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Pranostiky:
V říjnu mráz a větry
- leden, únor teplý.

Když se ptáci táhnou blízko ke 
stavení, bude tuhá zima.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, 
někdy přece vesele se dívá. 

město Lysá nad Labem a okolí                            www.mestolysa.cz                                                           Cena: 9 Kč                                      10 /2010

KULTURNÍ  PAMÁTKA
V  LYSÉ  NAD  LABEM

Přístavba mateřské školy
Pampeliška je v provozu

15. září 2010 byla slavnostně otevřena pří-
stavba MŠ Pampeliška na sídlišti. Došlo tak 
k navýšení kapacity mateřských škol v Lysé 
nad Labem o 50 míst. O stavbě rozhodlo zastu-
pitelstvo města v březnu tohoto roku. Po vyříze-
ní všech správních řízení byla vlastní stavba za-
hájena v červnu letošního roku. Kolaudace stav-
by proběhla 30. srpna 2010. Poté byly do školky 
instalovány zařizovací předměty, vybavení ku-
chyně, hračky a spousta dalších potřebných věcí. 
Pro lepší komfort všech dětí je ve školce instalo-
vána rekuperační jednotka. Celkové náklady na 

Byšičky
- půdorys okrouhlice
 
Stojí na místě bývalého 
pravěkého sídliště. Osadu 
Byšičky založil F. A. Špork 
v roce 1717. Původně 
měla 8 domů postavených 
do kruhu kolem návsi.

stavbu včetně vybavení činily cca 10 milionů Kč. 
První předškoláci nastoupili do nové školky 
20. září. Chtěl bych poděkovat všem realizačním 
fi rmám a zaměstnancům školky za práci, kterou 
odvedli. Myslím, že postavit školku za tři mě-
síce není obvyklé a jsem rád, že se to podařilo. 
V příštím roce se bude v trendu rozšiřování ka-
pacity mateřských školek pokračovat a to pří-
stavbou nového pavilonu v MŠ Čtyřlístek. Na 
stavbu byly získány dotace z fondu Evropské 
unie ve výši 15 milionů Kč.

Mgr. Jiří Havelka, starosta

Město Lysá n. L. ve spolupráci se
Svazem bojovníků za svobodu,

TJ Sokol, Klubem důchodců – D
a Klubem důchodců Litol

zve všechny občany k oslavám

Dne vzniku
samostatného
československého státu

28. říjen 2010
   Program:

16.00 hodin
-  položení věnců u pomníku
 T. G. Masaryka v Litoli

16.30 hodin
- položení věnců na náměstí
 B. Hrozného u pomníku padlých 
 lyských občanů v 1. světové válce

17.00 hodin
- podzimní koncert „Musica Viva“ 

 v evangelickém kostele

18.15 hodin
- světelná a hudební iluze Pavla Cézy 

 v Zámecké ulici
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Informace z jednání rady a zastupitelstva města

Pokračování na str. 3

16. jednání rady města se kona-
lo 31. 8. 2010. Po třech týdnech od 
posledního jednání program ob-
sahoval 38 bodů, z toho více než 
třetinu tvořily bytové a pozemko-
vé záležitosti a pronájmy nebyto-
vých prostorů, a tak se posuneme 
k bodu č. 12. V něm se vybíral doda-
vatel opravy boční fasády na domu 
č. p. 24 na Husově náměstí. Na za-
kázku dorazily 2 nabídky, vítězem 
s nabídkovou cenou 49 tis. Kč 
se stala kolínská fi rma Pavouci. 
V bodech č. 13 a č. 14 rada schvá-
lila úhradu víceprací ve výši 
60 tis. Kč, které vznikly při rekon-
strukci tělocvičny v ZŠ Komenské-
ho a 36 tis. Kč na dodatečné zed-
nické práce v ZŠ Hrozného, při vý-
měně oken ve staronové škole. V 
bodu č. 15 byla schválena úhra-
da víceprací 48 tis. Kč při končí-
cí rekonstrukci v MŠ Pampeliška. 
V bodu následujícím se vybíral do-
davatel na výměnu střešní krytiny 
na zbývajícím objektu hřbitova. Ze 
dvou nabídek rada dala přednost 
fi rmě BÁČA z Poličky, s nabídko-
vou cenou 187 tis. Kč.

Body č. 19 a 20 byly věnovány 
výstavbě nového sběrného dvora. 
V průběhu stavby se ukázala celá 
řada problémů, které v projektové 
fázi nebyly známy, např. stav pod-
loží na dvoře, havarijní stav kon-
strukce střechy, stav oplocení a zá-
klad pod oplocením. Rada schvá-
lila navýšení ceny díla o 396 tis. 
Kč a posunutí termínu dokonče-
ní stavební části do 13. 9. 2010. 
Dále bylo schváleno posunutí ter-
mínu dodávky zařízení od fi rmy 
ELKPLAST CZ do konce října 
2010. Rovněž bylo schváleno zně-
ní zadávací dokumentace pro vý-
běr budoucího provozovatele sběr-
ného dvora.

V bodu č. 22 byl vybírán do-
davatel na opravu zadní fasády 
u č. p. 1737 na náměstí B. Hrozné-
ho. Jedinou nabídku s cenou těsně 
pod 300 tis. Kč podala fi rma PEMI 
z Kostomlat a rada ji akceptovala. 
Body č. 24 a 26 byly věnovány ma-
teřským školám. V prvních dvou 
z nich byly řešeny fi nanční nále-
žitosti končící ředitelky paní Sta-
ré a nově nastupující paní Kaň-
kové, zbývající bod přinesl někte-
ré problémy z MŠ Mašinka. K to-
muto poslednímu bodu se rada 
města po doplnění informací ješ-
tě vrátí. V bodu č. 27 rada schvá-
lila příspěvek 3 tis. Kč Státní-
mu okresnímu archivu na uspo-

řádání výstavy „Šlechta ve služ-
bách Masarykovy republiky“. Dal-
ší příspěvek 5 tis. Kč rada poskyt-
la Občanskému sdružení Lab-
ská stezka na jízdu pro vozíčkáře 
Tour de Labe HANDICAP 2010. 
V bodu č. 31 rada města schváli-
la posunutí termínu pro dokonče-
ní stavebních prací na Masaryko-
vě ulici do 15. 10., sadové úpravy 
by měly skončit do 30. 11. 2010. 
V dalším bodu rada doporučila fi r-
mu Dlažba Vysoké Mýto jako do-
davatele rekonstrukce centra měs-
ta. Konečné slovo bude mít zastu-
pitelstvo.

V bodu č. 35 bylo schváleno vy-
psání veřejné zakázky pro novou 
stavbu v areálu MŠ Čtyřlístek, kte-
rá má podle půdorysu pracovní ná-
zev Šnek. Rada jmenovala komise 
pro otevírání obálek, pro hodnoce-
ní nabídek a pro posouzení kvali-
fi kace dodavatelů stavby. Posled-
ním bodem ke schválení byl návrh 
programu nadcházejícího zasedá-
ní zastupitelstva. Podstatnou čás-
tí závěrečné diskuse byla informa-
ce o připravované stavbě záchytné-
ho parkoviště P+R na drážních po-
zemcích v Čapkově ulici. Odhado-
vané náklady 36 mil. Kč povedou 
k dalšímu jednání, zda je možné 
využít sdružených fi nancí dráhy, 
kraje, města a případné dotace.

5. zasedání zastupitelstva města 
se konalo 8. 9. 2010. O neformální 
a netradiční zahájení se posta-
ral pan Ing. Václav Zumr, který se 
souhlasem pana starosty a jménem 
sdružení Světluška provedl mezi 
přítomnými bleskovou fi nanční 
sbírku pro děti s vadami zraku.

V úvodu jednání pan staros-
ta Mgr. Havelka přesunul kvů-
li investorům jeden bod z progra-
mu na říjnové zasedání (sadové 
úpravy a hluková studie budou-
cího Obchodního centra Tesco). 
V této souvislosti uvádím na pra-
vou míru nepřesnou informaci 
z červencových Listů. Při projed-
návání záměru výstavby OC byla 
během jednání zmíněna petice ob-
čanů s 84 podpisy. Petice nebyla 
míněna proti výstavbě OC, ale pro-
ti využití ulice Na Mlíčníku jako 
přístupové komunikace. Pokud 
vznikly autorům petice nějaké pro-
blémy, pak se omlouvám, ale hlav-
ní je, že požadavek petice bude in-
vestor respektovat. 

První 3 body programu se pro-
jednávaly společně, protože se jed-
nalo o prodej 3 bytů v č. p. 715 v 

Zahradní ulici. Dva byty jsou vol-
né, o prodej zbývajícího požáda-
li stávající nájemci. Hlavním opo-
nentem prodeje bytů byl pan Ing. 
Gregor, který se snažil získat spo-
jence prohlášením, že období kri-
ze není správnou chvílí pro prodej. 
Pan Houštecký poukázal na pěk-
né byty v domě, a proto by si měs-
to mělo objekt ponechat. Pan sta-
rosta připomněl zastupitelům, že 
loni v prosinci schválili rozpočet, 
který počítal s příjmem 4,5 mil. 
Kč za prodej bytů.  Otázky, jak ře-
šit výpadek, zůstaly bez odpovědí a 
po skoro půlhodinové diskusi bylo 
hlasováno o prodeji každého bytu 
jednotlivě. Výsledek hlasování byl 
„přes kopírák“: 5 hlasů pro pro-
dej, 3 proti, 4 se zdrželi. Ani jeden
 z bytů tak nebyl prodán.

Dalších pět bodů se týkalo pro-
deje obecních pozemků a schválení 
proběhlo v rychlém tempu. V bodu 
č. 8 se schvaloval naopak výkup 
pozemků od soukromých majite-
lů do majetku města. Vzhledem k 
tomu, že se jedná o pozemky, urče-
né příští rok pro výstavbu nové pří-
stupové komunikace k OC Tesco, 
výkup za 89 tis. Kč byl bez problé-
mů schválen a bude fi nancován z 
Rezervního fondu města.  

Bod č. 9 přinesl velmi zajíma-
vý materiál, plný čísel. Zastupitelé 
obdrželi Rozpočtový výhled města 
Lysá nad Labem na období 2011-
2015. Dokument dává představu 
o činnosti budoucího zastupitel-
stva v příštím volebním období. 
Ing. Gregor poznamenal, že „no-
vému zastupitelstvu jsme připravi-
li dárečky“. Pan starosta konstato-
val, že končící volební období bylo 
bohaté na získání dotací z různých 
zdrojů a spolufi nancování z roz-
počtu města je průvodním jevem, 
na který už jsme si zvykli. Smlou-
vy na jednotlivé akce jsou pode-
psány a všechny akce jsou zaměře-
ny na zlepšení podmínek života ve 
městě. Předseda fi nančního výbo-
ru Ing. Firman potvrdil, že doku-
ment byl podrobně projednán vý-
borem, dotazy zodpovězeny, a pro-
to výbor doporučuje návrh schvá-
lit. Při hlasování bylo 11 hlasů pro, 
1 ruka se zvedla proti. V násle-
dujících dvou bodech zastupi-
telstvo schválilo úpravy rozpoč-
tu. Krátce se diskutovalo u bodu 
č. 12, v němž středisko Junák po-
žádalo o dotaci na nákup sekač-
ky na vysokou trávu. Deset zastu-
pitelů junáky podpořilo částkou 

25 tis. Kč, dva se hlasování zdr-
želi. Bod č. 15 navázal na červno-
vé zastupitelstvo, v němž nebyla 
schválena letošní rekonstrukce ku-
chyně školního stravování Eurest. 
Veřejná zakázka na rekonstrukci 
v hodnotě 3,6 mil. Kč však proběh-
la zcela regulérně až do výběru do-
davatele, jímž se stala fi rma PRO-
XIMA z Prahy 6. Proto zastupi-
telstvo schválilo 10 hlasy uzavře-
ní smlouvy s vybraným dodavate-
lem, 2 se zdrželi. V následujícím 
bodu hlasování o výběru zhotovi-
tele proběhlo jednoznačně – akci 
„Revitalizace historického centra 
města Lysá n. L.“ získala 12 hlasy 
společnost Dlažba Vysoké Mýto. 
O zakázku za 19,9 mil. Kč byl vel-
ký zájem, sešlo se 10 nabídek. Po-
zitivní je i skutečnost, že 17,5 mil. 
Kč bude hrazeno z dotace Regi-
onálního operačního programu. 
V bodu č. 17 byl schválen doda-
tek č. 3 ke smlouvě města se Sta-
vokompletem, který provozuje vo-
dovodní a kanalizační síť. Dodatek 
zkracuje dobu trvání smlouvy do 
31. 12. 2012 z důvodu předpoklá-
daného čerpání dotací na obnovu 
sítí. Oživením programu byl bod 
č. 18, v němž pan starosta před-
ložil materiál týkající se archeolo-
gického průzkumu při rekonstruk-
ci Masarykovy ulice. Za letní ob-
dobí se archeologům podařilo na-
shromáždit a zdokumentovat tisí-
ce nálezů. Potěšující pro pokračo-
vání výstavby je ukončení průzku-
mu k 8. září, dále bude trvat jen 
odborný dohled. Méně příjemný 
je už fakt, že náklady na průzkum 
nese město (povinnost vyplývá ze 
zákona), a to ve výši 1,6 mil. Kč. 
V bodu č. 19 byl schválen návrh 
obecně závazné vyhlášky, podle 
níž město zpoplatní všechny hra-
cí přístroje, kromě klasických také 
nově zaváděné videoterminály, po-
volované ministerstvem fi nan-
cí. V posledním bodu pan staros-
ta informoval o proběhlých sbír-
kách a aktivitách na řešení povod-
ňových škod a poděkoval všem, 
kteří přispěli. Významným činem 
bylo pak schválení fi nančního daru 
100 tis. Kč obci Heřmanice na 
zmírnění povodňových škod. Dar 
bude čerpán z Rezervního fondu 
města.

Poté následovaly 4 informativ-
ní zprávy, které zastupitelstvo vza-
lo na vědomí. Navazující diskuse 
byla různorodá. Ing. Gregor kriti-



10/2010 LISTY města Lysé nad Labem   3

Pokračování ze str. 2
zoval chybějící informace o tom, 
jak pokračuje projekt Sluníčková 
zahrada. Využil možnosti setkání 
s Ing. arch. Šourkem dne 20. 7., 
ale předpokládal, že závěry budou 
zastupitelům předloženy písemně. 
Dále pan starosta požádal zastu-
pitele o vyjádření, zda jsou ochot-
ni snížit nájemné našemu odděle-
ní Policie ČR vzhledem k vývoji fi -
nanční situace. Po diskusi se za-
stupitelé shodli na tom, že priori-
tou pro ně je zachování služebny ve 
městě. Úlevu na nájmu jsou schop-
ni garantovat na 1 rok, provoz-
ní náklady a služby budou policis-
té hradit v plné výši. Paní Chloup-
ková informovala o jednání kolem 
výstavby domova důchodců, oživi-
lo se i jednání kolem II. etapy ob-
chvatu města. Na podporu obou 
důležitých staveb vystoupil i pan 
Ježek, který informoval o aktivi-
tě organizace KSČM, jež připravi-
la petici na obě témata. Podpisové 
archy budou předány Středočeské-
mu kraji. Po rekapitulaci usnesení 
pan starosta zasedání ukončil.

17. jednání rady města se ko-
nalo 14. 9. 2010. Více než polo-
vina programu o 26 bodech byla 
tvořena bytovými záležitostmi 
a věcnými břemeny pro výstav-
bu inženýrských sítí, a tak je uve-
den – jako obvykle – výběr čtenář-
sky zajímavých bodů. V bodu č. 1 
rada hodnotila veřejnou zakáz-
ku na opravu poškozených měst-
ských komunikací. Na zakáz-
ku za 160 tis. Kč došla jediná na-
bídka od fi rmy J. Ouvín z Nové-
ho Bydžova. Důvodem pro malý 
zájem je pravděpodobně to, že vět-
šina fi rem má už plný pracovní ka-
lendář. Nicméně město má s uve-
deným dodavatelem velmi dob-
ré zkušenosti (s kvalitou práce i s 
cenou), a tak i jediná nabídka vy-
hovuje. V bodu č. 5 se projednáva-
la žádost p. Františka Vlčka o pro-
dloužení smlouvy na provozová-
ní parkovacích služeb v době vý-
stav pro rok 2011. Rada konsta-
tovala, že volební období sou-
časného zastupitelstva se chý-
lí ke konci a rozhodla pouze o 
tom, že bude zveřejněna zakáz-
ka na uvedené služby. O novém 
provozovateli pro příští rok tak 
bude rozhodovat už zastupitelstvo
v novém složení.

Bod č. 11 přinesl schválení pro-
nájmu volných prostor v I. patře 
č. p. 29 (bývalý PRIVUM) v uli-
ci ČSA pro Občanské sdruže-

ní Pro dětský úsměv. Rozšíře-
ní prostor umožní občanskému 
sdružení rozšířit aktivity a pomo-
ci tak rodičům s malými dětmi. 
V bodu č. 17 rada města schvá-
lila uzavření dodatku ke smlou-
vě o dílo se společností WAREX, 
která postavila objekt MŠ Pam-
peliška II. Podle dodatku bylo do 
konstrukce stavby zamontová-
no zařízení, umožňující rekupera-
ci tepla a snižující tak náklady na 
vytápění. Zvýšené náklady o 965
tisíc Kč by se měly vrátit v několi-
ka málo letech právě v úsporách 
za vytápění. Bod č. 18 byl avizo-
ván již na zasedání zastupitelstva 
města. Krajské ředitelství Policie 
ČR požádalo o dodatek k nájem-
ní smlouvě na nebytové prostory, 
v nichž sídlí obvodní oddělení po-
licie. Rada města dodatek schvá-
lila (s vědomím zastupitelů), že 
na dobu 1 roku se nájemné snižu-
je na symbolickou 1 Kč/rok za úřa-
dovnu a za stejnou částku bude 
i garáž. Bod č. 23 nebyl příliš pří-
jemný k poslouchání, proto-
že se projednávala stížnost jed-
né obyvatelky města na chová-
ní návštěvníků Klubu 77 na ná-
městí B. Hrozného. Pod zvýše-
ným dohledem městské policie by 
se měli mladí návštěvníci uklid-
nit a začít se chovat jako civilizo-
vaní lidé. V dalším bodu rada vy-
šla vstříc Českému svazu ochrán-
ců přírody, základní organizaci 
09/07 Polabí, a poskytla příspěvek 
5 tis. Kč na provoz Stanice pro zra-
něné a handicapované živočichy. 
V  bodu č. 25 rada schválila zveřej-
nění záměru na pronájem plochy 
bývalé pískovny v Litoli, kde byla 
ukončena rekultivace po těžbě. Zá-
jem o tuto lokalitu projevily již tři 
organizace. V posledním bodu ke 
schválení rada města jmenovala 
komise pro veřejnou zakázku, sou-
visející s provozem sběrného dvo-
ra v areálu bývalé kotelny K4. Ko-
mise pro otevírání obálek bude tří-
členná, komise pro hodnocení na-
bídek pak pětičlenná. Závěrečná 
diskuse byla krátká a byla věnová-
na přípravě ploch pro předvolební 
programy volebních subjektů. Plo-
chy panelů budou pro všechny stej-
né a už tradičně umístěné na Huso-
vě náměstí.

18. jednání rady města se ko-
nalo 29. 9. 2010, tedy po uzávěrce, 
a tak informace budou následovat 
až začátkem listopadu.

Miloš Dvořák, tajemník MěÚ

Kříženec kokršpaněla č. 7
pes, stáří 4 roky, kamarádský, klidný, 
vhodný ke starším lidem, přítulný
Belgický ovčák č. 88
fena, stáří 2 roky, temperamentní,
vhodná na zahradu s vysokým
plotem
Kříženec č. 48
pes, stáří 1,5 roku, přátelský, mazlivý, 
vhodný do rodiny k dětem
Kříženec rasl-teriér č. 49
pes, stáří 2 roky, temperamentní, 
vhodný na zahradu
Labrador č. 51
pes, stáří 3 roky, klidnější, vhodný do 
rodiny a na zahradu
Labrador č. 53
pes, stáří 4 roky, dominantní pes, 
vhodný na hlídání
Německý ovčák č. 54
fena, stáří 3 roky, klidnější, bázlivá, 
vhodná na zahradu

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.

Společnost Yabok s.r.o. prohlašuje, že od 1.9.2010 neprovozuje svou 
úklidovou činnost v podchodu ČD Lysá nad Labem, ani správu a údrž-
bu WC ČD Lysá nad Labem.                              Š. Oubrechtová, jednatelka

Prohlášení

Zámecký zahradník &
Město Lysá nad Labem

zvou dobrovolníky na první podzimní brigádu

Do zpustlého sadu 
 

 
Sraz dobrovolník  je v sobotu 30. íjna 2010 

v 9 hodin u vrátnice v Zámecké ulici 
 

Budeme odklízet vy ezané ke e a uklízet plochu zanedbaného 
sadu mezi farou a zahradním domkem, kde by v p íštím roce m la 

vzniknout malá sbírková zahrada. 
 

V p ípad  dešt  se brigáda odkládá na ned li 31. 10. 
 

Pracovní oble ení a rukavice s sebou. 
Sva ina zajišt na. 
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Komunální volby 2010
Vážení spoluobčané,

ve dnech 15. a 16. října letošní-
ho roku proběhnou volby do Zastu-
pitelstva města Lysá nad Labem, 
a proto si Vám dovoluji podat zá-
kladní informace.

Voličem je občan města za před-
pokladu, že jde o státního občana 
ČR, který alespoň v den voleb dosá-
hl věku nejméně 18 let a je v den vo-
leb v Lysé nad Labem přihlášen k tr-
valému pobytu a státní občan jiné-
ho státu, který v den voleb dosáhl 
věku nejméně 18 let, je v Lysé nad 
Labem přihlášen k trvalému poby-
tu a jemuž právo volit přiznává me-
zinárodní úmluva, kterou je ČR vá-
zána (občan členského státu EU), 
a pokud požádal o zápis do dodat-
ku stálého seznamu voličů, hlasovat 
ve volbách do Zastupitelstva města 
Lysá n. L.

Hlasování v našem městě pro-
běhne ve stálých volebních okrs-
cích. Bude zřízeno 9 volebních 
okrsků, do kterých jsou voliči zařa-
zeni podle místa trvalého bydliště.

1. OVK Hasičská zbrojnice,
 Byšičky
2. OVK Hasičská zbrojnice,
 Dvorce
3. OVK MŠ Čtyřlístek,   
 Brandlova 1590, Lysá n. L.
4. OVK MŠ Pampeliška,
 Sídliště 1464, Lysá n. L.,
5. OVK MŠ Pampeliška,
 Sídliště 1464, Lysá n. L.
6. OVK Svatební obřadní síň,
 Husovo nám. 23, Lysá n. L.
7. OVK Hasičská zbrojnice,
 Pivovarská 1518, Lysá n. L.
8. OVK Hasičská zbrojnice,
 Pivovarská 1518, Lysá n. L.
9. OVK ZŠ T. G. Masaryka,
 Palackého 160, Lysá n. L.

Voliči budou o době a místě ko-
nání voleb ve městě informováni 
oznámením starosty města nejpoz-
ději 15 dnů přede dnem voleb.

Volební místnosti se otevírají 
v pátek 15. 10. 2010 ve 14.00 hodin 
a zavírají ve 22.00 hodin a v sobotu 
16. 10. 2010 se otevírají v 8.00 ho-
din a uzavírají se ve 14.00 hodin. 

Hlasovací lístky budou všem vo-
ličům dodány nejpozději 3 dny před 
dnem voleb a v den voleb i všem 
okrskovým komisím. V záhlaví kaž-
dého hlasovacího lístku je uveden 
název obce a počet členů zastupi-
telstva obce, který má být zvolen 
(pro naše město počet 15). Kandi-
dáti každé volební strany jsou uve-

deni na společném hlasovacím líst-
ku v pořadí určeném volební stra-
nou, a to v samostatných zarámo-
vaných sloupcích umístěných ved-
le sebe, není-li to pro počet voleb-
ních stran možné, pokračují sloup-
ce v následující řadě. 

Volič hlasuje osobně po prokázá-
ní své totožnosti a státního občan-
ství. Občan České republiky státní 
občanství prokáže platným občan-
ským průkazem nebo platným ces-
tovním pasem České republiky. Ob-
čan jiného státu se prokáže průka-
zem o povolení k pobytu.

Po obdržení úřední obálky, popří-
padě hlasovacího lístku, vstoupí vo-
lič do prostoru určeného k úpravě 
hlasovacích lístků, kde může hlaso-
vací lístek upravit jedním z uvede-
ných způsobů:

1) Označit křížkem ve čtverečku 
v záhlaví sloupce před názvem vo-
lební strany pouze jednu voleb-
ní stranu. Tím je dán hlas kandi-
dátům této volební strany v pořadí 
dle hlasovacího lístku v počtu, kolik 
činí počet členů zastupitelstva obce, 
který má být v obci zvolen. Pokud 
by byla označena tímto způsobem 
více než jedna volební strana, byl 
by takový hlas neplatný.

2) Označit v rámečcích před jmé-
ny kandidátů křížkem toho kandi-
dáta, pro kterého hlasuje, a to z kte-
rékoli volební strany, nejvýše však 
tolik kandidátů, kolik členů zastu-
pitelstva má být zvoleno. Pokud by 
bylo označeno tímto způsobem 
více kandidátů, než je stanovený 
počet, byl by takový hlas neplatný.

3) Kromě toho lze oba způso-
by, popsané v předchozích bodech, 
kombinovat, a to tak, že lze označit 
křížkem jednu volební stranu a dále 
v rámečku před jménem kandidá-
ta další kandidáty, pro které hlasu-
je, a to v libovolných samostatných 
sloupcích, ve kterých jsou uvedeny 
ostatní volební strany. V tomto pří-
padě je dán hlas jednotlivě označe-
ným kandidátům. Z označené stra-
ny je dán hlas podle pořadí na hla-
sovacím lístku pouze tolika kandi-
dátům, kolik zbývá do počtu vole-
ných členů zastupitelstva. Pokud 
má být volena v Lysé nad Labem 
15 členů zastupitelstva a je ozna-
čena volební strana s 15 kandidáty 
a kromě toho 5 kandidátů indivi-
duálně ze sloupců dalších volebních 
stran, je dáno označené volební 
straně 10 hlasů, a to pro kandidáty 
na prvních deseti místech. Pokud 
by byla tímto způsobem označena 

více než jedna volební strana nebo 
více kandidátů, než je stanovený 
počet, byl by takový hlas neplatný.

Pokud volič neoznačí na hla-
sovacím lístku ani volební stra-
nu, ani žádného kandidáta, hla-
sovací lístek nevloží do úřední 
obálky, hlasovací lístek přetrhne 
nebo vloží do úřední obálky něko-
lik hlasovacích lístků do téhož za-
stupitelstva, je jeho hlas neplatný.

Po opuštění prostoru určeného 
k úpravě hlasovacích lístků vloží 
volič úřední obálku s hlasovacím 
lístkem před okrskovou volební ko-
misí do volební schránky.  

Volič může požádat ze závaž-
ných, zejména zdravotních důvodů, 
městský úřad a ve dnech voleb okrs-
kovou volební komisi o to, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost. 
V takovém případě okrsková voleb-
ní komise vyšle k voliči dva své čle-
ny s přenosnou volební schránkou, 
úřední obálkou a hlasovacími lístky.         

V Lysé bylo pro volby do zastupi-
telstva města zaregistrováno 9 vo-
lebních stran: 1. Kulturně! – sdru-

žení nezávislých kandidátů, 2. Naše 
Lysá - sdružení nezávislých kan-
didátů, 3. KSČM, 4. Lysá 2010 
- sdružení nezávislých kandidátů, 
5. ODS, 6. Město – Občan – Pro-
sperita – sdružení nezávislých 
kandidátů, 7. TOP 09, 8. ČSSD, 
9. KDU – ČSL s podporou nezá-
vislých kandidátů. Volební strany 
jsem uvedla v pořadí, ve kterém bu-
dou uvedeny na hlasovacím lístku. 
Všechny volební strany postavily 
plnou 15 člennou kandidátku. Zna-
mená to, že si volič, který neupřed-
nostní žádnou volební stranu, může 
vybírat ze 135 kandidátů nových 
15 zastupitelů, kteří dle jeho před-
stav, budou v dalších 4 letech nejlé-
pe hájit zájmy občanů a podílet se 
na dalším rozvoji města.

Pro zajímavost uvádím volební 
účast na volbách (i mimořádných) 
do zastupitelstva města od r. 1994: 
1994 – 60 %, 1996 – 38 %, 1998 – 
43 %, 2000 – 32 %, 2002 – 43 %, 
2006 – 44 %, 2010 - ?, to záleží na 
každém z Vás.

Irena Šťastná,
 odbor vnitřních věcí

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)
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PŘISTAVOVÁNÍ KONTEJNERŮ
ŘÍJEN 2010 

Den / místo přistavení čas rozvozu čas svozu
16. 10. (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

VELKOOBJEMOVÉ
KONTEJNERY

Vážení občané,
z úsporných důvodů nebudou v měsíci říjnu a listopadu tohoto roku již 
přistavovány velkoobjemové kontejnery na jednotlivá stanoviště po Lysé 
nad Labem. Odpad je možné ukládat na sběrný dvůr v ul. Pivovarská 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. 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

SPOLEK RODÁKŮ A PŘÁTEL
MĚSTA LYSÁ NAD LABEM

připravuje ve spolupráci s manžely Kořínkovými a za podpory Města 
Lysá nad Labem na rok 2011 stolní kalendář (30 x 18 cm), nazvaný 
„Krajinou Šporků a Lichtenštejnů“, motivovaný partnerstvím na-

šeho města a města Břeclavi. 

Kalendář bude obsahovat obrázky památek obou měst a jejich okolí 
a společných kulturních akcí, souborů a institucí, které k rozvíjení 

našich vzájemných vztahů přispěly.

Cena je 50 Kč.

Jelikož neplánujeme dát tento kalendář do volného prodeje, rádi by-
chom Vám nabídli využít této možnosti a objednat si ho naším pro-

střednictvím na e-mailu nebo telefonicky:

    d.papackova@linde-wiemann.com        602 620 151
    m.dvorak@mestolysa.cz        724 112 369

Blahopřání

    Miguel de Unamuno:
„Život je třeba měřit více podle hloubky než podle délky, 
myšlením a konáním více než časem.“

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

80 let
Jaroslava Hýblerová

85 let
Karla Švondrová
Božena Tučková 

90 let
Zdeňka Tomšovská

Anna Svobodová

Volejte
ZDARMA
800 366 000
Přijmeme úvěrové 
poradce – zaškolíme

PC Inzerce vypalena 80x50 ZZ193.indd   1 17.8.2010   19:51:30

Polabské variace 2010 & 
Polabské muzeum

- Muzeum B. Hrozného 

 vás zvou na výstavu

„Historická a kulturní
krajina“

Výstava v budově Muzea B. Hrozného
v Lysé nad Labem je připravena z materiálů

Výzkumného ústavu Silva Taroucy
pro krajinu a okrasné zahradnictví

v Průhonicích a Historického ústavu
Akademie věd ČR.

Hlavní pozornost je věnována objektům
Kuks a Lysá nad Labem. Výstava potrvá
od 11. 9. 2010 do 7. 11. 2010 a budou 
na ni prezentovány i sbírkové předměty 

z depozitáře muzea.

K výstavě jsou připraveny
doprovodné programy:

9. 10. 2010
Poznávací autobusový výlet do Jičína a Kuksu 
(prodej rezervací v ceně 250 Kč v Městské knihovně Lysá n. L.)

22. 10. 2010
Muzeum B. Hrozného v Lysé n. L.
Prezentace prací žáků základních škol
– Barokní Lysá nad Labem

Tento projekt se uskutečňuje za fi nanční podpory
Města Lysá nad Labem.
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5.10. od 9.00 hodin
Den otevřených dveří
Domov Na Zámku
Tel.: 325 551 067

5.10. od 16.30 hodin
Toulky minulostí: A. Makedonský 
beseda s PaedDr. Marií Kořínkovou
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

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

7.-8.10.
Bazárek dětského oblečení
MC Parníček
www.mcparnicek.cz

7.-10.10.
Výstava Zemědělec 2010, 
Náš chov 2010 
Výstaviště 
www.vll.cz

9.10.
Barokní hudební krajina
autobusový výlet do Jičína a Kuksu 
p. Svoboda, tel.: 352 510 288
svoboda@mestolysa.cz

9.10. od 20.00 hodin
Paul Metzger (USA)
& Daniel Meier
improvizace
Řeči - divadelní představení 
brandýského souboru Klika
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.webnode.cz

12., 14. 18. 10. od 9.00 hodin
Kurz masáží miminek
MC Parníček
www.mcparnicek.cz

13.10. od 14.00 hodin
Deskohrátky
MC Parníček
www.mcparnicek.cz

13.10. 
Vinylotéka s Kulturně!
Vladimír Černohorský, Jiří Čaňo
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.webnode.cz

15.10. 
Justin Lavash (UK)
koncert v kině na Husově náměstí
Info: 773 625 007
www.luftkinoklub.webnode.cz

16.10. od 14.00 hodin
Bramboriáda
www.mcparnicek.cz

16.10.
Grunge-Punkový večírek (Qwil, 
Stays in Touch, Kompromis)
koncerty v kině na Husově náměstí
Info: 773 625 007
www.luftkinoklub.webnode.cz

17.10. od 14.00 hodin
První veřejná výsadba sněženek 
a krokusů
zámecký park
p. Svoboda, tel.: 352 510 288
svoboda@mestolysa.cz

19.10.
LxSax (P) – saxofonové kvarteto 
z Lisabonu, Trio Víta Andršta
koncerty v kině na Husově náměstí
Info: 773 625 007
www.luftkinoklub.webnode.cz

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

20.10. od 20.00 hodin
Vodnářský zvon
koncert v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.webnode.cz

21.10. od 20.00 hodin
Už jsme doma, Seven Days
koncert v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.webnode.cz

22.10.
Barokní Lysá nad Labem
prezentace prací žáků základních 
škol
Muzeum B. Hrozného

22.-24.10.
Workshop klasické grafiky
v kině na Husově náměstí
Info: 773 625 007
www.luftkinoklub.webnode.cz

23.10. od 21.00 hodin
The Pooliter, Subway & host
koncerty v kině na Husově náměstí
Info: 773 625 007
www.luftkinoklub.webnode.cz

24.10. od 14.00 hodin
Vernisáž výstavy prací z work-
shopu
v kině na Husově náměstí
Info: 773 625 007
www.luftkinoklub.webnode.cz

28.10.
Den vzniku samostatného 
československého státu
Položení věnců u pomníků:
16.00 hod – TGM v Litoli
16.30 hod – nám. B.Hrozného
17.00 hod - Koncert „Musica Viva“
18.15 hod – Světelná a hudební
iluze
v Zámecké ulici

Kulturní kalendář Říjen

Podrobnější informace o akcích se dozvíte na webových stránkách organizátorů.

28.-31.10.
EXOTIKA 2010 
Výstaviště 
www.vll.cz

30.10. v 9.00 hodin
u vrátnice v Zámecké ulici
Do zpustlého sadu
– podzimní brigáda
p. Svoboda, tel.: 352 510 288
svoboda@mestolysa.cz

30.10. od 20.00 hodin
Duobetic Homunkulus, Draco 
Hypnolis, Mordotua
Metal v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.webnode.cz

3.-6.11.
Bazar dospělého oblečení
MC Parníček
www.mcparnicek.cz

2.11. od 16.30 hodin
Toulky minulostí:
Putování Římem I. 
beseda s PaedDr. Marií Kořínkovou
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

6.11. od 18.00 hodin
Rabování s Ester Kočičkovou
v kině na Husově náměstí
frankeova@mestolysa.cz
www.luftkinoklub.webnode.cz

7.11. od 16.00 hodin
Jazzové pohlazení
koncert Chrámového sboru, Jazz Or-
chestra ZUŠ a sboru Domino Tábor 

14.11. od 10.00 hodin
Sportovně relaxační neděle
tělocvična v ZŠ J.A.Komenského
houzvickova.hana@seznam.cz
Tel.: 721 658 766

Polabské variace 2010,
Zámecký zahradník &

Zámecká kavárna

vás zvou na první veřejnou výsadbu
cibulovin v zámeckém parku

„Šel zahradník do zahrady 
aneb Až se jaro zeptá“

Zahájení výsadby bude v neděli 
17. 10. 2010 ve 14 hodin

Sraz zájemců je na terase zámecké kavárny, kde bude pro 
účastníky připraveno malé občerstvení.

Tento projekt se uskutečňuje za fi nanční podpory
Města Lysá nad Labem.

Pozvánka
na deskohraní

Víceúčelové kulturní zařízení Mi-
lovice ve spolupráci s obchodem 
s dřevěnými hračkami Pinocchio - 
Lysá nad Labem zve všechny dět-
ské i dospělé milovníky hlavola-
mů a společenských her v sobotu 
13. listopadu do Kulturního do-
mu, ul. 5. května, Milovice od 10.00 
do 17.00 hodin na herní klání.

Opět si zde budete moci vyzkou-
šet spoustu známých i neznámých 
společenských her od fi rem Corfi x, 
Mindok, Albi, Piatnik, Hlavolam.
net a dalších.

Hry a hlavolamy, které si zde vy-
zkoušíte si zde také budete moci za-
koupit, případně objednat.

Věříme, že i tentokrát vám bu-
deme moci nabídnout jen to nej-
lepší.
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   PROGRAM  Ř í jen 2010   Husovo náměstí 25, Lysá nad Labem, mob.: 773 625 007

AKCE

kinoklub

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

So 2.10. od 19.00 hodin
Protipolitik Fest 
Přijďte vyjádřit svůj nesouhlas 
s politickou komedií!
Schrapnel Schrauben 
Eyes cream /ex This Cunt/
Děti deště /Hladová a nebezpečná 
tlupa na lovu zabijáckejch zvuků. 
Pravěkej kmen v industriální zóně, 
dávný společenství kytarovejch 
smrští......... (Silver Rocket)
Vstupné: 100 Kč

So 9.10. od 19.00 hodin
Řeči - divadelní představení 
brandýského souboru Klika    
Divadelní spolek Klika uvede 
klasickou frašku Neila Simona 
Řeči (aneb Výborná kachna). Tento 
kus byl na Broadwayi reprízován 
více než pětsetkrát, a to zvláště 
proto, že s notnou dávkou sžíravé 
nadsázky i špetkou laskavosti po-
jednává o slastech a strastech vyšší 
společnosti. 
Vstupné: dobrovolné

So 9.10. od 21.00 hodin
Paul Metzger (USA)
& Daniel Meier   
Paul Metzger -  improvizace,
23 strunné banjo, Daniel Meier – 
improvizace, housle 
Vstupné: 80 Kč

St 13.10.
Vinylotéka s Kulturně!
Vladimír Černohorský, Jiří Čaňo 
a vy pouštíte své oblíbené vinyly...

Pá 15.10.
Justin Lavash (UK)
Výjimečný anglický kytarista, 
zpěvák a skladatel Justin Lavash 
se inspiruje styly jako je folk, blues 
a jazz, které vzájemně míchá a vy-
tváří svoji originalitu a dynamiku, 
hudbu, která má náboj, ačkoliv vy-
stupuje sólově. Lavash doprovod 
ani nepotřebuje, je sám orchestrem.
Vstupné: 70 Kč

So 16.10. 
Grunge-Punkový večírek
Qwil /punk-Rock, Lysá nad 
Labem/

KINO
Začátky projekcí ve 20.00 hodin, 
pokud není uvedeno jinak.

Pá 1.10.
Sex ve městě 2
V pokračování Sexu ve městě 
vyrazí čtyři kamarádky do pouště, 
kde bývalý Samanthin přítel natáčí 
akční fi lm. Carrie ve fi lmu potká 
pokušení - svou někdejší lásku 
Aidana...
Komedie / Romantický / USA / 
2010 / 146 min.

So 2.10. od 15.00 hodin
Shrek: Zvonec a konec 
Mnohem drsnější Fiona, otylý 
Kocour v botách a mnohem 
zmatenější Oslík. A království Za 
sedmero horami vzhůru nohama...
Animovaný / Dobrodružný / 
Komedie / Rodinný / USA / 2010 / 
92 min. 

Ne 3.10. od 16.30 a od 19.00 hodin
Shrek: Zvonec a konec

St 6.10.
Ženy v pokušení
Komedie / Česko / 2009 / 118 min. 

Čt 7.10.
(K)lamač srdcí
Film s francouzskými herci, ve 
francouzském prostředí a to vše 
podle francouzského pohledu na 
lásku. Chytrý humor, bezchybně 
gradující děj a hlavně fantastická 
chemie mezi charismatickým 
Duraisem a atraktivní Vanessou 
Paradise.
Komedie / Francie / Monako / 2010 
/ 105 min.  

Út 12.10.
Generace 60 (projekce v kavárně)
Dokument se vydává po stopách 
bývalých absolventů, sleduje jejich 
uplatnění v zahraničí, mapuje 
rozdílné osudy lidí. Díky unikátním 

Stays in Touch /Grunge-Rock, 
Kněžice/
Kompromis /Rock, Dymokury/ 
Vstupné: 80 Kč
 
Út 19.10. 
LxSax (P)                                                                                     
Saxofonové kvarteto z Lisabonu
Soprán saxofon - Ricardo Pires
Alt saxofon - Rodrigo Lima
Tenor saxofon - Artur Mendes
Barytonový saxofon - Helder Alves
Vstupné: 70 Kč 
Trio Víta Andršta: Millonga for 
three, Astor Piazzolla

St 20.10. od 18.30 hodin
Vodnářský zvon   
Tóny prastarého vodního nástroje 
za doprovodu parabolické projekce...
Info: 737 198 683

Čt 21.10.
Už jsme doma & Seven Days
UJD - stylově lze jen těžko tuto 
kapelu obecně charakterizovat - 
hudba v sobě kombinuje jakýsi 
druh intelektuálního punku, 
slovanskou hudební provokaci, 
africké rytmy, orchestrální punk, 
funky, ska, gregoriánské chorály, 
avantgardní melodie, disharmonii, 
korozi, epileptické a chaotické 
rytmy - a mnoho dalšího.
Seven Days - Pomezí folku, jazzu 
a popu, zbavené hranic a pulzující 
rytmem lidského srdce
Vstupné: 100 Kč 

22. - 24.10.
Workshop klasické grafi ky
Výtvarné soustředění s hlavním 
zaměřením na grafi ku pod 
dohledem zkušených profesorů 
ze střední grafi cké školy v Lysé 
nad Labem a pražské Hollarovy 
výtvarné školy. 
Zahájení v pátek 18.30 hodin, 
přihlašovací poplatek (základní 
materiál): 60,- Kč
Doprovodné akce:
Pá 22.10. od 20.00 hodin
Pan nikdo - projekce v kavárně
vstupné: 60 Kč
So 23.10. od 18.00 hodin
Baaria - projekce na sále
vstupné: 70 Kč
So 23.10. od 21.00 hodin
The Pooliter, Subway & host /
koncerty kapel na sále

Ne 24.10. přibližně od 14.00 hodin

Vernisáž výstavy prací
z workshopu
potrvá tři týdny

So 30.10.
Duobetic Homunkulus, Draco 
Hypnolis, Mordotua
/metal/

archivním materiálům zachycuje 
atmosféru přelomu 50. a 60. let 
u nás, liberální podmínky Praž-
ského jara a následující tvrdou 
normalizaci. 

St 13.10. od 19.00 hodin
Twilight sága: Zatmění                                                                
Narůstající počet úmrtí v městečku 
Forks není možné ignorovat, 
proto se budou muset spojit odvěcí 
nepřátelé – upíři a vlkodlaci...
Akční / Romantický / Horor / 
Thriller / USA / 2010 / 124 min, 
titulky

Čt 14.10.
Single Man
Postava univerzitního pedagoga,
jenž po tragické smrti svého part-
nera nenachází důvod k žití, vy-
nesla Colinu Firthovi vedle trofejí 
z řady festivalů včetně Benátek 
i nominaci na Oscara.
Tento nezávislý fi lm je vydařenou 
režijní prvotinou módního 
návrháře Toma Forda. 
Drama / USA / 2009 / 101 min.

Pá 15.10. od 18.00 hodin
Shrek: Zvonec a konec

Pá 22.10.
Pan nikdo (projekce v kavárně)
Mix Kellyho Apokalypsy, Donnieho 
Darka a Imaginária dr. Parnasse 
-  velmi zajímavá variace na 
romantiku, okořeněná nějakou tou 
fi losofi í, sci-fi  motivem a pěkně 
propracovaným vizuálem. 
Drama / Fantasy / Romantický / 
Sci-Fi / Kanada / Belgie / Francie / 
Německo / 2009 / 133 min. 

Pá 22.10. od 15.30 hodin
Let´s dance 3   
Lukovi, osiřelému streetovému 
tanečníkovi, jde o všechno, neboť 
v ohrožení je jeho domov i taneční 
skupina...
Drama / Hudební / Romantický / 
USA / 2010 / 107 min.   

So 23.10. od 18.00 hodin
Baaria    
Snímek se širokým záběrem se 
odehrává v rozmezí třicátých až 
sedmdesátých let minulého století 
na malé italské vesničce. 
Komedie / Drama / Historický / 
Válečný / Itálie / Francie / 2009 / 
150 min.
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Ne 24.10. od 17.00 hodin
Chlupatá odplata   
Skvělá rodinná komedie plná 
neodolatelných gagů vás naučí, že 
pokoušet se bojovat proti matce 
přírodě, je předem prohraná bitva. 
Generál mýval velí útok! 
Komedie / Rodinný / USA / Spojené 
arabské emiráty / 2010 /  92 min. 

Út 26.10.
Největší z Čechů
Robert Sedláček přichází ve svém 
třetím celovečerním počinu s hořce 
ironickou fraškou o donkichotské 
touze bojovat s větrnými mlýny. Ve 
vedlejších rolích se objeví například 
Aňa Geislerová, Jan Hřebejk 
či Wabi Daněk.
Komedie / Česko / 2010 / 100 min.

St 27.10.
Zemřít ukamenováním 
(projekce v kavárně)
Trest smrti ukamenováním mohou 
v Íránu dostat ženy a někdy i muži, 

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 16 - 23
PÁ - SO 16 - 24

V případě projekce nebo akce 
mimo standardní otevírací dobu 
se kavárna otevírá půl hodiny 
před projekcí. 

Velký výběr kvalitních sypaných 
čajů a příchutí vodních dýmek, 
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.cz

PŘIPRAVUJEME

2.11.  Román pro muže
6.11.  Hudební festival od 20 hod.
6.11.  Rabování s Ester 
 Kočičkovou od 18 hod. 
7.11.  Jazzové pohlazení
11.11. Občanský průkaz
12.11. Hudební festival /SKA/
13.11. With Compliments,
 SOU & host
14.11. Karate Kid
16.11. Wall street:
 Peníze nikdy nespí
17.11. Bastardi
18.11. Postradatelní
19.11. DrumKin
20.11. PunkFest
23.11. Habermannův mlýn
26.11. Jazzvečer: Zdeněk Bína 
 (-123 minut) Acoustic 
 Project 
27.11. Karolínka a kouzelné 
 notičky – divadlo pro děti 
 od 17 hod.

kteří se provinili cizoložstvím, 
prostitucí či zabitím v sebeobraně. 
Advokátka Šadi Sadrová, 
novinářka Asijeh Aminiová a další 
aktivistky za práva žen se snaží 
pomáhat těm, které byly od-
souzeny k tomuto nehumánnímu, 
ponižujícímu a velmi bolestivému 
způsobu popravy. Vstupné volné.
Iran / Netherlands / 2009 / 73 min. 

Čt 28.10. od 14.00 hodin
Sammyho dobrodružství  
Film vypráví příběh mořské želvy 
Sammyho od jeho narození až do 
dospělosti. 
Animovaný / Dobrodružný / Belgie / 
2010 / 88 min. 

Pá 29.10. od 19.00 a od 21.00 hodin
Kajínek 
Celovečerní hraný fi lm o nejzná-
mějším doživotně odsouzeném věz-
ni současnosti. Vinen nebo nevinen?
Akční / Thriller / Krimi / Drama / 
Česko / 2010 / 107 min.
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Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem děkuje za poskytnuté fi nanční příspěvky na uskutečnění výstavy „Šlechta ve službách Ma-
sarykovy republiky“ p. Karlu Schwarzenbergovi, p. Antonínu  Kinskému, Radě města Lysá nad Labem a p. Jaroslavu Skuhrovcovi, bez jejichž velkorysos-
ti by nebylo možné tuto výstavu uskutečnit.                                                                                                                                                                          PhDr. Michal Řezníček

Poděkování

Koncert

JAZZOVÉ POHLAZENÍ
V neděli 7.11.2010 od 16.00
v kině v Lysé nad Labem

účinkuje
Chrámový sbor u sv. Jana Křtitele v Lysé

 hosté
Jazz Orchestra z Lysé nad Labem,

sbor Domino Tábor
Akce se koná za fi nanční podpory města Lysá nad Labem

Z jednoho místa vše vzešlo, do 
jednoho se vrací. Všichni svými ži-
voty hledáme Společnou věc - ta-
jemství osudu, řádu života, toho, 
co nás přesahuje. Společných věcí 
je bezpočet, patří sem i ty nejoby-
čejnější naše lidské. 

V našem koncertu, který se koná 
ve středu 20. 10. 2010 v 18.30 ho-
din, Vás zveme k prožití tónů pra-
starého vodního nástroje. Histo-
rie Vodnářského zvonu sahá vel-
mi daleko, prvé písemné zmínky 
o něm jsou z období čínské dynastie 
Ming, ale jeho historie může sahat 
mnohem dále. Nástroj má mnoho 
význačných vlastností a podle lá-
maistické tradice působí na buňky 
našeho těla i přímo na bytost. Hra-
je se na něj mokrýma rukama, kte-
ré se přikládají na madla, a tím je 

zvon rozezníván. Nedílnou součás-
tí koncertu je i velkoplošná fi lmová 
projekce, která je promítána na uni-
kátní parabolické plátno. V posled-
ní době úpravou projekce a parabo-
lického projekčního plátna byl vý-
znamně zvýšen 3D efekt. Díky 3D 
můžete například ve skladbě Uni-
versum zažít hloubku nádherných 
záběrů z vesmíru a stát se tak sou-
částí promítaného. Obraz citlivě 
a ne náhodně doplňuje zvuk. V zá-
věrečné části koncertu probíhá pro-
hlídka Vodnářského zvonu a máte 
možnost se zblízka podívat na rezo-
nanční obrazce vznikající při hře na 
vodní hladině.

Předprodej vstupenek: Luft kino 
klub, Husovo nám. 25, e-obchod na 
stránkách www.dub.cz. 

Těšíme se na Vaši návštěvu. 

Společná věc 2010: Tomáš Pfeiffer 
rozezní Vodnářský zvon

V pátek 29. října 2010 se v kostele sv. Kateřiny uskuteční koncert 
špičkového komorního pěveckého sboru The Elysian Singers z Vel-
ké Británie. Slavnostní koncert pořádá Město Milovice u příležitos-
ti Dne vzniku samostatného československého státu. Koncert začíná 
v 18.00 hodin a vstupné je dobrovolné.

Jana Křížová

Londýnský pěvecký sbor v kostele 
sv. Kateřiny v Milovicích

SOA v Praze - SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem

Vás zve na výstavu

Šlechta ve službách
Masarykovy republiky
od 18. září do 9. října 2010
Otevřeno:
po, st 8 - 17 hod.
út, čt, pá 8 - 13 hod.
so 10 - 16 hod.

Po předchozí dohodě lze ve všedních 
dnech navštívit  výstavu

i mimo vymezenou dobu.
Autor výstavy: Zdeněk Hazdra
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Toulky minulostí
Putování Římem I.

2. listopadu 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: Dešťová víla
Historické:  Souboj Titánů

Beletrie pro dospělé:
Neil White, Žil jsem mezi malo-
mocnými – Sue Townsend, Adrian 
Mole – Léta u kapučína – Jan Bala-
bán, Zeptej se táty – Julie Catt, Nor-
mální: kolik partnerů je třeba k za-
ložení rodiny? : a jakého pohlaví? 

- Miloš Vondra, Úsvit nových časů 
– Christi Phillips, Příběh kurtizá-
ny - Jiří Siegel, Člověk mezi lidmi 

– Lenka Lanczová, Milenky a hříšní-
ci – John B. Schwartz, Neurozená – 
Tommy Jaud, Milionář – Ilona On-
dráčková, Spokojená blbka – Aleš 
Pospíchal, Znamení rodu – Josef 
Ptáček, Koupání s hrochem – Vlas-
ta Javořičká, Rackové – Joy Fiel-
ding, Ještě mě nezabíjej, Jan Šmíd, 
Ve znamení lva

Naučná literatura pro dospělé:
Petr Dvořáček, Naše nejkrásnější 
historické zahrady - Sylvie Kouři-
lová, Studijní předpoklady a logika 

– Vladimír Liška, Protektorát – Mi-
lada Krbcová, Španělština pro sa-
mouky – Peter Ackroyd, Newton 

– Martin Leschinger, Cyklovýlety po 
Česku – Josef Macek, Jiří z Podě-
brad – Jan Bauer, České princezny 

Výběr nových knih v MK
na evropských trůnech – Josef Klí-
ma, Pravda o Kájínkovi – Jaroslava 
Rottová, Můj život v Indii

Beletrie pro děti:
Jiří Trnka, Podzimní říkadla – Ga-
briele Lord, Spiknutí 365 – Karin 
Müller, Dobrodružství koníka Ro-
bina - Claudia Gray, Hvězdopra-
vec – P.  C. Cast, Škola noci –Thi-
lo, Prsten černého rytíře – Julia 
Boehme, Psí trampoty - Jan M. Kr-
nínský, Dobrodružství Lenky a Vít-
ka – Rebecca James, Krásné zlo – 
Jaroslava Kubištová, Trampoty čer-
ného kocourka – Annette Neubauer, 
V moci alchymie

Naučná literatura pro děti:
Klára Trnková, Český rok: z ba-
biččina kapsáře – Margot Berger, 
Zábavné hádanky pro bystré děti – 
Dinosauři: úžasný svět zvířat

Kurz drátování
kurz se koná 6. a 20. října 2010 od 16.30 hodin

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

Cena kurzu včetně materiálu je 50 Kč.

Vážení čtenáři, dovolujeme si Vás upozornit, že Městská knihovna v Lysé 
bude z důvodu pravidelné revize knižního fondu uzavřena od pátku 
29. 10. do 30. 11. 2010. Opět Vás v naší knihovně rádi přivítáme ve stře-
du 1. prosince 2010. Videopůjčovna bude po celou dobu revize v provozu.

Uzavření knihovny

Prázdninové koncerty v letním kině
Chtěla bych jen krátce poděko-

vat za výborný nápad oživit pro-
story „našeho“ překrásného let-
ního kina v zámecké zahradě ně-
kolika koncerty v červenci a srp-
nu. Nevynechali jsme ani jeden a 
budeme dlouho vzpomínat na vý-
bornou atmosféru, která je prová-
zela. Jako příznivci folku, country 

a bluegrassu jsme ocenili zejména 
první dva, ale výborné ohlasy i mezi 
našimi známými byly na všechny. 
Takže – DĚKUJEME organizáto-
rům za nevšední zážitky a doufáme, 
že se z této dobré věci stane tradice 
i na další léta! 

Zachariášovi, Lysá nad Labem
Autor fotografi í: M. Hradecký
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Archivní střípky 
Vážení čtenáři.

V rubrice „archivní střípky“ jsme 
dosud uváděli stručné texty, jejichž 
obsah spočíval v zachovaných pra-
menech městského archivu. Písem-
né prameny však nejsou jediným 
zdrojem poznání minulosti. Pro-
to v tomto čísle přistupujeme též 
k prezentaci pramenů obrazových. 
Státní okresní archiv Nymburk se 
sídlem v Lysé nad Labem dispo-
nuje sbírkou historických fotogra-
fi í, vzniklou vlastním sběrem i dary 
jednotlivých osob. Na těchto foto-
grafi ích je zachyceno město, jeho 
život i konkrétní lidé, které dnes již 
nejsme schopni identifi kovat. Bu-
deme rádi, pokud nám pomůžete 
jakoukoli informací či vzpomínkou, 
která upřesní zařazení těchto foto-
grafi í. Své poznatky sdělujte, pro-
sím, přímo do archivu (tel.: 325 551 
046, e-mail: soka-nymburk@soa-
praha.cz) nebo na městský úřad, 
odbor kultury (tel.: 325 510 212, e-
mail: frankeova@mestolysa.cz)

Na prvním dnes uveřejněném 
snímku nápis hlásá, že se jedná o 
„Tábor skautů při župním sletu žac-
tva dne 29. 5. 1921 v Lysé nad La-
bem“. Jedná se patrně o župní slet 
sokolské mládeže. Ani o jedné z 
těchto akcí se v archivu neuchova-
ly žádné záznamy.

Na druhém snímku pak vidíme 
shromáždění nějakých význačných 
osobností, patrně představitelů 
města společně s vysokými důstoj-
níky  čs. armády před starou radni-
cí, kde očekávají buď vzácnou ná-
vštěvu nebo průjezd vojenských 
jednotek (přehlídku?). Jedinou jis-
tou osobou je důstojník vyšší posta-
vy s pažemi před tělem, generál Ka-
rel Kutlvašr. V letech 1931-1934 ve-
lel posádce v Milovicích, ovšem fot-
ka může být i jiného data.

PhDr. Michal Řezníček

V rozpočtu města jsou každo-
ročně vyčleněny fi nanční prostřed-
ky na podporu různých kulturních, 
společenských a sportovních akcí 
a na podporu činnosti organizací, 
které pracují celoročně s dětmi.

I. Fond kultury (FK) a Fond spor-
tu a volného času (FSVČ):

Organizace, kluby, občanská 
sdružení i fyzické osoby se sídlem 
v Lysé n. L. (kromě příspěvkových 
organizací města) mají možnost žá-
dat o dotace z výše uvedených fon-

dů na jednotlivé akce konané v na-
šem městě pro veřejnost, případně 
na reprezentaci Lysé n. L. 

Uzávěrka podání žádostí: 
30. 11. předcházejícího roku, na 
který je dotace žádána. Žádosti 
přijaté po uzávěrce (rozhodující 
je datum poštovního razítka nebo 
razítka podatelny MěÚ) budou 
automaticky vyřazeny.

Všechny přijaté žádosti budou 
posouzeny příslušnou komisí a ra-
dou města.

Každá dotace musí být po reali-
zaci akce řádně vyúčtována na pří-
slušných formulářích.

II. Fondy dotací na činnost 
sportovním a společenským or-
ganizacím, klubům a sdružením, 
které prokážou celoroční práci 
s dětmi do 18 let. 

Uzávěrka podání žádostí: 
31. 1. toho roku, na který je do-
tace žádána. Žádosti přijaté po 
uzávěrce (rozhodující je datum 
poštovního razítka nebo razítka 

podatelny MěÚ) budou automa-
ticky vyřazeny.

Všechny žádosti o dotace i vy-
účtování dotací musí být podává-
ny na příslušných formulářích, a to 
pravdivě a kompletně vyplněných.

Formuláře jsou k dispozici ke 
stažení na webových stránkách 
města: http://www.mestolysa.cz/
odbory/odbor-skolstvi-a-kultury/
formulare nebo na městském úřa-
dě, odboru kultury.

Alena Frankeová,
odbor kultury

Dotační fondy města Lysá nad Labem
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I letošní 
rok se noví 
s t u d e n t i
prvních roč-
níků ob-

chodní akademie měli možnost po-
znat dříve, než usednou do školních 
lavic. Zkušenosti z minulých let jed-
noznačně ukazují, že společný po-
byt mimo školu upevní třídní ko-
lektiv.

Své dojmy ze seznamovacího 
kurzu popsaly dvě studentky 1.B, 
Anna Vindušková a Natálie Kro-
vozová: „Dne 2. září jsme se všich-
ni sešli na nádraží v Lysé nad La-
bem a plni očekávání jsme vyrazi-
li směr Český ráj. Jeli jsme do Sed-
mihorek na seznamovací kurz, je-
hož účelem bylo co nejlépe zvlád-
nout přechod ze základní školy na 
školu střední a také poznat své spo-

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 důra-
zem 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.

Střední škola oděvního a grafi ckého designu Lysá nad Labem
zve všechny zájemce o studium i milovníky výtvarného umění

na dny otevřených dveří, které se konají

 ve čtvrtek 21. 10. 2010  od 16 hodin
 ve středu         3. 11. 2010   od 16 hodin
  v sobotu  13. 11. 2010   od 10 hodin

Zpřístupněny budou všechny budovy školy.

Program

Budova školy - Stržiště 475, Lysá nad Labem          
• Od 16 hodin budou formou prezentace poskytnuty informace 
 o studiu a přijímacím řízení pro školní rok 2011/2012 
 - pro všechny vyučované obory
• Prohlídka školy

Výtvarné ateliéry – ul. Čs. armády 549, Lysá nad Labem 
•   Prezentace výuky výtvarných předmětů - vystaveny budou 
     ukázky výtvarných prací žáků

Oděvní a grafi cké dílny – ul. U Dráhy 1280, Lysá nad Labem
•   Prohlídka dílen
•   Ukázky oděvní modelové tvorby a výtvarných prací žáků
    (grafi cké listy, fi gurální kresba apod.)

Domov mládeže – ul. Přemyslova 592, Lysá nad Labem
•   Prohlídka domova mládeže a informace pro žáky, kteří budou 
     mít zájem o ubytování

Střední škola
oděvního a grafi ckého designu
Lysá nad Labem,  St rž iš tě  475

Cesta k seznámení

lužáky i třídní profesory, paní uči-
telku Mgr. Mlázovskou a pana uči-
tele Ing. Kopeckého. Kurzu se sa-
mozřejmě zúčastnila i paní ředitel-
ka RNDr. Dvořáková a paní psy-
choložka Mgr. Vlčková. Zažili jsme 
mnoho legrace. Hodně jsme spor-
tovali, hráli jsme volejbal, minig-
olf i ping-pong. Paní Mgr. Vlčková 
si připravila mnoho zajímavých her, 
ve kterých jsme měli možnost po-
znat nejen své spolužáky, ale i sami 
sebe. Za všechny zmíním hru Lime-
riky, v níž jsme si trénovali paměť i 
organizační schopnosti. Při vycház-
ce na zámek Hrubá Skála jsme se 
kochali krásnou krajinou Českého 
ráje. Všichni jsme se shodli, že na 
tento kurz budeme dlouho v dob-
rém vzpomínat.“

A. Vindušková a N. Krovozová,
studentky 1.B

středa 3. 11. až pátek 5. 11. od 9 do 12 hod.
a od 14 do 18 hod.

sobota 6. 11. od 9 do 12 hod.

Máte doma zachovalé věci pro dospělé, které je Vám líto 
vyhodit? Zkuste je prodat na Bazaru, který se bude konat 

v našem mateřském centru Parníček na adrese
Čsl. Armády 29/11, Lysá nad Labem.

Přijímáme pouze čisté, neroztrhané oblečení, a to 
v pondělí 1. 11. a v úterý 2. 11. v čase od 9 do 12 hodin 

a od 14 do 17 hodin.

Za každý kus oblečení a věci bez ohledu na prodejní cenu, který 
budete chtít prostřednictvím Mateřského centra prodat,

vybíráme poplatek ve výši 3 Kč, od členů Klubu přátel 
MC Parníček poplatek ve výši 2 Kč.

Pro urychlení odběru věcí PROSÍME o vyplnění DVOJMO 
seznamu věcí na formulář, který je ke stažení na našich 

webových stránkách (www.mcparnicek.cz) anebo na recepci.
DĚKUJEME.

BAZAR
dospělého oblečení

KADEŘNICE
              • veškeré kadeřnické služby
              • provozní doba dle domluvy
              • krátké objednací doby

Zuzana Faldusová
Kpt. Jaroše 1276, Lysá nad Labem

tel.: 325 552 355, mobil: 603 914 768



Ceny ráme kové sloupkové inzerce v Listech
     +DPH 20%
1 strana (A4)  4 000 K  800 K
1/2 str. (A5)  2 000 K  400 K
1/4 str. (A6)  1 000 K  200 K

š. x  v.
9 x 10 cm 839 K  168 K
9 x   9 cm 757 K  151 K
9 x   8 cm 675 K  135 K
9 x   7 cm 593 K  119 K
9 x   6 cm 511 K  102 K
9 x   5 cm 429 K    86 K
9 x   4 cm 347 K    69 K
9 x   3 cm 265 K    53 K
9 x   2 cm 183 K    37 K
9 x   1 cm 100 K    20 K
9 x 0,5 cm (1 ádek)  ZDARMA!

Uzáv rka je vždy 5. dne v p edchozím m síci!

Sleva p i opakování inzerátu 3x a více - 20%!

P i platb  na fakturu uvád jte p i objednání faktura ní 
adresu, I O a DI . Inzerci je možno zaplatit i v hoto-
vosti v pokladn  M Ú.

Komunální volby 2010
          Prezentace volebních stran

Kompostárna Hořátev
- pro Vaši zahradu

Informace pro občany města:

podzimní akce: prodej vytříděného volně 
loženého kvalitního kompostu 
pro vaše zahrady a zahrádky

(ideální pro jakékoliv ozelenění,
doplnění trávníku, výsadbu
mladých rostlin, skleníky)

Přívěs za auto (cca 500kg/1m³
– 300Kč včetně naložení)

Volejte kdykoliv: 607 119 897
 www.kompostarna-horatev.cz



Volební program KSČM pod heslem

Nemyslíš, tak to zaplatíš!
Co by zastupitelé chtěli prosazovat v dalším období:
1. V řízení samosprávy
 -  Vyvinout maximální snahu, aby ve vedení města v jeho všech složkách byl zabezpečen princip poměrného
  zastoupení, jako základní princip demokracie. 
 - Trvat na zabezpečení lepší transparentnosti výběrových řízení a zabránění korupce v jejích všech formách a pomoci 
  zavést elektronický systém vyhodnocování zakázek.
 - Nepřipustit ustavení dvou místostarostů.
 - Spolupracovat na zpracování nového zákona o obcích.
 - U akcí města nad 20 mil.Kč požadovat odsouhlasení více jak dvoutřetinovou většinou zastupitelů.
2. Rozpočet města
 - Vyžadovat zpracování vyrovnaného rozpočtu.
 - Připustit pouze mírné a vysoce účelové zadlužování.
 - Se zbylým majetkem města nakládat uváženě a nepřipustit jeho rozprodávaní za každou cenu.
 - Podílet se na zvýšení podílu dotací na jednotlivé akce.
 - Požadovat zpracování strategického plánu rozvoje města do roku 2030 vč. koncepcí jednotlivých oblastí, 
  dopravního generelu apod.
3. Investice a infrastruktura
 - Požadovat zabezpečení staveb občanské vybavenosti, zde město velice zaostává za srovnatelnými městy nejen 
  ve Středočeském kraji.
 - Nadále usilovat o výstavbu II. části obchvatu a domova seniorů. 
 - Je třeba pokračovat v rozpracovaných akcích, zejména těch na které byla získána dotace.      
4. Strategický plán rozvoje
 - Rozhodně prosazovat jeho přijetí vč. nutných doprovodných dokumentů.    
5. Sociální oblast, bydlení, zdravotnictví, školství, kultura, sport a bezpečnost
 - Podporovat veškeré aktivity města v těch oblastech, které by vedly k lepšímu zabezpečení života obyvatel města, 
  jejich ochrany, ke zvyšování životní úrovně obyvatel města a jejich základních životních potřeb, využití volného 
  času mládeže a zvyšování jejich fyzické zdatnosti a obratnosti.

� vybudování dìtského høištì a oprava chodníkù na 
sídlišti u stadionu

� celoroènì zpøístupnit a kulturnì oživit zámecký 
park vèetnì klášterních teras

� oživení a zpøístupnìní rekreaèního areálu v 
Èechovì ulici

� redukce památkové zóny na historicky cenné 
budovy

Pro naši spádovou obec Byšièky
� odkanalizování Byšièek systémem domovních 

èistièek
� rekonstrukce pøístupové cesty z návsi k Byšicské tùni
� nové pøejezdové zabezpeèovací zaøízení se 

závorami k Byšièkám (pražská tra�)
Pro naši spádovou obec Dvorce
� dobudovaní kanalizace ve Dvorcích
� snížení rychlosti a její mìøení na prùjezdné 

komunikaci ve Dvorcích
� oprava prùjezdné komunikace a vybudování 

chodníku ve Dvorcích
V oblasti veøejné správy
� zvýšení informovanosti obèanù o èinnosti 

mìstského úøadu
� pøi veøejném zasedání zastupitelsva mìsta 

pøesuneme diskusi na zaèátek
� lepší využití internetových stránek mìsta o 

kulturních a sportovních akcích 
�    podpora preventivnì bezpeènostních akcí

Chceme prosadit a zajistit:
V oblasti dopravy a infrastruktury
� podporu výstavby další etapy obchvatu ve 

spolupráci se støedoèeským krajským úøadem 
� vyøešení dopravní situace na køižovatce u kina
� zlepšení parkování ve mìstì vybudováním nových 

parkovacích míst v centru mìsta a u nádraží
� pokraèování v rekonstrukcích kanalizace a 

dokonèení projektu odkanalizování celého mìsta 
� rekonstrukci èistírny odpadních vod
� zajistit projektovou dokumentaci pro komunikaci 

na Vysoké mezi
� parkovištì u nové mateøské školy na sídlišti a v 

Brandlovì ulici
V oblasti obèanské vybavenosti 
� podporu výstavby domova dùchodcù ve 

spolupráci se støedoèeským krajským úøadem
� zlepšení èistoty mìsta (úklid, èištìní ulic, údržba 

zelenì), kvìtiny
� rekonstrukci Námìstí Bedøicha Hrozného a 

Zámecké ulice 
� podpoøit výstavbu rodinných domù
� revitalizace parku pøed poštou
� vybudování èekárny pro cestující na nádraží ÈD
� podpora  èinnosti dobrovolných hasièù mìsta
� podpoøíme rozvoj obchodní sítì
V oblasti kultury a sportu
� výstavbu spoleèenského sálu (za úèelem plesù, 

taneèních)
� vybudování cyklostezky mezi Lysou a Milovicemi

vybudování rekreaèního areálu v Litoli u høištì a 
zpøístupnìní široké veøejnosti 

Josef KOLMAN 
Soukromý podnikatel

Mgr. Martin NOVÁK 
Soukromý podnikatel, fotograf, cestovatel

Jakub NEDOMA
Hasiè

Pavel CÉZA 
Pyrotechnik

Josef DANÈO 
Obchodník

Ing. Luboš KLOUD 
Státní zamìstnanec

Mgr. Dana PAPÁÈKOVÁ
Asistentka øeditele

Ladislav SOBOTA 
Soukromý podnikatel

Alois PERNICA 
Státní zamìstnanec

Václav BÍLEK 
Živnostník

Milan BRYNYCH
Soukromý podnikatel

Josef DVOØÁK 
Automechanik

Hana HERMANOVÁ 
Zdravotní sestra

Jiøí ŠIMON 
Soukromý podnikatel

Mgr. Petr ØEHÁK 
Státní zamìstnanec

Postaráme se o mìsto a obèany tak dobøe, jako se 
stará slušný èlovìk o svùj domov a svoji rodinu. Vaše podnìty pøivítáme na: www.naselysa.cz

Volte èíslo 2



Lysá je naše srdeční záležitost – pro harmonický rozvoj města volte č. 5 ODS                                                     
 
Naši kandidáti:

Co se povedlo:

   Rekonstrukce Masarykovy ulice
   Rekonstrukce školy J. A. Komenského
   Výstavba nové mateřské školky
   s kapacitou 50 míst
   Výstavba separačního dvora
   Nový hasičský záchranný vůz

Více na www.odslysa.cz

Hlavní body volebního programu:

   Rekonstrukce náměstí B. Hrozného,
   Husova náměstí a Zámecké ulice
   Výstavba sportovní haly
   a rekonstrukce školního hřiště
   Výstavba  objektu služeb včetně
   kulturního sálu a bytů ve Frutě
   Přístavba v mateřské škole Čtyřlístek
   Dokončení kanalizace ve městě
   včetně Byšiček a Dvorců
   Rekonstrukce čistírny odpadních vod
   Výstavba nového obchodního centra

Mgr. Jiří Havelka                Mgr. Petr Kopecký                Petra Hamplová                Mgr. Hynek Fajmon           Ing. Vladislav Šťastný 

Školství 
● Město sice neovlivňuje úroveň a obsah školní výuky, musí ale pro ni vytvářet vhodné podmínky. I nadále budeme pro pokračování a navyšování investic 
 do předškolních a školních zařízení, aby se školská zařízení stala moderními pro 21. století. Pro toto chceme získat co nejvyšší množství fi nancí z dotací 
 státu a EU. Víme, že kvalita škol je velmi důležitá pro spokojenost mladých rodin s dětmi školního věku. 
● V budoucnu bude třeba více míst v MŠ. Proto podporujeme výstavbu nové mateřské školky v Brandlově ulici. 
● Při zápisu budeme dávat přednost dětem z našeho města, teprve zbývající volná místa doplníme dětmi z okolních obcí. 
● Budeme podporovat Základní uměleckou školu F. A. Šporka.
● Jsme pro fi nanční podporu města na volnočasové aktivity dětí a mládeže.
Zdravotnictví a sociální služby  
● I nadále podporujeme výstavbu nového domova pro seniory, nejlépe v zamýšlené lokalitě v parčíku za „starou“ školou. Je třeba zúročit dosavadní 
  vynaložené fi nance do tohoto projektu a využít dotace KÚ Středočeského kraje. Tato šance se již nikdy nemusí opakovat a dle Zákona o soc. službách 
  má obec s rozšířenou působností povinnost se o své občany postarat. V novém domově je počítáno s ordinací praktického lékaře – využití i pro veřejnost.
● Do budoucna bude potřeba pro Lysou a okolí zajistit dalšího stomatologa.
Doprava
● Prioritou města je po několik let vybudování kompletního obchvatu v trase dle územního plánu. V současné době je tento projekt z různých důvodů 
 pozastaven. Uděláme ale vše pro to, aby se v příštích letech začalo s výstavbou dalšího úseku.
● Budeme řešit problematiku parkovacích ploch v našem městě.
● Budeme usilovat o zklidnění dopravy v obytných zónách města, jako je Litol, zavedením přednosti zprava a případně zavedením zóny 30 km/h.
Občanská vybavenost a služby 
● Plně podporujeme vybudování projektu „Sluníčková zahrada“(v areálu bývalé Fruty a Slunéčkovy zahrady), ve kterém naše město získá mimo jiné bazén, 
 hotel, multifunkční halu (pro sport i kulturu) a novou poštu. V areálu vznikne i bytová zástavba, dětské hřiště, zelené plochy a nákupní galerie.
Sport a kultura 
● Zůstane zachována fi nanční i materiální podpora sportovním organizacím a klubům v Lysé.
● V našem městě se za rok koná více než 100 kulturních akcí, z nichž některé svým významem překračují hranice regionu. Kulturní akce i jejich organizá-
  tory budeme samozřejmě i nadále podporovat, je ale potřeba fi nanční prostředky na kulturu spravedlivě a hospodárně rozdělovat. Vybudováním objektu 
  ve „Sluníčkové zahradě“ získá naše město další moderní prostory pro kulturní akce. 
Budoucí rozvoj 
● Rekonstrukce komunikací, kanalizace a chodníků v těch částech, kde je to třeba.
● Rekonstrukci Husova náměstí. 
● Novou bytovou a individuální výstavbu s cílem navýšení počtu obyvatel, aby byla v zájmu města a jeho obyvatel.
● V roce 2009 byla Lysá nad Labem zvolena časopisem Ekonom Městem pro byznys Středočeského kraje, proto budeme usilovat o využití tohoto 
 potenciálu a budeme usilovat o příchod investorů s cílem zvýšení počtu pracovních míst.

Za Váš hlas děkuje Lysá 2010.

Lysá 2010 pro budoucnost našeho města – č. 4



VOLTE TOP 09 –  VOLEBNÍ STRANU č. 7
Motto:  Kvalitu života ve městě můžete změnit... víc, než si myslíte

Vážení občané, 
v tomto státě se asi těžko najde někdo, kdo si nedokáže pod názvem strany TOP09 něco představit. Protože se Vám ten-

to článek, ačkoliv je psán v polovině září, dostane do rukou až těsně před volbami, nezbývá než pevně věřit, že většina 
čtenářů v Lysé už ví, jaký program naše strana nabízí pro Lysou. Asi jste si všimli, že z naší strany byla snaha vést kampaň 
v nekonfrontačním duchu. Nebylo to proto, že bychom neměli dost podkladů ke konfrontaci. Necítíme se však být jediní 
spravedliví s všeobjímajícím oprávněním kritizovat něco, co jiní prosazovali a my to nemohli přímo ovlivňovat. Vážíme si 
všeho dobrého, co se podařilo, ale hodláme usilovat o nápravu toho, co se dle našeho názoru nepodařilo. A toho, dle obyvatel 
Lysé nad Labem, není málo. Rozumní lidé si uvědomují, že vše, co se ve městě dělo, muselo být schváleno v zastupitelstvu 
nadpoloviční většinou. Proto samochvála jedněch, prokazovaná tvrzením, co všechno se jim podařilo realizovat, smrdí stejně, 
jako kritika od těch, co také seděli v zastupitelstvu, byť v opozici a ozývají se až teď. 

   Jsme přesvědčeni, že nastal čas na změny a že právě TOP09 může být garantem tohoto procesu. TOP09 nebyla v zastupi-
telstvu a není nijak propojena s předchozím vedením města. Může proto bez uzardění nabídnout nápravu chybných rozhodnutí 
předchozích vedení města, revitalizaci „pozapomenutých“ kulturních, sociálních, urbanistických či dopravních projektů i zce-
la nové aktivity. Všechny tyto změny by měly sloužit především ke zkvalitnění života obyvatel města a ne k prosazování zájmů 
lobistických skupin či jednotlivců. Naši kandidáti nabízí svou odbornost, profesionální a lidský přístup, ale i možnost využití 
manažerských i praktických zkušeností z mnoha oborů. V době šetření a dozvuků fi nanční krize, kdy se bude hospodařit 
podstatně složitěji, než v donedávném období hojnosti, přijdou jistě vhod i dobré znalosti z oblasti fi nančních zdrojů.

Po důkladném pročtení všech programů přijděte k volbám a rozhodněte se, zda budete volit strany a tím i ucelený názor. 
Nebo  snad volbou jednotlivců dáte opět šanci na vytvoření shluku, možná kvalitních, ale jen náhodně vybraných zastupitelů, 
neschopných se vzájemně dohodnout? 

K naplnění našeho programu, který můžete najít nejen v našich letácích, ale i na www.top09.cz/lysanadlabem/, budeme 
potřebovat především vaši důvěru, ale potom také i dostatek ochoty ke spolupráci zastupitelů dalších stran. Vždyť jen 
společným úsilím všech lze dosáhnout uskutečnění vizí vedoucích ke zlepšení kvality života obyvatel v Lysé nad Labem.   

TOP 09 chce více profesionality, méně politikaření a méně příležitostí ke korupci.
kandidáti TOP09

 

                                                                       Kdo jsme: jsme dobrovolné sdružení občanů, preferujících obecné zájmy před zájmy  politických stran.
Pro další rozvoj našeho krásného města nabízejí své služby:
1. Ing. Karel Otava, zaměstnanec GŘ ČD a.s.          
2. Ing. Miroslav Firman, ekonomický ředitel        
3. Hana Rambousková, ředitelka mateřské školy
4. JUDr. Jaroslava Povová, advokátka
5. Martin Novák, soukromý  podnikatel 
Všichni kandidáti jsou bez politické příslušnosti

Co nabízíme:
- Rovné, přímé a korektní jednání, důvěryhodnost, spolehlivost, odbornost a zdravý rozum.
- I nadále chceme uplatňovat zásady nadstranickost – odbornost – „město slouží lidem“.
- Volební program tj. prosadit a zajistit harmonický rozvoj města ve všech oblastech tak, aby se občanům Lysé nad Labem a přilehlého regionu žilo 
  lépe a klidněji, ten neměníme. Na naší kandidátce najdete odborníky různých oborů, připravených svými schopnostmi městu prospět. 

Co očekáváme:
- Potlačení politických zájmů jednotlivých stran v obecném zájmu.
- Spolupráci občanů a jejich podněty při řešení problémů města.

Co nechceme:
- Neuvážené investice města znemožňující jeho údržbu a další rozvoj v následujících letech.

VAŠÍM HLASEM PRO NÁS ZÍSKÁTE:
Harmonický rozvoj a hospodářský růst v hlavních oblastech města - výstavby, rozvoji města a životního prostředí
 - dopravy a bezpečnosti ve městě
 - školství, zdravotnictví a sociálních služeb
 - kultury, sportu a cestovního ruchu

Volební program našeho sdružení najdete v propagačních materiálech a na www. moplysa.estranky.cz

11.  Petr Jirsa, podnikatel 
12.  Marcela Dubnová, podnikatelka
13. Jaroslava Hlaváčková, asistentka pedagoga
14. Aleš Hanousek, student VŠ
15. Jaroslav Kotyška, stavitel

6. Václav Houštecký, stavitel
7. Ing. Miloslav Škoch, projektant
8. Mgr. Jaroslav Bittner, pedagog                          
9.  Ing. Naďa Tlamichová, bankovní manažér
10.  Stanislav Kotršál, dispečer

Vážení občané,
občanské sdružení MOP Město – Občané – Prosperita, volební číslo 6 v komunálních volbách 
do Zastupitelstva města Lysá nad Labem se opět uchází o Vaši podporu. Děkujeme všem, kteří 
nám podpisem na petice umožnili opět kandidovat. Máme dostatečné zkušenosti z minulých let, 
které můžeme zúročit při řešení rozvoje města Lysé nad Labem, Litole a osad Byšičky a Dvorce.

 „Správnou volbou můžete změnit tvář města k Vaší spokojenosti“



Milý čtenáři,

píšu Ti psaní před nadcházejícími komunálními volbami. Třeba tomu nebudeš věřit, ale stále se setkávám s lidmi, kteří se zcela neorientují 
v druhu voleb. Jak často, to nyní pominu. Můžeme volit do Evropského parlamentu, do Senátu a Parlamentu České republiky, do krajských 
a místních zastupitelstev! Připomínám Ti tedy, že v pátek 15. října a v sobotu 16. října máš možnost zvolit si nové zastupitele naší milé Lysé. 

 
Jistě víš, že v Lysé si můžeš vybrat mezi devíti stranami či subjekty. Mohu napsat i tak, že ze stopětatřiceti lyských občanů! Ustavující 

zasedání nově zvoleného zastupitelstva svolává dosavadní starosta tak, aby se konalo do patnácti dnů od vyhlášení výsledků voleb. První 
zasedání zastupitelů zvolí starostu, místostarostu a další členy rady města (tj. celkem pět zastupitelů). Vzhledem k tomu, že jsem si prošla 
opakovaně úskalím povolebního vyjednávání včetně mimořádných komunálních voleb, mohu uvést, že ustavujícímu jednání zastupitelů 
předcházejí složitá vyjednávání zakončená podpisem koaliční smlouvy. K této situaci zpravidla dochází i proto, že nadpoloviční většinu – osm 
hlasů z patnácti – nezíská jedna strana či subjekt. Již na počátku volebního období je jasné, že některé záměry své strany či uskupení je nutno 
oželet, jiné priority „vzít za své“.   

Z tohoto pohledu považuji post místostarosty za úspěch, přihlédneme-li k získanému jednomu mandátu zastupitele. Přesněji řečeno jed-
noho z místostarostů, neboť, jak víš, mám na radnici kolegu. Do budoucna nepovažuji tuto variantu za příliš šťastnou. Ale když se ohlížím 
za „plody své práce“ uplynulých čtyř let, konstatuji, že je vidět úspěchy, o kterých v duchu povídám „moje“.  Zateplení MŠ Pampeliška I, 
MŠ „šnek“ prošla sítem žádostí ROPu, „drobné“ příspěvky z krajského úřadu, které pomohly či pomohou akcím či investicím města, škol, 
sdružení, organizací, farnosti římskokatolické i evangelické v Lysé, ale i fyzických osob (např. oprava pomníku obětem 1. světové války na 
Nám. B. Hrozného, oprava kapličky v Poděbradově ul., obnova měšťanského domu č. p. 177 na Husově nám., nyní Jednota, na opravy soch 
v zámeckém parku, příspěvek na kanalizaci v Masarykově ul., dětské hřiště na Kačíně a v Poděbradově ul., obnova volejbalového hřiště, 
broukoviště v zámeckém parku, zahrnuji sem i práce související s pravděpodobnou rekonstrukcí komunikace z Litole od nadjezdu do Šnepova 
či připravovanou rekonstrukci křižovatky u dvorecké hospody), ale i Mikroregionu Polabí (zde např. oprava střechy kostela v Milovicích, boží 
muka v Přerově, zateplení OÚ Stratov …) neboť jsem též zastupitelem Středočeského kraje (členem komise pro sport a kulturu – zkrácený 
název). Nemám určitě pocit, že bych nepřispěla „troškou do mlýna“. Dokonce se domnívám, že na úspěších celého zastupitelstva města mám 
značný podíl, protože i díky mojí zvednuté ruce při hlasování prošla rozhodnutí, jejichž naplněním se rádi pochlubí ostatní. Jde o úspěch celé 
koalice, jíž jsem součástí. 

Sílící hlasy občanů dávají tušit, že v nabízených volebních programech nalezneme společná silná témata – výstavba domova pro seniory, 
obchvat města. První z dosud nerealizovaných investic již „spolkla“ nejeden milión korun z městského rozpočtu. Druhou investici nějaká 
injekce pravděpodobně ještě čeká. Ale kdy se obyvatelé města dočkají realizace těchto akcí? Akcí, troufnu si napsat, které výrazně zbrzdilo 
(doufám, že ne zabrzdilo) jednání některých někdejších členů občanských demokratů. Byl většinový elán, ale hlavně potřebné fi nance nikoli 
městské, ale nebyla vůle. Dnes mnoho občanů zazlívá totalitnímu vedení radnice, že se nepostaralo o vybudování kulturního domu ve městě. 
Nevím, jak to tehdy opravdu bylo, ale dost možná, že jako nyní se zmiňovanými investicemi. Vždycky jistě bylo uchazečů víc než peněz, a 
tak i tehdy stačilo zaváhání, aby Lysou předběhl někdo jiný. Mám schovaný útržek okresních novin s titulkem „Obchvat Lysé nebude nikdy 
dostavěn“. Pro ty z nás, kteří bydlí přímo u krajského průtahu městem, by to byla velmi špatná informace. Také se jednu dobu v Lysé povídalo, 
že provoz nové, malokapacitní spalovny by výrazně snížil cenu nemovitostí ve městě. (Spalovna stále nespaluje.) Domnívám se, že i bydlení – 
byť v centru města – u rušné komunikace může takhle dopadnout. U prodeje bytu v domě na Jedličkově ul., kde bydlím, se prodávající s tímto 
argumentem již setkal. (Plastová okna se zesíleným sklem mnoho neřeší. Však víš, když přijdeš na návštěvu.)

A ještě by Tě mohlo zajímat, že momentálně je město zatíženo desetimiliónovým úvěrem na výstavbu MŠ Pampelišky II. Vzpomínáš 
si na dobu, kdy jsem začala působit na radnici? Tehdy vedení města převzalo úvěrové zatížení ve výši 45 miliónů. Jistě i tato okolnost ov-
livnila jakoukoliv činnost města pár let. Dnes dotační fenomén slaví úspěch, ale vzhledem k fi nanční spoluúčasti města bude třeba sáhnout 
si v nadcházejících letech hluboko do kapsy. Bude to buď dalším úvěrem nebo prodejem majetku města. Nebo odmítnutím dotace, což asi 
většina zastupitelů nepodpoří. Ale že jsme mohli být v plánech skromnější, to mi věř. Třeba s výstavbou další mateřské školy určitě, vždyť se 
nabízela úspornější varianta v podobě předělání a nástavby nevyužité kotelny MŠ Čtyřlístek. Bohužel, většina zastupitelů neuvažuje jako při 
domácím hospodaření. Anebo jsou i doma tak štědří? Již z některých podniknutých kroků zastupitelstva města se dá tušit, že půjde o prodej 
městského bytového fondu. Finanční potenciál nabízí kromě jiného 350 milovických bytů. Trochu úsměvné, viď. Často kritizovaná obnova 
bytového fondu po sovětské armádě pro milovické voliče nám „vytrhne“ trn z paty. Ale již kdysi před dvanácti, čtrnácti lety se jistě počítalo, 
že jednou městská pokladna může „praskat ve švech“ díky privatizaci bytů. Inu, politika je věc ošemetná, která se vyvíjí v čase. Cesta povede 
pravděpodobně tímto směrem, jinak bude úvěrové zatížení obrovské (kanalizace, ČOV, sběrný dvůr, mateřská škola …). 

Pamatuješ si na Andersenovu pohádku Císařovy nové šaty? Tak takhle to funguje v zastupitelstvu často – každý vidí, v čem je chyba, ale 
protože cena pravdy je vysoká, stojí nejednou naše bezpečí, mlčíme a někdy vydáváme peníze a energii na neopodstatněné záležitosti. Také 
pohádka o kohoutkovi a slepičce – to je ukázkový postup, jak lze dosáhnout kýženého. Možná, že se usmíváš, ale funguje to. 

S úslovím „vyhodili ho ze dveří, vlezl tam oknem“ mám, bohužel, problém. Ten určitě nemám s historickým „Pravda vítězí“. Má-li ale 
pravda zvítězit, není to nikdy samo sebou, to člověk musí nasadit všechnu svou sílu proti lži. Preferuji spravedlnost a čestné jednání, však 
mě znáš. Nezvedla bych ruku pro takový úspěch, který by zajistil prospěch „bližnímu svému“, byť by cesta k tomuto úspěchu byla legální. 
Asi jsem naivní, ale morálka a svědomí … Anděl určitě nejsem, to dobře víš. Ale pořádek musí být. Nemůže se nikdo změnit od základů. 
Může se naučit lépe ovládat své chování, lépe zvládat různé činnosti, ale povahu nastálo nezměníme. Kde mohu, tam pomohu v dobrém slova 
smyslu. Jde o činnosti spojené s manuální prací, ale uvedu zde též s fi nanční výpomocí. Domnívám se, že lidé na neobvyklých postech (však 
mi rozumíš) by se fi nančně mohli a měli podílet. Finančně tak - sáhnout do vlastní kapsy bez možnosti daňového zvýhodnění. Samozřejmě 
každý úměrně svému příjmu. Tak to fungovalo, domnívám se, i ve stále vzpomínané době První republiky. 

Závěrem opět připomenu pohádku o tom, jak i malá myška může velkému lvu pomoci. 
Těším se na viděnou.                                                                   

Marcela Chloupková (více na www.zijemeturadi.cz)



Volební program MO KDU – ČSL s podporou nezávislých
Vážení spoluobčané, pro následující volební období Vám předkládáme nástin našich priorit, jejichž naplnění vytvoří z našeho města nejen bezpečný 
a přívětivý domov pro všechny jeho občany, ale i vyhledávané místo kultury a sportu v našem regionu.

Město příjemné pro život i rekreaci
Budeme prosazovat podporu rodin, včetně činnosti dětských a mládežnických organizací ve městě.

Sociální oblast
Podpora výstavby nového domova pro seniory    Rozšíření pečovatelské služby a další nabídku služeb pro seniory.
Sport pro všechny
Podpora rozvoje rekreačních a relaxačních sportů    Budování sportovišť v jednotlivých částech města    Příprava stavby víceúčelové sportovní haly   
Budování cyklotras a stezek v katastru města s jejich možným propojením na okolní města a obce. 
Školství
Celkové zlepšení stavu školských zařízení    Zlepšení vybavenosti škol moderními pomůckami    Provedení modernizace a rekonstrukce kotelny ve 
školním areálu J. A. Komenského    Bezbariérový přístup do pavilonů školy J. A. Komenského    Rozšíříme počet míst ve školkách a školních druži-
nách    Všeobecnou podporu pro umělecko-výchovnou činnost ZUŠ    Pro mladé učitele a učitelské rodiny zajištění městských služebních bytů.
Kultura
Podporu činnosti občanských sdružení a spolků    Výstavbu městského víceúčelového kulturního sálu    Zvýšenou pozornost a péči o kulturní dědictví 
města    Po stavební rekonstrukci muzea otevřít stálou expozici významných osobností města (F. A. Špork, Dr. B. Hrozný, Vodák, Dr. Jedlička …atd.).
Životní prostředí
Posílení ochrany a rozšíření zeleně ve městě zejména nezastavováním její plochy a zlepšením péče o její údržbu    Zlepšení čistoty města    Rozvoj 
přírodních koupališť v okolí města    Doplnění veřejné zeleně v souvislý zelený pás kolem města.
Infrastruktura
Urychlení výstavby obchvatu města    Doplnění chybějícího městského mobiliáře    Dobudování infrastruktury (vodovodní a kanalizační sítě) ve všech 
městských částech – Byšičky, Dvorce, Litol, Lysá    Náhradu prašných a panelových vozovek bezprašným povrchem    Dle dopravního zatížení zahájení 
rekonstrukce ulic včetně úpravy ploch pro parkování    Postupné zkvalitnění městského osvětlení tak, aby bylo v souladu s platným: více světla – větší 
bezpečí.
Bezpečnost občanů
Zkvalitnění činnosti městské policie    Posílení kamerového systému    Modernizace prvků řízení dopravy do dopravního systému města    Rozšíření 
služeb pultu centrální ochrany zabezpečení majetku a obyvatel    Pokračovat v modernizaci hasičského sboru.

KDU – ČSL má ucelený koncept všeobecného rozvoje města. O tom, kolik z našeho programu budeme moci pro Vás realizovat,
rozhodnete Vy, voliči našeho města, svými hlasy. Naši schopnost vést město k jeho dlouhodobému rozvoji jsme již nejednou prokázali.
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Program Říjen 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

každý čtvrtek 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 děti od narození do 1 (1,5) roku s maminkou

Pro dospělé:

každé pondělí dopoledne
Chi-Toning s hlídáním dětí

každé úterý dopoledne
Pilates s hlídáním dětí

každé úterý v podvečer
Chi-Toning

každý čtvrtek v podvečer
JÓGA neboli relaxační cvičení

každý čtvrtek dopoledne
Cvičení na míčích s hlídáním dětí

každý čtvrtek odpoledne 
Cvičení pro těhotné s hlídáním dětí

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

Upozorňujeme na tyto novinky / akce v programu:

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

12. 10., 14. 10., 18. 10. od 9.00 do 10.30 hodin
KURZ MASÁŽÍ MIMINEK

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

čtvrtek 13. 10. od 14.00 do 17.00 hodin
DESKOHRÁTKY - ukázka deskových a stolních her 
ZDARMA

sobota 16. 10. od 14.00 hodin
BRAMBORIÁDA - odpoledné plné soutěží a hrátek 
s bramborami

každé úterý od 19.00 hodin                NOVINKA!
CHI-TONING

každá středa od 15.15 a 16.15 hodin
TANEČNÍ ŠKOLIČKA pro děti od 3 do 6 let

každý čtvrtek od 16.15 hodin            NOVINKA!
TVOŘENÍČKO - tvoření pro děti od 3 let

pondělí 1. 11. a úterý 2. 11.
PŘÍJEM VĚCÍ DO BAZARU dospělého oblečení

středa 3. 11. až sobota 6. 11.
PRODEJ VĚCÍ V BAZARU dospělého oblečení

každé úterý odpoledne a středa dopoledne
HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA
doplnění těchto oborů:
ÚT  - První krůčky k hudbě (pro děti od 18 měsíců do 4 let)
    od 14 a od 15 hodin
 - Rytmické krůčky II. (pro děti od 4 do 6 let) od 17 hodin
ST  - Robátka (pro děti od 4 do 18 měsíců) od 9 hodin
 - První krůčky  k hudbě (pro děti od 18 měsíců do 4 let) 
    od 11 hodin

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

       Mate ské centrum Parní ek     
 

        zve všechny d ti a dosp lé 

v sobotu 
16.10.2010 

od 14.00 hodin 
 

do d tského areálu v echov  ulici  
v Lysé nad Labem na 

BRAMBORIÁDU

 
Návšt vníky eká: 

• ada her pro d ti i jejich rodi e na téma 
 „co vše se dá d lat s bramborami a pytli od brambor“ 

• opékání z domova p inesených bu tík  nad ohýnkem 
• n co teplého do b íška - brambora ku za ka ku 
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Odpoledne pro Parníček

Mateřské cen-
trum Parníček 
z Lysé nad La-
bem uspořáda-
lo za podpory 
Města Lysá nad 

Labem v neděli 12. září 2010 již 
třetí ročník akce nazvané Odpo-
ledne pro Parníček. 

Slunné počasí vylákalo do areá-
lu letního kina v Lysé bezmála 
200 dětí a dospělých. Pro děti byl 
na celé odpoledne připraven boha-
tý program. 

Přítomní mohli nejprve shléd-
nout vystoupení dětí z našeho Ma-
teřského centra s písničkami, kte-
ré se naučily v rámci kurzu Krůčky 
k hudbě v hudební školičce Ya-
maha. Následovalo vystoupení 
TSK Dynamik z Lysé nad La-
bem, konkrétně osmi děvčat ve 
věku 8 až 12 let věnujících se 
aerobiku se sestavou Háďata při-
pravenou pro kategorii Fitne-
ss, kam se v letošním roce půjdou 
poprvé představit. Moderování 

a krátkého doprovodného pro-
gramu se tentokrát ujal pan Jan 
Petráš. Poté začaly děti plnit při-
pravené soutěžní úkoly, za což si 
samozřejmě zasloužily i odměnu. 
Od čtvrté hodiny odpolední pak 
byla pro všechny návštěvníky při-
pravena pohádka Dlouhý, Široký 
a Bystrozraký v podání divadelní-
ho studia Damúza z Prahy. Před-
stavení bylo tak mistrně provede-
né, že jej se zaujetím shlédly nejen 
větší (školkové) děti, ale i ty mno-
hem menší. Po celou dobu trvání 
akce se děti mohly také vydovádět 
na trampolíně či velkém nafukova-
cím hradě.

Opětovně musíme i nyní po-
děkovat všem, kteří s námi strá-
vili krásné sluneční odpoled-
ne a věříme, že byli natolik spo-
kojení, že se zúčastní i našich 
dalších akcí chystaných ješ-
tě v tomto roce – Bramboriády 
v sobotu 16. října a Mikulášské pro 
nejmenší na začátku prosince. 

Organizační tým MC Parníček

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

Po 4.10. MUDr. Čerňanská
Út 5.10. MUDr. Matasová
St 6.10. MUDr. Chocholová
Čt 7.10. MUDr. Dáňová
Pá 8.10. MUDr. Chocholová
So 9.10. MUDr. Čerňanská
Ne 10.10. MUDr. Čerňanská
Po 11.10. MUDr. Čerňanská
Út 12.10. MUDr. Matasová
St 13.10. MUDr. Chocholová
Čt 14.10. MUDr. Dáňová
Pá 15.10. MUDr. Čerňanská
So 16.10. MUDr. Matasová
Ne 17.10. MUDr. Matasová

Po 18.10. MUDr. Čerňanská
Út 19.10. MUDr. Matasová
St 20.10. MUDr. Chocholová
Čt 21.10. MUDr. Dáňová
Pá 22.10. MUDr. Matasová
So 23.10. MUDr. Dáňová
Ne 24.10. MUDr. Dáňová
Po 25.10. MUDr. Čerňanská
Út 26.10. MUDr. Matasová
St 27.10. MUDr. Chocholová
Čt 28.10. MUDr. Dáňová
Pá 29.10. MUDr. Dáňová
So 30.10. MUDr. Chocholová
Ne 31.10. MUDr. Chocholová

MUDr. EVA SKALICKÁ
PRAKTICKÁ A INTERNÍ LÉKAŘKA
PŘIJÍMÁ DO PÉČE NOVÉ PACIENTY

Adresa ordinace:
Komenského 1534, Lysá n. L.
(budova ZŠ J. A.Komenského)

TEL.: 325 551 948

             Domov Na Zámku
                    Lysá nad Labem

V rámci týdne sociálních služeb ČR si Vás dovolujeme 
pozvat na

Den otevřených dveří
dne 5. října 2010 od 9.00 do 15.00 hodin

V prostorách zámecké kavárny jsou pro Vás připraveny 
informace o životě seniorů v našem domově. 

Ukázky prací seniorů, drobný prodej výrobků, vystoupení 
zámecké kapely Šporkovjanky, prohlídka domova, infor-

mace o dobrovolnickém programu.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

         
         

PORADNA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT
   nabízí řešení zdravotních potíží metodami 

   HOMEOPATIE, AUTOPATIE a EFT 

   Čelákovice, tel.: 737 641 870
www.poradnaprozdravyzivot.cz
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Slavnosti hraběte Šporka 2010 aneb jak v Lysé nad Labem vyměnili
císaře pána za žejdlík piva...

Poslední prázdninový víkend 
je v mnoha rodinách ve znamení 
příprav na nový školní rok. U nás 
v Lysé se přidávají i přípravy tro-
chu jiného rázu. Již čtrnáct let s že-
leznou pravidelností přijíždí na své 
panství koncem srpna sám hrabě 
Špork. A většinou nepřijíždí sám. 
Tak tomu bylo i v letošním roce.

Už v pátek v podvečer se z atria 
kláštera ozývaly tóny moravských 
lidových písní, které do Lysé dove-
zl folklorní soubor Old Stars z part-
nerského města Břeclav. Písničky 
známé i neznámé, veselé i smutněj-
ší, krásné lidové kroje a tance z již-
ní Moravy rozproudily krev v žilách 
mnohým posluchačům. Ti ostat-
ní si trošku, ale opravdu jen trošku 
pomohli lahodným moravským ví-
nem, které společně s klobásami, 
koláčky a dalšími dobrotami naši 
břeclavští přátelé přivezli. Pohodo-
vou atmosféru sice mírně zkropil 
déšť, ale ti, co vydrželi, nelitovali.

Troubená svatohubertská mše 
v kostele svatého Jana Křtitele, kte-
rá otevřela v sobotu dopoledne celý 
program, byla nejen krátkým spo-
činutím a zamyšlením, ale i pře-
hlídkou nádherných krojů a skvost-
né hudby v podání hornového tria 
pana Vacka, se kterým si úspěšně 
notoval lyský chrámový sbor. 

Oběd, jak jinak než ve šporkov-
ském duchu, si mohli návštěvní-
ci slavností dopřát hned v několika 
lyských restauracích, které po celý 
víkend nabízely speciální menu. 
Výběrová paštika paní rychtářové, 

zvěřinový vývar s knedlíčky a celes-
týnskými nudlemi, lívanečky Bon 
Repos s malinami, staročeské Boží 
milosti ..... už jen názvy nabízených 
pokrmů vzbuzovaly libé pocity.

Krátce po poledni vystoupali na 
zámecký kopec všichni ti, kteří si 
nechtěli nechat ujít příjezd panstva. 
Nikdo však netušil, že hrabě se svou 
chotí na zámku již jsou a netrpělivě 
očekávají příjezd velmi vzácné ná-
vštěvy.

Kromě běžných diváků z řad 
lyského měšťanstva a lidí přespol-
ních se v průvodu na nádvoří zám-
ku sešlo mnoho zajímavých hostí. 
Rytíři Řádu svatého Huberta ten-
tokrát navštívili Lysou i se svým 
Velmistrem. Početný zástup přá-
tel v polských krojích doprovázela 
v Lysé i paní velvyslankyně. Břec-
lavští zdravili lyské dvořany již jako 
staré známé. Střelci s naládovaný-
mi puškami, psi všech možných 
plemen, šermíři, Baráčníci, dvorní 
dámy i prostí řemeslníci. Ti všich-
ni, za zvuku fanfár a mohutného 
bubnu došli až pod zámecký balkon 
a s napětím očekávali, co se bude dít.

Z prvních slov hraběcího hofmis-
tra Seemanna bylo hned všem jas-
né, že se do celé organizace slavnos-
tí vloudila chybička. Šporkem netr-
pělivě očekávaný císař Karel VI. bo-
hužel nedorazí. Seemann si jako 
vždy dokázal poradit a za pomoci 
paní hraběnky našel a na zámek při-
vezl jinou korunovanou hlavu.

Tou hlavou nebyl nikdo menší, 
než Pivní král, který se svým pivo-

nošem zakrátko předstoupil před 
samotného hraběte. Ten sice chvil-
ku váhal, zda má tuto zvláštní oso-
bu přijmout, ale slovo dalo slovo 
a za chvíli už si oba připíjeli zlata-
vým mokem.

Po zahájení slavností, které tak-
též s korbelem v ruce provedl pan 
starosta Havelka, se dole pod balko-
nem konalo ještě vyhodnocení his-
torické soutěže, které město Lysá 
již tradičně vyhlašuje v souvislosti 
se slavnostmi.

Pivní král se poté obrátil na hra-
běcí pár s nezvyklou prosbou. Jeho 
sluha, pivonoš Jeník, by se rád usa-
dil na lyském panství a tak prostřed-
nictvím svého pána žádal samotné-
ho Šporka o požehnání a povole-
ní ke sňatku. Špork, když si prohlé-
dl Jeníkovu vyvolenou Evičku, bez 
výhrad souhlasil a tak se zakrátko 
zámeckým nádvořím neslo nadše-
né ANO jako odpověď na otázku 
“Evičko, vezmeš si mě?”

Tento okamžik naladil všech-
ny přihlížející do příjemné nálady, 
takže po celé odpoledne bylo mož-
no vidět  v zámeckém parku samé 
usmívající se obličeje. Usmívali se 
ti, kteří procházeli kolem stánků 

s řemeslnými výrobky. Usmívali se 
diváci přihlížející lítému zápasu ry-
tíže Dobromila, který porazil zlého 
rytíře Zápora. Usmívali se všichni, 
kteří sledovali psy, jak s obrovskou 
chutí a nadšením předvádějí růz-
né kousky. Usmívali se nebo spíše 
chechtali se malí i velcí diváci v hle-
dišti Petrpaslíkova divadla.

I když se obloha chvílemi kabo-
nila, všichni si odpoledne v zámec-
kém parku patřičně užili. 

A ten, kdo se nechtěl prochá-
zet, mohl v klidu posedět v atriu 
kláštera, kde se po celé odpoled-
ne střídaly folklorní soubory. Se-

Pokračování na str. 16
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Stratováci v parkuPokračování ze str. 15
mický Šáteček přijel do Lysé rov-
nou ze soustředění, takže se před-
vedl v úžasné formě. Břeclavské 
Old Stars si formu udržují po mno-
ho let a stejně jako v pátek ve-
čer sklidily i v sobotu velký po-
tlesk. Folklorní soubor ZpiT OLZA 
z Českého Těšína ukázal, že polské 
lidové tance, písničky i pestré kroje 
dokážou vykouzlit dobrou náladu 
i mezi kapkami deště. 

Slavnostní odpoledne mnozí ná-
vštěvníci zakončili v kostele svaté-
ho Jana Křtitele, kde se v podvečer 
konal Koncert pro hraběte Špor-
ka. Tóny varhan, hoboje a klari-
netu zněly v chrámu Páně pro ra-
dost všem, kteří mají rádi život, tak 
jak ho měl kdysi dávno rád i hrabě 
Špork.

Večerní odjezd do Byšiček tro-
chu poznamenal déšť, ale i tak se 
na návsi sešlo dost těch, kteří ob-
divovali siláka Frantu, který až 
z Lysé přivezl na trakaři Pivní-

Zámecké noviny
Prázdniny jsou za námi a začal 

nový školní rok – řečeno z pohle-
du Univerzity volného času v Do-
mově Na Zámku. V prvním po-
prázdninovém tématu vzpomí-
náme na dovolenou a v „Toul-
kách po Čechách a Moravě“ na-
vštěvujeme půvabná prostře-
dí hradů, zámků a třeba i par-
ků a zoologických zahrad. Po-
sluchačům se vrací vzpomínky 
z mládí s dovolenkovými prožit-
ky na zájezdových trasách či škol-
ních výletech. Připojují se do bese-
dy svými zážitky, které bývají čas-
to velmi veselé. Ale – zaleskne se 
i slzička v oku…

Vraťme se však ještě k posled-
ní prázdninové akci – ke slav-
nostem hraběte Šporka. Zámec-
ký personál aktivně spolupracoval 
v roli pořadatelů a vystupoval – jak 
jsme se mohli pokochat pohledem 
na jejich půvaby – jako hostesky 
a fraucimor Šporkův. A naše Špor-
kovjanka po ofi ciálním zakončení 
ceremoniálu vyhrávala do kroku 
návštěvníkům, rozcházejícím se 
k dalšímu programu. Po letošních 
zkušenostech se už teď těšíme na 
příští rok, kdy program obohatí-
me dalšími prvky.

Z dalších zážitků nedávno mi-
nulých se velice vydařila návště-
va klientů z Centra seniorů Měl-
ník, kde jsme vystavovali střevíč-
ky na jejich letní střevíčkové slav-

nosti (viz Listy č. 9/2010). Tento-
krát se výstava střevíčků přesunu-
la k nám a je ke shlédnutí do polo-
viny října. Mělnickým jsme umož-
nili prohlídku zámku a parku s vý-
kladem a pochopitelně společné 
posezení s našimi klienty za do-
provodu Šporkovjanky. Ani se jim 
nechtělo jet domů, do Mělníka.

Počasí v září je již snesitelné ke 
sportovním aktivitám pod širým 
nebem. Tak u nás probíhají kužel-
kové turnaje na ruském kuželníku 
na nádvoří zámku. Mohou se však 
procvičovat i hody šipkami či míč-
ky na cíl – jako příprava na příští 
ročník „Lyského pětiboje“. Vedle 
toho rozvíjíme novou soutěž – luš-
titelů křížovek. Ale o tom až příš-
tě.

Zbývá doplnit, že v našich pro-
storech a v zámeckém parku, do-
slova před našimi zraky, natáčela 
Česká televize pořad „Bílá místa 
v českých dějinách“ – o Františku 
Antonínu Šporkovi, jeho rodině 
a osudech. Pořadem provázel 
Svatopluk Skopal. A ještě posled-
ní zmínka – aktivity v měsíci září 
završujeme v podvečer svátku 
patrona české země – sv. Václava 
– besedou o svatováclavských tra-
dicích českého národa. Probíhá 
v zámecké kavárně 27. 9. 2010 ve 
13.15 hodin a je přístupná veřej-
nosti. 

MVDr. Jan  Kořínek

ho krále. Ten se během odpoled-
ne spřátelil s hrabětem Šporkem 
natolik, že si dokonce začali tykat, 
což se viditelně nelíbilo paní hra-
běnce. Večerní plavba lodí po by-
šické laguně však zahnala všech-
ny špatné myšlenky a hraběcí pár, 
stejně jako přihlížející diváci si po 
vypití nápoje lásky ještě v pozdním 
večeru notovali na návsi s kapelou 
Druhej dech, která tyto večery již 
tradičně doprovází.

Poslední prázdninový víkend se 
i letos u nás v Lysé nesl ve Špor-
kovském duchu. František Antonín 
hrabě Špork se na nás určitě shora 
díval a stejně jako každým rokem 
držel palce, aby se všechno vydaři-
lo, aby se všichni veselili, aby rohlíč-
ky byly obzvláště vypečené a škva-
rečky obzvláště křupavoučké ....... 
a kdyby mohl, určitě by přišel mezi 
nás ....

  za Spolek rodáků
Věra Škvrnová, kronikářka

Víte, že už třetím rokem nás 
Stratováky provází Toulkami čes-
kou minulostí skvělá osobnost 
a žena s velkým „Ž“ - PaedDr. 
Marie Kořínková? Máme jí rádi! 
A protože by se nám navzájem po 
sobě stýskalo, kdybychom se se-
šli až v září, dohodli jsme se, že si 
uděláme Toulky lyským parkem 
o prázdninách. Stratováci si bles-
kurychle do svých diářů zazname-
nali 15. červenec a rozhodnuti pev-
ně: „Nic mi do toho nevleze, já to-
tiž půjdu na Toulky parkem!“ Do-
konce jsme si to zařídili i tam na-
hoře a dešťové kapky se toho par-
ného a dusného dne na téměř tři 
hodiny vyhnuly  lyskému parku 
a na naše hlavy dopadaly skvěle 
podané historické informace, oko-
řeněné příběhy paní Kořínkové.

Lysáci mají obrovské štěstí, že 
na tom pahorku něco málo přes 
200 m n. m., se skrývá  taková pa-
ráda. Představuji si, že po sobot-
ním či nedělním obědě sami či 
s návštěvou vykročí na procház-
ku parkem, jako když se chodívalo 
po lázeňských kolonádách a hod-
notí jednotlivé sochy podle svého 
měsíce narození. Popichují se na-
vzájem: „Jé, to je můj měsíc únor, jé 
to prasátko, to jsem jako já, že to je 
můj měsíc, hm, hm, mám tam hroz-
ny…“ a s vtipem se ztotožňují s jed-
notlivými sochami.

Neunikne nám, že v době do-
volených potkáváme v parku ná-
vštěvníky prakticky ze všech koutů 
naší vlasti, kteří se snaží prostudo-
vat utváření soch, jejich atributy, 
samozřejmě i tvary francouzského 
parku a péči o něj, věnovanou zá-

meckým zahradníkem. Je tam toho 
tolik k prostudování a potěšení du-
cha, že se vám ani z parku nechce.

Tolik snad, pokud se týká po-
všechné návštěvy parku. Ale kdo 
z vás pozoroval všechno to krás-
né očima naší průvodkyně, za-
nícené obdivovatelky barokních 
skvostů, paní dr. Kořínkové? Pro-
žitky z toho není jednoduché po-
psat. Snad něco prozradí už fakt, 
že jsme se parku věnovali plné tři 
hodiny, dychtivě poslouchali její 
výklad a nechtěli domů! Nadše-
ni výkladem, si každý z nás připa-
dal jako nejbližší dvořan hraběte 
Šporka. Na místě jsme si slíbili, že 
po prázdninách si procházku roz-
hodně zopakujeme. A že tentokrát 
přijdeme i lépe připraveni: zalistu-
jeme v učebnicích a poznámkách 
z Toulek českou historií a osvojíme 
si další umělecké poznatky. 

Kdyby nás při výkladu nerušili 
pochybní „návštěvníci“, neustále 
pendlující do zahradního domeč-
ku, bylo by vše dokonalé. Mě osob-
ně mrzelo a povzdechli si i jiní, jak 
domek chátrá. Nás nadšených dva-
cet Stratováků a 4 děti prosíme, 
aby občané Lysé nad Labem a lidé, 
kteří mají tu čest a neopomínám 
i velkou práci při vedení krásného 
města, připravili do příštího roku 
„domeček“ do jeho původní plné 
krásy a určili mu skvělou vizi.

Vážení Lysáci, děkujeme vám, 
že jsme měli tu milou příležitost 
navštívit váš park. Děkujeme vřele 
paní dr. Kořínkové za její nadšený 
výklad a jiskřičky v očích, kterými 
stratovskou partu zapalovala.

  Petra Hanušová
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Václav Hudeček v Lysé nad Labem Nebezpečné knihy: k 493. výročí 
světové reformace

Dne 4. září se uskutečnil v našem 
krásném kostele Narození svatého 
Jana Křtitele koncert, na kterém vy-
stoupil český houslový virtuós Vác-
lav Hudeček. Před zcela zaplněnou 
hlavní lodí barokního chrámu před-
nesl za doprovodu souboru Pellant 
Collegium známé dílo Antonia Vi-
valdiho Čtvero ročních dob. Kon-
cert měl úžasnou atmosféru prá-
vě i díky skvělému lyskému publi-
ku, které si mistr Hudeček nemo-
hl vynachválit, proto ještě na závěr 
po nadšených ovacích přidal třinác-
té capriccio Nicola Paganiniho. Já 
bych chtěl touto cestou poděkovat 
všem, kteří se na uspořádání tohoto 
koncertu podíleli. V první řadě dě-
kuji Evě Otradovské za její úžasný 
výkon na hoboj, kterým publikum 
navnadila na příchod hlavní posta-
vy sobotního podvečera. Přeji jí, aby 
se dále rozvíjela a pokračovala v hu-
dební cestě směrem, kterým má do 
budoucna dobře nakročeno. Dále 
bych chtěl poděkovat Římskokato-
lické farnosti vedené Otcem Pavlem 
Porochnavcem za poskytnutí per-
fektního a příjemného zázemí, kte-
ré podpořilo krásnou atmosféru. 
Nedílnou součástí týmu, bez které-
ho bych se neobešel, byly i další dů-
ležité postavy. Předprodej zajistily 
dámy z Nápoje – Tabák, paní Jitka 

Lebková a Helena Šubrtová, obrov-
ský kus práce na místě odvedla paní 
Jaroslava Labutová, pan Ing. Stani-
slav Svoboda, Vít Kindl a po koncer-
tu další, pro mě bezejmenní. Děkuji 
i obchodníkům, kterým jsem vnutil 
plakát a vystavili ho, Knihkupectví 
Cesta a řeznictví Pavla Šubra. Všem 
vám moc děkuji a vážím si vaší po-
moci, bez které bych nemohl v rám-
ci koncertu také vystoupit a před-
vést trochu ze svého vlastního umu. 
Chci doopravdy poděkovat všem 
návštěvníkům koncertu, byli jste in-
spirativní. Za některé snad drobné 
nedostatky se omlouvám, ale nelze 
úplně zajistit pohodlí jako v koncert-
ní síni. Jako frýdlantský rodák jsem 
inicioval při tomto koncertu sbír-
ku pro mé rodné město, které bylo 
7. srpna zasaženo ničivou povodní. 
Před svědky byla pokladna otevřena 
a částka spočítána. Výtěžek byl krás-
ných 14 546 Kč, které byly předá-
ny 6. září starostovi města Frýdlant 
se všemi ofi ciálními náležitostmi. 
Všem dárcům ze srdce za mé krás-
né rodné město děkuji. Samozřejmě 
děkuji městu Lysá nad Labem za fi -
nanční podporu tomuto koncertu. V 
hlavě už mám další projekty, tak se 
snad s vámi se všemi budu těšit ně-
kdy nashledanou.

MgA. Milan Muzikář 

31. října 1517 zveřejnil augustini-
ánský mnich a profesor wittenber-
ské university Martin Luther 95 tezí, 
v nichž kritizuje praktiky tehdej-
ší církve a vybízí ji k návratu k bib-
lickým východiskům. Neuspěl. Když 
svou obnovu církev odmítla jako ce-
lek, rozhodl se Luther podpořit svým 
teologickým nasazením alespoň tu 
její část, která byla jeho kritickým ar-
gumentům otevřená. Pro tento pro-
ces vnitřní obnovy církve se vžilo 
označení „reformace“. - Tedy, nové 
zformování jejího učení a z něj vy-
růstající praxe. Jedno i druhé se to-
tiž v průběhu staletí vzdálilo podobě, 
kterou mělo na počátku.

Evangelické církve, které z toho-
to obnovného procesu vzešly, si Lu-
therovo vystoupení připomínají jako 
„Den reformace“. Evangelíci v Lysé 
nad Labem, si letos tyto své „naro-
zeniny“ připomenou bohoslužba-
mi konanými podle Postylly Ewan-
gelické luterského kazatele Marti-
na Filadelfa Zámrského. Tato sbírka 
kázání o téměř 1300 stranách, zdo-
bená řadou dřevorytů, vyšla popr-
vé v roce 1592 nákladem moravské-
ho hejtmana Hynka Bruntálského 
z Vrbna. Její tisk probíhal konspira-
tivně na třech místech. Olomoucké-
mu biskupovi se přesto podařilo část 
z osmi set výtisků zabavit a zničit.

Další dvě vydání Postylly Ewan-
gelické (drážďanské a lipské) se ob-

jevila současně v roce 1602. Oba její 
pražští nakladatelé, Daniel Sedl-
čanský a Jiří Dačický, byli za svůj 
počin uvrženi do vězení. V Koniášo-
vě „Klíči“ fi guruje Zámrského Po-
stylla Ewangelická v kategorii nej-
nebezpečnějších tisků. Nebezpeč-
ná byla především pro svou kvali-
tu. Její autor je prostě výjimečný te-
olog se širokým rozhledem, stříz-
livou myslí, ostrým jazykem, lido-
vým projevem a pevným christolo-
gickým zakotvením. Současní bo-
hemisté (Jan Malura) si jeho pro-
jevu cení natolik, že doporučují po-
řídit z jeho kázání alespoň výběro-
vou edici.

V Lysé se bude 31. října kázat 
ze Zámrského Postylly Ewangelic-
ké díky tomu, že se zdejším tajným 
evangelíkům podařilo v době pro-
tireformace jeden z jejich výtisků 
uchovat. Jde o tzv. lipské vydání. Ne-
jen že tím zachránili jedinečnou kul-
turní památku, (ve světě je registro-
váno 11 exemplářů včetně zlomků), 
ale přispěli i k uchování historické-
ho povědomí pomáhajícího udržet 
evangelickou identitu. Kdo přijde 
na Den reformace do lyského evan-
gelického kostela, ať ovšem počítá 
s tím, že bohoslužby budou del-
ší, nežli je běžné. Při poslechu Zá-
mrského jadrného jazyka však na 
čas nejspíš zapomene.

Emanuel Vejnar

V dubnovém čísle Listů jsem 
psal, že kdyby k úklidu města, kte-
rý organizuje Odbor správy majet-
ku MěÚ přiložili ruku k dílu i ob-
čané a polepšili se někteří pejskaři, 
tak bychom naše město měli čisté a 
hezké po celý rok. Jako příklad pro 

nás může být paní Mária Macha-
čová, která i přes zdravotní problé-
my téměř denně uklízí před pane-
lákem, kde bydlí, upravuje záhony 
a také uklízí chodníky, které nepatří 
k domu. Děkujeme.

J. Šturm

Poděkování
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Nebezpečné invazní plevele – javor jasanolistý

Za Lysou krásnější XXXVII.

Na jaře mne zaujala svou křehkostí předzahrádka u domu č. p. 1040 
v Máchově ulici. Snad to bylo i těmi pěknými truhlíky, které přímo vybízely 
jaro k příchodu. Tato předzahrádka má však nevýhodu v omezeném prosto-
ru. Množství vzrůstných keřů, zejména konifer, bude majiteli dělat časem 
potíže. Již příští červen bych majiteli doporučil zaštipovat letorosty borovi-
ce kleč a možná už i začít pomalu tvarovat zeravy.

Stanislav Svoboda, odbor ŽP

Tímto článkem navazujeme na 
zářijové listy, kdy jsme zahájili in-
formační kampaň na odstraňová-
ní nebezpečných invazních druhů 
plevelných rostlin, které v součas-
né době způsobují významné hos-
podářské škody i škody na životním 
prostředí. MěÚ Lysá nad Labem, 
jako místně příslušný orgán stát-
ní rostlinolékařské péče, v této věci 
preferuje prevenci. Z tohoto důvo-
du se rozhodl základní problemati-
ku vysvětlit na konkrétních druzích. 

Dalším z nebezpečných invaz-
ních druhů je v našem obvodu 
nejrozšířenější – javor jasanolis-
tý, který se velmi rychle rozšířil 
do volné přírody na úkor místních 
druhů a společenstev. Javor na-
lezneme v podstatě po celém toku 
Mlynařice – zejména v Milovicích, 
Benátecké Vrutici a Staré Lysé. 
V Lysé se invazně šíří mezi ulicí 
Čechova a železniční tratí, ale také 
na Karlově.
• Javor jasanolistý (Acer negun-
 do L.) – původní oblastí výskytu 
 je východní a střední USA. Od 
 roku 1835 se v ČR pěstuje jako 
 okrasná parková a alejová dřevi-
 na. Rozšiřuje se především na 
 březích vodních toků, v lužních 
 a vlhkých listnatých lesích ale 
 také na neudržovaných pozem-
 cích. Javor jasanolistý je větši-
 nou vícekmenný strom, 10 – 15 m 
 vysoký. Má širokou korunu s pře-

 visajícími větvemi. Větévky jsou 
 úplně lysé a často ojíněné, vět-
 šinou zelené. Listy 3 – 5 vzácně-
 ji 7 – 9 četné, lístky vejčitě 
 podlouhlé, 5 – 10 cm dlouhé, 
 hrubě pilovité, světle zelené. Kvě-
 ty jsou žlutozelené, dvoudomé, 
 samičí v dlouhých hroznech, 
 samčí v hustých svazečcích. Kve-
 te III – IV. Křídla dvounažek jsou 
 žlutobílá, dovnitř zkroucená, 
 v dlouhých hroznech.
• V našich podmínkách se javor
 jasanolistý šíří generativně, tj. 
 semeny, které v příhodných pod-
 mínkách snadno klíčí. Přednost-
 ně by proto měly být likvidovány 
 semenné stromy.
• Proti javoru jasanolistému je nej-
 lepší obranou kácení stromů 
 v srpnu až září. Povolení ke káce-
 ní stromů s obvodem kmene nad 
 80 cm vydává na základě žádosti 
 příslušný obecní úřad. Pokud ne-
 odstraníme pařez, je třeba, aby 
 řezná plocha pařezu byla ihned 
 ošetřena koncentrovaným (cca 
 50 %) roztokem herbicidu např. 
 Roundup. Strom pak již neob-
 růstá.
• Na pařezové výmladky je nej-
 vhodnější opakovaný postřik her-
 bicidu s následným odstraněním 
 nadzemní části v těchto termí-
 nech – první postřik v květnu až 
 červnu, cca po třech týdnech od-
 stranit biomasu, druhý postřik 

 v srpnu až září, cca po třech tý-
 dnech odstranit zbylou hmotu.
 Vhodné je i spálení suché hmo-
 ty. Postřik je nejúčinnější, je-li 
 proveden za slunečného, málo 
 větrného počasí, kdy postřiková
 látka  zaschne na listech (nedoj-
 de ke smytí deštěm minimálně

 3 hod. po aplikaci). Účinná kon-
 centrace herbicidu je okolo 15 %
 (tj. na 10 l vody 1,5 l Roundup).
• Je třeba počítat s opakovaným 
 zásahem minimálně následující 
 rok, podle stáří stromů a podle 
 mohutnosti kořenového systému.

Stanislav Svoboda, odbor ŽP

Jako vedoucí stavebního úřadu 
MěÚ Milovice bych ráda čtenářům 
podala následující vysvětlení.

MUDr. Matasová ve svém ote-
vřeném dopise uvedla mnoho ne-
jasností a údajů, které se nezaklá-
dají na pravdě. Mohu konstato-
vat, že postup stavebního úřadu 
byl v souladu se zákonem. V prů-
běhu stavebního řízení MUDr. Ma-
tasová podala stížnost na náš nad-
řízený orgán, Krajský úřad Středo-
českého kraje. Na základě této stíž-
nosti jsme i my náš postup konzul-
tovali s nadřízeným orgánem, po-
stup Stavebního úřadu MěÚ Milo-
vice byl uznán jako správný.

Také tajemník MěÚ Milovice, 
který prošetřoval další stížnost, 
neshledal na postupu stavebního 
úřadu žádné nesrovnalosti, poru-

Reakce stavebního úřadu MěÚ 
Milovice na otevřený dopis
tajemníkovi MěÚ Milovice 

šování lhůt či nedodržení zákona.  
Pro stavebníky jsou jistě všech-

ny lhůty, zajištění a dodání všech 
potřebných  dokladů  nutných 
k  vydání stavebního povolení pře-
kážkou v jejich činnosti a doslo-
va martyriem.  Od novel staveb-
ního zákona v roce 2007 a novel 
dalších zákonů očekávali staveb-
níci i stavební úřady zjednodušení 
a zrychlení všech druhů řízení.  Sku-
tečnost je však bohužel zcela jiná, 
jelikož podle současné legislati-
vy nelze postupovat jinak, ani celý 
proces urychlit nebo zjednodušit. 
Proto, prosím, mějme spolu -  úřa-
dy i stavebníci – trpělivost navzá-
jem.    

Jana Dulová,
vedoucí stavebního úřadu 

MěÚ Milovice
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Občanské sdružení ,,Za záchra-
nu Králíčkovy vily architekta Emi-
la Králíčka v Litoli“ připravilo in-
formační panel o vile za fi nanční 
podpory vlastníka,  Středočeského 
kraje a Města Lysá nad Labem ke 
Dnům evropského dědictví. Ty se 
konaly v Lysé třetí zářijový víkend. 
Slavnostní odhalení informačního 
panelu, který je umístěn u vily v Li-
toli, se konalo v neděli 19. září v do-
poledních hodinách za přítomnosti 

občanů města, zástupců sdružení, 
pracovníků Národního památkové-
ho ústavu a Odboru školství a kul-
tury MěÚ Lysá nad Labem. Orga-
nizátory překvapil zájem o vilu i od 
občanů z okolí našeho města (např. 
Klecany). 

Při tomto slavnostním odhalení 
Mgr. Šárka Koukalová představi-
la a následně předala novou knihu 
,,Slavné vily Středočeského kraje“ 
pamětnici paní Martě Najmono-

Slavnostní odhalení informačního panelu u Králíčkovy vily v Litoli

vé, která slečně Koukalové poskyt-
la velmi cenné informace o této pa-
mátce. Další knihu předala Roma-
nu Fialovi, který je autorem foto-
grafi í Králíčkovi vily v této kni-
ze. Třetí knihu předala Standovi 
Svobodovi, který se stará o o-
světu vily a jehož velkou zásluhou 
je vznik našeho sdružení. Přítom-
ní si poté mohli prohlédnout oko-
lí vily, prohlídka interiéru nebyla 
možná. 

Pokud se našemu sdružení po-
daří domluvit s fi rmou ARS Alt-
mann spol. s r. o. zpřístupnění 
vily, připraví na podzim Den ote-
vřených dveří pro veřejnost. Infor-
mace uveřejníme v Listech, na ná-
stěnce v podloubí radnice, na www.
mestolysa.cz a na http://www.fa-
cebook.com/pages/Beniesova-vi-
la/131497346894548

Jitka Fialová,
občanské sdružení

V sobotu, dne 11. 9. 2010 se 
uskutečnila ve Dvorcích brigá-
da, které se zúčastnilo cca 20 lidí. 
Brigáda měla dva cíle. Jedna
skupina vyřezala a vyčistila
křoví, které bránilo pohledu do 
hřiště. Jedinci, kteří se tam se-
tkávali za účelem požívání ná-
vykových látek, přišli o úkryt 
a obyvatelé Dvorců věří, že se pře-
stěhují někam jinam. Druhá sku-
pina vyčistila příkopy a vstupy 

Brigáda ve Dvorcích

do ucpaných rour pod vjezdy do 
domů, tak, aby do nich dostala čis-
tící technika, kterou slíbilo dodat 
město. Pročištěním rour se pře-
dejde možnému zaplavení čás-
ti obce při velkých deštích. Brigá-
da se tedy povedla, slnila svůj účel 
a je třeba poděkovat touto formou 
všem zúčastněným.

Ing. Zdeněk Osvald,
předseda osadního výboru

Dvorce 

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

Smluvní 
GUARD, FAB, MUL-T-LOCK

 kopií dle originálu

Systémy 
EZS

Út 16 - 18 15 - 18 | Pá 14 - 18 | So 8 - 12
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KSČM jako jedna z mála demo-
kratických stran v této zemi pro-
střednictvím svých zástupců re-
alizovala politiku vedoucí k roz-
voji města a ve prospěch obča-
nů města. V roce 2006 do ZM byli 
za KSČM zvoleni Dr. Ján Šturm 
a Ing. Petr Gregor. Po odstoupení 
Dr. Šturma z osobních důvodů byl 
do zastupitelstva města kooptován 
Stanislav Ježek. Od samého počát-
ku tohoto období se museli zastu-
pitelé za KSČM stát opozičními, 
protože nebyl ze strany ODS a je-
jich příznivců splněn základní de-
mokratický princip, a sice poměr-
né zastoupení všech stran ve vede-
ní města podle výsledků voleb. RM 
byla složena tak, že si v ní zástup-
ci ODS zajistili dominantní posta-
vení a o totéž se postarali nestan-
dardními postupy i v činnosti ZM 
jako celku. Oba zástupci aktiv-
ně pracovali jak v kontrolním, tak 
i fi nančním výbor a Ing. Gregor 
později ve stavební komisi, neboť 
v roce 2009 odstoupil z funk-
ce předsedy KV z důvodu nezá-
jmu RM řešit problémy, které KV 
nastolil, paralyzací jeho činnosti 
ZM a také s ohledem na manipula-
ce při řešení areálu v bývalé Frutě.

1. Zastupitelé za KSČM prosa-
zovali komunální politiku vedoucí 
k rozvoji města a ve prospěch jeho 
občanů. I když byli v opozici, pod-
pořili dobré záměry, ale také ostře 
vystupovali proti projektům, kte-
ré městu nepřinášely prospěch, 

a nebo bylo mrháno obecnými pro-
středky, např. se podíleli na zruše-
ní nevýhodné smlouvy pro město 
v otázce řešení systému parková-
ní s fi rmou ACTIV z Kladna, na 
úpravách ustanovení velice špat-
ných smluv mezi městem a spol. 
MS Devolopment, pokud jde o vý-
stavbu v bývalém areálu Fruty 
a přilehlých soukromých pozem-
cích. Následky na kvalitě projek-
tu jsou patrné dodnes, není před-
poklad plnění původně sjednané-
ho harmonogramem výstavby, není 
k dispozici potřebný počet parko-
vacích míst, satelitní sídliště zau-
jímá 85 % plochy z 1,8 ha., nevy-
šlo se prozatím vstříc požadavkům 
občanů bydlících v domech v Pivo-
varské a Zahradní ulici. Po dvou le-
tech přesvědčování nakonec došlo 
za minutu dvanáct k výstavbě mo-
dulární školky pro 50 dětí. V rám-
ci protikrizových opatření došlo na 
návrh zastupitelů KSČM ke sní-
žení koefi cientu z domovní daně, 
ke zmrazení některých poplatků, 
apod. Bohužel se nepodařilo změnit 
koncepci rekonstrukce Masarykovy 
ulice, kde přes protesty občanů, při-
pomínky odborníků z ČKAI, z Be-
sipu a řady zastupitelů, bylo vytvo-
řeno zcela neúčelné dílo, byť mož-
ná na první pohled hezké a bylo vy-
hozeno oknem více jak 30 mil. Kč. 
Přes stanoviska KHS se nepodaři-
lo provést rekonstrukci varny u vý-
vařovny Eurest, kde jsou provoz 
a sklady z důvodu havarijní 

situace zejména v odpadech prak-
ticky v nepoužitelném stavu.

2. Zastupitelé důrazně vystoupi-
li proti slepené koalici, která faktic-
ky na voliče udělala podvod a aby 
mohla nerušeně totalitně vládnout, 
vytvořila post dalšího místostaros-
ty. Tato politická korupce stála ob-
čany - poplatníky  cca 2 mil. Kč. 

Přes tuto ideologizaci komunál-
ní politiky a všechny invektivy se 
zastupitelé snažili na každém za-
sedání vystupovat věcně a serióz-
ně, odpovědně k převzatým úko-
lům, bez ohledu na ne příliš přátel-
skou atmosféru, kdy se proti nim 
vždy společně připravovala větši-
na zastupitelů. Jejich připravenost 
pro jednání však byla vždy příklad-
ná a zodpovědná, stejně tak práce 
ve výborech a komisi.

3. Úhelným kamenem je otáz-
ka infrastruktury. Přes několike-
rá upozornění a žádosti zástupců 
za KSČM nebyl vypracován žád-
ný strategický plán rozvoje měs-
ta, nebyly ani „oprášeny“ koncep-
ce, zpracované v některých oblas-
tech rozvoje města, město nemá do-
posud dopravní generel a systém 
parkování, město nemá v majetku 
již prakticky žádné pozemky a bu-
dovy, kromě bytů v Lysé a v Milo-
vicích, bohužel dlouhodobě bloko-
vaných. Vinou rekonstrukce Ma-
sarykovy ulice se pozastavily prak-
ticky veškeré další investice v roz-
voji infrastruktury, zlepšila se pou-
ze v některých částech města čisto-

Zhodnocení uplynulého volebního období (2006-2010)
ta a péče o zeleň. V případě rozpoč-
tu města vynaložili zastupitelé měs-
ta značné úsilí při jeho přípravě, byl 
zpracováván v počátku neodborně 
z důvodu zásahů vedení města, ne-
byly stanoveny priority jak v rozvo-
ji infrastruktury, tak v občanské vy-
bavenosti. Akce se dějí neplánovitě, 
spíše pro volební efekt určitých sku-
pin. Podpora pro priority, vize apod. 
se u politických subjektů nenašla. 
Podle pana starosty a některých za-
stupitelů se v kapitalismu neplánu-
je!!!!! Pokud jde o investiční akce, 
2. část obchvatu se nepodařila rea-
lizovat a je dosti v nedohlednu. S vý-
stavbou nového domova důchodců 
to vypadá prozatím také velmi špat-
ně. Na výzvu zastupitelů za KSČM 
se přeci jen vedení města rozhou-
palo a začalo se jednat jak se zain-
teresovanými občany, tak i se Stře-
dočeským krajem. Zlepšila se infor-
movanost občanů, na základě inici-
ativy zastupitelů za KSČM byl zajiš-
těn rozvod pro tlampače. 

Celkově lze hodnotit činnost za-
stupitelů za KSČM velice pozitiv-
ně, nebáli se ani své názory pre-
zentovat v Listech nebo v Nymbur-
ském deníku.

Děkujeme občanům za podporu 
politiky KSČM na komunální úrov-
ni, přejeme v říjnových volbách 
šťastnou ruku a předpokládáme, že 
se budou řídit heslem „NEMYS-
LÍŠ, tak si to ZAPLATÍŠ!“.

Václav Kohout,
Městský výbor KSČM

Přestože světová hospodářská 
krize zvolna doznívá, ještě stále je 
v naší ekonomice řada lidí, kteří se 
oprávněně cítí ohrožení ztrátou za-
městnání, popř. dlouhodobou ne-
zaměstnaností. Zvlášť ohroženy 
jsou v tomto směru mladí lidé do 
25 let věku s minimální praxí, lidé 
nad 50 let věku a osoby (především 
ženy) pečující o děti do 15 let věku.

Pro ně a pro všechny ostatní, 
kteří se obávají ztráty zaměstnání 
a sociální marginalizace, je tu pro-
jekt „Nové dovednosti – nové výzvy 

– nové možnosti“.  Financován je 
z Evropského sociálního fondu 
prostřednictvím Operačního pro-
gramu lidské zdroje a zaměstna-
nost a ze státního rozpočtu ČR. 
Ofi ciálně zahájen byl 1. 7. 2010; 
jeho realizátorem je společnost 
ALTUS Training Center, s.r.o., kte-
rá má s projekty podobného typu 
bohaté zkušenosti.

Účastníci projektu budou v prv-
ní etapě odborně diagnostikováni 
a v souladu s jejich dispozicemi, 
perspektivami a plány jim bude 

ALTUS Training Center nabízí zdarma rekvalifi kace
a živnostenská oprávnění!

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

doporučen jeden ze tří rekvalifi -
kačních kurzů: obsluha osobní-
ho počítače pro začátečníky; ob-
sluha osobního počítače dle os-
nov ECDL Start pro mírně pokro-
čilé uživatele a konečně kurz Zá-
klady podnikání, který kombinu-
je nejdůležitější počítačové doved-
nosti a tzv. soft skills (komunika-
ce, prezentace, obchodní doved-
nosti apod.).

Po absolvování kurzu bude kaž-
dému zájemci poskytnuto veškeré 
poradenství potřebné k hladkému 

a bezproblémovému získání živ-
nostenského oprávnění plus pří-
spěvek na poplatek za výpis z rejst-
říku trestů a některé další souvise-
jící náklady. Součástí poradenství 
je také informace o povinnostech 
vůči správci daně, zdravotním po-
jišťovnám a České správě sociální-
ho zabezpečení.

Bližší informace o projektu se 
lze dozvědět na adrese oplzz@al-
tustc.cz, na telefonu 246 027 708 
nebo na webových stránkách reali-
zátora www.pcskoleni.cz/115/.
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Železniční doprava je oproti do-
pravě silniční podstatně více přátel-
ská vůči životnímu prostředí. Doká-
že uspokojit požadavky na přepra-
vu velkého množství cestujících i ná-
kladu s podstatně nižším záborem 
prostoru a nižší spotřebou energie. 
Elektrické vlaky nevypouštějí žádné 
emise. Proto se dopravní odborníci 
snaží vytvářet takové systémy veřej-
né dopravy, v nichž doprava po ko-
lejích má úlohu páteřní dopravy, na 
kterou v přestupních uzlech nava-
zují linky městské dopravy nebo re-
gionální autobusy. Především v pří-
městské dopravě je pak velké úsilí vě-
nováno vytváření integrovaných do-
pravních systémů (IDS), kde všech-
ny dopravní prostředky na sebe ply-
nule navazují a cestující mohou na 
jeden jízdní doklad použít více dru-
hů dopravy. Tak se postupně budu-
jí atraktivní systémy veřejné dopra-
vy, kterými nepohrdnou ani vlastníci 
osobních automobilů, neboť mohou 
zaparkovat svého miláčka na parko-
višti P + R (zaparkuj a jeď) v blízkos-
ti železniční stanice nebo zastávky a 
pokračovat do spádového centra vla-
ky, které jezdí v hustém sledu. I v na-
šem regionu a v samotné Lysé nad 
Labem bylo pro vznik takového sys-
tému v posledních letech vykonáno 
mnoho záslužné práce. 

Celý náš region leží ve spádové 
oblasti hlavního města Prahy a Lysá 
n. L. je důležitou železniční křižovat-
kou. Za minulého režimu ale byla na 
zdejších tratích preferována náklad-
ní doprava. Po změně hospodář-
ských podmínek po roce 1989 zača-
la stále více na významu nabývat pří-
městská osobní doprava z Lysé n. L. 
a okolí do Prahy. Stále se zvyšujícím 
požadavkům však nevyhovovala ani 
trať, ani železniční stanice. Značným 
úsilím především ze strany tehdejší-
ho přednosty stanice Ing. Karla Ota-
vy a za vydatné pomoci představite-
lů města se postupně podařilo ten-
to stav změnit a postupně bylo vybu-
dováno dílo, které svým rozsahem, 
komplexním řešením a novými pří-
stupy města a regionu dalo příklad 
a otevřelo další možnosti pro roz-
voj železnice. Kapacita stanice byla 
v roce 1995 zvýšena přestavbou čás-
ti kolejiště a do provozu bylo uvede-
no tehdy nejmodernější zabezpečo-
vací zařízení, výrazně zvyšující bez-
pečnost železničního provozu. 

V té době se také objevil svým způ-
sobem ojedinělý jev, který se stal pří-
kladem pro některé další investice 
na železnici. Do hry vstoupilo měs-

to Lysá nad Labem, ne jako nepřítel 
železnice, kterému vadí hluk, znečiš-
tění, velké množství vlaků (více než 
300/24 hod.), zpoždění atd. Město 
nabídlo spolupráci a fi nanční spo-
luúčast na společném projektu dru-
hé etapy rekonstrukce stanice, kte-
rá vyřešila bezpečnost cestujících 
a obyvatel železnicí rozděleného 
města. Jednalo se o dvě ostrovní 
nástupiště s přístřešky, 80 m dlou-
hý podchod pod kolejištěm na obou 
stranách zakončený moderními 
vstupními objekty s komplexním 
odbavením cestujících v ČD centru 
a informační systém. Architektonic-
ké řešení vstupního objektu prošlo 
dosti složitým vývojem. Bylo obtíž-
né skloubit požadavky na kapacitu 
a vybavení moderními zařízeními 
s tradiční architekturou minulého 
století, která je pro železnici charak-
teristická. Protože prostory v histo-
rické výpravní budově kapacitně ne-
vyhovovaly, bylo společně rozhod-
nuto o výstavbě moderních vstup-
ních objektů do podchodu. Na stra-
ně Lysé nad Labem s komplexním 
odbavením cestujících v moderním 
ČD centru a na straně městské čás-
ti Litol jen se základním vybavením 
a parkovištěm. 

Třetí etapa rekonstrukce stanice 
zahrnovala přestavbu zbývající čás-
ti kolejiště.  Moderní zabezpečova-
cí zařízení umožňuje zapojení i okol-
ních železničních stanic, takže jsou 
dálkově řízeny z Lysé nad Labem. 
Tím došlo k výrazné úspoře provoz-
ních zaměstnanců. 

Město Lysá nad Labem investova-
lo do železnice z vlastních prostřed-
ků 53 mil. Kč a iniciativami svých zá-
stupců zajistilo postupně dalších 75 
mil. Kč ze státního rozpočtu.

Město vložilo další svoje fi nanč-
ní prostředky do rekonstrukce před-
nádraží s velkým parkovištěm a au-
tobusovými stanovišti a postupně 
buduje další parkovací plochy oko-
lo nádraží včetně kamerového systé-
mu napojeného na městskou policii.

Po Lysé nad Labem přišly na řadu 
intenzivně se rozvíjející Milovice. 
Po razantním poklesu počtu obyva-
tel města Milovice a sídliště Mladá, 
který nastal po odchodu sovětských 
vojsk, se zdálo, že bývalý vojenský 
prostor se promění v zaostalé „vnit-
rostátní pohraničí“. Železniční spo-
jení do Milovic bohatě stačil obsta-
rávat samostatný motorový vůz, je-
doucí párkrát za den. Tvrdý oříšek, 
jak revitalizovat a oživit komplexně 
celý bývalý vojenský prostor, řešila 

řada politiků na celostátní i krajské 
úrovni. Celkové řešení se zatím na-
lézt nepodařilo. Avšak vzhledem ke 
skutečnosti, že Milovice a přilehlý 
vojenský prostor leží relativně blíz-
ko hlavního města, ceny bytů a po-
zemků jsou zde nižší než v Praze a 
v okolí je příjemné přírodní prostře-
dí, začalo v polovině 90. let nejdří-
ve pozvolné, ale poté rychlé znovu-
osídlování Milovic, podpořené re-
konstrukcí domů, opuštěných sovět-
skou armádou. Sídelní celek Milovi-
ce se začal intenzivně rozvíjet. Vzhle-
dem k tomu, že v Milovicích nevzni-
kaly nové pracovní příležitosti a ob-
čanská vybavenost, většina nových 
obyvatel dojíždí za prací i za kultu-
rou do hlavního města. Milovice se 
v podstatě staly jedním ze satelitů 
Prahy. Vzhledem k nevyhovujícímu 
technickému stavu trati do Milovic, 
navíc bez trolejového vedení, hrozi-
lo, že cestující přejdou na silniční do-
pravu a trať bude zrušena. Jelikož 
nepřicházela žádná opatření z cent-
rálních institucí, do hry se opět vloži-
li železniční nadšenci v čele s již zmí-
něným Ing. Karlem Otavou, který 
se mezitím stal zástupcem Českých 
drah pro celý Středočeský kraj.

Již v polovině 90. let byly vypraco-
vány studie, které řešily nové rychlé 
železniční spojení Prahy s Libercem 
přes Milovice a Mladou Boleslav. 
Potřebné trasy byly nalezeny a zá-
věry studií měly podporu Středočes-
kého i Libereckého kraje. Tato sna-
ha zpočátku vyvolávala úsměch na 
tvářích mnohých dopravních odbor-
níků a politiků. Po usilovných osvě-
tových kampaních si nakonec tuto 
myšlenku vzaly za své i ministerstvo 
dopravy a další odpovědné organiza-
ce. Současná trať z Lysé n. L. do Mi-
lovic včetně jejího zapojení do želez-
niční stanice Lysá n. L. však zámě-
rům nového rychlého spojení Pra-
hy s Libercem nevyhovuje, je nutno 
ji postavit ve zcela nové trase. Jelikož 
potřeba přímých vlaků z Milovic do 
Prahy stále sílila a příprava realiza-
ce nové tratě se z fi nančních důvo-
dů stále odsouvala, začala být sledo-

vána myšlenka provizorního řešení, 
spočívající v opravě a elektrizaci sou-
časné trati v první etapě s vědomím, 
že nová zařízení nebudou moci být v 
cílovém stavu využita. Ale i elektriza-
ce současné trati byla z fi nančních 
důvodů stále odsouvána. Byla pro-
to hledána i „krizová“ řešení, spo-
čívající v použití trakčních stožárů a 
trolejového drátu vyzískaných z ko-
ridorů a bylo projednáváno i řešení, 
spočívající v převážení přímých elek-
trických jednotek v úseku Lysá n. L. 
– Milovice motorovou lokomotivou. 
Žádné z těchto řešení nebylo na-
konec v praxi realizováno, zvýšená 
frekvence byla dočasně uspokojena 
zvětšením počtu a kapacity motoro-
vých vlaků mezi Lysou n. L. a Milovi-
cemi. Velká část nespokojených ces-
tujících problém řešila dojížděním 
svými automobily do Lysé n. L., kde 
přestupovali na vlaky do Prahy. Měs-
to Lysá n. L. se tak dostávalo do situ-
ace, kdy všechny komunikace v blíz-
kosti nádraží byly zahlceny parkují-
cími automobily. V létě roku 2004 už 
byla situace téměř neřešitelná. Situ-
aci nepomohly vyřešit ani návštěvy 
Milovic a bývalého vojenského pro-
storu na nejvyšší úrovni. Region na-
vštívili postupně i oba novodobí pre-
zidenti ČR, předsedové vlád, minist-
ři. Celkový zvrat v řešení situace na-
stal až poté, co se podařilo zorgani-
zovat pracovní návštěvu tehdejší-
ho náměstka ministra dopravy v Mi-
lovicích. Teprve poté se požadavek 
na elektrizaci a opravu tratě objevil 
v plánovacích dokumentech minis-
terstva i SŽDC. Na přípravě se za-
čalo vážně pracovat. Bohužel i tato 
etapa trvala dalších celých 5 let. Trať 
byla vybavena nejen trakčním vede-
ním, ale byl též komplexně vyměněn 
železniční svršek, dva přejezdy byly 
zabezpečeny závorami a jeden svě-
telným zabezpečovacím zařízením. 
Traťová rychlost byla zvýšena na 70 
km/hod. Slavnostní zahájení elek-
trického provozu proběhlo 10. 12. 
2009. Elektrizace umožnila zavede-
ní přímých vlaků, tvořených nejmo-

Lysá nad Labem a moderní železnice

Pokračování na str. 22
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Pejskaři jsou v Lysé 60 let!

Naše základní kynologická or-
ganizace Lysá nad Labem, nyní 
Za kruhovkou, byla založena 
v roce 1950. V letošním roce tedy 
slavíme neskutečných 60 let čin-
nosti. Jedinečnou příležitost před-
vést umění našich psovodů, ale 
především našich čtyřnohých ka-
marádů, jsme dostali na slavnos-
tech hraběte Šporka v zámeckém 
parku, které se konaly poslední 
víkend prázdnin. I když datum 
28. srpna avizovalo ryze letní 
počasí, bylo tento víkend poča-
sí aprílové - přes počáteční zata-
ženou oblohu a prudký déšť až po 
chvilkami projasněnou oblohu 
a slunce. Takovéto počasí ovšem 
neodradilo naše členy a sešli jsme 
se v hojném počtu u bran zámec-
kého parku, abychom se zúčastni-
li slavnostního zahajovacího prů-
vodu, ve kterém jsme veřejnos-
ti chtěli ukázat různá plemena, se 
kterými chodí jejich páníčci cvi-
čit. Zastoupení zde mělo pleme-
no – německý ovčák, knírač, rho-
deský ridgeback, briard, labrador, 

německá doga, bernský salašnic-
ký pes, jack russel teriér, howavart, 
chodský pes, stafordšírský bulteri-
ér, ale také „čistokrevný“ voříšek. 
Jelikož součástí ceremoniálu zahá-
jení slavností hraběte Šporka byla 
kanonáda a střelba, tak jsme se 
s pejsky vzdálili z průvodu již dří-
ve a šli se připravovat na samotné 
ukázky. Pro ukázky jsme měli vy-
hrazený prostor na severní louce 
a to spolu se šermíři. 

I když jsme měli dva výstupy, už 
na nácviku bylo velké množství di-
váků a to hlavně těch dětských, kte-
ří měli veliký zájem o naše pejsky. 
Po ukázkách šermířů konečně na-
stala chvíle pro náš první výstup 
na slavnostech. První na řadě byla 
ukázka poslušnosti, kde nejprve 
pejskové pozdravili diváky štěko-
tem a následně ukázali něco z po-
slušnosti a to chůzi u nohy, odlo-
žení pejsků, přivolání aj. Při této 
části byla představena jednotli-
vá plemena, poté jednotlivci uka-
zovali, co vše se může pejsek na-

Pokračování na str. 23

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

Po - Pá: 16 - 20 h | So, Ne, svátky: 8 - 20 h

František Bodnár , Pod bradova 1714,
Lysá nad Labem, tel.: 723 504 557

r zné druhy pro tuzemské
i zahrani ní automobily
nabízíme montáž nové baterie
a odebrání staré

PRODEJ AUTOBATERIÍ
a MOTOBATERIÍ

dernějšími soupravami pro příměst-
skou dopravu, mezi Prahou a Milo-
vicemi. Počet cestujících, kteří je vy-
užívají, se stále zvyšuje. 

Podmínky pro zvýšení atrakti-
vity veřejné dopravy jsou postup-
ně vytvářeny i v širším okolí Lysé 
n. L. Opět za velkého úsilí železnič-
ních nadšenců a zastupitelů byla po 
sto letech předchozího marného úsi-
lí vybudována železniční zastávka 
v Ostré s přilehlým malým parkoviš-
těm P + R. Další nové zastávky při-
blížily možnost cestování železni-
cí stovkám občanů v Čelákovicích
 a v Brandýse n. L. Připravuje se re-
vitalizace výpravní budovy a před-
nádražního prostoru včetně výstav-
by parkoviště a zastávky autobusů 
v Kostomlatech n. L. 

Celá dosavadní historie řešení na-
léhavých dopravních problémů jen 
ilustruje, jak složité a časově nároč-
né je nejen skokově změnit kvalitu 
dopravní obslužnosti regionů, kde 
historickým vývojem došlo k dlou-
hodobé stagnaci, neprobíhal zde při-
rozený vývoj nebo kde se železnice 
dlouhodobě nemodernizovala a ne-
přizpůsobovala měnícím se přeprav-
ním proudům. Rovněž obrovské úsi-
lí bylo třeba vynakládat na změnu 
myšlení mnoha rozhodovacích úrov-
ní, setrvávajících na původních, dáv-
no překonaných představách. Dů-

Pokračování ze str. 21
ležité je, že nakonec se dobrá myš-
lenka těch, kteří byli na jejím počát-
ku považováni minimálně za snílky s 
naivními představami, podařila a vy-
tvořila tak příklad, jak je potřeba při-
stupovat k řešení železniční dopravy, 
a to nejen v pražské aglomeraci. 

I po dokončení těchto náročných 
investic, které výraznou měrou zlep-
šily úroveň veřejné dopravy v našem 
regionu, je stále co vylepšovat. Je tře-
ba rozšířit integrovaný dopravní sys-
tém dále do Středočeského kraje 
a tak zaintegrovat i napaječové au-
tobusové linky do Milovic. Co nej-
dříve je třeba modernizovat a zka-
pacitnit železniční trať z Lysé n. L. 
do Prahy, aby tak byl umožněn in-
terval příměstských vlaků 15 minut. 
Bude třeba také přijmout rozhodnu-
tí, zda dálkové spojení Praha – Li-
berec bude realizováno, jak se pů-
vodně předpokládalo, po nové trati 
z Lysé n. L. přes Milovice do Vlkavy 
a dále na Ml. Boleslav nebo zda do-
jde k přehodnocení a dálkové vla-
ky pojedou po zcela nové trati z Pra-
hy kolem Brandýsa n. L. a Benátek 
n. J. Ve druhém případě by pak pro-
dloužená trať z Milovic sloužila pře-
devším k uspokojení stále vyšších 
přepravních požadavků v příměst-
ské dopravě mezi Prahou a Mladou 
Boleslaví. 

Bohumil Pokorný
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S P O R T O V N Ě   R E L A X A Č N Í 
N E D Ě L E

S HOSTUJÍCÍM CVIČITELEM
LUKÁŠEM KOLKEM

Specializace cvičitele Lukáše Kolka: 
Licence A IFAA

Profi  Licence MŠA
Power stretch diplom

Step Diplom
Bodystyling diplom

člen Nike Dance Teamu na Nike Dance Tour 2005
prezentér kongresových akcí v ČR, na Slovensku a v Polsku

       

pro všechny příznivce sportu a zdravého
životního stylu…

V neděli 14. listopadu (10.00 - 12.15 h)

Kde? V Lysé n. L., nová tělocvična Obchodní akademie, 
 ul. Komenského, (oranžový pavilon při Základní 
 škole), vchod zadem
 
AEROBIC - TAKE IT DANCE
Nech hudbu ovládnout své tělo, mysl i duši! Jednoduché po-
hyby založené na aerobikových krocích a přeměněné v ta-
neční choreografi i. Ukaž svou osobnost prostřednictvím po-
hybů! Prožívej hudbu, bav se a vyváděj!

PORTDEBRAS®
Originální cvičební program, který vznikl spojením klasické-
ho tance, posturálních technik a strečinku. Plynulé sekvence 
pohybů protahují zkrácené svaly, uvolňují a mobilizují páteř 
a kloubní spojení, zlepšují koordinaci, zdokonalují pohybové 
stereotypy a významně působí na estetiku a ladnost pohybů 
celého těla. Netradiční hudba ve stylu Chill Out a Ethnic Am-
bients dotváří kouzelnou atmosféru. PortDeBras® zvládne 
každý, nevyžaduje žádnou předchozí taneční průpravu. No-
vinka ve světě Body and mind představovaná od loňského 
roku na kongresech po celém světě - zatím vyškoleni pou-
ze instruktoři v Rusku, Itálii, Španělsku a v České Republice.
NABÍDKA TUZEMSKÝCH I ZAHRANIČNÍCH POBYTŮ SE CVIČE-
NÍM…   
   
S sebou? Ručník, podložku, sportovní obuv, náhradní 
 sportovní oblečení + dobrou náladu, pití.
Vstupné? 230 Kč

Bližší informace, rozpisy cvičebních hodin, rezervace a přihlášky:
www.houzvickova.wz.cz
e-mail: houzvickova.hana@seznam.cz
tel.: 721 658 766

   

učit a to např. podávání pacek na 
pokyn „Dobrý den“ (Věrka Iviči-
cová a labradorka Aileen), prv-
ky tance se psem (Pavlína Cézo-
vá a briardice Mája), nošení klíčů, 
nákupu či telefonu (Veronika Pi-
voňková a novofoundlandský pes 
Sheena). Všechny tyto věci měly 
u diváků velký ohlas a velice často 
bylo slyšet smích a potlesk. Další 
částí ukázek bylo předvedení agi-
lity, což je v současné době velmi 
oblíbený sport a na našem cvičáku 
se mu věnuje mnoho mladých lidí 
a také dětí. Agility vzniklo v Ang-
lii jako sport pro psy podobný koň-
skému parkúru. 

Původně vznikl pro voříšky. 
Dnes ho běhají nejen voříšci, ale 
i čistokrevní pejsci všech plemen 
se svými psovody od dětí po dů-
chodce a to na celém světě.

 Třetí částí našeho vystoupení 
tvořily obrany. V první části se nám 
předvedli Alena Jiříková se psem 
Woodym a náš fi gurant Petr Ju-
nek, a ve druhé části psovodi Ra-
dek Digaňa, Lukáš Richter, David 
Pavíček a Václav Křížek z vojenské-
ho útvaru Stará Boleslav, kterým 
bychom tímto rádi poděkovali za 
spolupráci a ochotu předvést svo-
ji práci na slavnostech. Návštěvní-

ci tak měli možnost srovnat spor-
tovní obrany a práci se psy v praxi. 

Po ukázkách jsme se všichni 
odebrali na cvičiště, kde již bylo 
připraveno pohoštění a dobrá ná-
lada. Na oslavy byli pozváni jak 
stávající členové klubu, tak přede-
vším ti, kteří klub zakládali a pro-
vázeli ho v průběhu jeho existen-
ce. Pozvání přijal i jeden ze zaklá-
dajících členů Miloslav Šenk, jehož 
vyprávění ze starých časů jsme si 
rádi poslechli. K naší radosti nám 
daroval první kroniku z roku 1950, 
v níž jsme s obdivem četli o kama-
rádství i útrapách a touze lyských 
pejskařů získat vlastní cvičiště. 
Tato touha získat vlastní cvičiště 
nás bohužel trápí dodnes. Oslava-
mi naše práce nekončí a již s chu-
tí připravujeme 2. ročník závodu 
Lyský Šikula. 

Děkujeme všem, kteří se přišli 
na nás do zámeckých zahrad po-
dívat a snad se vám naši pejskové 
a jejich výkony líbili! Na našem 
cvičišti jste kdykoliv vítáni!

Více informací o našem klu-
bu a fotky z ukázek najdete na 
našich internetových stránkách
www.zkolysa.cz.

Text Veronika Brejchová,
foto Kamila Kuchařová

Pokračování ze str. 22

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
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Běh zámeckou zahradou 2010
V sobotu 4. září ožila zámecká 

zahrada v našem městě opět leh-
kou atletikou, již po 47. Běžci se 
poprvé postavili na startovní čáru 
tohoto závodu založeného Soko-
lem v roce 1941. Pak přišla pauza 
a po obnovení závodu v roce 1947 
proběhl cílem jako první Emil Zá-
topek. Od té doby se závod konal 
s přestávkami a v posledních le-
tech se k pořadatelství opět vrátil 
Sokol ve spolupráci s Klubem čes-
kých turistů. V minulém roce byly 
tratě upraveny z důvodu následků 
vichřice, která v parku řádila a za-
nechala po sobě více než 100 pad-
lých stromů. 

Ale vraťme se k letošnímu roč-
níku. Přesto, že hlavním závo-
dem je běh vytrvalců na 8 280 m,
největší dojem na všechny di-
váky zanechali zcela určitě ti
nejmenší, od 2 do 14 let. Z cel-
kového počtu účastníků 90 bylo

Muži  - 8 280 m
Jiří Vodička  TJ Zentiva  27:21,2
Jiří Čivrný  N. Město n. Met.  27:48,8
Josef Veber  Tatran Chodov       28:46,7

Muži - 4 140 m
Jiří Čivrný  N. Město n. Met. 13:49,3
Josef Veber  Tatran Chodov        13:55,2
Jiří Malý  SKP Nymburk        16:49,4

Muži od 40 let – 4 140 m
Pavel Till  Sokol Kolín 14:04,1
Miloš Lambert  VK Lysá 14:18,6
Mojmír Svoboda  Pardubice             14:21,4

Muži senioři od 60 let – 4 140 m 
Tomáš Kohout  Kooperativa           17:50,8
Václav Šůcha          SV Stříbro              18:07,5
Václav Řápek         AVC Praha             18:34,4

Dorostenky - 2 070 m
Edita Svobodová Pardubice                9:43,1
Jitka Černohorská Sokol Lysá n. L.     10:10,9
Nikol Gajdaszová Kounice 11:44,4

Předškoláci děvčata – 120 m
Natálie Durdová Prosek 27,5 
Veronika Sedláková Kounice 28,8
Natálie Plechlová  41,0

v žákovských kategoriích kluků
a děvčátek 54. Mnozí z nich
dostali poprvé v životě startovní 
číslo a za povzbuzování tatínků 
a maminek vyrazili na trať. Ne vždy 
přesně věděli, co se od nich očeká-
vá, ale nakonec všichni do cíle do-
běhli. Tam je čekala sladká odmě-
na a ty nejrychlejší diplom a věcná 
cena. Všichni byli spokojeni. Je až 
s podivem, že jakmile kluk nebo 
děvče překročí magickou hranici 
14 – 15 let, skončí s běháním 
a začne se věnovat všemu jinému, 
škoda. Na startu závodu také ne-
byl jediný skutečný dorostenec 
(zaskakovali starší žáci) a pouze 
jediná dorostenka. Stejně tak pou-
ze jedna žena. Muži mají potřebu 
běhat podstatně větší. V hlavní 
kategorii bylo 15 závodníků, mí-
lařů na poloviční trati 11 a seni-
orů 10. Vítěz hlavní kategorie vy-
trvalců získal rovněž pohár měst-
ského úřadu.

J. Denemark

Ženy - 2 070 m
Linda Bartošová  8:25,1

Předškoláci kluci – 120 m
JakubHejzlar Sokol Lysá n. L. 32,0
Jan Durdan  32,8
Ondřej Jakubal      Sokol Lysá n. L.       34,1

Žákyně mladší  – 680 m
Tereza Parásková   SK Kotlářka         2:31,5
Rozálie Kostková   ŠSK Újezd n. L.    2:39,4
Ema Pýchová Kounice 2:41,9

Žáci mladší  – 680 m
Dominik Šimon      Kounice 2:24,3
Tomáš Martínek     Český Brod 2:28,3
Václav Denemark   Šestajovice          2:37,0
Václav Jisl Sokol Lysá n. L.   2:37,0

Žákyně starší  – 800 m
Nikol Gajdaszová Kounice           3:01,5
Veronika Košátková Nymburk 3:08,2
Edita Svobodová Pardubice        3:10,6

Žáci starší  – 800 m
Tomáš Domín Kounice              2:42,9
Martin Řežábek ZŠ Weberova     2:43,4
Michal Jirkovský Kounice             2:55,8

Vítězové jednotlivých kategorií:
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