 
Kovboj Woody a Buzz Rakeťák jsou
s ostatními hračkami odevzdáni do 
dětské školky poté, co jejich velký 
kamarád Andy dospěl a odchází z 
domova na vysokou školu...

Animovaný / Dobrodružný / Kome-
die / Rodinný / USA / 2010 / 
103 min. / Český dabing

St 29.9.
Dostaň ho tam
Dostat do 72 hodin věčně opilého a 
zfetovaného rockového hudebníka 
z Londýna do Los Angeles, aby 
zahrál na koncertě, který má oživit 
jeho zašlou slávu, je zatraceně 
nevděčný úkol...  Za zmínku 
stojí, že ve fi lmu uvidíte třeba 
Pink, Christinu Aguileru nebo 
bubeníka Metallicy Larse Ulricha, 
kterak hrají sami sebe. Snímek je 
obrovským útokem na divákovu 
bránici (a občas i žaludek) se spou-
stou vtipných momentů (kvůli klipu
Africké dítě,  parodujícímu “aktivi-
stické” snahy hudebních celebrit 
stojí za to přijít do kina včas).
Komedie / USA / 2010 / 109 min. 
/  titulky
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  POLABSKÉ
VARIACE 2010 
 „Hudba v barokní krajině“

Dny evropského dědictví „Historická a kulturní krajina“
18. 9. 2010   Muzeum B. Hrozného v Lysé n. L.

9.00–17.00   Výstava věnovaná výsledkům výzkumu 

historické a kulturní krajiny (Kuks, Lysá, Jičín)

9.30–10.00  Přednáška Ing. Terezy Hrubé „Panství Lysá nad Labem“

10.15–10.45  Přednáška PhDr. Věry Vávrové „Nadační panství Choustníkovo Hradiště“

11.00–11.30  Přednáška Ing. Evy Malé „Strom v barokní krajině F. A. Šporka“

11.45–12.15  Přednáška Ing. Veroniky Pincové „Leitenbergerové a Lysá nad Labem“

19. 9. 2010  Bývalá poustevna sv. Václava u Byšiček

17.00  Výklad o historii poustevny PaedDr. Marie Kořínková

cca 17.30  Hudební oživení poustevny – Koncert pod anděly

„Slavné housle doby hraběte Šporka“ 
3. 10. 2010  lovecký zámeček Bon Repos na Čihadlech

17.00   Koncert Jaroslava Svěceného, Julie Svěcené  a Jitky Navrátilové 
  (koncert je vyprodán, autobusová doprava diváků zajištěna)

Autobusový výlet „Barokní hudební krajina“  
9. 10. 2010   Co učarovalo frýdlantskému vévodovi, že z Jičína udělal sídelní 

město s rozsáhlým zámkem, kostelem a zahradami?  

A proč je Šporkův Kuks a Betlém národní kulturní památkou? 

Odpovědi se dozvíte na tomto výletě zakončeném varhanním 
koncertem Martina Kubáta v kostele Nejsvětější Trojice v Kuksu. 
(prodej rezervací v ceně 250,-Kč v Městské knihovně Lysá n. L.)

Až se jaro zeptá aneb Šel zahradník do zahrady
17. 10. 2010   Zámecký park Lysá nad Labem

14.00  První veřejná výsadba sněženek a krokusů

Podzimní koncert „Musica Viva“
28. 10. 2010   Evangelický kostel 

17.00   Koncert starých českých lidových písní souboru Musica Viva 

cca 18.00  Zámecká ulice trochu jinak - světelná a hudební iluze Pavla Cézy

„Starolyské švestkování““
6. 11. 2010  obecní sad ve Staré Lysé

14.00  Dokončení společné výsadby ovocných stromů za účasti hosta 

15.00  Vyhodnocení soutěže o nejchutnější švestkovou specialitu 

Tento projekt se uskutečňuje za finanční podpory 
Města Lysá nad Labem a obce Stará Lysá

Program x
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Toulky minulostí
Alexandr Makedonský

5. října 2010 od 16.30 hodin 
beseda s PaedDr. Marií Kořínkovou

Vstup ZDARMA!
Všichni jste srdečně zváni!

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

Nová DVD 
ve videopůjčovně

Dětské:
Arthur a Maltazarova pomsta, 
Alenka v říši divů

Komedie:
Morganovi

Ostatní:
Love and Dance

Napětí:
Kniha přežití, Pevné pouto

Horory:
Vlkodlak, Prokletý ostrov

Dobrodružné: 
Ať žijí rytíři

Beletrie pro dospělé:

Hana Whitton , Hrdost do vínku 
– Miroslav Žamboch, Čas žít, čas 
zabíjet - Bill K. Clem, Odvrácená 
tvář – Elizabeth Peters, Znesvěce-
ná hrobka - Eva Kačírková, Sedm 
stupňů do pekla - Naomi Novik, Te-
meraire – Miloš Čermák, Kruto-
přísné povídky - Ken Bruen, Lon-
don Boulevard – Anna Dvorecká, 
Palačinky s pepřem – Melissa Fay 
Greene, Bez tebe nepřežiju – Juraj 
Červenák, Kámen a krev – Jeff Dea-
ver, Příští oběti – Barbara Delinsky, 
Proč má dcera – Peter V. Brett, Te-
tovaný – Anne Bishop, Černé dra-
hokamy – Joe Hill, Rohy – Luboš 
Y. Koláček, Ďábel v Budyni – Ilde-
fonso Falcones, Ruka Fátimy – Ju-
lia Golding, Únos čtvrté princezny 

– Brandon Sanderson, Vyjednavač

Naučná literatura pro dospělé:

Iveta Toušlová, Toulavá kamera 10 
– Stanislav Motl, Svědek z cely smrti 
– Nejkrásnější stavby světa – Ctirad 
Mašín, Cesta na severozápad – Eri-
ka Bezdíčková, Moje dlouhé mlčení 

– Jiří Bílek, Bílá místa české histo-
rie – Martin Ježek, Křižovatka zva-
ná Balkán – Tamara Cenková, Jak 
přežít pubertu svých dětí – Milan 
Plch, Kam na železnici – J. Douglas 
Kenyon, Zakázané kapitoly z histo-
rie – Jan Tomšíček, Do Vladivosto-
ku na zmrzlinu na kole

Beletrie pro děti:

Belinda Rodik, Ukradené pouzd-
ro na housle – Fabian Lenk, Spik-
nutí proti Hannibalovi – Jindřiš-
ka Kratschmarová, Čerti nikdy ne-

Výběr nových knih v MK
spí – Bety Kneřová, Otazníková 
říše – Frauke Nahrgang, Modro-
žlutí ďáblové – Darren Shan, Jezero 
duší – Richelle Mead, Vampýrská 
akademie – První čtení: veselé pří-
běhy předškoláků a malých školáků 

–Kai Meyer, Skleněné slovo – John 
Flanagan, Hraničářův učeň 8. díl – 
Jaroslav Němeček, Nesmrtelný zá-
drhel – Lisi Harrison, Dívčí parta: 
Dylan věčná potížistka 

Naučná literatura pro děti:

Issa Bauer, Indiáni – Clive Gifford, 
10 objevitelů, kteří změnili svět – 
Clive Gifford, 10 vůdců, kteří změ-
nili svět – Moje první encyklope-
die Larousse – Imke Rudel, Říma-
né – Lydia Hauenschild, Středo-
věk – Rainer Crummenerl, Vikin-
gové - Alan Dyer, Let na Měsíc

Archivní střípky 
V roce 1835 prováděly všechny 

farní úřady v zemi na popud zem-
ského gubernia soupis všech soch 
a obrazů s náboženskými motivy. 
Gubernium připravilo podrobný 
formulář, který jednotlivé farnos-
ti vyplňovaly a dodnes nám tak za-
chovaly jedinečné svědectví o těch-
to drobných památkách. V lec-
kterém farním archivu se zacho-
val druhopis tohoto soupisu často 
i ve vázané formě. V případě Lysé 
si však musíme vystačit alespoň 
s konceptem dopisu městského ma-
gistrátu.

Městský magistrát totiž požádal 
lyský děkan Josef Fiala o spoluprá-
ci při soupisu těchto památek. Ten 
tak ovšem učinil pouze pro obvod 
vlastního města, tudíž zprávy o při-
fařených vsích nebyly vypracovány. 
Městští úředníci našli celkem devět 
zápisuhodných památek. Guberni-
um chtělo vědět, o jaké objekty se 
jedná, kdy vznikly, kdo je nechal zří-
dit, jejich současná podoba a stav, 
zda existuje pro jejich údržbu slože-
ný kapitál či jiný způsob fi nancová-
ní a bylo i místo pro poznámky.

Na prvním místě seznamu se na-
lézá dřevěný kříž při bývalém kláš-
teře. Stál v místech bývalé převor-
ské zahrádky u tehdy již zruše-
ného kláštera augustiniánů, vol-
ně přístupný. Dřevo kříže bylo na-
třeno a na něm pověšený obrázek 
Spasitele namalovaný na plechu. 
Kříž byl v celkově špatném stavu. 
V roce 1881 byl přenesen na „Voš-
tici“ ke staré cestě na Prahu (patr-
ně na křížení cesty ze Stržiště kolem 
Kovony a Zemské stezky), kde vydr-
žel do roku 1900, kdy byl nahrazen 
křížem novým. V současnosti však 
již ani tento neexistuje.

Na dalším místě seznam uvá-
dí kamennou zdí obehnanou so-
chu svatého Floriána. Ta se na-
cházela „vpravo před farním koste-
lem na malé vyvýšenině“ na obec-
ním pozemku. Socha z pískovce 
v „prostředním stavu“ měla chránit 
město před ohněm. Dnes je umís-
těna na trávníku při jižním okraji 
Zámecké ulice a nově zrestaurová-
na. V poznámce se připomíná, že se 
u sochy nachází malá lampička, do 
které dobrodinci věnují olej.

Hned poté následuje další „stá-
tue“, tentokrát českého patrona 
svatého Jana Nepomuckého. Na-
cházela se mezi farním kostelem 
sv. Jana Křtitele a zrušenou kap-
lí sv. Barbory (bývalým farním kos-
telem) na dnešním náměstí Bed-

řicha Hrozného. I tato socha měla 
svou lampičku a dnes je odstěhová-
na před východní průčelí a ohradní 
zeď areálu bývalého kláštera.

Jako další bod je uvedena třetí so-
cha, sv. Františka. Jako jediná stá-
la na místě, kde se nachází i dnes, 
na veřejném plácku v takzvané Lá-
zeňské uličce. Byla v poměrně dob-
rém stavu, taktéž zaopatřena věč-
ným světlem.

Hned za sochami se objevuje asi 
nejzajímavější a zároveň nejzáhad-
nější objekt, kaple sv. Kříže. Stáva-
la poblíž poštovního úřadu, tehdy 
č. p. 18 a byla vkomponována do 
zdi hřbitova kolem bývalé kaple sv. 
Barbory. Jednalo se o jednoduchou 
kamennou kapli, opatřenou vpředu 
pouze mříží. Uvnitř se nalézal dře-
věný kříž s dřevořezbou Ukřižova-
ného. Po této stavbičce nezůstalo 
ani stopy. Otázkou ovšem je, zda je 
to ta samá kaple, označovaná o sto-
letí dříve dle zdrojů Josefa Vojáčka 
jako kaple sv. Starosty, k níž přichá-
zely pohřební průvody z vesnic pat-
řících pod lyský farní okrsek. Nebo 
šlo o dvě kaple?

V dnešní Poděbradově ulici, teh-
dy v Konci, stála u domu č. p. 124 
dřevěná soška Panny Marie Sva-
tohorské. „Těžkopádná“ řezbářská 
práce vyvedená „křiklavými“ bar-
vami stála na dřevěném sloupku v 
oplocení zahrady. Nebyla v dobrém 
stavu a sestavovatel zprávy si neod-
pustil poznámku, že „její odstraně-
ní by bylo žádoucí“. Dnes již po ní 
vskutku není ani stopy. Nahradila ji 
výklenková kaplička s reliéfem a ob-
razem Panny Marie (před domem 
č. p. 1698) z roku 1883. 

Všechny předchozí památky mají 
uvedenou jako dobu vzniku ne-
známo kdy. To železný kříž na ka-
menném podstavci stojící „za Kon-
cem“, pocházel z roku 1830. Stál za 
městem vlevo od silnice na Nym-
burk, kam ho umístil vrchnosten-
ský kancelista Franz Krabshofer. 
Na pískovcovém podstavci stál čer-
ný železný kříž z litiny s pozlaceným 
Kristem. Tento křížek se dosud na-
chází na svém místě, vedle budovy 
Českého rybářského svazu.

Další kříž vyrostl v roce 1832 
při silnici na Prahu. Na pískovco-
vém podstavci se dvěma schůdky 
byl černý litinový kříž s pozlaceným 
Kristem, měl nápis o ukončení epi-
demie cholery. Obehnán byl dřevě-
ným zábradlím a obsázen šesti lipa-
mi. O jeho zřízení se postarali ob-

Pokračování na str. 11
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čané města Lysé. Je to dosud stojí-
cí křížek „Na Křížku.“

Poslední zaznamenanou památ-
kou byl kříž při cestě na Vrutici, 
vztyčený roku 1826. Zřídil ho Franz 
Czerkauer, statkář z Lysé. Jednalo 
se o prostý dřevěný kříž natřený na 
červeno, s obrázkem Krista na ple-
chu. Jeho poloha není zaznamená-
na, ovšem nabízí se křižovatka cest 
na Vrutici a Milovice. Také tento 
kříž je již dávno pryč.

Pokračování ze str. 10

Série křížů ukazuje na ochranu 
hlavních dopravních tepen vedou-
cích do Lysé, cholerový kříž v ma-
lém připomíná tradici stavění tzv. 
morových sloupů o století dříve. 
I přestože, nikoliv překvapivě, ani 
jediný z objektů neměl žádnou trva-
lou nadaci či fi nanční zajištění, vy-
držela větší část z nich do dnešních 
časů a dosud naznačuje „zbožnou 
topografi i“ města Lysé.

PhDr. Michal Řezníček

Pokračování na str. 12

U příležitosti státního svátku Mi-
stra Jana Husa se ve dvoraně sbo-
ru Českobratrské církve evange-
lické v Lysé nad Labem sešlo asi 
120 lidí, aby si tuto událost připo-
mnělo. Slavnost zahájila reprodu-
kovaná četba části Husova odvolá-
ní ke Kristu z právě vydaného CD 
Husových dopisů. Je příznačné, že 
vydavatelem je místní radní a člen 
sborového staršovstva, Petr Kopec-
ký. Jeho vydání podpořil vedle měs-
ta Husince i další člen sboru, euro-
poslanec Hynek Fajmon.

Úvodní projev pana staros-
ty mířil proti zbožnému pokry-
tectví a klerikalismu, které ne-
zůstaly uzavřeny v 15. století. Po 
něm si nás jako své posluchače 
1. ročníku vzal do práce prof. Fi-
losofi cké fakulty University Kar-
lovy Erazim Kohák. Soustředil 
se zejména na vysvětlení Huso-

Mistr Jan Hus 2010

va „realismu“ a v Evropě tehdy 
převládajícího „nominalismu“. Po-
mocí aktuálních aplikací z doby 
nedávno minulé se mu to podařilo. 
Pro Husa to znamenalo, že pravá – 
tedy reálná - zbožnost, není to, co 
všelijak poklesle prezentuje církev, 
ale to, co prezentuje Kristus.

Relaxační hudební část měl na 
starosti písničkář Jan Řepka. Po 
jeho recitálu se asi polovina účast-
níků vydala průvodem na Husovo 
náměstí, kde pan starosta Havelka 
a pan farář Vejnar položili kytice 
k Husově bustě. Bylo dojemné, 
že u ní při jejich příchodu už jed-
na kytice ležela. Ačkoli je Mistr Jan 
z povědomí veřejnosti zjevně vy-
těsňován – deníky, dokonce ani ten 
Nymburský, o konání akce nein-
formovaly – přesto jsou lidé, jímž 
je Hus pro svůj zápas drahý.

Emanuel Vejnar

Myšlenka pustit se do generál-
ní opravy fasády bývalé evangelic-
ké školy se nezrodila v našich hla-
vách. Pravda, profi lace ozdob-
ných štukových prvků byla už lec-
kde hodně setřena a omítka se od-
fukovala od zdiva. Pokud odpadla, 
místo jsme však opravili a „jelo se 
dál“. Prováděli jsme zrovna jednu 
takovou dílčí opravu, když do na-
šeho areálu přišly dvě pracovnice 

Ministerstva kultury. Prohlédly si 
všechny budovy a zastavily se před 
školou. Chvíli si ji prohlížely, oťu-
kávaly prstem omítku a pak pro-
hodily: „Proč si nepožádáte o do-
taci na kompletní opravu fasády?“ 
Kdybych řekl, že nás to nenapadlo, 
nebyla by to pravda. Napadlo nás 
to, ale neodvažovali jsme se. Tušili 
jsme, že generální oprava – až k ní 

Škola v novém obleku

Duše památek
Dny evropského dědictví od roku 1992 vždy v polovině 

září otevírají brány výjimečných památek. V Lysé nad La-
bem jsme se letos přidali k celostátnímu tématu a pokusi-
li jsme se vám odhalit „duši“ památek. Pro někoho možná 
netradičně jsme ji našli v celé šporkovské krajině a prá-
vě proto je v muzeu věnována, v rámci Polabských variací, 
krajině velká pozornost. Tu si jistě zaslouží i mimořádně 
zpřístupněné muzejní exponáty, které výstavu o kraji-
ně doplní. Pro pohybově zdatnější jsme pak připravili malé 
rozjímání u bývalé poustevny sv. Václava, kde zazní Kon-
cert pod anděly.

Ve dnech 18. a 19. 9. 2010 jsou v Lysé nad Labem 
a okolí zpřístupněny tyto památky a zajištěny následu-
jící doprovodné programy:

Areál Evangelického sboru – 18. a 19. 9. 2010; 9 – 18 hod.
+ výklad a prohlídka pro zájemce začíná v 11, 15 a 17 hod.
Augustiniánský klášter – 18. 9. 2010; 10 – 16 hod.
Kostel Narození sv. Jana Křtitele 
– 18. 9. 2010; 16 – 18 hod.
- 19. 9. 2010; 9 – 11 hod.
Zámecký park – 18. a 19. 9. 2010; 8 – 18 hod.
+ výklad a prohlídka pro zájemce začíná ve 14 a 15 hod.
Muzeum Bedřicha Hrozného – 18. 9. 2010; 9 – 17 hod.
+ výstava „Historická a kulturní krajina“
+ přednášky 9.30 – 12.00
 Ing. Tereza Hrubá - „Panství Lysá nad Labem“
 PhDr. Věra Vávrová - „Nadační panství Choustníkovo 

      Hradiště“
 Ing. Eva Malá - „Strom v barokní krajině F. A. Šporka“
 Ing. Veronika Pincová - „Leitenbergerové a Lysá n. L.
Kubistická vila cukrovaru v Litoli – 19. 9. 2010; 10 hod.
- odhalení informačního panelu 
Poustevna u sv. Václava – 19. 9. 2010; 17 - 18 hod.
(v případě deště se akce přesouvá do kostela sv. Jana

    Křtitele v Lysé nad Labem)
+ výklad a prohlídka areálu s PaedDr. Marií Kořínkovou
+ „Koncert pod Anděly“ v podání TROMBONETTA  GUARTET

Na sobotu 9. 10. 2010 je dále připraven poznávací au-
tobusový výlet Barokní hudební krajina, kde nás odborní 
průvodci seznámí s krajinou Jičína, Braunovým Betlémem 
a Kuksem. Podrobnější informace v městské knihovně.

Seznam všech památek zpřístupněných ve Dnech ev-
ropského dědictví 2010 v celé ČR naleznete v katalogu na 
internetových stránkách www.ehd.cz a na CD v Městské 
knihovně Lysá nad Labem.

za organizátory Stanislav Svoboda
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Soubor je jedním z pěti pěvec-
kých těles sboru Covenant Church 
v Kalifornii. Na letošní prázdniny si 
naplánovali dvanáctidenní turné po 
Evropě. Navštívili při něm Němec-
ko, Rakousko a Českou republiku. 
Jejich vystoupení nebyla typický-
mi koncerty. V programu bylo vždy 
několik „svědectví“. Ta jsou určitou 
sázkou do loterie. Mohou být totiž 
působivá, ale i trapná. Tady se větši-
nou podařila.

Hned po příjezdu jsme se s naši-
mi hosty vydali na radnici. Pan sta-
rosta jim zde popřál příjemný po-
byt a přiťukl si s nimi skleničkou 
šampusu. Pak se v kostce dozvěděli 
o dějinách obce počínaje dobou, 
kdy byla Lysá věnným městem čes-
kých královen, přes rod Smiřic-
kých, Šporků, až k současnosti. 
Zvláštní zřetel byl přitom věnován 
situaci evangelické menšiny, která 
ve městě prokazatelně existovala už 
před rokem 1620.

Z radnice jsme se vydali do zá-
mecké zahrady. Naši hosté se stá-
le fotili a co chvíli mizeli v zele-
ných habrových tunelech. Na ang-
lický park jsme se z francouzského 
jen z dálky podívali a už jsme spě-
chali dolů k faře. Vzápětí stál celý 
soubor v kostele. Bubeník a kláve-
sista si ohmatali nástroje, zpěvá-
ci zapěli pár melodií. A už tu byli 
první příchozí. Sešlo se jich sko-
ro dvakrát tolik, co ráno na boho-
službách – 130.

Obecenstvo nejvíce oslovova-
ly spirituály. Při nich se roztleskalo 
do rytmu a jednou dokonce zpěvá-
ky napodobovalo v nějaké gestikula-
ci. Největší aplaus ovšem sklidil só-
lista Jerome Broomfi eld. Obrovský 
černoch se zlatou náušnicí prochá-
zel mezi lavicemi a zpíval přitom jí-
mavé melodie. Děti se nejprve tisk-
ly ke svým maminkám a zakrývaly si 
tvář. Když zaslechly jeho hlas, tak po 
něm začaly z jejich náručí i ony zvě-
davě pokukovat.

Závěrečným potleskem jsme si 
vymohli jednu píseň navíc. Místní 
pan farář při děkování konstatoval, 
že Američani mají zkrátka spirituály 
v krvi. Vystoupení komentoval i tím, 
že podle toho, co jsme viděli a slyše-
li, musí být v amerických kostelech 
veselo, a že zpěv krásných písní činí 
z obyčejných lidí lidi neobyčejné. 
Dirigentu Davidu Halversonovi pak 
předal na památku soubor dvanácti 
velkoformátových fotografi í města.

Po koncertě se naši hosté ještě 
zdrželi při pohoštění na farní zahra-
dě. Spolu s nimi tu zůstalo i mnoho 
místních, takže docházelo i k česko-
americkým rozhovorům. Rozlou-
čili jsme se až s padajícím soumra-
kem. Zpěváci nasedli do autobusu 
a zamířili do Prahy, odkud se dru-
hý den vraceli do Kalifornie. Hos-
podyňkám, které připravily pohoš-
tění, vzkazují, že takové, jaké dostali 
v Lysé, za celé turné neměli.

Emanuel Vejnar

Rolling Hills

Taneční klub dospělých Lysá nad Labem 
                 Vás zve na tyto taneční akce

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ (kurz pro začátečníky)
pod vedením Jiřího Pixy, vedoucího tanečního klubu STK Praha

Zahájení kurzu je 30. 9. 2010 -10 lekcí - vždy ve čtvrtek
Kulturní dům v Milovicích - začátky od 19.45 hod. do 22.15 hod.

Cena za osobu 1.200 Kč za 10 večerů
Přihlášky: Zlatnictví TOPAZ, Čsl. armády 26, Lysá nad Labem

COUNTRY BÁL
20. 11. 2010 od 19.00 hod. do 24.00 hod.

Kulturní dům Milovice (ul. 5. května č. p. 101)
K tanci a poslechu hraje country kapela PÍSTECKÁ DUNA

Vstupné: 120 Kč. Prodej vstupenek od 15. 9. 2010:
Zlatnictví TOPAZ, Čsl. armády 26, Lysá nad Labem

       IV. REPREZENTAČNÍ PLES TKD 

22. ledna 2011 od 19.30 hod. do 3.00 hod.
Výstaviště Lysá nad Labem

Hudba ECHO 91 z Kolína, kapelník pan Pavel Doležal
Předtančení, bohatá tombola

Vstupné: 300 Kč. Prodej vstupenek od 1. 11. 2010:
Zlatnictví TOPAZ, Čsl. armády 26, Lysá nad Labem

Přihlášky a prodej vstupenek: Zlatnictví TOPAZ Lysá nad Labem
                                                            Zdeněk Tondl, mob.: 723 011135

PO            -  14 -17 
ÚT      9 -12 14 -17
ST      9 -12 14 -17

www.tkdlysa.estranky.cz
Těšíme se na Vaši účast.

ČT    - 14 -17
PÁ        9 -12 14 -17
SO        9 -11       -

jednou dojde - bude velice drahá. 
Zkušenost z nedávné dílčí opravy 
kostela nás pak poučila, že štuko-
vé profi ly není schopna rekonstru-
ovat každá stavební fi rma.

Předložená cena překonala naše 
nejtemnější fantazie. Rozpočet 
fi rmy Frňka, specializující se na 
opravy památkových objektů, či-
nil 875.598 Kč. Když jsme ho do-
stali, skoro jsme to chtěli vzdát. 
Ale pak jsme začali jednat o sní-
žení objemu zadaných prací s tím, 
že je provedeme svépomocí. Na-
konec jsme se dostali na částku 
427.482 Kč. Podle fi nální doho-
dy fi rma realizovala odborné práce 
na fasádě s ozdobnými štukovými 
prvky v prvním podlaží, my opra-
vu přízemní hladké části, zápůjč-
ku lešení, jeho montáž, demontáž 
a nátěry oken. Z fondu Regenerace 
městských památkových zón jsme 
na opravu obdrželi od Minister-
stva kultury 100.000 Kč a od města 
Lysá nad Labem 86.000 Kč. Dou-
fali jsme, že to bude více. Hodno-
ta celkového objemu prací totiž zů-
stala ve výši výchozího rozpočtu. 

Ale jsme samozřejmě vděčni za to, 
co jsme dostali a bez čeho bychom 
se do akce nepustili.

Oprava probíhala zhruba dva 
měsíce. Spočívala v otlučení 
90 % omítek a zhotovení omítek no-
vých. Na římsách a okenních šam-
bránách je jich celkem šest vrstev. 
Řemeslnicky odvedli pracovníci fi r-
my Frňka práci na jedničku. A není 
to jen laický dojem. Při závěrečné 
prohlídce to potvrdila i paní památ-
kářka. Kupodivu nic nevytkla ani 
naší svépomocné stavební četě. Ško-
la se tedy opět skvěje v Areálu Evan-
gelického sboru jako v roce 1907, 
kdy byla postavena. Vystupující štu-
kové prvky jsou tmavě žluté, základ-
ní plochy jsou nově máslově žluté. 
Přízemní hladký sokl je světle šedý. 
Pod dvěma okénky se na něm obje-
vily kované nosníky s plošinami na 
květiny. Kdo chce vidět školu v no-
vém obleku na vlastní oči a potěšit 
se řemeslnickým umem zednických 
mistrů, může si ji prohlédnout kaž-
dou neděli v době bohoslužeb nebo 
ve Dnech Evropského dědictví. 

Emanuel Vejnar

Pokračování ze str. 11

Dětské narozeninové oslavy
Pořádáme dětské narozeninové oslavy přímo u Vás doma! 

Nově také malování na obličej a balonková show. 
Vhodné zpestření na každou dětskou akci. 

WWW.DETSKEOSLAVY.WEBNODE.CZ
Kontakt: Klára Rubešová & David Šnajdr, tel.: 723 756 924

Výuka evangelického náboženství
ZŠ B. Hrozného, středa 16.00 hodin | určeno pro žáky 2. až 7. tříd

Přihlášky na: 325 551 024 nebo lysa@evangnet.cz
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V dnešní době kdekdo a kdeco 
oslavuje. Tu volební vítězství, tam 
pohár mistra světa v čemkoli, onde 
dokončení stavby nové... I u nás je 
co slavit. Na jedno kulaté výročí 
jsem se rozhodl upozornit a za tím 
účelem jsem prohledal knihovnu 
a archiv v klášteře.

Osadu Dvorce, ležící západně od 
Lysé u lesa Bor, založil v roce 1760 
(tedy před 250 lety) Jan Franti-
šek Kristián Swéerts-Sporck. K té 
době jsou dochovány i názvy osady 
jako Vystrkov a Dvorec. Domky prý 
stávaly pouze na jedné straně ces-
ty a z toho se vžilo pořekadlo, že se 
ve Dvorci peče chléb po jedné stra-
ně (Otruba 1897). Je zde ale i dru-
há verze, že se ve Dvorci peče husa 
jen na jedné straně (Vojáček 1936). 
To je pro změnu narážka na „lovec-
kou“ vášeň dvoreckých sousedů, 
kvůli které hrabě Dvorce znovu za-
ložil dále od bažantnice.

Nedaleko osady v lesích, v mís-
tech zvaných dodnes U Altánu, bý-
vala poustevna sv. Františka. Není 
známo, kdy přesně vznikla, ale v his-
torických pramenech je vyznače-
na společně se sochou sv. Antonína 
již k roku 1704 s uvedeným datem 
1692. Poblíž poustevny stával pat-
rový domek s přízemím pro služeb-
nictvo a patrem pro panstvo (Kou-
kalová 2003). Poustevna zanikla 
v polovině 18. století. Za barona 
Leitenbergera, na samém konci 
19. století, byl v hvězdici lesních cest 
vystavěn dřevěný altán. Ten zanikl 
před II. světovou válkou a dodnes se 
po něm dochovalo pojmenování lo-
kality U Altánu. Připomínkou špor-
kovské poustevny je od roku 2009 
nový dřevěný altán s informační ta-
bulí, který stojí v místě křížení pů-
vodních lesních průseků patrných 
z rytiny panství Lysá z r. 1717.

Ke Dvorcům patřila též samota 
Bažantnice – budova s číslem po-
pisným 1, stodola a okolní poros-
ty. Jednopatrová stavba Bažantni-
ce pocházela snad již z doby Habs-
burků, neboť na bývalé stodole byl 
umístěn na západním štítě kamen-
ný znak a letopočet ze 17. století, 
(uváděna jsou také data 1565 nebo 
1568). Hrabě Swéerts-Sporck ne-
chal Bažantnici v roce 1758 obnovit. 
Přízemí obývalo služebnictvo, patro 
s komnatami panstvo. V patře byla 
přistavěna pavlač krytá přečníva-
jící střechou. Za hraběte Swéert-s-
Sporcka se zde prodávalo dvě stě 
bažantů ročně (Koukalová 2003). 
V roce 1837 byl porost staré bažant-
nice vykácen. 

Zřejmě v době po jejím vykáce-
ní začaly růst u studánky pod Vi-
ničkami lípy. K lípám přibyl v roce 
1857 kříž od nadlesního Vincense 
Štefl a, jako poděkování za ochra-
nu rodiny. Pro svou velikost a krá-
su byly lípy dne 27. 9. 1975 vyhláše-
ny za památné stromy. V 70. letech 
20. století vyhořela stará stodola 
a vlastní Bažantnice byla v srpnu 
2000 stržena (Semotanová 2008). 
Ke všemu ještě silný nárazový vítr 
dne 31. 5. 2001 zlomil největší z lip a 
tak se zdálo, že je bažantnici odzvo-
něno. Naštěstí se podařilo 24. 11.
téhož roku vysadit lípu novou a v 
říjnu 2005 byla obnovena i studán-
ka. Nevzhlednou betonovou skruž 
nahradil pískovcem z Hořic kame-
nosochař Jaroslav Urbánek.

Z památek se nám ve Dvorcích 
zachovala kaple Srdce Kristova. 
Předcházela jí dřevěná zvonice, kde 
zvonil obecní pastýř ráno, v poledne 
a na večer. Na vzniku kaple měli po-
díl hostinský František Borovička 
a rolník František Sůra, kteří da-
rovali pozemek. Mezi obyvateli se 

Dvorce slaví 250 let!
vybralo 1000 korun a zanedlouho 
zednický mistr František Maglen 
vystavěl kapli v novogotickém slo-
hu. Do kaple věnovala kněžna 
Marie Kinská obraz Srdce Kristova.
Dne  2. 7. 1911 lyský děkan Karel 
Kopal slavnostně kapli vysvětil.
Z osobních poznámek P. Jose-
fa Vojáčka  se pak dozvídáme, že 
zde měl zřejmě svoje první kázání. 

Další zajímavou stavbou byl 
a je hostinec U Háje. Domnívám 
se, že dům je pozůstatek ještě 
šporkovské stavby - snad mys-
livny, zachycené na rytinách
z první čtvrtiny 18. století
na konci jednoho z průseků. 
Zřejmě byl později přestavěn 
a díky němu bylo na začátku 

20. století ze Dvorců poměrně vý-
znamné sídlo pražských rodin, kte-
ré sem jezdili na letní byt. O něco 
mladší stavbou, postavenou na po-
pud knížete Kinského po r. 1905 je 
nová myslivna u Sojovické silnice 
(Vojáček 1936).

Jak je vidět, Dvorce mají boha-
tou historii a to jsem ještě nezmínil 
pověsti. Ke Dvorcům se váže pověst 
o hostinském, který nějaký čas 
vlastnil také Bažantnici. Hostinský 
prý vyoral Na Viničkách dvanáct 
zlatých apoštolů z bývalého hrad-
ního pokladu. O Dvorcích se také 
traduje, že se zde zdržoval pověstný 
loupežník Babinský se svou tlupou 
(Tuzar 2003).

Stanislav Svoboda
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Dne 14. 6. 2010 
studenti tříd 2.G 
a 2.M Střední
školy oděvního 
a grafi ckého desig-
nu z Lysé nad La-

bem vyrazili na cestu do Oldřichova 
v Hájích do Střediska ekologické 
výchovy Libereckého kraje, zkráce-
ně STŘEVLIK. Jednalo se o pobyto-
vý program v rámci projektu Výcho-
va a vzdělávání pro život v environ-
mentální oblasti.

„Velmi se mi tam líbilo,“ odpo-
vídal nám Lukáš Veselý, student 
z 2.G.  „Hned bych se tam vrá-
til! Jídlo, ubytování, prostředí bylo 
prostě super! I pro mě, vegetariá-
na, tam byla připravena velmi chut-
ná strava.“

Byli jsme ubytováni v tzv. Sluneč-
ním domě, který své jméno získal 
kvůli solárním panelům, pokrývají-
cím jeho střechu a velkému množ-
ství oken, díky nimž je naplněn 
sluncem a jeho paprsky.

Připravený program byl oprav-

Střevlíku! Střevlíku! Protiklady módy

du pestrý. Hráli jsme kolektivní 
hry, absolvovali celodenní pozná-
vací túru na nedaleký kopec Špičák 
(742 m.n.m.),  formou stolní hry 
Fish banks řešili celosvětové rybář-
ské problémy, pod lupou prozkou-
mávali půdu a další organismy.  Ur-
čitě nesmíme zapomenout na po-
znávání přírody za pomoci svých 
smyslů a vjemů.

Jednou z nejoblíbenějších čin-
ností bylo poznávání a seznamo-
vání se se zvířaty žijícími na far-
mě. Velké obliby se dočkalo prase 
Eda, u kterého je webová kamera 
a dá se tak sledovat on-line. Také 
jsme navštěvovali ovce, kozy, hu-
culské koně a nově narozená ko-
ťátka.

Odjezd proběhl bez problémů 
v pátek 18. 6. 2010. Rozloučili jsme 
se se všemi zvířaty a jednohlasné 
„Ahoj!“ od nás uslyšely i naše lek-
torky Iva, Kamila a Bára, které nás 
celým týdnem provázely.

Děkujeme.
Andrea Bubníková, 2.G

S rostou-
cím počtem 
projevů rizi-
kového cho-
vání u dětí 
a mladist-

vých si uvědomujeme, jak důleži-
tá je specifi cká primární prevence, 
zaměřena cíleně na šikanu, proble-
matiku HIV/AIDS, poruchy příj-
mu potravy, dětskou kriminalitu, 
problematiku záškoláctví, experi-
mentování s legálními i nelegální-
mi návykovými látkami apod.

Na základní škole J. A. Komen-
ského již několik let funguje projekt 

Společně to zvládneme
s názvem „Společně to zvládneme“. 
Letos se nám povedlo náplň pre-
ventivních akcí a besed podstatně 
rozšířit díky fi nanční dotaci ve výši 
80 000 Kč, kterou jsme získali 
z Fondu primární prevence Stře-
dočeského kraje.

Díky výraznějším fi nančním mož-
nostem jsme měli daleko více mož-
ností rozšířit programy specifi cké 
primární prevence a pokrýt tak vět-
šinu oblastí rizikových chování žáků. 
Finanční dotace Středočeského 
kraje nám umožnila pracovat se tří-
dami i mimo plán, v případě, že jsme 

10. června 2010 
se v prostorách 
výstaviště v Lysé 
nad Labem stu-
denti a učitelé naší 
školy rozloučili 

s končícím školním rokem tra-
diční módní přehlídkou. K vidění 
byly nejen vítězné modely ze sou-
těží, jako je Mladý módní tvůrce 
Jihlava, Prostějovská zlatá jehla 
a Avantgarda, ale i maturitní prá-
ce studentů a modely zhotovené 

v rámci praktických cvičení a od-
borného výcviku.

Přehlídku odstartovaly klasické 
modely kabátů a kostýmů, vystří-
daly je extravagantní návrhy z díl-
ny našich studentů.  Pozornost di-
váků zaujala kolekce i její osobité 
předvedení s názvem Za všechno 
může Gaga, inspirovaná kontro-
verzní zpěvačkou.

 Ženskost a eleganci reprezen-
tovaly společenské šaty.  Vyvrcho-
lením akce byla přehlídka roman-
tických svatebních šatů, které si 
oblékla 1. vícemiss ČR 2009 Lucie 
Smatanová. Tím však přehlídka 
ještě neskončila.  Jako překvape-
ní byly představeny šaty reprezen-
tující Středočeský kraj  nazvané 
Soutok Labe s Vltavou z projek-
tu 14 klenotů v srdci Evropy, pre-
zentované na soutěži krásy Česká 
Miss 2010, které zhotovili studen-
ti  naší odborné školy pro módní  
návrhářku Janu Berg.

Věříme, že se přehlídka všem 
líbila, a těšíme se na shledanou 
opět za rok.

Vokálová Eva

Obchodní akademie Lysá nad Labem si Vás dovoluje pozvat na 
dny otevřených dveří, které se konají

• v pondělí 25. 10. 2010 od 10 do 16 hodin

• v sobotu 4. 12. 2010 od 8 do 12 hodin

• v pondělí 10. 1. 2011 od 10 do 16 hodin.

Poskytujeme kvalitní bezplatné vzdělávání v místě bydliště 
s důrazem na humanitní a odborné předměty a cizí jazyky, 
až jedna třetina žáků má možnost vyjet na odbornou praxi 
do zahraničí.
Pro více informací navštivte naše www stránky www.oalysa.cz 
nebo volejte 325 552 143.

Pokračování na str. 15
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Blížící se závěr školního roku 
jsme pojali letos na ZŠ B. Hrozné-
ho netradičně. Většinou pořádáme 
soutěže a zábavné akce pro žáky 
naší školy. Tentokrát jsme se zamě-
řili na jejich rodiče a to v soutěžním 
odpoledni s mottem „Dnes soutěží 
rodiče“. 

 Dne 17. 6. 2010 od 15. hodin 
jste mohli v okolí budovy I. stupně 
ZŠ B. Hrozného zahlédnout druž-
stva nejen žáků, ale i jejich rodičů, 
plnící jednotlivé disciplíny. Nelze 

Odpoledne plné soutěží
jednoznačně říci, které skupiny je 
plnily s větším elánem, ale myslíme, 
že to byla družstva rodičů, neboť je-
jich děti se místy více věnovaly při-
praveným napečeným sladkostem.

Nejdůležitějším pro přítomné ne-
byly získané diplomy, ale pocit vel-
mi příjemně stráveného odpoledne. 
Všichni plánujeme, že se tato akce 
zařadí mezi tradiční akce naší školy. 

Jana Jílková a Jana Tovarová 
za pedagogy i žáky

ZŠ B. Hrozného

Pokračování ze str. 14

aktuálně zaznamenali problém, kte-
rý bylo potřeba okamžitě vyřešit. 

 Jako jeden z největších přínosů vi-
díme dlouhodobé, cílené a opakova-
né působení na žáky 1. až 5. roční-
ku s možností začlenění této proble-
matiky na výjezdní seminář do Svo-
ru. Dále pokračující úspěšnou spolu-
práci s občanským sdružením Semi-
ramis, které je mezi žáky velmi klad-
ně hodnoceno.

Dalším úspěchem je zřízení Info-
koutku projektu „Společně to zvlád-
neme“, do jehož realizace jsou zapo-
jeni žáci školy. Pokud se nám povede 
žáky motivovat k většímu podílu na 
výzdobě školy, věříme, že se nám po-
vede vytěsnit prvky vandalismu, kte-
ré se nám stále častěji objevují v po-
době ničení výzdoby vybavení spo-
lečných prostor a sociálních zaříze-
ní i nové fasády školy. Zároveň jsme 
přesvědčeni o velkém vlivu hezkého 
prostředí na sociální klima ve škole. 
I tvorbou školního klimatu chceme 
bojovat proti dalšímu s patologic-
kých jevů, kterým je školní šikana.

Starší žáci se zúčastnili i několika 
jednorázových besed. V šestých roč-
nících proběhl projekt Rizika závis-
losti na nikotinu, pod vedením kraj-
ského metodika primární prevence 
Mgr. Jiřího Sixty. Pevně doufáme, že 
se nám povedlo ovlivnit postoj žáků 
ke kouření, které je bohužel jedním
s nejvíce se rozvíjejících nešvarů.

V sedmých ročnících proběhla 
beseda týkající se zdravého stra-
vování. Cílem bylo hlavně prezen-
tovat nebezpečí poruch příjmu po-
travy – mentální anorexie a buli-
mie.

Sedmý, osmý a devátý ročník na-
vštívily fi lmové představení doku-
mentu H. Třeštíkové Katka. Z další 
práce se třídou po zhlédnutí tohoto 
dokumentu zřetelně vyplynulo, jak 
hluboce příběh Katky na žáky za-
působil a posílil odmítavý přístup 
k životnímu stylu hlavní protago-
nistky a drogám vůbec.

Osmý a devátý ročník se zúčast-
nily programu Láska ano, děti ješ-
tě ne, který žákům poodhalil pro-
blematiku sexuálního života, rizi-
kového chování v této oblasti, ne-
bezpečím sexuálně přenosných 
onemocnění, problematiku HIV, 
AIDS a seznámil je se základními 
možnostmi antikoncepce.  

Pevně věříme, že se nám úspěšné 
preventivní akce letošního školního 
roku odrazí v chování našich žáků 
žádoucím směrem – bez zbytečné-
ho riskování a experimentování. 
O tom, že se této oblasti opravdu 
věnujeme, svědčí i téma vynikající 
absolventské práce žákyně 9. roč-
níku Kateřiny Landové – Drogy.

Mgr. Hana Fabiánová, 
školní metodik prevence na 

ZŠ JAK Lysá nad Labem
Soukromá midiškolka v Přerově n. L.

přijímá 3 – 7leté děti.
Kvalifi kovaná péče o děti, rodinné pro-

středí, tvořivé vzdělávací aktivity. 

Školkovné: celodenní 7 500 Kč/měsíc,
polodenní (5 hod/den) 6 000 Kč/měsíc. 

Platba stravného odděleně.

Provozní doba 7.00 – 17.00 hodin 

PaedDr. Irena Jarešová, tel.: 736 603 404, 
irenajaresova@seznam.cz

Dětský den ve Dvorcích
Začátek prázdnin oslavily dvo-

recké děti na tradičním dět-
ském dnu, který pro ně v sobotu 
26. června připravil osadní vý-
bor, pomáhali i další obyvate-
lé obce. Členové výboru připravi-
li občerstvení, fi rma Veolia věno-
vala cisternu pitné vody, osvěže-
ní všichni soutěžící v horkém dni 
velmi potřebovali. Pro děti byla 
připravena řada disciplin (na-
příklad hod na cíl, rýžování zla-
ta, lovení ryb, srážení předmě-

tů proudem vody). Díky sponzo-
rům si děti odnesly pěkné odměny 
– hračky i knihy. Velkým zážitkem 
byla také jízda na poníkovi. Děti 
i dospělé pak velmi zajímala ukáz-
ka práce psů vojenské policie, kte-
ří předváděli, jak dokážou vyhledat 
výbušniny. 

Odpoledne se velmi vydařilo, 
těšíme se na další akci – oslavy 
250. výročí obce, na nichž se sejde-
me 30. a 31. října.

Božena Bacílková
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Program Září 2010

NABÍZÍME TENTO PROGRAM 

Pro děti:

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

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

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

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

každé úterý odpoledne
Tvořeníčko pro děti od 3 let

každou středu odpoledne
Angličtina pro děti od 3 let

každé úterý dopoledne
Hrajeme si s angličtinou aneb anglicky hravou formou 
pro děti od 3 let

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

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

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

každý pátek dopoledne 
Miminkoviny pro maminky s dětmi od narození do 1 roku

Pro dospělé:

každé úterý v podvečer
Angličtina pro dospělé – pro začátečníky, mírně pokročilé 
i pokročilé

každý čtvrtek dopoledne
Cvičení na míčích s hlídáním dětí

každý čtvrtek odpoledne 
Cvičení pro těhotné s hlídáním dětí

každé úterý dopoledne
Pilates s hlídáním dětí

každý čtvrtek v podvečer
JÓGA neboli relaxační cvičení

každý pátek dopoledne
Miminkoviny – pro maminky s dětmi od narození do 1 roku

Příležitostné hlídání dětí od pondělí do pátku 9 - 12 h
(nutná rezervace předem!):

Děti budou hlídány „tetou“ s pozitivním přístupem k dětem; děti 
si budou moci nejen hrát, ale bude pro ně připraven i program 
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 novinky / akce v programu:

6. 9. - 10. 9.
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MC PARNÍČEK

Hernu máme otevřenou:
ÚT   9.00 - 12.00 14.00 - 18.00
ST            --- 14.00 - 18.00
ČT 9.00 - 12.00 14.00 - 18.00

Většina programu bude mít zdarma vstupné.

12. 9. od 14.00 do 17.00 hodin
ODPOLEDNE PRO MC PARNÍČEK
- zábavné odpoledne pro rodiče s dětmi

15. 9. od 15.00 do 15.30 hodin
INFORMATIVNÍ SCHŮZKY
- Taneční školička a Angličtina pro děti od 3 let s Erikou

každé pondělí od 15 a 16 hodin
HRAVÉ CVIČENÍ s hudbou a náčiním pro děti
ve věku 4 až 6 let

každé úterý od 9.30 hodin
HRAVÉ CVIČENÍ s hudbou a náčiním pro děti
ve věku 2 až 4 let

každé úterý od 9.30 hodin
ANGLIČTINA PRO DĚTI HRAVOU FORMOU

každé úterý od 10.30 hodin
PILATES s hlídáním dětí

každé úterý od 16.30 hodin
TVOŘENÍČKO – tvoření pro děti od 3 let

každé úterý odpoledne a středa dopoledne
HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA

každá středa od 15 a 16 hodin
TANEČNÍ ŠKOLIČKA pro děti od 3 do 6 let

každá středa odpoledne
ANGLIČTINA PRO DĚTI starší 3 let

každý čtvrtek od 9.30 hodin
HRAVÉ CVIČENÍ s hudbou a náčiním pro děti 
ve věku 1,5 až 2,5 let

každý čtvrtek od 10.30 hodin
CVIČENÍ NA MÍČÍCH s hlídáním dětí

každý čtvrtek od 16.00 hodin
CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ

každý čtvrtek od 19.00 hodin
JÓGA NEBOLI RELAXAČNÍ CVIČENÍ

každý pátek od 10.00 hodin
MIMINKOVINY – setkání maminek s dětmi do 1,5 roku

pondělí 4. 10. až středa 6. 10.
PŘÍJEM VĚCÍ DO BAZÁRKU dětského oblečení a potřeb

čtvrtek 7. 10. až pátek 8. 10.
PRODEJ VĚCÍ V BAZÁRKU dětského oblečení a potřeb

sobota 16. 10.
BRAMBORIÁDA

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

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

Specializovaný obchod s růžemi
Kontejnerované růže za 90 Kč
– každou sobotu.
Přerov n. L. – viz fi alové ukazatele v obci.

Prostokořenné sazenice objednávejte do 
konce září na: www.obchodsruzemi.cz
Zasíláme v říjnu na dobírku.
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         Mateřské centrum Parníček zve
        všechny děti i dospělé na

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
od středy 1.9. do pátku 3.9.

a od pondělí 6.9. do pátku 10.9.
v době otevření MC Parníček (viz program).

Přijďte se v době dnů otevřených dveří podívat do našeho 
Mateřského centra. Vstupné bude (až na výjimky uvedené 
v programu) zdarma. Můžete si prohlédnout hernu i ostatní pro-
story, přijít si s dětmi zacvičit, něco si vytvořit či se podívat na 
hodinu angličtiny hravou formou. Pro dospělé pak nabízíme různé 
typy cvičení – pilates, cvičení na míčích. Nezapomněli jsme ani na 
ty nejmenší – pro rodiče s miminky jsou připraveny každý pátek 
dopoledne miminkoviny.

Mateřské centrum Parníček nabízí

Taneční školičku
pro děti od 3 do 6 let každou středu

od 15 do 16 hodin
v době otevření MC Parníček (viz program).

Máte zájem, aby se Vaše dítě naučilo pohybovat do rytmu?
Neváhejte a přihlaste jej do taneční školičky, kterou nabízíme

v našem MC od září 2010.
Výuka bude probíhat pod vedením zkušené cvičitelky Terezy 

Tomanové, jež provozuje taneční školu v Nymburce Easy Dance 
2000 (www.easydance2000.cz). 

Kurzovné za pololetí bude cca 1.250 Kč.
Úvodní (informativní) hodina se uskuteční ve středu 15.9.2010 

od 15.30 hodin v tělocvičně MC Parníček.

Mateřské centrum Parníček
za fi nanční podpory Města Lysá n.L.
zve srdečně všechny děti a dospělé

do letního kina v Lysé n.L. na

Odpoledne pro Parníček
v neděli 12.9.2010 od 14 do 17 hod.

PROGRAM
uváděný Janem Petrášem:
od 14.00 hodin:
- vystoupení dětí z MC Parníček
- vystoupení dětí cvičících aerobic
- soutěže pro děti
od 16.00 hodin:
- divadelní představení
Studia Damúza s pohádkou
Dlouhý, Široký a Bystrozraký

DÁLE NA VÁS ČEKÁ:
- odměna pro děti za soutěže
- skákací nafukovací hrad, poník
- občerstvení – teplé a studené
nápoje a také něco malého na zub
Vstupné:
50 Kč/dítě
(v ceně je zahrnuta účast na soutěžích, odměna a zhlédnutí 
divadla)
25 Kč/dítě
(v ceně je zahrnuto zhlédnutí divadla)

Jistě mi 
dáte za 
pravdu, že 
v Lysé nad 
Labem se 

žije velmi dobře. Aby se nám tu žilo 
ještě lépe, rozhodli jsme se založit 
LyMuzýnu. 

Nejde o klub automobilových ve-
teránů, jak by se mohlo zdát, ale 
o občanské sdružení s cílem nabíd-
nout lidem z našeho regionu mož-
nost seberealizace v uměleckých 
směrech. Chceme vytvořit prostor 
pro pořádání kurzů pro děti i dospě-
lé, pro ty, kteří by si rádi zkusili po-
hrát s některým z uměleckých obo-
rů, případně své nadání rozvinuli 
pod vedením profesionálních lek-
torů v časově nenáročných kurzech.

A proč LyMuzýna? Pod tímto ná-
zvem se skrývají Lyské múzy- Mú-
zické centrum v Lysé nad Labem – 
Dveře umění dokořán ... a to oprav-
du pro všechny. 

LyMuzýna startuje...
LyMuzýna startuje koncem září. 

Zatím nabízíme tyto kurzy:
• Muzicírování pro předškoláky
• Hra na zobcovou fl étnu
• Techniky kresby pro dospělé
• Sebepoznání pomocí arteterapie
• Příprava k přijímacímu řízení 
 z hudební teorie
• Hrátky s drátky

Podrobnější informace o připra-
vovaných kurzech najdete na na-
šem webu www.lymuzyna.cz. 

Uvítáme spolupráci s lyskými or-
ganizacemi i s potencionálními lek-
tory. Velmi vítány jsou také případ-
né náměty na další zajímavé kurzy. 

Budeme rádi, pokud nás kon-
taktujete a pomůžete nám vytvo-
řit naše a Vaše múzické centrum,
tel.: 723 761 630, e-mail: 
info@lymuzyna.cz

Tak nám držte palce, ať LyMuzý-
na vyjede šťastně na svou první 
cestu.

A. Švejdová

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

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

 jazykové kurzy
 překladatelsko–tlumočnický servis
 Výuka probíhá hravou formou (hry, písničky, básničky, soutěže, tanečky, 

malování …). První 2 hodiny zkušební, vhodné pro děti od 4 let.

!!!Výhodné akce pro školní rok 2010/2011!!!
• PŘIVEĎ KAMARÁDA → UŠETŘÍŠ STO KORUN!
• RODINNÉ SLEVY – DRUHÝ A KAŽDÝ DALŠÍ ČLEN 
 RODINY UŠETŘÍ 10% Z POLOLETNÍ CENY KURZU!
• VĚRNOSTNÍ – PŘI POKRAČOVÁNÍ VE STUDIU UŠETŘÍ 
 STUDENT ZA KAŽDÝ NÁSLEDUJÍCÍ ŠKOLNÍ ROK 100 KČ! 

Začátek kurzů: září 2010! 
Bližší informace:
AJ- kontaktní osoba: Mgr. Petr Otradovský,
tel.: 728 678 993, e-mail: p.otradovsky@seznam.cz

NJ, RJ, FJ, IJ, ŠJ, ČJ pro cizince a aj pro děti 
– kontaktní osoba: PhDr. Dana Papáčková, tel.: 325 551 882,
602 620 151, e-mail: d.papackova@seznam.cz

Ceny: dospělí 90 Kč/hod., studenti a žáci II. stupeň 
70 Kč/hod, I. stupeň 60 Kč/hod., předškoláci 50 Kč/hod., 
senioři 40 Kč/hod., individuální výuka 300 Kč/hod. 
      
Kurzovné se platí na půl roku dopředu.

V případě zájmu vyplňte přihlášku na zadní straně a odevzdejte v knih-
kupectví „Cesta“ u Plusu nebo v prodejně prádla proti poliklinice v Masarykově 
ulici. Případné další Vaše dotazy rádi zodpovíme na výše uvedených e-mailových 
adresách.

ANGLIČTINA   NĚMČINA   
FRANCOUZŠTINA   ŠPANĚLŠTINA   
ITALŠTINA   RUŠTINA   ČEŠTINA
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MUDr. EVA SKALICKÁ
PRAKTICKÁ A INTERNÍ LÉKAŘKA

Komenského 1534 (budova ZŠ Komenského), Lysá n. L.
V souvislosti s rozšířením ordinačních hodin

přijímáme do péče nové pacienty.

ORDINAČNÍ HODINY

   PO 730 - 1230 1300 - 1500 odpolední hodiny pro objednané pacienty
   ÚT 730 - 1230 1300 - 1500 odpolední hodiny pro objednané pacienty
   ST      ------------ 1200 - 1800

   ČT 730 - 1230       -------------
   PÁ 730 - 1230       -------------

TEL.: 325 551 948

Telefonické konzultace dětských lékařů

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

MUDr. Chocholová    
 tel. 606 840 451

MUDr. Matasová        
 tel. 607 746 211

 (po ordinačních hodinách)

Pro registrované pacienty těchto lékařů: 

Všední dny:  
17.00 - 22.00 hodin

Sobota, neděle a svátek: 
8.00 - 20.00 hodin

Út 7.9. MUDr. Matasová
St 8.9. MUDr. Čerňanská
Čt 9.9. MUDr. Dáňová
Pá 10.9. MUDr. Čerňanská
So 11.9. MUDr. Čerňanská
Ne 12.9. MUDr. Čerňanská
Po 13.9. MUDr. Čerňanská
Út 14.9. MUDr. Matasová
St 15.9. MUDr. Chocholová
Čt 16.9. MUDr. Dáňová
Pá 17.9. MUDr. Čerňanská
So 18.9. MUDr. Matasová
Ne 19.9. MUDr. Matasová
Po 20.9. MUDr. Čerňanská

Út 21.9. MUDr. Matasová
St 22.9. MUDr. Chocholová
Čt 23.9. MUDr. Dáňová
Pá 24.9. MUDr. Matasová
So 25.9. MUDr. Dáňová
Ne 26.9. MUDr. Dáňová
Po 27.9. MUDr. Čerňanská
Út 28.9. MUDr. Matasová
St 29.9. MUDr. Chocholová
Čt 30.9. MUDr. Dáňová
Pá 1.10. MUDr. Dáňová
So 2.10. MUDr. Chocholová
Ne 3.10. MUDr. Chocholová

Zveme Vás na přednášku
Nadi Janásové

Základy klinické výživy – výživa 
zdravých a nemocných klientů

ve čtvrtek 9. 9. 2010 od 19 hodin
v romském centru

O b č a n s k é 
sdružení Semi-
ramis, které po-
skytuje sociál-
ní služby v ob-

lasti protidrogové prevence ve Stře-
dočeském, Královéhradeckém a Li-
bereckém kraji, spustilo nedávno 
nové webové stránky organizace. 
Mají informovat, ale také pomáhat. 

Jejich součástí je totiž také on-li-
ne poradna formou chatu. Odborní 
pracovníci sdružení se snaží v nej-
kratším možném čase zodpovědět 
dotazy týkající se drogové proble-
matiky.

„Naším záměrem bylo, aby web 
fungoval nejen jako přehledné kon-
taktní rozhraní pro všechny zájem-
ce o činnost sdružení a protidrogo-
vou prevenci vůbec, ale aby nabídl 
i užitečné rady všem, kdo je potře-
bují,“ uvedl mluvčí Semiramis o.s. 
Ondřej Urbanec.

Otázky i odpovědi se zobrazí na 
stránkách www.os-semiramis.cz. 
Služba je samozřejmě určena jen 
těm tazatelům, kteří s tímto druhem 
komunikace nemají žádný problém 
nebo píší anonymně. Ostatní mohou 
použít pro své dotazy a problémy e-
mail, který nikde zveřejněný nebude. 

Posláním Semiramis o.s. je posky-
tovat kvalitní a odborné služby oso-
bám ohroženým užíváním návyko-

Občanské sdružení Semiramis na 
webu nabízí drogovou poradnu  

vých látek formou terénních, am-
bulantních a poradenských progra-
mů. V současné době provozuje tyto 
služby:

Centrum primární prevence po-
skytuje služby specifi cké primární 
prevence rizikového chování a pů-
sobí zejména na II. stupních základ-
ních škol na Nymbursku, Praze-vý-
chod, Kolínsku, Mělnicku, Mlado-
boleslavsku, Hradci Králové a Jičí-
ně. 

K-centrum Nymburk a K-cent-
rum Mladá Boleslav jsou nízkopra-
hová zařízení pro uživatele nealko-
holových drog a jejich blízké okolí. 
Zabývají se minimalizací rizik vyplý-
vajících z užívání drog.

Centrum terénních programů 
vyhledává problémové uživate-
le drog přímo v ulicích měst. Pro-
střednictvím práce s nimi a také 
prostřednictvím sběru odhozené-
ho injekčního materiálu přispívá 
k ochraně veřejného zdraví. V sou-
časné době působí v 15ti městech 
Středočeského kraje. 

Centrum drogových služeb ve vě-
zení pracuje s uživateli drog ve výko-
nu trestu a po propuštění s cílem vrá-
tit je do normální společnosti.  

Kontakty na všechny progra-
my najdou zájemci na stránkách
www.os-semiramis.cz.

(eco)

TIP PRO DÁMY
Trápí Vás opakované

vaginální mykózy?

Enzymový lék Wobenzym
posiluje oslabenou imunitu,

omezuje opakování vaginálních mykóz.
Doporučená doba užívání 10 týdnů. 

Začněte užívat včas. Více na:

www.wobenzym.cz
Wobenzym je tradičním lékem 

z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
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Ihned po vzniku prvních mimo-
řádných událostí, způsobených ma-
sivními rozlivy vodních toků po bles-
kové povodni v severní části Čech, 
byly nasazovány k záchranným pra-
cím jednotky požární ochrany a další 
složky IZS.  Prostřednictvím ústřed-
ní koordinace byly zapojeny hasič-
ské povodňové odřady z HZS - hl. m. 
Prahy, Středočeského, Královéhra-
deckého a Moravskoslezského kra-
je a některé jednotky sborů dobro-
volných hasičů obcí.  Mezi 220 nasa-
zenými jednotkami PO byla jednot-
ka Sboru dobrovolných hasičů naše-

ho města (JSDH Lysá n. L.).
V sobotu 7. 8. po půl druhé odpo-

ledne jsme vyjížděli na výzvu Sekto-
rového operačního a informačního 
střediska HZS Mladá Boleslav vy-
žádanou technikou na stanici HZS 
Mladá Boleslav, odkud vyjel odřad 
na pomoc do Libereckého kraje. 
JSDH Lysá vyjela dopravním auto-
mobilem Ford Tranzit s člunem Ma-
rine 16Y a gumovým raftem v poža-
dovaném počtu 6 hasičů, společně 
s JSDH Byšičky, která vyjela do-
pravním automobilem Avia s člu-
nem Vari v počtu 3 hasiči.

Následně vyjela na přímou ur-
gentní telefonickou výzvu Operační-
ho a informačního střediska MV-Ge-
nerálního ředitelství HZS ČR v Pra-
ze také naše speciální osmikolo-
vá Tatra 815 8x8 ve vyžádaném po-
čtu 3 hasiči s tím, že bude nasazena 
na evakuaci obyvatel ze zatopených 
oblastí, kam pro silný proud vody 
není možno povolané čluny vůbec 
nasadit. Evakuace odtud byla mož-
ná pouze těžkou technikou (brodě-
ním) nebo vrtulníky. Naše Tatra 815 
8x8 byla ihned po příjezdu do Liber-
ce operačním střediskem nasazena 

k evakuaci osob v obci Hrádek nad 
Nisou, kde ve spolupráci se skupi-
nou složenou z 2 členů místní JSDH 
Hrádek n. N. a 1 příslušníka - lez-
ce jednotky HZSP SŽDC Liberec 
(drážní hasiči) prováděla evakua-
ci osob z prvních pater zatopených 
domů. Výška vody v místě zásahu 
dosahovala cca 130-150 cm. Tat-
rou jsme vždy najeli k domu, z hor-
ní plošiny jsme přistavili nastavovací 
žebřík k oknům v patře a odtud jsme 
zachraňovali lidi… Takto bylo na-
ším hasičským speciálem - vozidlem 

O hasičích z Lysé při povodních na severu Čech

Počtem šedesátsedm výjezdů Jed-
notky Sboru dobrovolných hasičů
Lysá nad Labem bylo zakončeno 
první pololetí roku 2010. V průmě-
ru to znamená 2,5 výjezdu za týden. 
K požáru jsme vyjížděli 27x. Do-
pravních nehod bylo 17.

Odstranění sněhu a rampouchů 
ze střech bylo 5. Jednou jsme zasa-
hovali při úniku ropných látek při 
proražení palivové nádrže. Zdra-
votnické záchranné službě jsme po-
máhali 6x s transportem pacienta. 
V jednom případě jsme spolu s Po-
licií ČR pátrali po pohřešované oso-
bě. Jeden zásah se odehrál při čerpá-
ní vody ze zatopeného sklepa. Volá-
ni jsme byli také k otevírání čtyř bytů 
a k 5 zásahům na odstranění překá-
žek na silniční komunikaci.

Nejvíce, samozřejmě, zasahujeme 
v lyském katastru. Zde jsme zasaho-
vali 21x.

 Častým místem zásahu je silnice 
č. 272 – Benátky nad Jizerou – Čes-
ký brod. Na této silnici máme na 
kontě 13 zásahů, z toho devět se sta-
lo v úseku od mostu přes Labe po 
obec Starý Vestec. Do Milovic jsme 
byli tento půlrok vysláni pouze 8x. 
Nejdále jsme zasahovali v Draheli-
cích, 3. ledna, při požáru chaty. 

 Nejčastěji se vyjíždělo mezi 16. – 
18. hodinou, a to 15x. Ze dnů v týd-
nu, kdy jsme zasahovali, nejvíce vý-
jezdů připadá na pondělí (celkem 
15). V průměru na jedno svolání se 
nás sešlo deset a půl člena.

 Uvádím pro příklad tři zásahy:
 Ve čtvrtek 11. března 2010 krát-

ce po jedenácté hodině je jednotka 
SDH Lysá n. L. povolána k technic-
ké pomoci – úniku nafty z proražené 
nádrže u kamionu. Událost se stala 
na silnici číslo 272 v úseku Lysá n. L. 
– Starý Vestec. Z prasklé nádrže ná-
kladního automobilu vytékala nafta, 

ta byla zachycována do sběrné ná-
doby a přelévána do plastových ba-
relů. Okolí bylo zasypáno sorbetem. 
Po příjezdu jednotky HZS Nymburk 
se podařilo provizorně trhlinu zale-
pit speciálním tmelem a započalo se 
s přečerpáváním paliva. Znečištěný 
sorbet se uložil do sudů a byl odve-
zen k ekologické likvidaci. Zásah tr-
val bezmála dvě hodiny a zúčastnilo 
se ho 9 našich členů.

 Kdo ze zasahujících hasičů otálel 
se sobotním obědem, najedl se až ve 
dvě hodiny odpoledne. Dne 29. květ-
na 2010 ve 12 hodin je naší jednotce 
vyhlášen poplach. Po železniční tra-
ti do Mělníka právě projela souprava 
s hořícím vagónem. Na úseku od za-
stávky Dvorce po 341,5 km ve směru 
na Otradovice je hlášeno hned něko-
lik ohnisek požáru. Vyjely tři cisterny 
s 13 členy zásahové jednotky. Pomo-
cí vodních proudů a ženijního nářa-
dí se ohniska podařilo ve 13.30 ho-
din zlikvidovat a jednotka se mohla 
vrátit domů.

Hrozivě vypadalo hlášení k výjez-
du jednotky SDH Lysá n. L k hro-
madné dopravní nehodě několika 
osobních vozidel se zraněním osob 
na dálnici D11. Na 23 km dálni-
ce ve směru na Hradec Králové do 
sebe zezadu narazilo pět automobi-
lů. Na místo postupně dorazily po-
sádky tří vozidel Zdravotnické zá-
chranné služby Nymburk, Dálniční 
oddělení Policie ČR Poříčany, Ha-
sičský záchranný sbor Nymburk, 
Sbor doborovolných hasičů Lysá 
nad Labem a Hasičský záchranný 
sbor Stará Boleslav. Kolona aut stá-
la už na 19. kilometru. Všichni řidiči 
věděli, že se něco děje, ale jen málo 
z nich nechávalo střední jízdní pruh 
volný pro průjezd vozidel složek In-
tegrovaného záchranného systé-
mu. Kolona byla tak zahuštěna, že 

Zásahy lyských hasičů za 1. pololetí roku 2010

ani ti, kteří chtěli, nemohli se svým 
vozidlem uhnout ke straně. Po pří-
jezdu na místo plní naše jednotka 
příkazy velitele zásahu a provádí 
na vozidlech protipožární opatření 
a uniklé kapaliny zasypává sorbe-
tem. Současně označuje místo do-
pravními kužely a usměrňuje pro-
voz do odstavného pruhu. Na místo 
se dostavila Správa a údržba silnic 
a dálnic Poříčany, která místo do-
pravní nehody označila. Po dohodě 
s velitelem zásahu se jednotka vrací 
na základnu.

Jiří Ziegelheim,
SDH Lysá nad Labem

Pokračování na str. 20
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Pokračování ze str. 19

Zdenka Černá 
e-mail: zdenka-cerna@volny.cz

mobil: 731 457 359

ÚČETNICTVÍ
DAŇOVÁ EVIDENCE

Tatra 815 8x8 – zachráněno ze zato-
pených domů 31 lidí! 

V neděli ráno 8. 8. byla po urgent-
ní záchranné akci jednotka odeslána 
velitelem zásahu zpět na základnu.

Další dny v následujícím týdnu se 
naše jednotka podílela dopravním 
automobilem Ford Tranzit s náklad-
ním přívěsem na každodenní dopra-
vě humanitární sbírky věcné pomo-
ci pořádané Městským úřadem Lysá 
nad Labem. Po dohodě paní mís-
tostarostky s krizovým štábem Li-
bereckého kraje byla pomoc odvá-
žena přímo do sídla krizového štábu 
obce Hrádek nad Nisou, do hasičské 
zbrojnice, kde byla veškerá materi-
ální pomoc soustřeďována a odkud 
byla distribuována potřebným, ať již 
v Hrádku n. N. či v okolních malých 
obcích…. Následující dva dny jsme 
vezli další část humanitární sbírky 
věcné pomoci do obce Česká Kame-
nice, kde bylo sídlo krizového štábu 
Ústeckého kraje.  Věcí bylo ten den 
tolik, že jely i dva osobní vozy říze-
né dalším členem našeho sboru a pa-
nem starostou.  

V pátek 13. 8. brzy ráno odjela 
skupina osmnácti (!) hasičů a dobro-
volníků (občanů), kteří si v zaměst-
nání vzali dovolenou, s naší techni-
kou do Hrádku nad Nisou na dvou-
denní čerpací práce. Po příjezdu 
jsme se nahlásili v krizovém štábu, 
odkud jsme odjeli pracovat do námi 
předem vytypované oblasti. Praco-
vali jsme v obci Dolní Suchá. Rozdě-
lili jsme se vždy na dvě skupiny tak, 
abychom měli potřebnou techniku 
nadosah. Jedna pracovala např. v 
č. p. 155, druhá naproti ve stejné uli-
ci. Jednalo se o rodinné domy - uve-
dené č. p. -  dům byl celý podsklepen, 
5 místností, vše bylo zaplavené vo-
dou a 30 cm nánosem bahna. Před-
chozí kolegové hasiči v týdnu spolu 
s armádou celý dům vyklidili a skle-
py odčerpali, avšak tuhé bahno, vrst-
va vysoká cca 30 cm, zůstalo. Po 
předchozích povodňových pracích 
jsme na tuto práci vybaveni. Víme, 
co přesně potřebujeme k tomu, aby 
bylo čerpání bahna účinné, a vše 
jsme vezli s sebou. Máme speciální 
vybavení - zejména elektrocentrály 
a kalová čerpadla, ale i další… Naše 
práce spočívala v tom, že jsme čer-
padlem dopravovali do sklepů vodu 
z řeky, vodou jsme provedli důklad-
né vymytí všech prostor od stropu 
přes stěny a podlahu. A touto vodou 
a košťaty jsme ředili bahno ve skle-
pě a čerpali ho pomocí kalových čer-
padel. Po našem odjezdu byly sklepy  

vyčištěny dočista až na dlažbu…
Přenocovali jsme v jedné ze tříd 

místní školy, kde byli ubytováni 
všichni zasahující - hasiči, armáda, 
dobrovolníci. Byla nám zde poskyt-
nuta strava a možnost se vysprcho-
vat. Také jsme zde předali do škol-
ní kuchyně 30 pytlů brambor, které 
jsme přivezli od nás z Polabí, dar od 
jednoho našeho člena. 

Ráno pokračovala naše činnost 
v obci Hrádek n. N., kde jsme čisti-
li sklepy od nánosu bahna ve třech  
domech - z toho byl jeden bytový 
(sklepní kóje), vynášeli vytrhané zni-
čené parkety, vymyli garáž... Poté 
jsme přejeli na místní statek, kde 
jsme pracovali v rozsáhlých sklep-
ních prostorech obdobným způso-
bem jako v předchozích domech… 

Práce jsme ukončili v sobotu 
14. 8. v půl osmé večer, následova-
lo sbalení materiálu, dotankování 
pohonných hmot ze zásob krizové-
ho štábu (zdarma) a odjezd do Lysé, 
kam jsme dorazili za tmy ve čtvrt na 
jedenáct.

Následující den, v neděli 15. 8. 
ráno, byl sraz ve zbrojnici k mytí 
všeho použitého materiálu, nářa-
dí, a vozidel a uvedení techniky do 
pohotovosti pro další zásahy. Svý-
mi zablácenými oděvy jsme “potě-
šili” naše manželky, ale co je to pro-
ti tomu, v jakém stavu jsou lidé a je-
jich domy v zaplavených oblastech…             

V obci Dolní Suchá, v ulici, kde 
jsme první den pracovali, jsme také 
rozdali část humanitární sbírky od 
občanů. Lidé se zprvu zdráhali si 
věci vzít s odůvodněním, že už jed-
nou „něco“ dostali, ať vyjde na kaž-
dého…, ale pak si rádi vzali vše po-
třebné od vás, občanů. Však jste vy, 
kterým není lhostejný osud povod-
ní postižených lidí, viděli v garáži 
Městského úřadu, kolik potřebného 
se zde každý den soustředilo!  Veli-
kou radost lidem udělala např. tako-
vá maličkost, jako jsou šňůry a ko-
líčky na prádlo - to si my nezaplave-
ní tady ani nedokážeme představit, 
že můžeme potěšit i takovou “hlou-
postí“…    Všem dárcům věcí do hu-
manitární sbírky máme vyřídit velké 
poděkování!

A ještě malý dodatek:
Abychom to „neměli tak jednodu-

ché“…, naše dopravní vozidlo Ford 
Tranzit, kterým jsme vozili každo-
denně humanitární pomoc, a kte-
ré se vracelo v pátek večer s někte-
rými členy do Lysé na vystřídání (šli 
do práce), mělo u Mladé Bolesla-
vi na dálnici poruchu. U vozu, který 

má najeto jen 50 tis. km došlo k zá-
vadě na napínáku řemenu. O pomoc 
žádaný značkový servis nám v té si-
tuaci nepomohl, neposkytl “ten pra-
vý očekávaný servis”, a tak jsme mu-
seli vozidlo nechat odtáhnout na ha-
sičskou stanici do Mladé Boleslavi, 
odkud bylo druhý den dopraveno do 
servisu. Jelikož ale vadný díl nemě-
li skladem, bylo nutné jej objednat 
a tak vozidlo další dny stálo v MB vy-
řazené z provozu. Pro posádku za-
jel náš jeden náš obětavý člen autem 
z domova…

K dopravě tolik potřebných věcí 
humanitární sbírky následující den 
byl paní místostarostkou “náhodou” 
osloven a vyšel vstříc opět jeden náš 
člen výjezdové jednotky vozidlem fi r-

my Dům keramiky Lysá nad Labem 
- Litol. Sbírka byla ještě pozdě večer 
naložena tak, aby brzy ráno mohla 
vyjet do hor…

Z dvoudenní pomoci na severu 
Čech jsme se všichni vrátili unave-
ní, ale s dobrým pocitem, že jsme zde 
byli nápomocni a užiteční. Ochotně 
jsme zde pracovali v době svých do-
volených bez nároku na jakoukoliv 
odměnu v duchu hasičského hesla 
„Bližnímu ku pomoci“!     

Více podrobných informací na-
jdete na našich webových strán-
kách www.hasicilysa.cz. Fotografi e 
na:  http://romanlitol.rajce.idnes.cz/
Dolni_Sucha_a_Hradek_n.N._po-
vodne_2010/

Hasiči Lysá n. L. (R.Z.)
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Netopýří
noc

Město Lysá n. L.,
Česká společnost
pro ochranu netopýrů  
& ZO ČSOP Nyctalus

Sraz zájemců je v pátek
10. září 2010 v 19 hodin
ve staré radnici na Husově náměstí
K vidění budou živí netopýři. Po malé přednášce vyrazíme 
s ultrazvukovým detektorem na průzkum do terénu.

zvou zájemce
o noční život na

Po propršených srpnových dnech 
závěru 31. týdne roku, kdy v pod-
statě většinu obyvatel a území Li-
bereckého a Ústeckého kraje citel-
ně poškodil vodní živel, byla namís-
tě nejprve materiální pomoc obča-
nům. Držíc se přísloví „Kdo rychle 
dává, dvakrát dává“ vyhlásilo naše 
město materiální sbírku na pomoc 
postiženým povodněmi od úterý 
10. srpna do pátku srpna třinácté-
ho. A tak jsme každý den od osmé 
do osmnácté hodiny mohli přinášet 
do garáže městského úřadu bale-
nou pitnou vodu, desinfekční a čis-
ticí prostředky, posléze též trvanlivé 
potraviny, zdravotní pomůcky, „za-
hradnické“ nářadí …, ale na dotaz 
krizového štábu z České Kameni-
ce: „A kolik jste vybrali oblečení?“ 
jsme sortiment rozšířili i o tako-
vý artikl + gumáky, matrace apod. 
Perfektně zafungovala spolupráce 
s krizovými štáby jednotlivých krajů, 
a také tradičně spolehlivá spoluprá-
ce s hasičským sborem našeho měs-
ta, díky kterému bylo možné každý 
den zavézt sebrané věci na místa nej-
větší nouze. Nebýt Vaší pomoci, ne-
mohli jsme dvakrát dopravit náklad 
do České Kamenice a dvakrát do 
Hrádku nad Nisou!, sídel krizových 
štábů jednotlivých krajů. 

V průběhu týdne se do sbírky za-
pojila též Farní charita iniciativou 
lyské ředitelky pí. Labutové. S její 
pomocí a posléze i členů její rodiny 
byla část sbírky (oblečení, obuv, po-
vlečení …) rozvezena do České Ka-
menice a následně dopravena do 

Na pomoc postiženým povodněmi
Rumburka a též přímo do Liberce na 
oblastní středisko Farní charity.

Vedení města se na své pravidel-
né úterní poradě (10. 8.) rozhod-
lo poskytnout postiženým další po-
moc zakoupením vysoušečů z pro-
středků sociálního fondu v částce 
80 tis. Kč. Výkonných šest kusů vy-
soušečů je právě teď opět v hasič-
ském fordu a povezou se (samozřej-
mě se smlouvou o zápůjčce) vždy po 
dvou kusech na výpomoc do obce 
Heřmanice a dále vypomohou měs-
tům Raspenava a Hrádek n. Nisou. 

V této souvislosti není od věci 
zmínit koncert Václava Hudečka 
a Pellant Collegia dne 4. září, kdy 
spolupořadatel – dnes lyský občan 
– rodák z Frýdlantu v Č., po dohodě 
s ostatními pořádajícími hodlá vy-
hlásit fi nanční sbírku v rámci vy-
stoupení na pomoc rodnému měs-
tu. Bližší informace v tuto chvíli 
nevím, ale až budeme pročítat tyto 
řádky v zářijových Listech Města 
Lysá n. L., jistě budeme vědět, zdali 
byl tento nápad úspěšný. 

Vy všichni, kteří jste byli výše uve-
denému jakkoliv nápomocni a „při-
ložili jakýmkoliv způsobem ruku 
k dílu“, přijměte poděkování vede-
ní města za iniciativu, porozumě-
ní a ochotu nezištně pomoci. A ci-
tát na konec: „Chtějí-li všichni hrát 
první housle, nedá se žádný orchestr 
dohromady. Važ si proto hudebníka 
na svém místě.“ Vážíme si Vás všech 
a děkujeme Vám.    

 Za Město Lysá n. L.
Marcela Chloupková

Dobrovolní hasiči z Lysé nad 
Labem, Byšiček a Vestce absolvo-
vali třídenní společný odborný vý-
cvik na vodě.

Výcvik se konal již tradičně 
v kempu Obora u Veltrus. Odbor-
ným garantem výcviku bylo Sdru-
žení záchranářů Help in Danger 
z Milovic.

Zkušení lektoři, vodní záchra-
náři, připravili pro hasiče bohatý 
program. Cvičila se činnost na 
vodní hladině a výuka první po-
moci. Proběhla intenzivní výuka v 
ovládání člunů na klidné hladině i v 
proudu, záchrany tonoucího s po-
můckami a dalších dovedností na 
vodě. Výuka první pomoci byla za-

měřena na možná zranění při auto-
nehodách, popáleninách a procvi-
čování resuscitace.

Na závěr soustředení proběhlo 
noční cvičení simulované nehody 
v plavební cestě. Jednalo se o zá-
sah při převrácení raftu se čtyřmi 
pasažéry. Situace byla ztížena tím, 
že jeden z pasažérů hovořil pouze 
německy, druhý byl v bezvědomí 
a třetí byl unášen proudem. Čtvr-
tého plavce nahradila fi gurína 
simulující utonulého. Ta byla 
následně vyhledána sonarem 
a vyzvednuta přivolanými potá-
pěči.

Jiří Zima,
SDH Lysá nad Labem

Veltrusy 2010
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Stává se již tradicí, že koncem 
června se sjíždějí senioři z celého 
okresu na soutoku Labe a Cidliny. 
I letos zde čekalo seniory příjem-
né prostředí, bezvadná hudba TOX 
z Poděbrad a výborné pohoštění.

Počasí i nálada byla výborná, 
všichni se dobře bavili. Pečovatelky 

Setkání seniorů na Cidlině 24. 6.

Rok se sešel s rokem, nastal letní čas,
my všichni na Cidlině sešli jsme se zas.
My z Lysé nad Labem jsme sem přijeli,

abychom se tu dobře poměli.
Soutěž nás tu nelehká čeká,

slova různá nám byla zadána,
aby se v našich verších zjevila.

Jak však rychle najít k těmto slovům rým?
Trochu se zamyslím, chvilku přemýšlím

a pak už mě napadá rým:
Dnes Honzíkové svátek slaví,

tak jim všichni přejem hodně radosti a zdraví.
Šneček svůj domeček na zádech si nese,

na zahrádce se to všechno před ním třese.
My pod stromy si sedíme,

na špekáčky už moc se těšíme.
Jsou pěkně opečené, pití dobře vychlazené, je nám hezky po těle,

že bychom si teď s balónem zahráli, přátelé?
Nevím, jak by to však dopadlo, tak si raději posedíme,

hezké písničky si zapějeme, při tanečku vesele si poskočíme,
na všechny kolem se pěkně usmějeme,

pečovatelkám a organizátorům tohoto setkání
hezky a od srdce poděkujeme.

Už dnes moc se všichni těšíme,
že za rok na Cidlině se opět sejdeme.

z celého okresu měly plné ruce prá-
ce a moc se snažily uspokojit přání 
seniorů.

Součástí tohoto setkání byla 
i soutěž - složení básničky na daná 
slova: Honza, šnek, balón, dome-
ček, špekáček a Cidlina. Sešlo se 
devět básniček a toto je jedna z nich.

Zvláštní poděkování patří celému kolektivu pracovníků Pečovatelské 
služby v Lysé nad Labem pod vedením paní Věry Součkové.

Alena Hradecká, seniorka Klubu důchodců Lysá n. L.

Chtěli byste se podívat do Ja-
ponska? Nám se to s 15 děvčaty 
18. června 2010 podařilo a zvlád-
li jsme to v rekordním čase patnác-
ti hodin tam i zpět. Navštívila nás 
paní spisovatelka Ivona Březino-
vá s dcerou Veronikou, jejímž vel-
kým koníčkem je vše, co se týká Ja-
ponska. Ta se s námi o své rozsáhlé 
a nepřeberné znalosti podělila. Na 
promítacím plátně jsme celé Japon-
sko procestovali - povídali jsme si 
o tradicích, kultuře, školství, zá-
jmech mladých lidí, oblékání, líčení 
a v neposlední řadě také o jídle. Při 
povídání o jídle nás přepadl hlad, 
a tak jsme se pustili do výroby su-
shi, které k Japonsku neodmysli-
telně patří. Je snad samozřejmostí, 
že jsme povečeřeli s pomocí hůlek. 
A jelikož jsme v knihovně, tak 
jsme nezapomněli na to nejdů-
ležitější – na knihy. Prohléd-

li jsme si knihy nejen o Japon-
sku, ale také přímo japonské kni-
hy a abychom se v nich alespoň 
trochu orientovali, vrhli jsme 
se na učení japonských písmen. 
S vypětím sil jsme zvládli napsat 
každá své jméno a tak jsme čtení 
knih v originále přenechali Veroni-
ce. Ta se svého úkolu zhostila velmi 
dobře, ale my jsme se bez překla-
du neobešli. Také jsme zhlédli ně-
kolik japonských pohádek, při kte-
rých se nám podařilo usnout. Ne-
divte se, kdybyste procestovali Ja-
ponsko během několika hodin jako 
my, tak byste byli taky unavení.

Ráno jsme posnídali a probra-
li naše zážitky z cest po Japonsku 
a v devět hodin jsme se vyda-
li domů. Protože všude dobře, ale 
doma nejlépe…

Jitka Koníčková,
Městská knihovna Lysá n. L.

Japonská pyžamová párty

Měsíc červen, předprázdnino-
vý měsíc, bývá poznamenán u kaž-
dého z nás povšechným  kvapem 
- všechno stihnout před dovolenou, 
pak o prázdninách odpočívat. U nás 
na zámku to ale neplatí.

I když začátek prázdnin přine-
sl neúměrné teploty, že bylo nejlé-
pe prodlévat v kamenných prosto-
rách zámku, naše aktivity neuticha-
ly. Zručné ruce našich klientů na er-
godílně vyráběly zajímavé výrob-
ky, které se prodávaly na Šporkov-
ských slavnostech. Neustával ná-
cvik „Šporkovjanky“, která se vám 
předvedla rovněž na zmíněných 
slavnostech. Společně jsme se lou-
čili se svobodou naší milé sociální 
pracovnice Markétky, která je teď 
už váženou mladou paní.

Zvlášť vydařenou akcí byla ná-
vštěva poutavých míst našeho měs-
ta. Pokochali jsme se nejen socha-
mi u kostela, ale i kostelním interi-
érem. Líbilo se nám na Františku 
a ocenili jsme rekonstrukci Masary-
kovy ulice. Neopomenuli jsme vla-
kové nádraží s kresbami v podcho-
du, tvořenými i našimi dřívějšími 
klienty a s překvapením zhlédli vý-
stavbu viladomů za tratí. Závěr na-
šeho putování byl v Penny marketu, 
kde si každý účastník dopřál podle 
svých možností.

Nejinak byla přijata i vycházka 
do zámeckého parku s výkladem 
k sochám a vegetaci, a samozřej-
mě návštěva broukoviště. Potěšili 
jsme se z návštěvy a programu zpě-
váka Richarda Adama a hlavně pak 
na Country odpoledni s táborákem 
a opečenými vuřty. Úspěšně jsme 
vystoupili na „Letní střevíčkové 

Zámecké noviny
slavnosti“ v překrásném Centru se-
niorů Mělník, pořádané k příleži-
tosti 10. výročí jeho otevření. Před-
váděli jsme dva modely dámských 
střevíčků, kabelku, vytvořenou za 
pomoci MŠ Dráček a SOŠ grafi c-
kého designu, a dámský přívěšek 
na krk pro mladou i starší genera-
ci. Předvádění samozřejmě dopro-
vázela Šporkovjanka. 

Ve druhé polovině prázdnin jsme 
se připravovali na Šporkovy slav-
nosti, kde se podílíme také jako po-
řadatelé, ale hlavně vystupujeme 
s naší Šporkovjankou. Úspěch za-
znamenali všichni účastníci oslav.

Nu a v září – stejně jako v každé 
škole, začíná naše Univerzita volné-
ho času, na kterou se moc těšíme. 
Při snesitelnějších venkovních tep-
lotách budou probíhat kuželkové 
turnaje a vždy v pondělí a ve středu 
odpoledne posezení v kavárně, se 
zpěvy a písněmi dříve narozených. 
Nebude chybět ani tanec! Všichni 
jste srdečně zváni!

MVDr. Jan Kořínek
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Městský úřad Lysá nad Labem, 
odbor životního prostředí vás v ná-
sledujících číslech seznámí s ne-
bezpečnými invazními druhy ple-
velných rostlin, které v současné 
době způsobují významné hospo-
dářské škody i škody na životním 
prostředí. 

Jak vyplývá z ustanovení § 3 
odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 
Sb. o rostlinolékařské péči a o změ-
ně některých souvisejících zákonů, 
v platném znění, je povinností 
všech - zejména vlastníků pozem-
ků nebo objektů, zjišťovat a ome-
zovat výskyt a šíření všech pleve-
lů. Na základě tohoto ustanovení 
MěÚ Lysá nad Labem pak v pří-
padě neplnění povinnosti zasílá 
vlastníkům výzvy ke sjednání ná-

pravy a v případě nedostatečného 
plnění uloží sankci a exekučně vy-
máhá povinnost. V případě invaz-
ních plevelných rostlin je přístup 
ještě přísnější a to zejména ve výši 
sankcí.

MěÚ Lysá nad Labem, jako 
místně příslušný orgán státní rost-
linolékařské péče pro celý správní 
obvod (všechny obce spadající pod 
Lysou nad Labem) v této věci pre-
feruje prevenci. Z tohoto důvodu 
se rozhodl základní problematiku 
vysvětlit na konkrétních druzích 
a jako první zvolil v našem obvo-
du nejnebezpečnější invazní druh 
– křídlatku.
•   Invazní druh není v našem území 
 původní. Zdomácněl a velmi 
 rychle se rozšířil do volné přírody 
 na úkor místních druhů a spole-
 čenstev
•  Křídlatka japonská (Reynoutria 
 japonica) – původní oblastí vý-
 skytu je Japonsko, Korea a Čína. 
 Od roku 1825 se ve střední Evro-
 pě pěstovala jako okrasná par-
 ková a medonosná rostlina. Roz-
 šířila se především na březích 
 vodních toků, v lužních a vlhkých
 listnatých lesích ale také na „čer-
 ných skládkách“. Křídlatka je vy-
 trvalá bylina s dlouhými, silnými
 a bohatě rozvětvenými podzem-
 ními oddenky. Lodyhy jsou přímé,
 v horní části větvené, často čer-

Nebezpečné invazní plevele – Křídlatka japonská

Za Lysou krásnější XXXVI.

 veně skvrnité a duté. Dorůstají 
 až do výšky 2,5 metru. Listy jsou 
 řapíkaté, podlouhlé až široce vej-
 čité, čepel listu je široce trojúhel-
 níkovitá s úzkou bází, na rubu 
 lysá. Květy jsou malé, bílé, slabě 
 růžové nebo zelenobílé a vytváře-
 jí latu. Kvetou od července do 
 září. Plodem jsou nažky.
•  V našich podmínkách se křídlat-
 ky šíří především vegetativně, tj. 
 odlomenými částmi oddenků 
 a lodyh, které v příhodných pod-
 mínkách snadno zakoření. Pro-
 to je naprosto nežádoucí její li-
 kvidace formou vyvezení za plot 
 či na skládku.
•  Křídlatka s velkou agresivitou 
 osidluje nové lokality, na kterých 
 vytváří mohutné porosty. Svými 
 kořeny rozrušuje stabilitu břehů, 
 silnic, ale poškozuje i zdi.
•  Proti křídlatce nelze úspěšně bo-
 jovat jen mechanickou cestou, tj. 
 sečí, případně vykopáním koře-
 nového systému. Osvědčil se kom-
 binovaný postup mechanické 
 a chemické likvidace. Nejúčin-
 nějším chemickým přípravkem 
 pro likvidaci je Roundup, který 

 hubí všechny rostliny bez rozdílu.
 Jeho účinná látka (glyphosate) je 
 přijímána zelenými částmi rost-
 lin, proniká do jejich kořenového 
 systému a rychle se rozkládá na 
 neškodné složky. První žloutnutí 
 listů se projevuje po 5 – 7 dnech.
•  Nejvhodnější je opakovaný po-
 střik herbicidu s následným od-
 straněním nadzemní části kříd-
 latky v těchto termínech – 
 první postřik v květnu až červnu,
 cca po třech týdnech odstranit 
 biomasu, druhý postřik v srpnu
 až září, cca po třech týdnech od-
 stranit zbylou hmotu. Vhodné je 
 i spálení suché hmoty.
•  Postřik je nejúčinnější, je-li pro-
 veden za slunečného, málo vě-
 trného počasí postřiková látka
 zaschne na listech (nedojde ke 
 smytí deštěm minimálně 3 hodi-
 ny po aplikaci). Účinná koncen-
 trace herbicidu je okolo 5 % (tj. 
 na 10 l vody 0,5 l Roundup).
•  Je třeba počítat s opakovaným 
 zásahem minimálně následující
 rok (podle stáří porostu a podle 
 mohutnosti kořenového systému).

Stanislav Svoboda, odbor ŽP

Při procházce městem jsem ve Vodákově ulici u domu č. p. 255 nalezl 
opět jedno příjemné překvapení. Přestože předzahrádka vznikla na velmi 
malé ploše, je možné říci, že zejména v létě prozáří celou ulici. Postarají se 
o to růže a pěkné muškáty v okně.

Stanislav Svoboda, odbor ŽP

DEN BEZ AUT 
 
 
 
 
 

Cyklojízda do Byši ek 
 

U p íležitosti sedmého ro níku Dne bez aut je p ipravena 
tradi ní cyklojízda do Byši ek. Startujeme v pátek  
17. 9. 2010 v 16 hodin od staré radnice. Cvi n  si 
projedeme ást úseku plánované cyklostezky. Záv r bude 
jako tradi n  u táboráku v Byši kách (ob erstvení s sebou). 
Návrat ú astník  cyklojízdy zp t bude individuální. V p ípad  
nep íznivého po así se o jízd  rozhodne na míst  startu. 
 

M Ú Lysá nad Labem 
odbor životního prost edí 
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Vzpomínka na minulost

Vážený pane tajemníku,
Bohužel jste mne nezklamal, po-

věst nelhala, na můj dopis, kde jsem 
kritizovala práci Stavebního úřadu 
v Milovicích a jeho přístup k obča-
nům, jste reagoval jeho obhajobou. 

Pokud byste si totiž pozorně pře-
četl můj dopis, včetně všech jeho pří-
loh a záleželo by vám na dobrém fun-
gování Stavebního úřadu v Milovi-
cích, aby byli občané spokojeni, vy-
vodil byste z toho důsledky. 

Po prostudování studie naše-
ho rodinného domu mi dala vedou-
cí Stavebního úřadu všeobecné in-
formace, kde se píše, že další infor-
mace budou poskytnuty, až dodáme 
projektovou dokumentaci. Po té, co 
jsme dodali projektovou dokumen-
taci, jsme ale žádné další informa-
ce  neobdrželi a ihned bylo zaháje-
no řízení, které bylo vzápětí přeruše-
no. Výzva k doplnění by byla legitim-
ní, pokud by byly předem poskytnu-
ty validní informace, jak se děje na ji-
ných stavebních úřadech. Pak by 
opravdu mohlo stavební řízení pro-
bíhat v souladu s příslušnými záko-
ny. Nedocházelo by tak ke zbyteč-
ným střetům a prodlužováním říze-
ní a oboustrannému prodražování. 
Náš Stavební úřad totiž komunikuje 
většinou prostřednictvím doporuče-
ných dopisů. 

Otevřený dopis tajemníku Městského úřadu Milovic 
Ing. Borisu Csillagimu ve věci stavebního povolení na rodinný dům

Stavebník v Milovicích si připadá 
jako štvaná zvěř. Když splní jeden 
úkol, pak dostane další a další… 
Může mu být jen útěchou, že pokud 
potřebuje vyřídit nějaké dokumenty 
ke stavebnímu řízení na jiných úřa-
dech, v jiných městech, je pro rych-
lé vyřízení věci doporučením, že je 
z Milovic, dokonce vám i poradí, 
kterého úředníka v Milovicích se 
váš problém týká a kdo bude věci 
vyřizovat. Stavební úřad v Milovi-
cích je totiž široko daleko proslulý.

Pracovníci stavebního úřadu si 
při práci počínají chaoticky, čas-
to ani neví, co vlastně mají poža-
dovat, znalost zákonů, vyhlášek 
a jejich aplikace jim dělá potíže, jen 
v šikanování jsou výteční. Mohu 
Vás ubezpečit, že postup Staveb-
ního úřadu opravdu nebyl v našem 
případě standardní a „duch záko-
na“ si tento úřad vykládá po svém.

Pane tajemníku, nikdo po vás ne-
chtěl, posouzení postupu SÚS Mni-
chovo Hradiště, jen jsem se vám 
snažila doložit, že i tady došlo k po-
chybení Stavebního úřadu a záro-
veň i SÚSu. 

11. 3. 2010 vydal SÚS vyjádření 
k vodovodní a kanalizační přípojce 
našeho rodinného domu, nedodal 
však požadovanou smlouvu o Ná-
hradě za užívání silnice. Vyjádře-

ní SÚSu bylo dodáno Stavebnímu 
úřadu. Tato smlouva chyběla, až při 
Ústním jednání 22. 4. 2010, přes-
to, že jsem se dotazovala, ještě před 
tímto jednáním, zda máme všech-
ny potřebné dokumenty a tento ni-
komu nechyběl. Při Ústním jedná-
ní 22. 4. 2010 byl proveden zápis, 
podepsaný všemi zúčastněnými, že 
po zaslání kopie této smlouvy Sta-
vební úřad vydá Územní rozhodnu-
tí spojené se stavebním povolením 
na výše uvedenou stavbu. 

26. 4. 2010 ale ještě Stavební 
úřad požaduje smlouvu o napoje-
ní na rozvodnou síť k ČEZu, přes-
to, že ČEZ se již kladně vyjádřil jak 
k přípojkám, tak ke stavbě rodinné-
ho domu. Tak ještě 29. 4. 2010 uza-
víráme smlouvu s ČEZem, elektři-
nu budeme nejdříve potřebovat až 
v zimních měsících, tedy k souhla-
su s užíváním stavby. Stavební fi r-
ma přípojku na elektřinu totiž ke 
své práci nepotřebuje. 

5. 5. 2010 si vyzvedáváme na Sta-
vebním úřadě konečné „Rozhodnu-
tí“, s tím, že nabude právní moci nej-
dříve za 30 dní, o možnosti zkráce-
ní čekací doby na nabytí právní moci 
„Rozhodnutí“ nic neví ani vedou-
cí, ani zástupce vedoucí Stavební-
ho úřadu. Tvrdí, že to není možné. 
A když jim dokážu, že je to ze zákona 

možné, nelíbí se jim formulace pro-
hlášení a zúčastnění se svého práva 
vzdali dříve, než jim poštovní doru-
čovatel „Rozhodnutí“ doručil. Pro-
tože v 21. století neexistují datové 
schránky a úřední desky v elektro-
nické podobě, kde toto „Rozhodnu-
tí“ si mohl na stránkách města kaž-
dý, kdo chtěl, přečíst a vytisknout, 
trochu směšné ne? Zkrátka chybí 
dobrá vůle řešit situaci věcně a rych-
le a na úrovni. 

Ze zákona, pokud nejsou ně-
jaké mimořádné překážky v ře-
šení, by měl Stavební úřad vy-
dat „Rozhodnutí“ do 60 dnů. Tak-
že 65 dní obstrukcí je pro vás 
v pořádku v duchu zákona.

Přitom celá záležitost by se moh-
la vyřešit do 30 dnů!

Nyní nás bude ještě čekat v zim-
ních měsících vydání Souhlasu 
s užíváním stavby, to si prý také 
náš Stavební úřad v duchu zákona 
užívá. 

Vážení spoluobčané, máte po-
dobné zkušenosti? Pokud budeme 
všichni k nepravostem mlčet, bu-
dou úředníci stále na nás, za naše 
peníze, štípat dříví. 

Je vůbec možné, aby v dnešní 
době byla takto arogantně uplatňo-
vána místní samospráva?

MUDr. Jana Matasová

Někdy ve středověku začala řím-
sko-katolická církev ve všech měs-
tech, ale i vesnicích, stavět tak zva-
ná „Boží muka“. Byl to vždy tako-
vý kamenný pomníček, na vrcho-
lu byl zabudován železný kříž a lidé 
tomu od počátku říkali „křížek“. 
Bylo tomu tak i v Lysé a všude byly 
stavěny zpravidla u východu z měs-
ta. Na každém křížku byl nějaký ná-
pis, vždy spojený se jménem Ježíše 
Krista. Křížky byly vždy dobře opat-
rovány a udržovány a já se pamatu-
ji za první republiky, že vždy o něja-
kém náboženském výročí, se kona-
ly k některým křížkům takové men-
ší průvody, při kterých se u kříž-
ku zpívaly náboženské písně. Ne-
vím, komu křížky patří, jestli jsou 

vedeny jako památky, faktem je, že 
za minulého režimu upadly v nemi-
lost. Péče nebyla žádná, (někdy jen 
soukromá), naopak křížek umístěný 
u sídliště na rozcestí Vrutice a Milo-
vice, byl jako náhodou poškozen ko-
lem jedoucím tankem a byl odstra-
něn. Několik křížků v Lysé ještě je, 
ale jsou ve špatném stavu, nejhůře je 
na tom křížek při silnici na Stratov.

Tento článek je věnován křížku 
stojícímu u železničního přejezdu 
a silnice na Byšičky a také zdejší 
ulice je pojmenována „U Křížku“. 
Tento křížek má zvláštní historii. 
V minulém režimu byl střediskem 
her tamějších kluků a tak z něho 
zbyla jen taková troska.

Rekonstrukce Masarykovy uli-
ce se kvůli archeologickému vý-
zkumu protáhne. Není to nic neo-
čekávaného, neboť již v minulos-
ti prováděných výkopových pra-
cí byly nalezeny předměty pochá-
zející z doby kamenné, bronzové 
i středověku. Jsou to doklady dáv-
ného osídlení této lokality. Nesmí 
nám být proto líto, že výzkum do-
končení stavby o několik týdnů od-
dálí. Kdo se jen krátkou chvíli zasta-
vil nad probíhajícími pracemi, musí 
ocenit tu mravenčí a pečlivou prá-
ci, která nám přibližuje dobu, kdy 
tady žili naši předci a prapředci. Je 
to otevřená kniha o naší minulosti.

Před miliony lety se zde nachá-
zelo moře. Roky v něm vznikaly 
usazeniny a padaly ke dnu skořáp-
ky různých živočichů té doby. Tak 
vznikly sedimenty, které ztvrdly 
a staly se základem staletí používa-
ného materiálu na stavby. Obecně 
se nazývá opuka a je součástí vět-
šiny starších staveb ve městě. Jako 

stavební materiál je součástí od-
krytých vykopávek. Opuka se po-
dílí svým způsobem i na názvu na-
šeho města. Obnažená skála, která 
svítila z daleka do údolí Labe ze zá-
meckého vrchu, je z opuky a byla 
jistě i prapůvodcem jména Lysá. 
Odborný výklad o prováděném vý-
zkumu je obsažen v jiném článku 
těchto Listů z pera zkušeného ar-
cheologa. Já bych chtěl jen pou-
kázat na to, že naše město bylo již 
v minulosti významným středis-
kem řemesel, obchodu, zeměděl-
ství, zručných a pracovitých lidí. 
Odhalené nálezy to jednoznačně 
dokládají. Za Šporka bylo i kultur-
ním střediskem a v nepříliš vzdále-
né minulosti žilo bohatým spole-
čenským životem. Mělo by nám být 
povinností tyto nepopíratelné zna-
ky města nadále rozvíjet. Nezdá se 
mi, že by se tak vždy dělo. Bují van-
dalství, nepoctivost, nepořádek, 
špatný vztah k věcem veřejným 
a společným. Neumíme tyto zlořá-

Malé zamyšlení nad odkrytou minulostí
dy zastavit a trestat. V tom byli naši 
dědové a pradědové schopnější. 
I tyto skutečnosti bychom si měli 
vybavit při pohledu na odkrytou 

minulost a uvědomit si, co tu zů-
stane po nás. Nebudou se muset za 
nás naši potomci stydět?

Václav Mrkvička

Pokračování na str. 25
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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

NÁKLADNÍ AUTODOPRAVA
STĚHOVÁNÍ

Přivezeme, odvezeme, přestěhujeme,
dodávkové a nákladní vozy

s hydraulickým čelem.

Tel.: 602 419 556, 728 612 554
e-mail: doprava.kunc@seznam.cz

www.autodopravakunc.cz

Historické centrum města Lysá nad Labem se dočká 
komplexní rekonstrukce a revitalizace. Střed města spadá 
do památkové zóny, proto se vedení města rozhodlo veřej-
né prostranství kompletně předělat a tím zvýšit kvalitu ži-
vota místních obyvatel a přitáhnout turistický ruch. Opra-
vy se budou například týkat pěší přístupové trasy k náměs-
tí B. Hrozného. Navíc se zmodernizují vozovky, chodníky 
i cesty v parcích. K lepšímu žití bezpochyby přispěje i nové 
veřejné osvětlení a kanalizace. Hejtman MUDr. David 
Rath, který se výrazně podílí na rozvoji historických měst 
a památek ve Středočeském kraji, podepsal před několika 
dny smlouvu na přidělení dotace z Regionálního operační-
ho programu přes 17 milionů korun. 

Centrum města se
kompletně promění

Berill Mascheková, tisková mluvčí
Odbor styku s médii a veřejností

 až 5O OOO Kč

 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců

 hotovost až do domu

 nejvýhodnější podmínky

www.smartpujcka.cz

Hledáme nové obchodní zástupce

Stačí jednou zavolat!

 777 76O 96O
RPSN od 199,71%

k03-90x100_CB.indd   1 30.3.2010   11:17:10

V letech 1832 – 1850 a 1855 
postihla Lysou epidemie cholery 
a ve městě v té době zemřelo kolem 
1000 lidí. V roce 1856 byl na památ-
ku této tragedie a zároveň jako po-
děkování obyvatel postaven křížek 
s nápisem:

Cholera zuříc po vlasti
stihla též Lysou se strastí.
Kříž proč ten skví,
to budoucnost ať zví,
proto za její přestání
lyských to jest poděkování!

Podle lyského historika kateche-
ty Vojáčka, byl tento kříž posta-
ven původně blíže k zámku, ale na 
tomto místě byla postavena nová 
ulice. Proto byl náš křížek v roce 
1931 přemístěn blíže ke dráze, na 
dnešní místo. Byšičky, to je vesnice 
s bohatou historií, ale občané této 
obce museli do Lysé chodit pěš-
ky nebo s povozem. Za první re-

publiky se mnou chodili do ško-
ly dva kluci, vždy pěšky, někdy za 
špatného počasí a hlavně za mrazu 
a sněhových závějí, je vozili v saních 
s koňmi. Při tomto putování na kra-
ji města každého zdravil náš křížek, 
a tak si na něj zvykli a zůstal jim 
v paměti a v podvědomí.

Královi v Byšičkách patřili k nej-
staršímu rodu a právě Jan Král mi 
v rodinném archívu nalezl tuto bá-
seň a tím se stal spoluautorem to-
hoto článku. Děkuji za spolupráci.

Všechny zbývající křížky v Lysé 
jsou zanedbané a kupodivu v mi-
nulém roce někdo z vedení města 
nechal kolem křížku upravit malý 
celkem vkusný parčík. Chtěl jsem 
k tomuto článku připojit fotogra-
fi i křížku a parčíku, ale bohužel 
v červencových vedrech zapomně-
li parčík pokropit a tak křížek vy-
padá i nadále skromný a chudý. 
Škoda!

kol-

Pokračování ze str. 24 Prodám slunný prostorný dům ve Staré Lysé, 
5+2/G, cena: 3.990.000 Kč, tel.: 739 433 109
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Na Vysoké mezi 387/34, Litol, Lysá nad Labem
www.litol.cz, info@litol.cz

Telefon: 314 501 201

Spolehlivý

internet
pro domácnosti i  rmy 

v celé Lysé

•garance nejlepší nabídky na trhu

•cena od 288 K  m sí n  bez DPH

•rychlost stahování dat až 10 Mbit/s

•rychlost odesílání až 4x vyšší než u ADSL

•osobní instalace zdarma

•non-stop technická podpora

•levné hovory do pevné i mobilní sít

Ov te si nezávazn  dostupnost internetu ve vaší lokalit . Pošlete prosím SMS obsahující vaše jméno, 

p íjmení a adresu na íslo 603 369 310. Obratem se vám ozveme!

Ak ní prázdninová nabídka je ur ena novým klient m po p edložení tohoto letáku.

získejte

INTERNET dom  do konce roku

ZDARMA!

lyske_listy_210x297.indd   1 10.6.2010   21:19:26
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placený inzerát
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LYSÁ N. L. , STAVEBNÍ POZEMKY U VODÁRNY II
V CENĚ POZEMKŮ JE ZDĚNÝ PILÍŘ S PŘÍPOJKOU PLYNU A ELEKTŘINY (JISTIČE 3x25 A),
VODOMĚRNÁ ŠACHTA
A ŠACHTA PRO NAPOJENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE.

Výše ceny v m2

závisí na termínu uzavření kupní 
smlouvy

do vydání stavebního povolení na 
výstavbu IS a komunikace

do dokončení staveb IS a komunikace

po dokončení staveb IS a komunikace

1.690 Kč

1.890 Kč

1.990 Kč

www.realis.cz

MS DEVELOPMENT vás zve 

na SLAVNOSTNÍ OTEV ENÍ 
CaféInfo Zåhrada. 
P ij te se seznámit s novým projektem v Lysé nad Labem, 
prožít p íjemné chvíle s vašimi d tmi a nechat si zodpov d t 
otázky, které vás zajímají.

Kde? Zåhrada, roh ulic Jedli kova a Zahradní, areál bývalé Fruty. 

Kdy? V úterý 28. zá í 2010 od 10 do 18 hodin.

• V CaféInfo se vám po celou dobu budou v novat zástupci 
projektu Zåhrada. 

• P i dobré káv  budete mít možnost prohlédnout si 
vizuální podobu celého projektu a získat první informace 
o možnostech života v Zåhrad .

• Pro d ti i dosp lé je p ipravený bohatý doprovodný program. 

INFOLINKA: 602 222 217
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Tímto názvem se označuje 
v dnešní době jedno z nejdynamič-
těji rostoucích sportovních odvět-
ví Severská chůze. Nordic Walking 
je běžné chození se speciálními hůl-
kami. Přináší velice efektivní pohyb 
a snadnou cestu ke zvýšení fyzické 
kondice bez ohledu na věk, pohlaví 
nebo aktuální fyzickou kondici. 

Nordic Walking může být až 
o 46 % efektivnější než klasická chů-
ze. Při správné technice pracuje až 
90 % svalstva. Zapojení tak velkého 
procenta svalů má za následek zvý-
šenou srdeční činnost a tím je Nordic 
Walking vhodný nejen jako preven-
ce kardiovaskulárních onemocnění. 
Díky holím přenesete část své hmot-
nosti na svaly paží a tím odlehčíte no-
hám. Proto mohou tento sport pro-
vozovat v rámci možností i lidé, kteří 
mají problémy s klouby a nadváhou. 
Hole vám též pomohou k narovnání 
zad při chůzi. Oproti běžnému cho-
zení spotřebujete mnohem více ener-
gie. Za hodinu můžete spálit až 600 
kcal, což se pozitivně projeví na úbyt-
ku přebytečných tuků. 

Důvod, proč je tato sportov-
ní disciplína výjimečná a ve světě 
stále více oblíbená, je prostý: 
•  je pro každého a v každém věku 
•  lze se ji snadno naučit
•  může se provozovat celoročně 
    a kdekoli 
•  její přínos se projevuje na naší 
    kondici téměř okamžitě

Po úspěšném zakončení jarního 
kurzu, kdy jsme během 12 lekcí na-
chodili 112,6 km a tím jsme výrazně 
zlepšili svoji tělesnou kondici a zvý-
šili podíl svalové hmoty, vyhlašuje-
me kurz podzimní a zveme Vás na 
procházky Polabím.
Začínáme 6. 9. 2010 každé pon-
dělí a středu od 18.30 hodin.                          
(sraz u ZŠ Komenského, možnost 
zapůjčení hůlek)
Cena kurzu: 500 Kč (10 lekcí za 
zvýhodněnou cenu)
Jednorázová účast: 60 Kč

Informace a přihlášky na:
www.vyzivovyporadce-hubnutí.cz 
e-mail: renata.zapotocka@seznam.cz
tel.: 775 246 033

Nordic Walking BEACH TURNAJ na kurtech
TK Slovan Lysá n. L.

Jak se hubne v Lysé nad Labem?
Lidé se vět-

šinou snaží 
hubnout až 
tehdy, když se 
u nich obje-
ví nějaká zdra-

votní rizika spojená s jejich nadvá-
hou. Navíc naše společnost povýši-
la štíhlost na ideál, což může u ně-
kterých lidí způsobit psychický tlak. 
K trvalému hubnutí vede jediná ces-
ta – snížit energetický příjem a zvý-
šit výdej. To ale přece všichni zná-
me. Přesto je většina z nás ochotna 
pít ovocné koktejly, živit se celý den 
ovocem a zeleninou nebo vláknino-
vými preparáty, žvýkat pšenici či do-
držovat nějakou jednostrannou die-
tu. Toto vše je sice rychlé, ale krátko-

dobé řešení. Nikdo se takto nechce 
stravovat celý život. A tak po záko-
nitém návratu k původnímu způso-
bu stravování většinou dojde k ještě  
většímu nárůstu nadváhy.

Téměř ve 100 městech naší re-
publiky organizuje společnost 
STOB kurzy snižování nadváhy. 
Jeho zakladatelkou je PhDr. Iva Mál-
ková, která vypracovala speciální 
program ,,Hubneme s rozumem“ a 
její metodika má nejlepší výsledky z 
hlediska udržení váhových úbytků.

U nás v Lysé nad Labem probí-
hají tyto kurzy již šestým rokem. 
Za tuto dobu se jich zúčastnilo přes 
300 žen a 2 muži, kterým se poda-
řilo průměrně zhubnout 7,80 kg. 
Kurz trvá 3 měsíce a za tu dobu 

KURZY SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY
PŘESTAŇTE HUBNOUT! ZHUBNĚTE! 

NEVÍTE JAK?
S námi hubnete pomalu, ale jistě…

Již nyní se můžete hlásit do kurzu snižování nadváhy 
vedeným zkušenými lektorkami společnosti  STOB,

který začíná 12. 9. 2010 od 17 hodin
v ZŠ B. Hrozného

WWW.VYZIVOVYPORADCE-HUBNUTI.CZ 
MOBIL: 775 246 033

máte možnost změnit svůj životní 
styl, zredukovat váhu, naučit se se-
stavit zdravý jídelníček, seznámit se 
s vhodnými potravinami pro hub-
nutí, ochutnat je a především nejste 
na hubnutí sami. Součástí kurzů 
je přiměřeně upravené cvičení pro 
každého a možnost výuky Nordic 
Walking. Pravidelně se též pořáda-
jí cvičebně - relaxační víkendy, kte-
ré jsou určeny pro absolventy kur-
zů snižování nadváhy, jejich přá-
telé i pro další zájemce, kteří chtě-
jí strávit víkend v příjemném kolek-
tivu, odpočinout si od všedních sta-
rostí, načerpat novou sílu a zacvičit 
si. Program pobytů tvoří především 
pohybová aktivita a správný stravo-
vací režim. 

Kurzy začínají 12. 9. 2010
od 17 hodin v ZŠ B. Hrozného.
S sebou podložku na cvičení nebo 
ručník, pevnou obuv a pití.
Cena: 1.900 Kč
Relaxační víkend v Krkonoších:  
1. 10. – 3. 10. 2010
Individuální poradenství – nově 
otevřená ordinace na zdravotním 
středisku 
(analýza skladby těla, poradenství 
v oblasti výživy, vytvoření redukč-
ního plánu)

Přihlášky naleznete na webo-
vých stránkách a v obchodě Maple, 
Masarykova ul., informace na:
www.vyzivovyporadce-hubnutí.cz 
e-mail: renata.zapotocka@seznam.cz    
tel.: 775 246 033

V neděli 21. 8. 2010 pořádal vo-
lejbalový oddíl TK Slovanu Lysá 
n. L. mixový beachový turnaj, které-
ho se zúčastnilo 6 smíšených dvojic 
z Lysé, Sadské a Nymburka.

Turnaj probíhal za krásného slu-
nečného počasí a dobré nálady 
všech zúčastněných. 

Někteří hráči byli trochu handi-
capováni únavou z  kulturního vy-
žití předešlého dne, nicméně je dů-
ležité, že se nikdo nezranil. Kolem 
14. hodiny byly body dvojic sečteny 
a vyhlášeno následující pořadí:

Všichni hráči obdrželi hodnotné 
věcné ceny, z kterých měli velkou 
radost.

Poděkování patří sponzorům
turnaje:

PIZZERIA MATYLDA

JPC s.r.o., počítače 

      – prodej – servis

TV-VIDEO Centrum

Skuhrovec a syn

Drogerie – Jaroslav Matouš

Květiny Romantic

Květiny Carthamus

Petr Jirsa – Sport

Tomáš Vítů

Město Lysá nad Labem podpo-
řilo tento turnaj dotací z Fondu 
sportu a volného času.

Alena Frankeová,
volejbalový oddíl TK Slovan 

Lysá n. L.

1. Vojta Černohorský (Lysá)  
 Romana Bäumeltová (Lysá)
2. Pavel Kutnar (Nymburk)  
 Alena Frankeová (Lysá)
3. Petr Tomek (Lysá)  
 Alice Tomková (Lysá)
4. Jiří Kyncl (Sadská)  
 Michaela Blažková (Sadská)
5. Petr Březina (Sadská)  
 Lenka Sochová (Sadská)
6. František Kokeš (Lysá)  
 Diana Bakešová (Lysá)

Volejte
ZDARMA
800 366 000
Přijmeme úvěrové 
poradce – zaškolíme

PC Inzerce vypalena 80x50 ZZ193.indd   1 17.8.2010   19:51:30
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FIS Mladá Boleslav ve spolupráci 
s Tanečním a sportovním klubem Dynamik Lysá nad Labem 

pořádá

Taneční kurz pro dospělé
 říjen  - prosinec 2010

Pro ty dospělé, kteří se chtějí naučit základní taneční kroky nebo si 
je pouze připomenout anebo i pro ty, kdož hledají zpříjemnění pod-
zimních večerů, bude pořádán základní kurz společenských tanců pod 
vedením Ladislava Fišera v kulturním domě v Milovicích, ul. 5. květ-
na, a to v úterý, vždy od 19.30 do cca 22 hodin. První hodina bude dne 
19. 10. 2010.

Ceny:
Kurzovné  pár….................................................................. 2.200 Kč
        jeden tanečník …............................................... 1.100 Kč

V ceně je zahrnuto 8 vyučovacích večerů a závěrečný ples v Benát-
kách nad Jizerou.

Přihlásit do kurzu se můžete buď na první taneční hodině nebo pro-
střednictvím našich internetových stránek www.tskdynamik.estranky.
cz a kontaktů tam uvedených. 

Úhradu je možné provést v hotovosti před zahájením první taneč-
ní hodiny nebo bezhotovostně na náš bankovní účet (bankovní spoje-
ní rovněž uvedeno na našich internetových stránkách).

 
Těšíme se na Vaši účast! A pokud se Vám budou základní taneční 

kurzy líbit, můžete se v případě Vašeho zájmu těšit zase Vy na jarní 
kurzy pro pokročilé. 

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

Naše výše zmíněné občanské 
sdružení Taneční a sportovní klub 
Dynamik, Lysá nad Labem nebo 
též ve zkratce TSK Dynamik vznik-
lo začátkem léta roku 2010. Regis-
trováno je Ministerstvem vnitra ČR, 
jeho IČO je 22862994. Klub má 
zřízeny internetové stránky www.
tsklysa.estranky.cz.

Jak je patrné ze stanov (přístup-
né na internetových stránkách), cí-
lem našeho sdružení je provozová-
ní, propagace a rozvoj sportu jako 
takového a také společenského 
a sportovního tance v Lysé nad La-
bem, uspokojování zájmu svých 
členů a v neposlední řadě i péče 
o děti a mládež v uvedených oblas-
tech. Vzhledem k tomu, že se v ná-
zvu vyskytuje i název města, sdru-
žení hodlá vhodným způsobem 
naše město také reprezentovat, a to 
jak svou úrovní, tak pořádáním akcí 
vlastních, ale i účastí na akcích ji-
ných subjektů.

Sdružení není uzavřenou organi-
zací, rádi mezi sebou uvítáme dal-
ší členy, nemáme omezení rasová, 
z hlediska pohlaví, věku, politické-
ho nebo náboženského smýšlení. 
Na druhou stranu si členové musí 
být vědomi určitých organizačních 
pravidel, kterými by se následně 
v klubu měli řídit. Uvědomujeme si, 
že sdružení členů je na dobrovolném 
základě, proto by členství mělo při-
nášet zúčastněným radost z podaře-
ných akcí, úspěchů, společné účas-
ti při činnosti, lidské sounáležitosti 
blízce smýšlejících lidí...

Ve výboru jsou zkušení organizá-
toři, kteří by měli být určitou záru-
kou a jistotou v  orientaci, organi-
zaci a fungování sdružení v souladu 
se stanovami, vnitřními dokumen-
ty, obecnou mezilidskou slušností 
při zcela průhledném hospodaření 
a nakládání s majetkem sdružení.

TSK Dynamik Lysá nad Labem? Ano!

Zumba
v Lysé nad Labem!

S Romčou: www.zumba.unas.cz
úterý od 20 hodin, první hodina 7.9. ZDARMA!

Tělocvična OA Lysá nad Labem,
tel.: 723 951 565

S Janou: http://71942.zumba.com
první hodina ZDARMA!

tel.: 773 548 247, cena: 60 Kč

Jednou ze sekcí sdružení je i sek-
ce sportovního tance a aerobiku, 
která sdružuje především mládež 
a která by měla, dle našeho přesvěd-
čení, šířit slávu a povědomost o klu-
bu i Lysé nad Labem svou účastí na 
různých soutěžích a přehlídkách.

TSK Dynamik Lysá nad Labem 
sbírá ocenění a přibírá sportovní 
nadšence

Je to již druhým rokem, co pod ve-
dením Lucie Kloudové vznikl tým 
děvčat, která ráda cvičí a soutěží 
v aerobiku. Jezdí po mnoha soutě-
žích a po domluvě vystupují i na ple-
sech a různých akcích. Minulou se-
zónu (2008 – 2009) začala se sesta-
vou ,,Little butterfl y“ tj. Malý mo-
týl v kategorii „Přípravka“. Téměř 
z každé soutěže si odnesla ocenění 
a na celorepublikové soutěži „Děti 
Fitness“ se umístila na 2. místě. 
V letošní sezóně (2009 – 2010) 

děvčata přestoupila do katego-
rie „ATS Profi  team“ 8 – 10 let 
a taktéž i přes velkou konkuren-
ci a mnohonásobně vyšší úroveň 
a obtíž se se svou skladbou „Háďa-
ta“, na letos již mezinárodní sou-
těži „Děti Fitness“, umístila na pá-
tém místě a v soutěži „Žij pohy-
bem – Liga aerobic show“ (celo-
republiková soutěž) se umístila na 
2. místě. Během roku ještě získá-
vala ceny po menších soutěžích 
a nyní je již čeká srpnové soustředě-
ní s přípravou na příští rok a tento-
krát se dvěma sestavami v katego-
riích „ATS Profi  team“ a „Sport te-
ams“. Tentokráte již pod hlavičkou 
TSK Dynamiku Lysá nad Labem. 

Tento klub však nezaštiťuje pouze 
závodní tým, ale již rok vede trenér-
ka Lucie Kloudová i přípravku aero-
biku (od 3 do 7 let), do které se mo-
hou přihlásit od září i jiní nadšen-

ci hudby a pohybu v tomto věkovém 
rozmezí. Letáčky o náboru budou 
včas po Lysé i v jiných bližších měs-
tech vyvěšeny. Je však nutné, aby 
dívky i chlapci (pohlaví není omeze-
no) byli schopni sami hodinku vydr-
žet bez rodičů. 

Dále se od září objeví v Lysé na 
žádost starších generací další nový 
tým a to tým nad 18 let, který se také 
bude účastnit soutěží. Letáček o ná-
boru bude také včas vyvěšen. Zá-
jemci se nemusí stydět, že nic ne-
umí, jediné co je podmínkou, je 
chuť cvičit a schopnost spolupráce. 

Soupis týmů TSK Dynamik Lysá 
nad Labem:

Sport =  závodní tým – nábor se 
nekoná – cvičení 3x týdně po dvou 
hodinách 
Baby =  přípravka – nábor v září – 
cvičení 1x týdně po jedné hodině
Fit =  nad 18 let – nábor v září  – 
cvičení 1x týdně po jedné hodině

  
Bližší informace na tel: 739 365 

238 – trenérka Lucie Kloudová, vo-
lejte od 10.00 do 17.00 hodin

Míra Firman a Lucka Kloudová
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Dne 17. 6. 2010 se konal už 
16. ročník Velké ceny Lysé nad 
Labem, kterou každoročně pořá-
dá naše škola ZŠ B. Hrozného za 
podpory města. Sportovního svát-
ku se zúčastnilo 6 škol z nymbur-
ského okresu se svými reprezen-
tanty. Velkou cenu zahájil staros-
ta města, pan Jiří Havelka. Sou-
těž proběhla za pěkného počasí na 
školním hřišti u ZŠ JAK a soutě-
žilo se v atletických disciplínách. 
Na závěr sportovního dopoled-
ne se běžela štafeta družstev, kte-
rá měla v letošním roce premié-
ru. Předávání cen vítězům se uja-
la místostarostka, paní Marcela 
Chloupková, která předala i po-

háry třem vítězným školám. Prv-
ní místo získala ZŠ Komenské-
ho Nymburk, druhé ZŠ Kounice 
a třetí ZŠ TGM Poděbrady. Krás-
né poháry, které jsou důstojnou 
památkou na tento den, věnovalo 
město Lysá nad Labem.

Mnoho mladých sportovců mělo 
možnost poměřit své síly se soupe-
ři, mnozí se těšili na setkání s ka-
marády a během tohoto aktivního 
dopoledne zde vznikla řada nových 
přátelství. U zrodu tohoto sportov-
ního svátku stál náš kolega Anto-
nín Semerád. Ze sportovní soutěže 
se stala tradice a my jsme rádi, že 
v ní můžeme pokračovat.

Organizátoři ZŠ B. Hrozného

Velká cena Lysá nad Labem

nové pohybové studio Na Františku 231, Lysá n. L.

Pilates                             B išní tance
Chitoning                         Aerobik
Gymbally                         Cvi ení pro t hotné
Balance Trainer               Cvi ení pro seniory
Zdravotní cvi ení s fyzioterapeutkou

více na www.pilates-kurzy.webnode.cz
tel.: 608 500 176

nabízí od ZÁ Í kurzy

V ý u k a 
Taekwon-do 
ITF probíhá 
v pěti výuko-
vých celků
(základní po-
hyby, tech-

nické sestavy, souboj, trénink 
a sebeobrana).

Základní pohyby (korejsky gi-
bon yonsup) v Taekwon-do ITF tvo-
ří základ výuky. Jedná se většinou 
o kombinaci postoje s přesně da-
nou technikou rukou či jinou čás-
ti těla nebo jejími kombinacemi 
(např. ruce a koleno). Taekwon-do 
ITF obsahu na tři tisíce přesně po-
psaných technik a pouze velmi dob-
rá znalost těchto technik může fun-
govat k obraně. 

Technická sestava (tul) je sou-
bor určitého počtu základních po-
hybů jdoucích  v přesném pořadí. 
Student může, pokud se sestavu na-
učí, takto systematicky bojovat až 
s několika pomyslnými protivníky.

V Taekwon-do ITF je celkem 
24 technických sestav. Prvních 
9 sestav se učí žáci, zbývajících 
15 již patří mezi mistrovské. Čas-
tým opakováním těchto sestav zís-
kává student návyk na určité typy 
kombinací, což může při skuteč-
ném boji pomoci. Každá sestava 
symbolizuje významné osobnosti 
korejských dějin.

Souboj (matsogi) je pro mno-
hé studenty nejatraktivnější čás-
ti výuky Taekwon-do ITF. Vytvoře-
ný systém náviku je přesně rozdě-
len do několika fází (řízených a poz-
ději neřízených), z nichž každá má 
za úkol nejprve naučit určitou vlast-

nost, která je v opravdovém boji po-
třebná (vzdálenost mezi soupeři, 
kombinace technik, efektivní obra-
na a následné tvrdé zakončení boje 
apod.)

Trénink (dallyon) je základní cvi-
čební jednotkou, sloužící ke zvyšo-
vání jak technické, tak také kondič-
ní připravenosti každého studen-
ta Taekwon-do. Snahou trenéra je, 
aby jeho studenti dosahovali v těch-
to oblastech co nejlepších výsledků.

Sebeobrana (hosinsool) nás učí 
správně reagovat na nečekané úto-
ky, které nás mohou potkat v běž-
ném životě (přepadení, držení, škr-
cení apod.). Proto je velmi důleži-
té znát lidské tělo a citlivé body na 
něm.

Spojením všech těchto pětí částí 
pak můžeme hovořit o vrcholu vý-
uky  Taekwon-do ITF. Výuka tohoto 
korejského bojového umění v sobě 
obsahuje i morální aspekty a vy-
chovává všechny své studenty v du-
chu slibu a zásad Taekwon-do ITF 
(zdvořilost, čestnost, vytrvalost, se-
beovládání a nezdolný duch).

Díky tomu si v dnešní době získá-
vá stále více příznivců.

Budeme se těšit na nové přízniv-
ce, tak neváhejte a zkuste si s námi 
zacvičit.

Pokud máte zájem o Taekwon-
do přívpravku pro nejmenší, tak 
nás kontaktujte na tel.: 723 559 247

TRÉNINKY
ZŠ Bedřicha Hrozného,
Nám. B. Hrozného 12, Lysá n. L.
tel.: 723 559 247, info@sabom.cz, 
www.sabom.cz

PO  17.00 – 18.00 (nábor)
       18.00 – 19.00 (děti mírně 
 pokročilé)
ST  17.30 – 19.00 (děti mírně 
 pokročilé)
       19.00 – 20.30 (dospělí)
Další tréninky ve mětech Benátky 
nad Jizerou, Sadská, Nymburk – 
připravuje se

Aneta Procházková

Výuka Taekwon-do ITF

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, fi rma Dráb, opět prodává
slepičky snáškových plemen Hisex hnědý, Tetra hnědá
a Dominant žíhaný, kropenatý, černý a modrý.
Stáří slepiček – 17-20 týdnů  - Garantujeme začátek snášky
maximálně do 4 týdnů od data prodeje.
Cena 138 – 148 Kč/ks dle stáří. 
Prodej se uskuteční v pátek 24. září 2010 v 15.10 hodin 
v Lysé nad Labem u fotbalového hřiště
Případné bližší informace na tel.: 728 605 840 | 415 740 719 | 728 165 166
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Oddíl AEROBIKU TJ Sokola Lysá nad Labem
Pondělí, úterý a středa vždy od 19.00 do 20.15 hod.

Lekce, které nabízíme:

Dance aerobic
Je intenzivní aerobní lekce zaměřená na trénink kardiovaskulár-
ního systému, redukci tuků, rozvoj pohybové koordinace a pamě-
ti. Lekce je určena pro mírně pokročilé a pokročilé, náplní hodi-
ny jsou složitější choreografi e obohacené o taneční prvky a na zá-
věr stretching. 

Step aerobic
Je určený pro mírně pokročilé a pokročilé, náplní hodiny je složi-
tější choreografi e, na závěr posilování horní poloviny těla a stret-
ching. Step aerobic je intenzivní aerobní lekce zaměřená na tré-
nink kardiovaskulárního systému a rozvoj pohybové koordinace 
a paměti, dochází k odbourávání podkožního tuku a posiluje se 
zejména dolní část těla. 

Thai Box-robics
Je cvičení vhodné pro začátečníky i pokročilé. Jde o moderní for-
mu aerobiku, vycházející z prvků východního bojového umění. 
Jednotlivé prvky Thai Box-robics jsou jednoduché a zvládne je 
zpravidla každý. Thai Box-robics je bez složité choreografi e. Při 
cvičení dochází k efektivnímu spalování tuků a zpevnění hlavně 
svalů paží, hýždí a stehen. 

Aerobic mix
Je hodina s jednoduchou choreografi í, posilováním problémo-
vých partií a stretchingem na závěr. Vhodné i pro začátečníky. 

Bodystyling
Je hodina obsahující intenzivní, ale koordinačně nenáročný ae-
robní blok, v kombinaci s posilovacími cviky pro svalstvo celého 
těla, využívají se posilovací pomůcky. Lekce je vhodná pro začá-
tečníky a pro všechny ostatní, kteří chtějí posilovat. 

Rozvrh a více informací naleznete na http://aerobiklysa.tym.cz

Staňte se členkami/členy oddílu 

Máte-li zájem stát se členkami/členy oddílu aerobiku a tím získat zvý-
hodněné vstupné, je třeba zaplatit roční členský příspěvek 300 Kč. 
Příspěvek se vztahuje na 1 kalendářní rok, tzn., stanete-li se členka-
mi v září, je nutné v lednu opět uhradit členský příspěvek. Na základě 
členské průkazky máte možnost zakoupit si permanentku na 10 vstu-
pů za 150 Kč, tzn. 5 volných vstupů na každou permanentku. Níže na-
leznete tabulku, kolik ročně ušetříte, budete-li navštěvovat naše lek-
ce 1x, 2x nebo 3x týdně! Permanentky platí i na prázdninové měsíce.

* ročně cca 45 vstupů (v částce je započítán i členský příspěvek)
** ročně cca 90 vstupů
*** ročně cca 135 vstupů

Jaké budete mít výhody? 
- na jedné hodině ušetříte až 14 Kč, ročně až 1.500 Kč
- 5 volných vstupů z 10 možných z každé permanentky
- výhodnější ceny aerobik akcí 

Jak se stát členkou/členem?
Stačí vyplnit přihlášku, kterou dostanete v sokolovně (popř. na 
http://aerobiklysa.tym.cz) a přinést foto pasového formátu, na 
jejichž základě Vám vystavíme průkazku. Dále zaplatíte roční 
členský příspěvek 300 Kč. Poté máte nárok na zakoupení per-
manentky.
Navštěvujete-li naše lekce často a nechcete si kupovat stále nové 
permanentky, je možné si zakoupit permanentky i na:
- 20 vstupů za 300 Kč                        - 40 vstupů za 600 Kč
- 30 vstupů za 450 Kč          - 50 vstupů za 750 Kč

POZOR!!!
Jste-li mladší 18-ti let, hradíte členské příspěvky pouze ve výši 
100 Kč/rok. Ceny permanentek zůstávají stejné.

Těší se na Vás cvičitelky Veronika, Lucie a Petra

 nečlen člen ušetříte  cena hodiny cena hodiny
 (v Kč) (v Kč) (v Kč) nečlen (v Kč) člen (v Kč)
1x týdně 1200 900* 300 30 20
2x týdně 2400 1500** 900 30 16,7
3x týdně 3600 2100*** 1500 30 15,6

lekce

profesionální instruktorka
aerobiku
certifi káty IFAA, IDEA, FISAF
lektorka vzdělávacího programu 
Českého svazu aerobiku
osobní trenérka

KDY? 
2. října 2010 od 14.30 hodin
14.30 – 15.00 prezence
nabídka sportovního zboží 
značky Touche

KDE?
Sokolovna Lysá nad Labem 
Husovo náměstí 550

PROGRAM:
15.00 – 16.00
AEROBIC ENERGY
16.00 – 17.00
BODYSTYLING & 
STRETCHING
VSTUPNÉ:
do 15. září: členky 130 Kč / 
ostatní 150 Kč, poté + na místě: 
členky 150 Kč / ostatní 180 Kč

Aerobiková sobota s hostující
cvičitelkou Katkou Bímanovou

Lucka - pondělí: 723 337 036,
swindler@seznam.cz
Petra - úterý: 737 962 513,
petra.juzova@centrum.cz
Veronika - středa: 605 739 461,
weronic@seznam.cz
http://aerobiklysa.tym.cz

Zveme Vás na další Zveme Vás na další 
dostihové dnydostihové dny

v Lysé nad Labemv Lysé nad Labem

sobota 18. 9.sobota 18. 9.
sobota 2. 10.sobota 2. 10.
ve 13.30 hodinve 13.30 hodin

Více informací na Facebooku
- Závodiště Lysá nad Labem 
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Naše základní kynologická orga-
nizace za Kruhovkou uspořádala 
29. 5. zkoušky Českého kynologic-
kého svazu a 13. 6. zkoušky Kynolo-
gické jednoty ČR. Na oboje zkoušky 
nastoupili především začínající pso-
vodi s  nejrůznějšími plemeny psů. 
Náplní zkoušek jsou především cvi-
ky základní výchovy psa. Ty naši 
členové ocení především v praktic-
kém životě, nemusí se tedy bát psa 
odepnout z vodítka ve strachu, že se 
jim ztratí či někde způsobí nějakou 
škodu. Hlavním motivem k výcviku 
zůstává ale ten, že se svému psu vě-
nují a poskytují mu práci i zábavu. 
Dnešním trendem je pořídit si ple-
meno podle vzhledu. Možností vý-
běru plemene je dnes opravdu hod-
ně, přitom se zapomíná na vroze-
né a léta šlechtěné vlastnosti těchto 
plemen a tam začíná kámen úrazu. 
Při dnešním nedostatku času je vel-

Úspěšné zkoušky v ZKO 432!
mi riskantní pořídit si plemeno, tře-
ba se silným loveckým pudem. Když 
k takovému psovi přidáme nespráv-
nou nebo vůbec žádnou výchovu, 
může být následné soužití neštěs-
tím pro psa i páníčka. A proto jsme 
rádi, že na naše cvičiště přišli vycvi-
čit a složit zkoušku majitelé tako-
vých plemen jako Rhodénský rige-
back, Australský ovčák, Jack russel, 
Bernský salašnický pes. Na květno-
vé zkoušky nastoupilo šest našich 
členů a všichni zkoušky splnili! Na 
zkoušky druhé nastoupilo patnáct 
pejsků a s neúspěchem odešli pouze 
dva. Všem, kteří uspěli, gratulujeme 
a doufáme, že budou přibývat další.

Podívat se na naše fotky, poradit 
se s výběrem plemene, výchovou či 
výcvikem můžete u nás! 
Text a foto Romana Macháčková,

místopředsedkyně ZKO
www.zkolysa.cz

Úvodem, počasí jak na zakáz-
ku, sluníčko od rána, takže i nála-
da skvělá. A pudlové? Po ranním 
vylítání a eventuelní koupeli v po-
toce nastoupili do soutěžení, kdo se 
lépe předvede. V kruhu byla porota 
ve složení paní Vlasta Grünfeldová 
a Jitka Procházková (paní Větvin-
ská-Vršecká se omluvila, byla po-
zvána k posuzování výstavy).

Sportovní den v Lysé nad Labem 12. 6. 2010

Soutěžilo se v kategoriích vystavo-
vatel začátečník, vystavovatel pokro-
čilý a nechyběla soutěž o nejsnaživěj-
ší štěňátko. Překvapením byl tento-
krát velký počet královských pudlů.

V kategoriích postupně majitelé 
předvedli své pudly a jednoho „mi-
xíka“, začátečníkům jsme vysvětlili 
chyby při předvádění a v komunikaci 
se psem a ušili na míru správný pří-
stup ke psu tak, aby byl pro předvá-
děného psa přirozeně pochopitelný. 
Je až neskutečné, jaký obrat někte-
ří, před výkladem nejistí psi, uděla-
li! Majitelé s velkou snahou komuni-
kovali se svými psy podle individuel-
ního výkladu a to přineslo své „ovo-
ce“. Zde jsme si opět připomněli, jak 
je důležité předat své zkušenosti za-
čínajícím vystavovatelům!

V soutěži o nejsnaživější štěňátko 
nastoupili pudlové od 4 do 10 měsí-
ců. V této soutěži jsem osobně mu-
sela velmi obdivovat elán a nebo-
jácnost „piditoyky“ Julie (4 měsíce 
a 1.400 g), která mě opravdu 
uchvátila svou pohotovostí a i grá-
cií – byla prostě úžasná! Ale i všich-
ni ostatní byli moc fajn a jsem ráda, 
že jsme se sešli v příjemném pro-
středí kynologického cvičiště SU-
PERPES.

Při vyhlášení nejlepších vystavo-
vatelů, byly všem zúčastněným pře-

dány poháry a plaketky, mlsky a dip-
lomy a nastalo velké focení.

Po takovém výkonu jsme si všich-
ni zasloužili výborný oběd, který 
nám připravila paní Romana Ha-
nousková – majitelka cvičiště SU-
PERPES!

Sportovní odpoledne bylo poté 
plně v kompetenci odborníků ky-
nologického cvičiště SUPERPES. 

Ukázky výcviku a sportů se psy a i 
vyzkoušení překážek a tunelů mohl 
každý přihlášený účastník. V této 
kategorii byl vyhlášen nejšikovněj-
ší pudl a všichni pudlí sportovci byli 
odměněni poháry a pamlsky. Mimo 
cen věnovaných KPaCHP o. s., byl 
ten nejšikovnější odměněn i pohá-
rem, který věnovala paní Hanous-
ková za cvičiště SUPERPES.

Děkuji všem za účast. Za spolu-
práci moc děkuji paní Vlastě Grün-
feldové, Jitce Vlasákové, personálu 
kynologického cvičiště SUPERPES 
a paní Romaně Hanouskové.
Jitka Procházková, KPaCHP o. s.

Výsledky

1.  D. Kaizarová – Ctirad Unno 
 Jezve 
2.   K. Beranová – Falco
3.  K. Koňová – Kim La Queen 
 Only For You
4.  J. Pacovská – Joko Ono zur 
 Riegelfeste
5. P. Kajuková – Julie Greka Nova
6. M. Kindlová – Bonny White 
 Klidný den
7. JUDr. H. Pojerová – Adreen  
 White and Black
8.  p. Honejsek – Edward ed 
 Magdalensis

9. V. Vágnerová – Villy Adia Avi
10.  J. Vlková – Sunny

1. V. Vitnerová – Tony White 
 Envisan
2.   D. Trnková – Deleite  De 
 Nigromanta
3. I. Koucká – Anabelle Honey 
 Rose
4. D. Kaizarová – Ctislav Unno 
 Jezve
5. M. Beranová – Artemio White 
 and Black
6. J. Vlasáková – I’m Nelly of 
 dream Kastle
7.   A. Šiklová – Dáma Deina Alepax

1.  P. Kajuková – Julie Greka Nova
2.   K. Koňová – I’m Nelly of 
 dream Kastle

3. I. Koucká – Anabelle Honey 
 Rose
4. M. Kindlová – Bonny White 
 Klidný den
5. Honejskovi – Edward ed
 Magdalensis
6.  J. Vlasáková – Kim La Queen 
 Only For You

Nejšikovnější - pudl:
JUDr. H. Pojerová – Adreen Whi-
te and Black
Sportovec: K. Beranová – Artemio 
White and Black
Snaživec: Honejskovi – Edward ed 
Magdalensis
Absolutní vítěz: Cena kynologic-
kého cvičiště SUPERPES – Arte-
mio White and Black  (CIPÍSEK)

Fota na: www.kpachp.cz,
www.superpes.cz

Nejsnaživější štěně:

Výsledky sportovního odpoledne

Kategorie začátečníci:

Kategorie pokročilí:
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Dne 26. 6. 2010 se sešli býva-
lí spoluhráči těchto dvou skvělých 
lidí na hřišti v Litoli, klubu AFK Li-
tol, aby uctili jejich památku. Kaž-
dý, kdo byl osloven, neváhal a ihned 
přislíbil účast. Když jsme se schá-
zeli, mnohé z nás již nohy nepo-
slouchají, jak mají nebo výmluva, 
protože na hřišti to opět byl kon-
cert skvělých fotbalistů, to se neza-
pomíná. Stejné hlášky, soukromní-

Fotbal na počest Jirky Málka a Jardy Stacha
ci s míčem i přesné pohyby, vše sko-
ro stejné, jenom tak 20 – 30 let pře-
stávka. Kluci z nebe se měli na co 
dívat. I pan rozhodčí Ruda měl své 
skvělé okamžiky, jako v lize - ofsajd 
neofsajd, vždyť je to sranda. Přeje-
me si, aby nás co nejméně odcháze-
lo a mohli jsme se sejít jen tak.

Stachovi a Málkovi, jsme s Vámi, 
to je parta, která byla a bude vždy.

Pavel Michňa a Jaroslav Matouš

tokrát 4. Euro Masters Regatta - 
Mistrovství Evropy oddílových po-
sádek.

To téměř zde není náhodou, pro-
tože se koná vždy jen v roce, kdy se 
koná World Masters Regatta  kde-
si za oceánem a ta má přesně stano-
vený termín o prvním víkendu mě-
síce září. No, a protože se ta letoš-
ní koná v Kanadě (St. Catharines), 
a protože se pro většinu evropských 
veslařů jedná vždy o velmi náklad-
nou záležitost, kterou si musí hradit 
ze svých fi nančních prostředků (le-
tenky, ubytování, půjčování lodí pro 
trénink i závod a další), rozhodl se 
německý veslařský svaz již po čtvrté 
uspořádat evropskou podobu Mas-
ters Regatty. A stejně jako i v před-
chozích ročnících byl vybrán jako 
hostitel bavorský Mnichov, přesně-
ji Oberschleisheim se svojí olym-
pijskou veslařskou dráhou. Are-
ál s průzračně čistou alpskou vo-

4. Euro Masters Regatta
dou, která je nepřetržitě obměňová-
na díky svému přítoku a kde vidíte 
i přes několikametrovou hloubku 
na dně drobné detaily, vzorně upra-

vené okolí včetně využívání ekolo-
gických zdrojů energie i perfekt-
ní zázemí pro sportovce a diváky. 
A tak až na počáteční nepřízeň po-
časí téměř veslařský ráj.

Cesta do Mnichova trvá od nás 
po dálnici zhruba jen čtyři hodiny 
a tak jsme se s mým doprovodem 

a servisem v podobě manželky Rů-
ženky rozhodli vyrazit již v úterý od-
poledne tak, abychom měli mož-
nost po středečním ranním trénin-
ku navštívit stejně jako v předcho-
zích letech při Masters Regattách 
některé blízké zajímavosti a splnit 
si tak další sen – putování za his-
torií. Již dříve nás lákala například 
návštěva romantického zámku Ne-
uschwanstein, královských zámků 
Hohenschwangau či Linderhof, no 
a manželka si k tomu přidala lázeň-
ské městečko Bad Tőlz (známé z te-
levizního seriálu Big Ben). Na in-
ternetu jsme pak objevili ještě dal-
ší krásná místa, která by stála za 
zhlédnutí, to bychom ale nestihli 

hlavní důvod naší návštěvy Bavor-
ska – závody. Tak že snad až zase 
při pátém ročníku Euro Masters. Za 
zmínku snad ještě stojí průjezd ko-
lem nádherného a velikého alpské-
ho jezera Plansee s nádherně čistou 
až tyrkysovou barvou, ze kterého se 
přímo zvedají alpští velikánové.

No ale již k samotným závo-
dům. V konkurenci 24 evrop-
ských států, kde největší zastou-
pení měli samozřejmě domácí 
sportovci a kde naší republiku re-
prezentovalo 12 oddílů, se jedi-
ný zástupce VK Lysá nad Labem 
Pavel Sláma rozhodně neztratil. 
I když razantně změnil obsaze-
ní složených posádek a při mini-
mální možnosti jejich sveslová-
ní jsou výsledky povzbuzující pro 
další závody.

Výsledky prvního dne závodů:
2. místo - čtyřka párová kategorie 
F (věkový průměr posádky 55 – 59 
let) – 11 lodí na startu (Pavel Slá-
ma – VK Lysá n. L., Wilken von 
Behr, Emil Putz, Manfred Brandt 
– všichni SRN)
2. místo – čtyřka párová kategorie 
E (věkový průměr posádky 50 – 54 
let) – 11 lodí na startu (Pavel Slá-
ma – VK Lysá n. L., Wilken von 
Behr, Emil Putz – oba SRN, Jan 
Pešat – Ostrava)
3. místo – dvojskif kategorie E 
– 28 lodí na startu (Pavel Sláma – 
VK Lysá n. L., Jiří Svoboda – Sla-
via Praha)

Výsledky druhého dne závodů:
1. místo – skif kategorie E 
– 28 lodí na startu (Pavel Sláma – 
VK Lysá n. L.)
2. místo – čtyřka párová kategorie 
D (věkový průměr posádky 45 – 49 
let) – 27 lodí na startu (Pavel Slá-
ma – VK Lysá n. L., Wilken von 
Behr, Emil Putz – oba SRN, Josef 
Zbořil - Ostrava)

Pavel Sláma

S téměř ročním odstupem se pro 
většinu evropských veslařů  - vete-
ránů konala v termínu 30.7. - 1. 8. 
jedna z jejich vrcholných akcí, ten-


